ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC AL BUCOVINEI
ftrJ

fIIî-fl\lirtJ0~
ANUL I, NR. 1, 1999

, ..
. 11

~

\.

~

FĂT-FRUMOS

ANUARUL MUZEULUI ETNOGRAFIC AL BUCOVINEI
SUCEAVA

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

MINISTERUL CULTURU
MUZEUL ETNOGRAFIC AL BUCOVINEI
SUCEAVA

ANUARUL
...,
FAT-FRUMOS
ANUL I, NR.1
~q3/[

Editura „SUCEAVA"
-1999https://biblioteca-digitala.ro

Coordonator:
Redactor:
Coperta:
Tehnoredactare

computerizată:

MARIA MĂRGINEANU
NICOLAE CÂRLAN
IRINA ŢIBULCĂ
GEORGE BALAN

ISBN: 973-97840-8-9
Corespondenţa se va adresa la
MUZEUL ETNOGRAFIC AL BUCOVINEI
Suceava, str. Ciprian Porumbescu, nr. 5, cod poştal 5800
tel.: 030-214081, fax: 030-522979

https://biblioteca-digitala.ro

SUMAR
RĂZVAN THEODORESCU: CUVÂNT ÎNAINTE .. „ . „ . „

••••••........•. „ . „ •••••.• „ ••.•• „ •••.........•.

7

I. STUDII DE ETNOGRAFIE ................................................................................... 9
MoNICABUDIŞ: JERTFA-PIATRĂ FUNDAMENTALĂ
A ORICĂREI ÎNTEMEIERI .................................................................... 11

NICOL4.E COJOCARU: MITOLOGIA CASEI ŞI OBICEIURILE
POPULARE ÎN BUCOVINA .................................................................... 25
MARIA OLENICI: NUCUL: VALENTE ETNO-MITOLOGICE ..................... 41
MARIA MĂRGINEANU: ARTA LEMNULUI ÎN SPAŢIUL
ETNO-CULTURAL AL TRADIŢIEI DINAMICE BUCOVINENE ....... 49
MIHAI CAMILAR: INSTALAŢU TEHNICE POPULARE ACŢIONATE
DE APĂ DIN WNA ETNOGRAFICĂ HUMOR. ....................
71
OCTAVIAN BĂNCESCU: DESPRE RĂSPÂNDIREA INSTALATIILOR
HIDRAULICE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI .ÎN ZONA
RĂDĂUŢI (CONTRIBUŢII) .......................................................................... 85
DRAGOŞ CVS/AC: CERAMICA NEAGRĂ DE MARGINEA ......................... 91
GEORGETA SIDORIUC: VOPSITUL VEGETAL, MEŞTEŞUG
PE CALE DE DISPARIŢIE ÎN BU~OVIN~ ........................................... 99
PETRU RUSŞINDILAR: PORTUL ROMANESC IN BUCOVINA,
MĂRTURIE A UNITĂŢII NAŢIONALE .............................................. 107
„ .•••••..•..••.

li. STUDII DE FOLCLOR ............................................................................... „

••••

/oN ALEXANDRU CÂRLAN: MOTIVUL OEDIPIAN ÎN FOLCLORUL
ROMÂNESC ............................................................................................
GHEORGHESP.41:,lRU: DESPRE ÎNCADRARE ÎN CULTURA
POPU1:ARĂ_A ROMAţHTĂŢII ............................................. :.:··············
SORIN S.'113A U: PADUREA IN IMAGINARUL POPULAR ROMANESC „.
GRAŢIAN JUCAN: GHICITORI ...................
„ .••..•••.•••••••••••••••••.••••••••••••..........

https://biblioteca-digitala.ro

111
113
125
149
157

III. INTERFEREN/"E........................................................................

... 1<15

/rJN POP/„"SCU-SIR/„T!'.ANU: IJ PROTEIC ÎN DIALECTUL

DACOROMÂN ............................................................. .'..........................
A VRAMIA DOLINSKJ, GHiiORGllH DOLINSKI: TOPONIMIA COMUNEI
ARBORE .................................................................................................
GRAŢIAN .JUCAN: MIHAI EMINESCU DESPRE SUCEA VA,
ÎMPREJURIMILE EI ŞI CÂTEVA ASPECTE DE ETNOGRAFIE. ....
EMIL/AN DREHUŢA: EVOLUŢIA ECONOMIEI DIN BAZINUL
SUCEVEI ÎN PERIOADA POSTBELICĂ ŞI REFLECTAREA
ACESTEIA ÎN CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA SATELOR. ......
„ ••• „ .••••..

167
189
197

207

IV. MUZEOGRAFIE ............................................................................................. 211

ELVIRA ROMANIUC: MUZEUL OBICEIURILOR TRADIŢIONALE
DIN BUCOVINA ..................................................................................... 213
ELENA CIOBANU: METODE DE COMUNICARE ÎNTRE MUZEU
ŞI PUBLIC ............................................................................................... 219
MII/Al SPÂNU: MUZEUL ETNOGRAFIC VATRA DORNEI
(PROPUNERE PENTRU UN POSIBIL GHID TURISTIC AL MUZEULUI) .............. 223
V. MEDALIOANE ............................................ :.................................................... 231
GRAŢIAN JUCAN: VICTOR VASILESCU (1856-1938) .................................. 233
ION POPESCU-SIRETEANU: EUGENIA IACOB - SCRIITOR ŞI
ETNOGRAF ............................................................................................ 237
EUGEN DIMITRIU: FOLCLORISTUL VASILE G. POPA ............. „ ............. 251

VI. NOTE, ÎNSEMNĂRI, COMENTARII ............................................................. 265

VIOLETA MARIAN CIUC: OBICEIURI ŞI TRADIŢII ÎN
CONSTRUIREA CASEI .........................................................................
VICTOR NICOLAE COZARIUC: CROMATICA ŞI TEHNICA
~ALI~ĂRII ŢESĂTURILOR DE INTERIOR ÎN COMUNA
DARMANEŞTI ........................................................................................
ION POPESCU-SIRETEANU: PAMFIL BILTIU, FĂT-FRUMOS CEL
ÎNŢELEPT, O sur.4 DE BASME, LEGENDE, SNOAVE ş1 POVEŞTI DIN
MARAMUREŞ, BAIA MARE, ED. GUTINUL, 1994 .....................................
ION I. DRĂGOESCU: UN MANUSCRIS INEDIT DESPRE
ISTORICUL MUZEULUI DIN SUCEA VA ...........................................

https://biblioteca-digitala.ro

267

269

273
277

CUVÂNT ÎNAINTE
Iubitor adânc şi din timpurie tinereţe al satelor, colinelor, pădurilor şi
bis •ricilor din Bucovina, nu pot să nu mă bucur văzând că revista dedicată
t'/111/izaţiei populare din acest ţinut de poveste poartă, la rându-i, un nume
('(>borât parcă din basme: „Făt Frumos". Alegere inspirată Între toate, pentru
C'llre se cuvine a felicita pe cei care ostenesc la Muzeul Etnografic din
Su ·eava, instituţie consacrată frumosului din casa, din ograda, din portul,
tl/11 •/i11tecele şi din stihurile ţărăneşti ale românilor de la miazănoapte.
Viid În sumarul numărului ce stă să apară titluri ce indică specializări
pr ise, deschideri largi de orizont cultural, în care etnograficul devine
argument al etnologicului, al antropologicului, al istoriei culturii în cele din
unm'i. De la mitologie la imaginar, de la toponimie la economie, de la folclor
lu meşteşug, studiile acestui volum ţintesc cu profesionalism la Încadrarea
datelor venite din sfera civilizaţiei populare în capitolul mai larg al civilizaţiei
f(J11t011eşti mai vechi şi mai noi.
A m descoperit cu încântare, adolescent venit din ol'aşul cel mare al
Valaltiei, această artli bucovineană a satelor Într-un impresionant pelerinaj
dl' • :fâ11tă Mărie, în curtea primitoare şi austeră totodată a Putnei, acum peste
1mtruzeci de ani.
Culorile pline de armonie ale unei lumi populare ce aparţine în chip
t1mi11e11t uneia dintre celţ mai cunoscute regiuni istorice ale României merită
fi fi ştiute şi admirate de tot mai mulţi compatrioţi. Deschizând un asemenea
„ /1 uar" ni se va înfăţişa Înaintea ochilor un ţinut unde tradiţia se păstrează
prea puţin alterată din fericire - În vecinătatea imediată a viitorului.
Răzvan

Theodorescu
membru al Academiei Române
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JERTFA - PIATRĂ FUNDAMENTALĂ A ORICĂREI
INTEMEIERI
I

"

MONICABUDJŞ

Jertfa, sacrificiul au constituit pentru marea majoritate a popoarelor lumii
piatra fundamentală a oricărei întemeieri. Este şi cauza principală pentru care
cei mai mulţi specialişti români sau străini s-au oprit în mod special asupra
acestei cutume - religii, având o vechime multimilenară, mult anterioară
creştinismului. O atestă picturile rupestre din peşterile paleoliticului şi
neoliticului.
Sacrificiul, provenind din latinescul sacrificium = jertfă a fost definit ca
„manifestare religioasă, executată după un ritual de către preoţi în numele
credincioşilor, având scopul exprimării adoraţiei faţă de divinitate sau speranţa
de a atrage sau a îmblânzi pe zeii nefavorabili. Sacrificarea se putea face cu
ofrande de vieţi omeneşti sau de animale şi păsări, a căror ucidere se efectua
conform unui ritual sacru ... Sacrificiul era instituţie fundamentală în religiile
antice. Existau sacrificii de veneraţie, recunoştinţă, înduplecare, iertare,
reparaţie;„. erau sacrificii ocazionale şi permanente, prin înjunghiere sau prin
flacără, cu ardere de tot... Caracterul simbolic al sacrificiului implică
deopotrivă jertfirea victimei vii, ca şi simpla sugerare a actului, deposedat de
gestul violent" 1•
În studiile contemporane, sacrificiul este definit din ce în ce mai mult ca
„eveniment fondator al întregii civilizaţii umane" 2 ; o „mediere între sacrificator
4
si o divinitate" 3, „cea mai veche formă a schimbului de daruri cu divinitatea" ,
„act fundamental al religiei, care face condiţia umană să participe la arhetipurile
sale" 5 . ,,În sistemul complex al obiceiurilor populare tradiţionale se relevă ca
secvenţă componentă fundamentală, actul sacrificial, act preponderent simbolic
în structură şi mesaj, cu implicaţii rituale şi ceremoniale majore" 6 • „Formele
actului sacrificial în istoria civilizaţiei au fost numeroase. Există o întreagă
mitologie care leagă ritualul sacrificial de evenimentele primordiale (cel mai
cunoscut fiind mitul lui Prometeu), originea sacrificiului putând fi identificată

11
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încă de la începuturile istoriei umanităţii„. structurat pe forme comportamentale precise şi principii culturale proprii fiecărui grup uman" 7 . „Simbolismul
accentuat al actului sacrificial, bazat pe ideea de renunţare (din partea
donatorului), de consacrare (a ofrandei sau victimei) şi de comunicare cu
divinitatea conferă statutul cultural special acestui fenomen în viaţa culturală
8

romînească" .

Din marea complexitate a sistemelor sacrificiale, se desprind două
componente majore: sacrificiul cu nuanţă ritualistic - alimentară şi sacrificiul
cu nuanţă ritua/istică de construcţie, cel de-al doilea constituind baza pentru
numeroase legende, care au ca subiect imolarea şi creşterea durabilităţii
zidurilor.
Ofelia Văduva face o analiză deosebit de amănunţită a teoriei sacrificiului
în antropologia europeană, arătând că din anul 1724 J. Fr. Lafitau aprecia că
sacrificiul are o vechime egală cu a religiei. Lucrările teoretice asupra acestui
subiect atât de important se înmulţesc însă din a II-a jumătate a secolului al
XIX-iea. Autoarea distinge patru direcţii: I) teoria sacrificiului conceput ca dar,
ca ofrandă pentru constrângerea divinităţii să răspundă tot printr-un dar. Ideea
este dezvoltată de antropologii englezi cu precădere de M. Tylor (Religion in
Primitiv Cu/ture, 1871), Roger Callois, incluzând aici· şi şcoala psihanalistă,
reprezentată prin Durand, care accentuează rolul jertfei de târg, de zălog, de troc
încheiat cu divinitatea; originea ceremoniei sacrificiale este văzută ca o sinteză
între mitologia lunară, ritualul agrar şi de iniţiere; 2) teoria sacrificiului derivat
din totemism (identifică victima în momentul sacrificiului cu divinitatea);
reprezentanţi: W. Robertson Smith, Frazer, Mannhardt, Emile Durcheim, Evans
Pitchard, Ernst Cassier, Claude Levi-Strauss; 3) teoria după care darul este un
act religios menit să modifice condiţia umană a celui ce-I săvârşeşte; la baza
acestuia stă devotamentul şi renunţarea (la un bun personal); reprezentanţi: H.
Hubert, Marcel Mauss şi, în sfârşit; 4) teoriile lui Mircea Eliade, după care
jertfirea unei fiinţe vii este necesară pentru desăvârşirea oricărei creaţii. De
asemenea, autoarea a subliniat· nuanţele semantice implicate în sacrificiu care
diferenţiază un curent de altul; renunţare şi devotament, act de sociabilitate, de
comunicare şi chiar de identificare cu divinitatea, de dăruire (fără a solicita ceva
în schimb), sau dimpotrivă de recompensă (târg) etc. 9 Comunicarea prin
sacrificiu nu se face numai cu divinitatea şi cu lumea strămoşilor, ci şi pe plan
social exprimând dorinţa omului „de a menţine legăturile în cadrul
comunităţii. .. , actul sacrificial a fost perceput în obiceiuri populare pentru
atributele sale în rezolvarea (sau încercarea de rezolvare) a acelor probleme ale
existenţei umane ce se referă la incertitudine, dorinţa de reuşită, prevenirea
întâmplărilor nefaste, iertarea unor greşeli." 10 .
Din teoriile expuse se desprinde ideea că sacrificiul se desfăşoară pe trei
coordonate esenţiale: emiţător (sacrificator), mediator (victima sacrificată) şi
receptor (divinitate), constituindu-se în mesaje pentru puterile divine şi pentru
12
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lumea strămoşilor, pe de o parte, pentru semenii din comunitatea respectivă, pe
de altă parte.
La jertfa cu nuanţă ritualistic-alimentară fac numeroase referiri Vechiul şi
Noul Testament. Mai ales Vechiul Testament (care, prin legile lui Moise,
interzicea sacrificiile umane), reglementează cu exactitate zilele, lunile, felul şi
numărul animalelor, ce trebuie să fie executate sacrifica, ce altfel de produse
trebuia să se dea în fiecare ocazie etc. În Vechiul Testament se vorbeşte într-un
singur loc de jertfa umană, jertfă care în final nu a mai avut loc. Dumnezeu l-a
încercat pe A vraam, cerându-i să-şi sacrifice unicul fiu, pe Isaac. În ultimul
moment, când Isaac pregătit de tatăl său, se afla deja pe altarul jertfelor,
Dumnezeu i-a poruncit lui Avraam să-şi schimbe fiul cu un berbec, aflat în
apropiere 11 . Această jertfă, ca orice jertfă, simboliza un început, în cazul acesta,
începutul fertilităţii , deoarece pentru credinţa şi obedienţa lui, Avraam a fost
înzestrat de către Dumnezeu cu darul spiţei de neam „te voi binecuvânta foarte
mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, ca stelele cerului şi ca nisipul de pe
12
ţărmul mării şi sămânţa ta va stăpâni poarta vrăjmaşilor ei" •
Un exemplu tipic şi concludent al victimei mesaj - mediator către
divinitate este sacrificiul practicat de geto-daci , care din 4 în 4 ani, trăgeau la
sorţi un tânăr, căruia îi încredinţau doleanţele lor. Aruncat deasupra a 3 suliţe
trebuia să-şi demonstreze vitejia; moartea sa între suliţe (nu pe pământ)
simbolizând acceptul lui Zalmoxis de a recepţiona mesajele, (Herodot, IV, p.
94). „Se dezvăluie în acest act al străbunilor, pe de o parte, o sublimă puritate a
sacrificiului; nu era doar o jertfă substitutivă, a unor animale ca la alte popoare
sau a mielului ca la evrei, ci direct a omului care era sfânt, aşa cum petreceau ei,
printr-o viaţă curată, ascetică, purificată; iar pe de altă parte legătura, unitatea
între sacrificiul personal-uman şi lumina nemuririi. Trebuie observat, după câte
ştim că o asemenea credinţă atât de curată, e ca şi unică la străbunii noştri, faţă
de alte popoare" 13 .
Jertfele geto-dacilor nu se reduc la aceste obiceiuri practicate periodic, ci se
pare că începând din epoca bronzului ele aveau şi caracter permanent, din
moment ce în aşezările de la Sălacea (cultura Otomani) sau la Pişcolt s-au
descoperit cranii îngropate separat. Este atestată în textele literare sacrificarea
soţilor la moartea soţiilor. „Rostul unor asemenea sacrificii umane este greu de
14
desluşit. Foarte probabil însă că erau legate de anumite practici de cult" •
Jerfa Hristică înseamnă începutul de istorie, de civilizaţie, înseamnă
triumful creştinismului asupra păgânismului, triumful vieţii asupra morţii.
,,Învierea înseamnă primatul luminii asupra întunericului, primatul spiritului
asupra trupului, asupra biologicului." 15 .
Trupul Domnului crucificat pentru izbăvirea neamului omenesc de păcatul
primordial şi pentru ca după moarte să ne ofere nouă oamenilor posibilitatea
fericirii veşnice s-a transformat prin „lucrarea Duhului Sfânt, în cadrul Sfintei
Liturghii" în pâine sacramentală (anafură) şi vin, „Şi ca trup şi sânge al lui
13
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Hristos se consumă în chip ritualistic de către clerul hirotonit (arhierei, preoţi,
diaconi) şi de către ceilalţi credincioşi. Această jertfă este o continuare
nesângeroasă a jertfei sângeroase unice a lui Hristos pe cruce. De aceea se
spune în mod corect că însuşi Hristos se aduce jertfă pe Sfântul Altar. El este
jertfitor şi jertfă. În bisericile ortodoxe, Liturghia (aducerea jertfei) reprezintă o
actualizare nouă de fiecare dată vieţii lui Isus Hristos, de la Naştere până la
Înălţare." 16 •

Mircea Eliade consideră că Jertfa Hristică „continuă liturghia domestică
anume binecuvântarea pâinii şi a vinului. Pentru primii creştini,
<frângerea pâinii> (Faptele Apostolilor, 2:22) constituia actul cultural cel mai
important; pe de o parte era reactualizarea prezenţei lui Hristos şi prin urmare a
Împărăţiei Sale, pe de altă parte, ritul anticipa ospăţul mesianic de la Sfârşitul
Vremii... o nouă viaţă religioasă nu se naşte decât traversând moartea
sacrificială, concepţie ... arhaică şi universală răspândită" Preluând o sursă
bibliografică anterioară, autorul consideră că „morfologic <euharistia> aduce
aminte de agapele culturale practicate în antichitatea mediteraneană, în special,
17
în <religiile de mistere>'' .
evreiască,

