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STUDII

CONSIDERAŢII ŞI M~RTU~ll
ŞI CREAŢIE

DESPRE PROCESUL DE VARIAŢIE
IN CINTECUL LIRIC MUSCELEAN
AL. I. AMZULESCU

Orice „redacţium:" individuală a dntecnlui folcloric presupune
mai mult sau mai puţ,in, un act efectiv creator. Realizarea concretă a
fiecărei reluări orale a cîntecului constă de fapt într-un proces implicit de negare dialectică a întregului arsenal motivic deţinut de un cîntă
reţ. Pentrn a închega cîntecul său spontan, cîutăreţul întreprinde de
fieeare dată o operaţie - psihologică şi artistică - de alegere, mai mult
sau mai puţin lucidă, din ansamblul repertoriului său şi de asociere nemijlocită a ceea ce consideră - :;;ponta.n - necesar pentru conturarea
„variantei'' 15ale de o clipă.
Negarea dialectic-creatoare, prin s ele c ţi o n ar~' o rn 'i s i ic ne
şi as o c i c re, duce la. necontenite lipsuri :-au adaosuri faţă de un „prototip" fantomatic, mai curînd subiectiv decît obiectiv - în orice caz
practic inexistent în oralitatea tradiţională, nefiind de fapt nicăieri codificat ca atare (cel puţ.în pînă la apariţfa imprimărilor sonore).
Filologic vorbind, ideea de prototip se limitează în acest caz
la forma i11lcdiat a.11terioari"i (de cele mai multe ori în imposibilitate de
a fi precizată), anterioritatea referindu-se b ultima oară dud dntă
reţul a auzit cu satisfacţie de la alţii „modelul" cîntecului său, sau
la ultima oară cînd el însuşi a cîr. tat satil'făcut cîntecul respecth-, care
devine „modelul'' reluării urmă.tm re. Variaţia şi variimtn, izvo1îml astfel totdeauna din străduinţa de reconstituire aproxinw tiv:l a formei
optimali:' anterioare, începe de la abateri ce pot fi neînsemnate, infinitezimale, putînd ajunge pînă la diferenţieri adînci, substanţiale, care
conferă cîntecului conturul unui fapt artistic profund schimbat.
Actul crea.tor cn caracter iniţial reconstitutiv este evident guvernat de „lupta" implicită, neistovită, a donă tendinţe contrarii, care
condiţionează închegarea, orică.rei noi reluări : pe de o parte e năzu
inţa cîntăreţnlui de a r>e menţine cît mai aproape de forma mc delnlui
rîvnit (propriu sau al altuia), pe de altă parte cvasineeesitatea de a
se îndepărta, voit sau irnYoit, de acel model ; nevoit, dacă în procesul
de seleqionare şi asociere (despre care a fost vorba mai sns) el nu izbuteşte să reproducă i;:pontan, cum ar dori, cu toată fidelitatea, modelul;
r.ev. etn. fo!c., tom. 13, nr. :1.

11. 1~7-:Wfl,

nncurer,ti. 1968
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voit, dacă îndepărtarea de acesta este tocmai în intenţia sa, din năzu~
mult sau mai puţin conaltceva decît se afla dat

inţa - izvorînd din necesitatea simţită mai
ştient - de a exprima prin acelaşi cîntec şi
- şi deci cuprins şi exprimat - în model.

Cercetarea de adîncime a cîntecului muscelean şi a sociologiei
lui oferă numeroase mărturii ale acestei nuanţări a procesului de reluare
mai mult sau mai puţin pasivă, sau ale tendinţei deliberat inovatoare
pentru crearea de „variante" care să exprime cît mai adecvat gîndurile şi sentimentele insului.

*

Atitudinea conservatoare, d~ reproducere pasivă eît mai fidelă
a „modelului'', se află desluşit exprimată, de pildă, în această mărtu
rie a tinerei informatoare Maria Vîlcu (16 ani), din l\'Ialu cu Flori, referindu-se la cîntecul Colea-n vale, la izvor : ,,De la nişte fete din Pncheni,
dă v-o doo :-;ăptămîni. Îl cîntă şi fetele, şi lăutarii; astăzi i-am auzit,
la Gemenea [în satul vecin, la o nuntă]. Se place; păi dacă nu _ne-ar
place, nu l-am zice. - Îţi place, nea Ioane, fetele? . . . Nu l-am schimbat. Păi ce, putem s-adăugăm vorbe la cîntece? Păi ce să 'iei d-aiurea?
Nu să potriveşte, aiurea-n tramvai? !" 1 Sau, la cîntecul Făi fetiţo
cn ilic : „Sigur că-m' place ! Şi melodia ; melodia nn prea atîta, da'
chiar îm' place vorbele! [A introdus - schimbat CC'Ya
Cum să ba.g-io
t•orbil1"? A.~a ie iel ! [Cine l-a făcut?] Păi, acu' ştiu şi io f:in' l-o fi făcut?
Nu m-am gîndit, nu_ mă gîndesc; ştiu-io al cui o fi~ 1'l zfo şi io, curn
îl .z-ice fetele ălelalte. Il cîn,t, dacă l-am învăţat !
"2
Deşi contradictorie, atitudinea activă, inovatoare a informatoarei
e~te însă negreşit sinceră, cînd aceasta declară în continuare : „Am pns
io vorbe la ăla :

n

... Pclrică şi cu Ilie
Vin de la militărie.
Petre-ntreabă pe Ilie ...

De la alt cîntec . .!Vii-a plăcut melodia şi-apoi am loat de la alt cîntec
i-am pus vorbe. Nu fac io vorbili, că le iau de la al' cîntec !" 3
O informatoare vîrstnică precun'.l l\'Iaria Paşol (64 ani), din Nucşoara, ţtfirmă şi ea următoarele despre cîntecul Cîte-am tras şi-am păti
mit: „Ăstaieracîntecumeu [preferat]. Am pătimit şi ieu multe, şi i-am
mai p1ts .~i ieu cuvinte. Nu le mai .~tin fix care ie puse de rni11e.
Acu' totu -ieste al meu !" 4 În acest caz, informatorul se identifică atît
de mult cu cîntecul preferat, în a.lcă.tuirea căruia a intervenit mărtu
risit, încît nu mai poate distinge unde e amestecul şi adaosul său. Cercetarea atentă a motivicii „variantei" sale, în comparaţie cu cele cunoscute din diverse alte alcătuiri de cîntece, lasă bănuiala - care se apropie de certitudine - că, pe lîngă enntualitatea schimbării în ordinea

şi

1
2
3
4

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

mg. 1737i/25IX1960.
mg. 1737 t/25 IX 1960.
ibidem.
mg. 5131 /19 V 1955.
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însiruirii motivelor tradiţionale, e foarte probabil ca elementul rnotiYi~ final să fie dintre „cuYintele" pe care le-a „pus" informatoarea :
... Doru li'iu cinel
Inimioara mi-o

mă sosăşle,
răneşte

!

Ceea ·ce 11n se poate spune cu deplină certitudine în acest caz,
apare ca un fapt sigur cînd culegătorul a aYnt prilejul să fie martorul
nrmătoa.rei situaţii : în încheierea variantei sale la cîntecul Am avut
un pui pe lume, inf. Ele:pa Corcodel (36 ~;ni), din .Jngur, a dictat la:
24 XI 1954:
... Te las, min<lro, tot cu bine,
Că le las in sat la tine
Şi mai sint vuinici ca mine !

Informatoarea se adresează apoi soţului ei, de faţă la înregistrare :
,Su mai ştii să mai îmi compui aici la mine, să mai îmi a.juţi '(" Soţul
interdne:
Scl fie ca bra:ii-inalt!

Informatoarea

continuă

:
Xu-i ca

line-aşa băiai!

Şi

încheie : „Şi atîta ieste !" 5
Cele două versuri „compu;;;e'', improvizate prin colaborarea spontană a celor doi soţi, reprezintă un adaos evident inovator, dacă ţinem
seama că forma tradiţională, atestată în alte - cele mai multe - variante
ale motivului, către a cărui reconstituire tinde vizibil această intervenţie
„creatoare", este :
... - Fie voinicei ca brazii,
Să lreacli dă brazi in sus,
JJacll nu e cin' s-a dus! . .. 6

În ciuda improvizaţiei, prin care inf. se îndepărtează cu timiditate de ca.i10nul formei tradiţionale a motivului, se vede limpede că
stăruie în intenţia rn tendinţa de a se păstra cît mai aproape de „modelul" tradiţ.ional. Această atitudine, de domeniul pasivităţii reproducerii orale, se 'în..-ederează şi mai desluşit în cazul străduinţei de reconstituire a cîntecului Ionel cu păr frezat, în redacţiunea din 23 XI 1954
a aceleiaşi informatoare. După ce a cîntat şapte versuri, grupate în trei
Cf. mg. 4261/24XI195-!.
Cf., spre exemplu : fg. 7365 b (Tu tr duci, bade
Ionele,-oclată), i 15741 (:\lai am azi, şi 1nai am mline) ş.a.
5
6
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strofe muzic.ale, inf. declară : „Acum nu mai ştiu cum să mai zic ! l\'.Iai
are [cuvinte], că ie lung!" Gica Anghel (2-1 ani), sora inf., intervine:
„Pune tlumneata una dă colo, una dă colo !" Inf. răspunde : „P:1i nu
aşa ! 'Trebuie să fie cit 'l'orbele lui, bin~ legat !" După un efort vizibil
de reconstituire, prin care izbuteşte :-;ă întregească moti,-ica iniţială
cu adăugarea [!, încă 17 verfluri, inf. se declară satisfăcută, închfiEd:
„A.tîta trebu;.e sit fie, ie clar, nn trebuie f:ă-i Jn(â adaugi alte curiilfe !" 7
O atitudine ca aceasta rămîne în vădit contrast cu observaţia,
reluat2- în nenumărate mărturii ale altor informatori, eare afirmă posibilitatea, ba chiar necesitatea transformării cîntecului prin diverse intervenţii pi>tson'.tle, cu caracter oricum creator de noi variante,. ca, spre
pildă, in ciC.'.::a:ot[L mărturie a inf. Victoria Ghinescu (56 ani), din Jugnr:

„ Vorb('le le mai .~i, şchirnbi; le 'mai pui care
1,iorbele !rt CÎ;def:c, care c11.rn să loveşte. X,u
nu le hyi ca .~ă ră potrivească/" 8

să leagif,, dacă 'Îe
ştii cc rost are

nevoie. Legăm
cî11tec11, dacă

A~2.J-!"1 i:\, atitudine de intervenţie activă, cu: conştiinţa deplină a
îndep(i.rUrii Yoite de „modelul" anterior cunoscut, duce, prin intenţ,ia
de adaptări funcţionale, la crearea de variante deosebite, ba chiar ~i
de ak.:Uuiri de cîntece în întregime originale. O asemenea adaptam
funcţion'!lă so dondeşte în cazul variantei i. J.±7 ~D, la cîntecul 1-n pădure
la Buftea, varianta fiind culeasă la 25 VI 1934, de la sora celui care
a creat-o :

Foaie_ verde viorea,
Ionelulc,
In pădure la Buftea
S-a spinzurat Lucicu
D-o cracă dă micşunea,
C-a minţit Viciu c-o ia,

C-a minţit-o toată vara
Cii sii-nsoară ş-o ia, toamna ;
facă vara c-a trecut,
Şi tcanma iar c-a venit,
\"iciu. lut nelogodit !

Inf. declar{t: „C'întecn ăsta ie cam înf'nlilcit [compus] <le frati-meu
Viciu. Toată lumea îi spunea Uîntcc11 lu' riC'i11. Ie:stc aic-i o femeie,
atunci erea fată, o chema Lucicr~ ~i mnre::t după Viciu, ~i credea că l-o
încînta; şi Viciu n-o iubea. Cîn' s-::i-ntors din dzhoi, ca ~:1-i arate că
nu-i trebuie, i-a făcu' cîntecu şi il cînt::i pă la pnnia iei, dn' ;ra·ea . . . "
Compararea variantei adaptate Pstfd fm:cţional. cu versiunea
culeasă la 3 VI 1955 de la inf. Veta C'i"rtanil (:J.) ani), 11.i!1 Corbi, dovedeşte că ne aflăm în faţa unui caz tipic al miei trepte specifice a i1rocesului de creaţie prin variaţfo :
Prunzuliţă

viorea,

111or, Lenu/a

m~a.

În pădure la Buftea
S-a spînzurat m!ndra mc:i
De-o cracă de micşunea

7

8

Num::ii di'.! pnc111a me:i:
De craca pelinului,
Pc margi:wa drumului:
De craca cireşului,
În postul Sîmpictrului ...

Cf. mg. 426 j /23 XI 1954.
Cf. mg. 428 o/26 XI 1954.
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Inf. declară : „L-am auzit cîntat de viorişti de la tîrg la Brăduleţ,
.atunci îi spunea Galeş. Sigur, fată, fată ieram, la horă, iera pe '38.
După aia l-am cîntat apăi toată vara cu .fetele la cîmp, dupa ce terminam postaţa, sau cînd ieram de lucram la fîn şi să strica timpu ~i
stăteam la aciuală. Acu' nu să mai cîntă, de cinci-şase ani, s-a uitat
şi n-a mai avu' cine să-l mai cînte. Ies mei·eu altele noi !'' 9 •
Cîntecul „vechi", de mult ieşit din „moda" circuh"tţici şi treeut
în rezcrrn, părăsirii agonizante în zona satului Corbi, a cunoscut astfel
un mode,;t impuls creator, cu l'e•-ivificare<1 prin adaptarea funcţională,
pe :plan local, în zona satului Dîmbovicioara, din varianta ad-hoc realizată de fratele inf. Voichiţa Stoian, variantă dernnitl'i şi recunoscută
drept cîntec al său, „Cîntecu lu' Viciu" !
Ca şi în cazurile cîntecului Mariei Paşol, de mai sus, şi al cîntecului „lu' Viciu", cîntecul Ce-am iubit în viaţa mea reprezintă îneă o
situaţie cînd, folosind în felul său motivica tradiţională din eare alcă
tuieşte o variantă proprie, inf. Filofteia Oproiu (19 ani), din ~ucşoara,
poate să afirme cu hotărîre: „Ăsta-i cîntecu meu, scriţi acolo ! De acu'
patru ani, de cînd l-am scos. Noi l-am înfiripat, ieu cu Adriana [inf.
Adriana Ghemerez, 22 ani]. Îl mai ştie Matilda Chelu. S-a cîntat acu'
trei-patru ani" 10 • Cîntecul „scos" şi „înfiripat" din colaborarea celor
două tinere fete este un cîntec de drag·oste, care nu se poate deosebi
de canoanele cîntecului tradiţional decît prin restructurarea şi organizarea proprie a unei aglutinări ad-hoc de elemente motivice tradiţionale:

Foaie vcrclt· viorea.
Ce-am iubit in viaţa mea,
Să mor şi nu pol uita :
Doi ochi negri, ca mura.
I-am iubit. i-am sărutat
Şi din mină mi-a scăpat,
Ferice de cin' i-a lual,

Tr:lieştc-n

lume cu drag !
Nici io nu mă prăpftdese,
Că ochi negri mai găsesc :
Că numa' valea de-oi trece
Şi-oi găsi ca neica, zece,
l\fai frumos, şi mai înall,
etc .... 11

Într-adevăr,

„înfiriparea" inovatoare constft în aducerea drept
a motivului „Ce-am iubit în viaţa mea", cu inerente
alte redacţiuni, şi combinarea aec;;;tuia cn motin1l „Că
numai valea de-oi trece", pentru a încheia .cu motin1l „Ţi-o părea puiule,
bine".
Iată, spre pildă, partea. finală a cîntecului De-a·i şti, rnîndro, chini1l
·meu, cules la 29 IX 1956, de la inf. Elena Olaru (33 ani), din Albeşti,
.care se deosebeşte prea puţin de începutul cînteculni „scos'' de tinerele fete din Nucşoara :

iniţial
variaţii faţă de

-element

... Ş-am zis verde viorea,
Ce-am iubit in viaţa mea :
Doi ochi negri, ca mura,
9
10
11

Ş-o gurj\ă, ca fraga,
Doi ochi negri, mură coaplă,
!\u-i pot uita nicioclatft;

Cf. i. 16051 /3 \'I 1955.
Cf. mg. 511 c/19 V 1955.
Cf. ibidem.
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I-am iubit, i-am sărulat,
din mină mi-au sc;lpat,
Ferice ci-ăl dă i-a luat,
Şi

A~IZl"LE

6

:5CU

Trăicşte-n lume cu drag;
Dar nici en nu pătimesc,
Că ochi negri mai găsesc

112

O situaţie asemănătoare este şi aceea a variantei i. 15727 la cîntecul C1t e muntele de-nalt, despre care aceeaşi· inf. Filofteia Oproiu,
din Nucşoara, declară : „De la munte, de la Boureţu. Noi l-am scos.
le cîntecu nostru, l-arn făcut noi. Am stat v-o şapte săptămîni acolo şi
plîngeam. Ieram departe rău ! N u-1 ştiam de altundeva. . . L-am scris.
L-am cîntat şi-n sat". Deşi pretins neştiut „de altundeva", cîntecul a
fost „fă,cut" de grupul de fete la muncă, în munte, în cea mai mare
parte prin aglutinarea de motive binecunoscute, de largă circulaţie,
precum : Cît e muntele de-nalt - .J.11un te, munte, brad frnrnos - Bău
e, doamne, prin străini, dar cu intercalarea unui pasaj de legătură creaţie foarte probabil originală - între motivele al '.!-lea şi al 3-lea:
... Şi să văd pe-ai mei pftrinţi
Cum priveşle peste munţi,
Şi pc noi ca să ne vadă

Petrecînd viaţa amară,
Cu amar şi cu venin
Petrecînd viaţa-n slrăini. .. 1a

Relativ mai independent de motivica tradiţională, putînd să fi
ca o înfiripare cn mnlt mai „originală", pentru a exprima cu
spontaneitate sentimentul de înstrăinare al unor fete, de asemenea angajate la lucru, <l.eparte de· casa părintească, e cîntecul cules la 9 X 1961„
<l.e la inf. Vasilica Pîtea (16 ani), <l.in Rucăr:
apărut

Ş-aoleo, m-aş duce-acasă

nea ~Ioise nu ne las;'\,
C\e zice: - Zoriţi, zoriţi.
Şi-'ai drumu să-l isprăvi\i;
După cc 1-oţ' termena,
Vi-ţ' lua valea şi-ţ' pleca
Şi

Cu maşin-automală,
Pin[1 la maica la poartă !
- Deschide, maică, portiţa
Căci îţi vine copiliţa,
Copiliţa-ns trăi nată,

Dă

cin' zile-a fost

plecală

114

Acesta e desigur cîntecul ad-hoc al unei situaţii concrete, în care
individual :-e manifestă în dauna generalizării artistice. „Nea
l\Ioise" nu poate fi decît picherul ce supraveghează construcţia unei
şosele, la, care „dă cin' zile'~ lucrează „copiliţa-nstrăinată". Informaţiile notate o dată cu culegerea cîntecului atestă, destul de plauzibil,
aceasta : „Dă la fete, unde literăm la dntm, de v-o cloo luni. . . Numai
vreo doo inse, trei, îl ştiu !" 15
Informaţiile ample notate cn prilejul culegerii cîntecului Făi fetiţo
cu ilic relatează cu amănunţime tocmai împrejurările şi felul în care
un alt grup de tinere fete la lucru au pus şi ele la cale înseilarea unui
cîntec. Şi de ac~astă dată, ca şi în cazul cîntecului precedent, ne aflăm
~lementul

12

mg. 89i d /29 IX 1956.

13

Cf.
Cf.
14 Cf.
Io Cf.

i. 15i2i /19 V 1955. ·

mg. 1999 h /9 XI 1961.
ibidem.
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în faţa unor exemplare tipice de efemeride ale oralităţii, scorniri ocazionale care, din necesitatea de a oglindi cît mai concret o situaţie de
viaţă, dispensîndu-se aproape cu totul de folosirea elementelor tradiţionale şi tinzînd prea mult către o originalitate ad-hoc, sînt creaţii
perisabile, fără wrţi de longevitate folclorică, datorită preponderenţei
pe care individualizarea o dobîndeşte, în acefite cazmi, în dauna unei
generaliză.ri mai adinci, sub oblăduirea modelului traditional.
:Majoritatea cazurilor proce.-:ului de creaţie se i'nanifestă însă nu
în forma improvizaţiilor accidentale, ca,re He îndepărtează cu îndl'ăz
neală de folosirea fondului motivic tradiţional - ca în cele donă situaţii
precedente -, ci menţinîndu-se în limitele recombinării fondului tradiţional în noi alcătuiri, en unele eventuale încercări de intercalare
a unor pasaje de legătură, tare ar putea, fi socotite drept adevăTate
noi scorniri. Noul şi inovaţia în procesul alcătuirii ...-ariantelor presu1mn
aşadar de cele mai multe ori restructurarea unor „modele" anterioare
pe baza fondului global dat de tradiţie, la care se adaugă minime improvizaţii ino...-atoare propriu-zise.
Aşa e, spre pildă, cazul variantei i. ~± 818, a inf. J'araschivn,
Pitea (48 ani), din Rucăr, culeasă la 9 XI HH:il:
Pădure, dragă pădure,

2 Să nu mă mai spui la lume3 C-am vărat o vară-n line,
-1 Cu mindruţa lingă mine !
5 Las· să mă spuie frunza,
6 C.i ea mi-a !inut umbra:
7 Frunza şi cu crăcili,

8
9
10
11
.12
13

Căci şlic dragoslili.
Foaie verclP ş-o sipică,

;\lăi Ioane, Ionică,
Ziua pii şosea te-apucrt
Yl'nind de la ibovnic;i.
De-ar fi noaplea lrci cotiacr.
14 Te-ai duce şi te-ai intoarcc ! lG

Comparaţia cu numeroase alte redacţiuni culese ale acestui cîntec
arată că versurile 1-6 se menţ.in destul de asemănătoare cu ale celorlalte variante. Versurile 7 -8 par a fi creaţia proprie a informatoarei.

În ·continuare, Re aglutinează două elemente moth:ice binecunoscute
din alte eîntece, uşor modificate.
Declarat.ia informatoarei atestă dC'stul de explicit aceasta : „Ieram
în dragoste cu unu, şi-am făcut un cîntec, aveam 18 ani. Glasu l-am luat
de la un cîntec mai vechi, iern chiar un cîntec care începea la fel. V orbele le-am scos ieu, le-am mai adougat cţă la ăla, dă la ăla. . . Îl
cîntam mult la clacă. Cîntam şi ca să audă iel, eînd ieram la şezătoare.
Ie soţu meu acu' . . . "1 7
Afirmînd că a făc'llt cîntecul, informatoarea recunoaşte deci, că
a prelucrat „un cîntec care începea b fer', la. care a „mai adougat
dă la ăla, dă la ăla", pentru a trai1sforma cin tecul de largă circulaţie
într-un cîntec al său, menit să fie expresia metaforică a mesajului
dragostei sale concrete.
Nu este necesar ca „mesajul" să. fie totdeauna foarte concreţ,
procedeul aglutinării, ca modalitate tipică a akătuirii de mereu noi
lG
17

CI. i. 24818/9Xl1961.
Cf. ibidem.
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şi noi variante, fiind pus alteori în
ambianţe de gînduri şi sentimente

8

slujba exprimării unei tonalităţi sau
cu nn profil mai general, mai puţin
delimitat, ca în cazul variantei mg. fi28 h la cîntecul Pir-ai a naibii,
pădure, despre care inf. l\'Iarina Poemnin (.J-2 ani), din Corbi, declară :
„To' cu ia l-am cîntat, cu Li~·~' Tinca, cam ia le scotea. l\fai anza o
vorbă, două, şi mai punea dă la ia. Păi şi io auzam o Yorhă, două, şi
mai puneam dă la mine. To' cu Lica Tinca l-am cîntat. A mai anzî'
şi ia o vorbă, două, le ma.i înnădea, cnrn dă ia
iera scoase . . . '' 18
Această tendinţă de necontenită prelucrare, prin cele mai fel mite
schimhări ale combinaţiei de elemente motivice tradiţionale, stă la haza
aspectului caleidoscopic al cîntecnlui, pentru care mulţimea Yariantdur
culese la tipul Pir-ai a ?iaibi1·, pădure constituie în genere unul dintre
cele mai tipice exemple.
Urmărirea modalităţii de desfăşurare a procesului ele ereaţie se
poate face, <:<1 în cele de mai sus, prin considerarea fiecărei Yariante
în comparaţie cu celelalte redacţiuni înregistrate ale aceluiaşi cîntec
si tinînd seama de întreg ansambkl de elemente mofrdce din care se
ho~stituie în genere cîntecul muscelean. Aceeaşi problemă poate şi trebuie să fie îm;ă privită şi din punctul de vedere al cercetării şi imblinierii aportului concret al anumitor personalităţi creatoare, al anumitor
inşi care dovedes.c o preocupare mai stăruitoare şi o capacitate deosebită. a neastîmpărnlni continuei prelucrări creatoare de variante înnoitoare de cîntec. Im1wldul spontan şi contribuţia efectivă a unora ca aceş
tia reprezintă expresia concentrată a mobilităţii neistovite şi a marii
diversităţi sub eare apare în cele din urmă ansamblul liricii muscelene.
Sub acest raport, materialul cules oferă posibilitatea alcătuirii unei serii
de mici monografii individuale a o seamă de informatori, deţinători
ai unor repertorii bogate de cînt.ece, interpreţi cn reale posibilităţi inovatoa.re.
Limitîndu-ne la semnalarea sumară - exempli gratia - a unor
asemenea cazuri, Fior'ÎCa Tcfeku, în vîrstă de 21 ani (în 19fi5), din Slatina, ele la care s-a cules un valoros repertoriu de peste o sută de piese,
de diferite genuri şi specii folclorice, este o informatoare adeseori Yădit
preocupată de frămîntări creatoare.
După înregistrarea cîntecului Cf,nd ermn în satul mett, cu redacţiuni destul de diferite chiar între forma iniţ,îal dictată şi cea imdeiat
·înregistrată sonor, inf. declară: „Am vrnt io să rnod'ific cîntecn ăsta.
·Chiar l-am scris" 19 • Dictînd, în continuare, o a treia versiune a aceluiaşi cîntec, rezultă desluşit prelucrarea adîncă a celor două versiuni anterioare, şi acelea fiind de fapt prelucrări ale cîntecului de largă circulaţie
Cînd eram pe Ialomiţa. Numai 12 versuri ale ultimei versiuni reproduc,
·C~l mici schimbări, versuri din primele două forme. După un început
:relativ diferit de al redacţiunilor anterioare :
Frunză verde viorea,
Cinci eram ln Slatina
'.\Iuit mă iubeam cu badea ...

18

19

Cf. mg. 528 b./2 VI 1955.

cr. mg. 1037 h /16 II 1957.
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după o p,ute mediană, alcătuită din versuri care iş1 au corespondente
în cele două fonne anterioare, întreagă jumătatea a doua a ultimei
versiuni (14 versuri) reprezintă negre~it un act cu totul inovator, ca
expresie a situaţiei p;;ih:Jlo_sice şi a exp3rienţci lirice imediate a informatoarei:

... Şi e una şi 1n~!Î rea,
C-:1111 li'1sat pe maică-mea !
... Şi Y:lrs' lăcnlmioarili,
:'llL:nţii şi izvoarili.
$-amindou:-1 stam .la sfat·:
Cum de io m-am străinat?
:\lurmurau izvoarele

Cinci

nlsărca

soarele ;

Col ţii toti Ycs•!li era a

Cind pc mine mă ycdcau.
Ş-io treceam munţii cintind
Şi pe puiu blrstcm;nd.
Că n-am făcut aşa bi ne
C-am iubit pe orişicine !

Informatoarea explică: „Mi s-a părut mai frumos aşa. Chiar cu o
·zi înainte de-am venit aici [la Bucureşti, unde soţul îşi găsise un angajament de lucru], mă gîndeam că nu mă mai duc curînd înapoi. Toată
ziua am plîns, fără să mă vadă niminea. Am avu' mul' de lucru in ziua
aia, că al'fel nu ştiu ce cîntec nu mi-aş fi scos ! Ieu cu greu mă
despart de meleagurile mele. Dacă acolo am crescut, m-nm obişnuit . . .
·Şi afară de. asta, nu mă-ndur s-o las pe mama sîngur[i. Şi dunrneaiei
s-a cftzni'· mult în viaţă. Şi acu', cîn' venea dă la munte, găsea for în
casă, mîncarP. Acu' cc găseşte ea? Pustiu ! Bine nu-i ie nici iei. [l\Iama
inf. face de mulţi ani cărăuşie, transportînd la munte, cu convoiui de
cai însămăraţi, alimente pentru muncitorii forestieri]. Da, îm' phce
foarte mult milodia asta, mai ales pentru of-u ăla ele la urmă: ala
mi se pare că ie ceva, parcă zmuls dîn inimă! De la o fată din Ialomiţt1 [a prins cîntecul ], şi s-a căsătorit cu un băiat dă la :K ucşoara.
Şi la o nuntă am fost împreună la o masă; şi l-a cîntat, o singură daUL
Am prin;;; io v-o eîteva vorbe, pe urmă am mai adăuga' şi ie;1 . . .
Vro op' luni dă zile [sînt de atunci], cla' nu prea l-am cîntat, t't'l mul'
dă trei ori. :VIai îl mormăie fotele, da' nu ştie toate cuvintele. Chiar îl
cîntă mult, îl auzi şi pă drum, mergîn' la coperativă, dîn şezătoare-n
şezătoare; îl fluieră, da' nn-1 ştie tot. Ku, lăutarii nu [-1 cîntă] !" 20
~Iiirturia. amplă a informatoarei este re cl.eplin edificatoare asupm
procP.snlui de circulaţie şi ele prelucrare cr2atoara a rîntecnlni.
O altă internnt.ie de creaţie originală a Vioricăi Tefden este şi
cea ele la cîntecnl Cînd se duc~ mîndra-n luncâ. Inf. declară următoarele
despre felul cum a auzit cîntccul : „De la un funcţionar, Cojocaru, de
1a I.F.E.T., du pîn Rucăr - Leleşti. De trei luni de zile, pă iarnă iera.
('înta. la I.F.E.T. în cameră, l-am ascult~t şi mi-a plăcut . . . " 21
După reproducerea eu oarecare varinţii a începutului, în form::i.
.ele Lng-ă. circulaţip a cîntecului, inf. ccntinuă.:
... - Hai mlndro, să viu şi cu,
Să-mi treacă de clorul tău !
- Ba cu, bade, zău te-aş lua
2

Dar ne dovcde lume,>
Şi ne aîlă. şi ne spune,
Şi nu mai am zile bune.

° Cf.

21

ibidem.
Cf. i. 15844/2-l V 1955.
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Zile bune de-aş an·a,
Cu mine, hadr, k-aş lua
~i cu drag ne-am sărut a !

