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STUDII

SM
I ION MEHEDINŢI ŞI ETNOGRAFIA
VINTILĂ MIHĂILESCU

Simion Mehedinţi şi-a împărţit activitatea ştiinţifică în două mari
perio ade : în prima, s-a ocupat cu p recădere şi a pregătit - prin cursurile
u niversitar e şi p rin studii de dimensiuni mai reduse, dar bogate în conţi
nut - opera sa capitală de geografie generală, Terra; în a doua perioadă
precedată de lucrări mai mult cu caracter pedagogic şi, cum îi plăcea să
spună mai tîrziu, etnopedagogic (Altă creştere, Poporul) - şi-a concentrat
aproape toată activitatea în vederea elaborării unei a d oua mari opere, p e
care o anunţase sub titlul d e Ethnos. Cursurile d e etnografie ţinute î n ulti
mii ani de carieră didactică la Universitatea, din B ucureşti, o serie de lucrări
de etnografie teoretică publicate la Academia Română (Caracterizarea

unui popor prin munca şi uneltele sale; Coordonate etnog1;afice; Trilogii
·

etc. ), manualul său de antropogeografie şi etnogTafie - mult deasupra
nivelului elevilor cărora îi era destinat - , numeroasele însemnări etno
grafice din manualele sale, în special din cele privitoare la România, desele
menţiuni şi detalii din etnografia noastră în timpul conversaţiilor cu elevii,
colaboratorii şi prietenii săi, temele de etnografie date studenţilor, toate
acestea arată cît de mult il interesau problemele etnografiei generale şi
ale celei româneşti. Nu a reuşit să termine anunţatul Ethnos, însă din tot
ceea ce a publicat pot fi urmărite atît concepţia, cît şi contribuţia sa la
etnografia românească.
S. Mehedinţi porneşte de la ideea că omului modern îi sînt necesare
cunoştinţele etnografice pentru ca să nu greşească în aprecierea particu
larităţilor, a capacităţii şi a perspectivelor de dezvoltare ale unui popor. De
aici,un program de informare, din care se vede că el nu concepea etnogTafia
fără integrare în realitatea geografică, prin : urmărirea raporturilor dintre
om şi mediul înconjurător ; cercetarea căilor care l-au dus pe om de la sălbă
ticie la civilizaţie şi cultură ; definirea cît mai precisă a noţiunilor de civi
lizaţie şi cultură ; modul de comportare a omului faţă de locul pe care-l
poate cinsti sau batjocori.
Se Yede din lucrările lui rolul educativ pe care-l poate juca etnogra
fia. El nu face etnografie pentru etnografie, ci pentru a găsi în ea punctul
de plecare în educarea poporului. Căci pentm Simion Mehedinţi datele etRev. etn. fote„ tom. 12. nr. 1. p. 3-11. Bucureşti, 1967
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nografice reprezintă în primul rînd gradul şi felul de adaptare activă a unui
popor la mediul geografic şi, totodată, cunoaşterea locurilor, a resurselor şi
a unor tehnici tradiţionale de utilizare a acestora. Printr-o interpretare
- uneori cu aspect de conservatorism - el aminteşte adesea de pericolul
excesului de inovaţii sau al importurilor unor obiecte ori tehnici străine
de condiţiile regiunii respective.
Trebuie să vedem, desigur, în această judecată felul cum un geograf
priveşte etnografia : puţin ca un scop în ea însăşi şi mai mult ca unul dintre
mijloacele prin care putem prinde raporturile dintre om şi mediul înconju
rător (nu numai mediul natural, însă, ci şi cel social ). Aceasta, din latura
preocupării ştiinţifice. Din latura practicii însă, etnografia o feră punctul
de plecare şi mijloace în vederea p rogresului social prin educaţie ( etno
pedagogie ).
Minte bine ordonată şi pedagog înnăscut, S. Mehedinţi a procedat
ca şi în cazul geogTafiei generale -prin lămurirea noţiunilor fundamentale.
Dintre aceste noţiuni, el socoteşte de primă importanţă pentru etnografie
pe cele de civilizaţie şi cultură. Simion Mehedinţi urmăreşte - în toate epo
cile istorice - cucerirea mijloacelor prin care omul a putut ajunge la uti
lizarea mediului înconjurător şi starea de echilibru între acesta şi propriile
sale necesităţi fiziologice ( apărarea contra frigului excesiv, a căldurii exce
sive, obţinerea hranei, asigurarea adăpostului, a mijloacelor de deplasare,
a sănătăţii în general etc. ). Aceste mijloace au fost haina, casa,, uneltele în
general, de la toporul de piatră necioplită pînă la perforatoarele electrice
de azi. Pentru această întreagă acţiune - posibilă numai datorită dezvol
tării creierului şi organizaţiei sociale· (de la comuna primitivă pînă la socie
tatea vremii: în care scrie) - trebuia găsit un termen sintetic, şi Simion
Mehedinţi a crezut că-l află în termenul civilizaţie : suma tuturor meşte
şugurilor şi 1tneltelor prin care omul se adaptează la mediu liti fizic ( şi social,
am adăuga noi ) . Este evident după această definiţie căi Simion Mehedinţi
reduce civilizaţia la manifestările materiale derivate din relaţiile dintre
1:;ocietatea omenească şi mediul înconjurător, acestea, oglindind - în ordi
nea strict materială - ingeniozitatea popoarelor în timpul treptelor stră
bătute pînă. la civilizaţia actuală. Civilizaţia este, după dînsul, un feno
men general propriu omenirii, care cuprinde un timp de evoluţie foarte
lungă, din epoca paleolitică pînă la era noastră atomică. Civilizaţia - într-o
exprimare obişnuită -- reprezintă nivelitl de dezvoltare al culturii materi
ale, care, după Simion n.lehedinţ,i, nu era ruptă de cultura spirituală. În
Coordonate etnografice (H>30) afirmă (p. 12) că „unealta11 ( deci semnul mate
rial al civilizaţiei) este începnfol progresului unian; e primul pas în cariera
specificii, a o mu lu i , i�tr „toate uneltele şi toate maşinile, adică toată tehnica,
mH; a.ltceva dccît o proiectare a gîndului îu materie'' (p. 13), adică în
materia din afară, care ia forma uneltei. Nu 8e poate susţine, în acest caz, că
Simion Mch3dinţ.i desparte geneza producţ;iei materiale de activitatea spiri
tuală. Ou alte cuvinte, în ceea ce numeşte el civilizaţie 8Înt cuprinse atît
efectul ( unealta ), cit �i factornl care l-a produs ( ideea creatoare) ; nu se
poate, aşadar, du11ă el, ci"\'iliza.ţie fără cultură şi nici cultură fără
dviliza.ţic.
.
Mai mult însă decît atît, el leagă - indisolubil - 1irogresul, în rela..
ţnle om-n;'1tnră, <le mn11cd, şi anume de munca în<leplinită cu ajutorul unel
telor, care Hînt - pentru Simion Mehedinţi - criteriul etnografic de mă,suhttps://biblioteca-digitala.ro
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rare a progresului speciei umane. Numărul progresiv a.I uneltelor (de la
„pana" cheleană - un fel de „instrument universal" - pînă la „profunzi
mea uneltelor de azi'') , diferenţierea lor progresivă (perfecţionarea lor neîn
cetată) , întinderea progresivă a razei lor de acţiune ( de la unealta casnică
pînă la mijloacele de transport cosmice) ne dau dreptul să afirmăm că
„uneltele şi munca cu uneltele pot fi considerate ca adevăratul caracter
distinctiv al speciei homo". În felul acesta „este destul să cercetăm numă
rul, gradul de diferenţiere şi capacitatea de producţie a uneltelor pentru ca
să avem un punct de plecare pozitiv" în aprecierea treptei de civilizaţie
pe care se află un popor. Găsim, adică, în inventarul obiectelor de care
se serveşte un popor - fie că aceste obiecte sînt de împrumut, fie că
ele sînt de concepţie şi fabricaţie proprie - un mijloc precis (matematic)
de aprecierea a puterii de stăpînire şi a eficienţei utilizării mediului în care
trăieşte şi se dezvoltă acel popor.
Chiar dacă am socoti că restrîngerea conţinutului noţiunii de civili
zaţie la obiectele materiale ( îmbrăcăminte, adăpost, unelte etc.) nu poate.
fi admisă, este cel puţin sigur că în concepţia lui S. Mehedinţi civilizaţia
este unul din aspectele vieţii omenirii : aspectul sau latura ei tehnică.
Această latură însă nu este opusă laturii spirituale ( considerată de aceasta
corespunzătoare culturii), ci sirnnltană şi inseparabilă de ea. În această
privinţă, S. Mehedinţi se deosebea categoric de Spengler, care afirma că civi
lizaţ,ia şi cultura sînt manifestări succesive ale acti vităţii umane ('iezi
motoul la Coordonate etnograjice).
Din lucrările lui Simion Mehedinţi, definirea celor două noţiuni fun
damentale în etnografie reiese destul de cla r : civilizaţia ca hilotehnică
( tehnica muncii) şi cultura ca psihotehnică ( tehnica gîndirii) nu reprezintă
o separare efectivă a celor două moduri de manifestare a energiei umane
(respectiv sociale) în relaţiile ei cu mediul înconjurător, ci num ai o clarifi
care şi deci recomandare metodologică în vederea analizei muncii omeneşti.
' :Ku rămîne îndoială că, de pildă, un pian este un instrument material,
un produs al civilizaţiei, cum s-ar fi exprimat Simion Mehedinţi ; dar nici
lui, nici altora nu le-ar fi trecut n rin gînd să afirme că s-ar fi putut ajunge
la construirea lui dacă nu ar fi existat şi factorul spiritual, simţul
muzical. Şi tot astfel cîntatul la pian este şi o chestiune de „hi1oteh
nidV', dar şi <le talent (adică de psihotehnică). Totuşi, î ntr-o analiză
muzicologică se cuprind şi instrumentele (hilotehnică) şi muzicanţii
(psihotehnică).
Iată de ce socotim că o operă de gîndire etnografică - de felul Coor
donatelor etnografice - a lui S. Mehedinţi se poate citi şi astăzi cu interes
şi folos.

Am insistat asupra acestei laturi din gîndiren etnografică teoretică
a lui Simion :Mehedinţi pentru că socotim firească o reconsiderare critică
a operei sale etnografice. Nu este, de altfel, întîmplător nici titlul studiului
.

apărut în

1930 : Coordo nate etnografice. Aşa cum prin cele două coordonate

terestre, latitudinea şi longitudinea, fixezi poziţi a unui punct pe glob, iar
„cu una singură nu poţi ajunge la un rezultat precis", tot aşa şi cu cele două

coordonate etnografice (civilizaţia şi cultura ), care forrnează îrnpreună un

sistern, poţi aprecia nivelul de dezvoltare al unui popor. . . , iar cu una singură.
din ele nu poţi ajunge la nici un rezultat ştiinţific valabil.
https://biblioteca-digitala.ro
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Urmînd linia teoretică trasată mai sus, Simion Mehedinţi şi-a orien
t::J,t preocupările lui etnografice (dar şi etnologice şi etnopedagogice) în
două direcţii : consideraţii asupra problemelor teoretice ale culturii (psi
hotehnica) şi - direct sau prin elevii lui - în prcbleme de etnografie
clasică teoretică. ori generală.
în problemele etnogTafice ale culturii, Simion Mehedinţi dezbate,
tot în Coordonate etnograjîce, cîteva noţiuni generale : grai1tl, pe care-l
pune în legătură cu substratul fiziologic, dar mai ales cu cel social: cu munca
organizată şi cu uneltele folosite ( p . 41 --12); c1tgetarea inagici'i şi religia ca faze necesare ale tranziţiei spre ştiinţă. Aceeaşi idee a rolului uneltei
şi al muncii îl călăuzeşte pe autor şi în urmărirea genezei şi evoluţiei aces
tor faze prin care a trecut gîndirea omenească pînă să ajunga la treapta
actuală a gîndirii ştiinţifice ( departe însă de a fi generalizată pe tot globul
şi la toate popoarele ). Arta, ultima formă de manifestare a culturii de care se
ocupă, este considerată de Simion_ Mehedinţi ca una dintre cele mai strîns
legate de felul muncii şi de unelte. lmpodobirea uneltelor şi armelor, a casei,
a îmbrăcămintei etc. nu este numai o chestiune de gust şi Rimţ artistic, clar
şi, iniţial cel puţin, un adaos la folosul pe care-l aduc acestea. De pildă: un
arc frumos împodobit loveşte mai sigur ţinta, clupă credinţa populaţiilor
aflate pe treapta de dezvoltare a comunei primitive, iar ceea ce eRte abso
lut sigur - o casă, o haină, o mobilă artistic lucrate atrag mai mult şi
chiar ajută în muncă.
Reprezintă însă, cu adevărat, discutarea şi definirea acestor termeni
probleme ele etnografie?
Dacă
etnografia înseamnă - în cea mai
simplă definire a ei - descrierea popoarelor şi dacă descrierea unui popor
presupune nu numai analiza culturii sale ma.teriale ( a civilizaţiei, cum se
exprimă Simion Mehedinţi), ci şi a cunoştinţelor acestuia despre lume, adică
şi cultura spirituală (sau cultura propriu-zisă, după a doua coordonată etno
grafică Ia Simion Mehedinţi), atunci se înţelege ele la Rine că prima obli
gaţie a etnografului este să cunoască mijloacele folosite pentru a aprecia
treapta culturală pe care se află un popor. Cultură înseamnă în primul
rînd o anumită concepţie în privinţa vieţii, apoi ştiinţa dobîndită prin
proprie pregătire şi experienţă, dar, în mod obişnuit, prin şcoală.
Toate aceste noţiuni sînt legate între ele, şi înainte de a le înţelege cum se
cuvine nu poţi - ca etnograf - să abordezi problemele culturale ale popoa
relor fie în ele însele, fie ca elemente de explicare a culturii materiale.
Dacă pare puţin dificil uneori de a, urmări gîndirca lui Simion Mehe
dinţi în materie de etnografie, cauza este că el leagă nemijlocit datele etno
grafiei de pedagogie, adică pare mai preocupat de etnopedagogie decît
de etnografia propriu-zisă. Astfel, el este de părere că există un mijloc
statistic în aprecierea activităţii ştiinţifice a unui popor, acela de a sta
bili numărul cercetătorilor, al erudiţilor şi savanţilor. Este deci necesar
ca în prealabil să definească, cît mai precis posibil, noţiunile respective.
S-ar putea întîmpla însă ca unii să se întrebe : dar ce legătură să
aibă lămurirea noţiunilor de cercetător, erudit, savant, ştiinţă, şcoală,
viaţă etc. cu etnografia înţeleasă atunci ca o ştiinţă a culturii materiale
a populaţiilor primitive sau cel mult a culturii materiale a tuturor popoa
relor, indiferent de treapta civilizaţiei pe care se gă.sesc ele. Simion Mehe
dinţi făcea însă parte dintre „etnografii" care vedeau în această disciplină
-0 ştiinţă a specificului fiecărui popor, pe oricare treaptă de dezvoltare istohttps://biblioteca-digitala.ro
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rică s-ar afla. În concepţia lui Simion Mehedinţi, fiecare din născocirile
_prin care omenirea a stabilit legături cu natura, asigurînd un echiJibru
.aproximativ al vieţii sale în societate, a contribuit la progresul general;
aşa că nimic nu-i de dispreţuit, dar nici nu-i este îngăduit etnografului
să se limiteze cu cercetările sale numai la produsele civilizaţiilor popu
laţiilor dezvoltate sau mai puţin dezvoltate, ci trebuie să urmărească toate
formele de manifestare ( materiaHJ şi spirituală) a popoarelor atît în faza
lor de izolare geografică - voită ori provocată - ,cît şi în aceea a rela
ţiilor cu alte popoare, alte ,,ciYilizaţii" şi „alte culturi". Interesează foarte
mult şi modul cum popoarele reacţionează faţă de influenţele din afară. De
pildă, este evidentă influenţa stilului gotic în bisericile din Maramureş ori
nordul Moldovei; totuşi, artiştii autohtoni, adaptîndu-1 la materialul local
şi la nivelul lor de trai modest, au realizat forme şi echilibru în dimensiuni
care imprimă construcţiilor reRpective o notă de originalitate şi farmec
deosebit. Dar nu numai atît, etnograful - în cercetările lui complete nu se poate opri numai la studiul obiectelor şi al manifestărilor tradiţio
nale, ci trebuie sa continue cu cercetarea creaţiilor şi manifestănlor actu
ale, urmărind modul cum popcarele se adaptează la tehnica şi la cultura
actuală şi cum, în această adaptare, îşi pierd ori nu personalitatea. Modă
sau asimilare corespunzătoare specificului etnic respectiv� Acel�Sta era
problema de bază a etnografiei popoarelor moderne după Simion Mehedinţi.
Simion Mehedinţi combate creşterea generaţiilor rupte de specifi
cul nostru naţional, care nu cunoşteau şi nn înţelegeau marile probleme ale
pămîntului şi poporului românesc. Acestuia îi trebuia o şcoală adaptată
la realităţile noastre, o „şcoală a poporului", o ,,şcoală a muncii" legata de
problemele vieţii din satele şi din oraşele noastre. m a dat această şcoală
prin reforma din 1918 �i din această reformă a rămas cel puţin un lucru
esenţial : colaborarea dintre şcoală şi părinţi. S-a putut crede că această
concepţie p orneşte dintr-un naţionalism rău înţeles sau - în cazul cel
mai bun - din conservatorism. În realitate, Simion Mehedinţi era doar
împotriva împrumuturilor cu orice preţ din simplă modă şi necorespunză
toare condiţiilor şi necesităţilor reale ale pămîntului şi poporului nostru .
..Aceasta era o judecată nu de „conservator", ori de „naţionalist", ci de
etnograf. Este adevărat că uneori modul de prezentare a idC'ilor şi soluţiilor
propuse putea pro mea astfel de îndoieli, dar gîndil'ea lui Simion l\fohedinţ.i
ca a tuturor oamenilor cu personalitatea puternică - trebuia şi trebuie
raportată la întreaga lui operă, la liniile mari ale gîndirii sale sociale şi
etnografice. Cel puţin, Şcoala popornliii, Şcoala muncii (Altă creştere),

Trilogia Ştiinţei ( Cercetrltor, Erudit, Savant), Coordonate etnografice, Carac
terizarea iiimi popor prin munca şi iineltele sale, Trilogii (Ştiinţa-Şcoala
Viaţa) cu aplicări la poporul român trebuie citite în acest sens - deşi titlu

rile celor mai multe dintre aceste lucrări par depărtate de etnografia clasi
că - pentru a putea înţelege şi aproba critic concepţia etnografică a lui
Simion Mehedinţi şi nădejdea pe care o punea el în etnografie pentru buna
îndrumare în educarea tinerelor generaţ,ii.
Ca şi în geografie, Simion Mehedinţi a dat puţine lucrări de etnogra
fie de teren - mai mult însemnări şi caracterizări ră spîndite prin studiile
lui teoretice, prin manualele universitare şi şcolare. În schimb, a orientat
în această direcţie pe mulţi dintre elevii săi, care, ajunşi profesori, au conti
nuat şi adîncit opera „magistrului". Astfel, C. B rătescu a urmat la Berlin
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şi etnografia, aplicînd-o în studiile lui referitoare la populaţia Dobrogii; G.
Vîlsan a atacat probleme de etnografie teoretică şi aplicată la poporul
român şi a contribuit la crearea şcolii etnografice din Cluj, unde a dez
voltat o bogată activitate Romulus Vuia.
Pe profesorul Simion Mehedinţi l-au preocupat - în materie de et
nografie aplicată la poporul român - mai ales două probleme: a popu
laţiei oraşelor şi a mişcărilor oscilatorii cu turmele de oi, cunoscute, în toate
ţările mediteraneene şi în Carpaţi, sub numele de transhumanţă. Celui
care scrie aceste rînduri i s-a dat în 1910 ca temă: Bucureştii din punct de
vedere antropogeografie şi etnografic. Dar nu a fost singurul îndemnat să
se ocupe de etnografia oraşelor r o mâneşti. Preocuparea a fost transmisă.·
generaţiilor următoare şi ea a depăşit cadrele etnografiei propriu-zise,
trecînd în cele ale geografiei, fără să piardă însă din vedere tema iniţială:
populaţia oraşelor şi felul cum specificul ei se răsfrînge în fizionomia şi
funcţiunile acestora. Experienţa ultimei jumătăţi de veac a dovedit însă
şi în aceasta serioasă problemă a poporului nostru - cît de greu este să des
parţi intre ele etnografia de „geografia umană", mai ales în concepţia largă,,
despre etnografie pe care o preconiza Simion Mehedinţi.
-

Totuşi, pînă la urmă s-a ajuns la unele concluzii - mai mult de ordin
metodologic - datorită cărora geografia oraşelor nu a încercat să se des
partă de etnografia acestora - ceea ce nu era şi nu este de dorit - , ci
să-şi precizeze sarcinile. Nu este însă locul să insistăm aici asupra acestor
rezult3te. A fost suficient să amintim doar că iniţiatorul şi îndrumătorul
timp de mulţi ani în a.ceastă problemă majoră a fost geograful şi etnogra
ful S. Mehedinţi.
în problema translrnmanţ,ei, Simion Mehedinţi a fost de părere
- paralel cu Emm. de Martonne şi cu G. Vilsan - că este vorba de o pen
dulare sezonieră cu turmele între păşunea din munţi - pe poalele cărora
se întindeau vetrele unor sate mari, bine gospodărite - şi păşunea de iarnă,
din Şesul Tisei, al Dunării de Jos ori al Dobrogii etc. l.iocuitorii satelor
mărginene de lîngă Sibiu erau - majoritatea - ocupaţi cu agricultura
şi numai o parte dintre ei - cei mai tineri şi mai rezistenţi - urcau vara
la munte şi coborau ia.rna la şes.
Cu prilejul urmăririi „drumurilor transhumanţei" a făcut analiza
minuţioasă a vieţii materiale a ciobanilor (stîna, adăposturile, instrumen
tarul, îmbrăcămintea, felul de trai, obiceiurile şi nedeile pe vîrful munţilor) ,
adică tabloul complet al unei vieţi organizate în strînsă legătură cu mediul
natural şi social (căci ciobanii porniţi în transhumanţă cu turmele trebuiau
să cunoască bine terenul şi moravurile locuitorilor din satele prin care tre
ceau sau la care poposeau). În felul acesta păstorii transhumanţi au con
tribuit, între altele, şi la unificarea - în limbă şi obiceiuri - a poporului
nostru. Cei rămaşi acasă - şi aceştia erau majoritatea sedentari - au în
văţat şi e1 multe din experienţa celor plecaţi cu turmele în lume, dar întorşi
vara în satele lor de origine. Este, aşadar, una dintre cele mai regretabile
copilării şi mai sfruntate neadevăruri să se confunde transhumanţa cu
nomadismul. De acest adevăr erau convinse generaţiile care au trecut
pe sub mîna profesorului Simion Mehedinţi şi au urmărit împreună cu.
el rezultatele studiilor de etnografie rezervate păstoritului românesc diru
Carpaţi.
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în cursurile lui de etnografie, ţinute ani în şir la Universitatea din
I�ucureşti după 1 930, Simion Mehedinţi, pe lingă noţiunile de etnografie
descriptivă (pornind de la eschimoşi la polinezieni), a atacat însă frecvent
şi probleme de etnografie românească şi, în legătură cu aceasta, pro
bleme de etnopedagogie. .Aceste cursuri au fost numai litografiate - şi
nu totdeauna sub controlul amănunţit al profesorului. Totuşi, ele cuprind
fapte şi sugestii vrednice de luat în seamă şi de reflectat asupra lor. Deo
sebit de interesante şi personale erau prelegerile de deschidere a cursuri
lor anuale ; şi asupra unora din acestea vrem să insistăm aici. !n vremea
aceea tineretul era în căutarea unei formule de participare mai eficace l a
viaţa publică, iar profesorul l o r l e punea întrebarea : „Ce însemnează o
generaţie nouă" ? Din punct de vedere biologic, răspunsul este uşor de dat :
„Este trecerea de la părinţi la copii". Cu totul alt înţeles are această
noţiune din punct de vedere etnografic. „Pentru etnografie (care este
ştiinţa ce descrie, caută să explice şi să caracterizeze civilizaţia şi cultura
popoarelor), o generaţie nouă nu poate sa fie decît aceea care introduce
elemente noi în civilizaţia şi cultura unui popor şi un ritm nou în viaţa
poporului respectiv, adică îi adaugă şi alte mijloace de adaptare la
mediul geografic şi social".
Astfel, problema succesiunii şi a rolului generaţiei noi devenea o pro
blemă de etnografie. Şi iată, mai precis, cum. O generaţie nouă trebuie să.
înceapă prin a-şi cunoaşte poporul în tot ce are el original şi capabil, nu
numai de „adaptare" inteligentă la mediul natural şi social, deci o susţinere
a vieţii vegetative, dar şi în privinţa progresului său material şi spiritual.
Făcînd această recomandare, echivalentă cu îndemnnl la cercetarea etno
grafică, Simion J'l'Iehedinţi încearcă o schiţare a felului cum ultimele gene
raţii, între care şi a sa, şi-au asigurat teritoriul etnic, cum şi-nu procurat
hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, deplasările pe teritoriu, cum şi-au între
ţinut viaţa si;iirituală. Poate nu s-a făcut acestor generaţ.ii de către nimeni
un mai aspru rechizitoriu decît cel schiţat de �imion Mehedinţi (este ade
vărat într-o formă care aparţine - în largă măsură - şi editorului cunm
lui). Cei care-l cunoşteau pe profesor ele mai multă vreme şi mai îndea
proape îşi dădeau seama totuşi că, în linii mari, aceasta îi era convingerea.
Generaţiile trecute acumulaseră multe greşeli, soldate cu o serie de regrese
în toate domeniile de mai sus. În special se arăta necruţător faţă de împru
muturile inutile sau nepotrivite cu specificul pămîntului şi poporului
românesc, mai mult decît aspru cu atitudinea claselor dirigente, care nu au
frînat exploatarea de jaf din pădurile ţării, der;ţelenirile făcute cu o teh
nică neprevăzătoare numai în vederea cîştigului cît de mare din exportul
cerealelor etc. f3i totuşi Simion Mehedinţi avea dreptate : toate cele
constatate erau dovezi materiale ale comportării clasei exploa,ta.toare,
care în goana după cîştig nu mai păstra echilibrul dintre legile naturii
şi necesităţile fiziologice şi Raciale ale omului.
Pornind de la aceste constatări - care, privite în perspectiva tim
pului, ni se par astăzi prea generalizate - , Simion Mehedinţi trasa noilor
generaţii un adevărat program de largă perspectivă : restaurarea pădurilor,
restaurarea rîurilor, restaurarea podgoriilor, restaurarea apiculturii, grija
de sănătatea poporului, întremarea p ropriei noastre culturi, începînd cu
„repararea limbeF', năpădită de neologisme şi barbarisme, �i terminîncl
cu promovarea ştiinţei, a artei şi a moralei.
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Interesant că la Simion Mehedinţi tot acest program „etnopedago
gic" se întemeia pe „ diagnoze etnografice" . El recomanda, in acelaşi timp,
o strînsă legare a viitorului de trecut, adică de tradiţia sănătoasă a folo
sirii - cu pricepere şi ataşament - a condiţiilor şi resurselor ţării.
Insistenţa lui Simion Mehedinţi în privinţa sprijinirii oricărei legi
ferări, oricărei acţiuni de interes colectiv pe o bună cunoaştere a „civiliza
ţiei şi culturei" originale a poporului nostru, deci pe studiile etnografice,
i-a atras critici severe şi, în primul rînd, acuzaţia de conservator sau tradi
ţionalist şi de „naţionalist". A-şi cunoaşte propriile sale calităţi şi defecte,
ca popor, şi a urmări întărirea calităţilor prin ştiinţă, artă şi a organiza
lupta contra defectelor şi greşelilor poporului căruia îi aparţii nu înseamnă
naţionalism strîmt, mai ales cînd, aşa cum l-au cunoscut :pe Simion Mehe
dinţ;i foştii lui studenţi aparţinînd minorităţ,ilor naţionale : germani, ma
ghiari, euei (cei mai mulţi încă în viaţă), acesta propoYăduia respectarea
fiecărui neam, avînd faţă de toţi o purtare cît se poa.te de civilizată şi
d1iar părintească.
Cît priYeşte conservatorismul sau tradiţionalismul lui - de care
am mai vorbit - , iată un citat dintr-un curs de etnografie litogTafiat :
„Dar dacă, am exprimat acest deziderat (ataşarea de specificul civiliza
ţiei şi cultmii româneşti ) pe temeiul diagnozelor etnografice, asta nu însem
nează să reînYiem trecutul integral al vieţii poporului nostru . . . Nu poate
să fie vorba de reînvierea totală, a trecutului. Toate invenţiile tehnice mo
'lerne sînt bine venite, dar cu o condiţie indispensabilă : să însemneze
un real progres, nu regres. Dacă tehnica însemnează, real, o uşurare a muncii
şi o înnobilnre a vieţii, nu poate să rămîie o clipă de îndoială că invenţiile
sînt bine venite şi datoria fiecărui popor este să le armonizeze con diţiilor
lui de vi ata.
De b ună seamă, sînt o sumă de forme şi condiţii de civilizaţie, de
adaptare la mediul natural, care sînt bunurile tuturor. T otuşi, nu-i mai puţin
adevărat că, pe lînga forme, mijloace şi metode de viaţă internaţională ,
.sînt, în unele regiuni , în Yiaţa fiecărui popor, condiţii speciale şi originale
unele progresul techni c nu se poate întrebuinţa în întregime' ' .
Î n concluzie, Simion Mehedinţi a . conceput etnogTafia ca o descriere ş i
explicare a specificului fiecărui popor, indiferent unde se află e l pe glob
.şi indiferent de treapta de civilizaţie şi organizare politică în care se găseşte.
El a considera.t etnografia ca o disciplină ştiinţifică militantă, pusă în slujba
educării şi progresului popoarelor, considerate fiecare în parte, dar şi
legate între ele prin bunuri şi prin mijloace de utilizare a resmselor şi con
diţiilor naturale şi sociale comune.
Chiar dacă nu sîntem de acord cu tot ce cuprinde opera etnogra
fică şi geografică a lui S. Mehedinţi, limitată de concepţiile idealiste domi
nante în acea vreme în ştiinţă, lectura şi consultarea ei rămîn totuşi deose
bit de necesare pentru istoricul etnografiei româneşti şi pentru aportul
acesteia la constituirea şi la progresul studiilor etnografice în ţara noastră.
SIMION MEHEDINŢI ET L'ETHNOGRAPHIE
Vactivite scientifique de Simion Mehedinţ,i se divise en deux gran
des periodes : dans la premiere, il s'est occupe surtout de la geographie
Jlhysique' generale, synthetisee dans son reuvre capitale : Terra (1930);
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dans l a deuxieme - precedee par des travaux d'ethnopedagogie comme :
Une aiitre ed1lcation: l'ecole d1l travail; Le Peuple
il s'est consacre a
la preparation d'une autre reuvre de grande synthese : Ethnos.
II n'a pas reussi a atteindre ce dernier but, mais il a laisse des etudes
ethnographiques generales, un manuel d'anthropogeographie et d'ethno
graphie et des cours d'ethnographie lithographies qui nous permettent de
preciser sa conception ethnographique et sa contribution a la constitution
de l'ethnographie roumaine. Citons parmi ses etudes theoriques : Coordo11-

nees ethnographiques : civilisa,tion et cnltiire; La trilogie de la science : cher
cheiir, erudit, sai1ant; T,es caracteristiques d'un peuple par son travail et us
instruments lle travail, et c.

S. l\iehedinţi conceYait l'ethnographi e comme une science qui decrit
et explique Ies caracteres specifiques de chaque peuple sans regard a la
place ou il se trouve sur le globe ni a son degre de civilisation et de culture.
II considerait l'ethnographie comme une science militante mise au service
de l'Mucation et du progres des peuples, etudies en ce qu'ils ont d'origi
nal ou influences par la civilisation etrangere. On voit que S. Mehedinţi
regardait l'ethnographie par Ies yeux d'un geographe pour lequel la civili
sation des peuples est une resultante des relations entre la societe et le
milieu ambiant immediat ou plus eloigne.
Ses etudes d'ethnographie regionale sont peu nombreuses; mais on
trouve beaucoup d'obserYations ayant ce caractere dans ses differentes
syntheses theoriques, dans ses manuels de lycee, dans ses cours universi
taires. II a joue un râle tres important dans l'initiation et l'orientation
des recherches ethnographiques regionales de ses eleyes surtout dans deux
problemes : l'ethnographie des villes de la Roumanie et l'ethnographie
des bergers roumains des Carpates.
Meme si nous ne sommes pas toujours d'accord avec Ies idces et Ies
interpretations qu'on trouve dans l'reuvre ethnographique de S. Mehe
dinţi, la lecturc en reste tres instructive, non seulement par sa valeur
historiqne mais am;si par son contenu.
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CERCETĂRI DE FOLCLOR MUZICAL LA TEODOR T. BURADA
ELISABETA DOLINESCU

Teodor T. Burada

ln

Limpul tlcplas;il"Îlor pe teren.

Între figurile de l->C:lmă care au ilns1 r:1 t (01Iltura rorn:\nească la. inter
secţie de Yeacuri, ']'codor 'f'. Bmada (H�:rn-1 \)�3) ocupă nu numai un
loc important, dar �i dintre cele mai c·riginale.
Hcv. ctn. fote., t.om. 12, or. 1. p. l:J-2ă. llt•cureşti. 1067
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Avînd o vastă erudiţie şi un larg orizont cultural, Teodor Burada
a abordat într-un mod propriu cele mai diverse discipline din latura uma
nistică, încă necercetate pînă la el, iar în ceea ce a realizat se oglindeşte
caldul său patriotism ce străbate întreaga operă. Se vede acest lucru şi
din faptul că a cercetat grupurile răzleţite de români dincolo de graniţele
ţării, peregrinînd în locuri relativ depărtate - Peninsula Balcanică,
Istria, Asia Mică, Arabia etc.
Activitatea lui, bogată şi variată în preocupări, cuprinde între
diversele domenii de cercetări (istorice, arheologice, literare, folclorice
etnografice, juridice) şi pe acela al muzicii. Şi dacă multiplele sale forme
de manifestare sînt în parte cunoscute 1, activitatea muzicală, care ocupă
un loc important în preocupările sale, este prea puţin valorificată. Nu s-a
subliniat suficient pînă am1m că el este şi un renumit muzician : muzicolog,
critic muzical, pedagog (profesor la conservator ), concertist şi, totodată,
folclorist.
Din bogata sa activitate de muzician, articolul de faţă se va limita
doar la cea de folclorist muzical.
·

*

În evoluţia preocupărilor legate de creaţia populară, predecesorii
lui Burada ajunseseră la o serie de observaţii în legătură cu folclorul mu
zical românesc. Menţionăm astfel că încă din decada a IV-a a secolului al
XIX-iea începea să aibă căutare tot mai mult muzica populară. românească
şi să se înfiripeze acţiunea de culegere a creaţiei populare. Anterior, aceasta
cunoştea doar un număr restrîns de notaţii, culese de artişti străini în
trecere sau stabiliţi definitiv în ţară. Acesta este, între altele, cazul vio
lonistului Bernard Rombcrg, care, în trecere prin Moldova în anul 1 809,
„a încîntat pe locuitorii din Iaşi sunînd variaţiile pe ariile moldovene
.li!ititica" 2•

în prima colecţie mai importantă, scoasă în anul 18.'H de Fram;ois
Rouschitzki 3, stabilit în Moldova ca şef de muziC'ă, nu avem, de pildă,
decît circa 40 de melodii. De-abia în jurul anului 1 850 apar colecţii mai
importante scoase de muzicieni ca J. A. "\Vachmann 4, Henri 5, Oh. Mikuli 6•
Toate acestea aveau acelaşi scop, aşa cum afirma Vasile Alecsandri cînd
saluta cu entuziasm albumul lui 1\iikuli, şi anume si1 aduci) „un contingent
de mare preţ la comoara cunoştinţei Europei în privinţa naţionalităţii
noastre".
1 Vezi I . C .
Chiţimia, Teodor T . Burada, folclorist şi etnograf, î n „ Studii şi cercetări
de istorie li terară şi folclor", an. IV, 1955, p. 95-171.
2 „Albina românească" - Gazetă politică şi li terară, nr. 89, la Iassi, joi, 10 XI 1849,

an. XXI, p. 377.; Theodor T. Burada, Almanahu muzicalu, an. I, 1875, Iaşi, p. 57.
3 Fr. Rouschitzki, Musique orientale, 42 clwnsons et danses Moldaves, Valaques, Grecs
ti Turcs, arranges el dedilis a son Excellence Monsieur de Riselef{ [Iaşi].
4 J. A. Wachmann, Melodies valaques pour le piano, I, Roumania - Wienne, chez
H. F. Miiller ; II, Bouquel de melodies valaques originales, chez H. F. Miiller ; III, L'Echo de lu

Valachie, Vien, F. \Vessely, vormals H. F. l\Iiiller, \V-we; IV, Les bords du Danube, Wienne,
Wessely et Biissing, ci-devant H . F. Miiller W-we.
6 Henri, A irs nalionaux roumains lranscrits pour Piano, Pietro Mechetti Carlo, Vienne.