Obiceiuri practicate la temelie şi În

pereţi

În privinţa sacrificiilor cu caracter constructiv, Mircea Eliade considera că
„nimic nu poate dura, dacă nu i se conferă <viaţă> şi <suflet> prin sacrificarea
unei alte vieţi. Numai moartea rituală declanşează o forţă care nu numai că face
posibilă transmisia vieţii, ci asigură perenitatea noii creaţii căreia i-a dat
18
naştere" • „Un lucru nou este primejdios; este o formă a morţii, este ceva care
nu trăieşte şi nu va putea trăi, decât absorbindu-şi un suflet al primei fiinţe care
intră în contact cu el. Numai după ce a fost cunoscut, adică însufleţit de cineva,
el devine inofensiv; trece în rândul lucrărilor vii, sau în orice caz încetează de a
mai fi formă a morţii" 19 . „Însufleţirea nu se face oricum, ci în conformitate cu
un model divin, repetându-se actul iniţial a_I Creaţiei, ... se jertfeşte pentru că s-a
făcut la început, când au luat naştere luminile şi pentru că numai aşa se
însufleţeşte un lucru şi i se conferă realitate şi durată. Este vorba, pe de o parte,
de o plasare în real, pe de alta, de o integrare în Cosmos" 20 • „Fiinţa imolată
regăseşte un nou corp; este chiar locuinţa pe care a animat-o, a făcut-o deci
21
durabilă prin moartea sa violentă" . Sunt opinii pe care marele învăţat Ie
22
itinerează şi în alte studii .
Riturile de construcţie au cunoscut o răspândire generală, în toate culturile
şi la toate popoarele, în arealul european, jertfa fiind atestată, îndeosebi, la
popoarele scandinave şi la cele baltice, la ruşi şi ucraineni, la germani şi
francezi, la popoarele din Peninsula Iberică şi la cele din Peninsula Balcanică.
„O mai puternică vigoare dovedesc ele (obiceiurile zidirii, n. n.) Ia popoarele

14
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din sud-estul Europei, unde au îmbrăcat forme de expresie diferite faţă de alte
regiuni'm. ·
Jertfa zidirii „este legată de credinţa popoarelor antice în divinităţile locale
ale pământului şi apelor, care trebuiau să fie îmbunate pentru pricinurile făcute
de mâna omului în imperiul lor. Totodată, alături de această credinţă ar fi fost
făcută încă în vechime, din partea oamenilor de meserie, a zidarilor înşişi că
amestecarea mortarului, menit să lege piesele zidirii, pietre sau cărămizi cu
sânge dădea o mai mare durabilitate" 2 • Autorul conchide că pentru spaţiul
românesc „documentele istorice sigure cu privire la oameni zidiţi sunt extrem
de rare, aproape inexistente" 25 .
·
Multiple au fost creaţiile în versuri sau proză, pe această temă. Ion Taloş
analizează amănunţit producţiile literare care conţin practici pentru alegerea
locului, a zidarilor, felul şi momentul în care are loc imolarea, în cadrul fiecărei
categorii detaliind şi concretizând, prin exemple, aproximativ toate posibilităţile
tipologice şi variantele acestora. Elementul unificator este acela că, din motive
de nimeni ştiute, noaptea se dărâma tot ce fusese construit în timpul zilei.
Aceasta este realitatea mitică, aceea care a impus ca în zidurile construcţiilor
respective (oraşe, cetăţi, castele mănăstiri; biserici, turnuri, fortificaţii de tot
felul, podiri, tuneluri etc.) să fie înhumată o fiinţă vie, de obicei prima care-şi
făcea apariţia, aceasta fiind, de cele mai multe ori, soţia sau sora unuia dintre
meşteri. Astfel de legende stau la baza întemeieri oraşelor: Novgorod (Rusia); a
unor biserici din Rusia şi Scoţia; a castelelor „Green" şi „Red" din Anglia; a
oraşului Hanovra (Germania); a podului de peste râul Arta (Grecia); a oraşului
Scutari (Iugoslavia); a podului Mostar (Herţegovina); a mănăstirii Curtea de
Argeş şi a cetăţii Deva (România) etc. În Germania, în Evul Mediu, se jertfeau
copii la temelia cetăţilor, „pentru a se asigura clădirilor noroc şi tărie" 27 • Dovada
o constituie scheletele descoperite, dar şi poveştile fraţilor Grimm sau ale lui
Kuhn 28 .
Chiar dacă amănuntele diferă de la o arie folclorică la alta, ideea mitemică
este universal valabilă: tot ceea ce se construieşte rară un sacrificiu sângeros
prealabil nu are durabilitate. În fiecare spaţiu au apărut astfel de balade şi
legende, s-au creat numeroase variante arhetipale. „Prezenţa într-o spiritualitate
populară a unui mit central crescut din ideea arhaică a morţii creatoare vorbeşte
de la sine; ea ne îndrituie să identificăm o anumită viziune a lumii şi o anumită
valorificare a vieţii acelui popor. Românii, ca şi vecinii din sud-estul Europei
29
şi-au regăsit în acest mit central al morţii creatoare propriul lor destin" •
Faptul că în marea majoritate a cazurilor erau zidite soţii tinere cărora le
ţâşneşte laptele prin ziduri, sau copii sprijină ipoteza noastră în a le corela şi cu
riturile de fecunditate şi de fertilitate, femeia fiind cea care procreează.
Obiceiul imolării de copii sau adulţi în temeliile construcţiilor este
atestat şi în îndepărtata Japonie, China, în Indochina, Mesopotamia, Oceania,
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Polinezia, India, sau în Orientul Apropiat3°, în America de sud, în Noua
Zeelandă, la africani, în insulele Tahiti etc.

31

•

Mircea Eliade consideră ca „victimă sacrificată" pe Remus, prin uciderea
căruia în anul 754 î.e.n„ a fost întemeiată cetatea Romei; Romuls şi Remus,
erau copii regelui Marte cu Rhea Sylvia. Din porunca regelui Amulius ei au fost
abandonaţi pe malurile Tibrului, alăptaţi de o lupoaică şi crescuţi de un păstor.
Deoarece Remus a nesocotit brazda trasă cu plugul de fratele său Romulus, în
jurul Palatinului, pentru a marca porţile cetăţii, acesta l-a omorât32 •
După părerea noastră, uciderea lui Remus de către fratele său capătă multe
alte conotaţii: invidie şi dorinţă de supremaţie, de răzbunare a unuia dintre fraţi,
vocaţia războinică a romanilor, neascultarea celuilalt frate şi încercarea lui de
afirmare a personalităţii, a independenţei.
De larga răspândire a mitului zidirii se ocupă şi Veneţia Newall, care
acordă atenţie mai mică sacrificiului uman, arătând că poporul presupunea că
umbra este imaginea exterioară şi vizibilă a sacrificiului. Şi astfel, constructorii
încearcă să măsoare în secret umbra primului trecător şi stă să o îngroape sub
pietre 33 • La începutul secolului al XX-iea, chiar reprezentarea umbrei se
întâlneşte tot mai rar şi aceasta mai ales când e vorba de edificii mari, de
importanţă social - comunitară.
Numeroşii specialişti care au analizat subiectul în discuţie constată că
elementele de natură animală, vegetală sau minerală sunt o continuare în timp a
jertfei vii şi sângeroase, acestea constituindu-se ca substituite ale sacrificiului
uman. Ion Taloş, Mircea Eliade (şi alţii) consideră că este vorba de un transfer
de funcţii din domeniul uman în cel animal, apoi în cel vegetal şi mineral.
Indiferent dacă este vorba de anterioritatea (după cum susţin cei mai mulţi
specialişti) sau de posterioritatea sacrificiului uman (după cum opinează alţii)
faţă de cel animalier, un lucru este cert, marea majoritate a materialului
informaţional: bibliografic şi de teren atestă marea extensie a sacrificiului de
animale.
Urmărind motivul sacrificiului animalier, Veneţia Newall arată că pentru
binecuvântarea caselor, suedezii îngropau un miel sub altarul bisericilor; danezii
procedau la fel, punând chiar porci, găini. În 190 l, a fost descoperit în Grecia,
cadavrul unui miel, sacrificat în prezenţa preotului şi cu al cărui sânge fuseseră
stropite fundaţiile 34 •
La geto-daci „sacrificarea de animale şi depunerea de ofrande vegetale se
practica curent în ritualurile magico-religioase încă din cele mai îndepărtate
timpuri, adăugându-se sacrificiile umane, ce făceau parte şi din cultul lui
Zalmoxis" 35 . Autorul conchide că există atestări arheologice de gropi, evident
rituale, în care au fost găsite capete sau schelete de viţei, de câini, de iepuri.
„Ţăranul român când sapă şanţuri pentru temelii are grijă să îmbuneze cu o
jertfă a pământului care a fost oarecum „rănit" prin facerea şanţurilor. Această
jertfă pare că îi dă puteri ca să „ţină" în spinare greutatea temeliilor şi a casei.
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Cei săraci îi jertfesc un cap de cocoş, pasăre oarecum sfântă pentru poporul
nostru. Pentru cei mai bogaţi jertfa constă dintr-un cap de berbec zidit îndată ce
a fost tăiat dintr-un colţ de temelie" 36 .
Coroborând datele din materialul informaţional (bibliografie, teren), zidirea
în temelie sau în pereţi, ar putea fi rezumată astfel:

Uman
Om viu: sânge,
cranii, oase,
fotofradfie,
măsura umbrei,
măsura mortului

Veeetal
Diverse seminţe
în strânsă relaţie
cu culturile
specifice zonei

Animal
Capul unei
vietăţi (berbec,
cocoş, găină)

Mineral
Diferite
substanţe: bani
apă sfinţită,
tămâie, zahăr,

ulei, vin, piper
etc.

Indiferent de natura jertfei sau a substitutului acesteia, scopul simbolic şi
unitar al tuturor acestora era:
răscumpărarea terenului de forţele supranaturale;
„însufleţirea" construcţiilor, în intenţia asigurării durabilităţii lor;
asigurarea prezumtivă a unei vieţi cât mai bune, cât mai lipsite de
necazuri, de asperităţi şi de frustări de tot felul.
Dar dacă Ion Taloş vede substituirea evolutiv, considerând că „obiceiurile
de zidire au cunoscut trei faze principale în evoluţia lor; sacrificarea oamenilor;
sacrificarea unor fiinţe (animale, păsări) şi sacrificarea unor obiecte" 37 , noi
considerăm că se poate vorbi cel mult de două faze: sacrificarea oamenilor şi
substituirea acestora prin diverse procedee, fiind evidentă concomitenţa
înlocuitorilor de natură animală, vegetală sau minerală, cel puţin în anumite faze
istorice.
Despre oul sacrificial dispunem de o bogată informaţie şi prin lucrarea
Veneţiei Newall, care este de părere că „oul a fost bogat şi foarte vechi simbol
al vieţii, zeii creatori şi universul însuşi răsărind din el. Şi în adevăr, există
motive pentru a presupune că în credinţa populară el este, uneori, folosit ca
substitut pentru viaţa umană" 38 . Autoarea aduce numeroase exemple, care să-i
susţină afirmaţia. În fundaţia multor temple şi clădiri publice din India sau
Anglia au fost descoperite ouă. Şi oraşul Neapole ar sta pe o temelie de ouă 39 .
Felul seminţelor care se înhumau era în relaţie directă cu culturile specifice
zonei.
Şi în acest domeniu, creştinismul aduce simboluri noi, sfinţirea locului de
casă, de temelie, a casei finite, a celorlalte adăposturi, a fântânilor, a recoltelor
etc. devenind o regulă de la care nu se abătea absolut nimeni, indiferent de
statutul social, economic sau cultural. Sfinţirea habitatului s-a făcut în toate
timpurile, în ciuda vicisitudinilor temporale impuse de regimul comunist. S-ar
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putea spune că practicile religioase respectate cu pioşenie şi cu regularitatea
mecanismelor de ceasornic au constituit, de-a lungul timpului, una dintre piesele
de rezistenţă şi de asigurare a perenităţii neamului nostru în acest areal
geografic.
Scopul era oarecum similar cu cel al practicilor precreştine:
răscumpărarea locului de la „forţele văzute şi nevăzute";
apărarea spaţiului locuit şi a familiei conlocuitoare împotriva acestor
forţe;

asigurarea preventivă a bunăstării, a înţelegerii, a sănătăţii oamenilor,
recoltelor şi animalelor.
Este vorba de un sincretism perfect între practicile precreştine, tolerate sau
ignorate de biserică şi cele religioase.
Răspunsurile concrete din chestionare şi din alte materiale de teren
confirmă întru totul afirmaţiile de mai sus.
„Concepţia aceasta „a morţii creatoare", cu toate implicaţiile ei străvechi, a
fost transfigurată de creştinism. Departe de a „lichida" schemele teoretice
arhaice derivate din mitul cosmogonic, creştinismul le-a absorbit şi le-a sporit
conţinutul spiritual. În fond era de aşteptat ca o religie ecumenică avându-şi
centrul într-o valorificare a suferinţei şi o interpretare optimistă a morţii, să
accepte credinţe şi obiceiuri structurate în jurul ideii de moarte creatoare ...
Ceea ce trebuie să spunem răspicat, este că miracolul istoric al creştinismului se
datorează în primul rând capacităţii sale de salvare a numeroase tradiţii, credinţe
şi rituale străvechi; de salvare şi nu de simplă asimilare. Absorbind un obicei
popular sau o schemă teoretică arhaică tradiţională, creştinismul le restaura
semnificaţia spirituală, le transfigura în cazul în care fuseseră desfiinţate, le
sporea conţinutul" 40 . Sunt precepte perfect justificabile în folclorul românesc în
integritatea sa, în special în cele două mari capodopere Meşterul Manole (mitul
întemeierii, al construcţiei) şi Mioriţa (mitul morţii, transfigurată în nuntă).
Reminiscenţe clare ale sacrificiului animalier sunt legate de imolarea în
temelie a unui pui sau păsări vii, la Mereni Uud. Teleorman), Roma şi
Todireni Uud. Botoşani), dar mai ales în localităţi din Transilvania, din judeţele
Satu Mare, Bihor, Cluj, Arad, Timiş, uneori făcându-ni-se precizarea că puiul
(găina) trebuia să fie negru la Văşad şi Sânnicolau Român Uud. Bihor). În
aceeaşi ordine urmează imolarea numai a capului de berbec/cocoş, de găină,
sau fără specificarea în mod expres a speciei; important era să fie un cap al
fostei vietăţi. Se adeveresc foarte bine afirmaţiile lui Mircea Eliade (şi ale
altora) care vorbeau de transferul funcţiilor vitale, prin jertfă violentă în
structura temeliilor şi a pereţilor pentru „însufleţirea" acestora. Sunt deosebit de
interesante justificările sătenilor noştri, care fără prea multe studii (de cele mai
multe ori cu câteva clase primare), rară să lectureze cărţi istorice sau filozofice,
ne-au dat explicaţii de mare profunzime filozofică.
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Înhumarea păsărilor vii sau a capetelor acestora este percepută în mod
ca o răsplată, ca o dijmă, ca un târg, ca o răscumpărare ce trebuie să i
se facă puterii supranaturale, în schimbul vieţii omeneşti. Mai concret vom reda
câteva din răspunsurile autentice înregistrate de la subiecţii cu care s-a stat de
conştient

rnrbă.

„unde cade capul, acolo se ridică construcţia", de la Bârsa Uud. Arad);
este tăiat cocoş pe prag „să curgă sânge", la: Fărcaşa (jud. Neamţ),
Stejaru Uud. Tulcea), Măguri Uud. Cluj);
„puiul este jertfa casei", la Săuca Uud. Satu Mare);
„se plătea dijmă pământului să întărească locul să nu moară copil", la
Roma Uud. Botoşani); „se plătea cu capul acelei vietăţi", la Şanţ Uud.
Bistriţa-Năsăud);
„să

nu fie semn de moarte", la Mârşani Uud. Dolj), Stejaru Uud.
Tulcea), Buza Uud. Cluj); „casă nouă cere moarte", la Ceru Băcăinţi
Uud. Alba); „să nu se ducă cap de om", la Almaş-Sălişte Uud.
Hunedoara); „acela să fie mortul casei, să nu moară şi altcineva", la
Vărădia Uud. Caraş-Severin); „să trăiască capul casei", la Cladova Uud.
Arad); „cap pentru cap", la Vaţa de Jos Uud. Hunedoara);
„să nu se dărâme casa", la Lelese Uud. Hunedoara);
„orice casă trebuie să aibă un cap; dacă este de cocoş va conduce
bărbatul, dacă este de găină va conduce femeia", la Căianu Mic Uud.
Bistriţa Năsăud).

Cap de cocoş, de berbec se punea şi în zona Porţilor de Fier, a Clisurii
Dunării, cu motivaţii similare celor de mai sus: „să fie cap la casă", „găina-i mai
41
slabă de înger, cocoşul mai tare" • Desigur, au fost semnalate în această zonă şi
numeroase cazuri de imolare a capului de găină sau a puiului viu. Zidirea în
temelia casai a capetelor de păsări, animale, a puilor vii, cu frecvenţă mai mare
sau mai mică şi cu diferenţe funcţional-morfologice mai mult sau mai puţin
notabile, se întindea pe un vast areal: în nord, până_ în Subcarpaţii şi Carpaţii
Meridionali, la vest până dincolo de culoarul Timişului, depăşind în sud limitele
Dunării, şi ajungînd ~ână în Banatul sârbesc. Obiceiul este atestat şi la
sârbo-croaţi, la bulgari 4 .
Oul simbol al vieţii, înhumat în temelia construcţiilor este şi el un urmaş
direct şi peremtoriu al sacrificiului animalier, dar poate la fel de bine să fie pus
în relaţie cu riturile de fertilitate/fecunditate. El a fost atestat, îndeosebi, la
Vârfuri şi Iedera Uud. Dâmboviţa), Coţofenii din Dos Uud. Dolj), Dolheşti Uud.
Suceava), Cladova Uud. Arad).
O mare frecvenţă în întreaga ţară o avea zidirea aghiasmei (apă sfinţită) şi a
banilor în temeliile construcţiilor, cu motivaţia generală „să aibă noroc, să fie
sănătoşi", „să fie casa apărată", în special în judeţul Tulcea; „să fie casa apărată
de trăznet, de foc, de apă'', la Lereşti Uud. Argeş), „se plăteşte pământul de sub
casă'', la Tarcău Uud. Neamţ). Într-un trecut mai îndepărtat, acestea vor fi fost
19
https://biblioteca-digitala.ro

Monica

BUD/Ş

motivaţiile pentru toate localităţile în care a fost întâlnit fenomenul; la data
anchetei însă, fie ne-a fost semnalat numai fenomenul, fie ni s-au dat explicaţiile
clasice: „aşa este obiceiul'', „aşa am apucat", „aşa este bine", „pentru noroc şi
sănătate", „pentru bani în casă" etc. Pentru reprezentativitatea mantalităţii
populare am considerat absolut necesar unele sublinieri.
Banii şi ulterior aghiasma sunt elemente care îşi au un loc preferenţial în
toate practicile din sistemul obiceiurilor, indiferent de natutra sau ocazia în care
ele se practică. Banii deveniţi încă din preistorie mijloc universal de schimb, de
plată, capătă şi în cadrul obiceiurilor, aceeaşi semnificaţie: plată simbolică
pentru forţele malefice, cunoscând o extrem de mare arie de extensie; numai în
riturile de construcţie, ei au fost atestaţi la: chinezi, ruşi, ruteni, ucraineni,
polonezi, germani, francezi, sârbo-croaţi, albanezi, italieni, români. Motivaţia
este quasi generală - să dea tărie temeliilor43 .
De asemenea, se punea pâine sau prescură, în Băleni Români Uud.
Dâmboviţa), Jugureni Uud. Prahova), Moşteni Uud. Teleorman), în localităţi din
judeţul Suceava, Mihăileni Uud. Botoşani), Ţibucani Uud. Neamţ), Tărcăiţa
Uud. Bihor), Căianu Mic şi Bistriţa Bârgăului Uud. Bistriţa Năsăud), seminţe de
cereale (în funcţie de natura culturilor predominante în zonă). Nu lipseau uleiul,
eventual sfinţit, lumânări, tămâie, busuioc sau alte flori, un pahar de vin etc.
În multe locuri substitutele sacrificiului se puneau fie la toate colţurile
clădirii, acestea fiind totdeauna cela mai vulnerabile din punct de vedere magic,
fie în colţul dinspre răsărit. În mentalitatea tradiţională, se considera că sufletul
jertfit sau înlocuitorii acestuia se transformă în acel genius loci, protector al
casei, al familiei, al întregului habitat44 . „Acest sacrificiu este fie o ofrandă
adusă spiritului pământului, fie un act propiţiator făcut spiritului păzitor al
casei" 45 .
Şi la românii din Basarabia, în temelia clădirilor se puneau „monede sau
bani de hârtie, grâu, secară, fasole, făină de grâu, pâine, pescură, o garofioară cu
apă, o sticlă cu aghiasmă, untdelemn sau ulei vegetal, o lumininţă aprinsă sau
candelă, busuioc, flori vii, umbra unui om, o păpuşă de petice sau pănuşă, un
berbecuţ viu sau cocoş, un cap de cocoş, pene de găină, prăjina cu care s-a
măsurat planul casei, sare, vin, piper, o hârtie pe care s-a scris planul
construcţiei, tămâie învelită în hârtie, vechi icoane pe hârtie, cruciuliţă. Jertfa
unui suflet este comună pentru întreg arealul". Totul se făcea „pentru îmbunarea
forţelor subpământene şi pentru asigurarea securităţii membrilor familiei, căci
întemeierea reuşită a casei, a temeliei este echivalentă cu punerea temeliei
vieţii'', „să aibă omul de toate în gospodărie", „să fie pâine în gospodărie", „să
46
fie gospodăria tare ca fierul'', „să fie ferită de fulgere" etc. .
Deseori aceste substitute se îngropau în temelia noii construcţii, după ce în
prealabil fusese chemat preotul pentru a sfinţi locul; alteori se făcea această
slujbă la început sau se punea „aghiasmă" când se săpa şanţul, la prima cazma
de pământ la: Berevoieşti şi Teiu Uud. Argeş); când se punea piatra la primul
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al clădirii, la Stăniţa Uud. Hunedoara); când se ridica primul stâlp, la Corbu
Vechi Uud. Brăila); toate acestea pentru a fi casa îmbelşugată, viaţă luminoasă.
Temelia odată finită era şi ea stropită cu apă sfinţită, la Poiana Uud. Vâlcea),
Furculeşti Uud. Teleorman).