Despre această parte a cîntecului, inf. cleelară : „Vorbele ăştea
le-am aclăogat ieu ! Am fost odată cu mălai la deal [pentru aprovizionarea muncitorilor la p~dure, în munte] şi m-am gîndit şi ieu. l\Ii
s-a părut că se leagă şi melodia, şi cuvintele !" 22
Adaosul Vioricăi Tefeleu, creaţie în întregime inoYatoare, „se leagă"
într-adevăr adecvat la partea preluată din tradiţia. orală, informatoarea
creînd astfel o nouă variantă a cînteculni. Inf. foloseşte cu o artă desă
vîrşită dialogul liric şi utilizează cu deplină îndemînarn anadiploz;<,
în spirit.ul modalităţii tradiţionale a celui mai autentic cîntec popular.
Mai puţin fericită, destul de prozaică, eRte intervenţia aceleiaşi
inf. în dorinţa unei mai potrivite încheieri a variantei ~ale la cîntecul
Cînd toca la Radu Vodă:
... -

OI,

mîndruţo,

am lermenal,

Tu cu allul m-ai schimbat,
Jurămintul

l-ai

călcat

!n

Deosebit de preţioasă este însă, pentru înţelegerea mentalităţii
a preocupărilor sale creatoare, explicaţ.ia pe care inf. o dă în acest
caz : „Astea două-trei versuri din urmă nu iereau, da' le-am pus ieu,.
că nu se isprăvea bine! Nu ie frumoase? ! Pentru că n-avea nici un
înţ.eles. Dacă-m' spune cineva un basm, ieu sînt supărată că de ce nu
spune ce s-a mai întîmplat d-aci-nainte ! leu în Bughea l-am auzit,
cînta nişte fete într-o grădină. Am stat în loc ; pînă acasă, mai ştiam
o Yorbă d-ici, di colea, şi pîn-acasă l-am alcătuit ! O fi mai bine de şase
ani de zîle. Nu l-am auzît la lăutari. Milodia îm' pl'ace, aşa ia; o melodie aşa, dusă, lină, ! . . . '"2 4
Preocuparea de întregfri, pentru a „isprăvi bine", cu „înţeles",
duce la numeroase alte intervenţii creatoare în procesul de prelucrare
originală a Yariantelor sale de cîntec. Un adaos destul de izbutit e,
spre pildă, şi cel de la cîntecul Cîntă păsările-n lm1că (după cîte se pare,
creat şi pus în circulaţ,ie de cîntăreaţa Maria I,ătăreţu, prin microfonul radio). Adaosul Vioricăi Tefeleu se bizuie însă aci pe folosirea
subconştientă a motivicii tradiţionale·:
şi

... Cin l-o

păsărică-n luncă,

Tie-ţi

vine dor de ducă.
- ~lăi Ioam', Ionică,

Dac-ai avut gind ele clueft
La ce m-ai prins ibovnică?
La inimă mă usucă ! 2s

S-ar putea spune că inf. f'imte parcă, în acest caz, nevoia de a
integra mai bine în tradiţia orală un cîntec al cărui iz de „compoziţie",
22

2a
24

2

5

Cf.
Cf.
Cf.
Cf.

ibidem.
mg. 519 d/23 V 1955.
ibidem.
mg. 1036 f/16 II 195i.
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de;_;tul de originală, îl depistează .cu antenele fine ale simţului său folcloric bine „educat". Primele două versuri ale intervenţiei sale fac o legă
tmă de tranziţie între „originalul" Mariei Lătăreţu şi motiYica tradiţională care „răsună" în continuare.
Deosebit de inferesantă este însă şi aci declaraţia explicativă. a
informatoarei: „Ştiţ', la noi pîn-aici să cîntă [vezi textul]. De-aci nn
mai aTea nici o legătură, că spunea întH dăspre Ion, că-i vine dor dă,
ducă, şî la urmă venea direc' la păsări, aşa că n-aYea legătură. [Poziţia critică a inf. este exagerată; inf. nu sesizează destul de bine subtilitatea metaforei respective!] Am adăugat cuvintele care mi s-a părut
mie să fie mai bune, Ră iasă Cîntecu mai bine [completarea al cărei
început e citat mai sus]. Nu-l ştiu dă mul\ doamnă, dacă ieste o lună
dă zile, da' ştiţi, nu l-am auzit tot, aşa. Să vă spun : într-o seară am
fost acolo, la noi, într-o c;1să; ierea multe fete, fierbea acolo ·neşte
ţnicfL şi bea; şi cinta două fete de v'o 16-17 ani; da' nn mi-a plăcut,
iera ca o jeleală făr:1 nici un I'LISt [încearcă să reproducă ; s-a notat
melodLl respectivă] şi i-am transformat vocea; adică i-am adăugat
ceYa, am făcnt-o m1i dureros, mai .apăsat sufleteşte; desigur că o dragoste, cînd se sfirşeşte, se sfirşeşte cu o durere ! L-am cîntat la munte
mai mult, la muncitori, prin barăci. J1a o nuntă l-am cîntat ... [Urmează
unele obs2rv;::i.ţii cu priYii'e la lăutari] . . . Nu ştiu dă unde ştia fetele
cîntecu, da' cred că du pă la muzicanţ.i, că sîn' fete care merg pîn
diferite sate, h jocuri. . . ''. 2 G
Cum se veclc, Yicricil Tefeh~n nu se mulţ.nmeşte să schimbe, prin
a(Lwsuri şi completiiri, m1m3i textul poetic al cîntecelor, ci simte nevoh mărturisită de a interveni une~ri şi pentru a tramforma melodia !
O mlrturis~re fo:lrte preţioasă a aceleiaşi inf. e cea de la Geaha,
lună, ai lnrnină (de asem~1rna un cîntec creat - inspirat din balada
Soarele şi Luna - ~i pus în circulaţie prin radio de l\hria Lătăreţu).
După înregistrarea eelor 11 v0rsuri ale cînteculni, V. Tefeleu declară. :
„Atîta ie; numai atîta să cîntă la noi. Chiar îmi pare rău, că nu-i rnai
mare, că-mi place, ie frumos, mai cu seamă că-i aşa, d-o să.ptămînă dă
zile, cîntat nou. la noi în f:'at ! N-am stf!t ia aşa, mai amănunţit dă iel,
nu m-am ocupat, că-l rn'J,i lungeam, îl mai făcearn înc-o dată p-atîta;
tot în legătură cn luna, to' dă dragoste vorbeam„ La noi în sat l-am auzit,
l~ ulti:rp.a nuntă, îl cînta nevasta lu' Nelu Briceag [lăutar], acordeonistă, da' nu-mi plăcea că prea să repede în cîntare şi nu zice toate vorbele la cîntece. Îmi place şi vorbele, şi puţin şi milodia; dacă iera mai
îndelungată., aşa, mai cu întorsuri mai multe, iera mai frumoasă ; ie
o melodie cam teleleică, aşa, nu-i ceva serios! Ntt ni-am ocupat încâ
de cî1itecu. ăsta. Dacă-l cînt mai de multe ori, .~i dacă am o clispoziţie
ca să-l cînt. . . [l-ar. fi transformat după gustul ei. Inf. mai spune că,
pe cînd era şi ea îndrăgostită, scria cîte unui băiat scrisori în versuri.
Şi acum face versuri, dar nescriindu-le le uită] ... Poate le fac lucrînd,
cosînd, sau pă drum; n-am hîrtie şi cre'on_ ! l\'[ri.i mult le leg de ce
ştiu !' :27
26
27

Cf. ibidem.
Cf. mg. 1036 g/16 II 1957.
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l\fărturii;irile, atît <l.e intere~ante, ale Vioricăi Tdeleu dovedesc
bogăţia fră.mîntărilor creatoare ale cîntăreţului popular, cînd acesta eF;te

dotat cu o personalitate care nu :'le poate mulţumi cu i'impla preluare
a cîntecului, ci este necontenit preccupat de conţinutul şi forma poeticomuzicală a repertoriului său. „Cazul" Vioricăi Tefeleu este un caz tipic.
de purtător activ al cîntecului, cu netăgăduite posibilităţi de transformare şi creare de noi variante ale cîntecului muscelean. Intervenţiile
sale se pot urmări, spre pildă, şi la cîntecele : Hai noroc, 11oroc, 11oroc 2s.
şi Jli-aduc aminte şi plîng 29 •
Nu numai Viorica Tefeleu, ci şi alţi cîntăreţi musceleni mihturisesc deschis o atitudine activă., creatoare de variante proprii, mai mult
sau mai puţin originale, de cîntec. Inf. Marina Poenariu (42 ani)~
din Corhi, a creat, în tinereţe cîntecul :
Foaie verde foi mărunlc,
Duce-m-aş pc drum de munte,
Că prea am supărări· multe l

Şi

trecind izvoarele,
Io uit supărările.
etc ....

„L-am scos io, ăsta, nu-l ştiu ele nicăiri !" - afiima, la. 19 VII
1936, .Mariga Poenariu 20 • La 30 YI HLH, inf. explică mai pe larg urmă
toarele : „Asta l-am făcut mergîn' la munte. Viersu [melodia] mi l-am
a's io aminte, nu de la alte vorbe, nici d:1 la al'cineva. Cum mi-a fos'
mie inima trecîn' pă munte ! Ierara tînără, da nu mai ştiu io dă ce-oi
fi fo' supărată, oi hi fost amorezată, m-oi hi brodit io supărată în
timpu _ăla, atuncea? Îl cînfom în şezătoare şi l-o mai învăţa' şi alte
fiete. 11 cîntau pă urmă. Acuma nu-l mai cîntă. Ie de mult, vechi~
Huma ia8i'i· tot altele, nouă !" 21 •
Această mărturie cuprinde povestea concentrată a apariţiei şi
dispariţiei unei creaţ:ii indiYiduale. Cele trei Yariante ale acestui cîntecr
culese în anii 1936, J 954, 1955, reprezintă diagra11ia evoluţiei unui fapt
interesant, de intimitate a ereaţ.iei lirice.
Inf. Veta Cf<i:ană (35 ani), din acelaşi sat, şi numeroşi alţi cîntă
reţi oferi\ de asemenea prilejul 11nor cercetări monografice individuale
asupra personalităţii creatoare de cîntec 32 •
C'ONSIDERATIONS ET TEMOIGNAGES A PROPOS DU
PROC'ESSUS DE VAR,IATJON ET DE CREATION DANS LE
CH.A:NT LYRIQUE DE MUSCEL
L'objet de l'artide est le commentaire systematique des nombreuses epl'eUVeS COncrete8 (temoignages et «CXplicationS I) na°iVeS, deS
interpretes memes) tl propos dn processuf', tellement nuance, C.es transformations inces~antes, phrn on n10ins profondes, du chant populaire.
'" Cf. i. 158·Hl /25 V 1955.
20 Cf. i. 15854 /25 V 1955.
30 cr. fg. 2080 a /19 v II 19:36.
" 1 cr. i. t.1832/:rn VI 1954 (vezi şi mg. 528 c/2 VI 1955).
32 Cf., spre exl'mplu, bogatele informaţii la lcxtul i. J.1838/1\"II1954 (Taci,
m.1i cin la); \'czi şi mg. 529 a.
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II y a des temoignages qui attestent l'attitnde conservatrice, le
desir de reproduction fidele d'un certain «modele 1>.
L'attention de l'auteur se dirige surtout vers l'attitude active,
innovatrice, des interpretes qui declarent Olffertement la necessite de
transformer leur cha.nt pour s'Cloigner volontairement du «modele 1> connu
pour «rendre sien » le chant collectif et anonyme.
JJes materiaux recueillis dans a regi011 de l\Iuscel offrent souvent la possibilite de realisei· de petites etudes monog:raphiques, tres concretes, sur certaines personna.lites creatrices (l'auteur e::;quisse Ies premiers
c'.Iements d'une telle etude monographique sur une jeune paysanne, âgee.
de 21 ans, de Nucşoara).
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ŞI RITMICA FOLCLORULUI COPIILOR
(contribuţia psihologiei la studiul comparat

KINESTEZIA

al folclorului muzical)
G. SULITEANU

Cercetarea modernă a fenomenului folcloric muzical apelează deseori şi la alte discipline, indicînd noi căi metodologice care uşurează rezolvarea unora dintre cele mai dificile probleme. Astfel ling·dstica, etnografia,
sociologia, i:,t;oria, arheologia, etnologia, fiziologia, fizico-acustica au
oferit şi continuă să ofe1·e unele date care ::;eiTesc, după necesitate, la o
înţslegere mai completă a faptului muzical. Alături de aceste ştiinţe se
si1uează psihologia, spre care s-an îndreptat cercetările muzicologilor
începînd din a doua, parte a veacului trecut. În comunicarea Psihologia
şi folclorul muzical 1, în care am prezentat pentru prima dată posibilitatea
contribuţiei psihologiei la studierea folclorului muzical, s-a arătat, printre
.altele, că studiul psihologic devine indispensabil pentru folcloristică în
momentul analizării rolului funcţional - estetic şi practic - al folclorului; determinismul psihic, implicat în funcţionalitatea folclorică, dezvă
luie în toate fibrele sale procese psihice; toate aspectele fenomenului folcloric muzical, de la, cel social şi pînă la cel structural morfologic al creaţiei
şi existenţei sale, necesită luarea în consideraţie a aspectului psiholog ie.
Cei mai de seamă cercetători ai cîntecului popular, printre care
C. Brăiloiu 2, au fost nevoiţi să acorde o importanţ,ă clin ce în ce mai mare
studierii muzicii în strîrn;ă dependenţă de structura psihofiziologică a
-0mului. Etnomuzicologia actuală foloseşte în metodologia sa rezulta tele
fiziologiei 3 , iar în studierea folclorului comparat porneşte de la acele
coordonate ale psihicului universal umane.
Ceea ce constituie obiectul tezei noastre în tratarea contribuţiei
psihologiei la studierea fenomenului folcloric muzical este reliefarea şi
analizarea acelor procese psihofiziologice ale execuţiei şi percepţiei muzicale
cu diferitele lor aspecte caracteristice, nu numai pentru fiecare gen san
categorie în parte, ci şi pentru indi\.-idul sau colectiYitatea reRpecti vă.
G. Snliţcanu, Psihologia şi folclorul nw:ical, lucr. mss., YII 1965.
C. Brăiloiu, Le folk/ore musical, in lll11sica aeterna, Ziirich, 1949, p. 271-~n2.
3
Paul Collaer, Conlribulion (1 la mtlhode scienlifique en el/inomusicolngie, puhl. in \·ol. III
<le El/monwsicologie, 196-!, p. 25-37.
1

2

Ilev. etn. folc .. to:n..·~ 13. n_r. 3, p_ 211-227. Bucureşti, J.9îlS
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Pornind de la coordonatele general umane la acelea particulare ale unui
popor, către descoperirea meca.nismelor psihofiziologice ale acestor coordonate, psihologia ne oferă noi căi de cercetare prin datele ei asupra : stereotipului dinamic, percepţiei, gîndirii, limbajului, afettivităţii, imRginaţiei
şi procesului de crea.ţie, activităţii şi, în sfîrşit, toate posibilităţile ei actuale
de cunoa~terc a omului.
Celor cîtorva rezultate obţinute pînă în prezent 1 .-om încerca a le
adăuga, prin această comunicare, răspurnml unei întrebări puse de muzicologul Constantin Brăiloiu în lucrarea sa de folder comparat La rythrn.1·q1ce
enjantine, în legătură cu caracterul universal al ritmului prezent în repertoriul folcloric al copiilor. „Cel mai w1·prinzător este îmă faptul că, în
pofida diversitftţii graiurilor de care nu se defiprinde niciodată, «ritmul
copiilor » C'stc răspîndit pe o suprafată uriaşă a pămîntului, de la golful
.Hudson pîn[t în .Ja,ponia [ ... ]. Faptul apare cu atît mai izbitor, cu cît
în interiorul C'onstructiilor ritmice ale copiilor aşezarea accentelor este
imuabilă,· pe cînd graiurile folosesc accentuă1i multiple (nrnghiarn, cu
accentul pe prima silabă a cuvintelor, turca pe ultima etc.) [ ... ]. Cu
alte cuvinte, acomodarea fiecărnia din aceste graiuri la schema in.-ariabilă
cu care se unesc nu s-ar putea înţelege şi defini decît cu o mulţime de
lingvişti [ ... ]. Simetria riguroasă care domneşte aici dovedeşte că acest
sistem îşi are originea, dacă nu în dans, cel puţin într-o mişcare regulată
cu care se înrudeşte. Rămîne de aflat cum procedează graiurile cele mai
dinrse pentru a se adapta la rigiditatea lui [ritmului], întrebare la care
repetăm, nu se va putea răspunde decît prin concursul cercetătorilor tot
atît de numeroşi pe cît sînt de numeroase graiurile înseşi. Rămîne de
asemenea - şi mai cu seamă - flă. ştim cum se face că toate aceste graiuri
par, în oarecare măsură, să i se fi'. supus şi cum se explică uriaşa lui zonă
de răspîndire. Dar aceste două ultime întrebări nu vor primi poate niciodată
răspuns satisfăcător" 5 •

Încheindu-şi astfel lucrarea, obserYăm că eminentul cercetător
nu a uitat flă amintească despre un element pe care îl socotim de altfel
indispern;abil în funcţionalitatea repertoriului copiilor, şi anume mişcarea,
numai că nu i-a acordat importanţa cuvenită, enumer~nd-o - aşa cum este
pomenită şi în alte lucrări 6 - doa.r ca pe o caracteristică mai mult formală 7•
Cercetă.rilor întreprinse în ultimii ani asupra cîntecului de leagăn 8
şi a strigătelor de muncă 9 , la care am constatat în Rtructura lor primară
aceeaşi universalitate a exprimării, psihologia a pus la dispoziţie kinestezia 10 (ansamblul de senzaţii de mişcare pe care ni-l procură corpul
4

Asupra cintccelor de leagăn, strigătelor de muncă şi bocet ului, in sistemul proză·

melopeie~i.
5 C.

Brăiloiu,

La rylhmique enfanline. N"otions liminaires, Paris-Bruxelles, Elsevicr,

1956.

Em. Comişel, Folclorul copiilor (manuscris); Cur.ml de folclor ~uzical, ţinut la Faculmuzică „Ciprian Porumbescu".
Aceasta reiese clin faptul c~i in nici una din aceste lucr~ri nu s-a insistat asup1a acestei
caraclcristici.
6
G. Suliţeanu, Cînlecele de leagăn la poporul român, mss., 1965.
9
G. Suliţeanu, Strigătele de comandă ln munca forestieră, mss., 1967.
10
J(inestezia (din grecescul kinein a se mişca şi eislt!sis senzaţie), Nouveau Pelit Laroussc
Illustre, Paris, 1958, p. 559: kineslezia este o modalitate a sensibilităţii proprioceplive (articu·
Iară, musculară, tendoane) care informează asupra mişcărilor diferitelor segmente corporak
(Henri Pieron, Vocab11/aire de la psychologie, (Vendome) Paris, 1965, p. 212).
6

tatea ele
7
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nostru). În legătură cu aceasta ţinem să adăugăm cîteYa date elementare,
necesare înţelegerii kinesteziei, extrase din cel mai recent tratat de psihologie 11 • „Receptorii analizatorului kinestezic îi constituie terminaţiile
nerrnase din muşchi, tendoane şi articulaţii, iar nucln1l analizatorului
(zona de proiecţie corticală) se găseşte în circumvoluţia centrală ascendentă. Senzaţiile kinestezice apar ca efect al stimulării mecanice a acestor
receptori cu prilejul efectuării mişcărilor. Toate mişcările pe care omul le
efect11ează, inclusiv mişcările aparatul1â fonator în timpul i·orbirii, sînt
controlate de. scoarţa cerebrală, pe ba::a informaţiilor furnizate de ace.~t'i
receptori, clupâ rnecanisnwl aferentaţiei ilirerse. Datorită activităţii normale
a analizatornlui kinestezic ne dăm seama de poziţia membrelor ncastre,
de direct.ia ~i v-iteza mişcărilor, se realizează, analiza fină şi coordonarea
mişcărilor·'.

În lucrarea de faţă 12 socotim ;,;uficientă această foarte scurtă prezentare a senzaţiilor kinestezice pentru a ne putea da seama de rolul
important pe care îl ocupă în psihologie datorită ramificaţiei lcr largi
spre aproape toate 11rocesde pi:;iholcgice.
În ceea ce priYeşte rolul senzaţiilor kinestezice în existenta folclorului muzical şi în special ai,;pectul kinestezic în studiul comparat, vom
face următoarele obsei-n1ţii ţinînd de: 1) metcda de studiu; 2) cîteva
dintre particularităţile senzaţiilor kinestezice; 3) actul idecmotcr; 4)
calitatea şi gradul participă1ii kinrntEZiei în cuprinsul diferitdcr categorii
muzicale (natura mişcărilor) ; ;) ) tendint~L de organizare kinestezică şi
implicaţiile Titmico-melodice ~i G) aspectul kinestcziei în ritmica ccpiilcr:
1. ?.ietodologia folosirii psiholc~iei ne-a accentuat rele...-arrn importanţei aspectului psihologic în explicarea fenomenului folcloric. De fiHare
dată,, derendent de natura problemei folelorice m11zicale mmărite, t:-a
căutat în primul rînd a se contura 11aiticulai ităţile afipectului psihclcgic
solicitat în strictă legătură cu frnomEnul folcloric respectiv. Aroi, din
analiza muzicală respectiYă (muzical-poetică, muzical-ccregrnfic-ă rnu
mnzical-poetico-coregrafică), s-a sekctat stadiul cel mai vechi. Pornind
de la acesta s-a căutat a se lHmări în ce măsură anrme procese lJsiholcgice
îşi pot aduce contribuţia lor.
Healizarea, personală a, transcrierikr după documt=ntul scncr înregistrat, cît şi folosirea unui bogat material info1mativ, cazat pe obstr\aţie
direetă, chestionare şi anume experim1:nte, ne-au dat posibilitatea de a
cunoaşte fenomenul folcloric atît ca structură mo1folcgică, cît şi ca fumţio
nalitate socială.
În cazul repertoriului folcloric al copiilor, s-a lucrat cu copii între
3 şi 14 ani pe etape de vîrste. Cu acest prilej s-a putut face şi constatarea
că evoluţia repertoriului copiilor de la simplu la complex se centurează
fidel după aceste etape, care reprezintă totodată şi evoluţia psihc somatică
'.!' copilului. De la numărători ş, 'diferite formule despre animale, păsări,
msecte, fenomene din natura înconjurătoare etc., scandate sau uşor psalmodiate, la adevărate cîntece de joc perfect î:r.chegate muzical, regăsim
Psihologie generalii, sub redacţia prof. Al. Roşca, Bucureşti. 1S66, p. 156-157.
Alcătuilă special pentru a fi prezentată sesiunii Jnstituli h:i de etr.ogrnfie şi folclor,
constituie un extras din capitolul Unele aspecte ale kineste::iei în execuţia şi percepţia muzicii
11
12

populare din lucrarea de doctorat in curs de redactare: Psihologia (o/clorului mu:ical.
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reflectat. întregul univers al copiilor, în care se 1rezesc, se conturează şi
devin caracteristice structurile kinestezico-muzicale.
2. Dintr-im început este necesar a reliefa,· pentru problema noastră,
urmă.toarele particularităţi ale senzaţiilor kinestezice : a) în psihologie
se deosebesc doi analizatori kinestezici : cel general şi cel verbal-motor 13 ;
b) senzaţiile kinestezice nu se referă numai la situarea mişcării, ci ne transmit
informaţii despre schimbările şi existenţa mediului. De aceea, senzaţiile
kinesteziee trebuie să fie considerate nu numai proprioceptiYe 14 sau interoceptive 15 , dar şi extercceptive 16 •
3. Pentru a înţelege mai bine locul pe care-l ocupă senzaţiile kinestezice în realizarea unor fenomene foldorice muzicale, este necesar a arăta
şi un aspect tangenţial, acela al reacţiilor ideo- motorii specifice domeniului
psihologic al activităţii. Aceste reacţii „apar în forma. unor micrornişcări
ale organelor afectorii [ ... ]. Manifestările actufoi ideo-motor iiot fi înregistrate şi cu ajutorul oscilografului catodic ~mb forma biopotenţialelor
care apar în muşchii respectivi atunci cînd subiectul se gîndeşte la, o anumită mişcare, la o anumită actiune" 17 • Astfel, de multe ori activitatea
rămîne doar incipientă în conştiinţă pe baza practicii trecute, iar mişcă
rile kinestezice nu se exteriorizează. Existenţa lor însă este posibil de
detectat datorită unei aparaturi speciale. Pe de altă pa.rte „diversele
forme ale participării vorbirii interioare, întovărăşite de kinestezia ci
în percepţia vorbirii şi a gîndirii, fără greutate îşi găseşte o analogie în
diferitele forme ale kinesteziei vocale, legate de percepţfa muzicii şi gîndirea
muzicală" 18 •

4. În principiu orice execuţie şi percepţie muzicală implică participarea, senzaţiilor kinestezice. Calitatea şi gradul acestei participări sînt
îns,ă dependente de funcţionalitatea fenomenului folcloric muzical.
În cîntecele vocale lipsite de vreo altă activitate corporală, simpla
execuţie sonoră muzicală implică kinestezia organului vocaL în ace~t
caz însă avem de-a face cu un alt aspect al kinesteziei, şi anume reacţia
vocală determinată de percepţia, gîndirea şi execuţia muzicală, proces
comun oricărei manifestări vocale şi ca.re se pretează la infinite realizări
sonore atît din punct de vedere ritmic, cît şi melodic.
J.Juarea în consideraţie în lucrarea de faţă a kinesteziei ţine însă ~ă
evidenţieze în special legătura dintre muzica populară şi activitate. Astfel,
lăsînd la o parte mişcările realizate în emiterea sunetelor de către organul
efector vocal şi care ţin de natura fiziologică a acestuia, ne vom ocupa
de mişcările aparţinînd unor alte organe efectoare, şi anume acelea care
redau activitatea. Ne vom referi numai la muzica însoţită de mişcă'ri
corporale. Din acest punct de vedere, în exprimarea muzicală însoţită
de acth:itate putem deosehi două categorii folclorice funcţionale: a) mişdiri
13
Înlrc an::;lizalorul kincslczic gc1wral şi cel Yerho-motor există o il"ge geneticii. Analiznlorul \'erbo-molor s-n dezvoltat pc baza experienţei de macromolricitale în procesul mumii.
14
Categoric d<· rrccplori aflaţi în rnqrhi, t~ndoanc şi arlicula\ii.
15
Categorie ele receptori rare sînl punctul de plrcarc al reflexdGr YegelatiH·.
10
Calegoric <le receptori, ele obicei stin:ulaţi ele agenţi exleriori ai organirnmlui.
17
Psi/Jo/ogic generală, sub redacţia prof. Al. Roşca. p. 390.
18
:\I. Orlov, Psihologiceskie mehanisma mu:îkalnol'o 1•osprnlia. in \'of'rOsî teorii i es/e!!ki
mmîki, \'ol. II, :\lnzghiz, 1963.
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in care primrnză conţinutul coregrnfic : muzica dansmilor populare şi
b) mişcări în care primează îndeplinirea unor anume practici : cîntecele
de leagăn 19 , cîntecele pentru copii, cîntecele din repertor-iul copiilor, strigă.tele de muncă 20 • Putem atribui o stare specială gtneral afectiYă ca
determimmtă a tuturor acestor realizăli folclcrice n;micale. 'Trebuie să.
deo~tbim îmă difeiite gn:de de manifutare rrotnică după uatura fiecărei
catego1ii folclor:ce în rrrte. AEtftl, prin:a gnpă, acn:a a nn:zicii ce dam:,
pnzintă astih:i 21 gradul cel mai n-oluat, n1 o nHfîrşită pc8ihilitate de
exprimare datnită tocmai specificului nalizării corEgrnfice. AVEm de-a
face fie cu o exprimare directă a conţiuutului tematic prin posibilităţile
i1antomimei - însoţită Yoca.1 sau ·numai instrumental -, aşa cum putem
întîlni, de pildă, frecYent în dansurile ceremoniale şi laice la majoritatea
popoarelor a8iatice, fie cu· dansuri ce exprimă o realizare artistică nu pe
planul conţinutului narativ, ci exclusiv pe planul frumosului coregrafic
determinat de necesitatea de exteriorizare psihofiziologieă a unei stări
de bună dispoziţie. La această categorie, muzica - vocală sau instrumentală - are un conţinut general şi corn;tituie doar suportul melodico-ritmic
al mişcării 22 •
Spre deosebire de aceasta, cea de-a doua grupă reprezintă un grad
primar strîns corespondent al unor „impulsuri elementare" în care structura activităţii este indi::;olubil legată de execuţia vocală.. Datorită acestui
fapt manifestările muzical-motrice respectiYe constituie pentru această
grupă o manifestare general umană, de ordin primar, cu posibilităţ,i de
exprimare mai reRtrînse, faţă de prima grupă unde găsim tot o manifest.ar&
general umană, însă pe o treaptă de exprimare mult ev-oluată. Astfelr
funcţionalitatea fenomenului folcloric muzical a determinat existenţa
unei structuri muzical-kinestezice, în unele cazuri rămasă la un stadiu
general uman, iar în alte cazuri devenită specifică, cn o evoluţie proprie,
poporului respectiv.
5. Realizarea actiYităţ.ii în complexul folcloric muzical-motor „elementar" implică pentru fiecare categorie folclorică în parte - cîntece
de leagăn, cîntece pentru copii, cîntecele obiceiurilor copiilor, strigăte
de muncă - anumite structuri ritmico-melodice primare, corespondente
ale impulsurilor psihofiziologice, caracteristice la rîndul lor fenomenului
funcţfonal. Aceste structuri ne apar izYorîte dintr-o necesitate organică
universal umană.
Cele două elemente fundamentale, ritmul şi melodia, nu prezintă
însă o pondere egală în fiecare din aceste categorii muzicale. Datorită
locului important ocupat de senzaţiile kinestezice în executarea şi percepţia muzicii, în existenţa acestm eateg01 ii predomină aspectul ritmie.
Mişcările însoţitoare ale aeestor categorii muzicale cn:rnză anumite osaturi ritmice care pot prezenta diferite varia.ţ.ii, însf't axate numai pe fondul
ritmic iniţial. Astfel, execuţia, cît şi percepţia ritmului apmţin în primul
in studiul nostru avem in vederl' nunrni melodiile de factmii prin,eri't şi r.u mdcdiile
a!Lor genuri.
20 La acc•stca pu Lem adiiuga, dacii lărgim pcrspecliYa de lucru, şi muzica rnl!r~milor.
21 Deoarece la începuturile rnle n11 exista aceaslii decsfLi1 c :;iadualii.
2 2 La cealaltă categoric muzica este in primul rînd suportul naraţiunii, cAre determină
la rindul ei şi mişcările !'.orporalc respective.
10

comune

şi
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rînd senzaţiilor kinestezice (de mişcare), care provoacă şi discern reacţiile
ritmice.
De la definiţia dată ritmului, de Platon, ca „ordine a mişcării",
la aceea dată de că.tre Vincent d'Indy - „ritmul este ord inea şi proporţia
în spaţiu ş i t imp" - şi pînă la cele mai recente lu crări de estetică muzicală
şi fiziologie acustică 23 , toate considerentele asupra ritmului nu pot face
abstracţie de fenomenul psihofiziologic.
6. Luînd ca exemplu demonstrativ, în lucrarea de faţ; ă, categoria
folclorică a repertoriului copiilor, aplicarea teoriei im portanţei fondului
psihofiziologic în studiul folclorului muzical comparat va porni de la
aspectul kinestezic.