[După cum a arătat G. Breazul, Patrium Carmen, p. 391, n umele complet al autorului este A.
Henri Ehrlich (Alfred Heinrich Ehrlich)].
6
Charles Miimii, Dou=e airs nalionaux roumains (Ballades, chants de bergers, airs dc
danse etc.) recueillis et transcrits pour le piano, I - IV, Leopol, Wild.
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Importanţa colecţiilor - în afară de scopul politic menţionat consta şi în faptul că dădeau imbold pentru alte culegeri şi puneau la
îndemîna creatorilor un material inedit, ce va fi prelucrat, în parte, de
compozitori ca A. Flechtenmacher, Caudella etc.
în acelaşi timp cu culegătorii menţionaţi, Anton Pann 7 a adus o
contribuţie cu totul originală la studierea muzicii populare româneşti.
Aceasta constă în primul rînd în culegerea unora din melodiile din mediul
sătesc şi nu orăşenesc, în prezentarea simplă a melodiilor - voce şi text
- şi nu cu acompaniament de piano. De altfel, publicul căruia i se adresa
Anton Pann erau cei dornici de „cîntec românesc, în limba românească".
În privinţa autenticităţii melodiilor, se ştie că Anton Pann „a modi
ficat cîntecele" , „le-a dres " , „le-a corectat" sau „le-a prelucrat", con
form modei timpului, a.şa cum de altfel vor proceda şi V. Alecsandri şi
At. :Marienescu.
La unii dintre muzicieni se constată totuşi preocuparea de a reda
întocmai melodiile, ca în cazul lui Henri şi "�achmann, care-şi propuseseră.
să le redea „aşa cum le-au auzit din gura trubadurilor populari" .
Aceeaşi preocupare o întîlnim ş i l a Al. Berdescu 8, între anii 1 860
şi 1862. Astfel, el îşi propusese să păstreze „caracterul naţional al melo
diei şi acompaniamentului". Pentru prima dată discută „respectareaîntoc
mai a ritmului", cu a.numite reguli care interesează mai tîrziu creaţia
populară orăşenească. De asemenea sînt date pentru pri ma oară formulele
ritmico-a.rmonice de acompaniament, care sînt folosite şi astăzi de lăutarii
din Muntenia.
Berdescu reprezintă o etapă nouă în dezvoltarea folcloristicii româ
neşti, faţă de predecesorii săi \-Vachmann, Mikuli, Henri. De altfel, este
strîns legat şi de dezvoltarea culturii muzicale în general, care începe să
se înfiripeze şi care ajută în acelaşi timp la dezvoltarea gustului maselor
pentru muzică româneasca. Astfel, Baba Hîrca lui Flechtenmacher, care
se inspiră din creaţ.ia populară, „a încîntat într-atîta pe locuitorii maha
lalelor Bucureştilorn, încît au dat năvală la toate reprezentaţiile trupei
lui Millo.
O nouă contribuţie la dezvoltarea folcloristicii muzicale o găsim
mai apoi la N. Filimon, care în articolul său Lă1lfarii şi compoziţiile lor 9·
preconizează metoda comparativă în cercetarea muzicii româneşti. Iar
pentru a avea o muzică naţională caracteristică, Filimon afirmă că ade
vărata muzică naţională trebuie căutată în „muzica ţăranilor din toate
pă.rţile locuite de români" şi în cercetarea comparată a „muzicii po
porului nostru cu aceea a popoarelor cu care au venit în contact, pentru a
stabili specificul naţional" , sau, cum afirmă Filimon, „să facem explo
raţiune în Italia, Ispania şi Francia m eridională şi apoi din analogia ce
vom găsi între aceste diferite elemente muzicale să stabilim adevăratul
caracter al muzicii noastre".
7 Anton Pann,

Cintece de lume, transcrise din psaltică in notaţie modernă, cu u n studiu
Gh. Ciobanu, Bucureşti, E. S.P.L.A., 1955. Vezi Anton Pann, Spitalul amorului
sau Cinlălorul Dorului, ed. I, br. 1-2, Bucureşti, 1 850; ed. a II-a, br. 1 - 6, Bucureşti, 1 852.
8 Al. Berdescu, Melodii romllne. Scrise pentru prima oară ln toată originalitatea şi carac
terul lor naţional astfel cum Ic eczecutează lăutarii români. Pentru piano-forte de.. . Caiete
1 - 9, Bucureşti (1860 - 1 862). Conţin în total 41 de melodii populare, orăşeneşti, răspîndile·

introductiv de

prin

lăutari.
8 „Buciumul" nr.

312 din 21 XI 1 864.
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Acesta era stadiul de dezvoltare al preocupărilor pentru folclorul
muzical românesc cînd intră în arena preocupărilor incipiente ale cerce
tării creaţiei populare personalitatea multilaterală a lui Teodor T. Burada.
Din activităţile sale multiple, primele contribuţii pe care le dă sînt
legate de problemele de muzică, de care era pasionat, avînd o temeinică
cultură de specialitate, însuşită încă din familie 10, unde a avut o serie
de profesori renumiţi pentru acea vreme 11, apoi perfecţionată în străină
tate 12. !Ja aceasta se adaugă, bineînţeles, o frumoasă cultură generală13,
cunoscînd mai multe limbi -- franceza, germana, rusa, italiana, bulgara,
turca, neogreaca, latina şi într-o oarecare măsură greaca veche şi slava
veche. Această serioasă pregătire l-a ajutat pe muzicianul poliglot să aibă
un orizont larg în preocupările sale.
Privită prin această largă perspectivă de cunoaştere multilaterală a
fenomenului cultural, Teodor Burada consideră muzica un factor impor
tant în dezvoltarea culturii româneşti, afirmînd că „avem datoria ca
muzica să fie un stilp puternic pe care să se reazirne educaţia şi civilizaţia
poporului nostru" 14.
De timpuriu se remarcă prin concerte de vioară 15, executînd întot
deauna, alături de piese clasice, şi cîntece populare româneşti, nelipsite
în programele concertelor sale susţinute în ţară şi străinătate 1 6 • Se
distinge ca un violonist virtuos şi pasionat, după cum remarcă presa
timpului. Trecînd peste mentalitatea vremii, ce considera că ieşirea pe
.scenă ca violonist aparţine numai tarafurilor de lăutari, şi nicidecum
boierilor, săvîrşeşte prin aceasta un act de curaj. Totodată se integrează
ideilor progresiste ale intelectualităţii vremii din diverse specialităţi ca :
B.P. Hasdeu, V. Alecsandri, Or. Tocilescu, A. Flechtenrnacher, Ed. Cau
della etc., care nu numai gîndeau prin prisma ideilor pnşoptiştilor, dar
;şi militau pentru dezvoltarea unei culturi naţionale.
Însuşindu-şi gindirea contemporanilor săi, Teodor T. Ihuada valo
rifică şi el elementul popular în întreaga sa actiYitate. De la faza de exe
· Cutant al cîntecelor populare, el ajunge la cercetarea folclorului muzical,
.care pe acea vreme capăta tot mai multă consistenţ.ă.
10 Tatăl său, vornicul Teodor Burada, cunoştea pianul şi chi tara. El alcătuieşte prima
· metodă de chitară cu titlul Gramatica romt'lnească pentru fundamentul chitarei, ln anul 1823.
A înfiinţat un pension de fete, unde dădea lecţii de pian şi chitară. In casa vornicului aveau
Joc serate muzicale, clntlndu-sc pentru prima oară ln Moldova muzică clasică, de Beethoven,
Mozart, Mendelsohn, Haydn şi alţii. E socotit primul pedagog de muzică din Moldova, elcschi
·zlnd drumul muzicii clasice moderne ln locul muzicii orieatale.
11 Adolf Flel'htenmacher, Paul Hett, Ed. Hiibsch, Constantin Gross (fost director al con
. servatorului de muzică şi declamaţ.iune din Iaşi).
12 A absolvit Conservatorul de muzică din Paris, clasa violină cu Delphine Alarel şi clasa
armonie cu H. Rcber şi I. Clapissen, trecind examenul ele absolvire ln anul 1 863.
13 Absolvent al Academiei Mihăilene uin faşi, este licenţiat ln drept al Universiti\ţii din
Paris, 1865.

14 Un .�tudiu inedit asupra muzicii romr1neşti de T. T. Burada (Din trecutul muzicologiei
.noastre), ln „l\luzica", an. XII, 1962, nr. 11, p. 35.

16 La vîrsta de 15 ani, ln 1854, concertează prima oară cu scripca ln mină pc scena tea
trului vechi (zidit la 1832 de fra ţii Foureaux, colţ cu Teatrul Naţ.ional ). Serbarea jubileului
. artistic de 50 ani a d-lui Teodor T. Burada, in „Asociaţia generală a artiştilor", Inşi, 22 mai

1904, p. 10.

18 A susţinut peste 100 ele concerte in ţară şi străinătate, in majoritate în scop de bine
facere, pentru instituţii, profesori etc. in „Asociaţia generală a artiştilor'', Iaşi, 12 mai 1904,
p. 1-11.
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Colecţiile de folclor muzical apărute pînă î n jurul anului 1870 con
ţineau trăsături în general comune, legate de scopul şi gustul vremii. Astfel :
locul de culegere era oraşul şi informatorul - lăutarul ; genurile de preferinţă
erau : romanţe, cîntecul orăşenesc, jocul şi mai rar balada şi doina, i ar
criteriul selectiv al melodiei era cel eRtetic.
Excepţie făceau, după cum am amintit, lucrările lui Anton Pann şi
concepţia lui N. Filimon.
Faţă de începuturile timide ale muzicii româneşti, mult italienizată
pe acea vreme, Burada, este din ce în ce mai preocupat de cultivarea
muzicii noastre naţionale. Din dorinţa de cunoaştere a trecutului nostru
muzical încep primele sale cercetări de muzică românească, din scriptele
vechi. Scopul acestei acţiuni ne este dezvăluit de Burada însuşi : să
cunoască „modul cum era muzica noastră populară în t impurile vechi
şi în ce chip originalitatea ei se de<rnebea de a celorlalte popoare cu care
era în atingere" . Rezultă de aici că el nu se mulţumea cu cunoaşterea
faptelor contemporane lui, ci dorea să le înţeleagă istoric.
Î n lumina acestui nou orizont, Burada lărgeşte sfera preocupărilor
fil privire la folclor printr-o concepţie şi metodă nouă faţă de predecesori.
În primul rînd, el consideră folclorul ca fenomen ce se dezvoltă ş i
trăieşte în societate, legat d e manifestările, datinile şi obiceimile p o 
porului, n u c a u n fenomen d e sine stătător. Prin urmare, e l explică latura
spirituală a folclorului în corelaţie cu latura materială. Pentru acest
-considerent, el se îndreaptă spre manifestările de viaţă ale poporului, cu
obiceiurile vechi tradiţionale, cu datini şi prilejuri la anumite ocazii,
afirmînd : „nimic nu e mai caracteristic în _Yiaţ�_ unui popor ca datiniţe
��1le' � 17. Totodată se ocupă cu predilecţie de acele -obîceiuri --ce- folOsesc
şi muzica, după cum ne spune : „la obiceiurile, datinile şi moravurile
poporului românu, daru văzîndu că la cea mai mare parte din ele, muzica
j 6ca un rolU i mportantl'1 şi neapărat lt trebuit6re, pentru a se putea
practica şi îndeplini, precumo R-o fostu făcutu din vechime" 18 •
Considerînd deci că muzica j oacă un rol important în desfăşurarea
obiceiului respectiv, publică primul său studiu de folclor în legătură cu
„întrebuinţarea muzicii în unele obiceiuri vechi ale poporului românum9•
Prin aceste cercetări ale obiceiurilor tradiţionale din care muzica este
nelipsită, Burada desţeleneşte drumul parcurs în parte doar de Cantemir 20
şi scoate la lumină, pentru prima oară, noi genuri ale creaţiei populare.
în felul acesta culegătorului i se alătură cercetătorul.

1. Obiceiuri vechi, tradiţionale
Primele cercetări folclorice ale lui Burada sînt în legătură cu obi
<ieiurile vechi tradiţionale, şi anume : a) obiceiuri legate de a.numite date
calendaristice ; b) obiceiuri în legătură cu m unca sau fertilitatea solu
lui ; c) obiceiuri din ciclul familiei.
17 T. T. Burada, Despre intrebuin/area muzicii in unele obiceiuri vechi ale poporului romdn,
t n „Almanah muzical", an. I I, 1 876, p. 52.
1s Ibidem, p. 52.
19 Ibidem, p. 51 - 79, şi T. T. Burada, Privelişti, datini, jocuri şi petreceri populare, partea
I clin Istoria teatrului tn Moldova, voi. I, Iaşi, 1 915, p. 26 - 32.1
20 D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Iaşi, 1 8 5 1 , cap. XVIII, ed. a II-a, p. 275, trad.
G. Adamescu, Bucureşti, 1 942, p. 1 50.
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a) Din primul ciclu al obiceiurilor legate de date calendaristice,
menţionează pentru prima dată Pluguşorul, Irozii sau Vicleimul, Jocul
păpuşilor, Sorcova şi Turca sau Capra. Menţionează şi obiceiul Udarea
c1t apă şi Chiraleisa, datini vechi, în parte dispărute din practica
poporului.
Aceste datini sau, cum le spune Burada, „obiceiuri strămoşeşti,.
transmise prin tradiţie de la o generaţie la alta", au loc în timpul sărbă
torilor de iarnă, la 25 decembrie ( Crăciunul) şi Anul Nou. În studiul său
Burada face unele referiri la Saturnalele şi la Calendele romanilor. Atît
despre colinde, cît şi despre cîntecele de stea, el afirmă că au un conţinut
religios, ceea ce dovedeşte că nu sesizase şi conţ,inutul profan al colindelor, deşi este atestat încă de la 1 6 4 7 21•
.
Pentru obiceiurile menţionate, Burada publică şi melodiile atît
în Almanah muzical, cît şi în Istoria teatrului din �Jiiloldova 22•
Extinzîndu-şi cercetările atît în ţară cît şi peste hotare, urmăreşte
colindele în · Transilvania, Bucovina., Dobrogea, Banat, precum şi la gru
purile răzleţite dincolo de graniţa ţării, descriind obiceiurile întîlnite în
Macedonia, Bitinia (Asia), la românii din l\foravia şi la cei din Silezia
austriacă. în ceea ce priveşte Cîntecele de stea, ele sînt întîlnite în toată
ţ ara, şi la românii din Macedonia.
Burada este preocupat şi de caracterul social al obiceiurilor vechi,
pe care îl ilustrează cel mai bine în manifestările populare Irozii sait Viclei
mul şi Jocul păpuşilor. Ambele au atît caracter dramatic, cît şi comic,
fiind, după Burada, manifestări ale teatrului vechi popular. El este pri
mul care le scoate la lumină, îndeosebi Jocul păpi1şilor, după cum afirmă �
„nimeni pînă în Moldova n-a dat la lumină Jocul păpuşilor" 2 3•

Alt obicei prezentat de Burada este Pliiguşornl, veche datină antică
de Anul Nou, pe care îl leagă de obiceiul romanilor Opalia. Despre acest
obicei afirmă că este de două feluri : colinda propiu-zii<ă, care este un
„recitativ monoton şi uniform în măsură şi l:1 sfîrşit cu un refren : ia mai
sculaţi, măi, hăi, h ăi" (ce se pronunţă în cor de mai mulţi) - care se
întîlneşte şi în Istria şi Galiţia - , şi o formă teatrală, ca pe teritoriul daco
roman şi în regiunea Chersonului, în care apar plugul tras de boi, pocnete
din bice şi harapnice, precum şi străvechiul instrument popular, buhaiul.
De la românii din Istria, Moravia, Galiţia ne descrie obiceiul de a umbla în
cete, pocnind din bice, sunînd clopoţelul şi recitînd „colidva " , după ce aruncă
boabe de grîu, orz etc. La cei din Galiţia, cetele sînt însoţite de muzică,
din zurnă (oboi ) şi gaidă ( cimpoi ), şi merg jucînd. La românii din Bitinia
(pisticoşi) s-a păstrat obiceiul corului din Macedonia. Acest obicei îl publică
Burada în multe lucrări 24•

Sorcova, obicei practicat în ziua de Anul Nou, e din timpurile cele
mai vechi în Ţara Românească şi mai nou în l\ioldoYa 25.

21 E. Dolinescu, Dale despre (o/clorul muzical românesc la călătorii din prima jumătate
secolului al X V 11-lea, in „Revista de etnografie şi folclor", t. 10, 1 965, nr. 3, p. 280.
2 2 Vezi T. T. Burada, Despre întrebuinţarea muzicii . . . , op. cil., p. 5 3 - 56, şi Privelişti,
datini . . . , op. cil., p. 26 - 32.
2 3 T. T. Bura da, Despre inlrebuinţarea muzicii. . . , op. cil., p. 54- 62.
24 Ibidem, p. 62 - 63 şi Privelişti, datini. . . , op. cit., p . 46 - 54. T . T. Burada, O ctllă
torie în Dobrogea, Iaşi, 1 880, p. 30.
2ij T. T. Bura da, Privelişti, dalin i. . . , op. cil., p. 54 - 56.
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Burada prezintă d e asemenea Nunta Ţărănească, reprezentată d e
Anul Nou d e tineri cu lăutari ş i vornicei 26• Capra sa1t Turca 27, numită
în Valahia Brezaia, este, spune Burada, un obicei de Crăciun moştenit
de la greci şi romani . El aminteşte descrierile făcute de Cantemir şi de
Sulzer şi arată că se întîlneşte şi la ruteni sub denumirea de „Malanka" .
b ) Dintre obiceiur-ile legate d e m uncă ş i ele fertilitatea ogoarelor, Burada
prezintă Drăgaica 28, obiceiul practicat cu joc şi muzică la 24 iunie, cînd se
coc semănăturile, pe care l-a întilnit în Dobrogea, Macedonia, Polonia,
la rutenii ucrainieni etc. Descris de Cantemir, se practica în vremuri vechi
şi în Moldova.
Caloianu,l 29 se numeşte în Dobrogea „ Scaloian' ' . Sim. FI. Marian
consideră că Burada este descoperitorul acestei datini. Menţionează exis
tenţa obiceiului şi sub denumirea de „Caloiţe" şi de „Mumiţa ploii" şi
„Tătiţ-al soarelui" .
Lăzărernl, practicat în Sîmbăta lu i liazăr sau a Floriilor, este întîl
nit atît la românii din Macedonia, cît şi la cei din Tesalia 30• Paparndele 31,
ca şi Caloianitl, se practică a treia marţi după Paşti sau în zilele de secetă,
pentru a provoca ploaia.
În afară de aceste obiceiuri autentic populare, Burada descrie în
Privelişti şi jocuri teatrale 32 o serie de j o curi teatrale, care, deşi n-au
caracter popular, ci sînt reprezentaţii de curte introduse de fanariuti ,
au intrat în bună, parte în practica populară, lărgind în acest fel concepţia
despre teatrul popular.
Din rîndul acestora fac parte : Scrînciobul, Pehlivanii, 11f ăscăricii,

Suitarii, Geamala, Hagi-Ivat, Cucii, Saegii, Scoaterea cailor clomneşti l a
ciair, ,Tocul H alcalei.
c) Obiceiuri din ciclul familial. Din ciclul obiceiurilor familiale,

T. T. Burada se ocupă de asemenea pentru prima dată la noi atît de nuntă�
cît şi de înmormîntare, urmărindu-le şi descriidu-le nu numai pe cele
din ţară, ci şi pe cele ale grupurilor de români pe care le-a vizitat.

Din repertoriul de melodii ce se întîlnesc la nunţi, el publică Cîntecnl
petelei, executat în timp ce se găteşte mireasa, apoi o arie care nu diferă

de cîntecul petelei - cînd mireasa se întoarce de la biseric ă - şi cîntecul
Taci, mireasă, 1rn mai plînge, cînd mireasa pleacă la mire 3 3• Primele
două melodii se bucură de o circulaţie foarte mare, putînd fi întilnite şi
în .Muntenia şi Oltenia. Originea lor orientală, probabil turcească, explică
această arie de circulaţie. Dacă despre nuntă vorbeşte şi Cantemir 34,
Burada este primul care publică melodia.
Burada revine de mai multe ori asupra obiceiurilor şi cîntecelor
întîlnite la inmormîntare 35, unele texte fiind semnalate pentru prima
26

Ibidem, p. 54.
Ibidem, p . 57 - 62.
2 8 T. T. Burada, i n „Arhiva", XX ( 1 909), p. 300 - 301 ; idem, Privelişti, datini . . . , op�
cit., p. 76 - 77.
2 9 T. T. Buracla, Caloianul, l n „ A rh i va , XV (1 904), p. 4 7 3 - 4 7 7 .
30 C f . S. Florea Marian, Sărbdlori/e la Romdni, voi. I I , Bucureşti., 1899, p. 2 4 7 .
3 1 T. T. Burada, în „Arhiva ", XX ( 1 909), p . 298- 300.
32 T. T. Burada, Privelişti, datini . . . , op. cil„ p. 7 3 - 88.
33 T. T. Burada, Despre tnlrebuinţarea muzicii . .
op. cit., p . 66.
34 D . Cantemir, Descrierea .Moldovei, op. cit., p. 275.
35 T. T. Bnrada, Datinile poporu/iii romdn la tnmormlntare, Iaşi, 1 882, p. 1 58.
21

"

„

https://biblioteca-digitala.ro

20

ELISAJJETA DOLINESCU

8

oară de el, cum este cazul cu Cîntecul bradulni. Fiind continuu preocupat
de originea obiceiurilor româ,nilor, face şi în cazul nunţii şi al înmormîn
tării referiri h1 ceea ce se obişnuia la romani la însoţirea mortului spre
gToapă, cu cîntece şi instrumente muzicale, aşa cum întîlneşte şi în Mol
dova, în Bucovina şi în Hunedoara .
În anul 18GO, .T. .A. "\Vachmann publicase un cîntec de leagăn fără
să spună nimic în plus. T. T. Burada publică şi el o melodie de cîntec de
leagăn 3 6 - o variantă foarte apropiată celei a lui 'Vachmann - , dîndu-ne
în plus o serie de indicaţii şi făcînd apropierea de textele folosite de ib
lieni, în care se întîlneşte un refren apropiat de cel românesc : nani, nani .

2 . Dansurile pop11-lare
În afară de obiceiurile, datinile şi moravurile însoţite de muzica,
Teodor T. Burada se ocupă de dansurile populare, pe care le cercetează
pornind de la aceeaşi nouă concepţie.
Pentru Burada, „danţul e o manifestare a bucuriei, o expresiune
a plăcerii şi a momentelor de fericire" , şi se naşte în societate o dată cu
cîntecul, de care, de altfel , este nedespărţit : „Danţul e tot a,tît de vechiu
ca şi cîntul, carele a trebuit să se nască spontaneu în sinulU celoru întăi
societăţi" . Arătînd legătura inseparabilă a cîntecului cu dansul, el afirmă :
„atît din anticitate cît şi din timpurile moderne, să pătrundem în pădu
rile ce servesc de locuinţe pop6relor selbatice, precum şi în bordeele clasei
de jos a poporului, cît şi în sal6nele elegante, şi lucs6se a capitalelor
lumei civilizate, vom găsi peste tot loculu cîntul şi danţ,ul" .
Aşa cum cercetează cîntecul legat d e obiceiul sau manifestarea
populară, ce se desfăşoară în mijlocul societăţii, la fel se preocupă şi de
melodiile dansurilor, pe care le cercetează nu atît pentru frumuseţea lor,
cît în legătură cu descrierea j o cului respectiv.
Pentru aceste considerente, cercetarea dansurilor formează un stu
diu tot atît de interesant ca şi cel al obiceiurilor şi datinilor vechi 37• Cul
tura bogată pe care o posedă Burada i-a uşurat investigaţiile asupra dan
surilor încă din antichitate, urmărindu-le pe parcursul evoluţiei lor isto
rice. El însuşi ne spune : „vomu da o ochire răpide asupra originei deo
sebitelor danţuri ce au fost uzitate la diferitele pop6re, din anticitate mai
-cu semă la greci şi la romani ; vomu vorbi apoi despre danţurile nostre,
mai cu semă despre acel al căluşerilor". Vorbeşte despre dansuri la izraeliţi,
egipteni, greci şi romani, menţionînd : „ danţurile Memphitice, danţul
Lacedemonienilor, danţul Cureţilor, danţul Bacchic, danţ,uri cîmpeneşti,
danţul înmormîntărilor, danţul Lapiţilor etc. " ; descrie apoi dansurile
romane, al „Salienilor şi mai ales al colisaliilor" , despre care s-a susţinut
de către D. Cantemir 38 şi Fr. Sulzer 39 că ar fi la originea Călnşarilor
români. Burada cunoaşte că acest j o c al Căluş arilor (a cărui melodie o dă
după Sulzer) nu se mai j oacă decît în Valahia şi Transilvania, confunBurdada, Despre lnlrebuin/area muzicii. . . , op. cit., p. 72.
Burada, Cerceldri asupra danţurilor şi instrumentelor de muzică ale Romdnilor,
în „Almanah muzical", an. III, 1877, p. 42 - 108.
38 D. Cantemir. Descrierea Moldovei, op. cit.
33 Fr. Sulzer, Geschichte des lransalpinischen Daciens, t. I I, 1781, p. 159.
38 T. T.
37 T. T.
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dîndu-1 însă în bună măsură cu Căluşerul ; odinioară se juca şi în Moldova.
De asemenea., el face o descriere amplă a Horei, d ans cu care se încep
petrecerile populare, „ca fiind danţul străbunilor noştri" , socotind-o de
asemenea de origină romană., de la. Chorus, horele vechilor romani. Î n
Yechime, n e spune el, : ihora era danţ.ul cel mai d e căpetenie a l ţăranilor
dar şi a boierilor. � ' . Dansul Ardeleanul, descris mai întîi de .A sachi 40, este
comparat cu jocul italian Tarantela.
Tot de origine romană., fără să moti"rnze suficient însă de ce,
:-;înt considerate rlarnmrile : Hora ele brîil, Jliocăneşte, Hărloanca, Găli'f

ţeasca, Arcanaoa, Ali-vencilc, Hangn, Horodinca, P1·istanclaoa, Raţa, Chin clia41•

Euracla Yorbeşte şi de alte dansuri ce se intîlnesc la români, ca :

Blănăreasa, A rmen casca, Corăbcasca, Huţăneasca, R11scasca, Căzăceasca,
Serbeasca, Bulgăreasca, Colomeica etc. , preluate de la diferite popoare

cu care au Yenit în contact în decursul timpului, după cum menţionează
şi jocurile : Ţiit1ira sa1i ca la i1şa cortului, Tanana1ra etc. În fine, Re referă
la o serie de dansuri întîlnite în saloanele boiereşti , pe care însă nu le
descrie.
Burada prezintă notaţia cîtorva dansuri, făcînd unele observaţii
asupra melodiilor lor. Dintre acestea, o menţiune specială se cuvine celor
cu privire la stilul de i nterpretare al lăutarilor, afirmînd : „cît despre
modul de a le executa şi despre ritmul lor musical, trebuie să mărturisesc
curat, că este tot ceea ce e mai greu a pătrunde şi a înţelege, şi putem
afirma cu siguranţă, că dacă cineva. nu le-a auzit executate chiar de însuşi
lăutarii ţiga.ni, e cu neputinţă să le poată executa cum trebuie, fiindcă
ele nu se pot nota cu sistemul notaţiei moderne, clin cauz�L intonaţiunii
orientnle ce ele conţin, adică a întrebuinţării de sferturi de ton şi alte şi
mai mici, precum şi în lunecarea degetelor pe coarde şi în ondulaţiunea
guturală a vocii, în acelaşi timp nasale . . . "42• Sesizarea acestor trăsă
turi doYedeşte o dată mai mult că Burada cunoaşte bine acest stil, care
mai poate Ii întîlnit - cu excepţia cîntării nazale - şi astăzi. Aşadar,
în studiul său despre dansuri aflăm nu numai prima descriere mai amplă
a unui important număr de j ocuri, pe care le însoţ.eşte în parte şi cu melodi i ,
dar şi primele observaţii preci se asupra stilului ele i nterpretare al lăuta
rilor.

3 . Organologia
În a celaşi studiu despre dam;m·i 4 3, Burada se ocupă şi de i nstru
mentele în uz la poporul român. În acest domeniu el se dovedeşte un
deschizător de drumuri, ahordînd pentru prima oai·ă problema instru
mentelor populare, după cum ne spune : „descrierea i nstrumeutelor
muzicale care după pri ma ore dupe cîtc ştiu, la cca mai mare parte din
ele, cel dintâi le-am dat aci desemnate dnpă natură" . C'a �i în cazul dan
surilor, Burada caută să urmărească diferitele i nstrumente, pe care le
prezintă în evoluţfa lor istorică, începînd cu buhaiul, instrument ce se
40 G. Asaki, in „Gazeta de :Moldova'', 1851, nr. 15.
4 1 T . T . Burada, Cercetări asupra danţurilor. . „ op. cit„ p . 63.
42 T. T. Buracla, Cercelciri asupra danţurilor . . . , op. cit. , p. 107.
43 T. T . Burnda, Cerceltiri asupra danţurilor. . „ op. cil., p. 65- 88.
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mai foloseşte încă î n legătură c u „pluguşorul" , obicei care are l o c l a Anul
Nou.

Dintre instrumentele de suflat menţionează buciumul ( de la lati
nescul bucciwrn u m sau biiccinae ) , apoi cimpoiul, un instrument foarte vechi
al ţă,ranului român. Prezintă mai departe diferite specii de fluier ca :
tilinca ( asemănător cu mon aulttl celor vechi ), trişca ( de la străvechiul
troetka
trestie), cavalul sau „fluierul ciobănesc " , despre care spune
că în vechime se numea la valahi „flueroi i r. Distinge două categorii de
fluiere - aşa cum se întîlnesc şi astăzi - , cu dop şi fără dop. Menţio
nează, de asemenea, fluierul îngemănat şi naiul sau muscalul ( syrinxul
celor vechi).
=

Dintre instrumentele cu coarde, m enţionează violina, care în popor
se numeşte scripcă, apoi alăuta, cetera, cobza. Despre vioară scrie şi
într-un alt studiu : Originea violinei şi pe1jecţionarea ei 44• Burada demon
strează originea şi evoluţia viorii ca existînd din secolul al XIX-lea, dar
cercetările noastre o atestă încă la 1632 45•

T. T. Rurada nu se limitează însă numai la instrumentele C:.e ori
gine populară sau devenite populare, cum este cazul viorii, ci prezintă
şi o serie de instrumente de origine străină, cum sînt : canonul, tamburul,
kemanul, neiul, chitara şi harpa, în uz la noi în diferite perioade istorice.
Prin acest studiu al său, T. T. Burada face începutul cercetărilor ştiin
ţifice de organologie.

4. Locul de culegere al folclorului
în problema culegerii folclorului, a locului şi a informatorului,
Burada se d ovedeşte de asemenea nou faţă de predecesori. Dacă mai
înainte locul preferat pentru culegere era oraşul, iar informatorul era
lăutarul, Burada îşi îndreaptă atenţia mai ales către sat, informatorul
devenind tot mai mult ţăranul. El afirmă că cei care au contribuit la
păstra.rea şi răspîndirea cîntecului în popor au fost „ciobanii şi, pe lingă
aceştia, vechi trubaduri sau lăutari care însoţeau cu scripca şi cobza mer
gînd din sat în sat, din casă în casă şi cu cîntecele lor desfătau pe moşi
şi strămoşi la nunţi, la o speţe, la înmormîntări şi în alte împrejurări ale

vieţii lor".

Cercetările ulterioare au dovedit că nu numai ciobanii şi lăutarii

au păstrat cîntecele populare de-a lungul secolelor, ci ţ.ăranul în general.
Atitudinea lui Burada este însă importantă,

pentru că el contribuie la

îndreptarea atenţiei culegătorului spre adevărata sursă a creaţ.iei populare.
*

Din tot ce a scris T. T. Burada s - a văzut că descrierea, ca metodă,
o cupă un loc deosebit de important. Peste tot pe unde a umblat - şi a
44 T. T. Burada, Originea violinei şi perfecţionarea ei, ln „Almanah muzical'', an. I I,
1876, p. 29 - 44.
45 Vezi s lndiul E. Dolinescu, Date noi cu privire la instrumentele muzicale folosite
ln ŢiJrile româneşti ln prima jumătate a secolului al X V II-iea, ln „Muzica'', 1963, nr. 7, p. 4 3 - 45.
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călătorit ca nimeni altul - a observat, a înregistrat şi a descri s, trans
miţîndu-ne date deosebit de importante. Dispunînd msa, aşa cum s-a
subliniat de mai multe ori, de o cultură vastă şi fiind continuu preocupat
de corelarea şi explicarea fenomenelor folclorice întîlnite la români,
T. T. Burada face continuu apropieri de ceea ce se ştie din antichitatea romană
şi de ceea ce el însuşi constată pe unde merge. Din această cauză, se poate
afirma că T. T. Burada este primul care caută să aplice, în afară de me
toda descriptivă-etnografică, metoda comparativă în studiile sale. Nivelul
cunoştinţelor în domeniul folclorului, la timpul cînd a activat el mai
intens, fiind destul de scăzut, rezultatele obţinute prin aplicarea metodei
comparative sînt limitate. Rămîne însă faptul ca el a încercat, în oarecare
măsură, să aplice această metodă, ceea ce este foarte important pentru
evoluţia folcloristicii muzicale româneşti.
Din ceea ce am prezentat pîna. acum rezultă că personalitatea com
plexă a lui Teodor T. Burada, ce cuprinde diverse domenii de activitate,
se remarcă şi pe tărîmul folclorului muzical printr-o susţinută şi origina.la
contribuţie ştiinţifică.
Datorită noii sale concepţii social-istorice asupra folclorului, cer

cetează pentru prima oară manifestările şi obiceiurile vechi ale poporului,

a,rătînd ce loc ocupă muzica în fiecare dintre acestea şi scoţînd la lumină

noi genuri tradiţionale faţă de ceea ce se cunoştea pînă la el. R ezumînd,
a,m putea puncta activitatea lui Burada după cum urmează :
- este primul care cercetează bocetul

-cîntecelor rituale publică Oîntecul bradului ;

româ.nesc,

iar din

cadrul

- dă la iveală Oîntecul cununii de la secerişul din Ardeal şi Oaloia-

-nul din Dobrogea ;

- abordeaza pentru prima oară, într-un studiu deosebit de important, domeniul „organologiei1', alcătuind totodată o bogată colecţie de

instrumente populare - prima de acest fel la noi - , donată Muzeului

de antichităţi ;

- aplică pentru prima oară la noi, în domeniul folclorului, metoda

<1omparativă.

Oercetînd folclorul din punct de vedere istoric, pune bazele folclo

risticii muzicale, fiind considerat un adev9rat deschizător de drumuri.

Cercetările de folclor muzical efectuate la grupările de români de

peste hotare dovedesc marea lui dragoste pentru comorile culturale ale
p oporului.

Pentru meritele sale deosebite în domeniul culturii populare româ

neşti, Aca.demia Română îi acordă, în unanimitate, în anul 1887, ti tlul

de „membru corespondent''. Rurada este primul muzicolog român căruia

i se conferă acest titlu de onoare recunoscut de către forul suprem al
cult.urii româneşti .