În pereţi
În multe localităţi din Muntenia, Oltenia, Moldova se cunoaşte legenda
inhumării în pereţi a umbrei „furate", fie a unui om sănătos, a unei rude, fie
dimpotrivă a unui om sărac sau duşman, pentru imolare ei în pereţii unei
consrtucţii noi. Se ştiu şi consecinţele acesteia - moartea persoanei respective,
dar reprezentativitatea este slabă. Obiceiul are frecvenţă mai mare când este

vorba de zidirea bisericilor ori a edificiilor de interes public. în Transilvania, nu
ne-a fost semnalat.
Trebuie să remarcăm totuşi câteva motivaţii semnificative:
- „să stea construcţia, să fie trainică" - în majoritatea localităţilor;
- „sufletul omului terece în zidurile construcţiei" la: Bălăciţa, Pristol,
Gârla Mare Uud. Mehedinţi).
Uneori, se căutau persoane cu numele Oprea, Opriţa, Stan, Stana, Petre,
pentru a li se lua umbra, „ca să stea, să se oprească zidăria, să nu se surpe; îi lua
măsura fără ca el să ştie, deoarece omul acela peste puţin timp murea. S-auzea
47
că ţipa în zid. Dacă nu găsea un om sau femeie cu numele ăsta nu zidea" •
Informaţia este cu atât mai interesantă, cu cât ea este atestată pentru spaţiul
nord şi sud dunărean şi în literatura de specialitate48 • Mircea Eliade aminteşte
baladele sârbo-croate, conform cărora cetatea Sculari pe care voiau să o
construiască trei prinţi fraţi, se tot dărâma, până ce o zână i-a spus unuia dintre
ei că cetatea nu va rezista până ce nu vor zidi în pereţii acesteia 2 copii gemeni,
cu numele de Stoian, Stoiana49 .
Locuitorii satelor sârbeşti de pe malul stâng al Dunării considerau că era
bine ca cineva din familie să fie de faţă în momentul ridicării temeliei, pentru a
nu fi îngropată, din greşeală umbra cuiva.
În secolul trecut exista şi credinţa în prezenţa un.or „vânz.ători de umbre".
Ovidiu Papadima50 consideră că deşi credinţele despre umbră ca echivalent al
vieţii şi. sufletului sunt străvechi şi universale, obiceiul zidirii umbrei apare
numai în aria sud-est europeană. Autorul aminteşte preţioasa informatie a lui
Vasile Alecsandri, după care în urma numeroaselor nenorociri pe care le
provoca zidirea umbrei, zidarii au fost nevoiţi să renunţe la această practică,
înlocuind-o cu sacrificarea a doi miei.
Referindu-ne concret la judeţul Suceava, din răspunsurile la ches'tionarcle
pentru Atlasul Etnografic Român (aflate în arhiva Institutului de Etnografie şi
Folclor), se poate constata că obiceiurile de întemeiere au şi a1c1 o oarecare
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reprezentare temporală şi spaţială. În temelie, în aproape toate localităţile zonei,
se punea:
apă sfinţită şi bani. Se mai imolau:
seminţe de cereale, cu precădere de grâu la: Calafindeşti, Vatra
Moldoviţei, Păltinoasa, Fundu Moldovei, Mălini, Dolheşti;
pâine - la: Brodina, Udeşti, Păltinoasa, Mălini, Dolheşti;
ulei sfinţit - aproximativ în aceleaşi localităţi;
sare - la Udeşti, Fundu Moldovei, Dolheşti;
ou - la Dolheşti;
cap de cocoş, la: Straja (la podirea cuptorului), la Fundu Moldovei,
Păltinoasa;

busuioc - la Dolheşti, Boroaia (şi 4 cărbuni).
Practicile şi obiceiurile de imolare în pereţi a diverselor obiecte au o
frecvenţă redusă. Neconsemnarea unor astfel de credinţe în chestionarele pentru
Atlas nu înseamnă că, într-un trecut mai apropiat sau mai îndepărtat, numărul
lor nu a fost mai mare, iar repartiţia spaţială, de asemenea, mai largă.
„Concepută în termeni antropocosmologici, arhitectura arhaică era nu
numai o ştiinţă şi o artă sacră, ci şi un instrument de salvare a omului„. Omul
arhaic este caracterizat printr-o obsesie a realului. Arhitectura, ca şi oricare altă
tehnică străveche, urmărea plasarea omului în real.„, plasându-l în centrul lumii
sau oferindu-i ca adăpost o casă, care era în acelaşi timp o icoană a Cosmosului
şi a· omului primordial„. Sub o formă sau alta, arhitectura a rămas până foarte
târziu în Europa, o expresie în piatră a corpului uman sau mai bine zis a măsurii
umane... Această măsură umană - devenită mai târziu un canon
estetico-matematic - reproducea cu fidelitate anumite raporturi cosmice. Şi prin
arhitectură, omul se reintegra în Cosmos sau se <armoniza> cu el, aşa cum făcea
51
bunăoară, prin muzică, prin filosofie sau prin iniţiere" •
„Mitul cosmogonic este, în general, modelul tuturor miturilor şi riturilor
legate de <o lucrare>, de <o operă>, de <o creaţie>„. Cosmosul ia naştere în urma
imolării unei fiinţe primordiale şi din propria sa substanţă, dar şi plantele
alimentare, rasele umane sau diferitele clase sociale" urmează aceleaşi principii
52
rituale .
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MITOLOGIA CASEI ŞI OBICEIURILE POPULARE ÎN
BUCOVINA
NICOLAE COJOCARU

Casa a constituit din totdeauna cel dintâi loc de viaţă înscris în timp şi
cosmicitate, un spaţiu inconfundabil al permanenţei familiei cu tot complexul
existenţei sale materiale şi spirituale. Destinată exclusiv vieţuirii omului sub
multiplele sale aspecte de existenţă şi manifestare, casa poartă prin structura şi
funcţionalitatea ei caracterul unui univers însufleţit, un microcosm terestru, în
care construcţia se identifică cu locuitorii săi, într-un ansamblu unitar care
reprezintă pentru fiecare în parte un centru al Universului şi în legătură directă
cu el. Casă - corp - cosmos sunt cele trei dimensiuni ale unui sistem legic de
funcţionalitate în habitat, fiecare cu particularităţile sale definitorii şi
inseparabile ale vieţii.
În Bucovina, ca pretutindeni în ţara noastră, casa tradiţională poartă prin
structura ei şi modul de întrebuinţare aceste atribute caracteristice pentru un
spaţiu locuit. Dar dincolo de un statut uzual ea este şi un simbol al omului în
comunitate, este încadrată unei concepţii specifice, menită să dea sens vieţii în
toate momentele ei de desfăşurare. Potrivit gândirii populare casa reprezintă un
spaţiu sacru al omului în general şi al familiei în special, în lume. Acest
caracter, ca ideal al stabilităţii, al unui destin uman realizat, se dobândeşte
printr-un efort omenesc dublat de prezenţa unor forţe active şi protectoare.
Credinţa că viaţa trebuie să se desfăşoare într-un loc „curat", lipsit de acţiunea
unor fiinţe rele, a generat o mulţime de tradiţii şi practici rituale în virtutea
cărora se poate obţine o anumită libertate spirituală omului şi liniştea locuinţei.
Acest lucru se realizează prin ceea ce numim îndeobşte consacrare -.
Consacrarea directă cu viaţa locuitorilor săi şi se reflectă mai ales în funcţia
rituală pe care casa o are în cadrul obiceiurilor populare, cu simbolismul şi
credinţele ei specifice. Căci simbolurile şi practicile rituale sunt tr;="'ri tot în sfera
acestui mod de concepere a vieţii.
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De aceea, pentru a vedea cum se integrează locuinţa românească tradiţiei şi
rostul ei în desfăşurarea obiceiurilor populare, se impune ca să cunoaştem mai
întâi concepţia omului din popor despre sacralitatea casei şi efectul acestei
concepţii în planul actelor rituale.
Cum spune Mircea Eliade, pentru că „omul religios nu poate trăi decât
într-o atmosferă impregnată de sacru, trebuie să ne aşteptăm la o multitudine de
tehnici pentru a consacra spaţiul" 1 • Pentru spaţiul locuit, în speţă casa,
consacrarea este nu numai necesară ci şi obligatorie, chiar în afară de o anumită
stare religioasă. Este cerută de rostul existenţial al omului ajuns la conştiinţa
spiritualităţii sale, rost care se împlineşte numai prin efecte benefice în
împrejurări faste. Ea se vădeşte ca preocupare începând cu alegerea locului de
casă, prin tradiţiile găsirii locului „curat'', se continuă cu practicile legate de
jertfa zidirii şi se realizează efectiv asupra construcţiei cu ajutorul diferitelor
obiceiuri şi rânduieli cultice prin care casa devine un loc sfinţit, un sălaş sacru,
unde viaţa trebuie să se desfăşoare nestingherită.
În virtutea acestui fapt, se constată că locuinţa românească stabilă, ca în cea
mai mare parte a civilizaţiilor şi în special în aria culturală mediteraneană unde
poate fi construită din piatră şi din lemn pentru timp îndelungat, nu este numai
un loc şi un simbol al sociabilităţii, ea este de asemenea, un obiect cultural,
2
încărcat de valori simbolice • Înălţată printr-un act edificator cu implicaţii
divine şi înscrisă perfect în Univers, casa devine un ax fundamental al
existenţei omului într-o lume plină de forţele imprevizibilului. De aceea, toate
practicile şi obiceiurile de construcţie vizează în fond continuitatea vieţii
într-un spaţiu etern viabil. Dar acest lucru se realizează numai prin gesturi
compensatorii care în concepţia populară pot da satisfacţie divinităţilor
protectoare şi asigura trăinicia casei nou întemeiate. De aici s-a născut credinţa
atât de răspândită în lume a necesităţii unui sacrificiu la construcţii şi
continuarea lui prin practicile de consacrare a locuinţei.
„Arhitectura e anti-natură'', zicea într-un rând George Călinescu 3 , arătând
că prin construcţii omul creează o natură nouă, opusă celei înconjurătoare, dar
totuşi cu legături între ele. Totodată acest act are rezultat o întemeiere a unui
spaţiu nou, sustras naturii uniforme şi destinat vieţii omeneşti, deci naturii
însufleţite materiale şi spirituale, cu tot ceea ce ţine de fenomenul permanenţei
ei în Univers. De aceea, în tradiţie consacrarea casei este legată indisolubil de
sfinţirea vieţii locuitorilor ei. Căci fiind sufletul casei, viaţa în concepţia
populară trebuie circumscrisă unor reguli de desfăşurare care ca modus vivendi
o adaptează la un tipar sacru al ordinii universale. Totodată ea trebuie
diferenţiată de natura înconjurătoare şi ridicată la înălţimea unui rost spiritual.
Sustragerea din influenţele naturii comune şi destinarea către o finalitate
divino-umană se face prin sanctificare.
Mircea Eliade afirmă că pentru omul societăţilor arhaice „viaţa în
totalitatea ei este susceptibilă de a fi sanctificată. Mijloacele prin care se obţine
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sanctificarea sunt multiple, dar rezultatul este aproape întotdeauna acelaşi: viaţa
este trăită pe un dublu plan, ea se desfăşoară atât ca existenţă omenească şi în
4
acelaşi timp ea participă la o viaţă trans-umană, cea a cosmosului sau a zeilor" .
Acest dualism este caracteristic desfăşurării vieţii tradiţionale şi în spaţiul
casei noastre unde dă sens tuturor trăirilor zilnice sau ceremoniale şi atribuie
simboluri lucrurilor comune, dându-le semnificaţii diferite în raport cu
împrejurările rituale care au loc aici prin obiceiurile populare. Dacă riturile de
consacrare a casei în exterior corespund mai mult tradiţiilor constructive şi ţin
de o anumită înscriere în coordonate de cosmicitate, de protecţia în clădiri
împotriva forţelor malefice, de stabilitate şi durabilitate în timp şi spaţiu
„interiorul locuinţei constituie poate cea mai concludentă expresie a modului de
viaţă şi a spiritualităţii, a ideilor, a cuvintelor unui popor, a vieţii familiale şi
sociale, cu toate implicaţiile ei" 5 .
•
Iată de ce pentru a înţelege semnificaţia unor acte rituale integrate
obiceiurilor populare ce se petrec acasă, este necesar să ştim totodată
simbolismul locurilor unde ele se desfăşoară şi importanţa lor în cadrul
diferitelor obiceiuri. Din cele cunoscute, se pare că la origine aproape fiecare
obiect şi dispoziţia lui în cadrul interiorului locuinţei au avut un rost precis, cu
multiple semnificaţii, estetice, mitico-religioase, magice etc. Există un
simbolism al locurilor din casă, al încăperilor şi punctelor tradiţionale de
dispoziţie interioară. Odaia de zi a familiei, odaia mare, tinda, calarul, podul
casei, apoi vatra de foc, pragul, uşile, ferestrele, prispa, sunt spaţii care pe lângă
funcţionalitatea lor obişnuită capătă în cadrul ritualic al obiceiurilor şi un rol
simbolic. Din acest motiv, desfăşurarea obiceiurilor în casa tradiţională devine
sine die un spectacol cu implicaţii rituale, în care participanţii, atât gazde cât şi
oaspeţi trebuie să se supună unor acte anume cu rost bine definit în angrenajul
necesar al tradiţiei. Obiceiurile intră astfel pe un făgaş de desfăşurare ancestral,
păstrat prin legea imuabilă a culturii populare, iar cei ce le primesc se supun
legităţilor ceremoniale tradiţionale.
În cadrul obiceiurilor de iarnă, casa, ca vatră a familiei şi locul gazdei
primitoare, devine în chip simbolic un spaţiu matrice, în care colindătorii şi
urătorii intră să mimeze gesturile rituale ale rodniciei pentru întreg anul ce vine.
Colindatul este în principal obiceiul Crăciunului, dar se întâlneşte şi la
Bobotează sau chiar pe toată durata sărbătorilor de iarnă. Petru Caraman susţine
că Ia obârşie colindele au fost „nişte simple formule magice care urmăreau
exclusiv anumite scopuri practice" 6 . În Bucovina, urme ale acestui caracter
străvechi supravieţuiesc prin folosirea în unele sate ca Arbore, Pârteşti,
Mănăstirea Humorului, Berchişeşti, Poieni-Solca ş. a. a măştilor de către
colindători. În mod obişnuit se colindă la fereastră sau în tindă, iar când gazdele
au fată de măritat, colindătorii sunt poftiţi în casă, unde se desfăşoară anumite
jocuri comice, satirizând moravurile, unele personaje imitând comportamente
domestice, animaliere ori chiar simulând gesturi de fecunditate.
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vorbind despre măşti spune că „Unii mascagii
pentru a fi ţinute în casă, în zilele de sărbători (când în mod
normal se umbla cu masca) spre a le aduce astfel noroc în gospodărie. Acestea
erau „măştile de ţinut". Ele se atârnau în camera de oaspeţi. Mai existau o
categorie de „măşti de ţinut" care se puneau în anumite zile pe frontonul sau uşa
caselor, iar unele care se puneau de Anul Nou pentru câteva ore în boldurile
caselor"7 .
În general în Bucovina jucatul măştilor ţine de colindat, mai puţin de alte
obiceiuri. Acesta se desfăşoară pe etape succesive: la pornire, înaintea casei de
colindat, în casă în timpul colindatului, la masa oaspeţilor, la ieşirea din casă
etc. „Fiecare timp şi fiecare secvenţă - afirmă etnologul - exprimă în economia
8
şi contextul colindatului un moment riguros determinat" • După colindat,
măştile revin la locul de păstrare anume în spaţiul casei. De astă dată ele nu mai
înseamnă numai un simplu obiect de recuzită, ci un obiect cu influenţă magică
necurată. De aceea, în trecut uneori masca se scotea pe ascuns şi se îngropa sau
se atârna în podul casei, locul considerat bântuit de strigoi şi de alte fiinţe rele.
Mai frecvent însă măştile se atârnau sub o grindă în celar, unde nu locuia
nimeni. Măştile de urs, cerb, de capră se păstrau, cum se mai păstrează şi azi în
pod sau în celar, desprinse de restul costumului adecvat, pentru ca să-şi piardă
puterea magică deţinută mai înainte în cadrul obiceiului.
De Anul Nou, obiceiul cel mai uzitat este Pluguşorul, cu semnificaţii
evidente în cadrul locuinţei tradiţionale. Casta Pluguşorului umblă din casă în
casă, iar urarea se face de obicei la fereastră, la fereastra luminată, semn al
vegherii gazdei. Se ură însă şi pe prispă, în cerdac, la uşă, dar întotdeauna în
faţa casei sau cel mult la ferestrele laterale, niciodată în spatele casei, chiar dacă
acolo este fereastră. Acesta pentru că Pluguşorul este urarea gazdelor, iar
deoarece casa este simbol al familiei, cine vine să ureze, trebuie să ureze în faţă
„la feţe luminate" cum o spun chiar versurile pentru noroc şi sănătatea celor din
Romulus

Vulcănescu,

confecţionau măşti

casă.