*
Însuşi muzicologul O. Brăiloiu, relevîn·d identitatea acestui ritm
pe suprafaţa întregii lumi, dar pornind de la subiectivitatea observaţiei
introspective, ajunge la concluzia că nu poate oferi decît nargumente pe
trei sferturi afective" 24 , dîndu- ş i seama, cu acest prilej, de valoarea unor
stări general umane, cărora însă nu a putut să le găsească o explicaţie
directă, obiectivă.
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23
Apu d Jean i\litry (Esllu!lique el Psyclwlogie du cinema, Par is, 1963, p. 28î-290):
Matila Ghyka , Essa i s t1r le rylhme, 1938; Lu dwig Klages, Vom Wesen des Rilythmus, l\iels,
1934; l\{1rccl Joussc, Le Style oral rythm ique citez Ies verbomoteurs, Beauchesne, 1925; Paul
Souriau, L'Esthelique du mouuemenl, Alcan, 191 8.
V. ş i T . Vianu, Estetica mt1 z i ca l ă, c urs ţinut Ia F ac ulta tea de lit ere ş i filoz ofie, Bucureşti,
1944-1945, publ. ln extras în voi. Muz ică şi literatură , Bucureşti, Edil. muzica l ă, 1966.
24 C. Brăiloiu, La rylhmique en{anline, op. cit., p. 66: „caract er ele concrete ale ritmu lui
copilăresc sinl alit de accentua le ş i vă elite Incit le recunoaştem îndată. Fie că slnt copiii portarului meu pa rizian, b ă i eţ i sîrbi sa u itali eni care r ecită pe s trad ă [ ... ] <'li ii identific în clipa
rostirii lui. El mai trăieş t e în su bconşt i en tul nostru de europeni occidentali, ca singur vcslig i11 al
unei moştenir i milenare" (sub!. noastră, G.S.) ..
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ln urma analizei psihologico-muzicale a repertoriului folclo1ic al
copiilor (~i a cî?-tecelor pentru copi_i mi~i)J .l?ut_em pr~zenta următoarele
observaţii referitoare la problema 1dentltaţ11 r1tmulm.
a. La baza acestui proces stă mişcarea ca element indispensabil. În
studierea psihologiei copilului s-a ajuns la constatarea că evoluţia gîndirii
<iopilului se realizează prin acţiunile sale faţă de mediul înconjurător 20 •
Totodată relevăm faptul că majoritatea acestor acţiuni constituie activităţi de joc, de mişcare. O dată cu cîntecele lor, copiii execută fie sărituri,
fie mişcări ale mîinilor : bătăi din palme, din pumni, săltări ale braţelor
etc., fie şi una şi alta 26 •
b. O deosebită importanţă pentru problema noastră o prezintă
constatarea lingviştilor şi psiholingviştilor că există o anume uninrsalitate
sonoră a sunetelor emise de către copii în primele luni ale exist~nţei lor 27
şi faptul că aceste sunete nu reprezintă decît un fond relativ brut din care
urmează abia a se contura particularităţile limbii materne respective.
Şi pe planul sonorităţii muzicale putem raporta această etapă la
un stadiu premuzical, a cărui evoluţie însă, se diversifică de la popor la
popor în etape mai tîrzii, cînd copilul interpretează de acum cîntece care
depăşesc repertoriul său specific. De ahia atunci putem vorbi şi de pr~esnl
prin care auzul muzical al copilului supune percepţia şi execuţia sa muzicală influenţei limbii colectivităţii în care s-a dezvoltat de mic 28 •
c. Timpul la care copiii încep să-şi însuşească primele producţii
muzicale pare să fie în jurul vîrstei de patru ani. Mai înainte, începînd
încă de la vîrsta de doi ani, ei participă cu palmele, cu degetele, la jocul
scandat sau cîntat, practicat de către cei maturi pentru ei. În timp ce
sînt săltaţi în braţe sau Rtimulaţi la diferite mişcări, copiii obişnuiesc :o;ă.
îngîne 29 după cîntecul executat de cel care îi alintă. Faptul că cei maturi
25 H. "'allon, lmJJorlance du mom>emenl dans le del'eloppemenl psyclwlogique de l'cnfa11/,
Îl\ „En!ance", nr. 2, l\lars-Avril, Hl5G, Paris, p. 1-4; ;u. Bergeron, Le mo11veme11I, SOII elude,
.son imporlance en psyclwlogie de l'enfant, ln „Enfance" ... , p. 23-38; J, Piaget, 1liolricile.
Percep/ion el In/ellige11ce, ln „Enfance" ... , p. 9-14; Ursula Şchiopul, Psihologia copilului.
Bucureşti, Edil. didactică şi p1•dagogică, 19G6; Tatiana Slama-Cazacu, Limbaj în conle.rl.
Bucureşli, Edil. ştiinţifică, 1959; Psihologia copilului, sub reci. Al. Roşca şi Al. Chircc,-, BuC'ureşl i, 1960.
26 To1t~ aceste mişcări le rrgi'1sim şi la triburile aflale pe o treapti't inferioară a evoluţiei
istorice. L"l copii, lnsă. ele nu semnifică reminiscenţe ale unor fosle practici magico-religioa~c
decăzute astăzi, cum frecvent se explică cca mai mare parte a funcţionalilăţii repertoriului
copiilor, ci manifestările kinestezice de relaxare ale acti\·ilă\ii omului, aliate pe prima lreaptă
a evoluţiei sale ln onlogenezil.
27 Tatiana Slama-Cazacu, Quelques remarques l/1eoriq11es el mt!llwdiques sur le probleme
de la forme el de la subslance dans la yenese du syslem~ phonem'.llique, ln „C:ihicrs ele linguisliquc
thforique el appliqulie", voi. III, 1966, Universite de Bucarest, p. 171-179.
23
Sub acest ultim aspect psihologul sovietic A. N. Leonlicv a urmiiril influenţa limbii
materne asupra apliludinii muzicale, ajunglnd la concluzii interesante ln legi\turi't ru importanţa limbilor tonale şi a celor atonale in conturarea acestui proces. Yezi Le probleme r/11 biologique el du social dans ta mentalile de l"homme, in „Bulletin de psychologic'", nr. 201. XY, 7-8,
Paris, ian. 1962, p. 297-305.
29 încă înainte ele- a împlini un an, copilul ajunge si't emită anume sunete „psl'llelo-muzicale", care ţin lnsi'1 de o exprimare mai mult spontană biologică şi nu de un fapt propriu-zis
voluntar, pe sunete muzicale conşlientizale.
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folosesc pentru a se -face înţeleşi de către copii modalităţile muzical-motore
n,le propriei lor copilării reprezintă o soluţie firea8că . De exemplu, un joc
30
.
c _1 copii mici din folclorul turcesc
JOC CU COPII MICI (folclor turcesc)
Ex. 2

(Mg.3123 K)
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În această ambianţă se petrece procesul evoluţiei gîndirii şi constipsihofiziologice a copilului, o dată cu primele conştientizări ale
ritmului şi sl.metelor muzicale. Asistă.m la un proces de ontogeneză asemănător evoluţiei relaţiei dintre gîndire şi limbaj 31, proces ce implică. ,
relaţia dintre gîndire şi un limbaj kinetico-muzical, pe fundamentul căruia
începe să se contureze inteligenţa muzicală. Astfel, un rol important în
procesul de conştientizare a acţiunilor motorii îl deţine însuşi determinantul
social-istoric da.torită mediului uman în cadrul căruia copilul creşte şi de fa
care îşi însuşeşte normele de conduită .
d. Această perioadă se mai caracterizează şi prin reliefarea din ce
în ce mai mult Ri unei sinteze între kinestezie şi structura ritmică a anumitor execuţii ...-ocale din repertoriul copiilor.
tuţiei

I

30
Ex. 2 (mg. 3125 k, orig. Ada-Kaleh, jud. :\Iehedinţi, inf. Fazi Ic Ferat, 50ani,X196(1),
Joc cu copii mici, Folclor turcesc.
·
31
Tatiana Slama-Cazacu, Relaţiile dintre gindire şi limbaj in onlogene=ă (3- 7 ani),
Bucureşti, Edit. Acad„ 1957.
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S-a observat că pînă în jurul vîrstei .de trei ani copiii nu sînt în
stare să-şi concentreze mai mult timp atenţia în jurul unei execuţii ritmice
constante ca, de pildă, bătăi din palme la intervale egale. La această
vîrstă copilul nu-şi poate controla mult timp mişcările 32 • Ulterior însă,
datorită însoţirii muzicale şi verbale, el îşi însuşeşte o primă constantă
ritmică, reuşind să execute mişcări pe timpi organizaţi. Aceasta constituie
de altfel caracteristica trecerii într-o etapă superioară a evoluţiei sale
psihofiziologice, aceea a obţinerii şi consolidării prin repetare a uno1·
timpi ritmici primari în structuri de natură stereotip dinamică 33 , peste
care va evolua întregul edificiu al mişcărilor de mai tîrziu.
e. Mecanismele psihologice şi neurofiziologice 34 ale procesului de
simbioză între execuţia vocală şi cea kinestezică sînt în esenţă următoarele :
I. În funcţionalitatea acestor manifestări ale copiilor putem deosebi
două cauze: 1) o cauză externă determinată de o necesitate de ordin
special şi exprimată prin joc sau diferite formule copilăreşti şi 2) o cauză
internă, organică, de ordin afectiv, exprimată prin manifestări uneori
strict individuale (de exemplu atunci cînd un copil, singur, vorbeşte melopeic sau execută diferite interjecţii cîntînd şi mişcîndu-se în ritmul acestora).
II. Din punct de vedere neurofiziologic, aceste cauze îşi capătă
rezolvarea în execuţiile kinestezice.
La baza întregului proces găsim activitatea cortexului. .Acesta
determină simultan - controlînd şi condncînd în permanenţă - atît
kinestezia, cît şi exprimarea vocală. Datorită procesului de aferentaţie
inversă 35 , cortexul realizează o conexiune şi o intercondiţionare continuă
între cele două, execuţii, rea kinestezică şi cea vocală.
D~ asemenea se conturează în execuţia kinestezică (corporală) o
structură ritmică specifică, provenită dintr-o ritmicitate musculară necesitată de manifestările copilăreşti respective şi impulsionată de intercondiţionarea cu execuţia vocală.
32
A. :\!. Leonliev, Dezvoltarea psihicâ a copilului de virslcl preşcolară, în voi. Probleme
psihologie a. copil11l11i de virstă preşcolară (sub redacţia lui A. N. L~ontiev şi A. V. Zaporojc\), B11curcşli, Edit. de stat, Pedagogic şi Psihologie, 1951, p. 5·-18; A. v.· Zaporojcţ, Cercetarea psihologicll a dewolMrii motricilllfii la copilul preşcolar, in voi. Probleme de ... , p. 84-!)(i.
3 J Sistem1tinrca specifică în aclivitatea corlicală „a unui întreg sistem de reacţii la
anumiţi complecşi de excitanţi" (Psihologie, sub redacţia lui A. A. Smirnov, trad. !n I. rom.,
Bucureşti, 1959, p. 58). Pentru stereoli:nl dinamic în aclivitate, vezi Gh. Z2pan, Stereotipul
dinamic la om, in „A1ulcle roma.•10-so,·ieticc", nr. 1, 1957, p. 67-95.
34
Fiecare mecanism in parte se afl[1 pe larg explicat in cliferilele Lralhlc de fiziologie
şi psihologic.
35
„Sistemul nervos central (corlexul Jndeoscbi) nu poale regla in mod adecvat funcţiile
organismului dacă nu este informat în permanenţă despre efectul rcac\jd ( ... ]. Astfel conexiunea inversă concliţioncaz;1 capacitatea organismului viu de a-şi dirija conduita pe baza aprcci~rii efectelor comporUi.rii sale din trecut" (Psihologia gcneralri, sub redacţia prof. Al. Roşca,
fl. 31, Bucureşti, 1906); P. K. Anohim, Parlicularilli/ile aparatului aferent al reflexului co111li!io11at şi lnsemnălalea lor penlru psihologie, în „Analele romano-soviellce", Pedagogic-Psihologie, nr. 4, 1967, p. 35-58.
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Acea.stă structură. ritmică îşi capătă ca pilon un timp primar (x), a
-cărui repetare organică. devine astfel fundamentul ritmic (divizionar) al
manifestărilor copiilor. La rîndul ei, execnţia vocaiă, deşi subordonată
influenţei mişcării corporale prin preluarea accentelor ritmice, stimulează
execuţia kinestezică în ca.litatea ei de factor principal, ca reprezent ant ă

.a celui de-al doilea sistem de semna.lizare.
f. În procesul psihofiziologic al senzaţiilor kinestezice, care apar
.î n execuţia ş i percepţia ritmului din repertoriul cîntecelor copiilor, participă astfel primul sistem de semnalizare prin mişcă. rile membrelor, corpului
sau capului, semnalate de analizatorul general, şi cel de-al doilea sistem
·de semnalizare prin realizarea voca.lă se mnalată de analizatorul verbal-muzical-motor 3 ~ .
g. Ideo-motricitatea apare frecvent în momentul execuţiei lipsite
·de mişcările exterioare a.le corpului . Uneori este atît de puternică încît
se manifestă prin mişcări abia vizibile ale capului, părînd a susţine astfel
Titmul .execuţiei >Ocale.
h. Datorită realizării unui stereotip dinamic al procesului respecfr1-,
putem deosebi în execuţia complexă a repertoriului copiilor şi o structură
kinestezică (a mişcării) formată dintr-un timp de mişca.re (x) echiYa.lent
.cu un sunet lung ( J~

),

organizat în scheme diferite.

as în necesitat ea de a evidenţ i a calilalea diferită a muzicii de aceea a cuvintului, am
·inclus în cazul de faţă ln noţiunea de verbal-molor şi pc aceea de muzical. Acest aspecl ya fi
-pc larg explicat în lucrarea Psihologia {olclornlui muzical .
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i. Am văzut mai înainte că acest timp ritmic reprezintă o primă
etapă a conştientizării şi organizării mişcărilor în concordanţă cu exprimarea vocală. Astfel, putem deosebi în manifestarea kinestezică a copiilcr
de Yîrsta antepreşcolară (1

1

2

-3 ani) un a>:pect de neconturare

încă

a tim-

pului ritmic primar, atunci cînd copilul execută mişcarea şi manifestarea
rncală într-o îmbinare neunitară, cînd mişcările apar precipitate, însoţind stîngaci manifestarea vocală, care şi ~a la rîndul ei eonstă de cele
mai multe ori în fragmente muzicate şi chiar ţ.ipete. Procesul de peifec·tă
simbioză între manifestarea kinestezică şi cea vocală se dc:~ăYirşeşte de
abia în etapa următoare a evoluţiei gîndirii copilului preşcolar (3-;"i ani),
.cînd ac~8ta îşi însuşeşte în întregime manifestările muzicale în care mişcarea
~orpului şi vocea apar perfect sincronizate.
Astfel, timpul ritmic primar reprezintă rezultatul l.mui proce:;; timpuriu de conştientizare ritmică şi nu o manifestare biologică haotică.
Scandarea recitată sau uşor melopeică, ce conturează primele producţii
folclorice ale copiilor, reprezintă pe plan mintal o formă elementară a
analizei execuţiei vocale aşa cum se reflectă. în gîndirca lor.
j. Ţinem să accentuăm faptul că din punct de Yedere ritmic cele
mai elementare cîiitece implică mişcări pe cîte un timp lung, sau asociate
cîte două în schema timpilor ritmici lungi. De asemenea prin asocierea
{cu rol de repetare) a două celule binare cu timpi lungi se obţine formula

J J J

ritmică )

Pe de

altă

parte, asocierea unui timp lung cu

nuclee realizează formula ritmică

.,I

J

J

mentale corespondente unor structuri ale
ritmice :

~J

,J

j ,

încă două

J Socotim
mişcărilor

astfel de

ca strneturi fundaprimare formulele

J J J , şi J J J J

k. Aceste structuri kinestezico-ritmice se materializează în măsuri
muzicale de : 1/4; 2/4; 3/4; 4/4, uneori combinate între ele. De exemplu,
următoarele numărători 37 :

37

Ex. 3, mg. 1999 ii, Ru~ăr, jud. Argeş, inf. Liliana Holdiş, 12 ani; X 1966; ex. 4, mg
jud. Argeş, inf. Elena G. Haramici, 11 ani, XI 1961; ex. 5, mg 2710 ddcl,
Lupşanu, jud. lalomi\a, inf. Maria Ciuleanu, 13 ani, X 1964; ex. 6, mg 1999 hh, Rurftr, jud.
Argeş, inf. Liliana Holdiş, 12 ani, X 1961; ex .7, mg 1993 ll, Fureşli, jud. Argeş. inL Nic. C.

1995 kk,

Fnrcşti,

Ciobanu, 11 ani, XI 1961; ex. 8, mg 1995 <lei, Fnreşti, jud. Argeş, inf. Ion N. Ciobanu, 11 ani,
XI 1961 ; ex. 9, mg 2710 n, Lupşanu, jud. Ialomiia, inf. Florica i\Ioldovranu, 10 ani, X 1964;
ex. 10, mg 1995 nn, Fureşli, jud. Argeş, in[. Elena G. Barbu, 11 ani, XI 1961.
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Ex.5 (Mg 2710 ddd)
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Ex.10 (Mg.1995 n n )

lEx. 9 (Mg.2710 m (albastrul)
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1n. Procedeiil divizării corespunde execuţiei S'ilabice, ceea ce foloseşte
adaptării

c7'iferitelor limbi, în tirnp ce accentele timpilor l,ungi, în complex1tl
ritmico-meloclice, le redau unitatea. Astfel, timpul ·lnng se reliefează
ca ftmdament .~i totodată ca cletenninantitl accentitării ritmice a diferUelor
si1bdivizionări, estornpîndit-le accentele metrice specifice limbii respective
şi impunîndn-le pulsaţia sa. Acomodarea diferitelor l·~rnb'i, cu accente metrice
diferite, la schema iiniversală a ritmului copiilor se explică prin trecerelt
pe prftn plan a accentului ritmic determinat de mişcare.
Un exemplu foarte bun ni-l oferă două variante, ale unui a,celuiaşi
joc, executate în limbi diferite (turcă şi română) de către aceiaşi copii 38 •
Jocul se compune din două pă.rţi : I) un dialog în proză executat de către
doi copii care stau faţă, în faţă, după care urmează II) execuţia unui scmt
dans pe o melodie cîntată vocal 39 •
execitţiei

38

toriul lor
39

13 ani.

Culese de la copiii turci din Ada-Kaleh, jud. Mehedinţi, în X 1966, care au în reperş i jocuri româneşti, vorbind de altfel Ia perfecţie limba română.
Ex. mg 3120 aa şi 3120 Z, executate de către Baric Sakir, 10 ani, şi lsmail Kadri,
·
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Putem obserYa cum la partea în proză fiecare limbă apare cu partieularităţile ei metrice şi sintactice, în timp ce la partea dansantă ritmul,
metrica şi accentele tonice ne apar identice, pe primul plan situîndu-se
determinanta kinestezică a dansului.
n. Posibilitatea de diYizare în execuţia vocală a timpilor lungi ne-a
dat acea bogăţie ritmică relevată de către muzicologul C. Brăiloiu, în
valorosul său studiu, la baza cărora stă însă procesul de mişcare, sesizat
în lucrarea de faţă, cu structura sa psihofiziologică materializată printr-o
pulsaţie primar{i unitară la copiii din întreaga lume 40 •
o. Mai putem obserYa şi o directiYare a accentului metric de către
mişcare ca în exemplul 3, nig. 1999 ii, cînd auftaktul apare ca o consecinţă
a neconcordantei cu mişcarea, accentul situîndu-se de fiecare dată numai
pe sunetele suprapuse mişcării.
·
.
p. Adăugăm că întregul edificiu ritmic specific repertoriului copiilor nu este îndeajuns pentru a ne da imaginea ace8tor cîntece. Aceleaşi
formule ritmice (pe timpii lungi sau scurţi sau combinarea acestora) pot
face parte şi din alte genuri sau categorii de cîntece populare. Ceea ce însă
le întregeşte specificul este intonarea, pe anumite sunete, într-o structură
caracteristică.

r. Se observă o interdependenţă între structurile ritmice, melo{lice şi mişcările care le însoţesc 41 • Numai acestea toate la un loc formează
structura caracteristică repertoriului copiilor. Avem de-a face cu o interdependenţă a unor legături generice determinate de structura psihofiziologică a copilului. De exemplu, copilul, chiar începînd de la vîrsta de
4-5 ani, are posibilităţi de execuţie ritmică şi melodică mult mai complicate decît acelea specifice repertoriului său, pe care le poate realiza, însă,
numai prin imita"ţie după cei mari sau în urma unei educaţii artistice
speciale. "în primul caz copilul nu înţelege ceea ce face, iar în al doileâ caz
produsul copiilor talentaţi este un rezultat al unei concepţii muzicale nu
întotdeauna bine clarificate şi stabile.
s. Lua1;ea în consideraţie a senzaţiilor kinestezice în structura ritmicii copiilor extinde studierea l'itmului de la analizarea silabică a nr·:nlui - ap cum s-a urmărit pînă în prezent în diferite lucrări - la urmă
rirea factorului determinant, pe care numai psihologia l-a putut relev~
şi explica. Aspectul kinestezic al riLmicii copiilor descoperă cauza primordialităţii ritmului, asupra metricii diferitelor limbi, explicînd totodată
şi marea răspîndire a acestuia.
t. Identitatea 8e evidt?nţiază şi mai pregnant în moment ul compară1i!
în întregime a exemplelor, şi nu numai fra-gmentar pe versuri. În ace8t.
caz structura kinestezică gentratoare se situează, în ·drtutea legităţii ei
psihofiziologice, ca determinantă a ritmului şi accentelor versificaţiei.
40 în capitolul „R•2perloriul copiilor" din lucrarea Folclorul muzical al illlarilor dobrogeni,
mss, 1960, am sesizat penlru prima dată acesl proces. El a reieşil cu claritalc clin Labelul rilmic
.al rcpcrloriului copiilor ti"ttari ln momentul cinel l-am raportat la repertoriul copiilor ronu1ni.
u D~seori, in nnmenlul culegerii. copilul rccill\ sec cin tecul. De abia ln urma lămuririi
d" a-l executa întocmai ca la joaca sa, el cxccut(1 cintccul normal (pe sunetele parlato-n1elopcicc), cxleriorizindu-şi totodată şi mişcările. Acelaşi fenomen se petrece şi cu numlln'1torilr,
care nu îşi cap:Hii scandarea caracterislicft decît alunei cind copilul se transpune in silua\i~
Jlllmiiralului.
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în încheiere,

ţinem să repetăm, ca un omagiu adus orizontului larg
al marelui muzicolog român, înseşi cuvintele cu care şi-a terminat unul din ultimele sale articole 42 : „: .. Imense teritorii rămînînd
necercetate, numărul noţiunilor nebănuite atinge, pînă acum; incomensurabilul. încet şi cu preţul a mii de eforturi, compararea lor pe plan
mondial dezleagă una sait alta din legile naturale ( ((Naturgesetze ») ascunse
în fenomenele cărora le dă naştere. Noi n-am sesizat încă prea mult; dar,
cele pe care le-am pătruns, trecînd peste labirintul ciudăţeniilor şi al
bizareriilor, sînt vădit înrădăcinate - după cum o arată unul din modelele
noastre - în constituţia psihofizică a omului şi ne duc spre o perioadă
«anteistorică »a muzicii. Este de crezut că, înmulţindu-se şi clarificîndu-se
una pe alta, definiţiile acestor legi ne vor duce spre o ((preistorie a artei
noastre» («Friihgeschichte »), cum zice un contemporan eminent (Curt
Sachs). Cercetarea lor nu ne asvîrle în nici un caz «în afara muzicii ,>, ci
mai curînd ne plasează chiar în inima sa".
.ştiinţific

KINESTHESIE ET RYTHMIQUE DU FOLKLORE ENF ANTIN
La psychologie tenda occuper une plaee de plus en plus importante
parmi Ies disciplines auquelles fait appel la recherche moderne du phenomene folklorique musical. En effet, avec ses donnees sur le stereotype
dynamique, la perception, la pensee, le langage, l'affectivite, l'imagination et le processus de creation, l'activite et en general avec toutes ses
possibilites actuelles de connaître l'homme, la psychologie ouvre de nouvelles voies de recherche, elargissant, en consequence, considerablement
l'horizon des etudes dans ce domaine.
Le point de depart de cette recherche est constitue par l'etude du
musicologue roumain Constantin Brăiloiu ((La rythmique enfantine ,>
oit, a cote d'une riche analyse de la rythmique du folklore enfantin, il
se demande, comment peut-on expliquer cette propagation large et unitaire du rythme chez tous Ies peuples du monde et comment Ies langues
differentes, par elles-memes, et avec des accents divers, s'y encadrent-elles
parfaitement, en se soumettant aux sch~mas rythmiques caracteristiques
tlt universels. C'est a ce sujet que nous avons trouve que Ies sensatiorn~
kinesthesiques corporelles jouent une rOle important. Au point de vue
methodologique, la realisation personnelle de recueils et de transcriptions,
~n utilisant un riche materiei documentaire base sur l'observation directe,
des questionnaires et surtout certaines experienees sur des enfants de
3 a 14 annees, nous a permis de consta.ter que l'evolution du repertoire
folklorique chez Ies enfants, se caracterise d'apres Ies etapes qui representent
en meme temps leur evolution psychosomatique. Depuis Ies numerations
scandees ou leg~rement psalmodiees et jusqu'aux chansons, parfaitement
eonstituees au point de vue musical, noufi retrouvons le mond entier def'
€nfants ou les structures kinesthesico-musicales s'eveillent, R'esquisl'enL
en devenant, a bien des egards, caractfristiqnes.
u C. Brăiloiu, lvlu=icologia şi elnomu:icologia aslil:i, ref~ral prezent al la al YII-lea Congrr s
internaţional de muzicologie de la Koln în 1958, Lrad. in „!\luzica''. I, 1967, nr. 1, p. 15.
3 - c. 5269
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ASPECTE ALE FENOMENULUI DE IMPROVIZAŢIE
ÎN DANSUL POPULAR ROMÂNESC.
ANCA GIURCHESCU

Articolul de faţ,ă reprezintă un fragment din cuprinsul unui studiu
mai amplu asupra structurii compoziţionale a dansului popular românesc.
în procesul complex al comunicării artistice, dansul popular poate fi
considerat, fără îndoială, ca un sistem semiotic autonom. Pornind de la.
această înţelegere a fenomenului artistic, am încercat să aplicăm în cercetare
unele principii genera.le ale structuralismului, fără a pierde din vedere
însă caracterul particular, legile proprii ale acestei arte, care implică o
metodologie şi instrumente de cercetare specifice.
în cadrul studiului 1, desprinzînd din complexitatea laturilor componente ale dansului pe cea a structurii, am căutat să determinăm existenţa
constantelor, sub forma unor structuri avînd o funcţionalitate bine precizată, un rol expresiv şi o anumită valoare stilistică, să descifrăm relaţiile
şi conexiunile lor, să pătrundem logica organizării lor interioare. Mai mult
decît atît, am putut obsena că anumite structuri, cristalizate în timp,
au devenit „locuri comune", putînd fi cu uşurinţă întîlnite în dansuri
diferite, tot astfel cum unele procedee compoziţionale sau unele scheme
în arhitectonica dansurilor, consolidate fiind prin tradiţie, capătă valoare
de modele.
Cercetarea avînd această orientare, ceea ce ne interesează, în special,
în legătură cu fenomenul de improvizaţie nu este simpla descriere şi enumerare a multiplelor forme pe care acesta le poate îmbrăca, ci, printr-o
perpetuă raportare la constantele structurale ale dansului, să punem în
evidenţă care sînt limitele improvizaţiei. Restrîngînd astfel unghiul de
~ercetare la un singur aspect al problemei, şi anume cel al raportului
1~provizaţie-structură, căutăm să stabilim, din acest punct de vedere,
tipurile de improvizaţie şi unele din caracteristicile lor compoziţionale
şi stilistice.
. .

* Comunicare

ţinută la sesiunea ştiinţifică a Institutului de etnografie şi folclor, din

rnhe 1967.
1

Anca Giurchescu, Structura compoziţională a dansurilor din valea Dunilrii, mss.

llev. etn. folc„ tom.

is.

nr. 3, p. 229-234, Bucureşti, 1908
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În general, improvizaţia constituie o manifestare individuală, un
act spontan, prin care interpretul caută să exteriorizeze, într-un mod
care îi este propriu, o anumită tensiune emoţională.
Dansul popular românesc este un fenomen colectiv. Apare evidentă
aşadar o primă opoziţie, care influenţează caracterul improvizaţiei, şi
anume cea dintre individual şi colectiv. Această opoziţie îşi găseşte echivalent pe planul mijloacelor de expresie în relaţia cu multiple implicaţii
dintre „limbajul coregrafic" (înţelegînd prin acesta fondul comun de
mijloace artistice specifice, proprii unei colectivităţi) şi exprimarea individuală. Pe planul structural al dansului, opoziţia-nucleu poate fi găsită.
în tendinţa mereu prezentă a interpretului de a sparge organizarea structurală existentă, de a o depăşi.
Aceste cupluri opozante, situate pe diferitele coordonate ale dansului,
creează anumite relaţii care fac ca improvizaţia, indiferent de amploarea
ei, să nu se desfăşoare haotic, ci după o serie de reguli, în cadrul unor sisteme
compoziţionale precise. In acest sens, putem vorbi de existenţa unor
limite ale fenomenului de improvizaţie, limite care sînt date de :
"
1) elementele de ansamblu ale dansului (formaţ.ie, ţinută, componenţă);

2) forma compoziţională a dansului, avînd la bază cele două principii : a.I înlănţuirii şi al grupării segmentelor;
3) corelaţia dintre dans şi melodie;
4) existenţa modelelor sub forma anumitor configuraţii cu o structură
precisă (de obicei motive), care persistă în memoria interpretului ca unităţi
compoziţionale de sine stătătoare şi care reprezintă principalul material
de construcţie al unui dans ;
5) folosirea procedeelor compoziţionale aparţinînd arsenalului de
mijloace artistice tradiţionale.
Sintetizînd observaţiile reieşite din analiza structurală a materialului, am putut diferenţia existenţa mai multor tipuri de improvizaţie,
care, în desfăşurarea vie a dansului, pot apărea singure sau combinate
între ele. Vom încerca în cele ce urmează să le caracterizăm:
A. Cu toate că nu o putem considera ca pe un tip de improvizaţie
propriu-zisă, menţionăm totuşi ca o primă treaptă: înlănţuirea variabilă
a unor unităţi de mişcare cu o structură fixă în cadrul unei forme de dans
date. Aşadar, în acest caz, aportul creator al dansatorului care conduce
jocul („joacă înainte") se reduce doar la modificări în succesiunea sau
numărul de repetări ale unor fraze de dans existente şi bine cunoscute
de către ceilalţi interpreţi, fără a aduce modificări în structura internă a
acestor unităţi. Un exemplu tipic poate fi considerat Brîul, care de cele
mai multe ori se desfăşoară în formă de rondo, alternînd fragmente de
plimbare cu altele de virtuozitate. Improvizaţia în cazul acesta se referă
doar la faptul că unul din dansatori poate indica, în funcţie de preferinţele
sale (prin strigături sau comenzi), ordinea fra.zelor în ca.drul frag·mentului
de virtuozitate. Acelaşi fenomen îl putem urmări şi la H aidăn sau chiar
în'unele variante de Căluş (din judeţele Argeş şi Teleorman).
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B. Cel de-al doilea tip de improvizaţie este cel care se dezvoltă
in interiorul unităţilor de bază (de exemplu, al motivelor sau frazelor),
aducînd schimbări de ordin structural, fără a modifica însă tiparul dimensional
al acestor unităţi. El reprezintă modalitatea tipică de realizare a improvizaţiei în cadrul dansurilQr de grup. în mod general, ideea de grup implică
pe cea a unităţii, a omogenităţii execuţiei. Şi totuşi, în dansurile de grup
se improvizea.ză frecvent fă.ră ca acest fapt să strice unităţii de ansamblu
a da.nsului. Or, această formă de improvizaţie care nu modifică tiparele
dimensionale ale unităţilor de bază permite ca de fiecare dată cadenţele
finale ale frazelor coregrafice executate simultan de către componenţii
grupului să coincidă, indiferent de amploan:a şi caracterul improvizaţiilor care apar în interiorul lor.
1

2
3
Chilabaua, com ..

Independenţa,

jud. Ialomi!a.

Aceste improvizaţii de ordin ritmic, cinetic şi plastic se realizează
in cadrul structurii interne a unităţilor de bază. Bogăţia şi varietatea
improvizaţiilor ritmice subliniază încă o dată puternicul caracter ritmic
al dansului românesc. Improvizînd, interpretul foloseşte întreaga gamă
a variaţ,iunilor ritmice, dintre care divizarea valorilor de bază, accentuarea
în contratimp şi introducerea sincopelor sînt ce~e mai caracteristice. Desigur, aceste improvizaţii ritmice îşi găsesc corespondenţă pe plan cinetic.
Ca elemente de mişcare, în improvizaţie au o pondere deosebită paşii
bătuţi, bătăile în acord, săriturile, paşii încrucişaţi.
Ca un aspect particular, ţinem să menţionăm folosirea unor motive
aparţ.inînd altor tipuri de dans (de exemplu, pinteni căluşăreşti în hore,
motive de Brîu în Căliis etc.), de multe ori aceste motive reprezentînd
„locurile comune" la ca.1'.e interpretul· face cu uşurinţă apel în momentul'
improvizaţiei. Dintre modalităţile de improvizaţie plastică, vom aminti
doar va.riaţiile de ţinută şi în special schimbările în timpul dansului ale
ţinutelor strînse cu altele care lasă mai multă libertate mişcărilor individuale şi deci improvizaţiilor de ordin ritmic şi cinetic, în special în
aceste da.nsuri de grup.
Execuţia concomitentă a improvizaţiilor duce la şuprapunerea
unor formule ritmico-cinetice deosebite între ele. Asistăm astfel la apariţia fenomenelor de poliritmie şi policinetism (denumire adoptată prin
analogie), ce reprezintă o trăsătură caracteristică pentm toate improvizaţiile în cadrul unui gr11p . .În aceste ca.zuri avem de-a face cu structuri
pa.ralele, dimensional coincidente, dar calitativ diferite.
aşadar
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O. Un tip de improvizaţie mai liberă, care depăşeşte limitele itnor
structuri date, se realizează prin combinarea variabilă a itnităţilor de mi.~·
care, aparţinînd tipuliti de dans respectiv. În acest sens, improvizaţia se
desfăşoară în special pe planul compoziţional al dansului. Astfel, dintr-un
fond preexistent de fraze de dans închegate, grupate în jmul unor idei
coregrafice proprii tipului de dans respectiv, jucătorul, în funcţie de talentul, imaginaţia, po sibilităţile sale tehnice, în urma unei preluări selecti.-e,
are latitudinea de a prelucra, ele a lega şi repeta aceste unităţi după liberu1
să.u arbitru. E l compune astfel ele fiecare dată o vari antă nouă, cu o formă
închegată, care ilustrează personahtatea sa artistică fără să depăşească
însă cadrul tematic al tipului dat.
Am putea, aşadar, considera totalitatea frazelor pe care le conţine
un anumit tip ele · dans ca reprezentîncl modelul c.e se obiectivează prin
variantele create pe baza improvizaţiei. Tipul ele improYizaţi e amintit
-este propriu categoriei dansurilor de perechi şi în special lnvîrtitei 2 •
În cazul unor exemple concrete, această, formă de improvizaţie nu
-apare izolată. , ci în combinaţie cu tipul precedent, care aduce modificări
prin variaţi i ritmico-cinetice în interiorul unităţilor de mişca r e.
D. Cea mai complexă formă de improviza.ţ ie o întîln im fără îndoială
în cadrul categoriei dansurilor solistice. În cazul lor interpretul, depăşind
de cele mai multe ori rolul de simplu executant, realizează la fiecare nouă
execuţie un act de recreare artistică a unei teme date. Ob servaţia princ ipală
'în acest sens constă în faptul că interpretul în alegerea materialului de
mişcare, spre deosebire de tipul de improvizaţie anterior, depăşeşte cadru-!
tipului respectiv de dans, folosind într-o îmbinare liberă o gamă mult m~-1
2