Avînd în vedere toate cele menţionate pînă aci, se poate spune că

Ilurad a şi-a îndeplinit cu prisosinţă misiunea de adevărat patriot, lăsîn

du-ne o operă de o reală valoare şi originalitate, zidită la temelia culturii

româneşti.
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Diploma de membru corespondent al Academiei Il.omftnc, conferit ă l u i Teodor
T. B uracla (ambele fotografii - colecţia familiei Burada).
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I1E S RECHERCHE S DE 'I E OD OR T. B "C RADA
SUR LE FOLKLORE MUSICAL

Teodor T. Burada est l'une des plus representatives personnali1l�s
de la culture roumaine. Il a exerce une vaste et riche actiYit e dans divers
domaines de la recherche scientifique : le droit, l'histoire, l'archcolog'ie,
h litterature, la musicologie, le folklore et l'ethnographie.
L'activite musicale occupe une place importa nte dans ses ceuvres,
T. T. Burada Ctant en mf•me temps musicologue, pedagogue, critique
musical, concertiste et folkloriste.
Burada s'impose dans le domaine du folklore musical par sa recherche
perseverante et originale.
Envisageant le folklore a partir d'une conception socio-historique nou
velle, il entreprend, pour la premiere fois chez nous, des recherches sur les
manifestations et les vieilles coutumes du peuple, soulignant l'importance
de la musique dans ces manifestations.
Il met en relief, pour la premiere fois, de nonveaux geru·eR tradition
nels, qui n'avaient pas ete investigues jusqu'alors.
Il etudie les coutume8 anciennes, traditionnelles, telles que : a) lea
coutumes liees a certaines dates du calendrier ; b ) Ies coutumes liees au
travail des champs ou a la fertilite du sol ; c) les coutumes du cycle familial.
Ce fut le premier a mentionner les genres nouvcaux de la premiere
categorie, comme : Plugiişor1tl, Irozii ou Yicleirn, Jocul Pt.p11şilor, Sorcova,
Turca ou Capra. Il cite de la seconde categorie la D1 ăgaica, Caloian
Lăzărelul, Paparudele, et du cycle de la famille : l'enterrement, la noce
et les berceuses. Burada est le premier a. avoir etudie le « bocet » (com
plainte funebre ) et du dornaine des chants rituel8 il publie Cîntecul

bradului.
n etudie les da nses populaire8 et decrit avec maints details Joc1,l
Căluş arilor, Horn, A rdelea11 11! ainsi que les danses populaires empruntePR

aux autrcs peupleR avec lesquels le n otre e.'lt venu en contact. le long des
siccles.
Potu la premiere foi s il aborde chez nouR le domaine de «l'organo
logie», dans lequel il ouvre de nouvclles voies. Il etablit cn memo
temps la premi<�re collecti on d'im;trumpnts populaircs, qu'il donna
en8uite au lVJuset> tl'Antiquites.
C'eRt le premier �\. avoir ap111ique la m <-thodp cornparatiYC a ll•tude
du folklorc P.t �t aYoir entrepri8 des rechcrches <l irectes sm l e tcrrai n,
en Ronmanie e t a l 'etranger, visitant t01rn Ies groupe8 el e Roumains,
a l'ucmrnion de nombreux voyages faits dans l a Peninsule Balkanique,
!'Histri a , l 'Asie l\'Iineure, l'Arahi e, etc.
J l a posP les fonderncntl' ele la science d u folklore rourn ain par ses
inYestigat i ons du folklore du point de Ync hif;torique.
T. T. Bura da a con tribu{� d'une maniere :m bstanticlle :1 la cn'ation_
de l'etude folklori quc musicale rournaine.
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N
I COLAE BOTH

În vasta muncă de culegere şi Rtudiere a patrimoniului literar popular
şi-au dat contribuţia, alături de reprezentanţi de seamă, şi unii mai modeşti,
a căror activitate se impune cercetătorului de specialitate. Nu se poate
concepe o istorie a folcloristicii noastre fără a se cunoaşte aportul lor.
Dintre aceşti folclorişti face parte şi bucovineanul Ioan G. Sbiera, care
are meritui de a fi d at prima colecţie bun ă de basme bucovinene, alături
de o colecţie de colinde, mai puţin importantă.

S-a născut dintr-o familie de ţărani cu numeroşi copii, în Horodnicul
de Jos, la 20 octombrie 1 836. întîile cunoştinţe de carte le primeşte de la
învăţătorul Vasile Răzuş1• Urmează apoi şcoala primară din Rădăuţi,
unde învaţă limba germană, iar în toamna anului 1849 se înscrie la gimna
ziul superior din Cernăuţi. Aici cunoaşte greutăţile materiale prin care
au trecut atîţia elevi săraci. Cu toate că primeşte un stipendiu de 80 de
florini de la „fondul religionar" , pentru a-şi cîştiga existenţa este nevoit
sli. de::i mPditaţii. Se angajează astfel ca învăţător la copiii boierului G.
Flondo:r, unde, pe lingă „vipt şi cortel' · , mai primea şi 20 de florini pe
lună. În vremea aceasta� cu toate obligaţiile pe care le avea, citeşte mult
şi variat.

în timpul studiilor la Cernă.uţi, dezvoltarea sa spirituală este dirijată
de profesorul Aron Pumnul, care îl îndrumă să citească Hronicul . . lui
D. ()antemir, btm·ia pentru încep u tu l românilor . . . a lui P. Maior, precum
şi Cronica rornânUor . . . a lui Gh. Şincai. Dar nu se mărgineşte la îmbogă
ţirea cunoştinţelor sale, ci se străduieşte să creeze condiţii de studiu şi
colegilor săi. Astfel, ajutat de Aron Pumnul şi Al. Hurmuzachi, înfiin
.

ţează, în 1857, o bibliotecă a studenţi mii, pe care o administrează vreme
în delungată. În anul J 857 absolvă şcoala şi îşi ia examenul de maturitate,

fiind notat cu „excelenţă ' ' .

Pentru continuarea ştudiilor pleacă, î n septembrie 1 857, l a Viena,

unde ştia că va întîlni tineri din celelalte provincii locuite de români, cu

care voia să stabilească legături de prietenie. Se înscrie la drept şi, paralel
1

Sllicra, Familia Sbiera, Cernăuţi, 1 899, p. 87.

Rev. etn. fo l c . • t o m . 1 2 . nr. I . p, �7 - 3 7 . Bucureşti, 1967
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cu cur:mrile de specialitate, audiază şi lecţ,ii de filozofie ; în acelaşi timp
continuă numeroasele şi variatele sale lecturi.
Voind să cunoască poporul român din Imperiul austro-ungar şi pe
reprezentanţii săi de seamă, întreprinde în vara a,nului 1 858 o călătorie
pri n Ardeal şi Banat. Ochiul său atent şi semibil la trecutul istoric este
reţinut de inscripţiile latine de pe pietrele de la Grădişte. Trecînd pe la
Braşov, cunoaşte cîteva din perwnalităţiilc de seamă ale vieţii culturale
din Ardeal : I acob Mureşanu, Ion Maiorescu şi Gavril :Munteanu. De aici
pleacă la Blaj , unde îl întîlneşte pe marele filolog Timotei C'ipariu. Cu sigu
ranţă că discuţiile purtate cu aceştia au fost pline de înYăţăminte pentru
tînărul student, dornic să cunoască cît mai irnilte lucruri în legătură cu
poporul său. D oi ani mai tîrziu, în vacan ţ a de vară, trece pe la Abrud,
unde îl întîlneşte pe Avram Iancu, ale cărni fa pte i - au mişcat inima atît
de mult, încît a :-;imţ,it neYoia să-l caute.
După terminarea studiilor universitare, în anul 1 sq1, 8e reîntoarce
la Cernăuţ,i şi se dedică unei bogate activităţi culturale. 11 preocupă pro
blemele de limbă, de literatmă, de istorie, de folclor. Deoarece Aron
Pumnul era bolnav, i He încredinţează lui Sbiern 1mplinirea catedrei de
l i mba şi literatura română, la gimnaziul din Cernăuţi, lucru cu care se
pare că era de acord însuşi titularul. În activitatea sa de profesor suplinitor
dă doYadă de patriotism, folosind în predarea limbii şi literaturii române
limba română în locul celei germane, care se folosise pînă atunci. De ase
menea, în cadrul lecţiilor de i storie universală, începe să ţină, pentru prima
dată, prelegeri despre istori::t culturală, literară şi politică a românilor t
prelegeri pe care le publică, începînd cu anul 1 86 7 , în „Foaia Societăţii
pentru literatura şi cultura română în Bucovina.", sub titlul Studii istorice
literare.
rn rol important are tînărul profesor în lupta de enrn ncipare ll e sub
jugul asupririi naţionale şi sociale la care erau supuş i românii di n I mperiul
amtro-ungar, emancipare pe care o concepe 8trict condiţfonată de ridicarea
culturală a poporu�ui . În cadrul a cestei acfrdtăţi organizează eu elevii
maiale - adevărate sărbători româneşti - şi pune hazele „R euniunii
de lectură", prin care :-le făcea cunoscută literatura romfrnă. din toate
JH'ovinciile. „Reuniunea de lectură" se transform ă apoi în „ Societatea
pentru literatura şi cult.ura rornâ-n ă în Bu covin a " , care, începînd cu anul
18()5, :-:conte „Foaia RocictrLtii pentru litern tnra şi cultnra română în
BucoYinn".
După înfii n\;nrca �eolii reale din Cernă11ţi , cRte nu mit într-o comisie de
verificare a mn nua lelor şcolare. � ! a i tîrziu, traduce şi corectea ză cărţ;i pentru
şcolile „po11orale ]Jrirnare" . Patorită bogatei sale activităţ�i, eind se înfi
inţează. „ Socicta�mL Academică Română" , este aleH membru al acesteia, ală
turi d<> .AL Hurmuzachi.
În urnm publicării broşurii lui n. Petrino, Despi-e coruperea limbii ro 
mân e în B1wov1:11 a - un atac la �•dresa „ciuniştilor", dintre care făcea. parte
şi Sbiera -- , tînărul profesor demisionează d i n înYăţămînt. Urmează o peri
o adr1 în eare este funcţ,ionar la biblioteca diu Cernăuţi.
Începînd cu anul 1 8 7!l, suplineşţe catedra de limba şi literatma rornânfl
la tlnă ra universitate cernăuţea nă . In a ceastă ca litate du('c o luptă Rm;ţ,i
nută împotriYa cosmopoliti::: mulu i şi împotriva germanofililor. 1 n discursul
de inaugurare a cur:-lu lui , intitulat Ed11caţi1111 e a 1,eche ş1: eclucaţiw1ea 1w11â,
https://biblioteca-digitala.ro

ACTIVITATEA DE FOLCLORIST A LUI I. G. SBIERA

29

analizînd situaţia înapoiată a culturii române din acel timp î n Bucovina,
stabilf'ştc, printre alte cauze, „ dispreţul sau nebă.garea de seamă. a tot CP
este al nostru propriu şi naţional şi preţuirea şi considerarea peste măsură
a tot ce este importat şi st.Tăin" 2• În acelaşi discurs se pronunţă pentru un
înYăţămînt raţionalist, în care ·accentul urma să se pună ve educaţie.

În anul 1881 este num it profeF>or ,;ordi rni r" de Jimba şi literatura.
română la Universitatea din Cernăuţi, iar în a nul J 88fl i l'e conferă titlul de
doctor. Participă şi a i ci , ca şi la liceul l in el e fnse:;:e profesor, la viaţa t i nere
tului, îi îndrumă paşii spre cultură, ajută studenţjlor �ă formeze societatea
„ Junimea". A fo l' t mult timp un sfătu itor al studenţimii, pe care o îndeamnă
să scoată, în anul 1892, revista „încercări literare' ' , cea dintîi publicaţie
literară studenţească din Cemăuţi. :Moare în 1916 .
În ce priveşte condiţiile materiale în care a trăit, sînt concludente
notele lui :Ma iorescu , care l-a vizitat, la 16 februarie 1883, spre a discuta
amănunţit despre un manuscris de la Voroneţ. Cu această ocazie rtmarcă
lipsurile care-l strîmtorau pe profesorul cernăuţean : „şapte copii, mizerie,
fără perdele, puţine paturi" , sau : „ Sbiera (bolnav de reumatism, sărac
şi în mizerie) este acum profesor titular la universitate". Salariul este
mizerabil şi „toţi studenţii lui sînt săraci , deci [urmează cursurile, dau exa
mene
n.n. ] gratis" 3•
-

În activitatea sa literară şi culturală Sbiera· urmăreşte completarea go
lurilor existente în cultura b� covinenilor din aceea vreme 4• Caracterizînd
omul şi opera, Al. Procopovici s1")une : „Operele lui Sbiera, redactate într-o
formă care nu prea atrage pe citik.ri, cu capriciile lor lingvistice şi ortogTa
fice, cu argumentaţia care surp1·inde cîteodată, dar nu convinge totdeauna,
reamintindu-ţi pe alocuri felul marilor ardeleni de la începutul secolului
trecut, lucrate în baza unui material scos dintr-o bogăţie rarrt de izvoare,
îşi vor păstra valoarea lor" 5•

Preocupările lui Sbiera pentru literatura populară se datoresc pe de
o parte l egăturii cu poporul în toată viaţa sa, iar pe de altă parte in conte
stabilei i nfluenţe exeTcitate de Alecsandri, mai ales prin rnatel'ialele publicate
în revista „Bucovina" . Simţind nevoia să paral.izeze efectele rele ale cul
turii cosmopolite, să participe la limpezirea conştiinţei unităţii şi solidari
tăţ.ii naţionale, convins în acelaşi timp că o cultură într-o limbă străină nu
foloseşte acestor scopuri, se gîndeşte să publice literatură populară. Spre
2 Sbi era, Familia Sbiera, p. 303.
3 Maiorescu, lnsemnări zilnice, Socec, Bucureşti, f.a., p. 160.
4 Iată lista lucrărilor sale : Sfinta scriptură lămurind singură regularea referinţelor
noas tre bisericeşti, Cernăuţi, 1864 ; Originea romdnilor, Cernăuţi, 1 8 78 ; Conceptul de naţiune
şi insemnătatea graiului naţional, Cernăuţi, 1 880 ; Puterea graiului naţional, Cernăuţi, 1 884 ;
·Grigore Ureche, Bucureşti, 1884 ; Codicele voroneţean, Cernăuţi, 1 885 ; Poveşti poporale romd
neşti, Cernăuţi, 1886 ; Colinde, ctntece de stea şi urări la nunţi, Cernăuţi, 1 888 ; Aron Pumnul,
Cernăuţi, 1889 ; Traiul romdnilor tnainte de fundarea staturilor naţionale, Cernăuţi, 1 890 ;
111 i.�cări literare la romdnii din Bucovina, Oradea, 1 890 ; Un păcat strămoşesc, Cernăuţi, 1892 ;
Mişcarea bisericească a romdnilor din Bucovina, Cernăuţi, 1 896 ; Mişcări culturale şi literare
la romdnii din stlnga Dunării, Cernăuţi, 1897 ; Familia Sbiera, Cernăuţi, 1899 ; Die rumănische
L itteratur und Sprache, Viena, 1899 ; (Cu S. FI. Marian) Die Rumânen, Viena, 1899 ; O pagintJ.
din istoria Bucovinei, Cernăuţi, 1899 ; Contribuiri pentru o istorie socială, cettJ.ţenească, rel i
.gionară, bisericească şi culturală literară a romdnilor de la originea lor tncoace plnă tn jurul
.anului 1504, Cernăuţi, 1906.
Al. Procopovici, Doi dascăli bucovineni, tn „Luceafărul, XV (1920), nr. 1 , p. 51 - 52 .
6
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aceasta era îndrumat şi de convingerea sa, mărturisită statornic, că literatura
populară constituie „ temelia cea mai solidă pe care s-ar putea dezvolta în sens
curat naţional şi literatura scrisă a păturilor culte"6• De altfel, Sbiera crede
că istoria literară trebuie să se preocupe în egală măsură atît de literatura
scrisă, cît şi de cea orală şi să trateze în ordine cronologică atît producţiile
uneia, cît şi ale celeilalte. Pe calea înfăptuirii acestei idei , el cade însă in
erori elucidate mai tîrziu de folcloriştii noştri. De asemenea, susţine Sbiera,
istoria literară trebuie „să arate cauzele care au favorit şi care au împie
decat înmulţirea lor [a operelor
n.n. ] ; are să ne pună în vedere direc
ţiunea opurilor, valoarea lor şi înrîurirea ce au exercitat-o asupra dezvol
tării morale şi sociale a poporului. În înţelesul acesta, istoria literaturii de
vine o ramură, şi încă ramura cea mai de frunte a istoriei culturii lui, căci
literatura a fost şi este motorul cel mai puternic şi mai eficace al culturii în
general"7• Fragmentul este în măsură să scoată în evidenţă rolul important
pe care îl acordă Sbi era literaturii. Cît priveşte criteriile de apreciere a
operei literare, ele dovedesc că profesorului cernăuţean nu-i sînt străine
articolele lui Dobrogeanu- Gherea, că îşi însuşeşte teoriile acestuia şi le
foloseşte în lucrările sale.
Apreciind just rolul literaturii populare, încă de pe cînd era student,
încearcă să. pregătească pentru tipar o colecţie de poveşti, cîntece, descîn
teoo şi cimilituri. Dar în această muncă nu voia să se mărginească doar la
Bucovina, ci a încercat să cuprindă şi Ardealul. Pentru lărgirea cîmpului de
cercetare, publică în „ Gazeta de Transilvania" un a1Jel către publicul ro
mânesc, în care cere să i se comunice tot ce se cunoaşte în direcţia aceasta.
!n anul 1 858, Bariţ rnproduce apelul în „Foaia pentru minte" ( XXI (1858),
nr. 32, p. 2 08-209 ) ; fă.ră rezultat însă, deoarece, din tot Ardealul, a primit
un singur răspuns. Cu toate acestea, continuă să se preocupe de creaţia lite
rară a maselor şi, o dată cu apariţia „Foii Societăţii„ . " , începe o bogată
activitate publicistă în speranţa că-şi va realiza unul din visurile sale, nu
trit încă din vremea studenţiei : publicarea unei colecţii de „poveşti, cîn
tece, şimilituri şi descintece poporane" 8• Dar G. Hurmuzachi se opune pe
considerentul că literatura populară, în forma în care circula în popor, nu
era
după el -- suficient de realizată artistic şi, prin conţinutul ei, nu
contribuia Ia luminarea maselor. În sensul acesta, îi dădea lui Sbi era ca
exemplu pe Alecsandri. Profesorul cernăuţean însă îl refuză, ceea cc con
s tituie o dovadă că el nu culegea folclor în manierii romantică pentru a-şi
permite intervenţii şi modificări, ci respecta autenti citatea. Ţinea atît de
mult la păstrarea fidelă a conţinutului şi formei populare, încît s-a vă.zut
nevoit să renunţe pentru un timp la publicarea materialului cules. „Dacă
aş fi fost în stare să-mi piaptăn colecţiunea, precum făcuse măiestrul şi poe
tul rege Vasile Alecsandri cu a sa, şi dacă m-aş fi decis să scot din ea tot ce
era credinţă deşartă sau prejudeţ de bună seamă că G. llurmuzach i mi-ar
fi dat consimţămîntul. Fiind însă prea ţînaciu în ideile şi convingerile mele
cu părere de rău am preferat să renunţ la publicarea colecţiunii„.9".
-

-·

6

Sbiera, Familia Sbiera, p. 1 3 1 .
Sbicra, Contribuiri pentru o istorie socială . . . , p . 36.
8 în „Foaia Societăţii" publică doar clteva cintece populare :

.7

280 - 28 7 .
9 Sbiera, Familia Sbiera, p . 1 98 - 1 99.
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Sbiera a bordează unele probleme teoretice î n legătură c u folclorul
literar, probleme pe care le discută, de cele mai multe ori, cu mult simţ
al realităţii şi chiar cu competenţă. Sub a.ce8t raport două din lucrările
sale prezintă un interes deosebit : �Mişcări 01.tlturale şi literare la rornâ11ii
din stînga Duniirii şi Co11trib1ciri pentrit o istorie soci al<!, cetăţe11ească, reli
gionară, bisericeascâ şi cult·urali"i literară a ro1il ân ilor rlc la originea lor încoace
pină în jitritl anul11i 1504.
Una din problemele dezbătute de Sbiera este cea a vechimii litera
turii populare. Profesorul cernăuţean consideră că literatura populară ia
naştere o dată cu poporul, ca formă de manifestare a vieţii intelectuale şi
sufleteşti a ace8tuia şi, spre deosebire de literatura cultă, care e8te stinghe
rită în dezvoltarea sa de diferite cauze, ea nu cunoaşte întreruperi, deoarece
poporul a simţit totdeauna nevoia să-şi exteriorizeze propriile trăiri.
Discutînd apoi posibilităţile de stabilire a timpului în care a luat naştere
o producţie oarecare, Sbiera recunoaşte greutăţile care stau în calea încer
cărilor de felul acesta. El scapă însă din vedere faptul că nici la producţiile
legate de evenimente istorice nu se poate aprecia, cele mai adeseori, tim
pul ivirii decît cu mari riscuri şi mare aproximaţie. Problema o reia
în Contribi1.iri . . , insistînd asupra. caracterului oral al literaturii populare
şi asupra consecinţelor lui. Cu toate că literatura populară există din cele
mai vechi timpuri, „produsurile ei singuratice ne scapă de la orice control
atît în privinţa timpului ivirii dt şi în privinţa mulţimii lor precum şi a cali
tăţilor primitive. Ke este peste putinţă să ştim cînd s-au ivit ele pentru întî
iaşi dată, cum ni s-au prezentat dintru început, c8m cîte au fost de toate şi
de ce fel, şi cum s-au modificat ele în decursul ti mpului. Koi avem cunoş
tinţă despre dînsele numai întru cît ni s-au păstrat în gura poporului pină
astăzi, sau numai întru cît ne-au fost consemnate prin scrisoare de către unii
alţii în decursul timpurilor, precum şi întru cît ne vorbesc ei deiipre ele " 10•
Sbiera consideră că o ierarhizare în ordinea vechimii a producţ;iilor
literare orale este posibilă numai ţinînd seama de faptul că o producţie este
cu atît mai veche, cu cît conţinutul ei este mai apropiat de mentalitatea
primitivă, de vechile concepţii despre lume şi viaţă, cu cît acest conţ,inut
este exprimat într-un limbaj mai arhaic.
Referindu-se la producţiile literare istorice, el crede că. acestea au luat
naştere cu ocazia unor evenimente deosebite, care au zguduit, prin măreţ,ia
lor, conştiinţa contemporanilor sau a urma�ilor ; că sînt create, de regulă, de
lăutari şi transmise apoi din generaţie în generaţie. Dar nu totdeauna aceRte
producţii sînt creaţia unor oameni de rlnd, cum ar fi lăutarii , ci sînt şi a
cărturarilor, mai ales la sărbătorirea victoriilor în războaie, cînd se cîntau
faptele vitejilor. Citează, pentru sprijinirea tezei, după Ha Rdeu şi Aron
D ensuşianu, mărturisirile lui D osoftei, că pe timpul lui se păstrase prin viu
grai cîntecul ostăşesc compus de însuşi Ştefan cel Mare 11• în sprijinul a ces
tei teze citează şi mărturisirile cronicarului polon Matei Strykovski.
Preocupat de tematica literaturii populare, Shicra încearcă o clasifi
care a acesteia în următoarele specii : doinele „dulci şi duios răsunătoare" ;
horele „voioase şi glumeţe" ; cîntecele bătdneşti, care slăvesc pe eroii popu
lari ; porogăniile, snoavele, poveştile, cimilititrile, cu menirea de „a ageri
.

10
11

Sbicra, Contribuiri pentru o istorie socialtl
p . i84.
Sbicra, J"Vl işcări culturale şi literare la romdnii din slinga Dunării, p . 2i2 - 2i3.
.

.
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cugetarea" ; proverbele şi zicătorile, ca�·e au un rol educativ, şi producţiile
de ritual numite de Sbiera cîntece 12• ln ce priveşte poezia, reproduce cla
sificarea lui Alecsandri, socotind că ea aparţine unei autorităţi în materie.
Sbiera cunoaşte, aşadar , cele mai numeroase specii ale literaturii populare:
străduindu-se să dea şi o caracterizare lapidară pentru fiecare din ele.
Este una din clasificările cele mai complete şi mai apropiate de realitate:
depăşind multe din încercările cunoscute la acea dată.
Preocupările profesorului cernăuţean ridică şi o problemă de termino
logie. El foloseşte termenii de „folcloristică" şi „literatură populară" după
Hasdeu, primul care-i utilizează în cercetările de folclor de la noi, şi termenul
de „poporistică", creat, probabil , prin analogie cu folcloristică, lingTistică
etc. 8biera, susţine că termenii „folclor sau folcloristi"ă". se folosesc mai ales
a tunci „cînd se compară literaturile poporane de la mai multe popoare:
arătînd fondul comun şi cel diferenţial şi explicîndu-1" 13• Prin această privire
mai cuprinzătoare asupra literatmii populare, prin sm;ţinerea studiilor
comparative, Sbiera se încadrează în preocupările folcloristicii româneşti
din a II-a jumătate a secolului al XIX-lea.
începuturile folcloristicii româneşti sînt explicate de Sbiera prin influ.
enţa lui J. G. Herder şi Vuk Karagici, neglijînd rolul factorilor social-politici
interni. Cărturarul bucovinean cunoaşte culegerile româneşti de folclor
şi dă o listă a culegătorilor, destul <le completă 14• Cu siguranţă că a atras
atenţia studenţilor săi asupra colecţiilor, ţinîndu-i la curent cu toate publi
caţiile. El considera folclorişti atît pe culegătorii propriu-zişi, cum ar fi
Ion Pop-Reteganul, cît şi pe cei care au prelucrat producţiile, dîndu-le o
notă personală puternică datorită talentului lor, cum ar fi Ion Creangă.
Pentru a demonstra că folcloristica a luat la noi un avînt însemnat,
�rtează o parte din studiile despre literatura populară românească., depăşind
însă sectorul strict literar şi trecînd uneori în cel etnografic sau chiar filolo
gic. Lista autorilor citaţi 15 este concludentă pentru preocupările lui Sbiem
pentru pasiunea cu care urmărea şi înregistra tot ce apărea în legătură cu
folclorul . Studiile şi colecţiile făcute în •Temea aceea nu-l mulţumesc.
El consideră, că este necesar un studiu aprofundat, temeinic şi sistematic:
-care să arate în ce măsură se poate descifra sufletul poporului din creaţiile
sale.
Dacă problemele teoretice generale sînt dezbătute cu mai mult succes:
1ncercările de interpretare sînt naive. Astfel, vorbind despre Toma Alimoş, il
consideră, nici mai mult nici mai puţin, decît principele tătar Athlamos.
Ilustrativă pentru concepţia sa este interpretarea baladei Mioriţa, a cărei
_geneză o situează în perioada înfiinţării „ domniatului Moldovei" şi pe care o
consideră un simbol al luptei pentru unirea Ţărilor Române. Răspunsul
pe care-l dă Moldoveanul oiţei năzdrăvane arată clar că în unire nu vede
12

Sbiera, Mişcări culturale . . . , p. 271 - 272.
1 3 Sbiera, Contribuiri pentru o istorie socială . . . , p . 86 şi 784.
14 Sint amintiţi : Anton Pann, A. Russo, Iordachi Golescu, Vasile Alecsandri, At. Marie·
nescu, Miron Pornpiliu, I. Creangă, T. N. Cararnfil, T. T. Burada, S. Mangiuca, G. D. Teodorescu .
.Jarnik şi Blrseanu, Ion Pop-Reteganul, Elena Sevastos, Frlncu şi Candrea, St. Munteanu,
S. Mlndrescu, A. D. Popescu etc.
15 Al. Hajdeu, V. Alecs:mdri, C. Negruzzi, Karl Schuller, Dora d' lstria, Al. Odobescu.
Vărnav-Liteanu, G. Tocilescu, Fundescu, Crătiunescu, G. D. Teodorescu, G. I. Frollo, Gr.
Silaşi, Al. Larnbrior, B. P. Hasdeu, T. T. Burada, Săulescu, Al. Philippide, S. Mangiuca, III
<iaster, Dobrea Ştefănescu, V. Cireş, Lupaşcu, I. Bianu, S. Mlndrescu, Şăineanu, T. Speranţia
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mo3.rte, ci nuntă ; ţările unite sînt o mîndră crăiasă, dorită de toată, lumea .
.Căderea stelei simholizează sfîrşitul existenţei independente a Moldovei şi
începutul unui trai nou, numit simbolic moarte. Mă.icuţa bătrînă reprezintă
.neamul românesc 1 6•
Meritul lui Sbiera ca folclorist nu constă prin urmare atît în rezolvarea
unor probleme teoretice, cît, mai ales, în activitatea sa de culegător. Dintre
.speciile folclorului literar, cele care-l preocupă mai mult sîut colindele şi
basmele, din care a şi dat cîte o colecţie 17•
'în legătură cu colindele, el încearcă să explice, în articolul Despre
însernn1inţa refrennlvi „O lere doarnne" din colindele rornâne, despre timpul
ivi·1-i'i lv,i i:i despre însemnătatea lor 18, originea acestui refren.
în prefaţa volumului de colinde arată modul în eare le-a cules : în
timpul cît a fost profesor la gimnaziul din Cernăuţi a dat elevilor ca teme
pentru vacanţă de iarnă să culeagă colinde şi să descrie datinile p opulare
la sărbători . în acest fel, ca şi prin culegere directă, şi-a format o colecţie
din care s-au pierdut multe texte pînă a reuşit să o publice.
în aceeaşi prefaţă descrie amănunţit obiceiul colindatului, presupu
nînd că într-o epocă mai vech e acesta s-a practicat nu numai la Crăciun, ci
şi la Bobotează şi la Paşti. Insistă apoi asupra împrejurărilor vieţii colin
delor, asupra unor obiceiuri ca u mblatul cu malanca, cu steaua, cu irozii, ca
şi asupra colindelor specifice de Anul Nou etc.
Ocupîndu- se de colinde, el sesizează procesul de degTadare a acestora :
.„ . . . se vede că multe din ele nu sînt întregi, că ideea fundamentală nu este
desfăşurată întru toate pe deplin ; multe sînt curat nişte variante, mai ales
la colindele de Anul Non se observă aceasta ; la altele iar se vede o ameste
eare de idei diferite ; ideea originală a început a se întuneca şi a se pierde
din multe, sau a se confunda cu altă idee ; adeseori din mai multe vari
ant.e se poate cunoaşte ideea şi forma primitivă a colindei sau a cîntecu
_lui de stea" 19 • Valoarea colecţiei scade însă deoarece acordă prea mare
atenţie colindelor cu caracter religios.
Din colecţia de colinde, mai important este ciclul celor legate de Cră
.ciun , pentru că este mai bogat reprezentat şi cuprinde bucăţi mai realizate
artistic, unele în mai multe variante.
Colindele de Anul Nou aduc portretul caricatural şi sugestiv al mor1t1ni, întîlnit şi în unele variante de pluguşor :
·

„ Iar morarul, meşter bun,
Cu brlul de lină,
Cu ciocnn u-n mină,
Cu limba de sveclă,
Cu dinţii de greblă,
" 20.
Cu ochii de steclă
• • .

16

Sbicra, Contribuiri pentru o istorie socială . . . , p. 788 - 789.
Sbicrn, Poveşti poporale româneşti şi Colinde, clnlece de stea şi urări la nunţi.
18 ; ,Foaia Societăţii pentru literatura şi cultura română în Bucovina", I (1865), p. 25- 40. In legătură cu originea refrenului, a se vedea Al. Rosetti, Colindel religioase la romdnl,
extras din „Analele Academiei Române'', seria a II-a, tom. XL, Memoriile secţiunii literare,
17

e

Bucureşti, 1 920.
19 Sbirra,
Colinde .
2 0 Ibidem, p. 3 2.

. .

, p. VII.
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La sfîrşitul volumului publică un capitol intitulat Colăcârii sau, uriiri
la nmiti, care, deşi nu se încadrează organic în volum , cuprinde o reuşită

prezentare a nunţii din Bucovina, cu toate obiceiurile şi cu producţiile lite
rare legate de ea. EEte, de fapt, o schiţă monografică a nunţii bucovinene.
Volumul de colinde
cu tot meritul de a completa, un gol în folcloris
tica bucovineană - nu are un caracter ştiinţific, în primul rînd datorită
lipsei indicaţiilor în legătură cu informatorul, cu locul de unde au fost culese
textele, cu timpul în care s-a efectuat culegerea. Unele fragmente trădează
intervenţii extreme, probabil ale elevilor care le-au cules.
Sbiera rămîne în folcloristica românească prin volumul de basme21•
î n acest domeniu , mai ales dacă ţinem seama de data culegerii ş_i nu de cea
a publicării, el este un deschizător de drumuri. Căci, după propria mărturi
sire, el culege pove�tile în 1855-1856, pe cînd era elev, dar nu reuşeşte să
le publice decît în 1 886, deşi face repetate încercări de a le scoate l a lumină :
( 1 858-1859 şi 1 869-1870). Animat de un înalt spirit democratic şi patrio
tic, dedică culegerea acelora care au creat poveştile şi mulţumirea lui ar fi
fost deosebită dacă ar fi reuşit să păstreze în ele mentalitatea şi sufletul
creatorilor.
În :prefaţa volumului ne indică metoda de lucru. în timpul culegerii
s-a făcut o notare rezumativă, a producţiilor, iar apoi au fost redactate în
tr-o formă cît mai apropiată de cea populară. Naraţiunea şi stilul sînt deci
ale culegătorului, nu ale informatorului. S-au notat de asemenea, în timpul
culegerii, expresiile populare specifice. „Pronunţia poporală a fost respectată
cît cu putinţă şi chiar reprodusă aici. Din această cauză se şi află multe necon
secinţi în scrisul cuvintelor, pentru că şi pronunţia lor nu-i la toate stator
nică" 22• Şi mai mult se străduieşte pentru a reda fidel conţinutul basme
lor : „ . . . persoanele şi întîmplările sînt totdeauna aceleaşi, precum le spu
nea povestitorul, dar descrierea lor n-a putut rămîne tot aceeaşi una pentru
că pe timpul cînd s-au cules încă nu era vorba de stenografie pe la noi, şi
alta, pentru că atunci am cătat să reproduc numai esenţa lucrului, nu şi
forma lui schimbătoare în care ni se înfăţişa de diferiţi povestitori. Poveş
tile şi porogăniile, n-au ca poeziile sau ca şimiliturile formule stabilite
în dicţiune" 23• Procedeul folosit de Sbiera era, de fapt, cel mai indicat în
lipsa aparatelor de înregistrare sau a stenografiei. De altfel, aşa proceda
întreaga generaţie de culegători ai prozei populare (lspirescu, Stăncescu ,
Ion Pop-Reteganul etc. ).
Planurile culegătorului de basme erau mult mai mari decît cele rea
lizate. Intenţiona să aşeze în fruntea volumului de poveşti „un tratat asu
pra acestui gen de poezie poporală la români" ş1 dacă n-o face este pentru
c[L n-a „sosit timpul, nefiind nici publicate toate poveştile poporale" 24•
Probabil Sbiera se gîndea la un „corpus'' al prozei populare, pe baza căruia
să se facă studii temeimce şi cuprinzătoare.
-·

2 1 Două din producţiile publicate in volum au fost tipărite şi ln revista „Familia" : Tei
legănat, Sfarmă-piatră, Strimbă-lemne şi Schiopul-cu-barba-cft-cot (XX I I (1886), p. 290 - 292)
ş i Voinicul florilor (XX I I I (1887), p. 279 - 281 şi 289 - 291).
22 Sbiera, Poveşti .
, p. IV- V.
.

2a

24

.

Ibidem, p. IV.
Ibidem, p. I I I.
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încercarea de respectare a autenticităţii în volumul de Povesti
este
'
scoasă în evidenţă de notarea fidelă a varianteJor sau a. deosebirilor dintre
informatori în cazul aceleiaşi producţii 25• Fără îndoială, avem de-a face
cu 0 tendinţă de respectare cît mai riguroasă a autenticului, chiar dacă ele
vul de liceu nu avea încă un sistem de culegere pus la, punct. Şi la basme,
ca si Ja colinde, de altfel, lipsesc rlate, cum ar fi cele referitoare la
info�'matori . T otuşi, pentru anul 1 856, munca lui Sbiera este deosebit
de importantă. Eram la începutul dezvoltă.r1i unui i nteres susţinut pentru
literatura populară, cînd nu se precizase o metodă ştiinţifică de lucru,
lipseau exemplele, mai ales pentru proză, iar cele pentru poezie erau sub
pecetea conceptului romantic. Cu toate acestea, notaţ.ia lui Sbiera
este precisă, chiar atunci cînd cuvîntuJ popular nu va fi înţeles decît pe o
arie redusă. În această situaţie recurge la explicarea lui în paranteză
sau în subsol 2 6 • Uneori însă notele acestea aduc expJicaţii naive 27• La
sfîrşitul voJumului reproduce concepţia poporului despre unele personaje
ce populează basmele, cum ar fi zmeii, balaurii, striga, strigoiul, moroii
şi tricolicii. Procedeul este deosebit de interesa nt şi de util şi completează
colecţia printr-o prezentare a mplă a credinţelor populare despre aceste
personaje. Faptul face parte din aceeaşi tendinţă, mărturisită în prefaţă,
de a reda cît se poate mai complet felul de a gîndi şi a simţi al poporului.
Volumul se încheie cu 1 60 de ghicitori, din care unele au fost publi
cate în „Familia" ( XXVI, 1890, p. 623 )
Culegerea lui Sbiera este o cercetare de adîncime, în care a încercat
să adune tot ceea ce se cunoaştea în satele Horodnic şi Voit.inel. Într-o
bună parte din producţiile culese, el reuşeşte să redea cu talent povestirea
populară şi să surprindă psihologia personajelor.
în alte cazuri păstrează cu fidelitate umorul povestitorului popular şi
dinami8mul naraţiunii. Aşa se petrece în Pepelea, cînd întreaga familie a
preotului dansează, obsedată de melodia fluierului fermecat : „ca să nu
mai joace popa şi acuma, s-au legat cu pletele de borta laiţei. Mama popei,
o babă bătrînă şi cam groasă, s-au suit într-un polopoc cu fasule în pod, ca
să nu-i audă zicătura, iar preuteasa au tras focul din cuptoriu şi au prins să
puiă pîinea.
Acuma au început Pepelea a zîce din fluierul său, şi zice şi trage cu un
foc ca acela că au prins cu toţii a juca şi ţupăi ! Preotul se sgîţia cu pletele
de borta laiţei ; preuteasa j uca cu lopata în mină şi-au împrăştiat toată
pînea prin casă. ; bătrîna în pod a început a dupăi cu polopocul cel cu fasule
buf ! buf ! poc ! poc ! Ceştia din casă iarăşi se sfărma de perit la j oc. Preu
tul începu a smuci laiţ.a, laiţa pe dînsul, cît acuma mai că i s-au fost coşit
pielea pe cap. Preuteasa nu numai că a fost umplut casa de aluatul acela,
ci au spart şi mai toate oalele cu lopata ; iară baba în pod hurducîndu-se
atîta., numai ce se auzi un durăt, şi după aceea un trosc ! în tindă jos cu
polopoc cu totul de şi-au rupt capul şi-au murit.
.