Mai întâi copiii, când intră în acest spaţiu matrice, ei cer permisiunea
gazdelor ca să ureze, şi cei de casă, la rândul lor, se pregătesc să-i primească în
chipul cel mai festiv. Momentul întâlnirii capătă astfel prin forţa lucrurilor un
caracter de transmitere-primire, activat prin arta urătorilor şi receptat ca atare de
cei ce ascultă din casă, din cerdac sau din pragul locuinţei, reprezentând familia
şi spaţiul ei de viaţă.
Plugul mare este datina prin excelenţă cu caracter simbolic în relaţie cu
vatra tradiţională de locuit. Ceata copiilor mari, cu buhai, clopot, bice, uneori
având şi un plug tras de ei (Bilca), sau când umblă oamenii mari poartă un plug
tras de boi (Vama, Fundu Moldovei), intră în curtea gospodăriei şi în timp ce
ură povestea ritului agrar, pe bătătura devenită un virtual ogor se trage brazda
simbolică a rodniciei pământului, menind sănătate şi belşug în casă. Din prag
gazdele veghează ca de la o moşie tot acest ritual, cu sentimentul unei împliniri,
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primind urările şi oferind după tradiţie, la rândul lor, ca dar din roadele
ogoarelor ofrandă de pâine, obişnuitul colac de Anul Nou („Un colac de grâu
frumos/ Ca şi faţa lui Hristos").
Este în aceasta, cum spune Traian Herseni „un act plin de solemnitate, de
gravitate şi de emoţie pentru fiecare familie, nu numai pentru ceată. Ne găsim în
domeniul vast al comportamentelor ceremoniale"9 •
Obiceiul caprei se desfăşoară tot pe la case, unde cetaşii intră şi joacă, fie
în curte, la Fundu Moldovei, Vicov, Bilca, Putna sau chiar în casă, la Arbore,
Pârteştii de Sus, Pârteştii de Jos, Mănăstirea Humorului ş. a., cu forţa
primordială a datinei, ca un joc ritual cu meniri ancestrale. Alaiul caprei este
vechi la noi. Anton Maria del Chiaro în Storia delia moderne rivoluzioni delia
Valachia (Veneţia, 1718, p. 60), aminteşte că la noi de sărbătoarea Crăciunului
se cântau colinde pe la casele ţărăneşti şi la începutul secolului al XVIII-iea în
casele boiereşti se juca brezaia. Un secol mai târziu, capra are o formă aproape
generală a jocurilor ţărăneşti de Anul Nou la sate, dar faptul că era considerată
de factură păgână, cu semnificaţii demonice, nu era primită de toţi pe la casele
lor. Se aminteşte că „preoţii şi mai ales preoţii bătrâni nu vor s-o primească pe
la casele lor, socotind-o un lucru neînvoit de legea creştinească" 10 •
Ca o prelungire în timp al acestui caracter mitico-ritual este astăzi în părţile
Ardealului obiceiul cu rost de fertilitate, legat de umbletul cu turca. Se ştie că
acela care a purtat turca devine el însuşi necurat pentru un timp, semn al
participării la un act necurat, cu implicaţii demonice.
Malanca întâlnită mai mult în satele din nordul ţinutului, pe valea
superioară a Sucevei, în Vilcov, Bilca, Gălăneşti şi Frătăuţi, satirizează
defectele şi moravurile unor personaje din mediul sătesc, dar are şi un
moralizator pentru familia din casă. Dacă în casa gospodarului nu este curat, aşa
zisa nevastă din cadrul formaţiei începe să deretice, ceea ce reprezintă un act cu
influenţă directă asupra gospodinei, o critică a Jenei, neglijenţei şi a altor lipsuri
în comportamentul ceremonial, satirizate ca atare cu ocazia obiceiului.
Spectacolele de teatru popular sunt un prilej de desfătare pentru lumea
satelor, pentru cei ce le primesc pe la case, cât şi pentru umblători. Dar ele nu se
desfăşoară la voia întâmplării. Relaţia obicei-gazde intră într-un plan ceremonial
în care înseşi spectacolele decurg ca o întâmpinare cu caracter ritual. În trecut
mai ales, familia de casă aştepta cetele cu emoţie şi pregătită cu cele necesare
pentru a le oferi darul îndătinat, de regulă, acesta provenind din roadele casei,
tradiţionalul colac împodobit şi bani. Faptul este valabil în general pentru întreg
spaţiul românesc. Traian Herseni referindu-se la acesta menţionează: „Capii. de
familie (bărbaţi sau femei, când sunt acestea singure) le primeau în casele şi
gospodăriile lor cu anumite forme de bunăvoinţă, închinau cu feciorii şi
răspundeau la anumite dialoguri încadrate în datini". Astfel „Ei stăteau în
fruntea familiei şi a casei, precum stătea vătaful în fruntea cetei de feciori" 11 •
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Acest mod de desfăşurare vădeşte prin comportament că relaţia <latinei este
dintr-un plan exterior ritualizată către vatra familiei, relaţie stabilită direct între
capii celor două părţi. Desigur evidentă este mai întîi funcţia teatrală a casei. În
cadrul spectacolelor de teatru popular „prispa, bătătura sau odaia unde sunt
primiţi umblătorii constituie scena pe care se desfăşoară spectacolul ( ... ).
Publicul stă pe laviţe sau pe pat, copiii cei mici pe cuptor - ca la balcon - şi
12
privesc la ceea ce le arată ceata actorilor de-o zi şi de-o noapte." • Astfel casa
în întregime participă la obicei şi locul ei devine spaţiu ceremonial şi un loc
anume unic şi neschimbat al familiei de primire a cetelor, un reper fundamental
al existenţei în colectivitatea sătească, purtând amprentele vieţii în deplinătatea
et.

Dar dincolo de un aspect spectacular, decorativ, ea capătă rosturi spirituale
aproape sacrale, primite prin actele mitico-rituale ale datinilor. Este aceea formă
de contingenţă prin întrebuinţare care dă sensuri simbolice, de menire (magice)
sau doar o încărcătură de spirit locurilor din casă concepută de gândirea
populară prin variate credinţe arhaice. De pildă, un obicei cu caracter mai mult
decât simbolic este le noi Semănatul sau Sorcova copiilor. Urmând
Pluguşorului, ca într-un ritual agrar, pe ogoare, copiii vin prin casele sătenilor
şi aruncă sămânţa rodniciei pe „brazda" trasă cu o zi înainte de „plugari", cu
aceeaşi forţă de menire, urând gazdelor viaţă lungă şi bunăstare. După semănat,
este credinţa ca seminţele din casă să se adune şi să nu se arunce la păsări ca să
le mănânce, căci astfel s-ar pierde puterea de rodire a seminţelor pentru acel an,
ci pe ogor în grădină, ele având evident un rost de fertilitate.
Legate direct de spaţiul locuinţei tradiţionale întâlnim şi alte tradiţii de
Anul Nou, cum sunt practicile de cunoaştere a rodniciei anului la anumite
culturi pe ogoare. În noaptea de Anul Nou se puneau mai demult pe vatră câţiva
cărbuni aprinşi, înşiraţi pe lângă horn, iar lângă fiecare cărbune, boabe din
speciile de cereale cultivate în gospodărie. Dacă până dimineaţă cărbunii se
făceau spuză, era semn rău, cerealele respective „nu aveau timp", adică nu va fi
recoltă bună la ele. În Pârteştii de Sus, se mai puneau pe vatră tot atunci şi coji
de ceapă cu sare, cu diferite boabe alături, cu scop de pronosticare a vremii la
cereale în lunile verii. Dacă sarea rămâne uscată în coji, e semn de secetă, iar
dacă se face apă, însemnă că va fi ploaie.
Alegerea vetrei ca loc de practicare a acestor tradiţii are la bază credinţa
arhaică în fecunditatea contractului cu pământul. De altfel, vatra era un
străvechi rost magic şi ritual în viaţa familiei. În unele locuri, mireasa când intra
la nuntă în casa mirelui era aşezată mai întâi pe vatră pentru a fi roditoare în
prunci, tot aici năştea femeia şi se aşezau bolnavii ca să se facă bine. Vatra,
hornul, cuptorul sunt tot atâtea locuri unde spiritele acţionează spre şi dinspre
spaţiul casei, dând puteri miraculoase în împrejurările variate ale vieţii
familiale.
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În cadrul obiceiurilor de primăvară, casa tradiţională capătă alte valenţe
spirituale. De Paşti este cunoscută aici datina, relatată de S. FI. Marian, ca după
inviere dimineaţa, atunci când oamenii „ajung acasă şi păşesc peste pragul
tindei, încep a se închina, apoi intrând în casă sting lumânarea în grindă,
afumând-o pe aceasta în semnul crucii. Tot aşa fac şi în anii următori la fiecare
Paşti câte o cruce şi după numărul acestor cruci obişnuiesc apoi a socoti
numărul anilor de când e casa sau câţi ani au trăit într-însa" 13 •
Trecerea pragului, ca mod de intrare în locuinţă, după experienţa spirituală
în mediul sacru al bisericii, devine în acest caz un act ritual cu implicaţii adânci
în conştiinţa populară. După Mircea Eliade „pragul este borna, frontiera ce
14
distinge şi opune două lumi şi locul paradoxal unde aceste lumi comunică" ,
unde poate să se efectueze trecerea dintr-o lume în alta. Funcţia mitică a
pragului locuinţei omeneşti a determinat în tradiţia populară apariţia a
numeroase gesturi care însoţesc trecerea sa rituală: în unele locuri i se fac
reverenţe sau prosternări, se atinge pios cu mâna etc. „Pragul, spune savantul,
are păzitorii săi: zei şi spirite care păzesc intrarea tot atât de bine de răutatea
oamenilor ca şi de puterile demonice şi pestilenţiale". În unele culturi
paleoorientale (Babilon, Egipt, Israel) pe acest prag se ofereau sacrificii
15
divinităţilor protectoare •
La noi nu este cunoscut un cult propriu-zis al pragului de casă, cu jertfe de
împăcare a zeilor sau puterilor protectoare, dar credinţa că în casă sălăşluieşte
sufletul familiei, viaţa ca atare cu toate legăturile ei spirituale, a generat un
respect superstiţios pentru trecerea pragului, manifestat prin anumite practici
rituale care au loc în împrejurările ceremoniale ale vieţii, când însuşi cadrul
creat atrage după sine o mişcare a forţelor spirituale. Căci pragul ca loc de
continuitate a spaţiului uniform, către un spaţiu interior consacrat, reprezintă în
mentalitatea populară o ruptură, un hotar, de unde se vede marea importanţă ce i
se acordă şi în alte obiceiuri, practicile uzitate cu ocazia trecerii ceremoniale în
casă sau în afară, fiind tot atâtea acte simbolice şi mobile religioase respectate
ca atare.
Rolul locuinţei la sărbătorile de Paşti este oarecum cel mai important în
raport cu alte spaţii înconjurătoare. De aici şi obiceiul ca oamenii să nu se
depărteze în prima zi a Învierii nicăieri de acasă, până la vremea vecerniciei. De
asemenea, nu se face foc în casă, nu se doarme şi nu trebuie să fie lucruri lipsă
de acasă, împrumutate prin sat 16 .
Pentru unele farmece de dragoste ce au loc în seara acestei sărbători,
intrarea în casă a fetelor cu apă neîncepută, adusă de la pârâu, se face cu un
anume ritual, evident cu rosturi magice. Astfel, când ajunge la uşa casei, fata
bea de trei ori apă din cofă şi apoi încheie cu un descântec. A doua zi, ea iese
17
afară şi ducându-se în partea de răsărit a casei şopteşte un alt descîntec • Este în
acesta exteriorizarea puterii magice, trecerea ei din interiorul locuinţei într-un
plan exterior, prin gesturile rituale efectuate la anumite părţi ale clădirii, ca ele
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să capete forţa de transmitere a farmecelor către destinatarul iubit, pentru a-l
determina s-o iubească pe fata ce-l doreşte.
De Sf. Andrei, este în Bucovina obiceiul de a se proteja casa de
pătrunderea unor fiinţe malefice - strigoii. Pentru acesta, în secolul trecut în
seara dinainte se ungeau ferestrele, uşile şi chiar porţile cu usturoi (Stroieşti Suceava), iar în ziua de Sf. Andrei nu se da gunoiul afară din casă şi nu se
1mprumuta f oe 18 .
Credinţa că locuinţa trebuie bine păzită, a generat cu acest prilej prohibiţii
la mişcarea lucrurilor casnice spre exterior, ca să nu dea prilej spiritelor rele să
pătrundă în casă, sau să afecteze lucrurile scoase din spaţiul locuinţei.
De o importanţă aparte în cadrul relaţiei casă obicei sunt la noi riturile de
trecere practicate cu ocazia obiceiurilor familiale: naştere, nuntă şi
înmormântare.
La naştere, când aceasta se făcea acasă, locul preferat era mai demult vatra
sau în apropierea focului 19, deci într-un loc considerat însufleţit, cu puteri
sacrale, ca şi viaţa copilului abia începătoare să fie pusă într-un cadru plin de
viaţă care să-i transmită pozitiv energie vitală. Cu o seceră păstrată sub pragul
uşii i se tăia copilului cordonul (ombilical), ca în chip simbolic, preluând din
puterile deschiderii spre lume, obiectul să separe legătura noului născut cu
universul uman interior de până atunci şi să-i deschidă intrarea într-un alt
univers - locuinţa. Trecerea de la adăpostul-corp al mamei la adăpostul-casă se
poate face numai ritual, pentru a asigura în chip fast încadrarea celui născut în
spaţiul spiritual al familiei.
„Românul se adaptează la natură superstiţios", spunea Lucian Blaga20 şi
acest mod de adaptare se face progresiv cu săvârşirea unor acte magico-rituale.
Lucrul acesta se întâmplă chiar cu începutul de viaţă. „Atunci când s-a născut,
copilul nu dispune decât de o existenţă psihică, el nu este încă recunoscut de
către familie nici de către comunitate". Tradiţiile pe care le avem „sunt riturile
observate imediat după lăuzie, care conferă noului născut statutul de vieţuitor
propriu-zis; acest lucru se face numai cu ajutorul riturilor prin care el este
integrat în comunitatea viilor" 21 .
Tot din această perspectivă rituală, după naştere mama şi copilul nu au voie
să iasă din casă, să părăsească spaţiul locuinţei protejat de influenţa spiritelor
rele, cu toate că este încă acest timp al „necurăţiei" (lăuziei), până la botezul
copilului, sau poate tocmai ca necurăţenia să nu atragă asupra lor acţiunea
acestor spirite. În ritualul creştin, abia odată cu dezlegarea oficiată prin molitva
lehuziei, ea poate părăsi locuinţa, dar pentru că este încă în timpul „necurăţiei",
se menţin unele prohibiţii de mişcare în cadrul gospodăriei, cum e de pildă
mersul la fântână după apă.
Casa în cadrul ceremonialului de nuntă. Din perspectiva riturilor de
trecere, căsătoria reprezintă un moment iniţiatic ce se desfăşoară sub directa
acţiune şi supraveghere a datinei, menite în concepţia populară să dea curs
A
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egrării

depline a tinerilor în noua lor stare,

consfinţită

prin taina

nunţii.

Dar,

:um afinnă Mircea Eliade, „căsătoria este la fel ocazia unei treceri dintr-o grupă
io -religioasă la o alta. Tânărul căsătorit părăseşte grupa celibatarilor pentru a
-;artici pa de azi înainte la cea a şefilor de familie. Orice căsătorie implică o
-msiune şi un pericol, declanşează o criză; acesta pentru că ea se efectuează
=rintr-un rit de trecere. Grecii - spune savantul - numeau căsătoria teios,
22
.:onsacrare, şi ritualul nupţial se asemăna celui de mistere" .
În cadrul nunţii, casa tradiţională reprezintă locul de reunire a familiei , a
am ului şi a comunităţii săteşti. Dar prin secvenţele rituale ale nunţii , acest loc
iş nuit de viaţă devine automat un spaţiu al valorilor simbolice. Astfel
_ oi ectată într-un cadru etern şi universal, căsătoria se desfăşoară pe un triplu
lan: individual, social, şi cosmic. De unde şi prezenţa unor motive mitice în
iceiurile de nuntă, în care fabulosul ar părea la prima vedere o simplă
etaforă. În fond, elementele mitice prezentate ne conduc la sensul actului de
ere, şi anume, că prin căsătorie se reproduce un fenomen de întemeiere
~ mănător celor de întemeiere de casă, de ţară, cu toată încărcătura rituală ce
:ine de ele.
În acest cadru, desfăşurarea obiceiurilor de nuntă se face pe etapele
-ons umării riturilor nupţiale de trecere, rapo1tate la spaţiul locuinţei. Casa, ca
-imbo l al familiei, este vatra de stabilitate a mirilor. De aici pornesc la peţit
Siarostii flăcăului către casa fetei. Dar casa este totodată expresia stării şi cinstei
·am iliilor celor doi tineri. De aceea este considerată într-un fel oglinda fiecăruia.
Ul peţit şi până atunci, când flăcăul începe să cunoască fata, caută să afle ceva
şi di n calităţile ei, prin felul cum e organizată rânduiala casei . De aceea, părinţii
etei îşi aşteaptă peţitorii întotdeauna cu casa orânduită cu grijă. După peţit,
părinţii fetei cheamă acum ei pe părinţii feciorului la casa lor, unde are loc
logodna. Ca loc de întâlnire a două neamuri (clanuri) pentru legătura
premergătoare nunţii , casa miresei devine un spaţiu deocamdată închis în
graniţele unui univers tangibil. Pentru a pătrunde într-însul, el poate fi cucerit
doar prin împl inirea actelor de datină, care deschide ritual accesul în uni versul
sacru al familiei fetei.
Un obicei mai vechi era în unele sate ca la logodnă, când vin neamurile
mi relui să se lege poarta miresei mai înainte şi nu se da drumul înlăutru până ce
23
nu rostea o oraţie anume . Pe lângă rolul ei ceremonial, oraţia avea darul de a
motiva ritual un comp01tament ancestral, acela al intrării într-un spaţiu opus
lumii exterioare, aici de feminitate al fetei, opus celui de bărbăţie al flăcăului .
Du pă legea contrariilor însă, cele două părţi se atrag irezistibil până Ia
ontopire. Casele mirilor devin prin urmare cei doi poli ai datinilor de unde se
\'Or desfăşura toate actele obiceiurilor ce urmează. Semnificativă pentru
ompo1tamentul ceremoniei este întâlnirea vorniceilor, numiţi 1!" unele sate
.. vătaji" (Fund u Moldovei) sau „vătăje i " (Pâ1teşti) , cu cei pe care îi l heamă la
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nuntă.