nografie

Constantin Costea, Aspecte compoziţionale în „Jocurile de 1nv1rlil' ;, ln „Rev ista de
folclor", tom. 10, 1965, nr. 2, p. 184-188.
·
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de motive. Aşadar, în funcţie de talentul său, de inspiraţia de moment, el selecţionează din bagajul imaginilor de dans pe care le posedă
pe acelea pe care le consideră mai adecvate melodiei respective, arătînd
0 înclinaţie· deosebită spre elementele de virtuozitate.
Improvizaţia este desigur un act de creaţie spontan în care nu poate fi
vorba de un proces de elaborare. Studiul unor exemple concrete (filmate)
relevă însă incontestabilul simţ al proporţiilor de care dă dovadă, un bun
interpret, analiza construcţiei unui dans improvizat arătînd o anumită
logică a gîndirii artistice, bazată pe o îndelungată practică. Ne referim
în primul rînd la conturul compoziţional al piesei, în care se succedă fragmente tematice într-o înlănţuire de dinamism crescînd sau ondulatoriu,
legate prin punţi care facilitează trecerea de la o imagine coregrafică la
alta. Aceste imagini se succedă fie pe principiul analogiei, fie pe cel al
contrastului.
Interpretul popular operează, în cazul dansurilor solistice, în principal, cu cea mai mică imagine coregrafică închegată, şi anume: motivul.
Un dans improvizat ne apare însă rareori ca o înşiruire amorfă de motive
disparate. Pornind de la motiv, pe care îl dezvoltă folosind larga gamă
a procedeelor de variaţie, intnpretul construieşte instinctiv şi spontan
un fragment cu contur plastic, ritmic, dinamic şi spaţial precis. În acest
sens motivul rrprezintă nucleul tematic al unei construcţii mai ample.
La rîndul lor, în limitele date de melodie, aceste construcţii pot fi
repetate, variate sau, aşa cum se întîmplă în majoritatea cazurilor, înlăn
ţuite cu altele ce au un conţinut diferit, uneori dansatorul depărtîndu-se
mult de tema iniţială.
Observăm însă că, indiferent de bogăţia imaginilor coregrafice pe
care le dezvoltă în cadrul dansului, un jucător foloseşte cu precădere
anumite tipuri de motive, pe care le reia ori de cîte ori improvizează o
nouă va,riantă. Ilustrînd raportul individ-colectivitate în improvizaţie,
aceste tipuri de motive reprezentative pentru specificul regional devin
în acelaşi timp repere determinante pentru conturarea, individualităţii
creatoare a dansatorului.
Am dori, pentru încheiere, să subliniem dubla semnificaţie pe care
improvizaţia o poate căpăta. din perspectiva evoluţiei istorice a dansului
popular. Expresie grăitoare a corelaţiilor complexe existente în raportul
dintre tradiţie şi ino,-at.ie, fenomenul de improvizaţie reprezintă în mod
genera.I unul din factorii de înnoire a tradiţiei prin ·intermediul variantelor.
Unele improvizaţii cu contur bine definit, reliefînd o anumită preferinţă a interpretului, se întipăresc în memoria acestuia, putînd fi reproduse identic la fiecare reluare a dansului. Ele devin astfel variatiuni individuale. Preluarea acestor variaţiuni de către un grup mai larg de interpreţi,
şi deci integrarea lor în circuitul folcloric propriu-zis, duce la apariţia
de noi variante care îmbogăţesc dansul sau tipul de dans respectiv. În acest
sens improvizaţia apare ca un atribut semnificativ pentru darnmrile de
mare vitalitate. Pe de altă parte însă, formele improvizatorice ale dansurilor
pot fi un rezultat al procesului de involuţie, expresie a decăderii unui dans
de la ca.racterul său colectiv şi o construcţie închegată la destrămarea
în unităţi componente ce persistă disparate în memoria cîtorva int.erpreţi
şi care sînt la fiecare reproducere îmbinate şi prelucrate în mod diferit.
(De exemplu, dansul De tare din jud. Vrancea.)
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în articolul de faţă am abordat complexa problemă a fenomenului
improvizatoric în dans doar prin prisma implicaţiilor sale structurale.
Studiul improvizaţiei cuprinde, desigur, şi alte multiple aspecte deosebit
de interesante, dintre care vom aminti doar : raportarea improvizaţiei
la tipurile de da.ns şi legat de aceasta la răspîndirea teritorială, care se
dovedeşte a fi inegală pe cuprinsul întregii ţări, deci caracterizantă pentru
determinarea specificului zonal.
ASPECTS DU PHENOMENE D'IMPROVISATION DANS
LA DANSE POPULAIRE ROUMAINE
Le present article traite du probleme de l'improvisation dans la
danse, en ce qui concerne ses implications structurales. On constate que
l 'improvisation - quelle que soit son ampleur - ne se deroule pas d'une
maniere chaotique, mais selon une serie de regles dans le cadre de certains
systemes precis de composition. Les limites de l'improvisation sont donnees par: a) Ies elements d'ensemble de la danse; b) la forme de composition: c) la correlation entre la danse et la melodie; d) l'existence des
mod€les, soit sous forme de certaines configurations persistant dans la
memoire de !'interprete, soit par l'utilisation des proceMs de composition
appartenant au fonds des moyens artistiques tra.ditionnaux.
L'analyse structurale du materie! nous a offert la possibilite de
differencier plusieurs types d'improvisation.
A. Improvisation qui ne modifie que certains segments de la danse~
sans changement dans la structure de ces unites.
B. Improvisation (specifique a la danse en groupe) qui apporte
une serie de variations dans la strncture des unites de base, sans changer
leur moule dimensionnel. Elle peut etre rfalisee concomitamment par
plusieurs interpretes et aboutir ainsi a des phenomenes de polyrythmie
et de polykinethisme .
. O. Improvisation oi1 !'interprete, en utilisant un fonds· preexistant
de phases specifiques a un certain type de danse, Ies combine et Ies
transforme, composant chaque fois une nouvelle variante. Ce type d'improvisation est propre a la danse par couple.
D. La forme la plus complexe de l'improvisation (specifique aux
danses des solistes) est celle ou !'interprete, pour le choix de son materielt
depasse le cadre thematique d'un type de danse en selectionnant, en
fonction de son talent et son inspiration, dans son propre bagage d'images.
chorigraphiques, celles qu'il considere Ies plus conformes a la melodie
respective.
En conclusion, l'article traite de la double signification que peut
avoir l'improvisation dans l'evolution des danses, a savoir 1) de facteur
pour le renouveau de la tradition par l'intermediaire des variantes, etant
donc un attribut des danses de grande vitalite; 2) d'expression du proces
d'involution, de declin d'une danse, depuis son caractere collectif et sa.
construction bien etablie jusqu'a la dissolution en unites composantest
qui peuvent persister, eparses dans la memoire de !'interprete, et qui
sont a chaque reproduction combinees et traitees de maniere differente.
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Din cele mai vechi timpuri, păstoritul a reprezentat o sursa imporpentru cîştigarea mijloacelor de trai. Manifestarea unei griji deosebite faţă de integritatea turmei a fost deci firească, exteriorizîndu-se
printr-un sistem general de protecţie creat în jurul animalelor. Planul
concret al actelor practice era dublat de un complex plan ritologie, acesta
din urmă conformîndu-se principiilor de bază ale magiei.
Riturile de protejare a turmei - la baza cărora stă, deci, un impuls
primar de natură economică 1 - s-au manifestat snh diverse forme în
cadrul vieţii pastorale româneşti. 1n această ordine de idei avem cunoştinţă
de o serie întreagă de acţiuni întreprinse în spiritul concepţiilor magice
ale mediilor pastorale, avînd drept scop fie să determine prosperitatea
turmei, fie să înlăture orice pericol ce ar pîndi-o 2 • O condiţie esenţială
pentru desfăşurarea normală a vieţii de la stînă era considerată „puritatea".
Această condiţie era deopotrivă necesară pentru protecţia turmei, ca şi
pentru fecunditatea ei. Amintim că „puritatea~' ca principiu condiţional
acţiona şi în cadrul unor domenii de activitate extrapastorale.
Drept „curată" era socotită însăşi oaia, aceaRtă sursă de hrană
şi îmbrăcăminte. „Apă-aşa-s oile, îs mai curate, mai sfinte ... ", afirmă
un informator 3 ; iar D. Ţichindeal, primul care pomeneşte această credinţă (1814), spune textual: „Nemica nu e mai sfînt şi mai curat decît
oaia, zic ardelenii noştri ... " 4 • Pe lîngă ea, cel destinat să o ing1·ijească,
tantă

* Comunicare prezentai ă la Sesiunea ştiinţifiră a Instil ul ului de etnografie şi folclor>
iunie 1967.
1 R. King Merlon, Etements de melhode sociologique, Paris, 1953, p. 92-93.
z Cităm clteva : descintatul oilor, focul viu de la st!nă, lmpuşcarea peslc turmă şi bucillmatul la stlnă în cele patru puncte cardinale, menite să înlăture spiritele răuvoitoare, dornice să ia „mana" oilor sau să provoace alte pagube. Vezi T. Morariu, \'ieaţa pastora/Cl. ln !.funţii
Rodnei, Bucureşti, 1937; acelaşi, ll:lalerial etnografic şi (o/cloric ciobiinesc din Jlfunţii Rodnei,
extras din „Vatra'', an. 5, nr. 6-12; D. Dan, Sl/na la românii din Bucovina. SchiţCI. (o/clorică iluslralCI., reproducere din „Junimea literară", an. 12, 1923 ; T. Alexandru, Jnstrnmentele muzicale ale poporului român, Bucureşti, E.S.P.L.A„ 1956, ş.a.
a ).lg. 2539 t, Salva, jud. Bistriţa-Năsăud, inf. Toma Furcea, 62 :i„ culeg. G. Habenicht,
211VI1963, transcr. G. Habenicht.
4 Apud Ov. Deiisusianu, Vieaţa păstorească in poezia noaslrCI. populară, Bucureşti, Casa
Şcoalelor, 1923, (2 voi.). Cităm după ediţia îngrijită de 1\1. Bucur, E.P.L„ 1966. Vezi p. 253.
Rev. e~n. folc .• tom. 13. nr. 3.

p.' 235-250, llucureeti, 1968
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ciobanul, avea datoria să ducă o viaţă pură, austeră. „Nu-i iertat ca
oameni desfrînaţi să vie la stînă şi păstorii ·oilor trebuie să fie curaţi la
trup şi suflet", consemnează un cercetă.tor al vieţii pastorale din Bucovina 5 •
Potrivnic echilibrului cast era socotit elementul feminin. Problema
nu este restrînsă la patrimoniul spiritual tradiţional al poporului român,
găsindu-se şi aiurea. r~a noi, credinţa a avut o efervescenţă deosebită
în cadrul vieţii pastorale, nelipsind însă nici din cadrul obiceiurilor agrare,
de pildă 6 • Ciobanului îi erau astfel interzise raporturile sexuale; era oprit
pînă şi de la participarea la jocul satului. Femeia a fost oprită să păşească
la stînă. „Ciobanul nu ştia nici femeia, nici hora. Oile asta cer, nici să nu
treacă prin ele ... ", afirmă un informatori; şi exemplele pot fi multiplicate 8 • Păstoritul Carpaţilor Orientali a păstrat pînă în zilele noastre
această interdicţie, motivată de necesitatea respectării condiţiei de puritate, existînd totodată indiciile unei răspîndiri mult mai largi 9 •
Este dei-iigur firesc ca tot complexul de credinţe magice şi de rituri,
trecute în revistă. succint în rîndurile de mai suR, să-şi găsească reflectarea
în creaţ,ia artistică populară. Cu atît mai ciudat ni se pare faptul că cercetători de seamă ai poeziei noastre pastorale - cum ar fi, de pildă, Ov.
Densusianu - omit să stabilească contactul dintre cele două domenii
de fapte 10• În acelaşi context credem într-un raport determinaţional
între elementele a) condiţia purităţii ciobanilor, a interdicţiei femeii de a
călca la stînă, şi b) motivul de explicare cauzală a mobilului omorului
din unele variante transilvănene (variante-colind) a.le .Llfioriţei (motivul
„fata de maior") 11 ; discutarea pe larg a acestui aspect ne-ar îndepărta
însă de subiectul propus 12 •
6

D. Dan, op. 'cil., p. 23.
Podeni, jud. l\lehedinţi, inf. Anica V. i\luica, 68 a., culeg. FI. Lorin\, III 106i.
7
T. Găluşcă, „Mocanii". Un joc dramatic al romdnilor din Dobrogea, in „Anuarul Arhivei
de folclor", publicat de I. i\luşlca, VII, 1945, p. 12.
8
T. Morariu, Vieaţa pastorală .•. , p. 143; mg. 2539 l, u, Salva, jud. Bislri\a-::'\ăsăucl,
inf. Toma Furcea, 62 a., culeg. G. Habenicht, 28 'VI 1963, transcr. G. Habenicht; Săcel,
jud. Maramureş, inf. Ileana Cocean, 67 a., culeg. FI. Lorinţ, VII 196i.
9
Lucrul reiese plnf1 şi din textele folclorice cuksc din diverse zone folclorice. Yezi ele
pildă Ov. Densusianu, op. cil., p. 302-303.
10
Ov. Densusianu, de pildă, cornenlind un texl ca : „Ciobănaş la oi am fost, / Felclc
nu mă cunosc; I Şi la anul de-oi mai fi, / Fetele tot nu m-or şti; / Că mi-s mai dragi oile / Decil
toate Jetele ... ", gf1seşte cf1 din el se poale vedea „cum vorbeşte ciobanul clnd s-a înstreinat
de-ai lui, s-a dus departe cu turma", cit şi „pasiunea ·ciobanului pentru ocupat ia lui: ea îl face
uneori să uite tot, orice allă pasiune, chiar şi dragostea ... " (op. cil., p. 39): Aceste sensuri,
desigur intr-o rnăsurft anumilă lnlemeiate, au fost deduse cu ajutorui metodei filologice, care
a dirijat analizele din Viea/a păstorească .. „ ln pofida declaraţiilor programatice din Folclorul
- Cum trebuie înţeles (1909; republicat in ediţia M. Bucur a Vieţii pllsloreşli, p. 35-56). Dar
la baza lor slă - fără nici o discuţie, credem noi - un sens mai profund. Productiunca arlistică de mai sus refleclă starea sufletească a ciobanului ln condiţiile îndeplinirii cerinţei de pmilnlc.
Şi excmplele pot fi lnmulţil!'.
11
•
R~dăm, spre edificare, varianta CIEF fg. 5702 a, Susenii Bîrgăului, Bislriţa-Nf1Ei'.ud.
1~f. Ro?ov1ca Axenle, 20 a., culeg. li. Cocişiu, 1936, publicat în: A. Fochi, Mioriţa. Tipologie,
-circulaţie, geneză, le:rle. Cu un studiu inlroductiv de Pavel Aposlol, Bucureşti, Edit. Acad.
(1964], p. 582 (TRANS. 44 b.) : S-a suit la munlc /Trei păcurărei /Ş-acolo vf1zu /Fată ele
maior I Cel mai mic zicea : I - Eu m-aş insura ! / - De li însura /Noi te-om lmpuşca. / Groapa
ţ-om săpa I în jocuri de mici, I Su trei buhf1şei. / - Bola mea cea luce /Mi-o puneţi de cruce. /
Fluieraş de fag, / Să-mi cinte cu drag.
12
Deşi A. Fochi pune problema leg;ilurii cauzale dintre \·arianta Fala de moior şi superstiţia interdicţiei femeii Ia stlnă, el pare loluşi să încline lnspre explicaţia tipului prin riva-.
6
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Povestea ciobanului care şi-a pierdut oile o conectăm de asemenea
la complexul de credinţe determinate de împlinirea condiţiei de puritate
a lucrătorilor de la stînă. Credem că ea a fost iniţial o prezentare cu scop
moralizator a consecinţelor încălcării condiţiei de puritate.
O horie moroşenească glăsuieşte : „Fost-am păcurar la oi/ Ş-am
durmit pă muşinoi, / Pă perină de gîscoi, /Ş-am rămas fără de oi, /Pă
perină de găină,/ Ş-am rămaR fără. ~le stîne ... " 13 •
Pierderea oilor este aici explicată prin plecarea ciobanului de la
stînă în sat, unde a dormit, probabil, la vreo iubită.
O variantă bănăţeană 14 exprimă în mod nemijlocit motii:area·. pierderii oilor : „ ... Cică ar fi fost odată un păcurari - l-o chemat Costea.
El păzea oili şî sta la umbră cu drăguţa lui. Drăguţa îl ţinea cu capu pe
poale şi-i povestea mereu poveşti. El, ascultîn' la poveştile ei, ·a adnrmif.
Ea, cîn' a văzut că e adurmit, l-o rădicat înşetu capu pe poale, l-o lăsat
jos, adurmit. La un timp se trezeşte Costea. Să uită-n deal, să uită-n
i:ale, să uită-n stînga, să uită-n dreapta, nici oili, nici mîndruţa ... ''.
Cel mai limpede însă ne mijloceşte motivarea o variantă din Năsăud 15 , ,
deci dintr-o zonă în care interdicţia prezenţei femeii la stînă este încă Yie
în amintirea localnicilor :
„O fos' un fişioraş şi fişioraşu-acela era tot la oi de mic, pînă
cînd o fos' mare, la o vîrstă de vo şaişpe ai. Atunşea mă-sa l-o chematu să-l îmbrăşe, să-l mîie şi el pin sat, la biserică, la gioc, la horă.
La urmă s-o legat o fată frumQsă di el şî s-o dus cu el la colibă.
Iară el, cu oile lui - av~ o oaie oaceşă, care oaceşa-ceia îmbla. la oi
şi era . . . păză oili. Cîn' o mărs cu fata la colibă, o .-init oaceşa cu

lilatea amoroasf1 a ciobanilor: „ în cea de-a doua categoric intră variantele care au ca mobil
al omorului rivalitatea amoroasă dintre ciobani. Astfel apare uneori fala de maior, fala C'ea
străină sau ~ora soarelui (eventual a pr1mlntului) ... " (p. 239), şi „Astfel, ajunglnd in nordvestul Transilvaniei, conflictul baladei, prin excelenţă ciobănesc. i:an• a nu mai fi fost înţeles,
din care cauză s-a transformat ln conflict erotic, împrumutîml din repertoriul local lema (clei
de maior ... " (p. 5-!8). i\lotivul mai relevă, poale, şi un alt aspect tipic vie pi pastorale : opo:
ziţia ciobanului faţă de agricultor (etimologia cuvîntului maior: gcrm. „l\leicr").
Adăugăm c{1: a) Textele în cauză nu dcnoU\ o „rivalitate amoroasă" Intre ciobani, dat
fiind că ciobanii care ameninţă cu moartea nu trf1deazf1 nici un interc s pentru fală. Interes1!1
este cleci unilateral, l'l pleacă doar din pari ~a unuia dintre ciobani - o rivalitate in inţelesul
adevărat al cuvîntului nu există. P<'icurarul - erou principal este ameninţat cu pedeapsa capitală pentru un delict: intenţia incf1lcării condiţiei purităţii p1in dorita :;prcpiere !~ţi! dl· fata
de maior. b) Considerăm interesant faptul că ele-abia piesa publicată de A. Fochi Ia p. 720
(TRANS. 274) transpune motivul fetei de maior pe planul unei rivalită\ i amorca~e dinlre ciobani.
Lucrul este - credem - cil se poate de clar: \'arianta provine dintr-o zonă în care baza
.supersliţioasă a molivării omorului nu mai exisl[1, devenind nfcesară o explicare pe alt plan,
respectiv al rivali tă ţii amoroase (varianta este clin Lipova-Banat). c) Vechimea evidentă a
variantelor hexasilabice conţinlnd motivul fetei de maior, conturate în jurul t•xprimării intenţiei
lnc,ilc:irii condiţiei purităţii, urmată de anwnin~area lu moarlt•a şi de leslamentul ciobanului.
13 Fg. 13421 d, clnlec: „Horia ciobanului", Cr>1ceşti, jud. Maramureş, inf. Ion Holea
(Lrlmhiţă) şi l\fihail Tcfei (voce), culeg. L. Ionescu, C. Ionescu, A. Sachelarie, 13 VII 1947,
transcr. G. Habenicht.
14 Mg. 30 a, Putna, jud. Caraş-Severin, inf. Ştefan Sicora, 38 a. (fluier şi poveslil), culeg.
G. Suliţeanu, T. Alexandru, 22 III 1951, transcr. G. Habenicht;
15 Vezi piesa mg. 2539 t, u, citată Ia nola 3 şi 8.
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Oaceşa-o sîmţît ca-1 fata la colibă. Atunci oaceşa n-o mai vrut ca
asculte. El dac-o zîs :
- Dă, mă oceşică,-n strungă!, ie o spus:
- Dăe-ţi mîndra de sub glugă!
- Fă, mă oceşică, foc !
Facă-ţi mîndra de sub clop !
- Adă, oceşică, apă!
- Aducă-ţi mîndra ta cea dragă !
Atunci, cîn' o fos' oceşica plecat cu oile, s-a dus pe munte, n-a
mai înturnat.
A doua zi, dimineaţa cînd s-a trezit ciobanu, cu cîinii la colibă,.
oii necări. Ce-i de făcut f De plecat pe munte, de le căuta . . . . . - .
A doua dzî o vini' mă-sa şî l-o cătat pe munte, să vază une-i.
Cîn' a văzu' pe mă-sa că îmbiă către el ca să-l caute, el s-o ascuns.
-printre nişte bolovani. P-acolo niş nu l-o găsit mă-sa pe el : el s-o făcut
scai ca să se lege-n veci de oi! Oile nu le-o mai găsît, mă-sa nu l-o
mai văzut ! . . . "
în acest ultim caz, încălcarea condiţiei purităţii este cauza, nemij1ocit exprimată, a pierderii oilor; somnul ciobanului este doar un element
ajutător, la el făcînd apel motivarea doar spre a materializa ideea cauzală. În cele două variante anterioare însă, rapOl'tul dintre cauza primară şi materializarea ei este mai şters. Lucrul este firesc : cu cît evoluţ,ia înaintează, cu cît ne îndepărtăm în timp şi în spaţiu de zona de
viabilitate recentă a superstiţiei incompatibilităţ,ii prezenţei femeii la
stînă., cu atît motivarea cauzală îşi pierde impulsul generator, locul
fiindu-i luat de elementul „somn" sau ele altele (neglijenţă, furtună
etc.). Prin aceasta, naraţiunea faptică ia un aspect verosimil, golit de orice
implicaţ.ie superstiţioasă. Iată în acest sens exemplul unei colinde din

oili.
să-l

Maramureş 16 :

„)I-o trimis mama la capre ; / De merinde nu mi-o pus, / numai
cu hota m-am dus. /Mă scăpai de adurmii, /Caprele mi-le pierdui./
Mă luai pe-un drurnuţ, / Mă-ntîlnii cu un lupuţ. / - Bună ziua, măi
lupuţ ! /N-ai văzut caprele mele?/ - Plină m-i burta de ele,/ Pe răzoare„
tot picioare, / Pe costiţe, tot ciontiţe. . . "
Deşi din punctul de vedere al concepţiei generatoare a piesei avem
în faţă un exemplar evoluat, el tTădEază totuşi o vîrstă apreciabilă din
punct de vedere formal, fiind o dovadă a desp1·inderii încă în vechime
a naraţiunii de substratul care i-a impulsionat crearea. Tipul acesta
versificat, căruia îi aparţine varianta de mai sus, rn găseşte răspîndit
în nordul Transilvaniei. Caracteristic îi este enunţarea concentra.t.ă, chiar
schematică, fără prea mare participare afectivă, a subiectului. Animalele - întodeauna irecuperabil pierdute - sînt capre. Dialogul cu lupul
(ursul) este formalizat, devenind invariantă. Funcţional, tipul arată un
16
G. Breazul, "lfuzica romdneascil de azi, ln .Muzica romanească de azi. Cartea sindica~
lului artiştilor instrumentişti din Romdnia, scoasă de P. Niţulescu, Bucureşti, 1939, p. 79-80;
republicat de acelaşi 1n Patrium Carmen. Contribuţii la studiul muzicii romdneşli, Craiova,
Scrisul Românesc, [1941], p. 127-128. (ln continuare cităm după Patrium Carmen.) Cu destulă

siguranţă

se poate afirma

provenienţa maramureşeană

a variantei.
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aspect divers, respectiv cuprinzînd variante-colind şi variante-cîntec,
ambele avînd însă - din punctul de vedere al structurii muzicale caracteristici unitare, ca de pildă : monotematism ; structură metricoritmică similară cîntecelor de joc ; o structură melodică ce urmează
în mare tiparele formalizate ale doinei (scară hexacordală dt! tip doric
medieval, formulă ascendentă 1-5, formule mediane bazate pe alternanţa treptelor 6-5 şi 5-4, recitativ cadeitţial final pe treapta secundă).
Toate acestea - cît şi eventuala rezonanţă antică a unor termeni din
Tefrenul întins ce-l au mai toate variantele tipului17 - sînt o dovadă
:a vechimii deosebite a acestuia, datînd dintr-o perioadă în care anumite
trăsături de gen inuzical nu erau încă definitiv concretizate 18 •
Un tip mai evoluat decît cel vocal-versificat precedent e&te poemul
instrumental. Obîrşia sa rezidă într-o narare în proză a poveştii pier·derii şi căutării turmei de către cioban, cele două stări sufleteşti opuse :
a) jalea în urma pierderii oilor ~i b) bucuria în urma iluziei găsirii lor
fiind ilustrate - în cadrul strict al naraţiunii - cu mijloace muzicale,
respectiv instrumentale. Jalea ( = J) este redată printr-o doină sau - în
variantele mai noi sau în zone folclorice î~ care acest gen nu există printr-un cîntec rnbato, iar bucuria ( = B) printr-o melodie de joc. Dat
fiind că bucuria intervine doar în urma iluziei găsirii turmei - apropiindu-se, ciobanul vede că presupusele oi nu erau decît pietre - , ea
.este urmată de aceeaşi melodie de jale. Astfel f'e naşte tipul muzical
bitematic de org:rnizare tripa1tită :
B
J

"'J

,,,.

Naraţiunea, cu trăsăturile ei simple, a devenit funcţional de pricsos, în urma diluării sensului ei moralizator piimar, iar formal prin
posibilitatea decodării fără explicaţii suplimentare de către comunitatea folclorică a alternanţei opoziţionale doină (=jale) - joc (=bucurie). Ca atare, poemul a continuat să existe cu funcţionalitate estetică,
rezumîndu-se în majoritatea ca.zurilor la elementul muzical. În acelaşi
sens trebuie înţeleasă evoluţia spre variantele azi covîrşitoare cu „happy
end" (găsirea., în cele din urmă, a turmei), avînd o schemă. bitematică
•1.'vadripartită :

J
17

,,,.

G. Breazul, op. cil., p. 116-117,

B

"' ,,,.B
J

găseşte

termenului titiri din refren o

rezonanţă

•latină.
18 Caracteristici muzicale comune mai multor genuri pot fi identificate pe scară mult
mai largă şi duc - în genere - Ia ideea „tipului melodic unic'', unitar, care ar fi satisfilcut
in vechime cerinţele muzicale în cele mai diverse ipostaze funcţionale. Bartok Bela susţine
astfel existenţa exclusivă, in trecut, a tipului muzical de doină in Maramureş, el vehiculind
toate textele lirice şi epice (Volksmusik der R11mănen von Jliaramureş, l\liinchen, Orei MaskenVerlag, 1923, p. XI). O situaţie similară o afirmă şi C. Brăiloiu pentru Făgăraş (Vie musicale
<i'11n village, recherches sur le reperloire de Drăguş, Paris, 1960). Identitatea unor elemente
Titmice ale colindelor şi dansurilor a fost scoasă la iveală de Gh. Ciobanu (lnrudirea dintre
.ritmul dansurilor şi al colindelor, în „Revista de etnografie şi folclor", an. 9, 1964, nr. 1, p.
:33-69). M. Kahane surprinde un „substrat melodic comun, care răzbate, pe deasupra deo-
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Variantele ce se abat de la modelele general cunoscute de către
fi de pildă aceea a lui Popa Taftă, din
amplifică naraţiunea cu episoade multiple, inedite, nu mai pot fi decodate într-o prezentare strict muzicală,
necesitînd un comentariu Yerbal.
Tipul-poem este răspîndit în toată ţara 20 , predominînd însă în
intensitate zonele în care odinioară păstoritul era ocupaţia de bază.
Cele două tipuri discutate pînă aici pot fi considerate producţiuni
specific pastorale. O replică ironieă le-o dă acestora tipul lăutăresc.
Date fiind deosebirile economice, de grai, port etc. 21 , dintre mocani
şi cojani, este firesc ca, odată răspîndită pe căile de transhumanţă 22 ,
piesa să, fie recepţionată prin prisma agricultorului, iar această prismă
implic·a o mare doză de ironie faţă de mocan 23 • Astfel piesa - „curioasă în felul ei", apreeiază OY. Densusianu 24 - nu mai face parte din
repertoriul păstoresc, ci deYine o baladă eu funcţie parodistică pe tema
pierderii oilor,, ascultată cu plăcere la petreceri.
Scheletul naraţiunii este, în punctele ei esenţiale, concordant cu
cel al tipurilor precedente: pierderea oilor, urmată de căutarea lor. Mai
mult ehiar: unele trăsături indică modelarea tipului lăutăresc în urma
contactului cu tipurile de concepţie arhaică, într-un trecut relativ îndepărtat. Astfel, motivarea pierderii turmei, prin neglijarea îndatoririlor
pastorale datorită unei legături amoroase, este aici de cele mai multe
ori prezentă, dar are un sens batjocoritor ; de asemenea faptul negă
sirii oilor, căruia îi lipseşte însă orice intenţie moralizatoare . .Am adăuga
acestor argumente existenţa, drept punct crucial, a motivului-invariantă „întîlnirea cu lupul", pe care l-am relevat la tipul prim.
Datorită integrării piesei în complexul funcţional „baladă", acţiu
nea ia proporţii, iar person;:i,jele se înmulţesc, caracterizarea lor ţinîndt
comunităţile folclorice, cum ar
NegTileşti, jud. Vrancea19 , care

sebirilor de gen şi vechime, Ia ascultarea cin tecului popular oltenesc ... " (Baza prepentatonică·
a melodicii din Oltenia subcarpatică, în „Revista de etnografie şi folclor", an. 9, 1964, nr. 4-5,.
p. 387 ; vezi şi aceeaşi, De la cînlecul de lţagăn la doină, în „Revista de etnografie şi folclor", tom. 10, 1965, nr. 5, p. 477-490,) şi P. Carp, Notarea relativă a melodiilor populare
pe barn integrării lor într-un sistem organic, in „Revista de folclor", an. 5, 1960, nr. 1-2.
p. 7--24).
19 Mg. 38 a, Ncgrileşli, jud. Vrancea, inf. Nicolae Taftă, 46 a„ (caval), culeg.
G. Suliţeanu, VI 1951, transcr. G. Suliţcanu. Piesa arc 15 episoade distincte, ilustrate cu mijloace
muzicale-instrumentale.
20 Marea lui răsplndirc I-a făcut pc Caracostea să afirme că, „dacă aţi cerceta cit de
puţin ln satul sau ln lmprejurimile dumneavoastră, aţi da de variantele acestui clntec ... "
(Balada poporană romană, 1932-1933, p. 18).
Răspîndirca mare pe care o avea piesa parc să fi determinat şi atestările istorice azi
cunoscule asupra ei. Prima menţiune o găsim Ia mareic liric maghiar Balassa Bălint (15511594), fiind totodată şi prima atestare sigură a unei melodii populare româneşti (cf. G.
Krist6f, Influenţa poeziei populare romane din secolul al X V !-/ea asupra lui Balassa Balinl,
ln „Dacoromania'', an. 3, 1922-1923, Cluj, 1924, p. 550-560). Ştirea următoare ne parvine
din secolul al XVII-iea, tot din Transilvania (cf. N. Iorga, Istoria literaturii romaneşti, 1925,
cd. a II-a, voi. I, p. 28).
21 Ov. Dcnsusianu, op. cil., p. 256-260 (ln special 258-259), 254, passim. Tot aici
(p. 259) se indică generalitatea opoziţiei plugar-cioban, ea nefiind numai o caracteristică a
stărilor de lucruri româneşti.
22 Ibidem, p. 291.
23 Ibidem, p. 256.
24 Ibidem, p. 289, nota 3.
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în general, de prezentarea umoristică a tipicului categoriilor naţionale
sau profesionale cărora aparţin. De altfel „happy end"-ul, cerut de
funcţia de destindere a piesei de faţă, este construit prin mijloace specifice, saturate de vervă ironică: ciobanul se căsătoreşte cu o româncuţă
şi-şi reface turma : din două oi face patru, din patru opt . . . etc., şi
„iată turma la loc".
Din punct de vedere muzical, tipul de baladă denotă o structură
cu asemănări evidente cu forma de rondo. Dînd episoadelor muzicale
de baladă sensul de refren de rondo ( = R), iar elementelor interpuse
sensul de cuplet, structura bunăoară a exemplului C din Anexă (care,
în comparaţie cu altele, este o variantă de mică întindere !), va fi :

li : R :IJ 5

R

li : R : Jl2

""-/""-/
A B

li : R : 11 2

""-/
C

""/

R

D

(A = cîntecul ţiganului; B = cîntecul neamţului; C = cîntecul românului; D = cîntecul româncuţei; R = episodul de baladă).
De notat că episoadele de baladă se prezintă neuniforme în privinţa structurii lor interne, ele fiind supuse legilor improvizaţiei caracteristice genului „baladă". Faptul l-am scos în evidenţă, notînd episoadele de ba.Iadă cu cifre romane (I-XI) şi indicînd prin litere mari în
dreptul fiecărui vers esenţa muzicală a rîndului melodic respectiv
(litera f desemnează cadenţa instrumentală, iar excl. = „exclamaţie").
Amintim, în încheiere, unele forme dramatice ale poemului26 , care,
augmentate, duc la controversata piesă „Mocanii" 26 • De asemenea
se cunoaşte şi forma interpretării dramatizate - cu rolurile împăr
ţite - a tipului lăutăresc 27 •
În articolul de faţă nu ne-am propus - după cum s-a constatat să analizăm amănunţit marea varietate de tipuri şi variante; am vrut
. doar să prezentăm o ipoteză asupra originii piesei, să-i desluşim acesteia jaloanele principale ale evolitţiei şi să conturăm, în linii generale,
problematica de bază a tipurilor.

ANEXĂ
A. Varianta vocală succintă („Horia caprelor")
fg. 13422 a
Culeg. : L. Ionescu, C. Ionescu, A. SacheIarie, 13VII1947
Tr. : G. Habenicht

Crăceşti, jud. Maramureş
Inf. Paul M. Roman

25 Ni le descrie Gh. Vrabie, Există „Mocanii - un joc dramatic al romtinilor din Dobrogea? . .. ", ln „Cercetări folklorice", I, Bucureşti, 194 7 (Cercul de studii folklorice),
p. 130-138.
26
T. Găluşcă, op. cil.
27 Frăţilă, jud. Vîlcea, culeg. G. Păunescu, 22 II 1938, şi publicat, cu observaţii adiacente asupra modului de execuţie şi a lmprejurărilor ln care s-a clntat, ln „Izvoraşul", an.
21, 1940, nr. 9-10, p. 308-311.
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.c, Tipul

lălllăresc (Baladă : „Ciobanu clnd a chierdut oile")
mg. 1817 a
Desa, jud. Dolj
Inf. Mihai Constantin (Lache Găzaru),
Culeg. : Al. Amzulescu , A. Sachelarie,
şi voce
17 II 1961
Tr.: G. H aben icht
J
[Nicolae Gh. Budulică, ch itar ă I

vioară

1. Introducere insirumentală ( Melodia baladei)
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A(v)
De

Au lea ce aul ea, măi
El in bită să răzma,

mă i

f2

Cc
Cv
Ev
Ec

III.