25 Astfel poveştile Draga mamei şi (ala latei şi Fata babei şi moşneagului, sau Fala cea
cuminte şi Fata pe care n-o întrecea nimeni la vorbă slnt variante ale aceluiaşi motiv. Pentru
basmele Doi (eţi logofeţi c11 părul de aur, Titirezul şi zmeul şi Petrea Făl-(rumos şi zlne/e dă
indicaţii ln ce priveşte deosebirile de la informator la informator.
26 Sbiera, Poveş.ti, .
p. 254 .
"
2 7 Ibidem, p. 262.
„
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într-această groază şi spaimă au prins cu toţii a striga, a răcni, a
face un vaiet ca acela şi a se ruga lui Pepelea ca să înceteze o dată că-i v a
omorî pe to{.i. nar el, văzîndu-i aşa de aprinşi la joc, zicea din fluier şi mai
cu inimă si mai minunat si
numai atuncea s-au lăsat de fluierat cînd nu
'
'
2
mai putea zîce de rîs" 8•
D ar în nararea faptelor, respectarea autenticităţii stilului popular
este mai puţin pronunţ,ată decît în reproducerea dialogului şi a povestirii
personajelor. Probabil că acestea sînt notate exact după informator 29•
Care este locul lui Sbiera între culegătorii de basme � Fraţii Schott
publică, in 184!>, o i mportantă rulegere de poveşti bănăţene cu titlul
·walacMsr·he Jiărchen <0• Volumul cuprinde o introducere asupra_ poporului
român şi un apendice pentru interpretarea mitologiră a basmelor, în care
se simte influenţa covîrşitoare a fraţilor Grimm. Menţionăm apoi culegerea
manuscrisă a lui L.A. Stanfe : Romănische Yoll.:smărchen, din 1852, în
Hofbibliothek din Viena, nr. 13 5 7 1 31• 1n 1 853 R. D. vValdburg publică
poveşti bucovinene în „Zeitschrift for deutsche Mythologie und Sitten
kunde' ' ( 18!i3, I, p. 358) 32• Franz Obert începe în 1 850 munca de culegere,
traducere în limba germană şi publicare a basmelor româneşti. Colecţia
sa, Hom iinische .Mărchen imd Sagen aus Siebenbiirgen, vede însă lumina
tiparului ahia în 1925 33. În ordine cronologică cităm broşura Prosa
poporală. Poveşti c11lese .� i corese a lui Emeric Basiliu Stănescu Arădanul34•
36
Trebuie semnalată apoi activitatea lui Nicolae Filimon as şi I.L.Fundescu •
Un loc important ocupă în folcloristica noastră colecţia lui P. lspirescu 37,
în care se notează totdeauna locul culegerii şi numele informatorului şi
care constituie, sub toate raporturile, cel mai bogat repertoriu de basme
româneşti. Prin ţinuta ştiinţifică, urmaşul cel mai de seamă al lui lspi
rescu este D. Stăncernu 38•
Aşadar, la data publicării basmelor, în 1 886, Sbiera avea destule
modele, nu însă şi la, data rnlegeri.i. J ată de ce omisiunile lui în domeniul
notării informatorulu i , a locului şi datei culegerii sînt explica,bile. Cu toate
acestea, colecţia lui are o importanţă deosebită atît pentru faptul că u mple
un gol în folcloristica românească - proza populară din Bucovina fiind
aproape necunoscută - , cît şi pentru forma atractivă în care este redat
conţinutul poveştilor. Dacă în celelalte i;crieri ale sale se simte influenţa
manierei li�gvistice a lui Aron Pumnul, în basme, respectînd vorbirea
2e

2o

S biera, Poveşti . . . p. 1 0.
Ibidem, p. 8 0 - 81.

38

Cf. Al. Bistriţeanu, J>rimii cnlegalori de basme româneşti (Fraţ ii Scholl, Oberi Kunisch),
în „ S ludii şi cerce tă ri ele i s torie lit erarii şi folclor", V (Hl56), nr. 1 - 2, p. 1 3 - 40 ; Ion Taloş,
Arthur Schofl şi c uleger ile 111i de poveşti româneşti, tn „Revista de folclor", V I I I (1963), nr. 3 - 4,
p . 1 56 - 1 G5.
at CI". Al. 13istri [canu, lucr. c i l . , p. 35.
32 Cf. Ion Talo ş , lucr. cit., p . 165, n. 4 1 .
"" înccplnd cu 1 856 Oberi a publical mai ales ln revisla „Das Ausland" u n mare număr
de povcşli clin ,\rdc:il (cf. Al. Bis triţl'anu, 111cr. cil., p. 3 5 - 38).
34 Timi şoara, 1 860.
35 în „'j'cranul român", I (1 862), nr. 10, :�4 şi I I ( 1 862), nr . 37, 38, '10 .
3 8 JJasme, oraţ i i, paculiluri şi ghicitori, Bt1curcşti, 1 867.
37
Legende sem basme ale românilor, partea I, Bucureşti, 1 872 ; partea a I I-a (două fascicule), 1 874 - 1 876.
38 llasme culese din gura flOJlOnrl11i, Uucureşti, 1885.
·
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populară, stilul său este m ult mai accesibil lecturii. Este încă o dovadă că
orientarea spre limba vie a poporului şi spre literatura sa fereşte 8Criitorii
de e:xageră,ri şi rătăciri.
Cu toate calităţile colecţiei, după 13 a ni de la apariţ,ie Sbiera notează
cu multă amărăciune : „Cu preţul exemplarelor Yîndute pînă acum nu
mi-am a coperit incă nici a cincea parte a speselor făcute cu t.iparul" 39•
Sbiera a petrecut toată viaţa cu ochii în carte şi cu condeiul în mînă ;
a dezgropat documente vechi, le-a studiat, a stabilit legături, a încercat să
urmărească începuturile culturii noastre cu dragoste şi patriotism. Fiu de
ţăran, a cunoscut poporul cu credinţele şi obiceiurile sale, cu creaţiile sale
artistice, care i-au reţinut mereu atenţia. Iat ă cum caraetcrizează această
preocupare a lui Sbiera elevul său, Al. Procopovici. : „Literatura poporană ,
care a avut între contimporanii săi atîţia cercetători şi de care ne vorbea
în cursuri cu atîta străruinţă, ca de un izvor de înţelepciune, i-a ::ttras mereu
atenţiunea" 40• Numele lui rămîne în istoria culturii noastre tocmai prin
atenţia pe care a acordat-o a cestui „izvor de înţelepciune" .

I. G. SBIERA FOLKLORISTE
lon G. Sbiera (183 6 - 1 9 1 6 ) a ete profe8seur de langue et de littera
ture roumaine a l'universite de Cernăuţi et membre fondateur de !'Acade
mie Ro11maine. Ses preoccupations pour le folklore etaient dictees par la.
necessite de donner une base nationale a la culture et a la litterature
roumaines. 11 est l'auteur de la premi ere collection de contes de Bucovine
(1855 - 1856, mais publiee seulement en 1866) et d'une collection moins
importante de chansons de Ncel. Rbiera s'est occupe au ssi de certains
problemes theoriques du folklore. 11 considerait comme criterium pour
determiner l'âge d'un produit folklorique le degre d'archa1sme des concep
tions exprimees et du langage. 11 est aussi l'auteur d'une classification
assez judicieuse du folklore.
Sa, collection de chansons de Noel etait faite par l'intermediaire des
eleves, mais Ies contes etaient recueillis par lui-meme d'une maniere
assez scientifique pour l'epoque. Du conte vif il retenait et not.ait le
resume qui etait ensuite redige dans une forme plus ample et a.u ssi rappro
chee que possible de la forme populaire. TI notait Ies expressions specifi
ques qu'il introduisait dans la redaction (il avait maintes fois regrette de.
n'avoir pu stenographier Ies narrations ). Les differences des variantes du
meme type sont consignees dans Ies notes.

39 Sbiera, Familia Sbiera, p. 410.
40 Al. Procopovici, lucr. cit., p. 5 1 .
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VUK ST . KARADZIC IN FOLCLORIST ICA ROMANEASCĂ
DIN SECOLUL AL XIX-LEA*
ION TALOŞ

Vuk St. Karadzic n-a avut, printre români, ecoul pe care îl avuseseră
Herder şi mai ales fraţii Grimm. D ovada o găsim pe de o parte în faptul
că numele lui este citat prima oară, după cunoştinţa noastră, de către un
autor român în 183 7 , iar pe de alta în aceea că, în timp ce Karadzic îşi cîş
tiga faima europeană prin culegerile lui de poezii şi poveşti populare, româ
nii -în special cei din Banat , care ne-am aştepta să-l fi imitat mai curînd
- se ocupau cu precădere de cercetarea „obiceiurilor şi datinilor'' 1•
Cauzele care an determinat această situaţie sînt numeroase. Hotărî
toare rămîne însă aceea că la data la care începea să fie cunoscut româ.nilor
- cunoştinţă care s-a făcut de altfel în majoritatea cazurilor prin inter
mediul traducerilor în germană şi franceză ale colecţiilor sale şi numai
mreori direct - folcloriştii noştri se simţeau atraşi tot mai mult de Herder,
după care cîntecele populare ar constitui „arhiva nescrisă a popoarelor".
Imediat după aceea, fraţii Grimm, a căror teorie explica originea fenome
nelor folclorice în îndepărtatele timpuri ale mitologiei, reprezentau de
asemenea o mare atracţie pentru români în secolul al XIX-lea ; căci găsirea
rădăcinilor unor elemente de folclor românesc în timpuri străvechi, cu
deosebire în folclorul latin, constituia o puternică dovadă a originii noastre
romane, mult discutată şi uneori contestată de cercetătorii străini. Nu e deci
de mirare că prezenţa acestor trei învăţaţi germani, şi în special a celor
din urmă, a stăruit în folcloristica noastră pînă către sfîrşitnl veacului
trecut şi a dat naştere unei adevărate şcoli mitologice româneşti.
Dar în timp ce pătrunderea la români a lui Herder şi a fraţilor Grimm
s-a bucurat de atenţia specială a unor cercetători, sau măcar de substan*

I n redarea n u m e l u i l u i Karadzic am respe c t a t
Pentru u n e l e i nformaţii b i o - b i b l iografice

<?riginală.

p e ste tot, inclusiv în c i tate, grafia
se p oa l e consu l t a ar ticol u l Vuk

Stefanovic KaradZic ( 1 7 8 7 - 1 8 64} părintele limbii sirbe moderne, în „V iaţa Românească " ,
1964, nr. 9 , p . 1 74 - 1 7 6 .
1 C f. I on Taloş, lnceputurile interesului pentru folclorul românesc l n Banat, i n voi. Studii
de istorie literară şi folclor, Edi tura Academici R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 201 - 221 .
Rev. etn. folc . • tom. 12. nr. 1. o . 89-49. Bucureat!. 1967
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ţiale referinţe2, prezenţa lui Karadzic în folcloristica românească a rămas
în afara unor asemenea preocupări.
Trebuie să precizăm însă de la început că dacă legăturile românilor
cu învăţaţii germani amintiţi au o singură latură importantă, aceea a
interpretării faptelor de folclor pe baza teoriilor lor, cele cu Karadzic au
o însemnătate întreită.
I. în primul rînd, marele folclorist sîrb este important pentru români
prin aceea că, urmînd unor colecţii germane de valoare universală, lucrările
lui au atras atenţia asupra unei alte zone folclorice a Europei : Peninsula
B alcanică. Valoarea acestei laturi a activităţii lui este mare, deoarece prin
culegerile lui Karadzic a contribuit şi la trezirea interesului pentru folclorul
nostru în străinătate. Pentru a dovedi afirmaţfa noastră invocăm autorita
tea slavistului B. Kopitar - prieten şi sfătuitor al lui Karadzi6 - , care în
mai multe rînduri stăruia asupra necesităţii cunoaşterii îndeaproape a folc
lorului românesc, alături de cel bulgar şi albanez 3. Dar Kopitar nu este
singurul străin ca.re a recunoscut importanţa culegerii folclorului românesc.
Căci, vorbind tot despre Karadzi6, un scriitor german publica acest text me' taforic entuziast : „încă zac multe comori preţioase în straturile adînci ale
Carpaţilor străvechi, multe flori mirositoare încă înfloresc şi se scutur pe
binecuvîntatele cîmpii ale Bucovinei, nevăzute, neobservate, aşteptînd cu
dor momentul cînd şi soarele ei se va ridica şi ale c ărui raze vor lumina. flori
şi pietre cu culori strălucitoare" 4• Mai tîrziu, chiar fraţii Grimm, care aveau
strînse relaţii cu Karadzi6, cereau folcloriştilor saşi din Transilvania informaţii
privitoare la unele basme româneşti şi se interesau de configuraţi a folclorică.
a „Ţării Bîrsei" 5• Între altele, şi aceasta poate constitui explicaţia marelui
succes pe care l-au avut în străinătate primele culegeri de folclor românesc 6•
II. Al doilea aspect al relaţiilor lui Karadzic cu românii, contro
versat de folcloriştii noştri, e însă mai greu de rezolvat7• Căci este vorba
2 V i rgi l Tcmpcanu, Herder und die rumiinische Vo/ksdicl1lung, în Feslgabe z11r Hm1plver
sammlung der Deulschen Akademie, �Iii n ch en , Humboldt Preisanschrciben, 1 936, p. 51 - 56 ;
Gh. Bogdan-Duică, Fraţii Grimm despre romdni, în „Făt-Fmmos'', V ( 1 930), p. 1 1 0 ; Victor
Morariu, Aclualilalea lui Herder, i n „Convorbiri li lc rare ' ' , 74 (1941), J, p . 277- 283 ; Ovidiu
Blrlea, Die Erforschungen des Volkserziihlung in Rumiinien, ln „Dcutschcs Jahrbuch fiir Volks
kunde", Berlin, 1 963, p. 335 - 336. D e spre pătrunderea fraţilor Gri m m la alle popoare s-au

scris cu ocazia centenarului morţii lui Jakob Grimm l ucrări foarte n umeroase şi importante,.
cf. Deutsches Jahrbuch {iir Volkskunde, Berlin, 1 963, Briider Grimm Gedenken, Kassel, 1 963
şi Hessische Blătter (iir Volkskunde, G i e s s c n , 1963.
3 Cf. recenziile sale la Ch. Fauriel, Chants populaire.� de la Gre ce moderne ( l n „ Jahrbiicher·
der Litcratur", Viena, 1 824, nr. 26, Anzciger Blatt, p. 52 ş. u.) şi la Vuk Stef. Karad zic,
Narodne srpske pjesme (Ibidem, 1 825, nr. 30, p. 1 59 - 1 77).
CVAp. Mihail Kogălniceanu, Romănische oder walachische Sprache und Lileralur, Berlin,
1 8 Januar, 1 837, p. 1 8 - 19. Cf. şi traducerea românească a acestei lucrări, publicată de Vasile·
Kogălniceanu, Bucureşti, 1 895, p . 39- 40.
6 Gh. Bogdan-Duică, ari. cil„ p . 1 10.
6 Arthur und Albert Sch ott , Walachische Mărchen,
Stuttgart und Tiibingen, 1 845 (cf..
şi Ion Taloş, Arthur Scholl şi culegerile lui de poveşti romdneşli, ln „Revista de folclor", 1 963,
nr. 3 - 4, p. 1 5 6 - 165) ; V. Alecsandri, Balade. Adunate şi tndreptate, partea I-I I, Iaşi, 1 852 _: 1 853.
7 G. Asachi, Literatura serbească, ln „Albina
românească'', XX (1 848), 6 / 1 8 ianuarie,
p. 21 - 22 ; idem, Poezii poporale. Balade (Ctnlice bălrtneşti). Adunate de V . Alecsandri. Partea
I. . . , ln „Gazeta de Moldavia", XXIV (1852), nr. 20, p. 77 ; N. Iorga, ln „Analele Academici
Române", seria a I I-a, tom. XXXIV, 1 91 1 - 1 912, Memoriile Secţiunii istorice, p. 1 0401 042 ; G. Bogdan-Duică, Istoriografie literară, ln „Convorbiri literare'', 1 906, p. 778'- 795 ;
Ion Diaconu, Folclor din Rlmn icul-Sărat, I I, Focşani, 1 934, p. XXXI I I ; AI. Bistriţeanu,
G. Asachi şi folclorul, ln „Limbă şi literatură", I (1955), p. 1 6 - 1 9 ; Vuk Sleph. Karadiic' ln
„Novi Jivot'', 1 957, nr. 2, p. 55- 59.
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de afirmaţiile făcute de scriitorul moldovean Gh. AsaC'hi , mai întîi în
1848, reluate apoi în 1852 şi neconfirmate încă de nicăieri. într-un articol
publicat în „Albina românească"8 şi intitulat Literatura serbeasci'i, Gh.
Asachi îl prezenta pe KaradZic, informînd că acesta ar fi cules „o mulţ.ime
de cîntecc naţionale române'', pe care i le-ar fi dăruit spre publicare, dar
care ar fi ars la l aşi „în focul cel cumplit din anul 182 7 ".
După patru ani de la data la care face Asachi această destăinuire,
el revine cu unele precizări, într-o recenzie la. colecţia de balade a lui
V. Alecsandri9, a rătînd împrejurările în care s-a împrietenit cu „renumitul
literator sîrb ", anul în care acesta i-ar fi înmînat colecţiile lui de cîntece
româneşti, precum şi cuprinsul şi provenienţa lor : aflîndu-Re, ca a gent
diplomatic al Moldovei , la curtea din Viena, între 1 822 şi 1827, Asachi
ar fi cunoscut pe Karadzi c, devenindu-i „amic" şi în J 823 acesta i-ar
fi oferit colecţia, care se întindea pe „30 de coale manu scrise". Textele
cuprinse în această colecţie - „între care se aflau compu neri foarte inte
resante" - fuseseră adunate de Karadzi('. în timpul călătoriilor lui prin
Transilvania, Banat şi Ţara Homâ.nea slă.
Aceste afirmaţii ale poetului moldovean erau completate de una
referitoare la colecţia de cîntece româneşti alcătuită de el însuşi, „cu scop"
de a o tipări, care ar fi ars în aceleaşi împrejurări , iar eîntecele respective
au rămas din nou „numai în gura poporului" .
Destăinuirea făcută d e Asachi după mai h i n e d e douăzeci d e ani,
ca şi lipsa unei preocupări Rimilare în acea perioadă la Kara dzi 6 a u făcut
pe unii cercetători români să nu dea crezare afirmaţiilcr lui Asach i . �. i
într-adevăr, pentru eventuala sa colecţie sînt u nele motive de îndoială.
Dar latura care ne intereRează pe noi a afirmaţiilor scriitorului român ,
aceea privind colecţia lui E aradzic· , n-a fost. contestat ă de n i mrni, de�i
nici deRpre ea nu n i s-au păstrat dovezi10. R-a invocat motivul de crdin
logic, după care A8achi n-ar fi putut să-şi creeze de hucăvoic o situaţie
echivocă faţ ă de folcloristul sîrh, care se afla încă în viaţ ă la data celor două
afirmaţii ale poetului moldovean11• Am putea a( ău ga la acea sta faptul cft,
în cele două articole ale sale, Asach i vorbeşte despre Kara dn6 mai com
petent decît oricare român în acea perioadă ; el clă amănunte biografice,
schiţează cu multe detalii profilul moral a l e mului , ca şi complexitatea
activităţii folcloristului sîrb. Asachi avea prin urmare i nformaţii numuoa se
şi sigure despre Karadzic, poate chiar din gura a cestuia. Pe de alt ă parte,
este cunoscut că între 20 decembrie 1 822 şi J 3 febru ari e 1823 K aradzi c
se afla într-adevăr la Srem, Timişoara şi V i e n a12, prin urmare afirmaţ,ia
lui Asachi, după care Karadzi6 i-ar fi înmînat colecţia de poezii pcpul a1e
româneşti la Viena, în 1 823 , pare să fie adevărată. în orice caz, e posibil
ca in 1823 Karadzic şi Asachi să se fi văzut la Viena ; poate vor fi făcut
cunoştinţă şi vor fi avut u nele discuţii.
Dar cu toate acestea, problema 1 ămîne în c ă nerezolvată. Mai întîi
pentru că era de aşteptat ca, dur ă anul în care manuscrisul Karadzi6
8 G . Asachi, L iteratura serbească, p . 21 - 22.
9 G. Asachi, Poezii poporale. Balade (Clnlice bălrineşti). Adunate de V. Alecsandri.

Partea I. . . , p. 77.
1 0 Unii
cercetători li consideră pe Karadzic chia r . părintele folcloristicii româneşti (cf.
G. Bogda n-Duică, Istoriografie literară, lo'c. cit ; Al. Bistriţeanu, lucr. cil.).
1 1 Al. Bistriţeanu, lucr. cil„ p. 1 8 - 19.
12 Cf. Ljub. Stoj11novic, Zivol i rad Vuka Sleph. Karadlica, Belgrad, 1 924, p. 757 - 758_
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putea ajunge în mîna lui Asachi, să mai notăm preocupări ale folcloristu
lui sîrb pentru literatura populară românească, ceea ce nu ştim să se fi
întîmplat. Apoi, pentru că lucrări fundamentale asupra lui Karadzic,
cum este aceea a lui Ljub. Stojanovic13, nu atestă vreo legătură între
enciclopedistul român şi întemeietorul culturii moderne sîrbeşti sau preo
cupări ale folcloristului sîrb pentru patrimoniul popular românesc. în
sfîrşit, nici corespondenţa atît de vastă a lui Karad zir, publicată în
4 volume mari, nu consemnează nimic în acest sens14•
Dacă în aceste împrejurări a existat totuşi o colecţie românească
a lui Karadzi.c - lucru pe care credem că pot avea şansa de a-l lămuri
doar cercetătorii iugoslavi - , ea ar constaui prima colecţie -de folclor
poetic rom ânesc, realizată cu F> ani înainte de aceea a lui N. Pauleti15•
După cum am văzut, Asachi afirma că această colecţie ar fi fost
întocmită în timpul călă,toriilor lui Karadzic prin Tramilvania şi Muntenia.
Totuşi, călătorii ale lui Karadzic în pro vinciile locuite de români se cunosc
numai în H anat (la Timişoara îl găsim în mai multe rînduri : octombrie
20 decembrie 18 2 2 , 30 martie - jumătatea l ui mai 1 823 etc. )1 6 şi în
:M"oldova, pe care o c unoaşte în septembrie 1819 , cînd se întoarce din
călătoria lui din Rusia. Într-adevăr, Karadzic intenţiona ca în drum spre
patrie să străbată. Moldova şi Ţara Românească. La J aşi află însă că pentru
ca să ajungă la Bucureşti ar trebui să treacă prin mai multe carantine,
din camm ciumei care bîntuia atunci Ţările Româ,r1e. De aceea, se vede
obligat să se înapoieze în Bucovina, unde rămîne totuşi 10 zile într-un
lazaret. Apoi se îndreaptă <;pre Cernăuţi şi Lemberg17• Aşadar, în faza
actuală a cercetărilor, e greu de închipuit că folcloristul sîrb ar fi avut
o colecţie romârn�ască din aceste provincii, aşa cum mărturiseşte A sachi.
Dacă a existat într-adevar culegerea lui Karadzic, pare mai probabilă
presupunerea lui D. Caracostea18, după care cîntecele în discuţie şi-ar
fi putut avea obîrşia la TOmânii din Serbia19•
,
Ul . Felul în care oamenii de cultură români preocupaţi de folclor
au inYocat ·şi exemplul lui Karadzic constituie a treia latură a problemri
1 de care ne ocupăm. A m arătat la începutul acestei lucrări că numele lui
Karadzi c este consemnat pentru întîia oară. de către un autor român în
183 7. Este Yorba de Mihail Kogălniceanu, unul dintre primii români
moldoveni care s-au interesat de folclor. Pnhlicînd, la Berlin, în ianuarie
-

Ljub. Stojanovic, op. cil.
Vukova prepiska, I- IV, Belgrad, 1907, 1 908, 1909.
Cinlări şi strigături romdneşli. . . scrise de Nicolae Pauleli ln Roşia, ln anul 1838, ediţie
critică, cu un studiu introductiv de Ion Muşlea, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1 962.
13
14
15

N. Iorga mai vorbeşte de o primă colecţie de folclor românesc, din Corneşti-Maramureş (cf.
Istoria literaturii romăneşli, I, ed. a 2-a, p. 32), dar manuscrisul respectiv cuprindea versuri Ia
morţi, Intre care se strecurase şi balada „Bogatul şi săracul" - deci nu poate fi vorba de o
colecţie propriu-zisă.
16 Cf. Ljub. Stojanovic, op. cit., p. 757 - 758,
17 Cf. scrisoarea lui către Kopitar, din 12 sept. 1 819, în Vukova prepiska, I, p. 1 77 - 178.
18 Balada poporană romdnă. Curs universitar, lito, 1932 - 1 933, p. 71 - 75.
19 Meritul lui Karadiic ar fi ln acest caz cu atlt mai mare, cu cit românii din Serbia s-au
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1 8.'3 7, lucrrn·ea llornănische r,der '1.calach·i .� che Sprache un <l Diteratiir20, viitorul
conducător al „Daciei literare" pomeneşte numele lui „Vuk Stefanovici",
care „a atras atenţiunea Europei culte prin cîntecele sale poporane sîr
beşti". în aceeaşi i)erioada, într-o scrisoare trimisă lui :M'. Stuna, domni
torul Moldovei , la 22 februarie 1 83 7 , Kogălniceanu îl informa pe acesta
că „la Craguevaţ, o culegere de poezii: care descriu ră7.boiul pentru nea
tîrnare<i Serbiei: se tipăreşte cu voia guvernului"2t. La baza interesului
lui Kogălniceanu pentru culegerile lui K aradzic se afla, fără îndoială,
pe lingă preocupările proprii în legătură cu poezia populară22, şi curentul
favorabil folclorului sîrbesc întreţinut în Germania, unde cărturarul
moldovean şi-a făcut o parte din studii, nu numai de Goethe şi Jakob
Grimm, dar şi de unii profesori ai săi : Hurnboldt şi Tianke23•
în jurul a nului 1 850 se manifestă la români un puternic interes faţă
de literatura sirbească, problemă care ar putea constitui obiectul unei
interesante cercetări i ndependente. Pe de o parte se publică mai multe
articole referitoare la literatura sîrbească în general, din care nu lipseşte
elogierea lui Karadzic, iar pe de alta parte în lucrări de specialitate, numele
folcloristului sîrb e rostit cu o frecvenţă excepţională. Dar să ne oprim mai
intîi asupra articolelor generale .
.Meritul de a fi deschis seria acestor articole revine lui Gheorghe
Bariţ, întemeietorul presei româneşti transilvănene şi pionier al folclo
risticii româneşti 24• întradevăr, in articolul Ceva pentrn literatura ser
biană25, el insista mai întîi asupra necesităţii „ca vecinii să se cunoască
unii pe alţii, cît se poate mai bine". Bariţ arată apoi că r>1mura de frunte
a literaturii sîrbeşti o constituie poezia şi că „la sîrbi, iubirea de patrie,
îngrijarea de viitorul ei şi nădejdea pentru un ce mai bun răsuflă. în poeme" ;
el mai constată că sîrbii „îşi cîntă istoria patriei în cîntece populare" ,
de care au adunat „Yuk şi Mihailovici" , colecţiile lor fiind traduse „în
nemţeşte, franţuzeşte şi englezeşte", ceea ce „făcu mare cinste sîrbilor".
Iar în încheiere, Dariţ exprimă speranţa că aceste succese ale vecinilor
vor „aţîţa" şi pe români la întrecere în adunarea poeziilor populare.
Conceput în aceleaşi coordonate ideologice, articolul Literatura
serbeasct'i al scriitorului moldovean Gh. Asachi26 remarcă legăturile de
veacuri dintre români şi sîrbi, soarta lor comună. Dintre literaţii sîrbL
zice Asachi , „cel mai însemnat" este Karadzic, care „cu inimă curată"
bucurat de colecţii folclorice abia pe Ia sfirşitu! secolului trecut (cf. E. Picot, Chants populaires
des Roumains de Serbie, Paris, 1889 ; Gustav Weigand, Die rumănischen Diafrkte der kleinen
Walachei, Serbiens und Bulgariens, in „ Siehenter Jahresbericht des Instituts fiir rumănische
Sprachc (Rumănisches Seminar) zu Leipzig", Leipzig, 1 900, p. 5 8 - 82 passim ; G. Giuglea G. Vâlsan, De la romdnii din Serbia. Culegere de literatură populară, Bucureşti, 1 913 ; C. Sandu
Timoc, Poezii populare de la romdnii din Valea Timocului, 1943) şi cu cit aceştia constituie una

dintre ariile mărginaşe ale folclorului românesc.
2 ° Cf. nota 4.
21 Cf. Radu Dragnea, Mihail Kogălniceanu, ediţia a I I-a întregită şi prelucrată, Bucureşti,
1926, p. 103.
22 Cf. op. cil., p. 18 (în traducerea românească, p. 41 - 43).
2 3 Radu Dragnea, op. cit., p. 104.
24 Cf. Ion Breazu, G. Bari/ şi patrimoniul popular, ln „ Studii şi cercetări ştiinţifice'',
seria a I I I-a, Ştiinţe sociale, Cluj, 1955, nr. 3 - 4, p. 3 3 - 44.
2 6 „ Foaie pentru minte, inimă şi literatură", 1843, p. 216.
28 In „Albina românească", XX (1848), p. 21 - 22.
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şi „plin de curaj " s-a luptat pentru eliberarea „naţiei sale" de sub jugul
turcesc ; de aceea, patria „cu respect cuvintează numele acelui barbat,
carele au ştiut să insufle în locuitorii acelor ţeri, scînteia de lumini morale".
El a cercetat toate ţările slavone, a adunat şi orînduit cîntecele p opulare
şi a elaborat un dicţionar. î n opera lui Karadzic, „sîrbii s-au oglindit,
au înţeles ce sînt, ce pot fi, ce ră.suflă şi ce viitorime i aşteaptă". Datorită
lui, într-o perioadă scurtă, „s-au înfiinţat o nouă literatură serbească,
proa spătă, ca o plintă a chedrului urieş" ; sub ea, „compatrioţii depun
cununi de flori la picioarele" lui Karadzic. Entuziasmul scriitorului mol
dovean este aşa de nestăvilit, încît, la mijlocul articolului, el urează :
„trăiască, trăiască pentru o cauză atît de frumoasă". Vorbind în continuare
despre marele succes al lui Karadzic, Asachi arată că împărati1l Austriei
a hotărît „să aşeze" în biblioteca sa particulară ediţia sîrbească a colecţ,iei
dăruite de acesta.
în al doilea articol al său, Poezii poporale. Balade (Cîntice bătrî
neşti ) 2 7 publicat în 1 852, Asachi aminteşte din non de „mult onorabilul
d. Vuk Stefanovic, renumitul literator sîrb " şi de ediţia tipărită „la
Lipsea, cu cheltuiala prinţului Miloş" a colecţiilor lui de folclor.
Peste cîţiva ani, în 1861, este rînclul scriitorului G. Sion să, elogieze
literatura sîrbă şi activitatea lui Karad zic. Cu toate că Rcrie un Rtudin
de literatură populară comparată - poate primul de acest fel la noi
Despre literat1lra sîrbli în raport cu rfla. română28, Sion face obRervaţii in
teresante în legătură cu situaţia politică, cu Ruferinţele şi credinţele populare
ale românilor şi sîrbilor ; el comtată chiar că cele dou ă popoare „an aceleaşi
destinate, acelaşi viitor". Scriitorul bucnreştean afimă apoi că, dintre
toate popoarele slave, sîrbii dispun de „tradiţiunile şi legendele" „cele mai
dureroase şi mai interesante". El se opreşte apoi la diferitele îm prejurări
în care cîntă Rîrbul şi chiar b instrumentele muzicale mai răspînditc.
Iar înainte de a studia comparativ Legenda J.lIănăstirii Curtea- ele Arge.y
şi aceea a Cetăţii Skutari, Sion prezintă colecţia sîrbeaRcă a lui A u,gustc
Dozon29, alcătuită „după materialii ce i-a procurat un zelos patriot sîrb,
Vuk Stefanovic Karadzic, carele de patruzeci de ani se ocupă de a a duna.
din gura poporului cîntecele naţionale ce fac gloria naţiu nii sale " .
S ă ne întoarcem acum c u cîţiYa ani î n urmă, pentru a relua firul
însemnărilor din lucrările de specialitate privitoare la Karadzic. Este
necesar să ne oprim înainte de toate în Transilvania, unde n umele folclo
ristului sîrb pătrunde, în această perioadă, pe două căi : în primul rînd
prin articolele publicate de ziarele şi revistele din Sibiu ş1 · Braşov, apoi.
prin lucrările folcloriştilor saşi.
„ Telegraful român", organul Mitropoliei ardelene, apărut la Sibiu
în 1853, a depus o actiYitate foarte însemnată pentru trezirea interesului
faţă de folclorul românesc din Transilvania. Ziarul sibian era tutelat de
Andrei Şaguna, care cunoştea cu siguranţă activitatea înnoitoare a lui
Karadzi c şi preţuirea de care s-a bucurat el în ţările europene ( asupra
activităţii folcloristice a lui A. Şaguna vom reveni mai jos). Dar cel cari'
a condus efectiv ziarul a fost doctorul Pavel Vasici, om de vastă cultură
-