Mai demult, ne informează S. FI. Marian, vorniceii nu intrau în casele
ci când ajungeau ln curte, aproape, strigau:

sătenilor,

Gospodarul cel de casă
Poftim afară să iasă!
Apoi, când gospodarul

ieşea

pe

prispă,

i se spunea o

oraţie

de

invitaţie

la

nuntă:

V-o poftit jupânul mire
Şi jupâneasa

Mireasa
Să faceţi

cale

Şi cărare

Pân' la curţile dumisale
Că curţile dumisale
Pe din nuntru-s zugrăvite
Din afară văruite
Cu şindril' acoperite. 24
Nunta propriu-zisă este obiceiul central şi cel mai marcat de prezenţa
riturilor de trecere. Desprinderea miresei de vatra părintească, de spaţiul matrice
al copilăriei, dublată de trecerea de la starea de fetie la cea de căsătorită, este un
moment emoţional dar şi ritual, în care casa cu lucrurile ei şi fiecare colţ în pa1te
se constituie în spaţii simbolice, proiectate către valori unice. Părăsirea lor
inevitabilă este mai dureroasă nu numai pentru plecarea din casă, ci şi pentru că
această plecare schimbă statutul vieţii. Acasă la părinţii ei fata era „floarea"
casei, integrată universului familial, fără griji prea multe, la adăpostul ocrotitor
al părinţilor. De acum ea trebuie să meargă la „casă străină", cu toate grijile
propriei familii, unde numai dragostea mirelui este o chemare magică ce trebuie
s-o urmeze. Vrând-nevrând mireasa trebuie să-şi ia rămas bun
De la

tată,

de la mumă

De la casa (ei) cea

bună

De la fraţi, de la surori
De la grădina cu flori.
Dar plecarea din casă, din familie, se face progresiv, semn că mireasa a fost
perfect universului casnic şi familial. Mai întâi ea înconjoară cu
părinţii masa de trei ori, apoi părinţii se aşează după masă, iar fata
îngenunchează înaintea lor şi îşi ia iertăciunea. În Sadova, iertăciunea se ia la
pragul casei, în timp ce se zice oraţia obişnuită la acest moment. De asemenea,
integrată
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şi mirele îşi ia iertăciunea acasă, de la părinţii săi. În zona Pârteştilor, mirii
înconjoară fiecare masa de trei ori, ţinându-se de o năframă cu părinţii şi la toate
părţile mesei se face câte o cruce. Masa în acest caz devine un altar casnic cu
semnificaţii rituale străvechi. Închinarea la cele 4 laturi sunt semne de cult
creştin, poate chiar precreştin în care se regăseşte credinţa în închinarea către
cele 4 zări ale lumii.
·
Actul are o asemănare totală cu ritualul pe care îl îndeplineşte novicele în
timpul primirii hirotoniei, când purtat de mâini de diaconi, el înconjoară de 3 ori
Masa altarului în biserică, închinâdu-se la fiecare parte. O atare influenţă de aici
în datina nunţii poate fi presupusă dar nu şi dovedită suficient. Pentru că
desfăşurarea nunţii într-un cadru devenit simbolic universal are şi alte episoade
în care reapare concepţia celor 4 zări. Aşa când mirele sau mireasa ies în curte,
înainte de a pleca la cununie, rup câte un colac în 4 bucăţi şi le aruncă în cele 4
zări, una numaidecât peste casă. Actul are valoare adusă divinităţilor de
pretutindeni, pentru că se crede că numai împlinind îndatoririle legate de fiinţele
protectoare ale casei, se poate asigura o ieşire fastă către noua stare iniţiatică
prin căsătorie.
De acasă, mirele cu nuntaşii pleacă pe la casele nunilor şi cu ei la mireasă.
Dar în cadrul acesta ceremonial, cum afirmă şi Ion Ghinoiu „mirele descoperă
simbolic casa miresei, după tehnica vânătorii rituale. Căprioara urmărită de un
grup de vânători este motivul poetic cel mai frecvent al oraţiilor spuse la casa
miresei, în momentul sosirii nunţii. În acest caz, limbajul simbolic este mai
explicit decât textul folcloric; participanţii poartă arhaicele arme de vânătoare ciomegele, (bastoane n. n.) pe care le folosesc simbolic aruncându-le peste casa
miresii" 25 •
Pătrunderea în spaţiul miresei se face astfel ritual. Mai întâi mirele cu
nuntaşii sunt opriţi la poartă, unde are loc un dialog tradiţional şi cei veniţi
trebuie să rostească oraţia îndătinată. Prezenţa în această oraţie a motivului
vânătorii rituale ne conduce către sfera miturilor de întemeiere. De altfel „sensul
străvechi al expresiei a face casă cu cineva era cel de întemeiere a unui sălaş
sacru, unde aveau să se nască urmaşii"26 •
Un alt episod marcat de etape este când vorniceii o scot pe mireasă din casă
şi plecă. La ieşire, ea va fi oprită de trei ori pe drum: la pragul casei, Ia poartă şi
apoi odată undeva pe cale, de flăcăi, ca mirele să plătească hulpea, o dare în
bani sau băutură. Desprinderea de vechea stare a fecioriei şi implicit de casă se
face ritual. Mireasa este răscumpărată în drumul ei iniţiatic în trei momente,
număr cu semnificaţii religioase, primele la hotarele sacre ale casei, pragul şi
poarta, apoi un pod sau hotarul satului când mireasa e din alt sat, ca din trei
vămi de trecere prin care se consumă călătoria spre biserică şi spaţiul mirelui.
Intrarea după cununie în gospodăria mirelui însemnă integrarea în noua
stare a ritului de trecere. Dacă desprinderea mirilor de starea anterioară a fost
corectă şi definitivă şi aceasta fiind probată de respectarea tuturor datinilor
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existente, iniţierea lor către noul statut de căsătoriţi trebuie să se facă tot cu
respectarea riguroasă a ritualurilor prevăzute de tradiţie. Astfel este de amintit
că la sosirea tinerilor la poarta gospodăriei mirelui, li se varsă înainte câteva
27
găleţi de apă ca să le meargă bine . Tot acum are loc oraţia „la colac" spusă de
un urător în faţa unui colac mare, aşezat pe o laviţă în curte, având alături o cană
cu vin, aghiazmă, busuioc şi o farfurie cu grâu (Pârteştii de Sus). După oraţie,
urătorul stropeşte pe miri cu aghiazmă ca să le meargă bine şi pune din boabele
de grâu în sân la mireasă, un ritual cu sens de fertilitate în căsnicie.
Urmează intrarea în noua vatră de locuit. La intrarea în casă, vornicelul
primar care conduce „danţul", face cruce de trei ori cu băţul pe uşă şi zice:
„Noroc şi viaţă/ Trai bun cu dulceaţă" 28 , menind tinerilor căsătoriţi o viaţă bună
în casa lor. În unele sate, cum este Calafindeşti, ne informează S. FI. Marian, în
trecut soacra, înainte de sosirea mirilor, aşternea un lăicer de la uşa tindei până
la odaie, ca mirii, mai ales mireasa să nu calce pe pământul gol. După ce a
aşternut lăicerul, soacra intra în odaie şi se aşeza cu spatele la horn, ca mireasa
când va intra în casă „să nu se uite la cuptior, că nu e bine"29 . Un act cu caracter
magic care se petrecea în casă, era acela că mireasa învelea focul în vatră,
anume ca să astupe gura bărbatului şi a soacrei, ca să nu-i zică nimic rău.
Rolul simbolic al focului este divers în tradiţia populară: viaţă, spirit, de
purificare etc., iar cărbunii focului din vatră au reprezentat şi gura duşmanilor.
In Amintirile sale, Ion Creangă menţionează că atunci când ţiuiau cărbunii în
vatră, mama sa zicea că sunt duşmanii care-i vorbesc de rău, şi-i lovea cu
vătraiul. De aici acoperirea focului pe vatră se făcea de mireasă cu credinţa că
astfel se potoleau gurile rele ale satului.
În cadrul obiceiurilor de înmormântare, casa tradiţională reprezintă un
reper pe tărâmul de aici, după cum trecerea către lumea de dincolo se face tot
spre o „casă" a nefiinţei. „Bătrânii se pregătesc a se duce „la casa lor",
înmormântarea nefiind de aceea, decât o petrecere de către ceilalţi pe un drum
pe care toţi vom merge, reîntâlnindu-ne la celelalte case ale noastre. Încât omul
ca fiinţă socială e legat de eternitate, în chip definitiv, de un spaţiu construit în
afara căruia mentalitatea populară nu-l poate concepe" 30 •
Desprinderea de casa întâi şi trecerea spre un nou loc, este urmare a unui
schimb de stare în raport cu viaţa lumii văzute. Pentru ca acest schimb
determinat de deces să se consume integral, trebuie ca el să fie supus rigorilor
tradiţionale care dictează parcurgerea obligatorie a tuturor etapelor de trecere
către „lumea de dincolo". Astfel se ilustrează afirmaţia lui M. Eliade că „pentru
unele popoare singură îngroparea rituală confirmă moartea: cel ce nu este
îngropat după obicei nu este mort. De altminteri moartea cuiva nu este
recunoscută valabilă decât după împlinirea ceremoniilor funerare, sau atunci
când sufletul decedatului a fost condus ritual la noua sa locuinţă, într-o altă
lume şi acolo a fost agreat de comunitatea morţilor." 31 •
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Faptul

că

actele rituale din cadrul obiceiului se petrec, în majoritatea în
putem spune că înmormântarea a generat cele mai multe
practici cu caracter simbolic la noi. Ele au premergătoare semnele de moarte,
care în Bucovina sunt: pocnirea neaşteptată a mobilelor şi altor obiecte din casă,
stricarea de la sine a blidelor, oalelor şi altor vase, căderea neaşteptată a unei
icoane sau oglinzi din cui şi sfărâmarea lor, deschiderea de la sine a uşilor,
căderea tencuielii de pe pereţi, urlatul câinilor la casa unde este un bolnav şi
faptul că animalul sapă sau zgârâie pământul de lângă casă etc. Dar cel mai
32
superstiţios semn de moarte este cântatul cucuvelii sau bufniţei pe casă .
Despre acest lucru mărturisesc bocetele şi chiar unele cântece de jale. Un bocet
vechi din nordul Bucovinei (Crasna) spune:
spaţiul locuinţei,

Trage, trage clopoţelu
mai vine-un sufleţelu
Trage, trage tot cu jale
Să s-audă până-n vale;
Căci aşa s-o întâmplatu
După cum o fost cântatu
Cocoveica cobitoare
- prevestitoare.·
.
J3
Ş1. de rau
Că-ţi

Seria obiceiurilor rituale propriu-zise începe practic cu momentul morţii,
când se crede că locuinţa este părăsită de sufletul mortului. În acest scop se
deschid uşa şi ferestrele odăii, anume ca să aibă pe unde ieşi moartea cu
sufletul. Este prima etapă a trecerii fiinţei însufleţite de la vatra vieţii către
lumea morţilor. În concepţia populară, odată cu ceasul morţii omul nu mai poate
rămâne în comunitatea familiei sale. El se îndreptă către un destin anume, pe
care inevitabil trebuie să-l pregătească cei vii prin totalitatea actelor rituale
îndeplinite. Pentru ca să nu tulbure călătoria sufletului după deces, se alungă
pisicile din casă, ca nu cumva sufletul să treacă în aceste animale socotite
,.necurate". Regăsim în aceasta influenţa credinţelor orientale în transmigraţia
sufletului de la om la animale, care în religiile asiatice vechi are scopul ca prin
sălăşluirea succesivă a sufletului în mai multe trupuri, să obţină printr-o
pătimire a retrăirii în trup purificarea spirituală şi revigorarea vieţii. Fiindcă în
lumina religiei creştine această trecere în trup de animal este privită ca nefastă,
oamenii au îngrădit-o cu credinţe ferme, încercând să o împiedice prin toate
mijloacele.
Grija pentru viaţa sufletului după moarte se materializează şi prin alte c.cte
simbolice. În acest moment se pune în fereastră o ulcică cu apă şi o bucală d~
pâine, crezând că sufletul cât stă trupul în casă, gustă din apa şi pâinea din
fereastră. De asemenea, atenţia celor din jur se îndreaptă deopotrivă asupra
trupului. După spălare şi aşezare pe masă în casă, mortul nu se lasă singur în
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toate cele trei zile până la înmormântare, ci se priveghează „ca să nu vină dracul
după ce a înserat şi să pună măna pe dânsul, căci pretinde că trupul e al lui, nu al
34
lui Durnnezeu." .
Legătura mortului cu casa lui nu trebuie să se întrerupă brusc şi definitiv.
Un prim semn de continuare în acest caz este obiceiul de a i se lua la pieptănat
puţin păr care se pune în casă şi se păstrează în pălămida lăzii, în locul unui cui
din perete sau într-o gaură făcută la uşorul uşii. Aceasta se face cu credinţa că
poartă noroc casei şi nu s-a dus norocul casei cu mortu1 35 •
Este interesant de observat faptul că la pregătirile de înmormântare este
cuprins întreg spaţiul casei. Decedatul se aşează pe laviţă sau pe o masă sub
icoane, cu capul spre răsărit, pe cuie la pereţi se agaţă ştergarele ce vor fi
folosite la înmormântare, iar în celelalte colţuri se depun obiectele de cult şi
rituale necesare. În acest timp în odaia de zi se pregătesc bucatele pentru
praznic, în tindă se păstrează numai vasele „curate" pentru a nu da prilej
spiritelor rele să se ascundă în ele. La scoaterea mortului din casă sicriul este
purtat ca într-un ritual ancestral peste pragurile odăilor, iar la tindă se loveşte de
trei ori de prag, în semn că mortul mulţumeşte casei în care a locuit şi îşi ia
rămas bun de la ea. Trecerea pragului pe ultimul drum are şi semnificaţia rituală
a ieşirii dintr-un spaţiu interior sacru în cel extrasacru, peste hotarul simbolic al
casei. Decedatul se desprinde ritual de locul de viaţă familială, casnică, pentru a
fi proiectat în cosmicitatea imediată care pune stăpânire pe el, prin însuşi
destinul inevitabil. De acum familia îi va fi universul naturii eterne care-l preia
în legile imuabile ale devenirii. Trupul trece în iarba şi florile ce vor răsări
primăvara, din „ochişori" vor răsări „pomişori", expresii tipice pe care le
întâlnim pretutindeni în bocete. Mai mult, la desfăşurarea ritualului
înmormântării participă întreaga fire înconjurătoare. Când plouă, se zice că
p.lânge şi cerul după mort, când e soare, că omul a fost bun şi cerul arată aceasta
prin vremea bună.
Legătura indisolubilă cu natura a generat, în cazul tinerilor decedaţi,
imaginea nunţii cosmice, aşa cum se întâlneşte reformulată în balada Mioriţa.
La origine, această imagine are obiceiul ca înmormântarea tinerilor necăsătoriţi
să fie ritualizată ca o nuntă, numită şi „nunta mortului", în care însă lipsa părţii
ceremoniale, în sens propriu, a nunilor şi nuntaşilor, este suplinită de elementele
naturii.
În ritualul înmormântării desprinderea de casă are o importanţă deosebită,
atât pentru mort, cât şi pentru locuinţă. Pentru sufletul mortului desprinderea
corectă înseamnă încadrarea fastă în noua stare a existenţei. Astfel, dacă sufletul
s-ar întoarce acasă se preface în strigoi, la copii în noroi, nu-şi găseşte odihnă ci
se chinuieşte prin lume cu reveniri la casa lui şi tulburând liniştea celor de aici.
Prin actele rituale însă spaţiul vieţii sale lumeşti rămâne integral în urmă ca
să-şi continue existenţa pentru urmaşi. O anumită legătură între mort şi casă este
acceptată şi chiar păstrată în tradiţie. În unele zone ale ţării, legătura cu casa se
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ază prin înmormântarea în curtea sau grădina casei, practicată azi doar în
- eva sate din depresiunea Petroşani, în zona Luncanilor şi în Ardeal (loc.
-ărli şua) . Tot ca o formă a legăturii cu casa întâlnim în numeroase sate din
untenia de vest şi Oltenia, mormintele simbolice amenajate la poa11a
.:. podăriilor sau pe locul gospodăriei moşului din care a coborât întregul
36
:k!alll . Oricum prezenţa legăturilor simbolice cu înaintaşii decedaţi are o
oare mult mai mare chiar decât prezenţa mormintelor în apropierea caselor,
=:?re în plan spiritual sunt sursa multor temeri şi superstiţii . O legătură generală
- factură religioasă cu morţii este desigur cea a pomenirilor de moşi , cu toate
=ad iţ iile ce le însoţesc , dar aceasta ţine de credinţa în viaţa mortului „dincolo",
îm părăţia lui Dumnezeu.
În concluzie, prin obiceiurile şi credinţele ce ţin de ea, casa românească de
tutindeni, ca şi în Bucovina, trece de la utilitatea de spaţiu obişnuit de locuit
valoarea unui spaţiu sacru şi etern al omului în lume. Însufleţind-o prin
zenţa lor, obiceiurile, ca mod de comportament ceremonial şi ritual, îi
nferă un rost unic, menit să reprezinte viaţa familiei cu toate trăirile ei
trad iţionale. Casa oferă astfel un spaţiu frumos şi plăcut, sacru şi profan
.latinilor locuitorilor săi şi păstrează în timp simbolul continuităţii şi stabilităţii
::1eamului nostru .
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Cele mai multe dintre gospodăriile satelor noastre au câte o livadă mai
mare sau mai mică din care se distinge unul sau mai mulţi nuci a căror coroană
bogată se remarcă de departe. De cele mai multe ori nucul e lângă poartă sau în
ogradă, ca un străjer veşnic treaz, ca un martor al vieţii din gospodărie, al
trecerii generaţiilor, vârsta nucului depăşeşte trei sute de ani.
Patria nucului e socotită Persia, de unde s-a răspândit în ţările europene.
Plinius îl menţionează pe la anul 750-800 î. e. n. Creşte bine în zonele
temperate.
Denumirea latină e Juglans, de la Jovis glans - adică ghindA lui Jupiter,
datorită frumuseţii pomului şi calităţii fructelor. Poetul Ovidiu, exilat la Tomis,
călătoreşte şi până la Nistru şi cunoaşte livezile de nuci din zonă. El va scrie
poezia „Nucul" - în care soarta acestui pom care creşte şi pe lângă drum e
asemănătoare sorţii sale, amândoi sunt loviţi cu beţe şi cu pietre.
La romani nucile erau considerate un simbol al abundenţei iar în timpul
nunţilor şi al sărbătorilor se aruncau în calea procesiunilor.
Dimitrie Cantemir, în „Descrierea Moldovei" arată că „Prisosul de poame
este atât de mare, încât polonii, când năvăleau pe vremuri în Moldova, socoteau
că nu e nevoie să-şi mai aducă merinde, fiindcă poamele care are ţara din
1
belşug, îndestulau toată oastea" •
De la noi nucul s-a răspândit în nord, în Polonia şi în Cehoslovacia, unde se
numeşte vlaschi goric.
Nucul este inclus în dendro-mitologia româneasă alături de alţi arbori sacri,
cum sunt: bradul, mărul, paltinul.
Etnograful şi folcloristul bucovinean Simeon Florea Marian în lucrarea sa
.. Botanica poporană" îi acordă un număr de 30 de pagini din volumul I,
fascicola trei. Ca şi la ceilalţi arbori autorul urmăreşte un plan bine gândit, plan
ce cuprinde prezentarea generală, elementele prin care se impune între alţii
arbori, plantarea şi îngrijirea, recoltarea şi întrebuinţarea nucilor, accentul fiind
pus pe credinţele şi datinile legate de aceste momente. Se poate vorbi şi de un
glosar popular specific cu toate elementele legate de nuc. Simeon Florea Marian
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subliniază că ţăranii cunosc lucruri pe
căci poporul multe le ştie şi multe le

care cei culţi nu le ştiu „Şi nu e de mirare,
face, despre care multora dintre cei culţi
nici prin minte nu le trece". Referindu-se la modul cum se plantează, autorul
„Botanicii poporane", consemnează că nuca se plantează într-un hârb în Jocul
ales pentru ca rădăcina să nu crească mai mult decât tulpina, „să crească mai
mult în sus" iar nucile trebuie să fie cu coaja subţire. Sunt consemnate şi
credinţe legate de răsădirea nucilor. Cel care plantează un nuc, moare atunci
când nucul ajunge de grosimea taliei celui ce 1-a plantat, dar până atunci trece o
viaţă de om. În Moldova nucilor, era tradiţia ca la căsătorie, tinerii să planteze
un nuc, în Franţa şi Germania era lege, abrogată mai târziu, dar tradiţia s-a
păstrat. În alte ţări, pentru a tăia un nuc trebuie să plantezi trei nuci tineri.
Referitor la recoltatul nucilor, Simeon Florea Marian remarcă faptul că nucile
nu se culeg cu mâna, nu se scutură ci se bat. Trebuie bătute bine pentru ca rodul
anului următor să fie mai bogat. Timpul recoltatului este, după tradiţie, Sfânta
Maria Mică sau Ziua Crucii. Despre nucii neroditori se zice că în ziua de
Bobotează, trebuie încercaţi de trei ori cu toporul, spunând „Nucule faci nuci,
ori te tai!". În anul acela va avea rod bogat. Tot în ziua de Bobotează se leagă
CU paiele sfinţite, pe care a stat preotul la sfinţirea apei. Tot pentru rod bogat,
nu trebuie să se arunce cojile de nuci în foc. Dacă fulgeră în ziua de Petru şi
Pavel, nucile vor fi fulgerate cu nuci. La capitolul Nuc, etnograful Marian face
referiri la familia de cuvinte cu rădăcina nuc, ba chiar mai mult: nuc - (tânăr) nucuţ, nucşor, nucuşor, (cu tulpină tare) - nuculean, nuculeţ; nucă - nucuţă,
nucşoară, nucuşoară, nuci domneşti, nuci chetroase; nuca rugineşte; o nucă are
două raţe cu patru miezuri. Coaja de nucă - găoace - găoci, ghioace - ghioci;
crucea nucii separă miezul de nucă; NUCA gogă - a căzut coajă verde; nucă
fulgerată, închircită, părăsită;, nucă întelcită (cu miez uscat în mare parte), nucă
zburlită, nucă seacă; miezul scos întreg se numeşte cucurig sau cucoş. În
mitologia română nucul e arbore sacru; îl întâlnim în legenda Maicii Domnului,
Căutându-l pe Isus, care fusese prins de către evrei, ajunge la o apă lângă care
era un nuc. Ea se roagă de nuc să se aplece peste apă ca să poată trece. Nucul i-a
împlinit dorinţa; ea a trecut zicând: „Fii binecuvântat nucule. Din lemnul tău să
se facă icoane."-. Romulus Vulcănescu în „Coloana cerului", arată că cercetările
de etnobotanică încep cu mitologia botanică şi sfârşesc cu adaptarea regnului
vegetal la nevoile materiale şi spirituale ale comunităţilor etnice. „Arborii sacri
devin incinte sacre; ~xemplu sunt bisericuţele dintr-un lemn; se poate vorbi
despre dendrolatrie. ln poezia populară, deseori nucul cu frunza lui verde, e
alăturat sentimentului de dragoste dintre doi tineri:
„Frunză

verde, nucuşoară,
Drăguţa de astă vară
Mă roagă s-o iubesc iară."