Frumos somnu că- l lua , m ă i
Urît vis că mi-ş visa, măi
Drept în picioare să r ea, măi
Drept în pici oare să r ea.

f2
A
D

Pesle Lîrlă să uita, m ă i
Nic i o oai e nu găsea, m ă i
Nici o oa ie nu ve nea , m ă i

Cv

' - 8--'

®De foc, de .
@El de foc şi

@

rr rr

ni - m;J

de
i

fa-cu fo-cu

ra,

ma/

piJ-fo -py ·

p r r r r
1

pe co -joc-.[,

„ •

:J; i
ff:\ Fa -·\!!V
IV.

A(v)c

c

pariato

Cv
Cv
F

F

1

cea fa - cu _ __

pe co-jpc-.[ - - -

Drum la vale a pu ca, m ă i
Lup in ca le-I lntilnea , m ăi
Sta d e bună ziua-i da
Şi lupu că-i mulţum ea.
1\I ă i, lupul e, dumn eat a,
N-ai văzut turmiţa m ea?
Ba-am v ă zut-o
şi-am păscut-o,

Toată

noaptea-am canunit-o;
Crez, n ene, n-am cunoscut-o I
La. fintini
stau căpăţlni,
Pin plrloage
stau sfirtoage,
Pin n?roaie
tot cotoaie,
Pin vllcele
plotoşele,

Vai de păcatelC; mele I
.Pin noroaie
tot cotoaie,
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Iar pin

Cv

V.

văi

tot burs de oi.
Sus ln 'virfu muntelui ,
Cojocu ciobanu lui,

Fc
EV2C1
Ec1
Ec
f2
A(v)c
De
f2
A(v)c
De
Ev 2
Ec
(pariato)
Cc

Căpăţîna ţapu l u i ,
Ş-aia

s-a dus dracului.

Iar ciobanu d e-auzea,
Drumu la vale-apuca,

mă i
măi

Drum la vale-apuca, măi
Tigan ln cale-ntilnea, măi
Sta de bun ă ziua-i da, măi
Stq de bun ă zi ua-i da,
H Ji I Că şi ţi ganu-.i mu lţumea I
Jar ciobanu ce gr ăia, măi :
Măi ţigane, dmnn eata,
Tu să faci ci ntarea m ea,
Să-ţi dau un pol nou ş i ferecat,
Dupe fund de chimir băgat I
începea ţiganu cu de-ale lui,
Ca la uşa cortului :

parlato

V

)) ~ v

voce

ll:iU U I LJ

r

.Şu - de, şu - de . /a da - ra,
Nici ma-le - te · 'n-aipi-le,

1bo1r·"11
Nei-cu - li- !ă

şe .

Nei- cu-li- fi

şe

VI.

pariato
Cc
Ev 2
G

1\I ă i ţigan e, dumneata,
. Asta nu-i cîntarea m ea I
j'iici polu nu ţi-I-oi da,
·ş1 de cale mi-o.i căta I
Mai nainte că m ergea, m ă i
Neamţu-ri cale lnt!lnea, măi
Sta de bună ziua-i da

1

Cc
Cv
pariato

fle oo dras·fa·n n·ai clor-de
Ş, · cior-da _pe bar · bi- le

Şi n e amţu că-i mulţumea, măi

Dar ciobanu

{

spunea, măi
dumneata ,
Tu să-mi faci clntarea m ea I
S ă -ţi dau un pol nou şi ferecai,
că-i .

Măi n ea mţule,
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Dupe fund de chimir băgat !
începe neamţu cu de-ale lui,
{
Ca să ia polu ciobanului :
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L'HISTOIRE DU BERGER QUI A PERDU SES MOUTONS
(Genese, evolution, typologie)
L'une des plus repandues productions folkloriques roumaines,
l'histoire du berger ayant perdu ses moutons, bien qu'unitaire, en ligne
generale, comporte cependant des formes d'expression artistique tres
variees. Ses trois moments essentiels - la perte, la recherche et la
decouverte (eventuelle) - sont concretises dans: a) un chant vocal (parfois
un Noel) monothematique; b) un poeme instrumental bithematique (une
partie lente symbolisant la tristesse, apres la perte des moutons,
suivie d'une melodie de danse exprimant la joie de Ies avoir retrouves ou de l'illusion de Ies avoir trouves) entremele parfois de l'explication verbale de l'action; c) une ballade dans le style recitatif-epique,
et d) certaines realisations dramatique8.
L'auteur ne se propose pas de realiser l'analyse de chaque forme
de la piece, mais seulement d'en expliquer certaines etapes de sa genese
et de la cristallisation de divers types. C'est ainsi que l'on avance
l'hypothese de !'origine de l'histoire, dans le complexe des croyances
populaires exigeant la chastete des bergers, et qu'il ne s'agit que de
l'expose, a des fins morales, des consequences de la transgression de
cet imperatif.
L'argumentation s'etaye de l'analyse de quelques variantes ainsi
que de certaines informations plus amples d'ordre ethnographique.
On considere que le chant monothematique en est la forme plus ancienne
du conte, le poeme instrumental representant une forme plus evoluee;
quant a la ballade, elle n'est que la replique ironique des agriculteurs
de Muntenie, a cette histoire colportee par Ies bergers transylvains de
transhumance. Les trois formes de la pii:ce sont presentees dans l'annexe.
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PUNCTE DE VEDERE ÎN CERCETAREA ETNOGRAFICĂ
A INVENTARULUI AGRICOL ARHAIC ROMÂNEsc·
GEORGETA MORARU-POPA

Lucrarea încearcă să schiţeze cîţiva factori importanţi, indispensabili reconstituirii etapelor principale ale evoluţiei uneltelor agricole
folosite, din cele mai vechi timpuri, pe teritoriul României. Reconstituirile sînt necesare atît studiilor de etnografie agrară, cît şi lămuririi
unor probleme de interes comun privind etnografia, arheologia şi alte
discipline ale istoriei culturii materiale româneşti.
Lucrul pămîntului a constituit una din principalele ocupaţii ale
populaţ,iilor ca.rpato-danubiene, bazinul Dunării
fiind considerat de
specialişti drept una din regiunile clasice pentru agricultură încă din
neolitic1 • Cu toate acestea, studiile întreprinse pînă acum, pe linia reconstituirii inventarului agricol arhaic, s-au lovit de o serie de dificultăţi,
datorate lapidarelor şi uneori controversa.telor informaţii furnizate de
izvoarele preistorice şi antice.
Este îndeobşte cunoscut că primele ştid scrh;e privitoare lacultivarea pămîntului în spaţiul carpato-balcanic sînt de dată mult mai
tîrzie (sec. V î.e.n.) 2 , în comparaţie cu cele mai vechi atestări arheologice, ilustrînd deci o realitate mai recentă din istoria acestei ocup::i ţii.
În general, majoritatea acestor ştiri, transmirn de scriitorii antici sub
forma unor observaţii, au un conţinut controversat. Ele atestă cultiYarea pămîntului la geto-daci, cultura anumitor cereale 3 , dînd accidental
amănunte asupra uneltelor agricole 4 şi mai puţin asupra
tehnicilor
• într-o formă succintă am prezentai această Iucrne ca o ccmunicare intitulslă P11ncle
de vedere in cercetarea etnografică a inventarului agricol arhair, la sesiunea lnslitutull:i de
etnografie şi folclor din 24-26 iulie 1967.
1 V. Pârvan, Dacia - civilizaţiile străvechi din regiunile carpato-dan11biene, Bucureşti,
falit. ştiinţifică, 1958, p. 153.
2 Herodol, Istorii, cărţile IV şi V; vezi Izvoare privind istoria Rcmâniei, voi. I, Bucureşli, Eclit. Acatl., 1964.
.
3 Hcroclot, IV, 17-18; Arrianus, Anabasis, I, 3-4; P. Ovidius Kaso, Tristele, lll,
10, 46-62; Columclla, VII, 2; Strabon, XI, 97, XVIII, 25, 34, 44; Galenus, De alimentator fac11//., lib. I, C. 13; Aelianus, \'ariac historiae, III, 39; V. Pâ1vr11, Getica. O protoistorie a Dacici, Bucureşl i, 1926, p. 132-133.
4 P. Ovidius :\'aso, Tristele, V, 10, 23-24.
J;f\', etn. folc .• tom.

13'., nr. 3, p. ::!.51~::!.G:!, Bucureşti, HIG8
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agricole 5 • Relaţiile agrare ignorate de scriitorii antici sînt indirect reflectate doar de unele izvoare epigrafice6 •
Cele mai numeroase informaţii referitoare la istoria uneltelor agricole folosite pe teritoriul României ni le furnizează vestigiile scoase
la iveală de săpăturile arheologice : uneltele agricole, grînele carbonizate,
pleava de cereale din pasta ceramică, urmele de paie imprimate pe bulgării de lipitură arsă, rîşniţele etc. Informaţiile arheologice în legătură
cu străvechile unelte agrare nu sînt însă pe deplin edificatoare pentru
reconstituirea unui inventar confecţionat în marea lui majoritate din
lemn, material prin excelenţă perisabil. Au ajuns pînă la noi doar unelte
sau fragmente de unelte din materiale ma,i durabile: piatră, cornJ _bronz
sau fier. Din această cauză, majoritatea încercărilor de interpretare
a izvoarelor scrise şi arheologice referitoare la inventarul agricol arhaic
au dus la concluzii diferite, problema reconstituirii sale rămînînd în
bună măsură deschisă pînă

astăzi.

În general, istoria uneltelor agricole folosite lJe teritoriul României
nu a constituit un subiect de sine stătător, fiind cercetată la noi parţ,ial în cadrul unor capitole ale istoriei agriculturii româneşti, şi aceasta
la rîndul său destul de puţin studiată. Arheologii s-au ocupat tangenţial de agricultura preistorică şi antică, oprindu-se mai mult asupra
plugului folosit de geto-daci, subiect la prima vedere banal, dar care,
odată abordat, s-a dovedit foarte dificil de tratat, suscitînd un interes
cu totul deosebit 7 •
Dată fiind această situaţie, rezultatele cercetărilor etnografice
pot contribui la rezolvarea corectă a reconstituirii inventarului agricol
arhaic. Dispunînd de un bogat material comparativ contemporan,
ele vin să completeze şi totodată să valorifice multe din materialele
arheologice care la prima vedere par greu de înţeles. Reconstituirea
tipurilor arhaice de unelte agricole, precum şi stabilirea vechimii, răs
pîndirii, importanţei economice şi apartenenţei etnice a acestora, este
necesară şi posibilă în conexiune cu problemele ridicate de studiul
materialelor etnografice culese de pe teren.
Dar şi cercetările de etnografie agrară efectuate pînă acum 8 nu au
urmărit decît sporadic problema uneltelor agricole. Studiul acestor unelte
s

Carmina, III, 24, 10-16.
Pe acestea Ic posedăm in special din epoca romană; vezi V. Pârvan, Gerusia din
Callatis, ln ARi\ISI, s. II, t. XXXIX, 1920; CIL, III, 14447.
7
C. S. Nicolăescu-Plopşor, lnsemndri asupra agriculturii preistorice de pe pdmlntul
romdnesc, Bucureşli, 1922; V. Pârvan, Getica, .. , Bucureşti, 1926; V. Canarache, Uneltele
agricole pe teritoriul R.P.R. in epoca veche, !n „SCIV", I, 1950, p. 83-109; A. Bodor, Contribuţii la prob/.ema agriculturii ln Dacia lnainte de cucerirea romand, !n „SCIV", VII, 1956,
p. 253-266; Radu Florescu, Agricultura tn Dobrogea la tnceputul slăpinirii romane, in „SCIV'',
VII, 1956, p. 367-392; I. H. Crişan, Un depozit de unelte descoperit la Lechin/a de Mureş
(plugul la geto-daci), în „SCIV'', 1960, nr. 2, p. 285-299; D. V. Rosetti, Un depozit de
unelte, clleva stampile anepigrafice şi o monedd din a doua epocd a fierului, ln „SCIV", XI, 2,
1960; I. Berciu şi Al. Popa, Depozitul de unelte de pe muntele Strimbu de llngd Grădiştea Muncelului, ln „SCIV", XIV, 1963; I. Glodariu şi M. Clmpeanu, Depozitul de unelte agricole de
la Dedrad (rn. Reghin), ln „SCIV", nr. 1, 1966; Georgeta Moraru-Poţia, Comentarii etnografice la arheologia plugului, ln „Revista de etnografie şi folclor", tom. 12, 1967, nr. 3, p.
213-221 etc.
8
Ion Ionescu de la Brad, Excursion agricole dans la plaine de la Dobroudja, Constantinopol, 1850; idem, Agricultura romdnd dinjudeţiulu Dorohoiu, Bucureşti, 1866; idem, Agricultura romdnd din judeţiulu Mehedinţi, Bucureşti, 1868; idem, Agricultura romdnă din juHoraţiu,

6
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s-a dovedit a fi complicat, din cauza bogatului şi variatului material
documentar, greu de selecţionat şi mai ales de interpretat, aparţinînd
unor epoci cu totul diferite, începînd cu cele contemporane şi sfîrşind
cu cele preistorice. Probleme dintre cele mai dificile şi contradictorii·
a ridicat cercetarea inventarului agricol contemporan, în special a cehii
folosit la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului
al XX-iea. în această perioadă, constatăm pe întreaga ţară, pe lîngă
uneltele de provenienţă industrială, o mare uniformitate a principalelor tipuri de unelte agricole, de tradiţie feudală, alături de care apar
surprinzătoare elemente de caracter arhaic, ce nu pot fi atribuite nici
perioadei moderne şi nici celei feudale. Necunoaşterea temeinică a tuturor
aspectelor inventarului agricol contemporan, analiza ·nediferenţiată a
lor, a condus la accentuarea unei laturi în detrimentul celorlalte, dînd
naştere unor confuzii care nu au nimic comun cn realitatea etnografică
a ţării noastre.
În lucrarea de faţ,ă, ne vom referi la uneltele agricole româneşti
confecţionate parţial sau în întregime din lemn, în legătură cu care
informaţiile istorico-etnografice sînt mai puţin precise. Dintre acestea,
ne vom opri mai mult asupra plugului, instrumentul agTicol cel mai
complex, a că.rui apariţie a influenţat dezvoltarea ulterioară a agriculturii9.

*

Confruntarea materialelor contemporane cu cele antice· comportă
studii de etnografie comparată aprofundate, pentru elucidarea multitudinii implicaţiilor ridicate de reconstituirea inventarului agricol arhaic.
O condiţie esenţială este ca stabilirea „paralelelor etnografice" între
materiale care aparţin unor epoci cu totul diferite să evite simpla confruntare şi interpretare a unora prin altele, deoarece condiţiile şi organizarea societăţii antice difereau mult de cele actuale. De aceea, este
necesară o cunoaştere corectă şi amănunţită atît a istoriei vechi şi a
informaţiilor etnografice care s-au mai păstrat, cît şi a realităţilor etnografice contemporane, cunoaştere posibil de realizat doar prin prisma
unor cercetări specializate de paleoetnografie, în cazul nostru de paleoetnografie agrară. Scopul acestei discipline etnografice este ca, pornind
de la materialul etnografic contemporan şi folosind toate informaţiile
pe care arheologia şi izvoarele scrise, antice sau feudale, le pot furniza,
să reconstituie întreaga istorie a agriculturii şi implicit a inventarului
agricol folosit . pe teritoriul României, începînd cu cele mai timpurii
atestări ale sale pînă în zilele noastre.
Prin confruntarea comparativă a 'materialelor furnizate de izvoarele antice cu cele contemporane, cercetările de paleoetnografie agrară
nu urmăresc găsirea unor forme identice de unelte, care s-au perpetuat
aidoma de-a lungul generaţiilor, ci doar a unor tipuri de unelte care
în anumite. condiţii şi-au găsit aplicarea secole· de-a rîndul, întîlnindu-se
deciulu Putna, Bucureşti, 1869; Tudor Pamfile, Agricultura la romdni, Bucureşti, 1913;
Romulus Vuia, Haules cullures en lerrasses en Transyluanie, Copenhaga, 1938; Valeriu Butură,
Agricultura in terase in zonele înalte ale Carpaţilor romdneşti, Cluj, 1964; Romulus Vulcă
nescu, Agricultura de munte fn vestul Carpaţilor 11-'leridionali, !n „REF'', tom. 12, 1967, nr. 2,
p. 89-99; idem, Agricultura tn Clisura Dunilrii, Craiova, 1967.
8
Georgeta Moraru-Popa, Din istoria plugului romdnesc, lucrare !n mss.
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astăzi ca vestigii etnografice, mai mult sau. mai puţ,in asemănătoare
cu cele folosite în antichitate. Continuarea folosirii acestora nu trebuie
privită ca o neîntreruptă şi generală utilizare a unor unelte agricole
din neolitic şi pînă în vremurile noastre. De multe ori, s-a putut întîmpla ca în anumite împrejurări acestea să fi dispărut sau ca aria lor de
răspîndire să se fi limitat doar la unele zone izolate în care s-au refugiat, iar datorită unor împrejurări social-economice şi politice, de cele
mai multe ori vitrege, să asistăm la reapariţia lor bruscă10 •
Fiind vorba de o perioadă de timp foarte îndepărtată, pentru reconstituirea inventarului agricol arhaic este necesară folosirea unei metodologii complexe, în stare să elucideze multiplele implicaţii ale acestei
probleme, care vor face obiectul unui studiu aparte.
Aşa cum am menţfonat mai sus, în reconstituirrn inventarului
agricol aThaic românesc trebuie să avem în vedere o serie de factori,
care au conlucrat şi au determinat apariţia şi utilizarea_ tipurilor de
unelte agricole caracteristice zonei carpato-danubiene. ln principal,.
aceştia sînt factori de ordin geografic, economic, demografic etc., strîns
legaţi de condiţiile locale, la care s-au adăugat o
serie de influenţe
externe, de mai mică sau mai mare importanţă, preluate şi modificate
însă în funcţie de necesităţile cultivatorilor din aceste regiuni.
Pentru ca reconstituirea unei unelte agricole arhaice să fie cît mai
corectă, este necernră, în primul rînd, o perfectă cunoaştere a complexul11i social-istoric căruia îi aparţ,ine unealta respectivă. Studierea sa
trebuie făcută în contextul stadinl1li de dez1,oltare al forţelor de pro<focţie caracteristic epocii respective, al tvoluţiei tehnicii în general.
Urmărind evoluţia uneltelor agricole, pe pa1cunml evoluţiei forţelor de
producţie~ se poate sesiza de ce sau în ce împrejurări uneltele au evoluat sau nu. Se poate astfel preciza cu exactitate cărei epcici sau căror
epoci este reprezentatiYă o unealtă agricolă şi cînd aceasta rămîne
doar un vestigiu, care supravieţuieşte în virtutea anumitor necesităţi
sau tradiţii.
Cunoaşterea stadiului de evoluţie al forţelor de producţie este necesară, în special, pentru precizarea tipologiei uneltelor agricole compuse,
din care s-au păstrat doar fragmente. în acest caz, stabilirea corespondenţelor cu materialele etnografice contemporane, care ne-ar putea
servi ca bază de reconstituire, este destul de dificilă, decarece multe din
uneltele agrare folosite pînă astăzi au supravieţuit prin transformarea
lor în unelte specializate pentru cu totul alte munci agricole.
Elocvent este următorul exemplu : pentru precizarea tipologiei
aratului folosit de geto-daci, nu s-a putut hia ca bază de reconstituire tipul de plug, patrulater şi asimetric, caracteristic agriculturii medievale româneşti. Au trebuit căutate forme de pluguri derivate din
tipuri arhaice, forme rudimentare şi incipiente ale unui instrument de
arat care spărgea pămîntul fără a răsturna brazda. Într-o lucrare mai
10
Dacă ar fi să exemplificăm, caznri similare avem !n timpul aşa-zisei „alimentaţii
de foanwle", cind populaţia este nevoită să revină forţat la forme arhaice de hrană; vezi
I. Claudian, Alimentaţia poporului român, Bucureşti, 1939.
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veche, am reuşit să stabilim o filiaţiune între aratrul antic şi rariţa
din vremea noa.stră11 •
Perfecţionarea uneltelor agricole mai trebuie studiată şi corelată
cu dezvoltarea meşteşugurilor şi a ocupaţiilor tradiţionale caracteristice, cu evoluţia întregi'i vieţi economice, urmărind perioadele de avînt
şi decădere pe care aceasta le-a cunoscut de-a lungul istoriei, precum
şi cauzele social-economice şi politice care au condus la ele 12 .
Fenomenul fiind reversibil, trebuie să ţinem seama şi de repercusiunile pe care le-a produs apariţia uneltelor agricole perfecţionate
asupra dezvoltării agriculturii, iar aceasta la rîndul său, asupra dezvoltării economice şi sociale a societăţilor omeneşti care le-au folosit.
Analizînd evoluţia întregii vieţi economice româneşti, putem observa
cum apariţia uneltelor agricole perfecţionate a coincis întotdeauna cu
perioadele de avînt economic şi afirmare pe plan politic a societăţilor
umane de la Dunărea de Jos. Cercetările din ultimul timp atribuie
înfloritoarelor culturi ale neoliticului tîrziu din sud-estul Europei folosirea
plugului atelat cu vite cornute13 , invenţie tehnică crucială în istoria.
agriculturii. Apariţia celor două piese din fier ale aratrului geto-dac,
care presupun un tip de aratru foarte evoluat, coincide cu perioada
de maximă înflorire economică şi afirmare politică a societăţii getodacilor14. De asemenea, apariţia plugului feudal este documentată la
noi începînd cu perioada de avînt economic, ee a premers epocii închegării statelor feudale româneşti1 5 •
Studiul rnediuliâ social economic în care o unealtă agricolă a fost
întrebuinţată ne poate indica o serie de amănunte suplimentare pentru
reconstituirea acesteia. Astfel, unele vor fi fost uneltele agricole folosite în centrele antice importante, aristocraţ,ia avînd toate posibilităţ.ile
de procurare a celor mai perfecţfonate unelte ale vremii, unele din ele
de o surprinzătoare asemănare cu cele folosite pînă în zilele noastre
(de exemplu, seceri, hîrleţe, coase· din fier), şi altele vor fi fost uneltele
folosite în mediul rural, unde milenii întregi lemnul a constituit materialul de bază pentru confecţionarea uneltelor, de aici şi persistenţa
celor mai arhaice tipuri de unelte în lumea satului. Din această cauză,
deosebirile dintre uneltele agricole folosite în mediul urban şi cele din
mediul rural vor fi fost mari, chiar dacă tipologic erau asemănătoare ;
eficacitatea, randamentul lor vor fi diferit foarte mult.
11 Georgeta i\loraru-Popa, op. cit., lu „REF", tom. 12, 196i, nr. 3, p. 214-215.
Prima apropiere Intre cele două instrumente o face V. P:lrvan ln Getica ... , p. t:~s.
12 .Dacă ne-am referi Ia o perioadă recentă din istoria agriculturii româneşti din ultimele secole, am putea surprinde o serie de fluctuaţii ln practicarea ocupaţiei agricole, dalorale lmprcjurărilor politice prin care au trecut ţările române, explicînd totodată şi aspectele contradictorii cc caracterizează invenlarul agricol românesc de Ia sfîrşitul secolului al XIX-iea şi
inceputul secolului al XX-iea ; vezi capitolele de viap economică din Istoria României, voi.
III-IV, Bucureşti, Edit. Acad„ 1964.
13 Vladimir Dumitrescu şi Tancred Bănăţeanu, A propos d'un soc de charrue primitive,
en bois de cer(, decouvert dans la station neolithique de Căscioarele, ln „Dacia", 1'. S., IX, 1965,
p. 59-67.
H Istoria României, voi. I, p. 268-270.
16 N. Edroiu
şi P. Gyulai, Evoluţia plugului in ţările romdne ln epoca feudală, ln „Acta
Musei Napocensis", li, 1965; V. Neamţu, Conlribution a l'elude du probleme des instrumenls
aratoires utilist!s au Moyen Age en Moldavie, ln „Revue roumaine d'histoire". tom. IV,
1967, nr. 4,

https://biblioteca-digitala.ro

256

CEOl!GETA ~!ORARU-POPA

6

De altfel, această situaţie a continuat a fi caracteristică şi întregului
ev mediu românesc, accentuîndu-se prin diferenţierea ivită între satele
moşneneşti libere, păstrătoare a vechilor tradiţ,ii de organizare social-teritorială a obştii săteşti, şi satele iobăgeşti aservite, iar. mai non prin
diferenţierea socială tot mai pregnantă din cadrul aceluiaşi sat, datorită pătrunderii capitalismuh1i. Desigur că la pupetuarea folosirii uneltelor de ca.racter arhaic a mai contribuit şi forma de economie naturalînchisă., de tip feudal, care a durat multă vreme în România şi în care
mica gospodărie ţă.rănească, cu puţinele ei resurse materiale avute la
dispoziţ.ie, le-a preluat şi cu unele modificări le-a folosit pînă în secolul al XX-lea.
Raritatea unor unelte agricole perfecţionate în mediul rural îşi
mai găseşte explicaţia în însăşi forma de organizare a satului devăl
maş românesc, în care unelte de genul plugului foloi"eau întregii comunităţi. S-au păstrat pînă tîrziu rămăşiţele unor vechi forme de asociere în muncă cu astfel de unelte, sub forma -„tovărăşiilor de plug",
a „plugului satului" (efort colectiv pentru desţelenirea pămîntului)
sau a „clăcilor" pentru efectuarea diferitelor munci agricole16 •
În general, agricultorii şi-au creat inventarul agrar în funcţie şi
în raport cu posibilităţile şi mai ales cu necesităţile izvorîte din natura
regiunii în care trăiau. De aceea, analiza factorilor geografici poate explica
o serie din cauzele apariţiei şi uneori ale menţinerii unor unelte agricole tradiţionale pînă în ·nemea noastră, precum şi multitudinea particularităţilor acestora de la o zonă la alta 17 • De altfel, permanenţa
acestor factori geografici constituie pivotul pe care trebuie să se axeze
cercetările de paleoetnografie agrară, cînd operează cu elemente culturale ale unor epoci istorice extreme. Condiţiile concrete de practicare
a agriculturii din zonele de deal, munte sau cîmpie, au determinat
existenta unor game întregi de unelte agricole, fiecare din ele adapta tă reliefului şi solului în care se foloseau.
Reconstituirea uneltelor agricole, în special a celor cu o construcţie complexă., de felul plugului, necesită în prealabil un studiu aprofundat al rostului funcţional al fiecărui element component în parte,
precizare ce trebuie făcută în strictă corelare cu cadrul geografic în
care unealta respectivă a fost folosită. În funcţie de natura solurilor,
cu ierburi rădăcinoase şi vegetaţie de pădure defrişată, îşi vor fi conceput probabil plugul agricultorii geto-daci.
În privinţa uneltelor cu caracter arhaic din inventarul agricol
actual, din cît am putut observa noi avem de-a face cu vestigii,
enclave fragmentare şi disparate de străvechi unelte agricole, al căror
număr raportat la scara realităţ.ilor etnografice româneşti este mic,
16 FI. Lorinţ, T_ovărăşia de plug şi ceremonialul aratului in nordul regiunilor Argeş şi
Ol,lenia, ln „Revista muzeelor", nr. 1, 1967; K. K6s, Plugul salului din colec/iile Muzeului etnografic al Transilvaniei, in „Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei pe anii 1957-1958",
Cluj, 1958; H. H. Stahl, Conlribu/ii la studiul sale/or devălmaşe romdneşli, voi. I, Bucureşti,
Edit. Acad., 1958, p. 225.
17 La o concluzie asemănătoare ajung şi G. G. Gromov şi Y. F. Novikov, Nekolcirlie
11oprosi agroelnograficeskih issledovanii, in „Sovietskaia etnografia", nr. 1, 1967, p. 80-93;
Y. F. Novikov, Ghene:is pluga i etnografia, ln. „Sovietskaia etnografia", nr. 2, 1963,
p. 98-111.
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dar care, adunate cu grijă, printr-un mare efort de depistare ,şi corelare, conform unei metodologii judicios întocmite, pot reface m mod
surprinzător seria completă a uneltelor agricole folosite pe întreg teritoriul României, de la cele mai rudimentare pînă la cele mai evoluate18 •
Singurul inconvenient pentru cercetător îl constituie repeziciunea cu
care aceste vestigii dispar, înainte de a fi adunate, datorită prefacerilor
social-economice din ultimii ani. Folosirea nnor asemenea vestigii, din
epoca noastră, la reconstituirea vechilor unelte agricole nu trebuie făcută
la întîmplare, ci după anumite coordonate, cît mai apropiate de realităţile istorice pe care Yrem să le reconstituim, raportîndu-le la condiţiile social-economice şi împrejurările istorice specifice societăţilor
de agricultori care au trăit pe teritoriul României.
Explicînd menţinerea elementelor arhaice din inventarul agricol
contemporan, unii cercetători înclină a le considera rezultate ale izolării
unor zone muntoase 19 de centrele urbane sau de marile trasee rutiere
.ale ţării. Dar izolarea unor zone nu poate explica decît în parte păs
trarea relictelor din i1n-entarul agricol românesc, deoarece sînt numeroase cazurile în care acestea se întîlnesc în regiuni mai puţin ferite,
deschise din punct de vedere geografic, cum sînt de exemplu cîmpia
Dunării sau colinele Tutovei.
În România, majoritatea uneltelor agricole de caracter arhaic
s-au păstrat în regiunile împădurite, pădurea constituind pînă în ziua
de astăzi „zona economică cea mai păstrătoare a tehnicilor cu caracter primitiY ... , agricultura noastră fiind legată de codru cel puţin
tot atît de puternic cît şi păstoritul" 20• Pădurea a ocupat din totdeauna
suprafeţe imense, acoperind nu numai zonele de munte şi deal, ci
şi o mare parte a cîmpiilor (Vlăsia de exemplu), însoţind totodată
văile rîurilor din zonele de stepă pînă la vărsarea lor.
Datorită condiţiilor grele de viaţă în care populaţia băştinaşă
de pe teritoriul României a trebuit să trăiască atît în primul mileniu
al erei· noastre, cît şi în unele perioade ale epocii feudale, refugiindu-se
din calea invaziilor în regiunile mai ferite, împădurite, se poate explica
18 Aceste vestigii deşi ne sint foarte utile în reconstituirea străvechiului inventar agricol,
in ansamblul culturii noastre populare tradiţionale, de multe ori slnt nesemnificative, trierea
şi precizarea importanţei lor necesitind un riguros control. Din această cauză, ele pot servi
ca bază in reconstituirea evoluţiei unei unelte, a unor serii de unelte sau a unei vechi ocupaţii, şi nicidecum în definirea unor comunităţi omeneşti contemporane, după cum nu arareori s-a încercat să se facă.
19 Gunda Bela, Ethnographica Carpathica, Budapesta, Akademiai Kiad6, 1966, 418 p„
atribuie păstrarea unor tipuri de unelte arhaice din Transilvania izolării unor zone de munte,
lucru dezminţit nu numai de întreaga realitate etnografică a României, căci elemente arhaice
asemănătoare se găsesc şi ln zonele de deal şi cimpie, ci de însăşi istoria zonelor muntoase
din ţara ~oastră. De-a lungul istoriei, Munţii Carpaţi nu au constituit un factor de izolare,
fiind elementul geografic principal de unire a românilor din cele trei provincii istorice româneşti prin practicarea unor permanente schimburi de bunuri materiale şi spirituale caracteristice.
20 H. H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe romdneşli, p. 224-226; V. Mihăilescu, Unitatea şi funcţiunile pămintului şi poporului romdnesc, în Biblioteca informativă,
. voi. I, 1943, Soc. rom. de geografie, afirma că „pădurea [ ... ) a avut funcţiunea de legare
laolaltă, nu numai a unităţilor de relief comparat (munţi, dealuri şi clmpii), dar şi a locuitorilor
care au trăit mii de ani aici, ln umbra şi la adăpostul codrilor, aşa cum arată Intre altele
unele elemente de civilizaţie din neolitic pînă astăzi".
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de ce pe alocuri au putut persista unele tipuri de unelte arhaice şi de
ce o serie din uneltele agricole româneşti au continuat a fi confecţio
na te din lemn 21.
în România, defrişarea pădurilor a început . mai tîrziu, desfăşu
rîndu-se nesistematic, într-o „tehnică ţărănească" arhaică 22 , fapt care
s-a reflectat asupra caracterului agriculturii româneşti în general şi
asupra uneltelor agricole în special. Tehnicile arhaice de folosire a pădu
rii : agricultura practicată în poieni defrişate, tehnicile silvo-pastorale,
culesul din natură, apicultura sălbatică de pădure, tehnica vînătorii
şi pescuitului etc., au dat posibilitatea menţinerii unor unelte de caracter arhaic pînă în zilele noastre 23 • Fie că se foloseau în poienile defri~ate din zonele de munte şi deal, fie în pădurile ce mărgineau rîurile
leneşe de la cîmpie, uneltele agricole erau aceleaşi, cu mici modificări
nesemnificative, datorate acomodării lor la relieful specific regiunii în
(·are se utilizau, de aici şi surprinzătorul caracter 1mitar al im1entar11lui
agricol românesc.
Dintre tehnicile primitive de practicare a agriculturii de pădure,
eea mai caracteristică a fost practica „moinei sălbatice silvo-pastorale"24, pe care cercetătorii agriculturii româneşti o consideră drept
o „rămăşiţă culturală a dacilor" 25 , strîns legată de dăinuirea satului
devălmaş la români. Această tehnică agricolă primitivă, păstrătoare
n unui inventar agricol arhaic, a supravieţuit pînă în secolul nostru,
în zonele de munte 26 propice unor asemenea practici. Amintirea ei se
mai regăseşte în zonele de deal şi cîmpie, unde defrişarea pădurii a.
întîrziat pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea.
Păstrarea inventarului agricol arhaic se mai datorează şi tradiţiei cultivării neîntrerupte, din cele mai vechi timpuri, a plantelor
cerealiere : grîul, meiul, secara, orzul, ovăzul etc. De asemenea, contrar
altor regiuni unde introducerea unor plante agricole noi a atras după
sine schimbarea tehnicilor şi uneltelor de muncă, în România introducerea porumbului şi a cartofului, în condiţiile menţinerii sistemului
moinei sălbatice silvo-pastorale de lucru al pămîntului, a determinat
perpetuarea folosirii multor unelte arhaice în aceste domenii, prin transformarea lor în unelte specializate necesităţilor noilor culturi. Exemple
de supravieţuire a unor astfel de unelte arhaice sînt multe, începînd
cu rariţele 27 şi sfîrşind cu băţul de săpat. în vremea noastră, marea
majoritate a uneltelor agricole arhaice nu se mai păstrează în practicile cerealiere importante, ci în diferite munci agricole auJ(iliare, îndeosebi în grădinărit.
21
H. H. Slahl, op. cil., p. 232-237, clocumenleaz:i amplu persislen!a unellelor agricok arhaice româneşti.
22 Ibidem, p. 281.
2a Ibidem, p. 237 -238.
24 Ibidem, p. 274.
25
George l\laior, Politica agrară la romd11i, 1906, p. 97; vezi şi Horatiu, Carmina,
111, 24, 9-16; H. H. Stahl, op. cil., p. 294.
2s H. H. Stahl, op. cil., p. 293.
27
_
H. H. Stahl, Comentarii etnografice pe lema „Pluguşorului'', ln „REF", lom. 10,
19601, nr. 2, p. 151-159, consideră rariţa drept o unealtă specifică curf1turilor de pădure,
·care „a dăinuit atlta vreme cit au dăinuit şi procedeele agriculturii tn defrişare" (p. 151).
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Păstrarea unor tipuri :;trăvechi de unelte agricole a mai fost determinată de persistenţa factorilor demografici în această zonă, ilustrînd
continuitatea de viaţă şi eul.tură pe teritoriul României a unor comunităţi omeneşti bine conturate, creatoare a inventarului agricol românesc,
ce şi-au transmis din generaţie în generaţie întreaga lor experienţă de muncă.
Agricultorii români au moştenit de la înaintaşii lor acele unelte ce
şi-au dovedit eficienţa în condiţiile muncii agricole practicate în regiunile din nordul Dunării de jos şi, împreună cu uneltele noi pe care le-au
creat, le-au transmis mmaşilor, de aici acea persistenţă a, inventarnliti agricol tradiţional românesc, care a surprins pe cercetători.