2 7 1n „ Gazeta de Moldavia", XXIV (1 852), p. 77 (articolul a fost reprodus şi ln G. Asachi,
Scrieri literare, I I, E.S.P.L.A„ Bucureşti, 1 957, p. 342 - 343).
'
28 „Revista Carpaţilor", II ( 1 861), par lea I, p. 501 - 525.
2 9 Auguste Dozon, Poesies populaires serbes, Paris, 1 859.
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şi foarte receptiv la mişcarea epocii. Mai ales datorită acestuia din urmă,
numele lui Karadzic este deseori invocat în coloanele ziarului. Căci el a
indemnat de cîteva ori la adunarea cîntecelor populare, a poveştilor şi
colindelor, referindu-se şi la exemplul luminos al folcloristului sîrb : „şti m
ce sensaţiune au făcut astfel de cîntece sîrbeşti" publicate de Karadzi (:
în limba germană - zicea el încă în primul an al apariţiei ziarului de la
Sibiu 2°. în acelaşi an, Vasici revine asupra îndemnurilor amintite, cu un
text pe care socotim necesar să-l reproducem aici : „T,uînd în dreaptă
consideraţiune zgomotul ce au făcut cîntecele sîrbeşti poporale culeRe
de Vuk Stefanovic Karadzic în literatura străină, luînd în cuvenită jude 
cată cu ce zel traduse madama Talvi aceste cîntece în limba germană,
şi cu ce plăcere şi entuziasm se primiră ele de publicul Rtrăin, la care sîntem
cunoscuţi numai ca o coajă uscată de istorie, vom vedea că nimic nu este
.în stare a ne face lumei cultivate cunoscuţi nu numai, cum zi serăm, ca o
coajă uscată, sau pe dinafară, c i şi ca nn sîrnbure miezos şi pe rlinăuntru,
decît aceste cîntece, colindr şi orice ce se ţine de elc" 31 • VaRici era prin
urmare la curent cu succesnl avut de folcloristul sîrb în întreaga Europă
şi gă�ea o m are valoare creaţiei populare, pe care o considera „carnea
şi sîngele" poporului , „fiinţa lui" , în care se oglin desc trecutul şi caracterul
lui. Nici revista lui Gh. Bariţ, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură" ,
care apărea la Braşov, nu s-a lăsat ma i. prejos în popularizare.a acti.vităţ,ii
lui Karadzic. Căci, în afară de articolul amintit al lui Bariţ, ea mai publică
unul al lui T. Oipariu, întemeietorul filologiei româneşti moderne şi pre
ţuitor de seamă al folclorului. V orbind despre „clasicitatea" unor creatori
de folclor românesc, Oipariu exclamă : „pagubă numai că i-au întrecut
sîrbii cu Uroş şi 111[arcu Kraleviciu, care - constată el - cu epopeele
române seamănă ca ou cu ou" 32•
Folcloriştii saşi din Transilvania, saturaţi de ideile fraWor Grimm,
n-au rămas străini , după cum aminteam, de valoarea, colecţiilor lui Kara dzic'· .
Dintre aceştia, cel care şi-a creat merite mai de seamă este Johann Karl
Schuller, autorul mai multor traduceri germane din poezia şi proza populară
românească. Într-o conferinţă organizată de „Verein fo.r siebenbi.lrgiRche
Landeskunde" , Schuller citează pe Karadzic alături de autorii celebrei
colecţ.ii de basme Kindcr- 1inc1 Haustniirchen 33. Iar în Rmnânische Yollcs
lieder34, făcînd lista culegătorilor de cîntece populare, impectorul şcolar
din Sibiu aşază imediat <lupă llerdcr colecţ;ia de poezii Rîrbeşti a lni
R aradzic, tradusă de Talvy.
Revenind în Moldova, este cazul să ne oprim la a ctivitatea lui
V. Alecsandri, autorul uneia dintre cele mai de seamă colecţii de poezii popu
lare româneşti din întreg secolul al XIX-leu . Trebnic să arătăm că intre
activitatea poetului moldovean şi a folcloristului 8îrb există m1 meroase
asemănări, 35 dintre care cea m ai importantă este aceea că amîndoi nu
cules cîntccele populare din dorinţ:a. de a arftia geniul poetic al maselor
„Telegraful român", I (1 853), p. 51 (nr. 1 3).
31 Ibidem, p. 366 (nr. 92) .
32 „Foaie pentru minte, inimă şi literatură", 1 855, p. 1 1 8.
33 Cf. „Telegraful român'', 1 855, nr. 14.
2 � llfelrisch iibersetzt und erliiutert von . . . , Hermannstadt, 1 859, p. I I şi passim .
36 Uncie apropieri a făcut Giusscppc Cocchiara, Storia de/ folk/ore in Europa, Torino,
1 952 (cf. cdi ţia rusă Istoria fo/klorisliki v Evrope, Moscova, 1 960, p. 287).
•0
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şi amîndoi au „îndreptat" textele adunate ; nu e lipsit de interes să men
ţionăm apoi că soarta colecţiilor lor a fost aceeaşi : curînd după publicarea
în original, ele au fost traduse în cîteva limbi de mare circulaţie europeană36•
în sfîrşit, Georges Ball, edito!'ul unui volum de doine ale poetului român,
recunoştea, la 8 iunie 1853, că ideea publicării acestei lucrări i-a fost dată
de un articol publicat în „ Journal des Debats" asupra poeziei sîrbeşti37•
Problema datei şi a căii prin care a luat contact Alecsandri cu opera
folcloristului sîrb rămîne însă deschisă. Pentru că acesta îl citează pentru
prima oară pe Karadzic în ediţia din 1866, în notele la „Monastirea Arge
şului" , unde se dă, probabil după colecţia lui, rezumatul baladei despre
zidirea cetăţii Skutari 38• Ştiind însă că balada românească a fost publicată
de Alecsandri mai întîi în 1853, în a doua broşură, a sa39, căreia,. îi lipsesc
notele în întregime, din cauză că poetul se afla pe atunci la. Paris, socotim
probabil că lucrările lui Karadzic să-i fi fost cunoscute chiar înainte de
acest an. Iar calea pe care trebuie să fi ajuns Alecsandri la colecţia lui
Karadzic este, aproape sigur, traducerea ei franceză, publicată de Elise
Voi:art 40•
Am arătat, cînd am vorbit de articolele generale privitoare la lite
ratura sîrbă, că în Muntenia Karadiic a fost prezentat de scriitorul
G. Sion, în 1861. în acelaşi an, scriitorul savant Al. I. Odobescu dovedeşte
şi el cunoaşterea operei folcloristului sîrb. Într-un studiu de folclor poetic
comparat, Cîntecele poporane ale Europei răsăritene, mai cu seamă în
raport c·1t ţara, istoria şi da.tinile Rornânilor41, Odobescu notează : „Pentru
poesiile poporane ale sîrbilor, un literat însemnat din acea ţară, D . Vuk
StefanoviC K aradzic a lucrat, ne-ncetat de patruzeci de ani şi mai bine
şi a publicat la 181 5, în Viena, o mică colecţie sub titlul Cp 6cKe napoone
nbec.Me, pe care a completat-o în două ediţii tipărite la Lipsea ( 4 vol. ..,
1 823 - 183 4 ) şi una la Viena (3 vol . . . , 1841 - 1846 ), cărora se va ad ăuga
un al 4 -lea volum, la care lucrează încă acum editorul" . Pentru a arăta
cît de bine îi era cunoscută lui Odobescu activitatea lui Karadzic, precizăm
că el continuă lista bibliografi că, citînd traducerile în germană ale lui
Ta.Ivy, ediţiile 1826, 1 853 şi pe cele în franceză, făcute de Elise Voi:art
în 183J şi Aug. D ozon în 1 85942•
Şi în Societatea literară „ Junimea", unde literatura populară
găsea preţuire, interesul pentru Vuk :Karadzic şi, da,torit:1 lui, pentru
poezia populară a sîrbilor a fost mereu viu. Importanţa acestui interes
o putem bănui numai dacă ne gîndim că la şedin ţele acestei societăţi,
36 Cf. Wilhelm Kotzebue, Rumăn ische Volkspoesie, Berlin, 1 85 7 ; Ballades el chanls
popula ires de la Roumanie, recuiellis et Lraduits par V. Alecsandri. Avec une introduction par
M. A. llbicini, Paris, 1 855 ; Roman Anlhology. A Selection of Rouman Poetry, ancient and mo
dern by Henry S tanley, Hcrtford, 1 856 ; Acs K ăroly : Virdgok a roman (oldh) nepkolleszel
mezejerăl, Budapesta, 1858 ş.a.
37 V. Alecsandri, Les doinas. Pocsies moldaves de . . .
Traduils par J.-E. Voînesco1
deuxieme Cdition, Paris, 1 855, p. 1 1 - 1 2.
3 8 Cf. Vasile Alecsandri, Poesii populare ale românilor. Adunate şi întocmite de . .
Bucureşti, 1866, p. 1 95.
30 V. Alecsandri, Balade. Adunate şi îndreptate, Iaşi, partea a I I-a, 1 853.
40 Elise Voîart, Chanls populaires des Serviens, recueillis par Vuk S lephanowitsch et
traduits d'aprcs Talvy, par . . „ Tome I- I I, Paris, 1834.
4 1 „Revista română", 1861, voi. I, p . 2 7 ; articolul a fost reprodus şi în Al. Odobescu,
Opere, I, ediţie ingrijită, cu glosar, bibliografia scriitorului şi studiu introductiv de Tudor Vianu,
E . S.P.L.A„ Bucureşti, 1 955, p. 290 ş.u.
42 Aug. Dozon, op. cil.
„
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la care se v a f i vorbit c u siguranţă despre Karadzic ş i culegerile lui populare1
au luat parte cei mai mari scriitori români ai epocii : Mihail Eminescur
Ion Creangă, Ion Slavici, Ion Luca Caragiale. Din păcate, ei n-au lăsat
urme scrise ale acestor discuţii. Ne-an rămas însă de la alţii, cum sînt
G. Panu şi T. Maiorescu. Autorul interesantelor „amintiri de la Junimea"
reţine chiar ceva din această atmosferă : „Am căutat - zice el - prin
toate cataloagele şi mi-am procurat tot ce am găRit tradus în fnr nţ.u zeşte
şi italieneşte din poeziile di feritelor popoare . .M i-am procurat în traducţie
poeziile populare sîrbeşti şi, cetindu-le, am obRervat o m are a Remănare
cu ale noastre ; de multe ori era evident că acelaşi subiect a foRt comun
ambelor popoare, numai modul de tratare diferea"43• Iar conducătorul
acestei ROcietiiţi, Titu :Maiorescu, vorbin d despre elementul eroic al bala
delor, arată că acesta era cunoscut „pentru Rîrbi , prin minunata culegere
de poezii populare publicate de Karadzic între 1 823 şi 1 833"44•
Am lăsat înadins către sfîrşit discutarea felului în care a fost cunoscut
Karad zi c lui Andrei Şaguna şi N. Tincu-V elea ; ei merită un loc aparte
pentru că sînt, după cîte ştim, singurii români cărora le-a fost accesibilă.
opera folcloristului sîrb în original. Într-adevăr, aceştia au trăit cîtva
timp la Carloviţ, chiar în epoca triumfului lui Karadzic. Despre Şaguna
se ştie astăzi cu precizie că în timpul activităţii sale din acest oraş, adică.
între 1834 şi 1842, era la curent cu opera folcloristică a lui K ara dzic 45• E
cunoscut apoi felul în care era preţuit Şaguna de J. Hajacic, pe care îl găsim
abonat la Srpske narodne piesme, I -II, Viena, 1 841 - 184 546, şi ar fi de mirare
ca între cei doi să nu se fi închegat vreo discuţie privitoare la această
carte senzaţională. Ajungînd episcop la Sibiu, Şaguna a sprijinit, după
cum am arătat, orientarea spre folclor a „ Telegrafului rornân"47• Dar
intenţiile lui în domeniul folclorului nu se reduceau doar la sprijinirea
publicării unor cîntece populare. 1ntr-o epistolă deschisă, din 6 decembrie
1 859, el cerea preoţilor să adune poveşti, cîntece populare şi colinder
declarînd că pe acestea din urmă le va oferi folcloristului At. Marienescur
iar pe cele dintîi le va tipări „într-o carte"48• Poate că în această intenţie
a lui Şaguna se răsfrînge ceva şi din succesul european al lui KaradZic.
N. Tincu-Velea, a cărui activitate de folclorist este mai cunoscută49,
a cules şi a oferit lui .At. M arienescu mai multe balade (Generalul Vitoran,
Laii.dan Viteazul ş. a . ) . Se constată uşor preferinţa lui pentru baladele
eroice, fapt care, după părerea noastră, trebuie pus şi în legătură cu colecţi
ile de balade ale lui V uk R aradzic. Că Tincu-·velea l-a cunoscut pe folc
loristul sîrb în original nu mai încape nici o îndoială, deoarece el utili
zează, în Istorioară bisericească politico-naţionr, fr,50, atît „Daniţa51", cît
George Panu, Pagini alese, E.S.P. L.A., Bucureşti, 1958, p. 145- 146.
Titu Maiorescu, Critice, 1 866 - 1 907, ediţie completă, voi. I I I, 1 91 5, p. 284.
46 Cf. Silviu Dragomir, Anclrt! Şaguna el Joseph Rajacic. Un chapi/re de l'hisloire des
relations de l't!glise roumaine avec /'t!glise serbe, în „ Balcania", VI (1943), p. 242 - 282.
46 Viena, 1 841 - 1 845, vezi Ia sfîrşitul voi. II abonaţii din Carloviţ.
47 Cf. şi Ion Breazu, Folclorul revistelor „Familia" şi „Şezătoarea", Sibiu, 1 845, p. XVI.
4 8 Pastorala lui Andrei Şaguna a fost semnalată prima oară de Ovidiu Blrlea, în Atanasie
Marienescu, folclorist, în „Analele Universităţii din Timişoara", seria Ştiinţe filologice, I (1963).
p. 24.
49 Cf. I. D . Suciu, N. Tincu- Velea, Bucureşti, 1 942, şi Ovidiu Birlea, op. cil„ p . 58 - 59
şi passim.
so Sibiu, 1 865.
61
Viena, 1 827 (cf. N. Tincu-Velea, op. cit., p. 262, 284, 287, 294).
43

44
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şi dicţ.ionarul acestuia 52. Si pentru ca să arătăm cît <le mare a fost preţuirea
1ui Ti ncu-Velea pentru 'Karadzic, reproducem această notă, mai bine
ziH necrolog, pe care l-a scris la moartea. folcloristului sîrb : „Bărbatul
acesta cb iai· cînd scriam acesta şiruri cetirilm că a morit în Viena. Dînsul
l')i-a pus însuşi problema vieţii a se coborî în puţurile inimii poporului
spre a scoate de acolo la lumină odoară, care sînt mai ŢJreţioa8e ca aurul
şi piatra nestimată. Şi pentru aceasta 8piritele cele mai bune al� tuturor
mtţiunilor jele8c pre răpăusatul, căci popoarele 8înt solidare în mteresele
lor cele adevărate şi nu întreabă totdea,una după limbe, naţionalităţi,
confesiuni , patrie. . . după Ycstmîntul din afară, ci He uită. mai virtos la
lumina şi meritul ce-l aduce barbatul ştiinţelor spre binele şi folo:ml omenirii" 5 3
Nn trebuie ,;; ă trecem cu vederea actiunea oarecum izolată a lui
G. Sion, I. G. Baritiu Ri G. Dem. Teodores�u de traducere a unor texte
folclorice sîrheşti. Întîi1{1 tipăreşte, ca anexă. a Rtudiului amintit din „R e·
vit>ta Carpaţilor" , o lungă poemă intitulată fll'J tălia de la Cosovo, după
Aug. Dozon54• I. G. Rariţiu traduce „Două poveşti ale t>erbilor" în „'fran
silvania"55 : Despre feata care este m ai sprintenii decît c a lul56 şi Pentru ce
talpa picioruliti omenesc este scobitii57, probabil după ediţia germană a
-colecţiei folcloristului sîrb. G. Dem. 'Ieodorei'icu traduce Zidirea cefllţi i
Sk nclaru, una din baladele care a u adut> celebritatea folcloriiitului iiîrb58•
Am urmărit cunoaşterea activităţii lui Vuk Kara dzi c de către
români pînă către sfîrşitul secolului trecut. În aceastil- epocă, interewl
pentru patrimoniul popular creşte şi mai mult, devine tot mai conştient,
iar exemplul culegătorilor străini încetează iiă mai fie dat pentru 8timularea
acestuia ; începe epoca cercetărilor comparate, cînd lucrările folclori stului
.sîrb constituie unul din materialele des utilizate în a ceste studii ; am văzut
-că ele au fost folosite de J. K. Schuller, G. Sion, Al. I. Odobe:;cu încă din
jurul anului 1860. Acestor nume le-am mai putea adăuga, pe acelea ale lui
B . P. Hasdeu, At. Marienescu, lVI. Gaster ş. a. , autori ai unor studii <le
folclor comparat59, care apelea ză la lucrările lui. Dar urmărirea acestei
probleme dcpă.şeşte ca drul lucrării noastre.
O problemă legată însă de subiectul nostru este aceea a felului în
-care lucrările lui Karadzic au fost vîndute în provinciile româneşti. Trebuie
să spu�em că operaţia aceasta este destul de dificilă, pentm că nu cunoaş
tem azi pe cei care s-au ocupat cu desfacerea acestor lucrări şi nu a vem

52 Avem la dispoziţie numai o ediţie mai tlrzie a lucrării lui Karndzi c : Srbski recinic,
Bcl gracl, 1 898 (cf. N. Tincu-Vclea, op. cit., p. 223).
53 Op. cit., p . 284, nota 158.
54 „Revista Carpaţilor", II (1861), p . 526 - 546.
65 XI (1878), p. 1 3 7 - 138.
66 \Vuk Stephanowitsch Karadschitsch, Volksmiirchen der Serben. Gesammclt und heraus
:gegeben von . . . Ins D eu tsche iibersetzt von dcssen Tochtcr Wilhclmine, Berlin, 1 854, p. 155 1 57 : Von dem l\Iărlchen das behcnder n l s das Pferd ist.
67 Ibidem, p. 1 3 7 - 1 38 : \Varu m ist des Mcnschen FuOsohle nicht eben ?
68 Cf. Poesii populare
române, Bucurc�ti, 1 885, p. 470 - 4n.
5° Cf. J. C. Fundcscu, Literatura populară. Basme, ora/ii, păcălituri şi ghicitori, cu o intra
-ducere de B. P. Hasdeu, Bucureşti, 1 867 ; A. l\I. Marienescu, Novăceştii, Timişoara, 1 866 ;
M. Gastcr, Literatura populară română, Bucureşti, 1883.
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pentru toate ediţiile culegerilor lui Karadzi c listele de prenumeranţi.
Ceea ce se ştie însă precis este că întîile broşuri ale folcloristului sîrt 8-au
bucurat de o slabă căutare, pînă şi la sîrbii din Banat. în corespondenţa
lui Karadzic aflăm că la .Arad, de pildă, Jevstahia Arsidrn a reuşit să
vîndă doar şase bucăţi60 ; la Sînandrci s-a vîndut o singură carte, şi aceea
cuiva pe care îl interesa glosarul ei, iar restul au fost înapoiate autorului 61•
Nu la fel s-au petrecut lucrurile cu ediţiile ulterioare, cum este cca
<le la Viena din 18H - 1845, care dispunea de 71 de abonaţi numai din
Timişo ara şi de cîte unul în Bre�tovăţ, Vărădia, Becicherecul l\fare, Om viţa 62 •
VUK ST. KARAD ZI C AND THE ROlVIANIAN FOLKLORB
IN THE 19tb CENTURY
The relations of the great Serbian folklore-researcher Vuk St. Karad
zi c with the R omanian people may be considered from three points of
view. Firstly, by publishing the Serbian folk poetry, he directed foreign
scholars'attention towards the folklore of the Romanian people, too.
Secondly, as stated b y the Moldavian writer G. Asachi , V. Karad zic had
a manuscript collection of R omanian songs which burnt in the great fire
of 1827 in Jassy ; unfortunately, neither Karadzi c's corrcspondence, nor
Ljub. Stojanovic's monograph on the Serbian folklorc do refer to such
a fact. Finally, it is to be mentioncd that Karadzi c who was quoted i n
Romanian writings stimulated the interest for the Romanian folklore.
German and French translations of Karadzic's works made know his name
.among Romanians. He was first mentioned in our country by Mihail
Kogălniceanu in 1837 and afterwards, more frequently, especially between
1850 - 1860, when severa! Romanian scholars in Transylvania, Moldavia
and vVallachia called the attention on the Serbian folklore researcher.
Two Romanian scholars N. Tincu-Velea and A. Şaguna are supposed
to have known Karadzi c's work in the original, during their sojourn at
Carlovitz.

60 Cf. Ljub.
61 Ibidem.

Stojanovic,

op. cit„ p. 261.

62 Cf. lista
abonaţilor de la sflrşitul volumului

Srpske narodne piesme, voi. II, Viena, 1 845.
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PREMISE LA PO ETICA DOINEI MUSCELENE „DE CODRU"
AL . I . AM ZU LESCU

Sînt necesare cîteva menţiuni pentru lămurirea felului în care s-au
făcut cercetarea şi gruparea variantelor de texte poetice cîntate pe melodica
"de codrum.
Este mai întîi de ţinut seama că etapa anilor 1928 - 1963, în care s-a
desfăşurat acţ.iunea de culegere, reprezintă şi în cazul doinei, specie folclo
rică de o incontestabilă vechime, perioada unei anumite faze evolutive,
care nu poate fi cea de maximă înflorire şi plenitudine, ci mai degrabă
de relativă desuetudine şi treptată părăsire şi uitare, de unde unele fireşti
forme de trecere şi promovare a moştenirii tradiţionale a doinei în domeniul
cîntecului „propriu-zis", ca gen în plină vigoare şi expansiune contempo
rană. Numeroasele legături dintre melodica doinei şi cea a cîntecului şi
mai cu seamă comparaţia cu „horea lungă" maramureşeană şi „cîntecul
lung" din Oltenia, ca forme în mod cert mai arhaice, pledează pentru
constatarea că melodica actuală a doinei muscelene reprezintă negreşit
un stadiu evoluat către o sensibilă cristalizare a cantabilităţii şi o apropiere
vădită a doinei din această parte a ţării de cîntecul „propriu-zis''. Imposi
bilitatea de a cunoaşte astăzi pe deplin ce va fi fost cîndva cîntecul „de
codru" din Muscel nu ne poate opri ca, pe baza constatării stadiului actual
de evoluţie, să putem emite, cu destulă probabilitate, unele ipoteze şi
păreri despre trecut. Pentru aceasta sînt însă necesare o cunoaştere şi o
dezbatere temeinică asupra ceea ce materialul contemporan ne pune la
îndemînă în chip foarte concret.
în al doilea rînd, se impune constatarea că formei muzicale „libere"
a doinei muscelene „ de codru" îi corespunde pe plan literar o structură
motivică de asemenea liberă, arhitectonica poetică a textelor de doină
Htăruind pe asocierea şi aglutinarea, după voinţa şi posibilităţile cîntă
reţului - ca experienţă şi stăpînire a creaţiei tradiţ.ionale - , a unui număr
nedeterminat de crîmpeie motivice, motive sau episoade gata constituite,
pe care, preluîndu-le din moştenirea tradiţională, cîntăreţul le leagă de la
un moment la altul al interpretării, fără preocuparea de a urmări o schemă
structurală stabilă, ca în cazul cîntecului, mai sigur delimitat şi nu
1 Elaborat pc baza cercetării monografice zonale a s upra folclorului din :\!usce!.
Rev . etn. folc .. tom. 12. nr. I. p . 5 1 - 59 , Bucureşti, 1067
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arareori cu un text relativ închegat şi fixat, cel puţin pentru un anumit
„moment" al procesului de circulaţie orală. Dacă, spre pildă, cîntecul
De trei ori potcovii calul, în ciuda unor variaţii posibile, atît in formularea
de detaliu cît şi în înşiruirea versurilor, rămîne oricum mai mult sau mai
puţin acelaşi ca unitate poetică, uşor de recunoscut şi conturat , doina
„de codru� \ care � oate incepe c� mot�vul „Vară, vară, pri � ăvară'\ I
.
_
_
se dezvolta m contmuarea textulm poetic prm asocierea diversa a unui :
din arsen alul i
provenind
poetice
crîmpeie
alte
de
fix,
niciodată
număr,
general al cîntecului „de codru" , ba şi cu frînturi sau texte întregi cunoscute
a circula, chiar şi pe plan local, cu alte melodii. În felul acesta, textul .
poetic al doinei „de codru" se aseamănă cu un caleidoscop în veşnică ·
s chimbare a desenului structural. Rînd pe rînd, unele sau altele dintre ·
motive trec în fruntea textului poetic, continuarea acestuia fiind, de cele
mai multe ori, cu totul diferită, nu numai de la un cîntăreţ la altul, ci
chiar şi la acelaşi cîntăreţ de la un moment la altul al reluării şi interpre·
tării doinei 2 .
În aceste condiţii ale proce11ului continuu de „creaţfo" prin eYoluţia ,
nestăvilită a asocierii motivice, pentru a nu fărîmita în chip arbitrar :
diversele redacţiuni individuale şi concrete, intervenind din afară şi pro· ;
cedînd din capul locului la gruparea materialului pe mofrrn şi compararea !
cu Yariantele stricte ale acestora, obţinute in cursul cîntării de la alţi :
mformatori, am Rocotit drept ce�• mai raţională şi plauzibilă modalitate 1
a redactării şi grupării pe „variante" a textelor poetice „de codru" apro· �
pierea şi gruparea pe baza începutului de text, pe baza motin1lui care, 1
într-un moment concret al interpretării căpătînd o oarecare prcponde·
renţă şi impunîndu-se ca motiv iniţial, a dat naştere diferitelor variante
de asocieri şi combinări motivice în succesiunea concretă a diferitelor
înregistrări. Redactarea şi gruparea în acest chip a textelor poetice care
au fost culese, cîntate pe melodica musceleană „de coflrn" , ne prilejuiesc
o seamă de constatări, care, sub perspectiva limitelor fireşti ale cercetării
şi cunoaşterii obiective adînci - invocate şi în cazul baladei - , repre '
zintă rezultatele unei cercetări concrete zonale, care Re întemeiază pe ,
sprijinul, atît de preţios în acest caz, al formei muzicale. Terminologia :
locală, studiul tematicii, „biologia" contemporană şi, implicit, consi· '
deraţiile de analiză poetică propriu-zisă sînt principalele repere ale a cestei
cercetări.

Toate datele informative provenind din anchete, precum şi obser·
vaţiile culegătorilor confirmă că denumirea locală, tradiţională, a doinei
în Muscel este „d e c o d r u " , numele de doină, adeseori necunoscut celor
mai vîrstnici - şi în orice caz nefolosit în mod curent de aceştia -· , fiind
pătruns mai curînd din afară, prin intelectuali şi tineret, care însă şi ei
recunosc şi folosesc în chip obişnuit şi azi termenul tradiţionn l.

Conştiinţa destul de limpede a necesităţii delimitării terminologice
atare se face simţită, spre pildă, în menţiunea inf. Viorica Tefeleu
( 2 1 de ani) , din Slatina, cu privire la textul S-a dus rnra, r.a o pîine. Inf.
declară că acest cîntec nu e „de codru" - punînd terminologia în strictă i
legătură cu conţfoutul textului (în care nu este vorba de codru) - , dar ,
ca

2 Cf. şi Al. I. Arnzulescu, Observaţii introductive la cercetarea cîntecului „propri11-zis ",
tn „Revista de etnografie şi foclor", 1 1 (1966), nr. 2, p. 9 7 - 1 08.
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afirmă că melodia pe care l - a cîntat este a cîntecului „ d e codru" ! �. V iorica
Tefeleu e astfel conştientă că melodica musceleană „ de codru" nu se
suprapune pe deplin cu tematica poetică, în care nu se vorbeşte exclusiv

d e spre codru .
Informatorii sînt de altfel cvasiunanimi în recunoaşterea caracte
rului complex şi compozit al poeticii „ de codru". Citarea cîtorva mărturii
este atît de explicită a supra lucidităţii cu care înşişi interpreţii sînt con
ştienţi de ace.asta, încit nu necesită aproape nici un comentariu : „ Ăsta
ie cîntec dă colo o leacă, dă colo o leacă, şi de mine făcut o leacă. Asta
ie mai greu ca toate ! " - declară tînăra ,- oichiţa Stoian (21 de ani ) r
flin Dîml>ovicionra 4• Pe lîngă accentuarea caracterului fragmentar şi
selectiv, mărturia e preţ.ioasă pentru :rnhlinierea spontană a laturii , totuşi
creatoare, a individului interpret. in procesul de i mprovizare al doinei.

l\fai „analit i c " , lăutarul Ijicu Anghel ( 58 de ani ) , din Cîmpulung r
remarcă : „ î n codru poţi să spui mai multe vorbe, orice ; unu ştie-ntr-un
fel, altu -ntr-altul. În codru merge l>ine h ai duceşti, de străinătate, dă oltenie,
dit cuc, dă primăvară ! " 5• Enrmerarea nu este, evident, limitativăr
lăutarul menţ.ionînd aci doar ce „merge bine " , deci ceea ce îi pare mai
caracteristic, în prima parte a declaraţiei sale stăruind tocmai pe carac
terul foarte diver8 - oarecum nelimitat - al tematicii ( „mai multe vorber
orice" ) .
Deosebit de interesantă c observaţ.ia inf. Maria Parolea (68 de ani) r
<lin Jugur, care distinge c u destulă perspicacitate diferenţa d e stil dintre
relativa stabilitate fli cîntecului mai nou şi stilistica preponderent motivică
a vechilor forme „libere" , de care ţine şi cîntecul tradiţional „ de codru ' ' .
în încheierea înregistrării variantei sale la De trei zile vin pe plai, inf. îşi
începe mărturia 8a aproape în aceiaşi termeni ca numeroşi alţi cîntăreţi :
„Poţi să mai pui vorbe cîte vrei ! . . . " 6, şi continuă : „Cînd îl cînt, îi
mai schimb şi din vorbe, cum îmi vine în minte. Diferă cîntecele între ele.
Rînt anume care le poţi ameRteca vorbele, la altele nu. La cîntecele mai
vechi, poţi să schimbi vorbele, că să potriveşte, la ale de acu',· nu. Aşa sînt
iele, cîntecele de a.cu' !" 7 •
Deşi o delimitare strînsă �t tematicii ar părea că nu este posibilă,
majoritatea mărturiilor nu contenesc să sublinieze că procesul aglutinării
în iiUită nu rămîne total lipsit de orice noimă. Informatorii arată că orice
motiY poate căpăta o relativă preponderenţă, cl eYenind punct i niţial ele
plecare, dar a socierea, în continuare, cere cuvinte „alese " , „frumoase",
„să să potrivească" , „să să lege", „dacă să loveşte " , „ cu înţăles" . . . : „Cu
orice Yorbc poţ.i să-ncep i " - constată lăutarul Al. Cercel (79 de ani),
<lin Cîmpulung 8• „Po' �ă bag în iel diferite cuvinte frumoase . . . Care
[Yorbe] ţi se pare frumoaiie, poţi să intri cu iele" - afirmă şi cîntăreţul
din fluier I . ljean (;">l de ani ) , <lin Hoteni 9• Menţionînd diversitat ea te3 Cf. mg. t O:i t g (S-u dus varu . . . ).
4 Cf. mg. 1 095 f ( Unde-aud cucu cînlind).
5 Cf. mg. 2420 c ( Toalci iama mi-adus/ai).
" Cf. şi i . 4671 (Dcl trei zile.„) : „ S :1 poate lega una cu a l ta" ; mg. 1833
.,Vorbe poţi să pui cite vrei" etc.
7 Cf. mg. 422 g I (Dă trei zile . . . ).
9 Cf. mg. 2468 I (Bate 11/n/11 virf11rile).
° Cf. mg. 2455 v (Ce mi-e mie drag pe lume).
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maticii şi procesul motivic, dar apăsînd mai mult pe frumuseţea doinei
„de codru" în comparaţie cu mulţimea cîntecelor cotidiene - pe care
le socoteşte mai prej os - , inf. Victoria Ghinescu (56 de ani ) , din Jugur,
subliniază şi ea : „Tot în viersu ăsta [melodia „de codru' ' ] mai merg şi
alte cuvinte. Să încep mai multe cîntece pă viersu ăsta . . . La cîntecu dă
codru ziceai mai multe cuvinte alese, nu haide-haide, d-astea d-acu' !
Puneai cîte-rn Yorhe din ăla, din ăla . . . Căuta i să potriveşti ce-i mai
frumos din iele !" 10• „Poţi să legi cîte vorbe vrei, să să potrivească !" declară aceeaşi şi cu alt prilej 11• Aproape în aceiaşi termeni se exprimă i
şi lăutarul O. Matei (51 de ani ), din Nucşoara : „în cîntecu ăsta poţi să
pui cîte vorbe vrei , însă trebuie să se lege !" 1 2 • Menţinîndu-se în acelaşi
cadru, vag, anevoie de explicat mai concret, O. Milea (62 de ani ); din Sla
tina, arată şi el caracterul divers, dar „cu înţeles", al „legăturilor" : „Păi
p o ' să pui vorbe cu înţăles cîte vrei ! Păi vezi, ca la joc : lăutaru trebuie
să combine bine versurile !" 1 3•
Este interesant de remarcat cum, dictînd, înainte d e înregistrarea
cîntată, textul la Mă rog, coadre, dumitale, inf. Gh. Furdui ( 46 de ani),
din Slatina, se opreşte la două „legături' ' pentru a menţiona spontan :
14
„Acuma vine altă ştrofă" şi „Acum o luăm pe altă ştrofă" , ceea ce denotă
o dată mai mult conştiinţa clară a alcătuirii motivice, în suită de „alte
ştrofe", a doinei „de codru". „Aici mai vine vorbe, cîte vrei să-i mai pui ;
legi ce vorbe vrei, . . . poţi să-i pui vorbe cîte vrei, numai să aibe legătură
cu viaţa ţăranului !" - declară, din perspectiva micului cărturar sătesc, şi
inf. Traian Şuţa (47 de ani ), din Nucşoara, în încheierea variantei sale
la ll'Iă uitai l a răsărit, de altfel de o deplină autenticitate „ţărănească" 15.
E xperienţa cunoaşterii cît mai bogate a arsenalului tradiţional de
mijloace motivice şi, desigur, diRpoziţia şi răgazul pentru cîntec determină
in acest fel posibilitatea dezvoltării „suitein de motive, fiind destul de
rare cazurile cînd cîntăreţul se limitează la cîntarea unui singur motiv.
De aceea, nu pare de loc exagerată afirmaţia bătrînului lăutar Al. Cercel
{ 74 de ani), căruia, cerîndu-i-se, experimental, să continue varianta
sa cîntată la Vară, vară, primăva.ră, în cursul dictării celor peste 220 de
versuri, cîte alcătuiesc această varia:p.tă, se opreşte pentru a exclama :
„Ştiu multe ! Vă ţîn păn' desară. Cîte ştiu eu, n-ajunge un caiet d-ăla !
1
Dă codru" 6•
Aceasta este astfel modalitatea alcătuirii poetice a doinei „de codru"
după înseşi mărturiile purtătorilor : „ . . . . mai multe, mai luate de ici,
de colo", cum observă aiurea inf. Victoria Ghinescu (56 de ani) , din Jugur17
sau cum arată, adăugînd şi o apreciere valorică, inf. Aurel Mache
don ( 40 de ani ), din aceeaşi localitate : „Ie multe cuvinte la iele. Să intro- i
1
duce multe. Tare frumos ie ! " 8•
·

10 Cf. mg. 427 c (Dă trei zile . • • ).
11 Cf. mg 429 c (Mi-a-ncepul vlnl11rili).
12 Cf. i. 25046 (Niciodată nu e bine).
13 Cf. i. 1 5956 ( Vară, vară, primăvară).
14 Cf. mg. 524 b (Mă rog, coadre, dumitale).
1s Cf. i. 1 5792 (Mă uitai la răsărit).
16 Cf. mg. 1 1 02 k ( Vară, vară, primăvară).
17 Cf. mg. 429 a ( Inimă cu venin muli).
16 Cf. mg. 4 1 7 d (Drag mi-e să trăiesc pe lume).
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în ce priYeşte sfera tem::ttică şi indicarea „izvoarelor" din care cîn
t,ecul „de codru" îşi trage substanţa poetică, după cele spontan arătate
mai sus de lăutarul l1icu Anghel, fără pretenţia de epuizare limitativă,
cu privire la ce „merge bine'' ("haiduceşti, de străinătate, dă oltenie, dă
.cuc, dă primăvară" 19 ) , sînt vrednice de reţinut încă unele consideraţii din
mărturiile i nformatorilor, ca acestea : „Dacă să loveşte, pui : dă haiduci,
dă căpri oară . . . " - zice şi bătrîna Veta Zipiş (67 de ani ), din Jugur 20,
referindu-se şi ea vădit la o tematică mai veche, ce i se pare oarecum spe
-cifică şi preferenţială. Nu lipsesc însă nici mărturii exprese despre tendinţa
- foarte frecventă - de a utiliza, în alcătuirea poetică pentru melodia
„de codru'\ şi unele crîmpeie din sfera cîntecului „propriu-zis" : „Apăi
mai puneai vorbe la iel cîte vroiai, şî dă la alte cîntece le mai puneai, dă
mergeai înainte l" - declară deschis inf. Maria Parolea (68 de ani ), din
Jugur21• Sau : „ Asta erea legat di colea, di colea, rupeam dîn cîntece aşa,
-cum să lovea ele. B ăgai care-cum să loveşte, dragoste, astea, asta erea !„ după cum afirmă şi inf. Veta I. Pătru (55 de ani), din acelaşi sat22•
Din toate cele de mai sus rezultă, întemeindu-ne pe înseşi experienţa
şi mărturiile interpreţilor, structura motivică a doinei „de codru" şi ames
tecul complex de elemente poetice de o mare diversitate, dintre care unele
pot proveni chiar din sfera unor cîntece binecunoscute ca atare. Dacă
aşa e situaţia stadiului actual de evoluţie, se ridică însă întrebarea : sînt
oare de văzut în aceasta urmarea unei „evoluţii" şi efectul cunoaşterii
noastre tîrzii, sau lucrurile se vor fi călăuzit dintotdeauna pe acelaşi
făgaş ? Încercarea de a da un răspuns - ipotetic, dar necesar - la această
problemă capitală pentru delimitarea şi definirea doinei va fi mai potri
vită după cercetarea concretă, mai amănunţită, asupra repertoriului şi
tematicii poetice a doinei „de codru", în stadiul în care doina musceleană
„de codru"· este surprinsă în procesul circulaţiei folclorice contemporane
şi se oglindeşte în ansamblul culegerilor întreprinse în această zonă în cursul
ultimelor trei decenii.
Străduinţa unor cuantificări statistice proiectează şi în domeniul,
.atît de stufos , al textelor poetice „de codrun lumina unei certe proporţio
nalităţi, a cărei considerare, dacă nu oglindeşte cu toată rigoarea realitatea
obiectivă - atît de greu de cuprins în domeniul faptelor sociale - , poate
fi cel puţin foarte sugestivă.
Analizînd în amănunţime cele 120 de variante individuale, grupate
după cum s-a arătat mai sus, pe baza motivului iniţial, sub 77 de „titluri" ,
am procedat - din necesitatea studiului - l a „ extragerea" tuturor
motivelor din alcătuirea diferitelor variante, urmărind în acelaşi timp
.sectorul tematic de care aparţine fiecare motiv şi frecvenţa cu care
motivele se repetă intrînd în diversele combinaţii ale variantelor. Aşa,
spre pildă, în cazul doinei Bate vîntu vinerea, am segmentat textul
în următoarele patru motive : Bate vîntul vinerea ( „strofa" I) - Bate
vînt dă primă·vară ( str. II-III) - Dă trei zile merg pe plai (str. IV-V) Plînge pămîntii cu mine (str. VI ). După extragerea în acest fel a tuturor
motivelor din toate variantele textelor poetice „de codru", am obţinut
19 Vezi nota 5 .
20 C f . f g . 2003