„Frunză verde nucă sacă,
Nu caut că eşti săracă,
Că nu-mi trebi nici boi, nici vacă" 3

Sau
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„Frunză verde nuc-amară
Badea-i mânios de-aseară"

În culegerile lui I. Gh. Sbiera Poveşti şi poezii populare româneşti este
milnit deseori nucul:
atuncea m-oi lăsa
mea
C.irui ea va număra
Paiele de pe un cuc
$:frunza de pe un nuc. " 4
b

„De te duci bade te duci
Spre grădina cu doi nuci
Ia-mă bade, şi pe mine
Că la drum ţi-oi prinde bine" 5

~mi zică miriţa

În alte poezii populare, nucul e considerat simbol al bunăstării:

_ Livada ta-i poamă grie
Casa ta-i canţălărie
!'omătul ţi-i plin de nuci
Printre nuci, cuiburi de cuci. " 6

„Tu,

mireasă,

un-te duci,
de nuci
Şi şapte prăjâni de loc
7
Semănate busuioc."
Ţi-i pomătul plin

Sau:

,,Hai, mireasă, pi la noi
mai bine ca la voi
În grădină avem nuci
8
Şi o soacră cu vorbe dulci. "
Că-i

În doina de jale, frunza de nuc accentuează amărăciunea sentimentului
.J111enesc:

„Cine m-aude cântând,
Zice că n-am nici-un gând...
Eu atâtea gânduri duc,
Câte frunze într-un nuc. " 9
Sau:

„Foaie verde foi de nuc,
Vine vremea să mă duc. " 10
Nucul e prezent

şi

în blesteme:
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„Cine desparte doi dulci,
11
Suie-i, Doamne, camea-n nuci."

Prin coroana sa deosebită, dar şi datorită calităţilor sale, nucul e un punct
de reper deosebit în gospodăria ţăranului român:
,Jeşi mămucă pân-la

nuc,
vezi ce zestre-ţi aduc.
Ţi-a plăcea, nu ţi-a plăcea,
Tot aici a rămânea. " 12

Să

Nucul, prin perenitatea sa, e considerat şi martor al întemeierii şi
statorniciei noii familii. Dorul, acest sentiment etern uman, de cei dragi dar
depărtaţi, e accentuat în poezia populară de „frunza de nuc" în diferite ipostaze:
„Frunză

Când în pom ea se

Aşa-mi

verde şi o nucă
vine-un dor de ducă,

Liţă Măriucă,

Liţă Măriucă.

Pe aripa vântului
Ca şi frunza nucului. " 13

Să mă

duc, să mă tot duc
Ca şi frunza cea de nuc,

Privite metaforic,
ghicitori:

usucă,

însuşirile

nucului sunt surprinse deosebit de sugestiv în

,.,Am un păun
Cu penele-n drum." 14

Sau:
„Ce e înalt cât casa,
Verde ca mătasa
Dulce ca mierea
Amar ca.fierea. „is

şi

Nuca şi conţinutul ei sunt asociate vieţii de familie,
elementelor de port popular:

relaţiilor

de familie, dar

,.,Am patru fraţi,
fntr-o cămaşă-mbrăcaţi." 16

,.,Am patru fraţi voinici,
Îmbrăcaţi toţi într-un cojoc."

Sau:
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,,Am patru surori gemene,
Îmbrăcate toate-ntr-un cojoc."

toţi afară."

Aceste ghicitori au numeroase variante, toate subliniind aceleaşi însuşiri.
cestea, raportate şi asociate unor calităţi sau defecte umane au dat naştere în
eaţia populară românească unor zicători deosebite.

„Tac, fac
Ca nucile-n sac" - se spune despre viaţa celor

nevoiaşi.

.,O singură nucă nu sună-ntr-un sac."

..Nu toată nuca are miez dulce şi sănătos."
..Bate nucile până nu pică.frunza."
„Omul se

cunoaşte după vorbă

ca şi nuca cea sacă,

după uşurinţă."

„Omul prost din vorbuliţă
nuca din uşurinţă."

Şi

.,Se lipeşte ca nuca de perete."
.A/ace treabă cât o nucă."
..,Judecătorii mănâncă miezul şi împricinaţii, coaja nucii."

18

Comunicarea om-natură, transferul mitic de însuşiri în ambele sensuri,
mente de cult ale pomului vieţii, sunt susţinute şi de nuc. La botez,
Jdătoarea copiilor, dar mai ales cea a fetelor se aruncă la tulpina unui nuc,
1tru a fi frumoase şi îndrăgite de flăcăi, fapt surprins în poezia populară:

„Când măicuţa m-a scăldat,
Ea, apa că mi-o ţâpat
Tot în umbra nucilor,
Spre chinul voinicilor." 19
Din frunza de nuc îşi fac fetele lăutoare, pentru ca părul să crească bogat
coroana nucului. Tot pentru a avea păr frumos şi bogat, părul ce cade la
Jtănat se pune într-o scorbură de nuc. Prin umbra nucului trec Ielele, care pot
o mână, un picior sau amândouă, celor care dorm aici. Nuca, poate datorită
~nţelor nutritive ale miezului dar şi formei sferice, (formă perfectă) are şi
~um
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valoare apotropaică. Înainte de a intra în casă nouă, pereţii casei sunt unşi cu
miez de nucă fiert. În felul acesta, locuinţa va fi apărată de jivina care ar putea
să-i aducă vreun rău. Acelaşi rol protector îl are şi asupra omului. Se crede că,
dacă se pun două nuci în scăldătoarea c~pilului, alături de alte obiecte, acesta va
fi apărat de ,,vătămătură" când va fi mare.
Simeon Florea Marian consemnează că la macedo-români, femeile, când
înţarcă pruncii sting trei cărbuni aşezaţi într-o coajă de nucă, cu lapte din sânul
lor şi păstrează această nucă până nasc alt copil. A treia zi după naştere pun
nuca pe foc pentru a avea lapte din abundenţă. Tot în credinţa populară, nucile
pot avea şi efect contrar. Miresele care nu vor să aibă copii la începutul
căsniciei, poartă în sân la cununie atâtea nuci câţi ani vor să nu aibă copii.
Pomul de pomenire a morţilor e împodobit cu nuci, nuci se dădeau urătorilor şi
colindătorilor, celor care însoţesc preotul în Ajunul Crăciunului şi al Bobotezei.
Nucile sunt un aliment de post deosebit de gustos, se pun în grâul de Ajun,
dar şi în colivă. Nucile nu se mănâncă de Ziua Crucii, datorită crucii care
desparte miezul.
Iată şi un joc de copii al cărui subiect sunt nucile. Se făcea o gropiţă cât un
ceaunaş. La doi metri de ea, se pune un semn. Băieţii iau pe rând câte cinci nuci
în mână şi le aruncă în groapă. Cine nimereşte mai multe nuci în groapă, acela
câştigă toată groapa. Jocul poate fi în doi, în trei sau în patru, iar cei mai
îndemânateci pot câştiga până la o mie de nuci. Se pare că acest joc îşi are
originea Ia români şi a ajuns în Dacia încă de pe vremea lui Ovidiu.
„Miez de nucă" a devenit şi motiv brodat pe iile româneşti sau mai ales pe
scoarţele şi lăicerele ţesute. În credinţa populară, nucul este şi un element de
prognoză meteorologică. Se spune că zăpada este aproape, atunci când nucii
şi-au scuturat frunza.
Strămoşii noştri au constatat că Dumnezeu creând nuca, i-a dat forma
creierului; poate de aceea în medicina populară e socotită cel mai bun remediu
pentru durerile de cap. Infuziile din flori de nuc sau din frunze sunt
dezinfectante, întăresc rădăcina părului. Uleiul de nucă e folosit împotriva
viermilor intestinali la copii şi în tratarea bolilor de piele. Nucile verzi, macerate
în alcool sau gaz lampant sunt folosite pentru durerile ,,de şale".
Elena Niculiţă Voronca în Datinile şi credinţele poporului român„.
consemnează în capitolul Ziua Crucii că în acea zi se iau nouă nuci cu gura din
copac, se pisează şi se pun la reumatism. Tot nucile de la ,,Ziua Crucii" sunt
bune de „Os mort" (boală a cailor), ,,se frământă în gură şi se unge osul" 20 •
Mugurii, frunzele, scoarţa de nuc, nucile verzi sunt folosite în industria
farmaceutică. Nucile au o valoare nutritivă mare, conţin fosfor, calciu, iod, zinc,
şi vitaminele A, B, C, E, carotină; un kilogram de miez de nucă este echivalent
cu un kilogram de pâine +I /2 kilogram de carne + 1/2 kilogram de cartofi + 112
ki Io gram de peşte +I /2 kilogram de prune uscate + 1/2 ki Io gram de fructe
uscate. Arborii bătrâni cu rod bogat, pot da 25-30000 de nuci. În coloritul
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coaja de nucă (atât cea verde cât şi cea coaptă) datorită
bogat în tananţi şi coloranţi; combinată cu apa de ploaie şi piatra
\ânătă dă culoare gri sau cafenie. Lemnul de nuc, prin durabilitatea sa, se
;;ituează alături de stejar, de păr iar prin elasticitate se aseamănă cu teiul; se
i'relucrează şi se lustruieşte uşor, e rezistent la umezeală, şi nu crapă. Datorită
lCestor calităţi, e folosit pentru fabricarea mobilei de lux, casete, paturi de armă,
:-ame, instrumente muzicale. Datorită prezenţei în viaţa omului, nucul se sădeşte
a colţul casei pentru a fi prieten de viaţă şi celor mari şi celor mici.
\egetal e

folosită

.:onţinutului

Note:
l.
~~-

6.

s_
~-

IO.
I I.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, p. 109.
Legenda Maicii Domnului, p. 235.
Grigore Tocilescu, Materialurifolclorice, p. 741.
I. Gh. Zbiera, Poveşti şi poezii populare româneşti, p. 485.
Idem, p. 485.
Vasile Adăscăliţei şi Ion H. Ciubotaru, Folclorul din zona Rădăuţilor, p.
168.
Ibidem, p. 333.
Ibidem, p. 320.
Ibidem, p. 19.
Ibidem, p. 118.
Ibidem, p. 39.
Ibidem, p. 362.
Petru Rezuş, Folclor din Ţara de Sus, p. 366.
Artur Gorovei, Cimiliturile Românilor, p. 271.
Ibidem, p. 271.
Ibidem, p. 267.
Ibidem, p. 247.
Ibidem, p. 282.
Simion Florea Marian, Etnobotanica, p. 129.
Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român „., p. 233.
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Preocuparea pentru un recurs la arta tradiţională a lemnului ne-a determinat
- întindem punţi în spaţiul istorico-etnografic al acestui vast domeniu de
ilizaţie bucovineană.
Considerăm

că arta lemnului se cere descoperită în acest spaţiu
ultural cu întreaga sa zestre de semne şi simboluri , înregistrând şi
aturile ei de existenţă multiseculară, autenticitatea unor mesaje de durată.
Bucovina, acest spaţiu antropogeografie care cuprinde „templul de glorie al
ldovei" (Bălcescu, 1847), socotit de către Eminescu „partea cea mai veche şi
frumoasă a ţării noastre, raiul Moldovei", a oferit din cele mai vechi
puri, cu multă generozitate, lemnul, dar de mare preţ, care prelucrat cu
- ·estrie de autohtoni a însemnat în timp o mărturie primordială - alături de
baj, a etnicităţii şi continuităţii pe un teritoriu istoriceşte constituit.
Arta lemnului în Bucovina trebuie privită şi analizată permanent în
dependenţa condiţiilor istorice din acest areal etno-cultural în care trebuie
vată mereu importanţa omului, a artei de mare preţ pe care a făurit-o
.·onând cu sufletul, mintea şi mâinile sale spre a crea valori necesare
finirii vieţii în toate ipostazele procesului muncii şi actului cultural.
Bucovinenii, făuritorii uneia dintre cele mai originale, inspirate şi autentice
a lemnului, aduc o apreciabilă contribuţie la îmbogăţirea patrimoniului
.::::iliural naţional şi universal, vestigiile păstrate în muzee şi colecţii sau cele
,inând încă patrimoniului virtual, vin să confirme calitatea cu totul
arcabilă a lemnului din Bucovina.
Legată strâns de mersul istoric atât de zbuciumat, arta lemnului a reflectat
_ ţi ile epocilor parcurse (a se vedea arhitectura populară), de unde şi
eterul ei de document de maximă importanţă.
Cele enunţate mai sus încercăm să le argumentăm în cele ce urmează cu
vezi din acest spaţiu românesc care, în pofida unor împărţiri administrative
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mecanice, şi-a păstrat doza de romanism, aici înregistrându-se şi influenţe
străine sau interferenţe cu zone româneşti mai apropiate sau mai îndepărtate.
favorizate de deplasări de populaţie în condiţii istorice specifice sau numai de
simple pendulări interne între târgurile tradiţionale.
De la început trebuie arătat că rezultatele consemnării directe a
documentului etnografic s-au valorificat cu excesivă prudenţă şi uneori cu
rezerve, studiindu-se, de cele mai multe ori, implicaţiile de suprafaţă ale
observaţiilor directe, fără predilecte intenţii axiologice sau de pătrundere în
adâncimea sensurilor şi semnificaţiilor intrinseci domeniului în cauză.
Documentele etnografice nu se pot coborî în timp, până la sursa exprimării
sigure, mai mult de câteva secole. Înaintea oricăror precizări, se cuvine a
sublinia că receptarea documentelor de oralitate în analize sau sinteze
istoriografice este modul de abordare a acestui subiect, prin subsumare
perspectivei etnologice. Fireşte că nu vom omite din analiza noastră.•
documentele istorice, sau pe cele arheologice, datorită multiplelor valenţe pe
care le comportă, între care aceea de document etnografic ne interesează în mod·
prioritar.
Lemnul fiind un material perisabil, puţine mărturii ale valorificării sale
artistice s-au păstrat din epocile cele mai îndepărtate. În general, există dovezi
că a11a prelucrării lemnului îşi are originea încă din neolitic, de atunci şi până în:
zilele noastre ea continuându-şi neîntrerupt existenţa. Al. Tzigara Samurcaş
arăta în acest sens că: ,,În ciuda vremurilor şi mai ales a influenţei triburilor
migratoare ce s-au strecurat pe aici, s-au păstrat totuşi pa1ticularităţile •
fundamentale în manifestările artistice, care fac în mod neîndoielnic legătura
directă între strămoşii de acum 5000 de ani, cu ţăranul român al zilelor
noastre" 1•
Despre începuturile artei prelucrării lemnului putem vorbi în mod concret
pe baza unor izvoare arheologice Acest lucru ne este confirmat de mulţimea
uneltelor de lemnărit ce au fost descoperite pe teritoriul Bucovinei: topoare
încovoiate, securi, tesle, cuţitoaie şi chiar unele fierăstraie de mână 2 • Cu aceste
unelte se lucrau bârnele, şindrila şi obiectele din dotările interioare 3•
Din analizele de laborator făcute asupra materialului arheologic lemnos de
la Botoşana, Şipot - Suceava, Dolhasca sau Udeşti, reiese că esenţa lemnoasă
cea mai folosită în mileniul I era stejarul4 .
Date referitoare la arta constructivă a lemnului din Bucovina, pentru
secolele III-IV şi VI-VII d. H., când locuinţele erau de forma bordeiului sau
semibordeiului (locuinţa de suprafaţă fiind destul de sporadic atestată în cadrul
aşezărilor din acest timp), locuinţe care aveau probabil şi unele elemente
artistice, le deţinem tot din surse arheologice. Amintim aici descoperirile de la
Zahareşti 5 , Budeni - Dolhasca6, Vereşti 7 , sau cele efectuate la Udeşti8.
Descoperirile de la Zahareşti, a căror datare le plasează în secolele XI-XII, ne
arată că locuirea în zonă a continuat să se desfăşoare în limitele vremii 9 •
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Ştirile

privind arta construirii în lemn se

înmulţesc

pe

măsură

ce

;m, estigăm evul mediu. În acest sens, merită a fi menţionate descoperirile de la

).hhoveni 10, Rotopăneşti 11 , Udeşti 12 , Zvoriştea 13 , cele din bazinul superior al
15
~muzului şi al Moldovei 14 , precum şi cele de la Suceava • Aici trebuie
~ntionată în mod deosebit „casa domnească" de pe platoul cetăţii de Scaun,
,Q(liectiv construit în tradiţia tehnicii ţărăneşti, având şi urme de prelucrare
1."'listică a lemnului 16•
Meşteşugurile fiind o treaptă superioară a ocupaţiilor tradiţionale, păstrează
c«eă pe întreg parcursul evului mediu şi chiar pentru mai târziu, componente
'1gTOpastorale a economiei din Moldova de Nord, chiar dacă veniturile
o-c·mplementare survenite din practicarea meşteşugurilor erau tot ·mai
$i:!lbstanţiale. Acum încep să fie semnalaţi ţărani-meşteşugari sau practicanţi ai
'mei ocupaţii deja specializate 17 •
Pe întreg parcursul evului mediu avem mărturii certe despre practicarea
~n erselor meşteşuguri în lemn, reprezentate prin meşterii dulgheri care ridicau
ase durabile în tehnica blockbau sau meşteri ce prelucrau lemnul pentru
18
~biecte de uz casnico-gospodăresc •
Referitor la dulgherie, R. O. Maier menţiona că „Îndeletnicire casnică,
•lgheria era foarte răspândită în epoca feudală în rândurile ţăranilor. Aceştia
h:rau pentru uzul propriu, pentru nevoile domeniului feudal, paralele cu
ăllgherii specializaţi" 19 ,