*

Asupra inventarului agricol arhaic românesc s-au exercitat o
serie de influenţe, care nu ţin direct de societăţile ce au trăit pe teritoriul României. Realităţile istorice arată că a existat în permanenţă
un contact strîns cu regiunile vecine, foarte vizibil dacă ţinem Reama
de aşezarea României, într-o zonă de interferenţă a ariilor de influenţă sud-mediteraneene şi central-europene. În această ordine de idei,
se face necesară o analiză cît mai detaliată a îmîuririlor şi impulsurilor culturale externe, exercitate asupra inventarnlui agricol românesc,
începînd cu epoca neolitică şi pînă în zilele noastre.
Aplicînd metoda comparativ-istorică în rezolrnrea acestor probleme, se poate surprinde, în ansamblul inventarului agricol arhaic
românesc, existenţa unui fond autohton de unelte agricole, bine conturat şi delimitat, pc care s-au grefat o serie de influenţe extErne,
ce ţin de inovaţiile tehnice ale tuturor timpurilor. Descoperirile arheologice, efectuate în ultimii ani la noi, atestă că populaţia carpato-balcanică a fost tot timpul la curent cu inovaţ,iile tehnice ale vremii, pe
care, însă, nu le-a preluat aidoma, ci în mod creator, într-o manieră
proprie, adaptîndu-le şi modificîndu-le, eliminînd acele elemente ce nu
coreRpundeau nevoilor regiunii în care trăiau. Faptul nu trebuie Rcăpat
din vedere, în ultimă irn;tanţă, necesităţile acestor regiuni şi-au spm;
cuvîntul în alegerea uneltelor agricole corespunzătoare.
Cea mai veche şi mai pregnantă influenţă ce s-a exercitat asupra
inventarului .agricol rcmânesc a fost infl11enţa rneditera11em1â, începînd
cu neoliticul timpuriu şi culminînd cu perioada cuprinsă între i;;fîrşitul
mileniului I î.e.n. şi primele secole ale erei noastre, raportul schimhîndu-se apoi, spre sfîrşitul primului mileniu al erei noastre, în farn:irea
influenţelor centraJ-europene.
Influenţei
mediteraneene i se datoreRc multe din asemănările
inventarului agricol românesc cu cel din lumea mediteraneană, r"l.1 rorespondenţe pînă departe în sudul Franţei şi Spaniei. B"rmărind această
problemă, putem observa că avem de-a face cu elemente romune, răs
pîndite pe un vast teritoriu, care începe din Spania şi continuă fără
întrerupere pînă în Asia Mică, în aşa-zisul „spaţiu circummediteranean",
teritoriu în care se înglobează şi România. Aceste elemente comune,
asemănătoare, au o vechime foarte mare, putîndu-le considera urme ale
unor străvechi culturi agricole neolitice din bazinul ~lării Mediterane 28 •
28 Studiile intreprinse asupra difuzării economiei agricole, pr baza rnl'loc'l'i radiorarbonului, atcst,i că, lnlre 5200 şi 4000 l.e.n., asistăm la o difuzare a economiei agricole dinspre
~Ieclitcrana prin Balcani spre centrul Europei; vezi Clark L G. D,, Radiocarbon Daling a nd
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în special pentru începuturile agTiculturii, multe din uneltele agricole,
descoperite la noi, prezintă asemănări izbitoare cu cele din sud sau
cu cele din Orientul Apropiat 29 •
Dintre influenţele mediteraneene cele mai importante şi totodată
hotărîtoare au fost influenţele culturii greceşti şi ale culturii romane,
teritoriul României aflîndu-se la intersecţia dintre elenism şi romanism 30 •
Influenţa culturii romane s-a exercitat nu numai asupra inventarului agricol, ci în toa.te domeniile vieţii materiale şi spirituale getodacice, accentuîndu-se mai ales după cucerirea Daciei de către armatele
lui Traian. Aşa cum sublinia V. Pârvan, cultura romană s-a putut impune
dacilor fiind o cultură prin excelenţă de circulaţie ţărănească, contribuind astfel la apariţia „romanismului agricol al Daciei şi al Moesiei
Inferioare care a rezistat de-a lungul întregului ev mediu pînă în zilele
noastre" 31 •
în analiza uneltelor agricole arhaice, trebuie să nu uităm de unitatea culturală a triburilor nord şi sudic tracice, precum şi de înrudirea
lor cu cultura triburilor ilirice. Acestor populaţii de neam tracic le sînt
comune multe din elementele culturii materiale şi spirituale, fapt care
se resimte şi astăzi în cultura populară sud-est europeană. De asemenea~
nu trebuie să scăpăm din ·vedere influenţa celtică 'asupra inventarului
agricol de tip La Tene de pe teritoriul României, influenţă care, după
părerea noastră, a fost mult mai substanţială decît au presupus-o arheologii pînă acum.
În privinţa influenţei slave asupra inventarului agricol românesc,
considerăm că acele corespondenţe lingvistice de origine slavă din vocabularul limbii române, subliniate de unele cercetări, nu reflectă pe deplin
realităţile etnografice de la noi. Într-adevăr, în vocabularul limbii române
întîlnim şi termeni slavi, ce desemnează însă unele unelte agricole de
veche tradiţie, cunoscute din epocile anterioare venirii slavilor în aceste
zone. În această privinţă, credem că nu poate fi vorba decît de paralelisme lingvistice, create prin convieţuirea şi asimilarea slavilor de
populaţia băştinaşă românească. Acestora li s-au adăugat ulterior alţi
termeni de provenienţă feudală, precum şi o serie de confuzii terminologice intervenite în ultimele secole (de exemplu, sub denumirea de
plug au fost incluse toate tipurile de unelte agricole folosite la aratul
pămîntului).

Analizînd inventarul agricol arhaic românesc, în perspectiva istoa evoluţiei sale, şi precizînd pe baza unor minuţioase investigaţii
arheologice, istorice, etnografice, româneşti şi străine, epoca apariţ,iei
şi seria evolutivă a fiecărei unelte agricole, în contextul întregii istorii
rică

the Spread of Farming Economy, tn „Antiquity'', 39, 1965, p. 45-48. Concluzia aceasta este
de ultimele cercetări Intreprinse asupra neoliticului aceramic de pe teritoriul
României; vezi D. Berciu, Zorile istoriei ln Carpa/i şi la Duntlre, Bucureşti, Edit. ştiinţifică,
1966.
29
De exemplu, secera confecţionată dintr-un miner de os, ln care se aflau dinţi mărunţi
de silex, descoperită Ia Valea Răii, jud. Vllcea, este identică ca formă cu cele descoperite
ln Palestina ln grota El Vad, sau cu cele descoperite tn Egipt, Spania şi Bulgaria.
30 Vezi Le rayonnemenl des civilisations grecque el romaine sur Ies cultures peripheriques,
Huitieme Congres international d'archCologic classiquc, Paris, 1963 - privind influenţele
greco-romane asupra civilizaţiilor din Balcani, ţările dunărene şi Polonia.
81 V. P4rvan, Dacia - civilizaţiile strllvechi din regiunile carpalo-danubiene, p. 153, 154.
confirmată şi
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a regiunii carpato-danubiene, se poate constata că, în a doua jumă
tate a mileniului întîi al erei noastre, nu se poate vorbi de o preluare
a unor unelte agricole de la popoarele care au trecut pe teritoriul ţării
noastre, de către populaţia românească cu o tradiţie milenară în ceea
ce priveşte practicarea agriculturii 32 •
În privinţa originii :unor unelte agricole specifice epocii feudaler
cum este de pildă plugul asimetric, apărut în părţile noastre în epoca
feudală, încă nu _putem da un răspuns sigur, părerile fiind împăn,ite
şi contradictorii3 3 •·
Dat fiind că, în antichitate, în aceste regiuni a existat un fond
cultural unitar indo-european al populaţiilor traco-ilirice, pe care popoarele de astăzi le-au moştenit, pentru reconstituirea inventarului agricol
arhaic se impune cunoaşterea materialelor etnografice contemporane din
ţările vecine, în special a celor din Peninsula Balcanică 34 • Studiul materialelor etnografice din ţările vecine prezintă un mare interes în limpezirea unor probleme foarte controversate, legate de apartenenţa etnică
a unor materiale etnografice comune. Dacă pentru uneltele agricole
rudimentare nu sînt necesare astfel de investigaţii fiindcă sînt specifice
tuturor populaţiilor agricole, pentru uneltele agricole mai complexet
care au apărut mai tîrziu în istoria culturii, sînt încă necesare studii
atente de paleoetnografie agrară.
Multe din discuţiile - nu pe deplin fructuoase -, ce le relevă
literatura de specialitate, s-au datorat în mare parte lipsei de informare,.
limitării documentării numai la materialele caracteristice zonei carpatobalcanice. Astfel, studiind problema răspîndirii plugului pe glob, am
putut constata că, de fapt, realităţile etnografice din spaţiul carpatobalcanic rn înglobează organic într-o vastă zonă ce se întinde de la Oceanul Atlantic pînă departe în Asia, ţinînd de caracteristicile mediului
fizico-geografic al zonei temperate. în această zonă, principalele tipuri
32 Y. F. Novikov, Ghene=is plugu i etnografia, p. 101-102, studiind problema rădăci
mlor tradiţiei tehnicii, ajunge Ia concluzia că este total depăşită părerea acelora care susţin
c:1 popoarele migratoare au adus pe locurile noi unde s-au aşezat, cu condiţii de climă şi
sol deosebite, vechile unelte şi tehnici de lucru al pămlntului din regiunile de origine.
33 Asupra originii plugului feudal s-au purtat discuţii cont1adictorii, neajungindu-se
la o concluzie definitivă· nici pînă astăzi. Unii cercetători susţin originea ge1 manieri a plugului,
alţii pc cea slavă, iar mai recent începe să se contureze o a treia opinie, după care plugul compus,
feudal, a apărut prin perfecţionarea treptată a tipurilor romanice de plug, in prima jumă
tate a mileniului lntli al erei noastre, fixind regiunea de formare a lui la marginea de nord
a zonei mediteraneene, in contact cu tehnica din Europa centrală şi danubiană; A. G. Haudricourt, Mariei Jean-Brunhes Delamarre, L'homme el la charrue iJ. lravers le monde, Paris,
1955, p. 348-368.
34 Este ştiut că cele două piese lucrătoare din fier, ale aratrului folosit de geto-daci,
au fost utilizate şi pe teritoriul Bulgariei, ceea ce arată că ln antichitate aria lui de răspin
dire a cuprins şi acest teritoriu. Din cauza unor împrejurări social-economice şi politice diferite, in cursul evului mediu pe teritoriul României s-a generalizat plugul, folosirea aratrului
limitlndu-se doar Ia anumite zone. ln sudul Dunării au continuat a fi utilizate cu unele modificări vechile tipuri de aratru, ce ne pot folosi ca material informativ pentru reconstituirea
aratrului antic. Vezi H. Vakarelski, Jzl vesceslvenala kullurna Bălgariia - Raia, ln „lzvesliia na narodniia etnografski muzei vi Sofia'', VIII- IX, 1929, p. 88; J. N. Vijarova, O
proishojdenii bolgarskih paholnlh orudii, Moscova, 1956; V. Marinov, Prinos klm izuciavanelo·
na bila i kullurala na lurţile i gagauzile v severoizlocina Bl/gariia, Sofia, 1956 ; Liubomir Dukov •.
Zemedelielo i :zemedelskile, jelezni orudiea v Bllgarskile zemi prez anlicinoslla, ln „Izvestiia na.
Etnografiskiia institut I muzei", Sofia, VIII, 1965.
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de plug sînt în linii mari asemănătoare, prezentînd particularităţi de la
o regiune la alta, în funcţie de caracteristicile şi de necesităţile locale,
precum şi de proporţia, mai mare sau mai mică, în care uneltele agricole arhaice au supravieţuit pînă astăzi2 5 •
în sfîrşit, deşi între materialele etnografice româneşti şi cele ale
ţărilor vecine există o serie de asemănări şi_ analogii, o analiză atentă
a, acestor elemente arată că ele nu merg pînă la identitate; tipologic
acestea sînt asemănătoare, dar gama variantelor este fcarte mare, diferind nu numai de la o comunitate etnică la alta, ci chiar şi în cadrul
a,celeiaşi comunităţi.

În această lucrare, am schiţat cîţiva dintre cei mai importanţi
factori pe care trebuie să-i avem în vedere atunci cînd încercăm a reconstitui. vechile unelte agricole folosite pe teritcriul României. Bineînţeles
că aceşti factori, precum şi mulţi alţii pe care nu i-am amintit, acţio
nează într-o strînsă interconexiune, fiind separaţi de noi doar din necesităţi metodologice, în scopul reconstituirii acelor verigi ale uneltelo1
agricole modificate sau pierdute pe parcursul timpului, reînnodînd astfel
firul uitat şi fragmentar al tipologiei uneltelor agricole româneşti.

CONSIDERATIONS SUR LA RECHERCHE ETHNOGRAPHIQUE
DES OUTILS AGRAIRES ROUlVIAINS
L'auteur se propose de preciser Ies principaux crit<' res dont la
recherche ethnographique doit tenir ·corupte pour la reconstitution de
la typologie et l'evolution des outils agraires romnains. lTne premiere
condition c'est de ne pas isoler le ph(nomene ethnographique concret,
de son cadre culturel. En second lien, il faut proceder a l 'analyse
-sCientifique des influences etrang(res qui se scnt manifestees le lol'l.g des
siecles, et de leur adaptation aux conditiorn; spfrifiques, aux necessites locales. Ensuite on ini>i::;te ::;ur la necessite d'etahlir Ies circonstanw
qui ont permis a certa.ins outils agraires archaîques de se conserver juf:qu':'i
nos'jours, en tant qu't'l{ment specifique pour la zone carpato-dannbienne.

35 Georgeta l\Ioraru-Popa, Ipoteze noi în legălllră cll originea (ierului „dacic" de plug.
-comunicare ţinulă la sesiunea Comitelului de Stal pentru Cultură şi Artă, Ccnsiliul ~Iuzeelor.
-Oecembrie 1966; A. G. Haudricourl şi l\I. J. Brunhes Delamarre, op. cil., urm[rind nispin·direa aratrului pe glob, identifică în accasli"t vastă zonă doar trei tipuri, cu nenumfralc variante.
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DIN -CÎNTECUL POPULAR TIMOCEAN*
NICOLAE URSU

O scurtă descindere în comuna Peciul Nou, jud. Timiş, în 11-12
octombrie 1903, ne-a oferit prilejul culegerii unui mănunchi de :vreţioase melodii, cu texte populare, de la românii sud-dunăreni, originari
din Valea Timocului, aşezaţi nu de mult în această comună de la marginea de vest a ţării 1 •
.
Cîntate cu sfiala oamenilor născuţ.i şi trăiţi în cea mai mare parte
a vi~ţji lor în altă ţară, aceşti locuitori, în decursul unui sfert de veac
după primul război mondial şi în timpul celui de-al doilea - datorită
frămîntărilor istorice Şi vitregiilor de tot felul - , au peregrinat cu copii
în braţe, cu bătrîni de mînă şi cu mult-puţinul lor avut fa.miliar în sninare, în nu mai puţin de 4 -i"i puncte ale ţării, 8-Şezîndn-se, în sfîrşit,
la Peciul Non în Banat. Aci, regimul nostru de democraţie populară le-a
nşnrat şi asigurat construirea sistematică şi bine organizată a unui agreabi! colţ de sat, în care manifestările spirituale populare ale noilor locuitori se desfăşoară după tradiţia locului lor ele obîrşie, iar prrncupările
lor materiale zilnice urmează ritmul ·deţii noi al agriculturii socializate.
Timocenii, cu toată pribegia lor îndelungată şi împovărată, nu
şi-au uitat cîntecul plaiurilor lor natale, ei, dimpotrivă, această dezră
dăcinare, în pofida evenimentelor istorice, i-<t întărit şi mai mult în lupta
pentru exiRtenţă, iar comunitatea Rufletea scă de odinioară s-a înfiripat
din nou cînd s-au regăsit mai mulţi laolaltă, cum s-a întîmplat după
nona lor aşezare în grnp compact aici, în primitorul Banat.
Vitejia şi -vigoarea aceRtui element româ-nesc pe plaiurile din dreapta
Dunării a fost frecvent atestată în cursul istoriei. Amintim dcar că la
1189 „Vlahii dintre Vidin şi J\forava", alături de alte neamuri, sub
conducerea voievodului bulgar din Branicevo, atacă. ve crnciaţ.ii Jui Frie• Comunicare prezentatii la Sesiunl'a de etnografic şi folclor a .\r:.!cl.Pmiei Republicii·
'ocialiste România, din 6 X l\l6G, în cadrul secţiei de folclor muzirnl şi rnregrafic de la
Institutul de etnografie şi folclor.
1 După 1920 o parte a timocenilor au venit in tar[1, colcnirn\i liir el in Dobrq;ca; clupă.
mai multe peregrin[ll'i (in Deltă, ~leheclinţi etc.), ct:n 19-Hi, treplal, s-nu a<lunal ln Banat
la Peciul Nou.
He\•, etn. folc .• tom. 13, nr. 3, p. 20:3 -

273, Bucureşti, 10!38
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drich Barbarossa în expediaţia acestuia spre Constantinopol, contribuind astfel la formarea imperiului româno-bulgar, întemeiat de Asaneşti şi existînd pînă la năvălirea turcilor în Balcani (1393) 2 •
De atunci şi pînă la 1877 au înfruntat vitregia istoriei sub jugul
()toman, fă.ră să fi dispărut ca element etnic al acestor ţinuturi. În
următorii 60 de ani, tot sub stăpînire străină, au reuşit să-şi menţină
o viaţă tradiţională, socială şi materială, deşi le lipseau libertatea culturală şi legăturile trainice cu marea masă românească din stînga Dunării.
Astăzi tinerii timoceni din satul bănăţean Peciul Nou cîntă în
cor la căminul cultural local viaţa nouă, iar de la părinţii lor moşte
nesc tradiţia sănătoasă a străbunului cîntec timocean. În serile de
iarnă, la nunţi, la petreceri, cu ocazia unor sărbători de peste an şi în
alte împrejurări ale vieţii lor sociale sau intim familiale, răsună cu
aceeaşi forţă. şi rezonanţă sufletească cîntecele Yesele sau duioase, ca
odinioară la Negovănuţ, Cutova, Isăn, Coşava sau în alte sate natale
ale informatorilor noştri de obîrşie sud-dunăreană.
Ajuns pe neaşteptate la faţa locului 3 , spre plăcuta noastră surprindere am dat peste o varietate de nu mai puţin de 7 genuri vocale,
putînd nota direct, în răstimp de 24 de ore cît am poposit acolo, 16
balade, 13 cîntece lirice numite „frînturele", un cîntec de nuntă, 2
jocuri vocale, un cîntec de leagăn, o paparudă şi un bocet, totalizînd de la 7 informatori un număr de 34 de melodii cu texte, mare
parte de cea mai aleasă alcătuire muzicală şi poeti.că, ce exprimă în
frumoase imagini artistice trăirea sufletească a creaţiei populare în
tradiţia străbună a timocenilor (a se vedea cîntecele din anexă ce
reprezintă jumătate din materialul cules).
Trecînd printr-o sumară analiză literară şi muzicală, din punct de
vedere folcloristic, mai ales categoriile baladelor şi „frînturelelor", acestea fiind în număr mai mare şi permiţ.înd o asemenea analiză, putem
observa următoarele caracteristici.
Din punct de vedere literar construcţia versurilor poetice, în cîntecul timocean, este octo-silabică, înglobîndu-se în caracteristica generală a poeziei populare româneşti (ex. nr. 10).
Baladele sînt parte în versuri octo-silabice, parte în metrica hexasilabică, proprie genului baladei româneşti. Tot aci se încadrează şi paparuda (nr. 16) şi cîntecul liric Luniţă, l'llniţă (nr. 12), ce se cîntă şi la
nuntă. Cîntecul acesta, cu versuri hexa-silabice şi melodie pe ritm de
ionic minor, este obişnuit şi în cîmpia Dunării, în vestul regiunii Bucureştilor.

Cele catalectice (şchiopătînde, cu 5 şi 7 silabe) se completează
uneori cu vocala î, ca în Banat şi Mehedinţi-Gorj, sau prin transformarea semivocalei finale i în vocală plină (ex. nr. 13).
Versurile unor „frînturele" au drept completare refrene scurte,
interjecţionale, similare celor olteneşti, uneori plastic plasate („of, of",
2 Vezi S. Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice in evul mediu, Bucureşti,
Edit. Acad„ 1959, p. 34.
3
însoţit fiind de Sandu Cristea, el însuşi băştinaş de pe acele meleaguri, cercetător
şi publicist al literaturii populare româneşti sud-dunărene (vezi Sandu Cristea-Timoc: Poezii
populare de la romdnii din Valea Timocului, Craiova, 1943 şi Cintece bălrineşli şi doine,
Bucureşti, 1967).
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nr. 9). Funcţii de refren mai îndeplinesc şi expresii ca: „mama mean
{nr. 11) sau „măi ciobane, măi" (nr. 14) în cîntece de formaţie mai nouă.
În general, specificul poeziei populare timocene, în cîntec, se deosebeşte prea puţin de cel al oltenilor sau al românilor bănăţeni din Yalea
Almăjului, deosebirea constînd doar în nuanţe de expresie dialectală.
Ca melodie, unele balade se desfăşoară pe un fond liric foarte
agreabil (ex. „Dănuţă, Dănuţă", nr. 3). Varietatea lor metrică - polimetria - de 3 + 4/4, 5 + 4/8, 5/8, 7 /8, 9/8, alternanţa între 5 şi 7 /8 1
cu toată dimensiunea textului unora din ele (cîte ~00 de versuri la
,,Fagul 1l1iitlui", nr. 1, „Călin", nr. 6), fac ca această trăsătură spe,cifică în ritm şi melodie, pe lîngă conţinut, să fie captivantă pentru
.ascultători.
'
Melodiile acestor balade fiind cîntate în momentul culegerii numai
vocal, fără susţinere instrumentală, sînt într-o anumită măsură lipsite
de farmecul eposului muzical complet, care, de obicei, rezidă şi din
felul cum este cîntată balada cu acompaniamentul vioristic propriu al
interpretului, mai ales în ambianţa potrivită a nunţilor, împrejurare
.care, în momentul culegerii, ne-a lipsit.
Caracterul melodic al baladelor timocene este mai mult cantabil
.decît recitativ („Iovan Iorgovan" din culegerea Valea Almăjuliti de
N. Ursu, p.253). Numărul lor relativ mare în proporţie cu celelalte genuri
.surprinse, viabilitatea lor în memoria cîntăreţilor (între care se remarcă
îndeosebi Ilie Ignat, 67 a., nelipsit de la nunţile din sat tocmai pentru
.această calitate deosebită a sa), atenţia încordată de care se bucură din
partea ascultătorilor în timpul execuţiei lor denotă că, într-adevăr 1
baladele au avut şi în trecutul istoriei cîntecului popular trăire intensă
la românii din sudul Dunării, ca în zilele noastre la cei din cîmpia
Olteniei şi Munteniei de jos.
Unele balade, ca: Pagul 111Iiuliti (nr. 1), Cînteciil Jiam1li1i (nr. 2) 1
Voichiţa (nr. 4), Domnul 8tefăniţă (nr. 7), sînt variante similare cu cele
.cuprinse în culegerile lui N. Păsculescu şi T. Pamfile, publicate în 1910
şi 1913 în volumele V şi XII ale Academiei Române ( „Din viaţa po-·
porului român", „Culegeri şi studii"), primul volum avînd şi cîteva melodii
anexe, foarte simplist notate de un şef de muzică comunală.
Socotim că, dacă conţinutul poetic poate fi mai complet şi mai
bogat redat acolo, notaţia melodică a celor aci prezentate este mai fidelă,
fiind încadrată în grafia metodei de înregistrare după concepţia folclorului muzical comparativ.
Ritmul şi metrica muzicală din cîntecele timocene aci adunate
aparţin sistemului popular parlando-giusto („giusto silabic") şi mai puţin
·rnbato (mai liber) 4 •
Marea lor asemănare cu ritmul colindelor demonstrează, pe de o
parte, vechimea melodiilor timocene, iar pe de altă parte legătura strînsă
.cu fondul vechi de melodii dacoromâne din nordul Dunării.
Se remarcă unitatea ritmică, mai ales în balade, unde valoarea de optime prin diverse combinaţii cu pătrimile ne dă posibilitatea sesizării unei întregi serii de picioare metrice din două silabe, cum şi a alcătuirii de formule
' Vezi C.

Brăiloiu,

Le giuslo syllabique. Un sysleme rylhmique populaire roumain, 1952.
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ritmice superioare de 4,5 şi 6 silabe, în diverse măsuri mixte, chiar
pînă la 9 timpi.
Conturul, direcţia eYoluţiei melodiilcr, în grnual este d€scendent, chiar dacă la unele cîntece una sau două măsuri de la început
urcă spre octavă.
·începutul unor melodii minore se face pe treapta a IV-a (ex. m.
1,3,6,IO,liJ,17) sau, dacă sînt majore, de pe treapta a II-a. Unele game
minore naturale mai apar şi cu treptele a IV-a şi a VI-a ridicate (ex.

nr. 8,11).

Tonalitatea rar se păstrează în tot decursul melodiei, liniile melodice, de obicei la sfîrşitul cîntecelor, modulează din major în relativa.
minoră (sol-mi). Melodiile cuprind de cele mai multe ori cîte patru
linii melodice, unele linii apărînd uneori cu variante.
Se. simte în materialul acestei mici culegeri şi influenţa unor melo-dii şi texte din Oltenia (îndeosebi din Mehedinţ.i), la cîntecele lirice (nr.8),
la informatoarea Mitra Floarea Ţăranu (76 a.), originară din Salcia,
jud. :Mehedinţi, şi la Vida Vîgă (58 a.), de origine timoceană din Negovănnţ, care ne-a cîntat cele mai multe „frînturele" şi cîntecul „De cine·
wi-e dor", acesta din urmă pe melodie de joc oltenesc.
„Frînturelele" sînt cîntece populare lirice timocene, vesele 5 , numele
lor din punct de vedere muzical putînd aYea înrudire cu glumeaţa „frottola" italiană.
·
Cîntecul de leagăn „Nani, nani" (nr. lil), prin dipodia iambică
şi emistihul versurilor, se aseamănă mult cu melodiile aparţinătoare
aceluiaşi gen din Muntenia, ceea ce dovedeşte încă o dată strînsa legă
tură folclorică a timocenilor, nu numai cu mehedinţenii, ci şi cu cei
din cîmpia dunăreană a Munteniei.
Fen0menul amestecului de element oltenesc în cîntecul timocean este firesc şi explicabil, întrucît Dunărea, în trecutul nostru istoric,
de Yreme ce nea constituit o stavilă în relaţiile sociale şi economice
ale românilor din dreapta şi stînga cursului ei, cu atît mai puţin a fost
obstacol în calea cîntecului, care zboară liber peste Yăi şi munţi, alinînd
doruri peste ape şi hotare.
Încheind aceste succinte obserYaţii asupra elementului folcloric
timocean irnrprins în Banat, considerăm că el poate oferi, în pofida dimensiunilor sale reduse, pe de o parte o idee destul de cuprinzătoare asupra modului în care îşi cîntă şi azi timocenii colonizaţi în Banat cîntecul lor popular, păstrînd originalitatea şi tradiţia locurilor de baştină,
iar pe de alta aceste rîndnri ar putea trezi interesul folcloriştilor noştri
muzicali, coregrafi şi etnografi pentru o deplasare şi cercetare mai
temeinică, la faţa locului, a teritoriului dintre Văile MlaYei şi Timocului,.
ca şi din jurul Vidinului locuit în masă compactă de români. S-ar completa în felul acesta, în mod firesc şi cu melodii şi jocuri, culegerile de
literatură populară românească sud-dunăreană întocmite de către G.
Vâlsan şi G. Giuglea în 1910 - 1911, acad. E. Petrovici în 1937,
I. Pătruţ în 1941 şi Sandu Cristea-Timoc în 1943 şi 1967.

.

• „Frinluri", „fragmcnle ele cinlece", explicaţie dală ele G. Giuglea. Vezi şi nota:
Folclor ele la românii din Serbia, in „Anuarul Arhivei de folclor", VI, 1942, p. 330„

P_ilruţ,
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ANEXĂ
ex. 1

FAGUL ?IHULU I

Ilie Ignat, 67a

a :J

All egretto poco rubato (parlando)

&$!.
c;

j) : j .

)' ); : w
•

!n

"
.r;,~e

cur - re

la

o :u

:

- fân

.Jte · fan

da,

Vo

J

l)J1!J

,/J

'/o - di,

Mulji bo - 1er1

s-au

1

Ştefan Vodă, [bis]
boieri s-au strin s la vo rbă ,
Boierii divanu lui
Ş i cu-ai căi m ăcanu lui. .
Bea fraţii, să veselea,
Vorba el e cine-mi iera?
Tol ele Miu haiducu .
Pc :\liu .de l-or prindea,
Jud eca tă i-or făcea,
Cu moartea că l- or condamna.
Pe ei cin e mi-i ser vea,
C<i vezi , Cona, fala mare,

în curte la

I~ cur

J)
la

le

rn ! •

!;

I

'

a :J

l

JJ I J)

2.

I':'\

fsan (Vidu)

1.

l

slrins h

3.

î

!

li

vor· M

Cu cod iţ ă pc spinare
. . . . . ele haiduc
F e tiţa cu m eşteş u g
Le da vin uri el e trei neamuri.
S ă vezi vin cu h a nason,
T e fac e clin om neom .
Să vezi vi n ele la Costeşti,
Trei zil e nu t e trezeşti,
Tocma-n Giurgiu le opreşti.
Toţ i boieri i să-mbăta .
D ară Cona ce f ăcea?
Toţ i la mas ă mi-adormea

Mulţi

CÎNTECUL JIANULUI
ex. 2

(ba l adă)

AJlegro (parlando)

!".'\

Popa Mladin, 6.9a.
Cosovo (Timoc)

l.