(O/tule, Olteţu/e).
mg. 422 e I (Fulu-ţi legea ta, făgui).
22 Cf. i. 1 4982 (De-ar veni luna lui mai).
2 1 Cf.
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tabloul global al ansamblului de motin, cu frecventa revenirii şi poziţi a
( iniţială, media n ă sau finală) a a cestora în diversele variante. Pentru a
folosi în continuare exemplul citat, dintre cele patru motive ale textului
Bate vîntii vinerea, trei apar o singură dată (în a cest text) ; în schimb,
) se repetă, în forme mai mult sau mai
mofrn1l al J,Il-lea ( D ii trei zile
puţin asemănătoare, în alte 1 2 variante (di ntre care, în opt, în poziţie
iniţială)23• Ca sferă tematică,, motivele I şi lV ( Bate vîntti vinerea şi Plînge
pămîntu cu rm'ne) ap arţi n cîntecului liric „propriu-zi s " , fiind mai frecv ente

...

acolo, în alte contexte. M otivul al II-lea ( E ate vînt (lil, primăvară) se înscrie
în tematica specifică a textelor despre primăvară, apărînd destul de frec
vent îndeosebi în doina oltenească şi în doina „ de dragm;te " . Al III-lea
motiv ( Dă trei zile 'Din pă plai), cu o atît de mare frecvenţă în textele mus
celene „de codru " , aparţine tematicii textelor din M u ntenia despre cucr
fiind atestat şi în zonele învecinate (Argeş şi Vîl cea) , cu toată probabili
tatea tot în t exte de doină24 şi figurînd, în orice caz iăzleţ, într-un singur
„cîntec" muscelean 25•
Procedînd, aşadar, la analiza amănunţită a tuturor variantelor
şi extrăgînd toate motivele din care se alcătuiesc ele, am putut întocmi
următoarea situaţie statistică, de unde - chiar dacă pot exista unele
mici abateri, datorate unor rare nedumeriri şi şo-v ăieli în desprinderea şi
c ategoi'isirea tematică a motivelor - rezultă totuşi o cuantificare globală
care reflectă destul de adecvat însăşi realitatea obiectivă :
D i s tribuţia generală
TEMAT ICA

- de haiducie-voinicie
- despre sărăcie
cuc
primăvară-vară
toamnă-iarnă
"
- din cîntecul liric
ele leagăn
satiric

Motive

66
,
17
18
130
3
5

:

286

)

}

148

I

Tola!
(prin frecvenţă)

'::
1 06
66
47
1 62

138

3
6
518

l}

347

171

Pronunţat conţinut social
Molive

'!l

I

Total
(prin frecvenţă)
114
. 14

89

�

22

19
31

111

1 89

1

158

Considerarea comparatiYă a datelor a cestui tablou stati8tic dă. un
temei foarte eonrret pentru următoarele observaţii şi eomtatări :
�la i întîi , cele 120 de Y ariante indiYiduale, grupat e, după asemăna
rea motivului iniţial, sub 77 de „titluri" , se alcătuiesc dintr-un fond global
de 286 de motive, eare, prin frecventa revenirii lor, se ridieă ]a 51 8 (s-ar
putea menţfona eă numai cinci variante sînt akătuite din cîte un singur
motiv �6, în timp r.e varianta de maximă întindere - provenind, prin

-

-

23 Cf. mg. : 427 c, 424 t , 514 a , 422:g I, 25:.>9 II s, fg. : 201 7 a, 9848 b, i . 4 6 7 1 (De frri
cleci in poziţie ini\ia!ft ; �1 i. 1 4900 (Cucule de la pădure), fg. 8846 (De clnd
:zile vin pă. plai)
maica m-a făcui) , mg. 4 1 7 c (Mă uitai la r<is1lril), fg. 87 !l 2 a dictat ( Tuturor le pare bine)
ln
poziţie median ă .
2 4 Cf. G r .
G . Tocilescu, Maferialllri folklorislice, BucurcşLi, l !JOO, p. 332 şi 1 1 1 3.
26 Cf.
cap. Clnfcce, fg. 2061 (La ffnfini/<i-11 f<igel).
2 6 Variantele : mg. 1 739 a (A 11enil vinerea mare), i. 4681 (Cind eram pe Ialomi/ă), i. 1 4 795·
( Codrule, codru/ule), i. 4664 (Cucule/ cu pana surei), i. 4 6 8 6 ( lcea-n codru, -11tre saiele).
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dict are, dintr - o c·ulegere experimental ă - cuprinde 35 de motiv-e ; de
altfel, în forma înregi strată cînt a t , însăşi ri ceastă v ri riantă se limitează
la numai 7 motiv e) 27•
Tabloul oferă unele a specte deosebit de i nteresa nte în privinţa rapor
turilor numerice ale temati ci i motivelor. Grupa moti...- c lor „haiduceş t i , dă
oltenie, dă cuc, dă primăvară' ' - în care l ăutarul Ijicu Anghel simţea eă
se cuprinde capitalul t em at i c preponderent al doinei „ de codru" - dep ă ·
şeşte categoria aluviunilor d i n domeniul cîntecului „propriu-zis" ( 1 4 8 faţ ă
de 138) ; depăşirea se r i d i c ă l a dublu d a c ă se ţine seama şi de a 8pectul fnc
venţei (3H faţă de 1 7J ) ! D e a ci se poate conch ide cu destulă certitudine
că
cel puţin în cazul doinei „de c e dru" muscelenc - :o;e ]J oate ...- orbi ,
chiar ş i î n stadiul actual d e evoluţie a l a cesteia , d e o tematică preferen
ţială, oarecum proprie şi specific ă pentru i1oetica zonală a doinei , ,de
-

codru " .

Specifică, aparţ.i nînd - d a c ă n u î n exclu sivitate, cel puţin c a ten 
dinţă principală şi preferinţă - doi n ei „de codru" este astfel trăsătura.
viguroasă a vechiului fon d tradiţional de creaţ,ii care Yorhesc de h a i du cie,
de pauperizarea. maselor exploatate (ceea ce e toemai unul dintre temeiu
rile dezvol tării h a i d u ciei ) , de poezia t onifiantă a naturii - - în care ano
timpul însorit şi cucul si mbolic chea mă la viaţă, l a muncă, la dragoste
ş i la lupta socială - , de necazurile anotimpului mohorît, cîn d greutăţ,ile
materiale împovărează, casa ş i v i aţa omului sărac, i ar hai ducul se vede
silit să-şi caute adăpost., acoperindu-şi răznătirea şi hărţuiala pînă ln
reYenirea frunzelor codrului pe plaiurile însori te. Policordia sentimen
telor din cn.re se dezYoltă baza temat i c ă a doinelor „de codru ' ' iese în
relief prin însuşi fap t ul ră în distribuţia tematicii elementul liri c etero
gen, de toate nuanţele, este, la rîndul �ău, destul de Rnhstanţial reprezen
tat prin cele 1 38 de mofrrn cu frecvenţa 1 71 . Partea cu un conţinut :-;ocial
mai răspicat cupri n de, chiar în te matica de hază, numai un t otal de 89
ele motive cu 158 de reveniri , ceea ce reprezintă mai puţin decît o treime
a.tît din fondul gloLal de 286, cît şi din t otalul frecv-enţei de ti18. Acear>ta
îm;eamnă. că ceea ce aparţine liricii generale, cu bogata ei nuanţ.are, este
un fornl ni1rneric precr. mpănitor, care îmbogă.ţeşte astfel mult peisajul
tematic al poezil'i d i n doi r a „de codru" , dar dih1ea ză parcă teniatica m a i
Vl'che şi creează t o c m a i confu z i a unei sh'ict e delimit ări tc•maticc a doirwi.
Cuan1� ificarca mot ivică atestă, în ::;fîrşit , ţ inîml sea m a de cele :iră
tate mai su-,, că opinia lui lfo sclen este cea veridică : „Doina nu este mela n 
colic�L elegfo . . . E n nu poar1 ă h a i n ă lungă şi nu grmc pc mormin1 e " ,
adeverin d t ot odat ă, şi î n eazul :Muscelulu i , obscrr n ţ.ia. lui B . l�art6k ci"L
doina b i h orean ă tu prinde �i „eintecc lirice şi uneori chiar eîntece ironiee" �8,
clupă cum se Hde d i n nit i mele grupe temati ce ale tabloului ;.;tatiR1 i c .
Cercetarea a nalitic ă a rnoti Yelor n e îngăduie :;; ă precizăm ş i care
sînt motiYcl e cele mai ;.;pecifice ale doinei „de codru" , daeă ţ i nem Rea ma
de frecventa. revenirii lor.
l\[oti�ul cu maximă frecvenţă este De trei [ci-nci] zile vin ['mcry]
pe pla'i (u neori şi în forma Tot pe plai, pc plai, pe 71lai) -- frccYcnţa J :J .
21 Cf. mg. 1 1 02 k

28

Cf.

( Vară, varrl, primăvara).
Considera/ii despre doină, in
(1 960), nr. 2, p. :'! 1 4 şi 3 1 1 .

O. Papadinm,

şi folclor", IX

„ S tudii şi c�rccl ări de i s t oric literară
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Dacă se ţine seama de conţinutul, aproape identic în continuare, al vari
antei motivice De- ar ven,i [ Veni iar] luna lui mai, cu frecvenţa 10, s-ar
putea considera că frecvenţa totală a acestui motiv este 23.
Motivul integ.rnl , citat spre p ildă din două variante, este :
Şi :

„Verde, verde şi-un susai,

„Frunzuliţă de susai,
De-ar veni luna lu' mai,

Dă trei zile Yin p ă plai,
N u băui, nici nu mincai,

C a s ă urc l n virf, l a plai,

Numai Ia cuc ascultai !" (mg. 427 c) 29

C u merinde p ă trei cai,
Nu băui, nici n u mlncai,
Numai Ia cuc ascultai ! " (mg. 4 1 7 f) 39

în ca?:ul Yariantei De- ar ve11i liina li1i mai, nu au fost socotite aci
;�i variantele mai îndepărtate , ca :
Şi :
,

„Ş-am zis verde şi-un susai,
De-ar veni luna lu' mai,

„Frunză verde şi-un susai,
De-ar veni luna l u ' mai,

S ă m ă urc iar pe cel plai,

Să m ă urc iar pe cel plai,

Şi din plai, cobor l a vale,

D i n plai, să m ă u i t l n vale,

La brlu cu şapte pistoale . . . " 31

Să-mi văz focşoare p-afară . . . " 32

Urmează, în ordinea descrescîndă a frecvenţei , motivele : Cîntli-mi,
-0uce, numai mie (17 ), Yară, vară, primăvară ( 1 6 ), Surioară căprioară ( 1 1 ),
Mă ititai la răsărit (10), A venit vinerea-mare ( 8 ) , Codre, hăinuţele tele (7),
Ia mai cîntă, cucule ( 7 ), Cîntă, cuce, nu tăcea ( 6 ) , Iarna grea, muierea rea (6),
Oltttle, Olteţule (6), Astăzi beau, şi mîine beau ( 5 ) , Cucu cîntă, mierla zice (5),
J.1i-a făcitt maica pe mine (5). Nu este necesar să stăruim, în continuare,
asupra celor 11 motive cu frecvenţa 4 şi 17 cu frecvenţa 3. Ceea ce este
esenţial în rezultatul studierii frecvenţei motivelor e faptul că toate moti
vele cu frecvenţă majoră aparţin tematicii care vorbeşte de cuc şi codru,
de sărăcie, haiducie şi anotimpuri. Aceasta e încă o dovadă elocventă
asupra conţ,inutului p-referenţial - s-ar putea zice, specific - al doinei
muscelene „de codru". Pe de altă parte, faptul că nici un motiv
provenind din sfera cîntecului „propriu-zis" nu se ridică la nivelul de frec
venţă al tematicii amintite poate şi el dovedi că se poate vorbi de o tema
tică şi o motivică proprie doinei „de codru'' în Muscel, faţă de care
elementele provenind din cîntec, deşi destul de numeroase, nu constituie
legea, ci accidentul 33•
29 Vezi nota 23.

3° Cf. fg. : 2013 a , 8708 a , i. : 1 4982, 16812 (De-ar veni luna lui mai) - deci i n poziţie
iniţial ă ; fg. 8751 dictat (M-a făcui maica pă mine), mg. 2429 c ( Toată iarna mi-adăslai) - de
asemenea l n poziţie iniţială, uşor variat ; ş i : fg. 8805 a (Drag mi-e să trăiesc pe lume), mg.
1 1 02 b (Mu!/umesc 111i sflnlu Gheorghe) şi mg 1 1 02 k dictat ( Vară, vară, primăvară) - in pozitie
mediană.

31 Cf. mg. 1 833 a - iniţ. ; i . 25046
a2 Cf. m g . 1 833 a - final.
33 Vezi şi Al.
p : 465-481

(Niciodalcl n u e bine) - med.

I . Arnzulcscu, Doina „de codru" în Muscel, �ln „Limbă ş i l i teratură", 1 1 ,
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PREMI S SE S POUR V ETUDE POETl QUE DE LA
DOINA DE MUSCEL
r�es recherches recentes sur la doina sont unanirnes a reconnaître
.que cetie espece du genre lyrique dans le folklore roumain peut etre deli
mitce et definie seulement quant a son aspect musical, tandis que Ies
�< textes » littfraires ne peuvent pas etre consideres propres et specifiques
pour la do1na a cause des nombreux melanges avec des eh\ments - tel
lement divern - de la chanson lyrique « proprement dite », quotidicnne.
L 'auteur presente une partie des resnltats obtenus par une recherche
en profondeur sur la poesie des do1nas recueillies dans un territoire bien
delimite - le district de J.1111scel de la region sous-carpatique meridionale.
Les textes poetiques qui accompagnent la melodie de la do1na de
.Muscel sont generalement des agglutinatiorn; de « motifs » lyriques en
scries de longueurs variables. J,'auteur a analyse la division en motifs des
120 « variantes » (pieces unitaires ) de textes poetiques des do1nas recueil
lies a Muscel de 1928 a l 964, qui se trouvent dans Ies collections de
!'Institut d'ethnographie et de folklore de Bucarest, en etudiant a la
fois le contenu thematique de ces motifs et leur frequence qui conduit a la
realisation des diverses combinaisons seriales des 120 variantes cnregistrees.
Sur le total de 286 motifs, le cycle evoquant : la vie libre des haldoucs, la
pauvrete, le coucou et la poesie des saisons de l'annee, comprend 1 48
motifs par rapport a 138 motifs qui appartiennent au domaine de la
lyrique quotidienne du chant « proprement dit ». Vu la frequence a laquelle
ces deux categories de motifs se repetent pour constituer Ies 120
variantes des doi:nas enregistrees, il est a remarquer que Ies 148 motifs
de la premiere categorie se m ontent a 347, t andis que la frequence des
motifs appartenant a la lyrique generale ne depasse pas 171. I/analyse met
a la fois en evidence quels sont Ies motifs poetiques Ies plus frequents ( qui
se repetent de 3 a 1 7 fois dans Ies textes des 120 variantes enregis
trees). Les motifs Ies plus frequents appartiennent tous a la premiere
caMgorie thematique.
La conclusion de cette analyse est que, en depit de Ja diversite
apparente et deconcertante de la suite et des combinaisons tout a fait
diverses des motifs, il y a quand meme une thematique preferencielle et
caracteristi que dans la poesie des doi:nas de Muscel.
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AUGUSTIN BUNEA, CULEGĂTOR DE POEZII POPULARE
VIR G IL IU FLOR EA

Xu ştim să Hc fi ocupat cineva, mai în amănunt, de activitatea lite
rară desfăşurată <le cărturarul blăjean Augustin Bunea ( 1857 -- 1909 ),
pc nemea cînrl era „student " în clasa a Y-a, la gimnaziul românesc din
Braşov. Î ncă nu împlinise 18 ani, cînd, împreună cu colegul său mai tînăr
Andrei Uîrseanu, redactează o revistă scrisă cu mîna, aşa cum se obişnuia
IJe acele vremuri la „societăţile de lectură" ale gimnaziştilor imu studen
din Tmnsilvania .
. t.ilor-teolo�d
'
Pe [�mia de ti tln a ace;;; tci publicaţ. ii , care, după modelul „Convorbirilor literare ' ' , Re numea
,,OONVER 8AŢIUN1
JURNAL LITERAR",
găsim urm ătoarele date : „Anul I (20 ian . - 20 mai ). Redigeat de Classa
V gimnasială. - Arangeatori Ang. Bunea , A. Bărsean. -- Braşov 1875".
Considerată într-o neme pierdută (însuşi A. Bîrseanu se îndoia,
la un moment dat, de existenţa ei 1 ), revista se găseşte astăzi în colecţiile
Bibliotecii universitare din Cluj (ms. H89), unde a intrat ca donaţie a
Yăduvei lui Andrei Bîrseanu. Interesanta publicaţ.ie are format in - 4°
şi cuprinde 1 3 numere, în 10-1 pagini, apărute toate în 1875.
Referindu-se la acest prim şi, probabil, unic an de apariţie al revistei ,
,
Andrei Bîrseanu vorbea în 1 9 1 0 de „ cei 2 0 - 2 4 Nri a i « Conversaţiunilor »,. 2•
După cît. se pare , el nu-şi mai amintea precis, după 35 de ani, unele amă
nunte privind apariţ.ia revistei, deşi fusese unul din redactorii ei „răspun
zători" . Afirmaţia a fost reluată, fără argumente, de Ilie Dăianu 3, care,
probabil, nu văzuse revista.
1 Amintiri despre Augustin Bunea, ln voi. Album in amintirea canonicului Augustin
Bunea, Blaj, 1 91 0, p. 1 97.
2 Art. cit„ p . 197.
3 Distincţiunea lui Augustin Bunea, in „Convorbiri literare", LXXIV ( 1 94 1 ), nr. 5 - 6 ,
p. 5 7 1 .
Rev. etn. folc . • ( O n . 12, nr . 1 . p . 61-73. Bucureşti. 1907
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După părerea noastră, „Conversaţiunile" au apărut numai în 13 nu
mere, în intervalul dintre 20 ianuarie - 20 mai 1875. Argumentul prin
cipal ne este oferit de „înştiinţarea" de la sfîrşitul numărului 13 : „Cu
acest număr se fineşte primul an al jurnalului nostru literar « C onversaţiuni ».
Bucuros l-am fi continuat şi mai departe, însă timpul care este acum atăt
de scump pentru studiu, nu ne iartă de a-l mai edita'' (p. 104).
Ni s-ar putea răspunde că celelalte 7 sau 11 numere de care vorbea
Bîrseanu au apărut în anul şcolar următor, cu atît mai mult cu cît „aran
geatorii" anunţau, în a ceeaşi înştiinţare, că se vor îngriji de apariţia revis
tei şi în viitor.
Cu toate promisiunile, se pare că revista n-a mai fost editată. Nimeni
nu pomeneşte nimic în legătură cu reapariţia ei , nici chiar A. Bîrseanu, care
o aminteşte doar atunci cînd se referă la activitatea lui A. Bunea din 1875.
Din „Tabla de materii" vedem că aproape toate contribuţiile con
stau din creaţii originale, traduceri din literatura universală., notiţe is
torice şi literatură populară, aparţinînd celor doi „arangeatori". De cola
borarea lui A. Bîrseanu nu ne vom ocupa de loc, întrucît nu este de natură
folclorică, iar în ce priveşte pe aceea a lui A. Bunea, ne vom opri numai
la „marea colecţiune de poesii populare" adunate de el - aşa figurează în
„Tabla de materii", pe cînd titlul din cuprinsul revistei e mult mai simplu :
„ Strigături sau cîntece populare" 4• Ele au apărut în numerele 5 (p. 33 - 3 5 ) ,
6 ( p . 46 -48), 7 (51 - 5 6 ) , 9 (p. 70 - 72 ) şi 11 ( p . 87 - 88 ) , după c e fuseseră
citite, mai întii , la una din şedinţele „societăţii de lectură" .
Primele texte ale colecţiei sînt precedate d e o scurtă „Introducere".
E descrisă mai întîi „ardeleneasca" , un joc foarte raspîndit prin Ţara
Făgăraşului , într-o manieră care aminteşte de consideraţiile lui Nicolae
Filimon 5 sau At. l\'I. l\larienescu 6 asupra coregrafiei populare : „Fiecare
fecior chiamă una sau 2 fete, le învîrteşte pe sub mînă şi astfel jocul se
începe . . . Lăutarul cîntă repede, un june iese în mijlocul horei, după el
altul şi aşa mai departe pînă ce se adună vreo 4 - 5. între chiote şi stri
gături se întrec la joc ; ochii tuturora îi priYesc, pînă cînd se retrag iarăşi
în şir şi joacă mai lin" (p. 33 ).
După ce mai arată că, în timpul jocului, tinerii „îşi răsucesc picioa
rele ş1_ bat în cisme şi călciie", A. Bunea revine la strigături, comentează.
vrno patru dintre ele, cu intenţia mărturisită de a le clasifica din punct
de vedere tematic. Alege una inspirata de dragostea unui tînăr pentru o
fată, altele două cu conţinut anticlerical şi, în sfîrşit, după ce se m a i referă.
la acelea „în cari feciorul îşi exprimă nemulţumirea de a fi soldat", stabi
leşte aria tematică a strigă.turilor : „ despre astfel de lucruri tractează mai
cu seamă cîntecile populare" (p. 34).
Dorind să-i lase pe cititori să se convingă ei înşişi de „preţul şi cu
prinsul" acestor „cîntece sau mai bine zis strigături" , A. Bunea îşi încheie
�

î n nr. 1 1 al revistei, textele folclorice apar

sub

populare.

un

titlu

simplificat

:

Strigături

5 Jocul bănăţean, în „Naţionalul", I (1858), nr. 88 (ap. G. Călinescu, Nicolae Filimon,
Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1 959, p. 48).
6 Poesia popurala. Colinde culese şi corese de . . . , Pesta, 1 859, p . XVI I ; De insemnătatea
datinelor poporale pentru literatura dramatică, în „Familia", IX (1 873), nr. 2 1 , p. 242.
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comentariul reproducînd apoi textele colecţiei propr iu-zise. Între ele.
întîlnim, pe lîngă strigături, şi cîteva cîntece, chiar frumoase, cum ar fi :
De clnd maica m-a făcut,

Şi dragi căprioarele,

Tot ln codru mi-am crescut,
Şi nimini nu m-a văzut,

Căprioară, căprioară,
Scoală-te-n două picioare

Făr' luna şi soarele

Si roade codru pe poale. (p. 34)

Jelui-ro-aş jelui,
Jelui-ro-aş şi n-am cui,

Dar m-oi lăsa păn' l a vară

sau :
Şi-oi ieşi Intre hotară
Şi-or răsări ghergheţei
Şi m-oi jelui la ei,

Jelui-ro-aş codrului,
Codru-i verde,

Ca la frăţiorii mei ;
Şi-or răsări viorele
Şi m-oi jelui la ele,
Ca la surorile mele. (p. 70)

Nu mă crede ;
J elui-m-aş la străin,
P!nă mlne-i satul plin ;

Tînărul culegător era la curent cu publicaţiile contemporane în
domeniul p oeziei p opulare. Ca dovadă , atunci cînd repr oduce cunoscuta
doină :
Du-mă badeo şi pe mine,
B adeo-ntr-o ţară cu tine ;

De ţi-o fi cu min'ruşine,
Fă-mă brlu pre Ungă tine . . .

,

el fa.ce următorul comentariu : „Acest cîntec se pare a nu fi decît o parte
din o baladă populară, deoarece d-nnl M. Pompiliu între baladele sale
populare publicate, are una, care seamănă pe la un loc foarte tare cu
acest cîntec" (p.46 ).
Bnnea dă ş i o serie de zece „ciufale de sate" (p. 4 7 - 48 ) , în cîte donă
sau mai multe versuri , pe care de asemenea le comentează. Ele cuprind
mai ales „glume muşcătoare" la adresa satelor învecinate. Heproducem
cîteva dintre ele, pentru valoarea lor documentară :
Comana-de-Sus
Multă foame-a dus. (p. 47)

Pe la noi pe la Vlădeni
Nu se fac măcar cocicni. (p. 48)

Comana-de-Jos
Multă foame-a ros. (p. 47)

Pre la noi, pre la Şercaia
Şase cofe lasă claia. (p. 48)

Aceste sate se află în Ţara Făgăraşului, ţinut de unde însuşi A. Bunea
mărturiseşte (p. 33) că le-a cules : „ Trebuie observat de la început că aici
se vorbeşte despre datini în satele de pre lîngă munţii şi districtul Făgă
raşului". După informaţia pe care ne-o dă A. Bîrseann, poeziile au fost
culese în Vad, satul de origine al lui A. Bunea, şi, poate, şi în satele vecine.
https://biblioteca-digitala.ro
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Articolul şi culegerea lui Bunea doverlesc atît interesul pentru
poezia populară la elevii liceului braşovean 7, cît şi faptul că viitorul
acn,demician, încă de pe băncile şcolii, avea afinităţi literare cu ceilalţi
doi mari învăţaţi care, în tinereţe, s-au ocupat şi ei de culegeri populare :
Timotei Cipariu şi Ion Micu-Moldovan.
Prin cele aproape 100 de cîntece şi strigături, el ne orientează �i
asupra circulaţiei poeziei populare din jurul Vadului Făgăraşului, la
mijlocul celei ele-a doua jum ătăţi a veacului trecut.
Am adăuga, în sfîrşit, că în prefaţa la Doin e şi strigâtiiri din Ardeal s
A. BîrReanu spune : „Aici trebuie să obserY că pe lîngă piesele amintit e,
mi-am permis a introduce în colecţiunea de faţă cîteva doine şi strigături
auzite de mine în Ţara Oltului . . . ". O colaţfonare atentă ne face· să con
statăm însă că o parte din aceste texte au fost reproduse, cu mici modi
ficări, din culegerea publicată de A. Bunea în revista „studenţilor" hra
,� oveni 9•
ContribuţirL folclorică a istoricului blăjean, determinată de marele
interes manifestat pentru literatura populară în Transilvania secolului
al X!:X -lea ( George Bariţ, Timotei Cipariu, Andrei .Mureşanu , Ion :Micu
J\I oltlovan, At. J\Iarienescu şi alţii ) , aparţine anilor de şcoală petrecuţi
la Braşov. l\Lai tîrziu, ocupat cu lucrările 1mle de iRtorie bisericeaRcă, el
nu se va mai interesa, dupa cît se pare, de folclor.
Colahonuea lui Augustin B unea fa revista manuscrisă „Conversaţiuni"
cu acea „colecţiune de poesii populare" se cuvine să fie relevata, pentru
a completa profilul unui învăţat şi patriot „neştiutor de a se cruţa pe
sine însuşi" , după cum a fost caracterizat la moartea sa, intîmplată în
1909, de către un contemporan.

Reproducem , în continuare, textele colecţiei lui Augustin Bnnea,
păstrînd ordinea apa.riţiei lor în revista „Conversaţiuni" 10•
[1 ]

[ 2)

Tu, murgule-n pasu mare,

Zice popa că nu fură,

S-ajungem ! n sat cu soare,

Ş i l-am găst Ia o u ă-n şură ;

c-am o m!ndră ca o floare,

Zice popa că nu i a ,

Din obrazu-i pică slnge,

Şi I - a m găst la i a p a mea.

Clnd o văd inima-mi pllnge.

7 Datorită, !n bună parte, unor profesori ca Ioan AI. Lapedatu, despre care Enea Hodoş
scria că i-a susţinut şi întărit „imaginea primă, deşteptată pentru frumuseţile d i n poezia po
porului. . . " (vezi „Anuarul Arhivei d e folclor", V I I (1945), p . 1 23).
8 Bucureşti, 1885, p . X . Notă.

9 Astfel, textele nr. CCCXLI (p. 467), CCCLV I I (p. 471) şi CCCLV I I I (p. 472) din I.U .
.Jarnlk, A. Blrseanu, Doine şi strigături din Ardeal, slut aproape identice cu textele nr. 30 (p. 47),
35 (p. 48) şi 36 (p. 48) din „Conversaţiuni".

10 Textele din anexă pot fi găsite î n revista „ Conversaţiuni" după cum urmează : cele
nu merotate de noi 1 - 4 figurează ln „ Introducerea " ce rleschide colecţia, Ia p. 3 3 - 34 ; 5 - 14.
la p. 34 ; 1 5 - 19, la p. 35 ; 2 0 - 22, Ia p. 46 ; 23 - 34, Ia p. 47 ; 35 - 40, la p. 48 ; 41, Ia p. 54 ;
42 - 52, la p. 55 ; 53 - 61 , Ia p. 56 ; 62 - 66, Ia p. 70 ; 6 7 - 77, Ia p. 71 ; 78 - 83, la p. 72 ; 84. - 91, la p. 87 ; 92 - 97, la p. 88.
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[3]

( 9)

Ciţi feciori de oameni mari,
Toţi-s fraitări şi căprari ;
Numai eu, fecior de popă,
M-a pus dracu să bat dobă.

[4]
De-ar fi puşca de tocană
M-aş face şi eu cătană ;
De-ar fi puşca de lemn verde
Şi regimentul de fete,
Eu m-aş face-un ofi ţir
Şi le-aş lua la iziţir.

( 5]
Strigă, strigă, mutule,
Nu tăcea, tăcutule ;
Că de te-aş fi făcut eu,
Ţi-aş trage gura-n ghilău 11,
Dar te-a făcut mumă-ta,
Şi ţi-o tras-o cu sapa.
J 12
[
• • • • • • . . . •

(6)
D a strigaţi, feciori, strigaţi,
Da strigaţi, că nu furaţi ;
Numai luaţi de unde-aflaţi
Şi chiliţi de unde ştiţi.
(7)
Declt slugă la popa,
Mai bine să baţi doba.

Rău, maică, m-ai blăstămat,
Să mă arză soarele
Pe toate răzoarele,
Pe drumul Bănatului
Cu puşca-mpăratului ;
Rău, maică, m-ai blăstămat,
Să mă arză soarele
In mijlocul cimpului,
De coarnele plugului.
(10]
Voinicul care-i voinic,
Poartă rosmarin cu şic,
Dar care-i un blăstemat
Poartă rosmarin uscat.
[1 1 ]
Staţi feciori cu jocu-n loc,
Nu jucaţi aşa cu foc,
Să vie şi mindra mea,
Cu faţa ca hărtia,
Cu ochii ca fasolea,
Cu capu cit ferdela
Sprlncene ca-n palma mea.
( 12]
De clnd maica m-a făcut,
Tot ln codru mi-am crescut,
Şi nimini nu m-a văzut,
Făr' luna şi soarele,
Şi dragi căprioarele,
Căprioară, căprioară,
Scoală-te-o două picioare
Şi roade codru pe poale.

( 8)
Auzit-am auzit
Că mor oameni de urlt ;
De urlt nu moare nime,
Că de-ar muri cineva,
Ar muri şi mîndra mea.
n
12

[ 1 3)
Săriţi sdranţe cit puteţi,
Că de mine vă ţineţi,
Săriţi sdrunţe plnă-n vine,
Că tot aşa vă stă bine.

rindea.
Ghilău
Vers i ndescifrabil.
=
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[20)

[14]
M-a minat maica la joc
Cremene şi foc,

Du-mă badeo şi pc mine,
Badeo-ntr-o ţară cu tine ;

Să joc fata cea aleasă
Cremene şi iască ;

De ţi-o fi cu min'ruşine,
Fă-mă briu pre lingă tine ;

l ată, maică, c-am jucat
Pipă şi tabac,

De ţi-o părea brîul greu,
Fă-mă lumină de seu,

Da-o j uca[-o] ta tă-său
Pipă şi b r gău,

Tu pc unde-i lnsăra
Eu ţie ţi-oi lumina ;

Şi-o j uca-o mumă-sa

De tc-ntreabă cineva,

Iţe şi vărgea 13.

Cc lumină-i aceasta :
- D-asta-i lumină de seu

[1 5 ]

Mîndruţă din satul

meu ;

H i ! h i I h i I n u te Icni,

D-asta-i lumină de ceară

Că de-o lua bădiţa biciu

Mîndruţă din a mea ţară 14•

Te face precum c briciu.
[21 )

[16]
Măi bădiţ, bădiţ c a tine

Vecina de lingă noi

Te-aş face dintr-un arine,

Spală rufele-n butoi ;

Un arine noduros,

Şi le tinde pe grădele

Şi te-aş face mai frumos.

De latră clni [ i ) la ele

[17 ]

is.

[22]

Pănă ţinc dulcele

Fala popii de la noi

Fctele-s ca crucile,
Dacă vine sîntu post

Arc zestre şase boi.

Şi pleacă urechilc-n jos

Dinainte n u sint doi,
La mijloc

Şi se u i tă bonchcnat
Că cc n u s-au măritat.

Nu slnt de loc,
La proţap
Acum se fac.

[18]
Răsai lună ş i te suie
Să fi[ i] ba dii

de

[23]

soţie

De-aci păn' la Orăştie,
De la Orăştic-n jos,
Să fi i i ] badco sănătos.

rnlndro,

u na

Nu-i ca luna ;
Ca luna de luminoasft
Ca

[19)
Iacă,

Nicc

mireasa

pice, nui duc,

de frumoasă.
[ 24 )

Pleacă-te să le sărut ;
Sărută-mă badco-n din\i

Aruncă-Le, purice.

Da de buze să n-atingi,

Nu mă pot de pintecc.

De-i a t inge buzele

Aruncă-Ic,

Te calcă nevoile.

Nu

crastavete.

mă pot de printre fete.

1 3 Ultimele pa i ru versuri an fost adăugate ulterior, nu ştim de către cine, cu creionul.
14 O variantă a acestui clntcc a fost lnrcgistrată, pe la 1 83 1 , de preparandul Dimilric
Ardelean (vezi R . Todoran. Poezii pofJU/are lnlr-un manuscris ardelean din 1 831, in „Anuarul
Arhivei de folclor", VII ( 1 94 5 ) , p. 1 33).
1 6 - 1 6 Aceste texte slnt reproduse, exact in aceeaşi form:I, şi la p .5 l din „ Cmwcrsa \mni".
.
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[31 )

( 25 ]
D e n-ar f i armean cu şatră

Fă-mă, doamne, cc m i [- i ) face,

N-ar mai fi fată gătată ;

Fă-mă ruj uliţă-nvoaltă

Dar armean cu şatră este

La bădiţa meu ln poartă ;

Şi-s gătate şi neveste.

Cu maică-sa să vorbesc,
Iar cu el să mă iubesc.

[26]
[32)

De-ar fi drumul prin pădure,
M-aş duce cu mindra-n lume ;
Dar c drumu prin oraş

Comana-de- Sus
Multă foame-a dus.

Şi mă-ntreabă de răvaş ;
Doi mă-ntreabă,

[33)

Doi mă leagă,
Doi-mi gătesc furcile,

Comana-de-Jos

Doi-mi j ură crucile.

Multă foame-a ros.

( 27 )

[34)

U I iu I iu I c-acuma viu
De la vin, de la rachiu,
De la mlndra care-o ş ti u

Pc la noi pc la Părlu
16•

Şapte boanc 17 pe-un ştuleu.
(35)

[28)
Deseară se lasă sec,

Pe la noi pe la Vlădeni

Mă duc, maică, să mă-nec.

Nu se fac măcar codeni.

- Nu te duce fiica mea,
Căci se vorbeau doi colea

[36)

Ca să viă să t e ia.
- Ducă-se la furcile

Pre la noi, pre l a Şercaia

Dac-a trecut dulcele.

Şase cofe lasă claia.
1 3 7]

[29)
D a ţ i cu toţii

Fetele din Arpatac

Bată-o morţii,

Trage pipă cu tabac.

Să suim finlina-n deal,
Să se spele fetele

138)

Că-s negre ca iepiclc ;

Fetele din Simbăta

Dar feciorii
bujorii.

Cu guşa cil feldera.

Ca

Fă-mă, doamne. cc m i [ - i ) face,

Sus-i ecrul de pămlnt,

Numai pop<i nu nui face ;

Fete ca la noi nu slnt ;

Să mine p i tă
Bombăi l:i

11

Boa n e

Ila mai sin t şi-n alte sate,
Da-s cu gurile căscate ;

Şi colaci

Cu cămăşi păcurăreşti,

De la s:iraci.

Cu poalt• de sac de peşti.