Ca meşteşug diferenţiat şi specializat, tâmplăria se ocupa cu prelucrarea
semiartistică a lemnului 20 •
Arheologic au fost identificate în oraşul Suceava, pentru epoca feudală,
~ tipuri de locuinţe: bordeiul, semibordeiul, locuinţa de suprafaţă şi locuinţa
de suprafaţă cu pivniţă 21 •
Un document de la 1415, din timpul lui Alexandru cel Bun, vorbeşte
~pre tradiţia „împodobirii caselor"22, dar nu ştim precis dacă se fac referiri la
p;elucrarea artistică a lemnului sau la alte materiale. Pentru feudalism, la
Sruceava sunt semnalate multe unelte de meşteri lemnari 23 iar în secolul al
!\\'III-iea sunt cunoscute peste zece categorii de meşteri săteşti în lemn
\butnari, lingurari, dogari, covătari, rotari, stoleri, cofari)24 •
Angiolello relatează, în jurnalul său, redactat cu ocazia asediului Sucevei
iDe către turci în anul 1476 că în oraş toate clădirile sunt acoperite cu şindrilă25 •
În Moldova, ne spune Corina Niculescu, lemnul a jucat un rol important
dl:iar în construcţiile aparţinând claselor feudale. Această constatare se bazează
~ un străvechi fond local şi, în primul rând, aparţinând construcţiilor
~lneşti 26 • Pentru ţinutul sucevean, se consideră secolul al XIV-iea ca moment
Z!e inceput al înlocuirii lemnului cu piatra, atrăgându-se atenţia asupra multor
memente de artă populară păstrate, precum grinzile cu cioplituri cu motivul
.i.rânghie răsucită" şi crestături cu rozete 27 • Pe de altă parte, Petru Comarnescu
lllta că biserici_le din_~~~~vin_a, nu numai cele din lemn pot fi subsumate şi
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arhitecturii populare prin anumite elemente specifice28 • La Suceava se constată
că şi alte etnii, precum armenii, au preluat în arta constructivă multe elemente
ale arhitecturii populare bucovinene ca şi în diverse alte domenii ale artei
lemnului 29 •
Se constată că, pentru secolul al XV-lea, după cum confirmă şi unele
documente otomane30 , cererea de şindrilă era foarte mare, la Baia fiind atestate,
în secolul al XVII-lea, mari depozite de şindrilă folosită pentru acoperirea
bisericilor31 •
În secolul al XVIII-iea, prelucrarea lemnului începe să aibă o mare
răspândire la sate, acum începând să fie mai frecvent atestaţi butnarii, dogarii,
lingurarii, covătarii, lemnarii, rotarii, cofarii, şindrilarii 32 , „dogăria fiind o
meserie sătească foarte veche şi foarte îndepărtată" 33 •
Lipsa ferăstraielor acţionate de apă, simţită pe întreg parcursul
feudalismului, a îngreunat prelucrarea primară a lemnului. Această lipsă este
constatată şi la începutul secolului al XVIII-iea, aspect aflat dintr-o scrisoare din
Câmpulung, adresată birăului din Bistriţa, prin care se s9licită scândură şi chiar
ferăstraie 34 •
Odată cu apariţia şi răspândirea acestor instalaţii tehnice în Bucovina, se
poate considera începutul unei adevărate industrii a lemnului dar şi al multor
ateliere de capacitate mică, în care prelucrarea artistică a acestui material
domina.
În 1786, în întreaga Bucovină funcţionau două ferăstraie acţionate de apă;
unul pe valea Ceremuşului şi celălalt la Capu Codrului 35 , pentru ca la 1834
numărul acestora să fie de 29 exemplare şi de 51 exemplare în anul 1851 36 .
În 1898, în Bucovina funcţionau deja 109 fierăstraie purtate de apă şi 31 cu
aburi, cu o putere de debitare de 5.000.000 m2 de cherestea pe an 37 •
Avem informaţii certe că după ocuparea Bucovinei de către austrieci
(1775), şi chiar atunci, zona „era în cea mai mare parte acoperită cu păduri [. „]
şi că localităţile, chiar şi oraşele Cernăuţi, Suceava, Siret, erau cu puţine
excepţii construite din lemn" 38 • Deci, arta constructivă a lemnului constatată în
feudalism, atât la oraşe cât şi la sate, este destul de prezentă şi în această
perioadă din istoria Bucovinei.
Marea bogăţie a lemnului de aici, precum şi ocupaţiile specifice locului au
favorizat dezvoltarea unei arte de prelucrare a lemnului într-un mod aparte decât
în alte părţi româneşti. Aici, funcţionalul s-a îmbinat într-o armonie perfectă cu
esteticul, simţindu-se chiar şi o filozofie a bucovineanului şi ar fi greu de definit
în câteva rânduri care factor să-şi fi pus mai mult amprenta în definitivarea unor
opere de artă.
Pentru a demonstra sursa care a facilitat în primul rând dezvoltarea artei
lemnului în acest spaţiu etno-cultural, amintim că, la 1776, din întreaga
suprafaţă a Bucovinei, de 1.069.500 de ha, pădurile ocupau cam jumătate din
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rafaţă,

pentru ca între 1800-1900 ponderea fondului forestier al Bucovinei

să

scadă la 43,2 % 39 .

În Bucovina existau bresle de meşteri dogari 40, iar la Rădăuţi apar
gistrate cinci bresle de meşteşugari, documentele vremii amintind de o gamă
~ , e largă de profesii precum: dulgheri, tâmplari, butnari, dogari dintre care
ur erau de etnie germană41 •
La aceasta mai adăugăm salbele de mori, pive, steje, ferăstraie înşirate de-a
gu i apelor, toate lucrate de către meşteri lemnari, iscusiţi în arta prelucrării
• ului.
Bucovina a oferit cu multă generozitate lemnul, dar al naturii de mare preţ
iD ...,·est areal etno-cultural, crescând specii care se prelucrau destul de uşor sau
,.. urma prelucrării rezultau forme destul de trainice în timp. Din punct de
' e al speciilor remarcăm molidul cu 47,7 %; bradul 21,1 %; fagul 19,l %;
1 1,2 %, salcia, mesteacănul şi plopul 0,2 %42 , toate speciile enumerate
du-se uşor modela, fie pentru arhitectura populară , fie în cadrul industriei
~ ic e tradiţionale

Se poate constata o continuitate perfectă a artei prelucrării lemnului în
ovina, ordonanţa din 1776 arăta că fiecare sătean are „libertatea să-şi
lească şi să-şi facă, întocmai ca şi în trecut, pentru nevoile proprii, fără
-. · • diferite obiecte casnice: cofe, butoaie, scânduri, draniţă, putini, ştiubeie,
_ ·ărbuni şi alte produse a căror fabricare nu este oprită" 43 •
Da că mulţi meşteri în lemn învăţau meseria Ia târguri sau oraşe, în special
:idie la meşterii colonişti germani, mai puţini învăţau arta lemnului singuri, aşa
erau butnarii din Straja care „pricep butnăritul şi fac cofe, cofăiele,
·&M!ntlcn useţate cu flori făcute cu fierul înroşit" 44 •
O statistică privind evoluţia numerică a meseriaşilor din Bucovina, între
-- 1804-1862, arată că în acest ţinut erau 3 arhitecţi , 161 rotari, 202 tâmplari şi .
Di -logari 45 •
Trecând peste mulţi ani cu statisticile privind meşteşugul lemnului,
căm că, la începutul secolului al XIX-iea, numărul meseriaşilor este destul
are comparativ cu alte meşteşuguri, iar dacă mai adăugăm şi pe cei care
::ticau meşteşugul prelucrării lemnului rară a se declara şi fără a fi îmegistraţi
szatisticile fiscale observăm că numărul acestora este şi mai mare.
·
Si tuaţia de la începutul secolului al XX-iea se prezintă astfel: butnari - 86;
-reari - 16; dulgheri - 45; meşteri de lăzi de zestre şi cufere - I O; rotari r: sculptori în lemn - 9; stoleri - 49646 .
Pe localităţi, situaţia se prezintă cu unele diferenţieri, în funcţie de esenţele
ase dominante sau de marfa cerută pe piaţă . De exemplu, numai la rotărit
.·a se prezenta astfel: la Câmpulung erau înregistraţi 9 rotari, la Gura,
rului - 2 rotari, la Rădăuţi 15 rotari, iar la Siret şi Suceava câte 4 rotari 47 •
Peste două decenii situaţia înregistrează, după cum era de aşteptat, o
"'re spectaculoasă a numărului eetor ce lucrau în domeniul lemnului. Pe

53
https://biblioteca-digitala.ro

Maria MĂRGINEANU

întreaga Bucovină, în urma recensământului din anul 1930, au fost înregistraţi
I 1.105 persoane numai în mediul rural 48, iar dacă adăugăm şi pe cei din mediul
49
urban, cifra se ridică la 18.707 lucrători în domeniul lemnului . în rândul
meseriilor în lemn au fost înregistrate şi meşteşugurile populare care produceau
obiecte de factură casnică ce se desfăceau fie în magazine specializate, fie cu
ocazia unor târguri săptămânale şi chiar prin comenzi de mică amploare. Numai
în fostul judeţ Câmpulung au fost înregistraţi 232 meseriaşi în lemn 50 .
Un rol benefic pentru promovarea artei lemnului pe o cale instituţionalizată
l-a avut în întreaga Bucovină dezvoltarea învăţământului profesional şi chiar
mediu.
Instituţii şcolare precum ar fi Institutul de Educaţie din Cernăuţi 51 înfiinţat
în anul 1908, prin atelierele de lemnărie şi de sculptură în lemn, a pregătit multe
cadre care au practicat diverse meserii în domeniul artei lemnului. La aceasta se
mai adaugă şi alte instituţii de învăţământ ce au promovat dezvoltarea
meseriilor în lemn. În 1873 s-a aprobat înfiinţarea Şcolii Superioare de Meserii
care primea tâmplari şi ucenici tâmplari 52 , apoi Şcoala de Conductori şi
Desenatori de Arhitectură 53 , care avea în programele de învăţământ ore speciale
dedicate artei de prelucrare a lemnului. Dintre alte instituţii de învăţământ cu
profil în lemn mai amintim: Şcoala particulară „Tehnicum" 54, Şcoala particulară
evreiască de meserii de tâmplărie pentru băieţi 55 • Încheind cu inventarul
învăţământului tehnic-profesional din nordul Bucovinei, amintim Gimnaziul
Industrial din Vijniţa cu specializările în tâmplărie şi industrie casnică56 , apoi
şcolile speciale de coşercărit din această parte a Bucovinei, prima apărând la
Storojineţ în anul 1891 57 .
După Marea Unire din anul I 9 I 8, învăţământul de acest gen a luat un mare
avânt, statul etatizând aceste şcoli, organizându-le şi dezvoltându-le.
Între anii 1927-1928, în Bucovina existau 12 şcoli de meserii 58 de stat care
au pregătit mulţi meseriaşi în domeniul arte lemnului.
Totuşi, dintre toate aceste instituţii de învăţământ profilate pe studierea
artei lemnului, cea mai importantă, care a rămas şi ceiţ mai prestigioasă în
promovarea prelucrării tradiţionale a !emnului, a fost Şcoala de Arte şi Meserii
din oraşul Câmpulung, înfiinţată la I O noiembrie 1895 59 . La înfiinţare, şcoala a
apărut sub denumirea de „Şcoala de Lemnărit" sau „Şcoala pentru Prelucrarea
Lemnului".
Chiar în momentul înfiinţării (anul I 895), şcoala a avut următoarele secţii:
tâmplărie pentru construcţii şi mobile, dulgherie şi construcţii de mori, sculptură
în lemn, strungărie, secţia de împletituri şi şcoala industrială de ucenici 60 •
Chiar dacă această şcoală nu a dispus de un număr mare de cadre, aceasta
şi din cauza numărului limitat al elevilor, totuşi, datorită unor profesori
deosebiţi precum Ion Ştefureac, Ion Pâslea, Ilie Veslovschi, Ioan Sârghie,
Traian Şuhan, Emil Ionescu şi alţii 61 , a dat în cursul anilor de funcţionare
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msc l venţi

talentaţi şi

foarte bine pregătiţi, unii dintre ei ajungând Ia o înaltă

~estrie artistică .

Printre foştii elevi ai Şcolii de A1te şi Meserii o parte au excelat în a1ta
?ii:lllpturală românească. Dintre ei amintim pe sculptorii Iftimie Bârleanu,
Îrghe Bilan, Ioan Gheorghiţă, Dimitrie Căileanu, Eugen Doroftei, Gavril

• .u•a ischi şi mulţi alţii (dintre cei ce s-au consacrat picturii amintim pe
6
.- ral ambie Mercheş, Arhip Roşca, Alexandru Pleşca şi Iiarion Şuhan \
De-a lungul mai multor decenii, din 1895 şi până în 1948, şcoala a fost un
"' "at izvor de propagandă a artei populare a lemnului din Bucovina şi a a1tei
ulare româneşti în general, preluând vechi tradiţii , dându-le noi dimensiuni,
,.._ au fost transmise mai departe, ajungând până în zilele noastre. În cei peste 50
.„ an i de funcţionare, Şcoala de Arte din Câmpulung a pregătit şi răspândit în
,_ aga Bucovină adevăraţi artişti ce stăpâneau la cotele cele mai înalte
~ ic ile tradiţionale dar ş i pe cele moderne de prelucrare artistică a lemnului. O
~ "' de lucrări executate în timpul orelor din programa şcolară de către foştii
..,.. i ai acestei prestigioase şcoli fac parte din patrimoniul Muzeului „A1ta
~nri ului " din Câmpulung Moldovenesc .
De mare importanţă pentru tezaurizarea artei tradiţionale a lemnului în
64
. ·oyina a fost înfiinţarea Muzeului Provincial al Bucovine în anul 1863 , un
RYărat eveniment cultural. Muzeul, cu filiale la Siret şi Suceava, a fost un
~ ărat templu care făcea legătura între generaţii, loc unde au fost adunate
~ roase bunuri de patrimoniu. A urmat înfiinţarea şi a altor instituţii muzeale
Q
Rădăuţi , Câmpulung, Suceava şi Gura Humorului, în care arta prelucrării
ftmm ului este reprezentată emblematic pentru întreg spaţiul etno-cultural al
· - \·ine i.

Arhitectura

populară

- domeniu de

referinţă

al artei

prelucrării

lemnului

A.rta de a construi a concretizat întotdeauna gustul pentru frumos al
bucovinean, evoluţia meşteşugului de a construi a cunoscut aici un
· es complex de dezvoltare şi de particularizare tipologică , fiind favorizat de
serie de factori naturali sau antropici care în timp şi-au imprimat amprenta în
.itWJ d iferit asupra modelelor, motivelor, stilului şi meşteşugului de lucru.
În arhitectura tradiţională bucovineană, în condiţiile unei puternice tradiţii
ale, împrumuturile străine nu au lipsit, fiecare element de „împrumut" a fost
Fiuat şi adoptat potrivit unei necesităţi social-culturale. Ne referim aici la
biicile de construcţie şi de decorare a caselor, şurilor şi a celorlalte acareturi.
Caracter istic pentru întreg spaţiul bucovinean este sistemul de construcţie
65
Jâ, Blockbau , adică a pereţilor din cununi orizontale din bârne rotunde sau
"ucrate şi încheiate la colţuri în cheutori .
;ţiran u lui
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Meşterii constructori anonimi ai satelor din acest areal au durat adevărate
monumente de arhitectură laică şi bisericească, toate încadrate într-un stil unitar.
răspunzând şi din acest punct de vedere unei chemări a vremii.
Studierea planimetriei, a tehnicii de construcţie şi a decorului obiectivelor
rămase dintr-o epocă mai îndepărtată sau mai apropiată, duce la rezultate care
ne fac să circumscriem şi pe această cale imaginea de civilizaţie a satului
tradiţional bucovinean.
Privit pe scara evolutivă, decorul arhitecturii populare din Bucovina, care
îşi are originile cel puţin în fondul local feudal şi care s-a dezvoltat în paralele
cu stilul vestitelor ctitorii voievodale de la Voroneţ, Humor, Moldoviţa
Suceviţa şi multe altele, decorul acesta a cunoscut o evoluţie lentă dar continuă,
înregistrând un maximum de înflorire pe la jumătatea secolului al XIX-iea. Este
momentul când unele elemente constructive (stâlpi de prispă, grinzi) încep să
preia şi funcţii decorative şi chiar simbolice.
Decorul arhitecturii populare bucovinene este de o mare sobrietate, de o•
sensibilă eleganţă şi niciodată nu este lipsit de simţul proporţiilor. Decorul de la
vechile case ţărăneşti este completat de cel al porţilor care, chiar dacă nu·
rivalizează în decor cu porţile maramureşene, totuşi ca şi acestea „au reuşit să-şi·
66
păstreze identitatea globală" , totul fiind încununat aici de frumuseţea
decorativă a bisericilor din lemn. Construcţiile rurale în lemn (case, .anexe
gospodăreşti; biserici, troiţe, etc.) sunt opera unor meşteri locali, specializaţi în·
lucrări de dulgherie. Aceştia, pe lângă meşteşugul în sine pe care-l stăpâneau cu
multă artă şi dibăcie, erau şi cunoscători ai unor practici tradiţionale privitoare
la depistarea calităţii esenţelor lemnoase, alegerea materialului lemnos în
funcţie de perioada optimă de tăiere, etc.
Începând incursiunea noastră în ornamentica populară cu prispa casei, care
a îmbrăcat întotdeauna în primul rând un rol funcţional, dar treptat ea capătă şi
rol decorativ, dând o notă aparte aspectului general al edificiului din care face
parte, nu facem decât o prezentare succintă a celor mai importante aspecte ale·
artei decorării.
Vechii stâlpi ai caselor având numai un strict rol funcţional, erau masivi, cu.
secţiunea în patru laturi, decorul lipsind cu desăvârşire. Odată cu preluarea
susţinerii acoperişului de un număr sporit de grinzi (8-12), stâlpii încep să;
capete şi valenţe decorative. În procesul de evoluţie de la funcţional la
funcţional-decorativ, deosebim exemplare realizate din lemn de esenţă tare (fag,
stejar) dar şi din lemn de brad, lucrate cu mult simţ artistic, cu rafinament al
frumuseţii, al echilibrului şi proporţiilor.
În ornamentica stâlpilor caselor şi ai bisericilor din lemn întâlnim o.
succesiune de suprapuneri de poliedre, trunchiuri de piramidă, etc. Aceste tipuri·
categoriale sunt ornamentate unitar, totuşi cu mici diferenţe subzonale, prin:
succesiunea simetrică a volumelor, mereu aceleaşi pe toată lungimea
(înălţimea). Pe suprafaţa acestor piese apar şi reprezentări puternic stilizate ale•