4'~ r ~o ~ I n@ l#f ~SE=r:~~~

Ju

N-oji a - u - zif,

n-aji

a

g/7>-~ggg.
;;~ ~
~:::s?r
D-un

c/

-

i·j--ţi:i~~~~-:~1
l
~7 t:::.„ .=::.~::.-:-:::ii

"

Şi

lean, ___

şi

D-un Ji - an

f /;?i, _
8

d-un 'of,

P entru text vezi Sa ndu Crislea-Timoc, Cînl ece

cf.un

c;· -

bălrîneşti ş i doin e,

;7i - /,;-,

nr. 92, p. 218 -220.

DANUTA, DANUTA
(balad ă )

ex . 3

\!,da Vtaă, 58 a.

Andantino
vivo _______ - ___ - ~ - - , 1.

J

>,

o a .. I a EJ) I J J

I

Dă- nu -

j)

fa.- Da - nu·

.
I

Ce_

stai,_

· 11e'§OVăn~I (Vio'in)

te_

J

jă,

Pu - iu/ __

3.

Dl JJ

gin· de · şt:,- f

fvu_
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J
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meu dra· guf'

j. •h I
'--------'

te __

'

I':'\

J

j

4.

El

pri - me - n~-şti ?
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- D ă nuţă, Dănuţă,
Puiul meu, drăguţ',
Ce stai, te glndeşli,
Nu te căs ' toreşti?
- De m-aş căs'toria,
Tăiculiţa mea
Ş-alu Dumnezeu,
Pe cine-aş lua ?
- Ia-o pe Slana,
Pe Stana frumoasa
Din ma'laua noastră,
Cu geana sumeasă,
Cu sprinceana trasă,
Chip de juplneasă.
Maică-sa colea,
Ia cind li afla,
Din gur ă zicea
Şi mi-l întreba :

Variantă

- Dănuţă, Dănuţă,
Dragul meu, drăguţă,
De te-oi căs'torea,
Nu lu a pe Stana,
Că Stana-i frumoasă,
Da e curv-aleasă.
Dănuţ n-asculta,
La Stana pleca.
Stana de-I Yedea,
Ştia ce căla,
Din gură- i zicea :
- Dănuţă, Diinuţă,
Lumea mea, drăguţă,
Tu mă vrei pe mine,
Eu te vreau pe tine.
Eu am nouă fraţi
Şi noauă cu mnate,
Cer cojoace toate

de text in completare, vezi nr. 133 Dăni1ţă din Cîn tece bcllrîneşli şi doine de Sandu
E.P.L., 1967, p. 327.

Bucureşti,

<Cristea-Timoc,

VOICHIŢA
(baladă)

ex. 4

Allegro (pariando)
!
l

-l:.

.
J>.

~~z

@#

]1 J
Pe-o gu

a··„ --J rn i

l

~!7!

va -

La

· M1lra Florea - /aranu. 7f a. '°
Salcia'()Mehedinji)

le.
l

d

~

ră

de

la

Pe-al bu -

va - le

o

va -

k

3.

J!

I@;

le

Mi - e

I':\

l
mi

·1

ma - .re,

de

az

2

k

4.

]1 JI ;; li
se

pa

k

re.

Pentru text vezi Sandu Cristea-Timoc, Clnlece bălrîneşti şi doine, nr. 63, p. 121-122.

* Albia de riu

mic la vi\rEare .

DUNĂRE, DUNĂRE

ex. 5

i

Lăpădatu . Maria 58a

Allegretto poco ruhaio (parlando)

&

2 1

1

)

r

Du - nă - re,

k

;ti
Şi

iJ

făr'

I Ei Q J]
nu · na" _ re,_
u.

J

)) ):1 j

de

o - ga - ş/

Cosovo (VJdin)

1

i Jl @
n
r
urum
răr'

3.

I @ p
.! -

2

J I J) )5 J j
de

@

n/- m8-m_'_
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- Dunăre, Dun ă re,
Drum făr'de pulbere

- Voinicelu mamii,
Cum eşt i curgăt oare,
D e-ai fi vorbitoare,

Şi făr'de ogaşi,

Inima-m

269

săcaşi,

CALIN DIN BUCOVĂŢ
ex. 6

(baladă)

.J
1.

_l\llegretto ·p oco rubato (parland o)

ij§®

-tr

It t>

Vru - co _ ;:, vă - /I,

Sini

Variantă

fu J3 )

Că

flie/ghaf,87a.
lsan (Vidin) \

'-' 2.

pi

1$l;rJ i J I

J),Ji 1

po- rumb · ere(", D(ld oi _zi - ce
" ::j '
3 . I, ~

!~

Sini fii - lin din

,

luJi J ; J I li

Jl )J$JitJi
Dnd oi zi - ce

-4'

po - rumb

ere/ ,
/'.'\ 4..

IÂ j J ! j

- lin din

Vru - co -

de text, a se vedea Sa ndu Cristca-Timoc, Cin l ece bălrineşli

li

vaf.

,, i doine ,

1111.

IP· 270-273.
DOMNUL ŞTEFĂN IŢ Ă
ex. 7

(ba l adă) -

Lăpădatu

La

~

~

2

ma - să de

pia- tră,

@' J· 4.I ~ Q Q
ga -

3.

·a tl p DI r r: :li ~ p· Plp I r

@~ ~ i
tă,

Cu

Maria , 58 a.

Cosovo ( V1din)

.
A 11 d an t 1110

mă

sir -

~

~

le

~

@I g Q g GI

Oe neam/ a- şe - za - Iii, _

I :J ·
ga -

Cu sir - mii

le -

I p· ~ p "'~ I J· ~~6l-i

'5 .

J)

tă,

Cu sir-mii le -

Domnul Ş l efăni\ ă ,
Lumea lui drăguţă ,
Pe tron se suia
Donmiia s-o ia.
Şi-el de bucurie
. Suie la domniie,
Measftle-ntincl ea,

ga - ta.

Boierii-i poftea
La masa ele piatră
Cu sîrmă l egată,
D e neam ţ aşezată.
Margi n' le de os ,
Cum li sla frumo s.

ex. 8

CÎNTEC

Mitr;; flore a - ra·ranu. 76 iJ.

.
Salcia (Mehedinli
& A11egro poco rubato (parlando)
1'
'
~$ ~§ P D D ~ I @ W ; p ~ jjls Q ; r p
J

de

Vai de lin, vai

Q

!tg ! p r

cui

stră

17\

- i - nÎ

2.

pe

i!j ~ Up
Ca

li n.[ ,

Vai

~

E
EtiU8 U

un me
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Vai el e lin, vai ele pelinî,
Vai ele voinicel străini,
Ca un m e rişor la drum,

- Ta ci, tulpină, nu plingca,
nu este vina la,
Ci e vina cui t e- o pus,
Şi-a cutărui ce te-a dus,
Cu gard nu te-a ocolit,
Cu pari nu t e-a ln gr ă clit,
Taci , tu lpină, taci ,
Că tot lu le faci ;
Ş i bune şi rele,
.Jun ghi inim ii m ele.
Că

Pe ci ~ miz ă s1l pun .
Ci n e p e drum îmi trecea,
Ala mi-l zburăturea
Şi

crecu ţele-i fringea,

T ulpioara lui plingea.Dară

virfu ce-i

g răia

:
CÎNTEC

ex . 9
Allegretto poco ru1Jato

~ 1. iln

J.

~4-@p
t)

Frun-zJ

J1 I J --1

D I Ji J1 ;,

ver -de

nu - cJ sac' of
3 -

r.'\

I $fjj Q
tJ

8

le __
. s·a - p/:2 -

§

2.

J

=ii

'1

o - (_[

Toa - te

I J)

17'\

4.

I J5 l li

j J

- le_

eră-ci

@p ~ 1-

Toa- te eră- ci -

of.1

i )>1,Jl p p 11.J.

că,_

Vtda 11/gă, 58 a.
Negovilnuf (iltdin)

1

piea-că.

s-a

Var. 1 ·

·™ ,;=µ;;µ

1-rnnză

verde, nucă sac', of, of! [bi ; ]
Toate crăcil e s-ap l eac ă,
Ş i să-ncloa i e la pămlnt.
De amurczat ce si nl ,
Nu văc1 iarb a pe p ă mint ,
N ici luna p e ce r mergincl .
Nu ş ti u lun a p c cer m erge,
Sau pui ca la apă- mi trece,
Să- mi ia ap ă- n l r-un ulcior
D e la neica d in izvor,
S::\-mi puie la c:rn de clor:

ex.

1r

că-o

- Or'
Ş i să

iub esc,

Pe min e nu
Că
Şi

or-că

mor !

şi să pl esneş ti ,

mori

m ă iub eşt i.

m-au mai iubit

odată,
toată.

i-am sp us la lum ea

Cî>iT EC

- _\naantino sostenuto .
('„

~
--~

Frnnză verele di-un ·bujo;-,
La fereastra clin obor,
Bate murgu clin picior,
Să mergem încetişor
La pui ca cu ca pul go l,

•

-= .,„.- -

; :1 j)

tJ

1. 121

-J =~ -$

.

gu -

fa- co - be,

gj
•

i„

ra

crea- fi,

Vi'da Vtgă, 58 a.
Negavdnur( Vidin)

].

.

f1d

~68
IÎS - fă

'---'

iar - na"'

t"."I 2.

fă

-A

Şi

ve -

nc-ai_

la

&__.!z=:t=f*--=-. §#1

j

ve -

Iii - da-n bra/ '.

neai_
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Numai cu apă spă lat ,
Făr' de rumeneală dat.
S ă vin sara pe-nsărat,
Cind duşmanii s-au culcat.
Că duşmanii s-au vorbit
Să n e prindă la iubit,
Să ne lege cot l::t cot,
Să ne ridi1 şi-un nărod.

Măi

Iacobc, gură creaţă,
ger şi gheaţă ,
Şi veneai la Vida-n braţă.
Dar acuma-i cald şi bine,
Nu vii, Iancule, la mine.
Ori mumă-la mi le-nvaţi"t,
De nu vii la min e-n braţ ă.
- Muma m ea mă-nv aţă bine
Să vin sara p e la line,
Să muşc obrazu-al curat,
-

Astă iarnă

Şi-un nărod şi-un bl!tstămat,

Parc-ar fi mare

pă c at.

CÎNTEC

ex. 11

l :·/a
M oJcrato

~++-Sbi~
tJ

.Spu·ne, m<Ji · cu

@'

me.

p

m HD
mai am

!Je

1.

<.....Y

spu - ne,

H1F;
De m<Ji <Jm

,@ · Ci I

170

,,;=

·roc _

3.

2.

Cp
lu

li .('/,

-

17\

~

Vtgă, 58 a

IY~'jcdnu/( Vidi11)

I

'1

F" P

1"'

Spu -ne,

măi

• I
/a,

cu

/J

p p

;ŢJ

k;

•fi ) l

I

•

.no - roc

pe

lu - me,

Ma - ma

„I

ne,

spu -

4.

r.'I

mea.

LUt\ITĂ, L U ~lTA

(se

ex. 12

1

'14r·r O
·/a,

BI Q J1 J

w :

lu -

J
S_,

la nun\i)

Lapidatu Maria, 58 a.
Cosu vo ( V1din)

Andante

Lu m

cintă şi

+D

rg ;;e . u -

Luniţă, luniţă ,
Fă-mi-ş luminiţ ă,

Sara pc uliţf1. [bis ] .
E u am lnsiiratî
DepărL' şor de salî,
La un co lţ de gard
C-un voin icel nalt,
Na lt şi sprincenat.
Sprlncenele lui, [bis]

/J

D
ri -

.

/)

r--

,;

Lii

ra p?

·o8

':?_

I;

)

9_

1

j

u

Pana corbului.
(bis]
Ochişorii lui ,
Doaui't mure negre
' Ntins e pc-un ru g v erde, (bis]
Rugu la

p ă mintl,

[bis]

Neatins d e vînt. [bis J
Rugu la

răc!>are,

[bis)

Nea lins de soare. [bis ]
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CNTEC

ex . 13
Allegretto poco rubato

J:.
~ § J!"

Jll ; ~

:::j

Mii bi - .di - fă,

~

r:-.

I§ ;)I ~R~

T" 1

I J.

rea ____

cea_ din
r:-. 5

-.___.;

păi- li -

2.4.

I';"\

~ I~ LJ~ J) I J.

=li

'1

La pi-du -

J Ji

sa·

jos

IJ

j

cautăm

un

6.

I J I§ ) J)

)î

ne

fac Iun -

Măi b ă diţă,

ch ip frumosi,
cea din jos
Să căutăm un pftltinelt
Şi să fac luntre din iei!.
Să despic doauă nuiel e,
Să fac doauă lopeţele,
Să trec Dunărea cu iele. [bis]
Cind s-o ivi luna nouă ,
Noi să Mtm Dun ăr ea-n doau ă .
Iacă , soarele-a apus
Şi luna s-a ivit sus ,
!Vlindru trage din lopat ă,
La

Ip O@

'!

' şl

chip· fru · mos _
::j

L.ipidatu Maria, 58 a.
Cosavo ( Vidin)
1.3.

!re cu

J

ll

e- 1.f.

Trecu Dunăr ea deodată,
Găsi la valea-nverzită,
Şi p e mindra adormită.
S-o d eştept im vine milă ,
Că e tinăr ă copilă,
Şi s-o las, li mor de dor,

p ă durea

Are faţa de bujoi·.
Siqgură să d eş teptă
Şi

din

gură cuvintă

:

Ai venit, ursitul m eu,
Mi te-a ad us Dumnezeu.

Inf.: „ Luat dintr-o carte din . România, melodia ea mea".

ex. 14.

CÎNTEC

Ilie Ignat. 67a
Anaantino

u Dr I J
r DE· u I r
'b

~
~ 2.
J I J :b ;c J1lEf 7 2 r

@i ti r

Cind oi

l

Măi

u - slu - ro - j,

zi - ce

!si n I Vidi?)

. 1.

ţw F
Mai

j)

ar - gal

J J)

bi - ne

ar -

F

•~ j

gat

la

Cind oi zice usturoi,
Măi ciobane, mdi,
D eclt argat la ciocoi,
Măi

ciobane,

cio - co - .!.

la

măi,

Mai bine argat Ia oi,
Mdi ciobane, mdi,

mii.

P r glffP

1

De - cit

cio-ba - ne,

ftfăi

cio -ba - ne,

5.

;) I

o. - j

J>
Măi

I'.'\

-

6.

j)

I ;J. li

ne,

mai".'

Ziua cu oiţele,
Sara cu fetiţele.
Clnd oi fi la moartea mea,
Să-mi chemaţi ibovnica,
Să-mi ţină lumânarea,
Să mor cu ochii Ia ea.

https://biblioteca-digitala.ro

I

mai;

8

do - ba

4..
"i '1

273

DIN ClNTECUL POPULAR TIMOCEAN

11
Să-mi facă

Să

sicriu de plumb,
mai afund ,
D e cinci stinjeni !n pămint,

pulr ă zesc

curînd.
la cinci ani,
Nu pe voi a la duşmani.

Să mă-ngroape

nu

S ă putră zesc

CÎNTEC DE LEAGĂN

ex. 15

Lăp Ma tu

Andantino

jJ Y,

.1 _
=J=_ I
Na- ni,

.~&$ li: a~

a

I
na -

mi -

4.

(- Ji I J
pu

n/, __

J

!

na,

(/) v,· -

.

Mar ia, 58 a.
Cosovo ( Vtdin)
R
r:'I 1.2.

-

(ă,

3. I n

mii„

r.-.

4.1

I ; J •li J J ll
/i '!' fă.

fă,

dă

de -i

Nani , nani, puiu mamii, [bis)
Yină miţă , d e-i dă ţiţă, [bis)
Şi tu ştiucă, d e mi-l culcă,
Şi tu p e şt e, de mi-l creşte,

-

ma

I

.

.1,

lk] J

}>
iu __

Şi

tu soamne, de-I adoarme.

Liu, Jiu, Jiu, Jiu, pui de om,
Vin ' la dai ca* s ă t e-adorm.

• Mai ca . dada.
PĂPĂR U DĂ

ex. 16
'Î·

Lapadafu Mari;;, 58a.
Coso vo (V1din} :- l.

Allegretto

@î F r J

i

I

Pă - pă - ru - dă,
Păpărudă, rud ă ,

Ia

ieşi

de ne

Ic

W

ru

di.

li

Să cur g ă ca apa,
Unde dai cu plugu,
Să curgă ca untu,
Cine Mt cu ciobu,
Să nu-i mai dea domnu,
Cine dă cu sute,
Dumnezeu ajute.

udă

Cu căldarea plină
Ploaia ca să vină,
Cu găleata rasă
Ploile să varsă.
Unde dai cu sapa,
BOCET
(la fată)

ex. 17

Lepădatu

Maria, 58i1.
Cosovo ( V1din J

Allegro poco rubato (parlando)

JJ @

8 LJ

Ma - ri
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Mariţo, răsura

de,
mea,

Deschide, maică, uşa,
Ca să-ţi văd căştioara,
Să dau cu mătura-n ea.
Mariţo, tlnăra mea,

mui

ca,
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ta _ _ _
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Nu-ţi
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maica~

' Ntoarce-le cu inima,
Şi vină

Ca

https://biblioteca-digitala.ro

Ia

I.

mea _ _

r.-.

&J
,.

E!J

@
su - ra_

căştiorea,

~ă creşti fetiţa

ta.

https://biblioteca-digitala.ro

'RÎŞCULIŢA-UN SAT SPECIALIZAT ÎN PRODUSUL SPETELOR

DE

ŢESUT"

RADU.OCTAVIAN MAIER

În cele ce urmează ne propunem să preientăm cîteYa date, de
interes etnografic, privitoare la un sat specializat în producerea spetelor de ţesut din Munţii Apu:;;eni; este vorba de Rîşculiţa, din actualul
judeţ, Hunedoara.
După datele culese pe teren, reiese că Rişculita este unul din
cele mai vechi sate specializate în meşteşugul producerii spetelor pwtrn
războiul de ţesut. Iniţial acest meşteşug se pare că era practicat mai
ales de bărbaţi, femeile fiind ajutoarele lor. Apoi, cu timpul, a devenit
un meşteşug aproape exclusiv al femeilor.
Pînă în deceniul al 4-lea al Yeacului nostru, acest meşteşug sătesc
a fost cel mai răspîndit, fiind şi sursa cea mai importantă de Yenit
a locuitorilor din Rîşculiţa. Aproape în fiecare casă, din cele peste 200
dte sînt în sat, se lucrau i'ipete de către femeile de toate vîr;;tde, preflominînd însă <:ele bătrîne peste vîrsta de 65 de ani.
Valcrificarea şi comercializarea spetelor a fost totdeâuna o muncă
efectuată doar de către bărbaţi. În lunile de toamnă tîrzie, iarna şi primăvara timpurie, bărbaţii tineri, ocupaţi cu agricultura rechrnă a zonei
şi cn creşterea Yitel0r, erau antrenaţi în valorificarea spetelor. Femeile,
care nu aveau în familie un bă.rbat, recur~;eau la :-;erviciile intermediarilor („sfîrnarilor") pentru vînzarea f;petelor. Spetele erau cumpărate
cu o sumă relativ mică, iar apoi vîndutc în drn murile prin ţară la un
preţ mai mare decît cel plătit, de r:.nde rezulta nn cîştig- pentru uegw;tor.
Astăzi numărul celor care mai confecţionează i:ipete pentru răz
boiul de ţesut a scăzut la circ-a 30 de persoane, datorită faptului că
foarte mulţi dintre locuitorii Rîşculiţ.ei s-au încadrat în cooperafrrn
agricolă de producţie. O nltă categorie de bărbaţi, în ultimii :!O de ani,
au devenit muncitori minieri la întreprinderile din Brad, Gura Barza etc.
Este de menţionat faptul că aceşti muncitori nu s-au strămut~1t
din Hatul rei;;pectiY la noul loc de producţie decît în cazuri izolate. In
noua lor îndeletnicire, ei fac zi.lnic naveta cu maşina specială a minie* Unele aspecte ale accslui
l~ev~

meşteşug

ctn. fale., tom. 13, nr. 3. p, 2i.>-279,

au fosl sludialt•

Eu~nreştl,

IAOS
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rilor, pusă la dispoziţie de întreprinderea la care lucrează. În aceste
condiţii noi de muncă, unii nu au rupt încă definitiv legătura cu vechea
lor ocupaţie de a produce spete, meşteşug moştenit din tată în fiu.
O parte dintre ei, în t impul concediului de o dihnă,, lucrează spete ori
pleacă cu spetele, produse în familie, pentru a le vinele. Numărul lol"

Fig. 1. -

Con fcc ponarea spetelor,

fază

de lu cru.

este însă foarte restrîns. Astăz i, o dată cu prătunderea unui inare şi variat
număr de ţesături în toate magazinele săteşti, nevoia de a ţese la război
pînza necesară îmbrăcămintei a scăzut simţitor. Se lucrează mai mult
pentru ţesăturile mai groase, ţoale, pături, covoare, preşuri, p ăretare, pănu
ră, dimie etc. O altă cauză, de fapt amintită, o constituie faptul că foarte
mulţi locuitori au devenit muncitori calificaţi în diferite întreprinderi
noi din zona Bradului, adăugîndu-se celor ce lucrau şi înainte în marea

industrie de stat.
Producţia spetelor pentru războaiele de ţesut a fost, în ultimele
două-trei secole, o sursă principală de venituri a locuitorilor din Rîşcu
liţa, ceea ce a dus la specializarea satului în acest meşteşug. Produsele
de calitate ale spătarilor din Rîşculiţa ş i bogata lor experienţă în mesehttps://biblioteca-digitala.ro
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toată ţara

ca cei mai de

seamă

meşteşugari în producţia de spete pentru războiul de ţesut. Cu spete
din Rîşculiţa erau împînzite toate regiunile ţării : Banatul, Transilvania, Maramureşul, Moldova, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Producţia
de spete din Rîşculiţa oscilează anual între 3 OOO şi 5 OOO mii de piese.

în ceea ce priveşte organizarea muncii, constatăm o diviziune
a muncii între femeile din aceeaşi familie.
În cele ce urmează ne propunem să prezentăm pe scurt procesul
de muncă, uneltele şi valorificarea spetelor de spătarii din Rîşculiţa,
cît şi semnele specifice spetelor, care le indică mărimea.
Pentru producerea spetelor spătarul alege lemnul cel mai bun,
care să corespundă din toate punctele de vedere procesului tehnic de
confecţionare. Esenţele lemnoase folosite sînt alunul, stejarul, răchita
şi plopul, din care se alcătuiesc părţile componente ale spetelor : babuş
tele, dinţii, formele şi aţa.
Babuştele, părţile spetei dispuse paralel, două cîte două, în ambele
părţi, între care se fixează „dinţii spetei", sînt făcute din lemn de stejar.
Ele trebuie să fie deosebit de elastice şi foarte subţiri ca diametru
nedepăşind cu nimic grosimea unor paie mai groase. Babuştele formează
scheletul spetei. Pentru executarea acestor părţi sînt necesare o deosebită dexteritate şi o îndelungată practică.
Dinţii spetelor se lucrează întotdeauna din lemnul verde de alun.
Alunul trebuie să fie neapărat drept şi fără noduri şi să se despice
uşor. După ce dinţii au fost desfăcuţi cu un cuţit special numit „cuţit
cîrn", care se ascute numai într-o parte (pentru a se forma un unghi
de 45° între dinte şi cuţ,it), meşterul trage dinţii pe „potlog". Potlogul
este făcut dintr-o bucată de piele mai groasă, prevăzut cu două aţe
la capete, cu ajutorul cărora se leagă foarte strîns peste genunchi. În prealabil, genunchiul este înfăşurat cu o cîrpă pentru a fi ferit de o eventuală
rănire. Făcutul dinţilor de spete este cu predilecţ,ie o muncă executată
de femei. După executarea dinţ,ilor, aceştia sînt legaţi în mănunchiuri
numite „pituşe", care apoi se pun la sobă ori la soare pentru a se usca.
Între „cornurile" sau capetele spetei se leagă cu aţă aşa-numitele
„forme" care încheie spetele. Ele dau lăţimea sau înălţimea spetei. Pe
„forme" se taie întotdeauna semnele care indică mărimea deschiderii
spetelor.
Pentru confecţionarea spetelor este nevoie de o „aţă" specială,
pe care meşterii o pregătesc singuri din cînepă. Această aţă este toarsă
astfel încît să fie mai plinuţă şi mai rezistentă. În acest scop se toarce
numai fuiorul, care apoi se răsuceşte în două. După ce firul a fost
răsucit, se „ghemuieşte" şi se dă cu răşină de brad. Pentru a nu Re
lipi de mînă la întrebuinţare, meşterul are alături o cutie cu untură
de porc sau o bucată de slănină cu care se unge pe mîini. Fiecare
dinte al spetei se leagă cu un nod, unul pe dreapta altul pe stînga, în
ambele părţi. Acest proces se continuă pînă se leagă spata şi la capătul
celălalt, cu ajutorul formei (fig. 1).
După ce spata a fost terminată de „îndinţat", se curăţă la capete
şi pe margini cu „cuţîtul cîrn". Adevărata măiestrie începe însă abia
acum, după ce a fost curăţată de aşchii (procedeu numit „din cel
de

vîrstă
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Fig. 2. -

Uneltele

Fig. 3. -

spăta ril or.

Mărimea

spetelor•.

• F:otografiile - R.O. Maier.
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mare"). De astă dată meşterul şlefuieşte fiecare dinte în parte, pe ambele
părţi, cu alt cuţit special numit „sînceu" ~~u „sînceauă", dîndu-i astfel
aceeaşi lăţime şi grosime şi lustruindu-l pentru a nu rupe firele în timpul
ţesutului (fig. 2). Dacă nu se fac toate aceste operaţii tehnice, spetele
sînt de o calitate inferioară şi rup firele urzelii. Spetele sînt de
mai multe categorii: 1) spete pentru ţesut pînza din in şi cînepă;
2) spete pentru ţesături de lînă; 3) spete pentru ţesături de
covoare; 4) spete destinate ţesutului fin de bumbac. Cele pentru cînepă,
şi in sînt mai rare, căci aici firul urzelii este mai gros, cele pentru lînă
şi covoarn sînt mult mai rare, deoarece firul urzelii este foarte gros, iar
cele pentru bumbac trebuie să aibă dinţii foarte deşi din cauza firului
foarte subţire. Desimea dinţilor la spete este în directă legătură cu aţa
cu care sînt legaţi. Pentru spetele dese se întrebuinţează a.ţa subţire,
pentru cele cu dinţ,i rari aţă mai groasă, distanţa dintre dinţii spetelor
trebuind să fie egală cu grosimea aţei cu care sînt legaţi.
Spetele trebuie să aibă un „rost", o lăţime, care este în fond
lăţimea urzelii de ţesut. Aceasta se măsoară cu o unitate aparte de
măsură numită „păpuşă". Fiecaie „păpuşă" este formată dintr-un număr
fix de „dinţi". Mărimea spetelor cu păpuşi variază de obicei de la 8 la
32 de pă.puşi.
Meşterii din Rîşculiţa au ajuns să cunoască necesităţile cumpă
rătorilor foarte bine, incît atunci cînd plecau într-o anumită regiune.
luau numai spete de mărimea cerută; după cum afirmă ei, pentru „Cîmpia Dunării" luau spete numai între 16 şi 32 de păpuşi, pentru Podişul
'fransilvaniei şi Depresiunea Maramureşului luau spete între 8 şi 10,.
dar cele mai multe între 11 şi 12 păpuşi. Pentru numărul păpuşilor
au semne specifice pe care le crestează cu cuţitul pe „formele" spetei
în felul următor : 8 păpuşi = / / / /, 9 = /, 10 = V, 11 = VI, 12 = VII,.
20 = VV, 24 = VIIIIV, 25 = VIIIIIV, 30 = VVV, 32 = VIIVV păpuşi
(fig. 3).
Notate acasă după nnmă1ătoarea ll~puşilor, spetele erau puse în saci
cu notaţ,ia către gura acestora. Sacii erau purtaţi sub forma unor de~agi
unul în spate şi altul în faţă. Spă.tarii îşi valorificau Rpetele prin 1roc,
la bună învoiaJă, schimbîndu-le pe prodme alimentare, în special grîu
şi porumb. Cînd se aduna o cantitate mai mare de JJroduse, acestea
erau expedia.te acasă cu ajutorul poştei, deoarece nu plecau niciodată
cu mijloace proprii de transport. Acum spetde se vînd la piaţă ; costul
unei s11ete variază după deRimea spetei şi numărul păpuşilor.
În concluzie, putem spune că acest meşteşug sătesc pe cale de·
dispariţie a contribuit din plin la menţineare pe o scară largă a răz- ·
boiului de ţesut pînă în zilele noastre.
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FOLCLORISTUL DUMITRU FURTUNĂ
S-au împlinit trei ani de la trecerea din viaţă a cărturarului Dumitru Furtună din Dorohoi, cunoscut teolog, folclorist, istoriograf şi literat 1 .
Ca elev şi student, Furtună a petrecut vacanţele în satele Mănăstireni, Bozieni şi Vlă
sineşti, cunosclnd astfel ţărănimea de pe valea Jijiei şi Başăului, din Moldova de nord. A cules
- cu stăruinţă şi pasiune - material folcloric din ce în ce mai valoros. Avea îndemn de la
„tata bătrtn" - Toader Furtună-, ţăranul care pentru deşteptăciunea lui trecea drept un
înţelept al văilor, şi de la bunica dinspre mamă - Maria Topală -, vestită prin sfătoşenia
ei. A ascultat cu nesaţ pc moş Panaite din Mănăstireni, pe Gheorghe Ungureanu din Bozieni,
·care ştia 101 poveşti şi le spunea numai noaptea, pe Neculai Scutelnicu din Drăguşeni, cel
cu poveşti fără număr, şi pe mulţi alţi vestiţi povestitori din sate.
Pe vremuri exista o tradiţie în şcolile normale şi seminarii, ca elevii din ultimele clase
să se ocupe cu culegeri de folclor. Astfel exista şi la Seminarul din Iaşi un cerc de folclor, pe
·care l-a condus Furtună. Materialul, cules de elevi, era trimis la revista „ Ion Creangă" din
Birlad. în mai 1910, revista a publicat O seamă de cuvinte din Mănăslireni, cu care Furtună
11i-a început cariera de publicist.
Dumitru Furtună a tipărit, încă din timpul studenţiei, principalele sale lucrări de folclor.
în 1912, lzvodiri din bălrini cu 15 poveşti; ln 1913, Vremuri inţeleple (93 pagini) cu 37 de povestiri, snoave şi legende; ln 1914, Cuvinte scumpe (144 pagini) cu 126 de glume, povestiri
şi legende; în 1915, Firicele de iarbă (115 pagini) cu 32 de povestiri şi legende. Cea de-a doua
·şi cea de-a treia lucrare au fost tipărite de Academie. În referatul său, Andrei Bîrseanu scrie
<iespre povestirile lui Furtună : „multe sunt aşa de bine scrise, Incit Iţi aduc aminte de vioiciunea şi hazul povestirilor lui Ion Creangă". Iar în altă parte : „Dumitru Furtună este un povestitor iscusit care ştie să prindă vioiciunea, gluma şi satira povestitorilor din popor şi se pricepe
-să redea într-un grai firesc şi cit se poale de apropiat de felul de glndire şi de vorbire al ţăra
nului nostru".
Moartea pre'.!. timpurie a lui Tudor Pamfile (la 16 octombrie 1921) a îndurerat adinc
pc folcloristul dorohoian, care s-a holărît să-i continue opera. Revista „Ion Creangă", întemeiată ln 1908 de Mihai Lupescu şi apoi condusă de T. Pamfile, şi-a încheiat activi ta lea aproape
cind să lmpliliească 14 ani de apariţie. Dumitru Furtună a scos la Dorohoi o revistă pentru
limbă, literatură şi artă populară, denumită „Tudor Pamfile". Primul numă r s-a tipărit la
1 D. Furtună s-a născut la 26 februarie 1890, in satul Tocileni, în apropiere de Botoşani.
Era fiul preotului Grigore Furtună, originar din Mănăstireni, şi al Sultanei lui Ion Topală
<le la Bozieni, pe ·Başău, lingă Săveni. Rămas orfan de ambii părinţi la vlrsta de 8 ani, a
fost crescut de bunicul său, ţăranul Toader Furtună din Mănăstireni. A învăţat la Seminarul
„Veniamin Costache" din Iaşi (1902-1910) şi a urmat Facultatea de teologie la Bucureşti
{1910-1914). A fost preot la bisericuţa de lemn din Dorohoi (1915-1940) şi profesor la mai
toate şcolile secundare din Dorohoi (1915-1950). S-a stins din viaţă în noaptea de 14 spre
15 ianuarie 1965, după ctţiva ani de grele suferinţe fizice şi morale.

llev. el.Jl. Cole„ tom.. Ul, ar. I. •· 281-28g. B11e11rettl. 1H8
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1 feLruaril' 1923. Pină în 1928 au apărut 23 de numere. Revista a publicat toate genurile şi
speciile de folclor. A avut 112 colaboratori, grupînd pe mai toţi cei cc au scris la „Ion Creangă" ..
.Mijloc de întreţinere a fost numai abonamentul; în 1923 din 1 500 de abonaţi au achitat costul
numai 300. Cînd Dumitru Furtună - copleşit de greutăţi materiale - n-a mai fost în slaresă contribuie personal, revista şi-a încetat apariţia.
în 1927, folcloristul a publicat Cinlece bălrineşli din părţile Prulu/ui (127 pagini) cu 67
de balade. în 1939, volumul Izvodiri din bălrini a fost retipărit şi premiat de Academie.
Pină la cel ele-al doilea război mondial, Dumitru Furtună a adunat merew folclor, cu J1ăr
nicie de albină şi cu îndărătnicie de furnică. A cutreierat meleagurile Dorohoiului şi Botoşanilor
i>codind mereu, insemnind şi strîngind comori ale inţelepciunii populare. înainte de 1944 Furtună
adunase atlla material istoric şi folcloric, Incit i-ar fi trebuit patru vieţi ca să-l valorifice
ln întregime. Cinci frontul de luptă s-a apropiat de Dorohoi, nici Academia, nici Ministerul
Invăţămlntului, nici autorităţile locale n-au dat atenţie cererilor sale deznădăjduite, de a pune
la adăpost uriaşa sa comoară culturală. Clnd s-a întors din refugiu de la Caracal, in primăvara
anului 1945, a găsit dJar un amestec jalnic de hîrtii, în cea mai mare parte degradate; tot cc
era valoros dispăruse. Artur Gorovei care a cunoscut acest dezastru a rămas profund impresionat, atlt de durerea prietenului său, cit şi de pierderea iremediabilă a alitor bunuri culluralc„
Ca om, Dumitru Furtună era un original : avea minte sprintenă, isteţime şi deşteptăciune
de om din popor. Tărănia sa se arăta ln umorul său sănătos ; presăra discuţia cu glume, pilde,
proverbe şi zicători. Povestea frumos şi vorbea limba molcomă a ţăranului din nordul Moldovei. „Eu am învăţat graiul românesc - spunea ci - de la bunicul de pc tată şi de la.
bunica de pe mamă". Dumitru Furtună a fost toată viaţa un ţăran veritabil, doar şcolit şi
îmbrăcat ln sutană. Dacă n-ar fi învăţat carle şi dacă ar fi rămas ln sat, la Mănăstircni sau
la Bozieni, ar fi fost - ca şi Imnicul său - un înţelept al văilor.