��

boabe.
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[ 46 ]

[ 40 ]

Fata popii cea m a i mare

Aşa joacă pe la noi

Şade jos şi face zale,

Cu teleaga cu doi boi ;

Cea mai mică

Aşa joacă prin Hurezi

Le lncirligă

Cu teleaga cu doi iezi ;

Şi Ic dă pe 1m\măligă.

Aşa joacă prin Beclean
Cu teleaga cu hirean.

[47 )
Spală maică hainele

[41 ]

Că se duc cătanele
Şi le tinde pc grădele

Fetele de peste vale
Fierbe m tţele-n cîldare
Şi le face cătărigi (cătăroage)

18

Şi Ic uscă-n gînduri rele.

[48 )

Şi le dă la ibovnici.

Măi bădiţo, tu eşti cine
Că nu vi l i ] scara la mine.

[42]
Sub po tcoava cismei mele

Trecut-am pe sub fereas tră

Şade dracu ş-o muiere

Şi

Ba tu, mtndro, eşti ciţa,
Că nu faci pc voia mea ;

mă invaţă a face rele.

Te-am văzul cu doi ln casă ;
Cel ce şedea lingă tine
Era bun prctcn cu mine,

[ 43 ]

Cel cc şedea după masă

Place-mi mândruliţa înaltă

Era cu inima arsă

Că-mi dă gura peste poartă ;

Ca · şi-a mea de la fereastră.

Dar mtndruţa mititea

[ 49 )

Mă face să trec la ca.

Astă vară mi-am viirat
Cu oile la Bămit ;

[44]

Dar la vară mi-oi văra
Oltule, pre malul tău

Cu oile la Moldova ;

Crească iarbă cu dudău,

De-ar fi Moldova la cruce

Să pască murguţul meu,

De trei ori pe zi m-aş duce,

Să se facă latu-n şale,

Dar Moldova-i mai departe

Să mă pui pe el călare,

Nu poci merge fără carte.

Să mă duc la Cincu Mare,

[50 ]

Să capăt pe ci păralc ;
Să mă duc Ia Cincu Mic,
Să capăt ca el v01111c.

[4 5 ]

Pentru ochi ca murele
Ocol csc păci urile ;
Pentru sprtncenc-nghinatc
Imblu ţara jumătate
Şi Moldova a 3-a parte.

Sub poalele codrului

[ 51 )

Stau armele hoţului

u

Şi le plouă şi le ninge

Ciurcă, ciurcă, rea de furcă

Şi n-are cine le-ncinge ;

Lasă furca şi le culcă

Că feciorul car' lc-a-ncins

Şi te scoală somnuroasă,

Şade tn temni ţft prins.

Că găseşti cănepa toarsă.

Nota culegătorului.
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[58 ]

Unde-ai fost tu Vasiliă ?
La crişmă, lele Mariă.
Ce-ai beut tu, Vasiliă ?
Două oca de vin, Mariă.
Plătitu-I-ai Vasiliă ·1
Plătit-o dracu, Mariă.

Curvuliţă cu păpuci
Seara vii, scara te duci
Şi nimica nu-mi aduci.
Făr'o corfiţă de nuci,
Dar nici aceea nu-o minei
Pănă nu-o dai la ibovnici.

[ 53]
[59]

Munte, munte, piatră seacă,
Lasă voinicii să treacă,
Să treacă la ciobăniă

Măndra mea de măndră marc
Nici o iiă bună n•are,

Să scape de cătăniă.

Cea mai bună şi-ci cărpea
Să şi-o ia dumineca.

[54]
De-ar fi dorul ca focul

(60]

S-ar aprinde Braşovul,
De 3 părţi cu lemne verzi
Pe de-o parte cu uscate
Şi-ar arde plnă-n cetate.

Asta-i lelea, ba nu-i ea,
Că de mi-ar fi leii ţa
Ar cunoaşte-o bădiţa,
Dintr-o miă dintr-o sută

[55]

Pe iia de ea cusută ;
D intr-o sută dintr-o miă

Mlndruliţă ca a mea
Nu-i citu-i varmeghia,

Pc fodorii de la iiă.

Cănd mă duc seara la ea
De loc face scovarda.

[61 ]

[ 56]

Foaie verde de piperi,

Trage-mi vint cu măncca

Vină mlndră-n deal Ia peri

Să-mi viă dumineca,

Să te-ntreb ce-ai făcut ieri.

Să mă duc la Comăna

- Am dat apă la doi veri,

Să mai văz ibovnica

Am dat apă de spălat

Cum o bate mumă-sa

Şi-un picuţ de sărutat.

Cu un fir de bosioc
Peste supţircl mioşloc,

[62]

Cu-o pană de răţişoară
Peste alba feţişoară,

Cine m-a făcut cătană

Cu nuiele cu smicele
Peste negrele sprincene.

Nu-i mai trebuie pomană,
Că pomană. şi-a gătit,
Cînd p e min' m-a călănil ;

[ 57 ]

Din cioareci şi din opinci

Niţa, Niţa din Gogoş

:\Ii-a dat nădragi şi ţipici ;

Cu 3 pene de cocoş
Unu muşcă, unu pişcă,

Din măciucă ciobănească

Unul face la bagagc

Din căciulă mocănească

Şi măncă cu cine-i place.

Mi-a dat chivără nemţească.

l\li-a dat puşcă cătănească ;
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(67]

(63]
Clnd eram de nu iubeam,

Cite flori pe deal în sus

Unde mă culcam, durmeam,

Toate cu mlndra le-am pus

Dar acum de clnd iubesc,

Şi-am numit de le-a plivit,

Nu pot să mă odihnesc ;

Ca să fie de iubit,

De clnd te cunosc pe tine,

La feciori de dăruit,

N-am carne de-un ban pe mine ;

La feciori fără mustaţă

Măcar de o-ai clntări

Ca să-nveţe-a stringe-n brată

Mai multă nu ai găsi.

Şi-a săruta cu dulceaţă.
(68]

[ 64]
Spune, mlndro, apriat 10
De clnd am ieşit din sat,
Clţi voinici te-au sărutat.
- Pe cei ce m-au sărutat,
De i-aş strlnge-aş-face un sat ;
Iar

cu clţi am trăit bine,

De i-aş strlnge-aş face-o lume.

Pe de-o lature de sat
Merge-un păun retezat,
Dar nu-i păun retezat,
Ci-i bădiţa fermecat ;
Şi cine l-a fermecat ?
Mlndruliţa lui din sat,
Cu mere din trei grădini,
Cu apă din trei flntlni.

[65 ]

(6 9 ]

Jelui-m-aş jelui,

Cucule, popă sărbesc,

Jelui-m-aş şi n-am cui ;

Vino să mă spovedesc,

Jelui-m-aş codrului.

Căci eu n-am multe păcate

Codru-i verde,

Făr' un car şi j umătate

Nu mă crede ;

Şi cite-oi mai duce-n spate.

Jelui-m-aş la străin,
Pănă mlne-i satul plin ;

[ 70 ]

Dar m-oi lăsa păn' Ia vară
Şi-oi ieşi Intre hotară

Bădiţa care mi-e drag
Nu-mi face tină la prag ;

Şi-or răsări ghergheţei

Dar care-mi e urit

Şi m-oi jelui la ei,

Num'odată - . mi e prea mult.

Ca Ia frăţiorii mei ;
Şi-or răsări viorele

[ 71 ]

Şi m-oi jelui Ia ele,
Ca la surorile mele.

Măriuţă, gură dulce,
Ian ia sama cind m-oi duce,
De mă duc pe vreme rea

[66]

Drag ţi-oi fi clnd ne-om vt.dea ;

18

Spune-mi, maică, apriat,
I n ce apă mi-ai scăldat ;
Sau ln apă de sub punte

Merge-om mlndră lmprelină ;

Ca să fiu voinic de frunte ;

Clnd ti-ntoarce de la mine,

De mă duc pe vreme bună
Şi ia seama, mindro, bine,

Sau ln apă din fintlnă

Că de-o fi lună cu nor,

Ca să port sabia-n mină ;

Vei trăi cu mare dor ;

Sau ln apă din părău
Să port sabie la brlu.

Vei trăi cu mare jele.

Apriat

=

Iar de-o fi lună cu stele,

limpede, desluşit, pe lnţeles.
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[72 ]

[ 79 ]

Vai săracii ce feciori

Citu-i ţara şi Porceşti

Parc-au fost tot vighetori,

Nu-s voinici, ca Sipuşcşti ;
Că să-ncalţă pe regulă

Vighetori la pătrinjei
Şi-au rămas cam mititei.

Şi le curge m . . . -n gură.

[73)

[80]

Bădiţa de preste deal
Ar veni dar n-are cal ;
Pentr-un pui de om frumos
Să trudi badea pe jos.

Fiţi, feciori, cu voia bună
Că-mpăratul vă cunună ;
Preste-o lună, peste douii
Ne pune cunună nouă.

[74 ]

[8 1 ]

Mîndruţă din satul meu,
Auzit-am că ţi [-i ) rău,
Dar nici mic nu-mi e bine,
Căci nu pot veni Ia tine.

Fata popii Zaharie
Se cunună, n-are llă.
Are una de bumbac,
Ruptă-n cot şi după cap.

[75)

[82]

De-aş mai trăi păn' Ia toamnă
Să mă-nsor să-mi iau o doamnă,
Fie doamna de ţigan
Numai să aibă vigan

20.

Vai, săraca, ce mai fată,
De trei ani nepeptănată.
Cînd pleca la peptănat
Şapte sate-a adunat
Cu topoară, cu măciuci
Să o moare la păd . . .

[ 76 ]

Pe cărarea capului,

Zice popa c ă nu i a
Ş i l-am găst l a iapa mea ;
Zice popa că nu fură
Şi l-am găst la ouă-n şură.

Merge ciurda satului ;
Pe părul de la urechi,
Merg păd . . . , tot perechi.
[83 ]

[ 77 ]
Fluieraşul încă zice,
Dacă-i dai mălai să mînce ;
Fluieraşul încă vrea,
Dacă-i dai rachiu să bea.

Am avut şi eu o mindră
Şi-am dat-o pe-un funt 22 de brlnză,
Dar nici brînza n-a fost bună
Şi măndruţ-a fost nebună.
[84)

[78 )
Cine vrea să se iubească
Treacă-n ţara telinească 21 ;
La munţii Tirolului
Că aia-i ţara dorului.
20
21

22

POPULARE

Pentru tine, pui drăguţ,
Nici seara nu mă desculţ ;
Dar nici nu m-oi desculţa,
Pln'ce nu te-oi săruta.

rochie de postav..
Vigan
italienească (nota culegătorului).
Telinească
u nitate de măsură a greutăţii, de aproximativ 1 /2 kg.
Funt
=

=

=
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[ 91 ]

[85]
Mtndra mea secerătoare
Seceră vara la soare,
Nice capu nu o doare ;
Şi eu sini secerător,
Dar de cap numai nu mor.

[86]
Frunză verde, fo ii.i e lată,
Bine-am mai trăit odată,
Dar s-a-ntors foaia pe tău,
Şi-am ajuns destul de rău.

Mă uitai din deal ln luncă,
Toate plugurile umblă,
Numai pluguleţul meu
Odihneşte sub părete,
Boi [i ] paşte iarbă verde ;
Mă uitai din deal 'ln vale,
Pe ce să mă pui călare,
Pe murguţ cu coamă mare,
Pintenog de trei picioare ;
Las' să fie pintenog,
Dacă-mi calcă la soroc.

[ 92]
Vai de mine, slnt băut,
Rachiu nu l-am văzut ;

( 8 7)
Sasule bătut de cruce, ·
Ce minei vinerea cu dulce,
Că ţi- [ i ] şura Ungă claie
Şi om face-o flăcăraie.

Căci nu-s beat de băutură,
Ci slnt beat de voie bună.
Vai de min' am asudat,
Dar n-am asudat de gras,
Ci de ci udă şi năcaz.

[88)

[93]

De-ar da D-zeu un foc
Să arză Sibiu. t oţ ,
Să arză casarmcle,
Să scape cătanele,
Să arză căsuţele,
,

l\lăi Ioane de la cai,
Dar t u gura cui o dai ?
Dă-mi-o mie-n datorie
Pină la Siinta 2\Iărie.

Să scape recrutele.
[9 4 )
[ 89]

Lelea cu călciie-nalte

U, i u , i u , şi-aş bea· rachiu,

Şi-aş mi nc a cocă de gri u ,
Şi-aş minca şi de secară,
Şi-aş lntinge şi-n păpară,
Dar mi-e frică că mă-nsoară
Şi-mi dă o nevastă chioară.

lapte
Apuca pe h u dici oar ă ,
Yeni cu ulci�a goa h i
Cu ulcica după

.

[95)
Place-mi vara caşul d ulci,,
Dar la oi dracul s-ar duce ;
Place-mi vara caşul moale,
Dar la oi să ri u mă scoale ;

[ 90]
Inima mea clnd s�apriitde
Şapte sa te n-o pot stinge,
Făr' clrciumarul cu butea
Şi ţiganul. cu. dipla.

De s-ar paşte oile

la sat ca glştilc,
Oile se pasc la cimp
Şi pe ploaie şi pe vinl.

Pe
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De vezi mlndra ce-ţi mai face,

( 96 )
Cum nu-i dorul pară mare,
Că umblă din ţară-n ţară ;
Cum nu-i dorul mare foc,
Că umblă din loc ln loc.

Că s-a pus în pat de zace
Şi nimica nu-i mai place ;
Ce mănlncă nu-i tigneşte
Şi ce bea nu-i foloseşte ;
De-mbucă vro-mbucătură

( 97 )

I se face gaz în gură,

Du-te badeo şi te-ntoarcc
Ş1-ţi mai fă vreo cale-ncoace

Şi de ia vrun pic de vin
I

se face !n venin 23.

23 Am modificat ortografia şi am corectat, ln clteva locuri, puncl uaţi;i .
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I

ION

MUŞLEA

I

La 27 iulie 1966 a decedat Ion Muşlea, şeful Secţiei de etnografic şi folclor din Cluj
şi unul din fruntaşii folcloris listicii româneşti. S-a născut ln 29 septembrie 1899, ln Şcheii Bra
şovului, fiul unui învăţător originar din Rotbav - Făgăraş . Studiile medii le urmează la
liceul din Braşov, cele superioare la Facultatea de filologie din

B u cureşti

(1 918) şi din Cluj

(191 9 - 1 922). Intre 1 923 şi 1925 e trimis ca bursier la Şcoala Română din Paris, unde studi
ază istoria artelor şi folcloristica. întors ln ţară, e numit subbibliotecar al Biliotecii Universităţii
din Cluj, al cărei director va fi Intre 1 93 7 şi 1 948. Organizator conştiincios şi pasionat, aduce
biblioteca universitară într-o stare exemplară, atlt ca mod de funcţionare, cit şi ca bogăţie,
biblioteca clujeană fiind ln acea vreme cea mai mare bibliotecă din ţară, cu peste 1 100 OOO
de lucrări.
Paralel cu această activitate organizatorică, Ion Muşlea se dedică şi cercetărilor din
domeniul culturii populare. Mai lntli, Intre anii 1 926 - 1 929 lucrează ln cadrul Muzeului etno
grafic al Transilvaniei. După ce întreprinde ln vara anului 1 928 o călătorie de informare ln
ţările germanice şi nordice, devine l n 1 930 directorul Arhivei de folclor a Academiei Române,
cu sediul ln Cluj. Din 1954 lucrează.ea cercetător ln Secţia de istorie literară şi folclor, iar
ln 1964 este numit şeful Secţiei de etnografie şi folclor din cadrul Academiei Republicii Socialiste
România, filiala Cluj.
Ion Muşlea a pus bazele folcloristicii româneşti din Cluj, unde totul trebuia luat de la
lnceput. Cu încetul, se infiripează Arhiva de folclor, datorită sprijinului Academiei prin I . Bianu
şi S. Puşcariu şi al colaboratorilor entuziaşti. Prin migală şi perseverenţă Ion Muşlea fundează
Intre 1 930 şi 1 949 o arhivă de folclor de prim rang, ca bogăţie şi mod de organizare.
Cu toate că fondurile băneşti erau puţine, Muşlea izbuteşte să-şi clşlige 875 de colabora
tori, recrutaţi dintre cadre didactice universitare, studenţi, elevi şi mai cu seamă preoţi şi învă
ţători.
Călăuzit de un patriotism luminat, Muşlea a făcut din Arhiva de folclor o insti tuţie na
ţională, nu regională, căutind să cuprindă întregul teritoriu românesc, dind precădere ţinuturilor
puţin cercetate. Fiindcă viaţa spirituală - obiceiurile şi credinţele - era vitregită ln raport
cu li teratura populară, Muşlea s-a străduit să remedieze această rămlnere ln urmă. 1n acest
scop el a difuzat treptat 14 ches tionare referitoare la : calendarul popular din ianuarie-februarie,
obiceiurile de vară, animalele ln credinţele şi literatura poporului, obiceiurile de primăvară,
credinţe şi povestiri despre duhuri şi vrăjitoare, obiceiuri la naş tere (botez şi copilărie), calendarul
din octombrie-decembrie, pămlntul şi fenomenele atmosferice după credinţele populare, moar
tea şi lnmormlntarea, credinţe şi obiceiuri despre casă şi gospodărie, nunta, obiceiurile juridice,
semne şi prevestiri, Crăciunul. In 1948, Arhiva de folclor lnsuma 1 244 de colecţii de folclor
Rev. etn., tom. 12, nr. J, p. 75 -86. Bucureşti. 1967
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de dimensiuni variabile, care proveneau de pe întreg cuprinsul ţării (520 din Transilvania, 407
din Moldova, 234 din Muntenia şi Oltenia, celelalte cu cuprins miscelaneu).
Pentru consultarea cu uşurinţă a materialului inventariat, Ion Muşlea a întocmit un
fişier tematic pe probleme de amănunt, lucrat cu minuţiozitate de bibliograf, într-o ordine admi
rabilă. Sub acest aspect, Arhiva de folclor rămîne un model de organizare. O mică parte din
materialul cules a fost publicat în Anuarul Arhivei de folclor, I-VII (1 932 - 1 945), alături de o
seamă de studii valoroase, care continuă tradiţia înaintată a folcloristicii româneşti.
Pasiunea de căpetenie a lui Muşlea a fost cea de organizator şi ei i-a consacrat cea mai
mare parte din puterea lui de muncă. Din aceasta a izvorît şi preocuparea lui permanentă
pentru bibliografia etnografiei şi folclorului românesc. începută la proporţii mai modeste în
Dacoromania, ea a fost continuată şi lărgită de Ion Muşlea în fiecare număr al An uarului
Arhivei de folclor, apoi în „Revista ele folclor'', pe întreaga perioadă dintre 1 930 - 1 955. In anii
din urmă, a colaborat şi la Bibliografia etnografiei şi (o/clorului romdnesc, lucrare în mai multe
volume, cu profil exhaustiv. El a colaborat şi la Bibliografia internaţională a (o/clorului, redactată
şi .Publicată de Hoffmann-Krayer, apoi de R. Wildhaber.
Ion Muşlea a depus şi o susţinută activitate de cercetare propriu-zisă în domenilll cul
turii populare. Mai întli, trebuie amintite culegerile de folclor din Ţara Oaşului şi din Valea
.
1
Gurghiului, cea din urmă inedită, ce se disting prin acurateţă ştiinţifică în sensul tra diţiei
.
stabilite de O. Densusianu.
In cadrul activităţii sale, obiceiurile s-au bucurat de o atenţie sporită. In studiul La mor/
mariage, une par/icularitt! du folk/ore ba/kanique, Ion Muşlea caută să descifreze sensul şi orie
ginile acestui obicei străvechi, iar în Obiceiul junilor braşoveni (teză de doctorat), complet at ln
urmă cu Noi contribuţii la obiceiul junilor braşoveni, urmăreşte fazele, apoi geneza probabilă
şi înrudirile cu obiceiurile altor popoare. Apropiate tematic de acestea sint şi studiile sale despre
teatrul popular : „ Ctntare şi vers la Constantin". S(lrşilu/ lui Brtncoveanu tn repertoriu/ dra
matic al m inerilor romdni din nordul Transilvaniei, apoi studiul rămas în manuscris Das Pa'ra -

diesspie/.

·

·

·

Studiul alcătuit din două articole referitoare la Variantele româneşti ale snoavei .desp re
femeia necredincioasă rămîne pînă acum singurul studiu monografic ele la noi, de după · 1 900,
despre o snoavă populară.
Ion Muşlea a fost frămintat şi de problemele istoriei folcloristicii româneşli, dind şi aici
contribuţii substanţiale şi susţinute de-a lungul vieţii. Cei' clintii studiu amplu e Viaţa şi activi
tatea doctorului Vasile Pop, primul autor al unei_ cărţi despre obiceiurile funebre ele la noi, apoi
articolul Interes pentru (o/clorul romdnesc tn Transilvania fnaintea apariţiei baladelor lui A lec
sandri. Acestea sînt urmate în vremea din urmă de : Ion Pop-Reteganu/ folclorist, Samuil'l\ficu
Clain şi folclorul, Timotei Cipariu şi literatura populară, A rtur Gorovei şi lucrarea manuscrisfi :
Gheorghe Pitiş etnograf şi folclorist.

Ion Muşlea a adus clteva contribuţii şi la cercetarea artei populare, prin articolele :
Icoanele pe sticlă la romdnii din Ardeal, Xilogravurile ţăranilor români, completate de lucrarea

manuscrisă de proporţii întinse Icoanele pe sticlă la romdni.
Multe lucrări i-au rămas in proiect, altele neterminate. între acestea din urmă mai im
portantă e Răspunsurile la chestionarele lui Hasdeu, care reprezintă o sinteză a materialului
folcloric .cuprins în cele 20 volume masive.
Ion Muşlea era un tovarăş. admirabil, deschis. la suflet, expansiv şi entuziast, cucere·a de
la începu l. Aşa se explică numărul impresionant al colaboratorilor pe care a izbutit să- f �cîŞ'.
tigc pentru cauza folclorului. Un organizator de frunte şi un animator neobosit, apoi un afettuos
îndrumător pentru elevii săi, Ion Muşlca rămlne pionierul folcloristicii din Transilval1ia şi unul
din stllpii acestei discipline.
Ovidiu Bir/ea
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« Simpozion : organizarea muzeului etnografic în aer liber : principii
şf metode »
Consiliul l\luzeclor din Comitelul de Sta t pentru Cultură şi Artă şi I nstitutul de etno
grafic şi folclor al Academici Republicii Socialiste România, sub egida Comitetului Naţional
Român pentru I.C.0.2\I., au realizat la Bucureşti intre 7 şi 15 septembrie 1 966 un simpozion
naţional cu par ticipare internaţională pe tema : „Organizarea muzeului etnografic în aer liber :
principii şi metode", la care au parlicipat alături ele 200 de specialişti români şi 66 de specia
lişti străini din 2 1 de ţări cu muzeistidt dezvoltată.
Lucrările simpozionului s-au desfăşurat in două etape : prima la Bucureşti, in care au
avut Joc deschiderea oficială, prezentarea rapoartelor generale şi particulare, in tervenţiile şi
discuţiile pe marginea acestor rapoarle şi stabilirea concluziilor ; a doua etapă ln ţară, in care
a

avut Ioc o excursie documentară Ia principalele unităţi muzeale ln aer liber.
Şedinţa ele deschidere a fost condusă de prof. dr. Mihai Băcescu, membru corespondent

al Academiei Republicii Socialiste România şi totodată preşedintele Consiliului Muzeelor, care
a

enunţat importanţa acestui simpozion pentru muzeografia românească şi a stabilit ordinea

desfăşurării lui. Au luat apoi cuvlntul membrii prezidiului Simpozionului : academician prof.
George Oprescu, directorul Institutului de istoria artei şi preşedintele Comitetului Naţional
Român pentru I.C.O.M. , care a subliniat rolul trecerii în revistă a experienţei obţinute de
muzeografii noştri, ca şi posibilitatea unei largi confruntări de idei şi concepţii in acest domeniu ;
Ion Moraru, vicepreşedintele Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, care a marcat impor
tanţa acestui eveniment in viaţa instituţiilor muzeale din ţara noastră, trecind in revistă eta
pele de desfăşurare ale activităţii muzeistice din ultimii ani, in domeniul etnografiei, şi obiecti
vele urmărite, precum şi unele aspecte ale proiectului de plan privind dezvoltarea in perspectivă
a muzeelor româneşti ; Hugo Varine de B 6 han, directorul Consiliului Internaţional al Muzeelor
(I.C.O.M.), care a remarcat importanţa crescindă a muzeelor in aer liber ca „mijloace de cul
tură populară" şi totodată ca „inslrumente ale conştiinţei naţionale", şi

K. C.

Peeters, pre�e

dintele Societăţii I nternaţionale de Etnografie şi Folclor, care a făcut cunoscut in teresul pe
care S.I.E. F.-ul ii reprezintă pentru muzeele ln aer liber şi prin acestea pentru cunoaşterea
omului şi înţelegerea dintre popoare.
Şedinţele de comunicări au început prin comunicări de ordin general, teoretic şi metodo
logic, în redactare colectivă, şi au sflrşit prin comunicări de ordin special, asupra unor instituţii
muzeale in aer liber, in redactare individuală.
Seria comunicărilor a fost deschisă cu tema „Muzeul etnografic ln aer liber, mijloc ori
ginal de reflectare a culturii populare" de Nicolae Ungureanu, din Consiliul Muzeelor, in care
s-au scos ln evidenţă rolul special de „cadru documen tar-istoric şi i nstruc tiv-ed ucat i v c u
privire la cultura populară tradiţional:i şi actuală" pc care l i au muzeele etnografice ln
general şi cele in aer liber lndcosebi, cum şi valoarea „de cunoaştere prin ele a specificului
etnic, a particularităţilor şi originulită \ ii culturii populare ca parte in tegrantă clin tezaurul
civilizaţiei umane".
I n „Cercetarea ştiinţifică, baza organizării muzeului etnografic in aer liber : criterii
de Identificare şi selecţionare a unităţ.ilor de in teres muzeal" ele FI. B. Florescu, Boris Zderciuc
şi Romulus v ulcăncscu, s-a pornit de la experienţa
pentru

a

realizată plnă ln prezent in ţara noastră

prezenta concepţ.ia şi principiile de cercetare, iden tificare şi selecţionare a materia

lelor muzeale in vederea organizării cit mai ştiinţifice a muzeelor in aer liber.
„Constituirea colecţiilor de obiecte şi organizarea complexelor muzeale ln expoziţia per
manentă" de Georgeta Stoica şi Tancrcd Bănăţeanu analizează condiţiile, modalitatea şi tehnica
colecţionării obiectelor !n muzeele cu expunere pavilionară şi ln cele cu expunere ln aer liber.
în „ Uncie probleme privind metoda şi tehnica de transferare a uni tăţilor de p e teren
l n muzeu" de Boris Zdcrciuc, Ion Vlăduţiu şi Paul Petrescu se arată cum trebuie să se facă
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documentarea, transportul şi reconstrucţia monumentelor după cele mai moderne criterii tehnice ,
rezultate dintr-o îndelungă experienţă m uzeografică.
Comunicările speciale despre unele unităţi muzeale in aer liber au început c u exp unerea
„Muzeul Satului din Bucureşti, concepţie, profil, conţinut" de George Focşa, directorul muze.
ului, ş i au continuat cu „l\Iuzeul tehnicii populare şi al meşteşugurilor ţărăneşti din D u m brava
Sibiului" de Cornel lrimie,

organizatorul acestui muzeu ; „Muzeul etnografic al Transilvaniei

- Cluj - secţia în aer liber din parcul Horia" de Valeriu Butură, directorul adjunct al Muzeului ;
„ M u zeele etnografice în aer liber clin Belgia" de prof. dr. K. C. Peeters, preşedintele S. I.E.F.-ului, şi
„Metodele şi tehnica organizării m u zeelor in aer liber in Uniunea Sovietică" d e V. I. Korceaghina,
la

ins pector

Serv i c i u l M uzeelor

cl i n M i n i s terul

Culturii

al

U . R . S . S.

În toate

aceste

comunic[1ri speciale s-au scos in evidenţă efortul susţinu t de m uzeografi şi organele superioare
de conducere şi îndrumare pentru realizarea cit

mai perfectă

a unităţilor m uzeale realizate,

succesele obţinute în domeniul respectiv şi învăţămintele trase clin această experienţă muzeo
logică şi m uzeografică.
Ambele categorii de comunicări au fost însoţite de discuţii. Au luat parte l a

discuţii

47 de persoane, dintre care 27 români şi 20 străini. în ansamblul lor discuţiile s-au purta t asupra
schimbului de idei referitoare la istoricul, profilul tematic, principiile, metodele şi procedeele,
cit şi asupra tehnicii speciale de organizare teoretică şi p ractică a muzeelor în aer liber. S-au
subliniat cu această ocazie

greutăţile şi doleanţele muzeografici

contemporane, filtrate prin

experienţa celor cc au luat cuvintul.
Concluziile dezbaterii primei etape a lucrărilor Simpozionului a u fost trase de prof. dr.
doc. Mihai Pop, directorul I n s t i tutului de etnografie şi folclor :

Simpozionul a confruntat prin

comunicări şi discuţii, prin schimburi directe de vederi, marea experienţă in materie de muzee
etnografice i n aer liber acumulată in ultima vreme în atitea ţări, pc căi diferite şi cu orientări
diferite.
Partea a doua a Simpozionului s-a defăşurat într-o excursie documentar[t la principalele
din ţară,

unităţi muzeale in aer liber

pentru a demonstra p e viu cum cresc aceste unităţi,

in spiritul celor enunţate in Simpozion : la „l\Iuzeul viticulturii d e l a Goleşti", regiunea Argeş,
la „Muzeul tehnicii populare din D u m brava Sibiului' ' , la „ S � cţia in aer liber din parcul Horia
a l\luzcului etnografic al Transilvaniei" din Cluj şi la „ Secţia în aer liber a Muzeului clin Bran'',
regiunea Braşov. Toate aceste unilăţi muzeale etnografice în aer liber s-au întrecut între ele
allt sub raportul organizării lor muzeale, cit şi al primirii oaspeţilor. Vizita a stirnit interes
crescind ele la o uni t a te muzeală la alla. Au impresionat plăcut varietatea de expunere p e ace
eaşi lemă,
la a.ltul.

ca şi

m:ital l'a rlr concl' p ţ i c

Îndeosebi „l\luzctil

tehnicii

m 1: zcologic'i

populare şi

al

în t cea s l >i v 'n i c t a te, de la un muzeu

meşteşugurilor ţ.ărăneşli din D umbrava

Sibiului", ca şi „Muzeul în aer liber clin parcul Horia" de l a Cluj s-au remarcat prin realizarea
lor cxccplionafft ca uni t ă ti muzeale ele primul rang.
Simpozionul

a fost cmnplelat şi cu alte clcmonslraţii documcntan', dintre can• menţio

năm : la Bucureşti o expozi ! ie

a cărjii etnografice intr-o sală anexă a Palatului Republicii, două

spectacole l'okloricc (unul la Bucureşti şi altul l a Sibiu), o vizilarc coleclivă a unor instalaţi i
tehnice

ck incl u s l riC' si\teasc:1 încadralc în coopera'livek meşteşugăreşti clin salul Gura R,îului,

raionul Sibiu.
ln cinstea Simpozionului a apărut un număr special din „H.c\·isla muzeelor" (nr. 4 / 1 966),
„Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei" ( 1 966) şi primul număr clin „Cibi n u m " ( I / 1 966),
o publicajie afectată „Muzeului tehnicii populare şi meşteşugurilor săteşti din D u mbrava Sibiului",
Lucrările Simpozionului au fos t
Com unicări ; voi. I I ,

publicate in două Yol u m c rotaprinlale

(voi. I ,

128 p ..

224 p „ Intervenţii, discujii şi lista invitaţiilor).

Prezenţa oamenilor de ştiin ţ ă s lrăini a extins ecoul Simpozionului pPslc graniţ.e, subliniind
a s t f e l expcrit•nţa

noastră

în

clonwniul

m u zeologici româneşti.

llomulrrs Vu/c1i11esc11
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o. BÎRLEA, Antologie de proză populară epică, Bucureşti, Editura pentru
literatură, 1 966, 3 vol. ( vo l . I, 610 p. ; vol. II, 586 p . ; "''ol. III�
519 p . ) .
Este pentru prima oară cînd apare, î n limba română, o antologie de folclor literar i n
proză sub acest titlu, î n legătură cu care avem o mică nedumerire. Există ş i o proză populară

de altă natură decit epică i n folclorul românesc ? Dacă nu, d e ce a fost necesar:\ formula „proză
populară epică" ? Probabil că mai cort>ct ar fi fost „epică populară in proză", pentru ca să se
marcheze opozi\ i a cu epica versificată şi cintală. Ne punem

aceste întrebări intrucit autorul

antologiei n u d ă lămuriri asupra titlului nici î n s tudiul introductiv şi nici în articolul in care
utilizase pentru prima dată formula discutată ( Cercetarea prozei populare epice, in „Revista de
folclor", nr.

1 - 2/1 956, p . 1 09 - 1 65).

A m ţinut s ă facem aceas tă observaţie critică l a început pentru a se evita impresia dE
„umbrire" p e care tipicul obişnu i t al unei recenzii o poate crea. Mai precis, nu vrem ca prin
formularea î n final a unor critici s ă creăm impresia că vrem s ă micşorăm lumina aprecierilor
pozitive din paragrafele anterioare. Cele trei volume p e care le avem în faţă reprezintă prima
colecţi e românească de basme populare, notate in litera lor autentică. Prin apariţia lor, munca
începu tă - s ă zicem - de Petre Ispirescu şi continuată, cu mijloace modeste, d e atiţia folclo
rişti capătă o încununare, iar in cunoaşterea folclorului românesc se umple un mare gol. Cerce
Lătorul are, in sflrşit, la lndemină ma terialul necesar pentru a putea trece la studiul complex,
multilateral a l prozei populare româneşti. Putem .începe, ele exemplu, s ă studiem stilul basmului,
fără să avem senzaţia neplăcută că ne aflăm î n faţa stilului culegătorului lor.
Antologia întocmită d e Ov. Birlca reprezintă epica populară î n proză aşa cum se prezintă
şi cum s e realizează ca, concret, i n epoca contemporană.
culese intre anii

Piesele incluse în paginile ei sint

1 951 şi 1 962. în s tilul lor sint evidente numeroase particularităţi care ţin de

limbajul modern, d e stadiul actual de dezvoltare socială şi culturală a satului românesc. Tendin
ţele ele adaptare şi localizare i mplică, ele asemenea, particularităţi noi d e conţinut, o modificare
a viziunii populare asupra lumii basmului fanlastic, o deplasare a raportului din tre diversele
specii ale prozei populare e le. Toate aceste procese sint oglin d i te cu fidelitate l n noua an tologie,
şi ccrcclan· a ci ne permite preci z,iri esenţiale î n legătură cu stadiul contemporan al evoluţiei
basmului, snoavei sau legendei populare româneşt i . Această rezervă n u implică însă excluderea
posibilihiţii unei cercetări diacronice. PoVl's t i l orii c u un repertoriu mai bogat, bine reprezentat

in antologie, au un stil al lor propriu, care p o a le fi stud i a l cu mijloace moderne ele investigaţie.
între stilurile di verşilor povest i t ori se dis ting, chiar l a o kclură sumară, diferenţieri care

pot

fi judecate is loric. t•nii d i n t re e i au un stil mai tracli\ ional, alţii dovedesc o adevărată pasiune
pcnlru un vocabular nou şi pen lru expresii radicale.
T1•xtele n u sin t " o t a le lnsă i n t r-o ortografic fon e t ică s t ri c t ă , aşa cum ar fi doril dia
lectologii de pilchi. În frlul acest.a se elimină riscul ele a adresa antologia

unui număr prea

res lrins de spcl'i alişti. Ea p o a t e fi parcursă, cu un minim t>fort iniţial, ele orice cititor i n te
resat in cunoaşterea folcloru l u i . D,ccomanclaţia clin prcfaţ,\ ca Lextele s ă fit• c i t i t e „cu un ochi
acus lic'', clac,\ esle lnsuşită şi rcspcclată, uşurează clrmnul lectorului spre o în\ elegere adecvală
a basmului popular şi a valorii lui artistice.

Pe de altă parte, renunţarea Ia o transcriere fone·

tică st rictă nu impietează studiul obiecti v al stilului lingvi s t ic caracteristic prozei populan·.
Faplele el e s li l sint de terminate de struclnra graiurilor regionale
mula

adop t a t ă

„punct"

de

n·alizatorul edi ţ i ei

ln

lranscricrea

textelor e

p!nă l a u n punct, şi for
suficientă pentru ca acest

să fie sesizat. Lectura basmelor ne-a sugerat însă o al t ă idee. Stilul lor oral sc• carac

terizează prin frecvente rupturi în desfăşurarea propozi t iilor sau frazelor, prin suspensii
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teptalc, cuvinte lnlocuile de gcsluri etc. Basmul folcloric nu este o operă strict literară, e
literatură dramatizată. Î n realizarea lui geslul şi mimica nu sînt totdeauna simple accesorii,
ci comunic:i idei, senlimentc, atitudini pc care tl'xtul nu Ic mai notează. Ov. Blrlea a reuşit
să-l pună pc cititor ln faţa acestei complexităţi, care ţinc de realizarea orală a basmului, prin
i n termediul notelor din subsol.