*

Din cele -152 de titluri pc care Ic-a publicat Furtun'.\, 78 sint cu subiecte de folclor;
cinci sînl volume, iar 73 slnt articole, apărute ln diferite reviste.
Folcloristul a dat atenţie tuturor genurilor de folclor, cu speciile respective. A strîns.
cintccc ostăşeşti din scrisorile trimise de pe front, ln primul război mondial. A cules cîntece
bătrineşli din părţ.ilc l'rutului, Başăului şi Jijiei; unele sint din '.\-Iănastircni, auzite de la
bunicul s;h1. Furtună o!Jserva că baladele se răresc tot mai mult şi·era de părere să se întocmească un corpus pentru cîntecele bătrlneşti, cu tot cc priveşte viaţa şi melodia lor 2 •
În 1939 Artur Gorovci a li"tuclat „minunatul volum" de Izvodiri ale prietenului său din
Dorohoi. „Limba curată te ademeneşte; ai crede că citeşti pe Crcang<I. Scriind această carte,
Dumitru Furlm•ă s-a dovedit a fi un folclorist în fond şi un artist in formă" 3 .
În opera folclorică a lui Furtună se găs.eştc şi literatură aforistică (proverbe şi ziciitori,
pilde şi sfaturi, vorbe cu tilc) ; nu lipsesc din culegerile sale nici blesteme, sudalme, jură minte
hazlii şi urări glumeţe. A cules şi a publicat superstiţii. eresuri, crcclinţe, semne şi prcsim~iri,
farmece, vrăji şi dcscîntece. A fost preocupat mai ales de folclorul obiceiurilor şi datinilor.
D. Furtună a opinat că viaţa sufletească a neamului nu se poate \inc fără datini; ele au cu
atît mai multă valoare, cu cit sînt mai vechi, mai neaoşe şi mai cinstit păstrate. Obiceiurilestrăbune trăiesc într-o desăvirşită armonic cu întreaga fiinţă a neamului 4 •

2 D. Furtună, Cinlece bălrlnesli din pdrţile Pmtului, p. 14.
" Artur Gorovei, Un povestiior iscusii: D. Furlund, in „Cuget clar", (N.S.), an. IV,
1940, nr. 31, p. 485.
4
D. Furtună, Obiceiuri slriibune, ln „Gazeta Dorohoiului", 25 decembrie 1925'; Ce
sini da/inele, în „Poporul român!'sc'', an. I, februarie 1931, nr. 3; Datina, în „Albina", 25.
august 1936.
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Dumilru Furtună a alcătuil sludiul Piuguşoml la româ11i (de 288 pagini) cu 29 de plucele mai multe din satele in care folcloristul şi-a tniit copihlria şi tinereţea. lntr-o
introducere de 33 de pagini a descris datina şi modul cum se praclică in nordul :\loldovci. :\Ianuscrisul, gata pentru tipar, se află depus la Academie; e o lucrare valoroasă, cc mcril:i a fi cunosculă ele specialişti şi de publicul iubitor de folclor.
Ca să prezinte obiceiurile şi datinile ce se practică ln salcie clin juclc\elc Dorohoi şi Botoşani.
la sărbătorile ele iarnă (colinele, steaua; malanca, uratul, capra, căluţul, semănatul), Dumitru
Furtună a alcătuit o piesă de lealru: l'acan/a Crăciun11/11i, în clou:i acte. lnccplnd clin 1915,
piesa a fost rcprezcnlală ani de-a rindul_ de elevii şcolilor secundare din Dorohoi.
A fost de asemenea preocupat de cintecul, dansul, portul de la sate şi mai ales ele limba
poporului.
Dumitru Fmtună a fost folclorist nu numai pentru că a cules şi a publicat material
cullural clin popor, dar şi pentru că şi-a spus cuvintul în unele probleme de folclor. El crede
- astfel - c:i ac lui de creaţie, la origine, este individual, iar dacă produsul place, colect ivitătea ii acccplă şi ii consacră. Produsul c mereu supus exigenţei gustului popular şi circuli't
alila vreme cit place. În fiecare sal există inclividualităli creatoarl' şi folcloristul a identificat
pc unele clin ele, la :\lăni'tstireni, la Bozieni şi in alte localităţi.
Selecţia prociusl'lor populare şi difuzarea lor se fac la şezătoare. care - arată Furtună
- este şcoala traclitională ele cullură a satului. Al'eslc produse circuli\ oral, sub masca anonimatului, ceea cc conlribuie la şlefuirea ~i selectarea conlini1:i a materialului şi la formarea de
variante.
L'n mare rol pentru circulaţia produselor populare ii au bunii povestitori. Furtună observă că meşteşugul povestirii se află in stăpinirea gospodarilor mai puţin inslărili. în general,
românul e \'Orbăreţ. Despre Gheorghe Yicru, dintr-un sal clin nordul judeţului Dorohoi,.
Furlun<i scria: „De cinci sunt, n-am văzut un asemenea povestaş. :-.:u-i chip a începe dcsprc ceva
şi el îndată porneşte ele la capăt povestea lui. El Ycşnic sp1m1·: cit are s<l tri'tiasdi arc să fie
toaca salului. Cinci am întrebat ele acel sătean ce fel ele om este, mi-au spus cu toţii : Apoi
ele minciuni si't nu-l cauţi" 5 . Furtună a intllnit mulţi povestitori în partea cimpului, pe valea
Jijiei ele sus şi a Başăului. Se revizuieşte astfel părerea celor care au atribuit darul povestirii
numai locuitorilor ele la munte. Prin culegerile sale bogate, Furtuni't a clondit că in :\loldova
ele nord, de la poalele codrului Her\ei ln jos, intre Siret şi Prut, se găsesc importante zăcăminte
1 olclorice şi care doar trebuie cercetate şi puse in valoare. Este apoi interesantă observaţia
folcloristului că cleţin:Horii ele folclor autentic sint mai ales ciobanii şi păstorii, care pc acea
\Teme erau cu toţii neştiutori de carte.
Dumitru Furtună a militat pentru adunări şi congrese ale folcloriştilor. Încă din 1918
a propus înliinţarea unor catedre de folclor la şcolile normale şi scminarii 8 .
A scris despre mr,i to[i folcloriştii români şi a arătat deosebită înclinare faţă de Gorovei
şi Pamfile, cu care a avut relaţii ele prietenie. Pc cel clintii ii considera decan al folcloriştilor
şi misionar in slujba binelui şi frumosului 7 •
Cei trei folclorişti moldoveni : Gorovei, Pamfile şi Furl unii au avut aceeaşi carieră culturală. To[i tn•i au fost intelectuali ele valoare, legaţi sufleteşti• ele moclcsle tirgmi provinciale.
Au cunoscut şi au iubit (ănfoimca şi au arătat admiraţie des:ivirşilă pentru· Jon Creangă. Toţi
trPi şi-au închinat cinstila lor activitate ccrcetărilor ele folclor şi au condus reviste în această
materie. În culegerile cc au publicat, şi-au dat silinţa să păstreze puritatea textului popular.
Deviza fuscsc lansată de Goron•i. încă clin 1892_ la apari\ ia revistei „Şezătoarea": „Ne vom da
sl răduin\a s:1 lu:im totul de la izvor".
guşoare,

•

51

D. Furtun0:1, Cuvinte scumpe, p. 2.

6

D.
D.

7

Furtună, Păreri şi
Furtună,

Cn

dascăl

propuneri, Dorohoi, 1918, p. 10-22.
minunat: A.rlur Gorovei, ln „Cuget clar", (N. S.), 1 iunie 1939,

µ, 748
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Astăzi cercetările de folclor se lntreprind ln condiţiuni deosebite de cele din trecut:
un institut anume, cu specialişti ln materie, cu metodologie ştiinţifică şi aparatură tehnică,
cu arhivă şi reviste de specialitate. Dar oricit ar progresa ştiinţa folclorului, munca pionierilor ln acest domeniu nu va fi niciodată nesocotită; astfel şi Dumitru Furtună va fi preţuit
totdeauna, ca un harnic şi valoros folclorist al meleagurilor boloşănene şi dorohoiene.
există

Eugen D. Neculau

FELIX KARLINGER şi B. MYKYTIDK, Legenden mi.irchen aits Eitropa,
Eugen Diederichs Verlag, Dtisseldorf-Koln, 1967, 312 pag.
cu faimă binemeritată Die Mărchen der Welllileralur, întreruptă
a început să fie întregită cu noi volume. Condusă vreme îndelungată de Friederich von der Leyen, cunoscutul basmolog decedat de curlnd, ea a fost preluată
de Kurt Schier şi Felix Karlinger sub auspiciile aceleiaşi edituri a lui Eugen Diederich. Ultimul
volum din această seric e Legendenmti.rchen aus Europa. Autorul, Felix Karlinger, profesor de
romanistică Ia universitatea din Salzburg, e cunoscut prin studiile sale despre naraţiunile populare şi prin colecţiile de poveşti italiene (Das Mti.dchen im Ap(el, Miinchen, 1964), mediteraneene (Inselmti.rchen des Millelmeeres, 1962) şi spaniole (Spanische Mărchen, 1965), ultimele
două publicate în scria Die Mti.rchen der Weltlileralur. Spre deosebire de celelalte volume din
această colecţie, cel despre basmele-legende e axat o dată pe o specie literară cu contururi deosebit de flexibile, apoi pe o arie extranaţională, cuprinzind naraţiuni de la toate popoarei e
Europei, fiecare fiind reprezentat prin 1-6 poveşti. Din capul locului, lucrarea a întimpinat
dificultăţi mari. în primul rlnd, a traduce din aproape toate limbile europene - căci puţine
au fost traduse anterior ln germană - şi mai cu scamă din dialecte lnseamnă un cumul uriaş
de dificultăţi care cu greu pot fi înlăturate. Cu ajutorul slavistului Bohdan Mykytiuk şi a altor
colaboratori, Felix Karlinger a reuşit să ne dea o colecţie care se citeşte cu plăcere de orice
iubitor de literatură. Trebuia apoi ca fiecare popor să fie reprezentat prin naraţiunile care li
sînt oarecum specifice. Problema e deosebit de spinoasă ln stadiul actual al cercetărilor, clnd
este încă problemati" a afirma că cutare tip e propriu numai cutărui popor. Autorul a învins
cu succes şi această dificultate, prezentlnd naraţiuni care, prin coloritul lor şi prin unele
localizări, poartă pecetea provenienţei lor naţionale. în plus, autorul s-a străduit să evite repetarea unor tipuri de largă circulaţie, căci cele citeva episoade sau motive care se repetă fenomen cit se poate de firesc ln naraţiunile populare - slnt prea puţine pentru a ştirbi
varietatea volumului. Colecţia cuprinde 95 de naraţiuni provenind de la 35 de popoare europene
(inclusiv una evreiască).
Repertoriul românesc e reprezentat prin trei naraţiuni (nr. 40, 41, 42), ultimele două
luate din Antologia de proză popularll. epică, Bucureşti, 1966, voi. II, p. 441, 477, iar prima
din colecţia inedită a autorului (Die junge Gemeinde). Din păcate, Karlinger nu arată localitatea
de unde a cules-o, dar din context se vede că e vorba de un teritoriu dominat de turci, Incit
bănuim că naraţiunea provine de la aromâni, ln orice caz din ţinuturile de la sudul Dunării.
De altfel, autorul - care ne-a vizitat ţara - ne cunoaşte atlt limba, cit şi folclorul (am aflat
că a ţinut şi un curs despre basmele româneşti); nu poate declt să ne bucure că un romanist
se ocupă şi cu cercetarea folclorului românesc.
De

de

clţiva

ani,

colecţia

împrejurările războiului,

Volumul e orientat spre o specie mixtă, basm-legendă, care lnscamnă, ln accepţia pe
care i-au dat-o cercetătorii, mai cu seamă cei nordici, basm ln a cărui ţesătură s-au infiltrat
elemente şi episoade creştine, mai cu seamă cele două personaje pelegrine, Dumnezeu (Isus)
şi Sf. Petru. Anttl Aarne şi colaboratorii i-au fixat un Ioc ln cadrul basmului propriu-zis, tnain.tea basmului nuvelistic, adică tipurile 750-849. Distribuirea acestora a fost cam arbitrară şi
cercetători ca C. W. von Sydow au arătat cu lndreptăţire cum unele tipuri de basm-legendă,
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potrivit clasificării autorilor catalogului, au fost clasificate printre cele fantastice (Ivan
Turbincu, JY/oartea naşu etc.). Lectura acestui volum întăreşte obiecţiile amintite şi arată cu ce
uşurinţă se petrece intruziunea elementelor creştine, adesea chiar ln basmele despre animale,
cum se vede ln varianta franceză a lui AT 123 (Capra cu trei iezi). Această permeabilitate a
basmului-legendă, specie mixtă, ce se hrăneşte din cele două specii învecinate, îngreuiază
considerabil definirea caracteristicilor şi ln conse~inţă clasificarea tipurilor componente. Unele
slnt apropiate basmului - ceea ce a determinat pe Aarne şi colaboratori să Ic insereze printre
basmele fantastice - , altele sint atlt de asemănătoare legendelor, incit pot fi puse cu uşurinţă
ln această categorie şi uneori aceasta pare soluţia mai nimerită. In genere, graniţele informe,
cu forme tranzitorii, slnt o caracteristică bine cunoscută a speciilor folclorice.

In Postfaţă (p. 279-289), Karlinger discută, succint dar cu miez, problematica legată
de caracterul mixt al speciei, cu incertitudinile pe care le generează. Autorul arată că delimitarea speciei se clarifică prin situaţia povestitului, prin funcţia ei şi prin clementele conţinutului.
Karlinger scoate în evidenţă rolul important al mănăstirilor in difuzarea acestei specii. E vorba
de călugării puţin ştiutori de carte, cărora legenda fixată in textele sacre Ie rămînea inaccesibilă,
dar deosebit de aplecaţi către basmul tradiţional în care se inserau citeva elemente creştine
pentru a le înlătura profilul profan. Autorul previne pe cititor că nu mediile mănăstireşti au
fost crealoarele acestei specii mixte, dar ele au cultivat-o şi au contribuit la răsplndirea ei, poate
şi creind unele tipuri. Supoziţia e verificată de materialele bogate pe care autorul le-a cules prin
mănăstiri, din care o mică parte au intrat ln această antologie. In fond, basmul-legendă e in
cadrul poveştilor ceea ce e colinda religioasă intre urările sărbătorilor de iarnă. Amindouă s-au
altoit pe specii preexistente, introduclnd elemente la care doar forma, clteva determinante
slnt creştine, restul fiind pe de-a-ntregul plăsmuit de mentalitatea populară ln episoade apocrife, inexistente ln textele canonice şi adesea în opoziţie cu acestea. Aşa se şi explică uşurinţa
cu care se pot insera atare elemente in tipurile tradiţionale profane, antologia lui Karlinger
fiind deosebit de revelatorie sub acest aspect. Autorul arată că şi funcţional basmul-legendă
se apropie de basmul obişnuit, fiindcă deleclalio primează faţă de prodesse, care caracterizează
legenda propriu-zisă. Apoi, cu privire la conţinut, Karlinger arată că deosebirea dintre cele
două specii amintite e vizibilă mai cu seamă în figura eroului. Cel din legendă are caracteristici
aparte, apare ca atare incă din leagăn, pe cind cel din basm-legendă e pe deplin umanizat,
semenul tuturor, minat de aceleaşi nevoi şi dorinţe. Această caracteristică a permis unor basme
legende de a căpăta un colorit - adesea puternic accentuat - de snoavă.
Autorul constată că basmul-legendă e viu în ţările din răsăritul şi nordul Europei, adică
în zonele ortodoxe şi catolice, pe cind ln ţinuturile protestante el e rar şi reprezintă de obicei
o rămăşiţă din tradiţia anterioară Reformei. Karlinger chiar constată un stil proaspăt şi viu
tn răsăritul şi sudul Europei, pe clnd ln teritoriul german stilul a fost modelat de cel al basmelor fraţilor Grimm.

în încheiere, Karlinger subliniază numărul extrem de redus al studiilor referitoare la
atare naraţiuni. Ca urmare, o serie de probleme, ca de pildă relaţiile dintre poezia medievală
a trubadurilor şi basmele-legendă, apoi cele dintre cărţile populare şi acestea, rămln încă ln
umbră.

Cu toate dificultăţile semnalate, Felix Karlinger ne-a dat o antologie care oglindeşte
fizionomia complexă a acestei specii şi prin aceasta a făcut-o familiară nu numai specialiştilor.
ci şi celorlalţi iubitori de literatură.
Ovidiu Blrlea
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GEORGE PETER :M:URDOOK, Culture and Society. 24 Essays, University of Pittsburgh Press, 1965, 376 p. + 6 tabele
Oferind o largă şi judicioasă selcc\ie a operei ştiinţifice, concepute în răslimpul a trd
decenii, aparţinlnd unuia dintre „liderii" antropologiei sociale şi culturale, după cum îl caracterizează prefaţatorul A. Spoehr pe autor, volumul in discuţie consliluie, de fapt, o semnificativă trecere ln revistă a evoluţiei cercetărilor contemporane ln acest domeniu. Cercetător,
profesor şi animator, participant Ia cele mai tle seamă dispute de idei ale disciplinei, nu o
dată cu puncte de vedere definitorii, mai ales în ceea ce priveşte problema structurii sociale ş(
cea a metodelor comparative, prin exemplul contribu!Jei sale ştiinţifice, G. P. Murdock demonstrează aportul studiului culturii primilive şi al celei populare, alături de investigaţiile istorice,
la elucidarea unor aspecte privind căile şi destinele civilizaţiei moderne 1 .
Problematica şi structura volumului, deosebit de bogate şi variate, ilustrează nu numai
polivalenţa preocupărilor celui care a fost, pe rinei, preşedinte al Asociaţiei americane
de
antropologie, al Societăţii americane de etnologie şi al celei de antropologic aplicată, fondator
al reputalci „Elhnology", ci şi caracterul unilar şi sislemalic al concepţiei sale de cercetare.
Ci\ ci prcocupînclu-se, în principal, de elucidarea raportului dintre fenomenul cultura\ şi cel social,
sav.:inl ul american dezbate ln capitole individu,11izal ~.dar riguros raportate printr-o circumscriere
teoretică şi metodologică unitară, cele mai importanlc probleme ale disciplinei afectate: Antropologia şi ştiinţele lnrudite, Natura culturii, Dinamicu modificării culturale, Organizarea socială,
Religie, ceremonial şi recreare, Comparaţia inlerc11/lurală. Toate acestea fac ca volumul ln discuţie să depăşească importanţa unei simple culegeri de studii, cum modest se intitulează, căpătînd,
prin faptul că acoperă cca mai mare i:arle a problematicii antropologiei sociale şi cullurale,
ca şi prin valoarea contribuţiei sale, semnificaţia unui original şi ulii tralat.
Deşi conceput cu aproape două decenii în urmă, primul capitol, consacrat raporlurilor
interdisciplinare, dezbate o serie ele pro'.:llcmc care, ln momentul de faţă, preocupă numeroşi
s 1 1ccialişti clin diverse ţări 2 • În ceea cc-I priveşte pe G. P. :\lurdock, ci demonstrează că, deşi
studiate cie discipline separate, societatea, cultura şi personalitatea omului tind să devină
subiectul unei ştiinţe unificate, rezultat al integrit:"ii sistemelor teoretice ale respectivelor domenii
particulare de cercetare, procesul avind, după opinia sa, in antropologie, semnificaţia descoperirilor einstcinienc ln ştiinţl'le fizice„
Trcclnd ele la aceste probleme, care reprczinti\, mai al„s, un deziderat al viitorului, dar
pi\slrind aceeaşi oplică a ·rela\iilor bterdisciplinare, autorul ia în discu\ic o scrie de aspecte
ale istoricului disciplinei, cu referiri la evolul.ia antropologici sociale britanice. După cc trece
in revistă cîte\'a din caracterele sale, cum csle, de pildă, aportul etnografici la acumularea
unui serios fowl d :~ dale de tt•rcn, ci consta([1 că, în ultima vreme, cercelălorii englezi au luat
în considerare mai mult raportt!rilc. culturale sincrouice declt cclc diacronice', ceea cc a făcut
.ca preo ·up:'.rile istoris'Lc să fie sub nivelul necc~w, antropologia socială britanică tinzlnd s:1 de.vină,
lnlr-o anumilă măsură, o ramură specializată a sociologiei.
Orientlndu-se în sensul unC'ia rlin cele mai progresiste tendinţe din istoria cercetărilor
ln acest domeniu, care a aprofundat principiul imposibilită\ii exislenţei „popoarelor aculluralc",
G. P. Murdock işi aduce contribuţia sa proprie mai ales pe linia încadrării culturii primitive
şi populare ln fenomenul cultural universal. Nu mai pu!in semnificativă ni se pare ideea enun-

AI. T:inast', Cultură şi' civilizaţie, in „Lupta de clasii'', XLVII, 1967, nr. 12,
Cf., p~ntru stadiul actual al problemei, grupajul de studii Toroard a General and
AnthropolorJ!I; Donal<l Stanley i\1arshall, General Anthro.pology : Strategy {or a H11ma11
şi Laura Thompson, Steps toward a U11i{it'rl An!hropology, ln „Current Anthropology",
apr. l!l67, nr. 1-2, p. 61-92.
1

2
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de cercetătorul american clupă care natura culturii nu poate fi definită dccil prin elucidarea totalităţii determinărilor sale cencrcte, deci prin conlucrarea Luturor ştiintclor sociale.
1n felul acesta ci respinge o anumită tendinţă „cnlturologistă", care absolutiza cultura, detaşlnd-o, ca fenomen autonom, de existenţa umaniL :\lai mult decit atit, in anumite privinţe
G. P . .\lurclock reuşeşte să se desprindă de perspectiva bchavioristă, impărnintcnilă o bună
perioadă in antropologia culturală americană, prin considerarea, în context11I lor organic, a factorilor liiologici, psihologici ~i so~iali.
Analizind obiceiurile ca .. lră~ături ele cara·~ter cultur.iie". ccrcctfttorul am<'rican
subscrie unei opinii de interpretare, aflate in tradiţia lui E. B. Tylor (Cui/ura primiliv11), care
.consicler[t cfi, in conditiile formelor culturale primare, disciplina in discuţie este. in primul rinei,
·O ştiinţă a obiceiurilor. În această perspectivă, fă.ră îndoială discutabilă. clar care a contribuit
·substanţial la discutarea uneia din cele mai importante categorii ale ccrcd<irii clin acest domeniu,
:specialistul a!ncrican demonstrează că, în principal, cultura se bazează nu pc ereditatea biologică, ci pc capacitatea omului de a dobindi, sub influenţa condiţiilor sociale, un comportament
lrnbitual. Pentru elucidarea mecanismului formării acestuia, este stabilitft seria progresivă a
formelor sale genetice: de la „habit", rezultat al contopirii replicii instinctive cu expcrienta
·dobinclită, ca formă individuală, la „custom" (corespunzind relativ „,obiceiului"), rezultat al
supunerii comportamentului condiţiei. de grup. lncerclnd să stabilească forma constitutivă
·.superioară de organizare culturală, ln perspectiva in care am subliniat-o, dar şi pentru a înlătura
o anumită confuzie existentă, in momentul de faţă, în limbajul ştiinţific de specialitate,
G. P. :\lurdock propune generalizarea termenului de „folkway" (a;)J"oximativ „cutumă"), vehiculat, mai ales, in sociologia culturii şi avind un conţinut coercitiv-normativ mJi
caracteristic.
Contribuţia majoră şi centrul ele greutate al volumului, către care converg demonslraliv
toate clementele sale componente, o reprezintă, dup:\ cum arată şi titlul, elucidarea raportului
·cultură-societate. Concepind cultui·a in aspectul ei existenţial-valoric, avlnd in special un
.conţinut ideatic, iar civilizaţia ca unitate dintre societate şi cultură, G. P. :llurdock disociaz[t
.antinomia tradiţională cultură-civilizaţie, demonstrlnd funcţia intermediară a factorului social.
Stabilind că o serie de norme ale relaţiilor sociale fac parte şi din cullură, ca regkmenlări ale
rela[iilor omului cu lumea materială, autorul acrcntucazf1 totuşi că, in totalitatea sa. sistemul
·de bază al relaţiilor sociale se constituie ca structură aparte, aflată in raporturi ele concordanţă
·CU cea cullurală. Astfel, exprimlndu-se ln termenii proprii cercetătorilor americani,
G. P. :\lur·dock arat[t ci"i, in ultinul instanţă. în directă legătură cu modificarea condiţiilor· materiale de
viaţă, comportamentul social determină fenomenul cullural. Acest raport de prcpondcren[fi
nu exclude, ci presupune, dat fiind că este vorba de un proces organic, şi o influenţă inversă,
căci, dupri expresia sa, caracterele organiz[II'ii sociale sint legate de mecanismtii schimbărilor
cullurn.lc. In felul acesta, contributia autorului ln discuţie Sl' inlegrcazii, intr-o buni't mi'isură,
directici ele cercetare materialistă, care ciştig[t lot mai mult teren în cadrul i1wesliga\iilor
antrcpologice contemporane.

Deşi, în general, stabilL•şle just sensul ele determinare al raporttolui în discuţie, concepţia
cercel<\torului american cunoaşte şi uncie aspecte conl raclictorii, căci tot el ir.Cl'Urdi, cu alt
prilej, să. demonstreze că nu societatea, ci cultura reprezinlfi fenomenul specific uman, motiv
pentru care preocupările specialiştilor se indreap.tă mc~i ales cittrc antropologia cullurală, clecit
·Cea social~!.

Ni se parc deosebit de semnificativ faptul că, deşi postulează că studierea structurii
·sociale este fundamentalfi pentru elucidarea
ţine să

evoluţiei

sociale

şi

culturnlc,

cercetătorul

incrimineze acel structuralism absolutizant ce fare din om un element

fără

american
posibilităţi

de reacţie, reclamlnd, ln ceea ce priveşte considerarea problematicii umane, raportarea abordării
.structuraliste la cea

istorică

şi

funcţională.
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Poziţia avansată pe care se plasează G. P. \lurdock, în tradiţiile disciplinei, este ilustrată
de concepţiile sale referitoare la modificările culturale, ln cadrul căreia neagă categoric O·
serie de opinii cu un conţinut reacţionar, care căutau să acrediteze ideea caracterului conservator, imobil al culturii primitive şi al celei populare.
Pornind de la o definiţie justă a naturii culturii, cercetătorul american stabileşte, de la
bun început, că o trăsătură fundamenlalâ a sa o reprezintă calitatea de a se modifica in
timp şi in spaţiu. în continuare, pe linia aprofundării interpretării materialiste, el stabileşte că
împrejurările, cauzele care produc schimbările culturale sînt de natură istorică, concluzie de o
apreciabilă importanţă teoretică şi metodologică. Pentru a se realiza o înţelegere cit mai
nuanţată a fenomenului, se arată că, alături de aceste cauze, există şi o scrie de condiţii
care doar îl influenţează (factorul geografic şi demografic, contactele culturale etc.).
Ţinind seama de fondul teoretic general al problemei, sjnt discutate şi modalităţile, deci
procesele, care canalizează fenomenul modificărilor culturale. în ultima variantă propusă
(1960), acestea ar fi: inovaţia, împrumutul (difuziunea externă), difuziunea internă, integrarea, eliminarea şi socializarea (educaţia).
Deşi, intr-un moment al demonstraţ.iei sale, autorul afirmase că cea mai mare parte
a elementelor unei culturi provin din împrumut, nu-l putem considera pe G. P. :\lurdock
drept un partizan al difuzionismului excesiv, căci tot el ţinc să atragă atenţia că schimbările·
culturale nu reprezintă împrumuturi univoce, ci profunde acte creatoare.
O materializare a acestor principii de cercetare o reprezintă conlribuţia cercetălorului
american la aprecierea dimensiunilor şi semnificaţiilor reale ale dezvoltării ln timp şi spaţiu
a fenomenului cultural. Demonstrind cit multă vreme rezolvarea problemei a fost împiedicată
de concepţiile ctnocentriste, el subliniază că abordarea acesteia prin prisma relativismului
cultural a deschis posibilitatea depistării formelor culturale naţional-individualizate, determinate de specificul existenţei fiecărui popor. Tinzînd să realizeze o formă echilibrată de interpretare a fenomenului, G. P. }lurdock scoate în evidenţă şi importanţa relaţiilor inlerculluralc,
căci, după opinia sa, ceea cc dă dimensiunea caracteristică evoluţiei ln domeniul cullmal
este tocmai faptul că ea se realizează şi prin intermediul difuziunii sau prin ceea ce el numeşte
„schimbări adaptiYe ordonate". Pe de allă parte, demonstrînd concepţia unitară a savantului
american ln acest domeniu o opinie recentă subliniază importanţa interpretărilor sale în legă
tură cu evoluţia, ca formă genetică de realizare. a schimbărilor culturale 3 •
Semnificativii ni se pare concluzia cu care se încheie discutarea accslui grup de probleme,
în cadrul căreia autorul evidenţiază caracterul creator al culturii, ceea ce-i inspiră o îndreptăţită
încredere în viitorul ei, negind astfel o serie de concepţii fataliste, reacţionare in legătură cu
decadenţa culturii.
şi

Aşa cum subliniam mai sus, un domeniu în care aportul lui G. P. Murdock este definitoriu ii reprezintă acela al metodelor comparative interculturale (cross-cultura/), fapt atestat
~; ele o serie de opinii recente, cum este aceea a cercetătorului american A. J. F. Kiibben, care·
subliniază că, deşi au trebuit să suporte numeroase infruntări critice, principiile sale de lucru:
reprezintă instrumente de cercetare de o apreciabilă valoare 4 • Această contribuţie se materializează atît pe plan teoretic, subcapitolul semnificativ intitulat „Antropologia ca ştiinţă compa-·
rativă", din volumul in discuţie, reprezentind o chintesenţă in acest sens, cit şi pe plan organizatoric, G. P. Murdock editînd, încă din 1937, publicaţia „Cross-Cultural Survcy" care a
contribuit la realizarea unei colecţii de date geografice, sociale şi culturale, provenind din cele:

3
în acest sens, ca şi pentru discuţia altor probleme teoretice ridicate ln această recenzie,
cf. A. Hulkrantz, Inlernational Diclionary of Regional European Elhnology and Folklore, Copenhagen, R'Jsenkilde and Bagger, 1960, voi. I, p. 121.
4 A. J. F. Kobben, Why Exceptions? The Logic of Cross-Cullural Analysis, ln „Current
Anthropology", febr.-apr. 1967, nr. 1-2, p. 19.
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mai variate zone ale globului şi perioade istorice, similar fişierului de clnologie comparată
organizat sub conducerea lui Levi-Strauss.
După opinia sa, un motiv de prim ordin care reclamă necesitatea unei abordări comparative este acela că o ştiinţă a comportamenţului uman, dată fiind complexitatea obiectului, nu
poate fi viabilă <lecit in măsura în care se referă la diversitatea modalităţilor de realizare
ale acestuia, în timp şi ln spaţiu. De aceea, mai ales ln această perioadă de rapidă evoluţie socială
şi specializare ştiinţifică, abordarea comparativă este modalitatea eficace de depăşire a unui
anumit regionalism şi particularism disciplinar.
Datele comparative şi metodologia recoltării, organizării şi interpretării lor nu trebuie însă
să servească, aşa cum s-a lntlmplat în cadrul unei concepţii vetuste, doar la ilustrarea unor
ipoteze, ci la stabilirea unor concluzii teoretice şi instrumente de lucru de mare eficienţă. Pe
acest plan, relevăm utilitatea experienţei savantului american în problema atlaselor etnografice,
in ceea ce priveşte selecţionarea eşantionului, de pildă, aşa cum se află expµsă, ln liniile sale
esenţiale, in cuprinsul volumului în discuţie.

Alexandru Popescu
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