Slnt notate a lent toate gesturile prin care povestitorul işi

completează mesajul vl•rbal. E prima încercare de acest gen ln colecţiile noastre de basme.
Este însă greu pentru Icclor să in lcgrezc aceste note, aparţinînd aparatului critic al ediţiei,
î n receptarea mesajului artistic însuşi. K-ar fi posibilă, pentru viitor, elaborarea unei grafii a
limbajului narativ oral ? Adică elaborarea unui sistem mai bogat de semne, de felnl semnelor
de in lrcbarc sau punclclor de suspensie, care să permită notarea în text a si tuaţiilor tipice care
nu sinl exprimate verbal ? E numai o sugestie.
Prin felul în care csle alcătuită, antologia lnccardt să se subordoneze, atit cit e posibil ,
într-un domeniu căruia li esle caracteristică ins tabilitatea, cllorva principii de bază ce decurg
din însăşi esenţa materialului. Ordinea prezentării speciilor pare să respecte cronologia genezei
lor, in lumina ultimelor concluzii furnizate de cercetările moderne. Volumul este deschis prin
tr-un capitol de „Basme despre animale'', acestea fiind considerate, ca specie, cele mai vechi
{ln introducere se subliniază faptul c:i formele concrete care au fost culese nu slnt ele însele
foarte vechi), urmat de un capitol substanţial cuprinzlnd basmele propriu-zise sau fantas tice.
Pentru că ln ultimul timp se vorbeşte tot mai mult de existenţa unui „basm nuvelistic'', Ov.
Bîrlca include în paginile antologiei şapte basme considerate ca atare. Această slabă repre
zentare implică din partea autorului ediţiei o anumitft rezervă, pe care o împărtăşim. Unele
dintre piesele încadrate aici sint, de fapt, contaminări de specii eterogene. De altfel, această
pronunţată tendinţă de ln lcrferenţă intre specii este oglindită in antologie prin capi tolele care
poartă titluri ca „ Snoave (şi

snoave-basme)" sau „Legende (şi snoave-legende)". Capitolul

de snoave ocupă locul al doilea ca reprezentare cantitativă in antologic şi este urmat de alte
două capitole (legende, povestiri) mai slab reprezentate.
Reprezentarea cantitativă a speciilor parc să fie subordonată in primul rlnd unui criteriu
estetic şi numai ln al doilea rlnd

frecvenţei circulaţiei lor ln folclorul contemporan. Basmul

fantastic este cel mai bine reprezentat, pen tru că sub a port estetic el constituie genul major al
prozei populare. Snoava, ln schimb, cunoaşte cca mai largă circulaţie şi o mare vitali tate, fapt
marcat şi de includerea ei în subtitlul altor două categorii (basmul şi legenda). Şi poves tirile
-cunosc o asemenea marc răsplndire. Slaba lor reprezentare ln colecţie (numai şase piese) se
-explică probabil prin faptul că din punctul de vedere al valorii artistice ele slnt mai puţin intc.resante.
Merită subliniere şi o altă noutate pe care antologia de faţă o aduce ln raport cu colec
ţiile an terioare de proză populară românească : ideea de a transcrie variantele aceluiaşi basm
pe două coloane. Acest procedeu înlesneşte nu numai un studiu adecvat al variantelor, ci şi
posibilităţile de cercetare s tructurală a basmului.
Introducerea semnată de Ov. Blrlca reprezintă, credem, unul din cele mai bune studii
.asupra creaţiei populare ln proză la noi. La curent cu cele mai noi cercetări ale acestui domeniu
pe plan internaţional, autorul studiului are grijă să atragă atenţia, succint dar fără a pierde
·din vedere nimic din ceea ce este esenţial, asupra principalelor probleme pe care Ic ridică cu
noaşterea şi in ţelcgcrca genului. Un prim capitol realizează o bună descriere fenomenologică
.a

povestitului pe plan sincronic şi diacronic. Urmează apoi, ln cap. l i , o prezentare a speciilor,

prin care se încearcă surprinderea unei configuraţii specifice a acestor specii ln realitatea noastră
folclorică. Se şlie că pc plan universal categoriile folclorice cunosc o mare mobilitate şi se
regrupează ln ansambluri relativ stabile pentru o anume epocă şi pentru o anume zonă. O ase
.menc:i regrupare, proprie folclorului nostru ln epoca actuală, este surprinsă ele Ov. Btrlee
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atunci cînd defineşte povestirea ca gen înr u d i t cu legenda (prin faptul c ă ml'diile folclorice a u
cam aceeaşi poziţie faţă de conţinutul lor) s a u basmele despre animale c a gen înrudit c u snoavele.
Un al treilea capitol este dedicat analizei procedeelor caracteris tice prozei orale, insisllndu-se în
mod deoseb i t asupra şabloanelor ş i formulelor s l ereolipe, asupra dialogului şi asupra mijloacelor
lingvis Lice adecvate stilului oral.

A11tulogia de

N u putem încheia aceste cîteva consideraţii fără s ă subliniem faptul că

pro:ă populară epică reprezintă, ln ultimă instanţă, rodul unei munci colective.
Reprezentind o „an tologie", cele trei volume ale ediţiei în discuţie înmănunchează c i l eva
colecţii de bază realizate de Al.

I . Amzulescu, C. Bărbulescu, T. Brill, S. Golopenţia, D . Truţă

şi Ov. Blrlea. Aceste colecţii nu slnt lnsă inserate cap la cap, ci disparate după cerinţele unei
ordonări ştiinţifice a ma terialului.

Pavel Ruxă11doiu

Studii şi cercetări de etnografie \�i artă populară, Bucureşti, Editma

ştiinţifică, 1965, 335 p .
Vol u m u l
M u z t•ul

de Cl'rcet ători

Studii ş i cercetări d e etnografie ş i artă populară. r e d a c t a t d e

i n t i t ulat

d e ar tă

populară e s t e u n

cc

aparţin

doc u m e n t

al

t' for t u l u i

ş t i i n ţi fi c

clPpus

de

o

s P n m it

a c!'s tor domen i i .

A c e s t v o l u m înmim un c h ca z ă clteva s t u d i i d i s pn r a tP, c c n u s in t orga n i c s a u s i s te
matic
nu

ckzvoltUc

după

un

anume

plan.

Aceasta

nu

!nsca m n it că j u decate

prez i n t ă un carr c tl'r s er ios ş i nu s l i m u l ca z ii i n t e r e s u l l l' c t or u l u i ;

det:işat ele

d i m p o tr i v ă , deşi d e

o i negală valoare ş l i i n ţ i f i că, s t u d i il e a d u c ln domc n i i l t' r e s p e c t i v e contr i b u ţi i remarca b ill'.
Primul studiu,

Muzeul de artă populară al Republicii Socialiste Romtlnia, ele Tancred

Bănăţeanu, este to todată un studiu is toric şi sistematic. L a aproape

60 ele ani de existenţă,

acest muzeu reprezintă o instituţie d e cultură românească dintre cele mai i n teresante ş i utile,
allt cercetătorilor,

cit ş i

marelui public.

L a început, au torul fixează istoric momentele de răscruce nle muzeului ş i le comentează.
După o lungă perioadă de încercări lăturalnice, muzeul i a fiinţă l n octombrie
apoi mal multe etape, Intre care cele mai importante slnt cele din

1 906, străbătlnd

1 91 2, 1 951 şi 1 95-1. Fiecare

moment este prezentat prin ce aduce ci nou ca orientare ş i organizare a materialului. O scamă de
statistici vin să completeze d atele şi caracterizările ce

s-au

i mpus

prin schimbările

produse

ln timp.
1n ceea ce priveşte modul de expunere, a u torul subliniază diferenţele clin tre prezentarea
estetică şi idilică din trecu l şi prezentarea ştiinţifică a etapei ultime. „ în noua expunere m a teria
lul este grupat pe marile provincii istorice, iar ln cadrul acestora, se prezintă toate genurile de
artă populară, incluzlnd şi arta populară a minorităţilor naţionale".
Punctul de vedere şi metoda· întrebuinţată slnt realiste. Contactul direct cu terenul şi
aplicarea principiilor

materinlismului istoric au adus serioase schimbări în modul de prezen

tare şi · punerea l n valoare a tezaurului creaţiunii artistice a poporului nostru. „Criteriul de bază
ln organizarea expunerii muzeului a fost cel istoric, urmărind prezentarea artei populare ln cadrul
orlnduirilor istorice şi ţiuind seama de elementele înaintate ale fiecărei trepte de dezvoltare.

în

prezentare au fost urmărite problemele specifice fiecărei orînduiri ln parte". Aceasta, fireşte,

111 „cadrul unui stil unitar" cum ar spune autorul.
In studiul său, Tancred Bănăţeanu mai vorbeşte ş i despre secţia de documentare a muze
ului : bibliotecă, colecţii de gravuri, slampe, desene etc. în încheiere arată însemnălatea

https://biblioteca-digitala.ro

cdu-

N OTE

�I

calivă a muzeului ş i c c activitate s - a depus

RECEN Z I I

ln relaţiile ş i c o l a bo r:'\ rilc cu a l l l' i ns l i l u ţi i d i n ţară

sau s t n'\ i nătate .
Al doilea

liifilc di11

s lud iu , semnat de Boris Z d r rci u c, prc zi n l ă Situa/ia social-economicii fn

sudul raionului Beiuş (reg.

Crişana), specializate i11

meşteşuguri artistice. E

loca/i

vo r ba de

u n grup de s a l e aşezate pe va l e a superioară a G rişul u i l\'cgrn, care pot fi centra l e ln localilatca

Va ş c ă u .

D u p ă o pr eci z are adusă asupra sate l or ca tip de a ş e zare , clelerminal fireşte ln p r i m ul rind

d e co n d i ţ i a g eogra fi c ă , a u lornl se ocup;'\ ele e c on omia lor şi de condiţiile de via ! ;'\ locale : agri
cultură, p om i c u l t u ră şi prelucrarea l <· m n u lui . Ceea ce ca r ac ler i ze a ză insit cu

ac e s lor a ş ez ări slnt

llll'Şleşugurilc : olăritul, fic n'\ ri l u l , cizm;'\riLul,

clcoscbirc economia

dom i nant a ol:'\rilului,

cu

care s-a impus faţ;'\ ele ce le l a l t e n u n u m a i cantitativ, clar şi calilaliv.
Urmărind insă pină la sflrşit problema p rogr esul u i arLislic ln accs l e domenii ele indu s tri e
popu lară, U. Z d e rc i u c ajunge la co nclu zia cit specializarea şi mărirea producţiei, pentru a face
faţă cereri i cresclndc a pieţei,

pot

contri bui

la

sc ăd er ea

valorii a r l i s Lice

superioare a artei

p opula re locale. Problema a fost mai mull ri d ica t ă decil rezolva i ;'\ , aşa cum lnsuşi autorul lasă
s i'1 se

ln ţcleagă ln încheiere.
S tudiul aces t a arc u n caracter concre t , rcz u l l a l al unor cercetări de lcrcn, şi este p r ezen 

ta l

i n tr-o pcrspccti vă isto ric ă, ceea c c dă fap lcl or folosite o expli c aţi e e vol utivă .
Un s l u cl i u i n lercsant, dar cu u ne l e li p s u ri de date şi expu ne re , este cel al S mă ră n di ţ ci

S tanciu, cu liti ul

: Por/ul popular din comuna Tilişca-Sibiu.

În intro <l ucc n• , cum era ş i firesc, slnt o s e a m ă

ele c ons i c le ra \ i i cu caracter general ; accslc

afirmaţii slnl însă n e p r eci s e, uneori chiar eronate, cum sinl ce le ge ografi ce

�Iu n ţi i
a cest

din

p las a rea

satului in

cos l u m in Vllcea ş i Argeş.
Aşa cum a fost pornit,

ci pc

:

S ebeş u l u i sau cursul riului Vale, şi cele is t ori ce : problema influenţei p e care a exerci t at-o

s l udi u l d e fa ţă nu p an• s;'\ privească p o r l u l

acela al tu luror satelor

Til i şca fără

a

măr gi nen e

; era şi gren de

altfel s ă se

p o p ular din Tilişca,

s t u d ieze d eta şa t porlul

se vorbi ck spre brlul de sale cc-şi a u centrul l n Sălişlca Sibiului.

Din text n u n·icsc prea clar cc e s t e „ciurelul" sau cc este şi cum apare i a cu p u mn aş i.

T re b u ia e xpl ic a t
şi

cum a

aj uns aici nU u l „ciurd" şi c c deosebiri exisL;l inlrc ci şi „ şa vo n cl u l "

„pochiolul".

În ceea cc priveşte documen larea fotografică, l u crn ri lc se p r e zi n tă la fel : au fosl lualc

prea s u p erfi ci al . Uncie fotografii sln t autcnlice, altele lnsă nu corespund adevărului

şLiin! ific

urmărit. Figura 6 p r e zi n tă 2 femei ln port de mireasă, ceea ce _n u e cazul pentru locul şi
ansamblul ln care slnt prezentate. La fel cea din figura

9 nu

este fcml'ie din Ti l i şca .

Privil i n t e gra l , stu diul de faţă n u es t e li p s i t de interes şliin tific ; punerea la p un c t a unor
date, din care a m se m n alat

doar cileva, şi revizuirea te x t ului din punct de vedere s lilisLic

a r aduce l u crarea acolo unde ca m eri tă să se si tueze prin efor tul depus d e
prezentat ar putea fi va lori fi ca t i n aces l

au toare.

�Iaterialul

fel şi cer cet are a şi-ar p ute a atinge scopul.

Nicolae Dunăre, cunoscu t prin s tudiile sale asupra artei populare, Jndeosebi asupra por
tului, tncearcă ln cel d e-al palrulea s tu d i u

superioară a Grişului Negru

p rodu se

să

arate Modificările portului popular din

valea

ln u!Limul veac. S l n t aici stabilite două clape t n care

acest port a suferit schimbări importante, prima : din sflrşitul v<·acului lrecut pină ln deceniul
patru a l veacului noslrn, iar a d ou a de la această dată plnă

ln pre z e n t .

în interiorul acestor

clape s-au produs o scamă de mici modific:'\ri, c are prin trecerea t i mpu lui , a cu m u l at e, au
putut deveni esenţiale şi evidente.
Transformările a u avu l in general două cauze : l ărgi re a zonelor de conlact şi p ro f u nd el e
prefaceri economice care au p ă l runs ln viaţa satel or .

N. Dunăre crcclc

c;l arta populară

ln această

zonă suportă toate transformările pe un fond artisLic local moşlcnit, ce ea ce li poate da, dacă
nu s labil ita lc , mai sigur co n Linuitat e , tn m ar ei c proces d e lnnoirc ce se p c lrece sub ochii n o ştri .
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Acest studiu, avlnd un caracter mai mult descriptiv, prezintă şi o scamă de desene clocn
mentare, ceea ce face ca expunerea să fie mai precisă.
Jn conlinuarc, Florea Bobu Florescu publică un studiu despre Evoluţia cuploarelor de
ceramică din l\fo/dr)(la, din neolitic plnă azi.

La lnceput, face prezentarea cuptoarelor clin epoca neolitică, apoi a acelora din epoca La
Time. Urmează descrierea cuptoarelor de ceramid din epoca m e di e vală şi, in capitolul ultim, a
cuptoarelor de ceramică actuale. In interiorul capitolelor autorul stabileşte mai multe tipuri,
după formă şi moci de construcţie. Pentru cele clin istoria veche, caracteris lice slnt cuptoarele
tronconice

cu val r:i o rg a n i z a t:i , iar pentru cele actuale cuptoarele tronconice şi cuploarele emi

sferice-ovoidale.

Studiul lui Florea Bobu Florescu este bine documentat, folosind material arheologic,
iar pmtru cuptoarele actuale - materialul de teren al cercetărilor proprii. Situat la limita dintre
ist orie

şi e tnografie, studiul aduce reale servicii celor două cl isei pline, fiind şi un fel ele ilustrar1•

a colaborării interdisciplinare, aşa cum e aici Intre is torie şi etnografie.
Prezentarea

materialului şi organizarea lui cu scop ştiinţific slnt realizate precis şi la

un nivel ridicat. Expt•rienţa de cercetare şi redactare a autorului face ca acest studiu să
aduc:i o nouă contribu \ je Ia cunoaşterea e tnografică şi is torică a olăritului la noi.
Fotografii şi desene documentare întregesc textul, nu numai descriptiv, ci şi explicativ.
Se poale spune că Florea Bobu Florescu s e achită şi de astă dală in mod conştiincios de sarcina
propusă.
Paul H. S t ah l şi Paul Petrescu semnează l n acest buletin un studiu despre GospodiJ.rii
romdneşli cu ocol inl<lril. După o introducere ln care este explicată expresia de gospodărire cu ocol

lntărit şi se precizează locurile unde ea apare, autorii fac o expunere concretă a acestor gospo
dării pe regiuni, şi anume : Banat, Valea Jiului, Poiana Sibiului, satele Branului, Yalea Moldovii
de nord (Bucovina).
ln caracterizarea generală se lncearcă o prezentare a condiţiilor care au de terminat acest
tip de construcţie, ele putlnd fi geografice, economice etc. Alteori se dau explicaţii de natură
istorică şi etnografică.
Capi to lu l u l l i m este dedicat evoluţiei acestui tip de gospodării, capitol în care ni se arată
at i t schimbării!' produse în timp, cit şi formele intermediare apărute. Formele de tranziţie

slnt cele in curs de reali zare şi ce le ln disoluţie ; cele definitiv închegate sînt şi ele de două ca le ·
gorii :

u m'tc d e formă pălrată, iar altele pentagonale, Gospodăriile cu ocol lntărit, fie ele

p:ll rall', fie p e n t ago nal e ,

apar cu o latură s a u două ocupate de casă şi acareturi.

Această gospodărie, pe care noi am n u mit-o lntr-un studiu mai vechi „casa cetate",
ni se pare cu totul caracteristică "f:irii Blrsei, ln sp eci a l aşezărilor brănene ; l n celelalte regiuni
apar forme mai puţin precise.

Nu credem lnsă in explicarea dată de autori, iar la condiţiile materiale care au creat

acest tip de gospodărie, am p u tea adăuga şi una spirituală : „locul ferit".
t:llima afirmaţie, aceea asupra construcţiilor pe laturi, nu este concludentă. ln satele
şi Poiana Mă rul u i - Braşov slnt frecvente gospodării cu trei laturi ocupate de casă
şi acareturi, iar l a t ura a patra dă 1•a însăşi casei şi grajdului două treimi, rămlnlnd porţll
o lreime.
hrănene

Studiul semnal de Paul

S lahl şi Paul Petrescu rămlne unul dintre studiile reuşite ale

a c e s t ei c11l1•geri, atlt prin ma terialul expus, cil şi prin modul de tratare. Ordonarea şi inter

prl' l area faptelor s i n L f:'\cu te inlr-un mod clar, ceea ce face lnţelegerea mai uşoară şi lectura
mai agrc a ht l:i .
S t udiul urm:i l or ap arţ i ne Sabinei S lro1,scu şi tratcaz:'\ dc·spre Un aspect al literaturi i
dramatice pop ulare : drama haiducrascrl Iancu ,fi anu.
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După o introducere asupra artei dramatice populare, din earc reiese nivelul redus de
manifestare al acestui domeniu, d-sa vorbeşte despre drama Iancu Jianu, dramă pe care o

socoteşte de origine cultă, „cărturărească'', cum spune textual.
I n teresul pentru această piesă populară este tn primul rlnd social. Autoarea încearcă
să-i fixeze locul în tradi �iilc de luptă ale poporului, şi anume ln cele mai apropiate de vremea

noastră, ln perioada clnd se da lupta Intre vechea orlnduire feudală şi cca nouă burgheză,
pe atunci progresistă.
In capilolul trei slnt fixate zonele şi localităţile de apariţie, avlnd ca dominantă l\Iol
dova, cu deosebire regiunile Bacău şi Iaşi. Comparativ cu balada haiducească, această dramă
populari:i „1111 a ajuns nici pc departe la frecvenţa acestui gen, nici la calitatea :,i valoarea ei".
în continuare, se face o analiză a dramei in momentele ci principale, pe baza textulu i
literar, iar in anexe se dau informaţii de anchetă asupra părţii să-i zicem de regie şi punere ln
scenă ; la sflrşi l, se prezintă ln mod organic şi textele muzicale.
Reconstituirea fenomenului şi analiza substratului social-istoric sînt foarte bine lucrate ;
ni se pare însă că era bine să se facă ln continuare şi o cercetare estetică a fl nomenului, de
oan·cc ne aflăm in faţa unui produs popular care din punct de vedere formal era literatură.
In general, cercetarea este bine îndrumată şi frumos prezentată. Calităţile s tudiului constau
nu numai dintr-un material bogat şi interesant, ci şi din modul cum a fost organizat pentru a
obţine rezultatele ştiinţifice pe care ni le oferă. Remarcabil este stilul clar şi echilibrat, ceea
cc dă studiului calităţi de artă literară, făclndu-1 agreabil lecturii.
Ultimul studiu vorbeşte despre Meşterii fluieraşi din I-lodac şi este semnat rle Tiberiu
Alexandru, cunoscut muzicolog.
Hodacul este o aşezare românească pc valea rlului Gurghiu, nu departe de Reghin.
Locuitorii, mai mult lucrători la pădure şi meseriaşi declt agricultori, s-au dedicat lndeosebi
construcţiei fluierelor ; această ocupaţie este totuşi au xiliară, bună pentru u mplut timpul liber
ln diverse etape calendaristice de peste an.
La început este studiat materialul ce serveşte la confecţionarea fluierelor : răchită de
munte, lemn elinesc, nuc sălbatic, frasin ; apoi slnt descrise i nstrumentele principale utile
confecţionării fluierelor : sferezul sau ferăstrăul, sfrederul, cosorul, dăltuţa, cuţitaşul, măsurile,
lingura, suveacul, drodul şi altele.
In continuare, sînt prezentate modurile de con[ecţionare, meşteşugul propriu-zis,
prin care se realizează o serie <le tipuri sau modele de fluiere (fluier cu dop, fluier gemănal,
caval, piculină ele.).
Cercetarea aduce o interesantă con tribuţie etnografici instrumentelor muzicale.
Buletinul Muzeului de artă populară se încheie cu o scamă d e note : observaţii ln legă
tură cu arhitec tura şi i nteriorul caselor din Vrăncioaia (Văsui), Vrancea, semnate de Florea Bobu
Florescu şi Marcela Focşa, olăritul din Valea Bîrgăului de Tudor Ghitan, un vas de lemn
(sec. al XVI-iea) de Szekely Zoltăn şi lnsemnări despre nedeca din Surianu de Cornel I rimic.
In afară de prima no tă, care e mai dezvoltată şi documen tată, celelal te au mai mul l nn
caracter informativ.
Ca încheiere, revenim la prefaţa culegerii pentru a semnala un fapt. Red a'ctorii afirmă
că şi-au propus ca prin acest volum să facă cunoscute „maselor largi" cercetările din domeniul
etnografiei şi artei populare româneşti. Credem însă că acest scop nu a fost pe deplin a tins, de
oarece studiile, aşa cum se prezintă, încărcate de material şi de o formă analitică, nu an tre
nează lectorul nespecializat ; ele devin greoaie şi multe amănunte pot părea nesemnificative.
Credem că aceste studii trebuie să se adreseze specialiş tilor, ceea cc implică tnsă an umite
obligaţii, bine exprimate, de altfel, ca deziderat în prefaţă, să fie adică „cercetări sis temati
ce" In acest sens, s-au a chitat puţini dintre autori.
•.

Ernest Bernea
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Transilvaniei

1!5

pe

anii 1 962 -- 1964,

A1111aml i11uzeului elnogra(ic al Tr:111si/t1an iei cuprinde trei părţi : s t udii, is loria c lno

grafiei şi muzeografici şi ma teriale.
Prima parte începe cu s tudiul lui Valeriu Butură despre „ Secţia în aer liber a :\Iuzcului
ctnog �afic al · Transilvaniei'', în care prczinlă construcţiile şi ins lala�iilc tehnice din muzeu.
După uri scurt istoric al lnfiinţării Muzeului etnografic al Transilvaniei (Romulus Yuia a avut
iniiiativa înfiinţării ln 1 922 a unei secţii ln aer liber), se ocupă ele modul ele organizare al
Muzeului. Gruparea exponatelor s-a făcut pc categorii funcţionale (1. tipuri zonale de gospodării
şi monumcnlc ale arhitecturii populare ; 2. instalaţii tehnice şi a trlierc mcşleşugăreşti), deoarece
oferă posibililăţi mai largi de amplasare şi este mai ilustrativ<i dcclt gruparea cxponatelo1
pc zone de cultură. Autorul arată că a fost nect•sar să se pună accentul pe achiziţionarea in·
stalaţiilor tehnice cc sînt pe cale de dispariţie în continuare se descrie amănun ţi t fiecare clin
cele 38 de cons trnc!ii ce se află în cele două sectoare ale m u zeului.
I . I. Russu ln studiul său Elemente a11tol1to11e in terminologia aşezărilor şi gospodăriilor
aduce noi argumente lingvistice pentru a demonslra con t inuitatea lingvistică şi e tnică a po
porului nostru. Sint analizaţi o scrie de termeni referitori la aşezări şi gospodării : călun, bordei,
argea, vatră, burlan, leagăn, gard, ţarină, zeslrc şi se arată că sint moşteniri directe ale cpoC"ii
preromane. Aceşti termeni sint o expresie a continuităţii vieţii sedentare a poporului rom<î n.
Aut.arul sublinia.ză că ln terminologia aşezărilor gospodăriilor valoarea clementului au lohton
este mai mare dcclt in alte compartimenlc ale fondului lexical.

P. H. Stahl şi P. Petrescu în Conslrucţii ţârăneşli din Haţeg prezintă arhitectura
aceslci regiuni, ocuplndu-sc ln special de casele noi cu e taj care au inceput să fie construite in
prima jumătate .a secolului XX, problemă ce a fost puţin s tudiată de a lţi cercetători plnă
acum. încăperile casei, ca şi planurile sint .pre.zentate evolutiv de l a casele mai vechi fără
etaj, cu o singură incăpere şi alături cu cămară, la casele apărute ln secolul XX, cu două
caturi. Slnt subliniate citeva caracteristici importante ale caselor din Haţeg: legătura pe care
fiecare cameră o. are cu exteriorul, Hpsa de comunicare i n terioară Intre camere (absenţa
tindei), prispa ce apare aproape exclusiv la faţadă. Analizîndu-sc tehnica ele construc\ ie, se
cons lată că a evoluaţ de la folosirea lemnului şi paielor la cărămidă şi ţiglă, la casele cu etaj.
Autorii relevă ideea uni tă ţii arhitecturale cc există In tre conslruc(iilc ţărăneşti de pt• cele elou<I
versante ale Carpaţilor, ln Gorj şi Hunedoara.
ln s tudiul Ceramica din Bihor, T. Bănăţeanu descrie cele 8 sate specializate in producerea
ceramicii din Bihor: Leleştl, Valea de Jos, Glmpani, Vărzari, Gărplnt, Leheceni, Sălişte ele
Vaşcău, Criştior. După ce analizează fiecare sat, trece la prezentarea producţiei ceramice,
care este destul de variată : oale, oluri, blide, cahle ele sobă e tc. Tehnica ele confecţionare a
ceramicii din Bihor este ln mare aceeaşi cu cea din alte ccnlre de olari ale ţării. lln capitol
aparte îl constituie „Valoarea artistică a ceramicii bihorene'', unde slnt analizate transformă
rile intervenite .tn structura artistică a ceramicii ln Bihor şi unde se face o clasificare a vaselor
după ansamblul clementelor artistice. ln încheiere se subliniază necesi t.atea păstrării tradiţiei
de lucru şi a formelor ceramicii şi ln epoca noastră, in condiţiile indus trializării.
Kiis Kâroly ln studiul Mobile din Lăpuş face o prezentare a mobilelor cioplite ln
lemn de fag dintr-un centru de meşteri lăclari ai zonei Lăpuşului, satul Plopiş. Studiul folo
seşte met0da comparativă pentru caracterizarea matt>rialului, colecţii muzeale, mobilier din
zona Lăpuş şi· alte regiuni ale ţ:i rii. Slnt analizate metodele locale de confecţionare a mobilie
rului, uneltele folosite, tehnica ele confecţionare, principalele forme ale mobilelor : lăzi pentru
păstrat haine sau alimente, mese, paturi, poliţe, scaune. l\folivclc decorative sînl in general,
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da torită u ncl lelor folosite, gcome lricc (afirmă au torul). Ornamen tica este ln tregi tă prin colo
r a re . Se n· marc:I i m p orta nţ a s t udiului m o bili c r ului pen t ru cunoaşterea in teriorului.
lon ;\!uşlca ln i\'oi contribuţii la obiceiul jun ilor braşoven i aduce n oi d a le priYito.ue l a
s tudiul fii n d o com p le tare şi o ln tregire a datelor prezentate ln alL studiu al să u
ln 1 930 O/iiceiul _junilor hraşo11en i. Ele confirmă teza susţi n u tă ln 1 930 că obiceiul

a cest obicei,
a pă ru t

j unilor e s l c u n obicei de pri măvară al românilor din Şcl!l'i . Pri n tre noile dove z i ln favoarea
acestei l l'Zc sint : acu arela lui N'euha user, veche ele peste
ri t or la „ nulsc:iriciul" j unilor, protestul j unilor d i n

130 de ani, documentul din 1 836 refe

1 89 1 lmpotriva vătafului care n u le-a dat

lău tari lWn lru plimbarea cu frt c „Dup[1 g ni din i " , u rran·a j u nilor pe d ea lu ri ş i j ucarea horei cu
buzduganului, influenţa bisericii d u p ă 1850. S Lu cl iul mărturiseşte i n form a ! i a exactă,
pasiu n ea pl'lll ru eullura p op u l a r ă şi c:l l cl ura s t i l u l u i rare a u caracterizat aclivilatea de o viaţă

a z virlirc a

t n l reng:i a a u tor ulu i . Studiul d e faţ. ii c•s l !' de a l t fe l una din u l l i nwle sale lucrări.

A l l'x. Borza în
l n ni c c

Cercelciri elnohnlunice

111

Ţara Oa.� 11l11i vorb!• ş l c•

de s pre runoştin!d� ho

ale oşenilor, cl u p ă care cm u n t a b el al numirilor de p l a n i c cunoscute l n Tara Oaşului şi

ni numirilor p op u l are a l e ace s t o r
Î n ren de-a doua pnrle a

p l a n lc .
1tn11ar11l11i

(i s t o r ia etnografici şi muz !•ografil'i) slu t 1•vocnle

fi;.:nri l!• l u i Romulus V uia, Artur C.orovci şi Simion l\langiucn.
T e ocl or

o

Oni şor, în prcze n l arl'a 1w ca re

fa ce lui R.omulns V u ia, se ocupă mai mult

de vi n ţ n şi a c l i vi l ntcn sa mu zc i s t ic :i şi ş l i i n (.ific:i de l a Cluj şi Bucureşti şi m n i p u ţ i n de lucn1rile
sale (de al l fcl ş i precizcaz[1 că nu are i n l cn\ia să faci\ un s tu d i u critic al acestor lucr[1ri). Ar
este lnsotit de bibliografia lucrărilor l u i R. \"ui a şi d e o b i bl io gra fi e

t ic olul

v i a ţ a , opcr!'lc

şi i n s tit uţiil e create de R. Vuia.

Aclivi l a ten lui Artur Gorovci, d e care

sl'

n

srrierilor despre

ocu p ă Ion l\l uşka, este leg a lă d e revist a

„Şez:lloarca", pri m a p ub l i c n ţ ie însem n a t ă de fol c lo r - care de al tfel n r ă nr n s şi c1·a mai im

p ortn n l :I aclivita l c a

lui Artur Gorovl'i.

Ion Taloş face o p rc• zc n ta rc a vic ! ii şi a c l i v i l ă \ i i folclo ri s l i c e şi e t nografice a lui Simion
l\!nngiuca, subliniind faptul că acestn fiin<l u n ap:irălor al lntini l ăl i i a subordonat

cerct• l :irilc

d e folclor şi etnografic aC'l'SL�i idei ş i s-a sit u a i p c pozi ţi ile mi tologismului.
Jn u l t i m a

parlc s î n t prezentate de asemenea o Sl'ric d e date pline de inlen·s. S tudiul

I ui Vah•ri u Butură
sak

A dăposturile pastorale din Tam lllnfilor

de s p re ach'\posl urik din l\ ! u n p i ,\ puseni
Aurc l i a Ti \ ii

vine cn o completare a sludiilor

p u b l i r : , l c in cel !'l al t e num1·re nle

A.1111am/11i.

in l'rPlucmrra le1111111/11i la J/111/11reasa S!' ocupi1 de l ehnicn ele confe c ! i on ar�

şi de nria ele clPsfacl'I'!' a p ro cl u s !'l o r a cl•s l ui 1·c11 l rn : h a mb n re , lăzi de păstrat re re a h' , l:izi ele
zestre şi mai rar ro\ i c i l' car şi r[1zboaie de \es u l.
Pom p !• i l\Iureşan anali zc a z :I cltcva A specte etnografice din exploatarea stirii tn trecui

D�J, pc bazn unor documente i s tori ce .

la Ocna

ALannsie Popa descrie Biserica din Cliiraleş cl i n puncL de vedere arhiteclural, a l sculp
turii ln lemn şi al pic turii ( h i s c n ca se arH\ acum ln Secţia ln aer liber a Muzeului etnografic
al Transilvaniei).
Viorica Pascu l n Croiw·i de c11nu1şi din colecţia l1111:e11lui etn ografic al Transilvaniei
prezi n t ă t i p u rile p ri nci p a le

dl' C:11rni şi b:lrh li l !• ş l i şi fc m l'i l• ş l i slabil i l !' ln baza cro i ul u i .

Farago J6zsrf ln co m u n i c a rc a sa Ciohw111I care ş i - a pierdui oilr a ra t ă ci1 a d c sco p eri l in
·

folcl oru l m a g h i a r o al l :i picsf1 s pe cificii repertoriului pi1s loresc ro1ml n .

Nicolal' H o l h î n
n"ispluclire ,

iar

Cinlecul :ori/or a nali z e az:i caracterul aces l l' i

i nvoca \ i i

ri lualc.

a r i a de

î n l n ehei!'l'C ci ti l rPi vari a n l l' i Jwdi l e din t r- u n numuseris re Sl' a fl ă ln A r h i Ya ele

folclor clin C l u j .
. J u d i cios alc:i lu i l . c up r i n z i u cl m a leri all' ele valoan', p r cz en l a L ln cond i ! i i grafi cl' bunr,
A 111wm/

:'ll11z,• 1 1 l

se

î n sc rie

P" l i ni a clen· n i l :"1 arum l ra cl i ( ional:"1 a

p u h l i r a ! ii l or

d e cali tate l n grij i t r ci!'

l'l nog ra f ic a l Transilvani!•i.
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HEY I STA DE ETN O G RA F I E Ş I
şi

FOL C L O H. pulJiică

studii

materiale etnografice şi folclorice, cuprinzlnd deci lnlrcg domeniul

cullurii populare, cercetat prin perspectiva

e l nografici, a folcloris·

ticii li terare, muzicale şi coregrafice. Revisla pune ln
rubrica

discuţie, la

note şi recen=ii, problemele actuale ale e l nografici şi folclo

risticii şi informează

asupra l ncriirilor de specialitate

cc apar in

ţară şi pcslc hotare.

NOTĂ CĂTRE AUTORI

Autorii slnt rugali s ă lnain teze arlicolele, notele şi

recenziile

claclilografiate la două rînclnri. Tabelele vor fi dac tilografiate pc
pagini separate, iar cliagramcle vor fi executate ln tuş, p e birlic
ele calc. Tabelele şi ilus traţiile vor fi nunwro talc cu cifre arabe.
Figurile clin planşe

vor fi

numcro lale

ln

conlinu an·a

celor

din

text. Se v a evita repetarea aceloraşi <late in text, tabele şi grafice.
Explicaţia figurilor va fi dac lilografiată pe pagină separată. Ci larca
llibliografici in lcxt
lor va fi prececlat

se va face ln orclinea numerelor. Numele a u lori
de

ini lială. Titlurile revistelor citate ln biblio

grafie vor fi prescurtate conform uzanţelor

internaţionale.

Au lorii au dreptul la u n număr de 50 de exlrasc, gra tui l. H.cs

ponsabilitatea asupra conţinutului articolelor revine exclusiv a u lo
rilor.
Corespondenţa

privind

e le. se va trimite pc

manuscrisele,

schimbul

de

p u lJlicaţii

adresa comitclului de redacţie : Bucureşti,

str. Nikos Beloiannis, nr.

25.
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