1
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astrului solar care este imaginat, printr-o realizare de excepţie, în rozete, morişti
sau cercuri . Rozetele sunt geometrizări ale astrului solar având un
număr variabil de braţe (raze).
În casele bucovinene, peisajul cosmic, sugerat prin reprezentarea soarelui,
este inseparabil miturilor fundamentale ale întâlnirii lumii terestre cu lumea
a laltă. Decorul elementelor la care ne-am referit este realizat prin cioplire,
:-·rncedeu tehnic care permite o mai bună execuţie a motivelor şi o mai
s nicioasă redare a contrastului din cadrul jocului plin-gol.
Fruntaml caselor este un alt element constructiv-decorativ care se leagă
organic cu stâlpii, având tot o decoraţie realizată prin tehnica cioplirii, uneori cu
muc hiile aplatizate, dezvoltând motive curbilinii în registre largi.
Consola, ca element arhitectonic, este un tip categorial mult răspândit în
.arhitectura tradiţională bucovineană. Mai des întâlnită Ia bisericile din lemn,
.J:părută ca rezultat al evoluţiei tehnicii constructive, ea are şi destinaţii
secundare, alteori ea se îmbogăţeşte prin preluări de funcţii şi înfăţişări de
: mne mitice, cel mai elocvent fiind „capul de cal" cioplit în terminalul
;:onsolei.
Multiconsola este o asociere orchestrată de console, unitară ca ansamblu şi
0
mnificativă ca element de ornamentare.
De un efect aparte se prezintă îmbinarea bârnelor de la colţurile caselor,
~.are pot fi rotunde sau cioplite în patru feţe, ori cu profil semirotund (la casele
uţăneşti). Aceste îmbinări poa1tă denumiri după vechimea lor, după tehnica de
realizare sau după loc, cum ar fi „stâneşte", în „coadă de rândunică", „drepte"
sau „trapezoidale".
Plastica arhitectonică realizată din ansamblul îmbinărilor d.e bârne,
prezenţa caselor cioplite în motivul „cap de cal'', prezenţa stâlpilor pe faţada
. rincipală, capetele grinzilor teşite şi ale căpriorilor ciopliţi în profil semirotund
dau construcţilor bucovinene o notă artistică aparte.
Arhitectura de interior bucovineană este o îmbinare reuşită a utilului cu
frumosul, într-un spaţiu de mare concentrare. Şi în Bucovina, interiorul
I uinţei trebuie privit „ca o categorie istorică ce are o structură unitară de
ansamblu şi diferenţieri zonale izvorâte din diversitatea ocupaţiilor şi ponderii
acestora, din diferenţierea social-economică a populaţiei, din evoluţia tradiţiei
ale în amenajarea părţii spaţiului dinlăuntrul casei, din modalităţile locale de
• binare a utilului cu esteticul" 67 • Aici, în Bucovina, nimic nu este improvizat,
intr-un spaţiu limitat fiind incluse multe elemente ce aparţin mobilierului care se
rn tegrează perfect prin ambianţa dată de ţesăturile decorative de interior ..
Funia ca element decorativ în arta constructivă a bisericilor apare în acelaşi
~ontext al semnificaţiilor simbolice ca şi motivul „capul de cal", rozeta sau
morişca, acela exorcizant, de apărare a edificiului de forţele malefice. În
· rnamentica bucovineană frânghia (funia) apare întotdeauna împletită în două,
fo nd redată într-o desfăşurare simetrică, cu acelaşi pas, grosime sau ritm.
~ \ ătaje)

.-
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Torsada ce apare la bisericile din lemn este de fapt o multiplicare a funiei,
ea putând fi simplă, dublă sau multiplă, în funcţie de modul cum se contopesc
volumele.
Pomul vieţii constituie motivul decorativ care de cele mai multe ori apare
singular, fără de alte elemente, el fiind întâlnit sub diverse înfăţişări: forma de
floare trifurcată în forme integrale sau abreviate.
Motivul „dinte de lup" se înfăţişează compus din înlănţuiri cu triunghiuri
echilaterale sau isoscele cu volume egale şi simetrice, motivul tinzând să-şi
conserve poziţia şi funcţionalitatea pe care le-a investit simbolistica originară,
ancestrală. De multe ori acest motiv se prezintă dispus în benzi simetrice la
ancadramentele uşilor şi ferestrelor de la ferestrele bisericilor din lemn sau de la
troiţe.

Succesiunea de „flori" sau „ciocârlani", elemente decorative de pe coama
caselor, încadrate la capătul acoperişului de „bolduri" cioplite în etajări de
volume, sporesc şi mai mult cuantumul artistic al caselor.
Meşterii populari bucovineni au folosit calităţile plastice intrinseci
materialului cu ajutorul unor tehnici rapide şi de mare eficacitate. Se remarcă în
acest sens traforajele ce reprezintă figuri antropomorfe, fitomorfe sau
simbolistic-figurative, ce sunt dispuse la gangurile caselor, la foişoare, la paziile
de sub streşine sau de la faţada şurilor şi la fântâni.
De o încântătoare frumuseţe sunt elementele decorative ce aparţin caselor
dar mai ales kliturilor (celarelor huţăneşti) din satele din partea de nord-vest a
Bucovinei. Aici atenţia ne este reţinută de pridvorul (ganocul din faţă), realizat
prin prelungirea câtorva bârne longitudinale. La acest pridvor elementul artistic
are o pondere mai evidentă decât la case. Artisticul este susţinut de decoraţii în
volume, proporţii echilibrate, măiestria îmbinărilor şi marea varietate a
ciopliturilor. Se desprind detalii în îmbinarea grinzilor şi fruntarului cu terminal
în „cap de cal", cu dublu lob, cultivându-se tăieturi drepte sau curbilinii ce se
desfăşoară în registre largi 68 •
Nu putem încheia tabloul artistic al arhitecturii populare laice, fără a aminti
de cel mai arhaic tip de împrejmuire cunoscută în spaţiul românese „gardul din
răslogi" - (4-5 rânduri de lode puse orizontal şi prinse în pari cu gânjuri şi cuie
de lemn) ce apare alături de gardul masiv din bârne rotunde.
Spaţiul limitat ne obligă să amintim doar succint aspectele decorative ale
celor 40 de biserici din lemn din Bucovina. La aceste monumente de arhitectură
populară se remarcă îmbinările bârnelor la colţuri, consolele simple sau
multiconsolele, căpriorii decoraţi prin jocul de volume şi al îmbinărilor cât şi
69
decoraţia de detaliu (rozete, morişti, pomul vieţii) • Cu un remarcabil simţ
artistic sunt lucrate ancadramentele uşilor decorate cu suite de modele
geometrizante, atât în tehnica inciziei cât şi a reliefului înalt.
În cadrul instalaţiilor tehnice ţărăneşti, trebuie remarcată iscusinţa
meşterului popular care a iscodit continuu mecanisme care asamblate au putut fi
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in mişcare cu ajutorul energiei vântului, a apei sau animalelor • Cele mai
:~.::- dintre aceste instalaţii tehnice au conservat vechi soluţii tehnice
t•~m s rând o continuitate a spiritului inventiv al ţăranului român, chiar dacă la
obiective elementul artistic nu este vizibil, totuşi trebuie subliniată
µi integrală atât în construcţia care adăposteşte instalaţia cât şi
-~ nis mele propriu-zise ale lemnului de esenţă tare, durabil şi rezistent dar şi
r ingenioase procedee de îmbinare. Totuşi la instalaţiile populare din
·ina, se observă şi unele elemente artistice întâlnite la capetele grinzilor de
ul morilor sau în unele detalii ale mecanismelor.
Astăzi, în majoritatea satelor, cadrul tradiţional începe să capete noi
;pu.K;u~.:iuni, producându-se o redimensionare a arhitecturii pe verticală, care în
:-..1ul contemporan capătă un plus de monumentalitate, chiar în cazul
: mi zării complexelor gospodăreşti.

Tipuri categoriale ale artei lemnului
diversitate a obiectelor din lemn lucrate artistic se grupează pe
' t" arele domenii: mobilier ţărănesc, obiecte de uz casnic şi gospodăresc,
tar al industriei casnice textile, unelte gospodăreşti, obiecte de uz pastoral,
- e legate de obiceiuri şi instrumente muzicale.
Oamenii izolaţi în munţi , la o mare depărtare de oraş, au căutat să
~••iească lipsa unor obiecte şi ustensile casnice, greu de obţinut din comerţul
·. .:u unele făcute din lemn, ei devenind adevăraţi artizani în domeniul
~ră rii lemnului, dezvoltând în secolele XVIII-XIX cea mai perfectă artă a
lui din întreg Imperiul Habsburgic.
G ă sim încă, în casele de la munte, forme simple, chiar „culese" din natură,
părţi utilizabile după mici adaptări ce se impun. La unele dintre aceste
sile se observă legătura organică dintre formă şi ornament, aspect
,....""""',minat şi de tridimensionalitatea lor, în care motivul ornamental contribuie
'Să ~ · bogăţească forma, rămânând subordonat acesteia. Aici, formele naturale
perfect valorificate; o rădăcină poate deveni pâlnie, scăriţă de şa sau un
. iar un trunchi de copac poate deveni recipient pentru păstrat cereale sau
·. i de albine. La aceste tipuri categoriale întâlnim toată gama de tehnici de
, · rare şi de decorare, de la incizie Ia crestare sau sculptură, de la forjare la
·ie sau pirogravură, toate conexate în funcţie de esenţa lemnoasă .
..\r însemna să cuprindem întreg repertoriul obiectelor de lemn aparţinând
·, lui artistic al artei populare, dar ne vom limita la un număr destul de
: s de tipuri categoriale ce sunt specifice sau au un plus de caracteristici
ni amprentei locale.
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Mobilierul

ţărănesc

Mobilierul ţărănesc face parte integrantă din arhitectura de interior, el fiind
conceput în strânsă legătură cu modul de organizare a interiorului, valoare~
pieselor fiind dată şi de modul de amplasare a acestuia în încăpere şi de relaţia
din încăpere şi de relaţiile dintre piese.
Patul, nelipsit din nici un interior ţărănesc, pe lângă rolul de spaţiu de
odihnă sau de etalare a ţesăturilor, prin decoraţia sa la părţile vizibile, capătă
valenţe artistice aparte. O particularitate o constituie patul suspendat, întâlnit îa
special în zona Rădăuţiului 71 •
Frumuseţea acestor piese de mobilier este dată de registrele de motive
crestate pe părţile vizibile, fie ele laterale sau pe tăblii.
Chiar dacă laiţele masive nu prezintă ornamente artistice noi, le remarcăm
72
ca pe cele mai vechi piese de mobilier ţărănesc din nordul Moldovei • Artisticul
apare mult mai târziu şi mai ales la laiţele cu spătar care au profile modelate sau
chiar părţi crestate.
Blidarele din lemn se remarcă prin proporţia lor, calitatea lemnului ales dar
mai cu seamă prin ornamente. Dacă în partea posterioară această piesă este
închisă pentru păstrarea diverselor ustensile sau a mâncării, partea de sus este
creată pentru păstrarea vizibilă a blidelor. În Bucovina se întâlnesc mai rar
blidare ornamentate fie în tehnica pirogravurii asociată cu crestături sau
traforuri. Lipsa decorului de la acestea este suplinită de frumuseţea
încheieturilor, folosindu-se chiar şi jocul fibrelor lemnoase, la care se adaugă
jocul cromatic dat de vasele expuse în aceste piese de mobilier.
Scaunele vechi, cu fundul rotund sau dreptunghiular, cu spătarul decorat
prin crestare sau decupare de material, dau interiorului ţărănesc o notă în plus de
eleganţă.

Poliţele,

cu o notă de măiestrie aparte conferită de succesiunea rozetelor
crestate sau traforate, de marginile dantelate cu figuri avimorfe sau
antropomorfe, la care se mai adaugă şi jocul de umbre al motivelor proiectate pe
peretele alb, aduc un plus de ambianţă plăcută în interioarele bucovinene.
Nu întâmplător am lăsat lada de zestre la sfârşitul prezentării mobilierului.
Cunoscută în spaţiul bucovinean sub denumirea de sipet, tron sau laviţă şi chiar
cufăr, în care mireasa şi-a adus o parte din zestre, această piesă formează în
cadrul interiorului un colţ bine stabilit de-a lungul anilor - „colţul cu lada de
zestre".
Deosebim pe întreg cuprinsul Bucovinei patru tipuri de ladă de zestre (lada
dulgherească, lada masă, lada pictată cu flori şi lada simplă, vopsită).
Atenţia ne este atrasă de lada dulgherească cu frecvenţa cea mai mare, în
special cea cu capacul drept. Pe lângă acest tip de ladă mai întâlnim şi lada de
tip sarcofag (skrenia), cu capacul bombat, în două ape, specifică huţulilor din
zonă.

60
https://biblioteca-digitala.ro

AR1.(J.1::1'v!NULUI ÎN SPAŢIUL ETNO-CULTURALAL TRADIŢIEI DINAMICE BUCOVINENE

Decorul artistic la această categorie de mobilier este organizat pe peretele
,.
tal şi pe cei doi pereţi laterali, pe capac şi pe picioare. Aici abundă
<mmmente executate cu horjul ce aparţin repertoriului specific: rozete obişnuite,
': m7ete multiplicate, morişca, păsări stilizate, figuri geometrice (rombul,
' - nghiul, semicercuri).
·
O categorie aparte o formează lăzile de zestre cu decorul geometric,
ghiul fiind dominant, cu jocuri de linii paralele, reţele de romburi
izare în care apar şi energice stilizări vegetale sau elemente simbolice cum
crucea.
Decorul spontan, cu unele stângăcii prezente prin asimetrii denotă că acest
. teşug nu a fost specializat în întregime, mulţi oameni meşteri lemnari în alte
enii lucrând şi aceste tipuri categoriale. Se pare că lada de zestre este una
ele mai vechi piese de mobilier, în secolul al XVI-iea ~i al XVIII-iea ea
pând locul întâi în cadrul mobilierului casei alături de laiţe 3 •
Lada masă este o piesă cu dublă funcţionalitate, mai rar întâlnită în spaţiul
-ovinean. Înrudite prin material, structură şi decor cu lăzile obişnuite, lăzile
~
- -, la rândul lor prezintă uneori un plus de decor parţial colorat cu negru şi
~ clram iziu , fapt ce sporeşte mult valoarea lor estetică.
~.,"·
Depăşită ca obligaţie dotală, lada de zestre cu decor horjat, constituie o
~- iii urie aparte a sistemului artistic al meşterilor bucovineni, celelalte tipuri de
n k..:
t ~ primind diferite întrebuinţări în cadrul gospodăriei rurale.
74
~
Masa de tipul actual se pare că a apărut prin secolul al XTV-lea ca o
;~li că a je1tfelnicului din biserici. Masa a cunoscut o evoluţie aparte; de la
-hiul cioplit la masa cu dulapuri pentru bucate - apoi la masa ladă, în
·ovi na n~ătrunzând tipul de masă sub influenţă barocă, tip binecunoscut în
ureş 7

•

Obiecte de uz casnic şi

gospodăresc

Din categoria acestor obiecte din lemn, în care elementul a1tistic se îmbină
;.- modul cel mai fericit cu utilul, se înscriu o mulţime de ustensile necesare
.~ l ui casnic şi gospodăresc cum ar fi: lingurile, sărăriţele, piperniţele,
rcuţele, diverse coşuri, scafe, doniţe, şi multe altele.
Lingurile, fie cu coadă dreaptă sau puţin curbată, întotdeauna cu găvanul
1
';mâncit, au în cea mai mare parte decerni reprezentat, fie prin profilarea cozii în
·
ă de opturi simple sau duble sau ornamentate cu crestături geometrice,
'.a romorfe ori florale. Uneori coada lingurii se termină prin reprezentări de
~te de şerpi, cocoş sau coadă de peşte, toate lucrate cu mult simţ artistic şi de
a re eleganţă.
Piperniţele, lucrate prin tehnica cioplirii şi apoi a strunjirii, ne apar ca nişte
ire cu accente de ornamente desfăşurate în brâie crestate sau în cercuri
rimate. cu cuţitul strungului . Mai trebuie remarcată şi frumuseţea unor
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cu corpul decorat prin tehnica crestării sau a pirogravurii.
Cutiile din coajă sunt piese de proporţii variabile ca mărime dar folosite î~
acelaşi scop. Având baza elipsoidală şi pereţii drepţi, lucrate din coajă de cireŞ
sau mesteacăn, înfăşurată prin îmbinări artistice, aceste recipiente dau o notă dd
mare preţiozitate. La unele dintre ele apar incizii ce ilustrează scene d~
vânătoare, motive florale adecvate suportului pe care se execută76 •
j
Produsele meşterilor dogari pot fi urmărite şi remarcate atât din punct d~
vedere al frecvenţei lor în mediul rural cât şi ca mod de folosire, acestea fiin~
încă o necesitate firească în viaţa casnică a bucovinenilor.
!
Din vastul repertoriu dogăresc enumerăm doar doniţele, bărbânţele,
butoaiele, putinile, cofele, obiecte frecvent folosite în uzul gospodăresc. Se
remarcă, totuşi în mod deosebit, butoiaşele pentru păstrat ţuica (balercuţele)
folosite îndeosebi la zile de sărbătoare.
Remarcăm că în Bucovina se întâlnesc butoiaşe cioplite din butuc, cu
ornamente crestate şi butoiaşe confecţionate din doage şi legate cu cercuri de
lemn sau de nuiele 77 .
La cele mai multe dintre aceste obiecte, decorul a fost executat prin tehnica
pirogravurii, cu elemente geometrizante desfăşurate în brâie dispuse fie pe
cercurile late de lemn în zona mediană a pieselor, fie în jurul orificiului de
umplere-golire.
Multe dintre obiectele de dogărie se folosesc şi astăzi, în special de către
crescătorii de animale, dar înlocuirea lor nu se face numai din motive strict
funcţionale, deoarece produsele păstrate în aceste recipiente capătă calităţi
deosebite şi se păstrează în cele mai bune condiţii, timp îndelungat, fără a se
altera.
Uneltele gospodăreşti constituie o altă categorie a creaţiei artistice în lemn.
Confecţionate din cele mai variate esenţe lemnoase (brad, fag, paltin, ulm,
jugastru, caprifoi) piesele din această categorie reprezintă o vastă gamă de tipuri
categoriale, de forme şi mărimi adecvate domeniului specific de folosinţă.
Deşi mai mult legate de practica muncii şi mai puţin preocupate pentru
partea lor artistică, uneltele şi ustensilele gospodăreşti atrag totuşi atenţia prin
frumuseţea formelor, a modului de finisare şi chiar prin dozarea decorului.
Merită a fi evidenţiate jugurile cu crestături decorative, cozile de coasă, tocurile
pentru ţinut gresia, greblele şi chiar furcile lucrate în totalitate din lemn.

Uneltele aparţinând industriei textile casnice ţărăneşti
Din multitudinea inventarului aparţinând acestui domeniu (meliţe, războaie
de ţesut, sucale, roţi de tors, urzitoare, depănători) toate lucrate din lemn, mai
mult sau mai puţin cu motive artistice, atenţia ne este atrasă de furcile de tors
care din punct de vedere artistic prezintă un interes aparte .
Furca de tors bucovineană se încadrează tipului de furcă de brâu sau fixată
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mtr-un suport, ea putând fi considerată o sinteză între tipul mediteranean şi cel
:slav78 (cea mediteraneană având bulb, iar cea de tip slav fiind cu con alungit).
Furca de tors bucovineană în formă de suliţă are locul de sprijin al caierului
mformă de con, plasat la treimea superioară a tijei 79 •
Decorul artistic se înfăţişează la acest tip categorial sub bulb (con), unde pe
feţele octogonale apar dispuse în sens longitudinal şiruri de zimţi cu altemanţe
d-e romburi, linii frânte sau haşuri. La furcile huţăneşti se observă şi incrustaţii
80
cu mărgele care dau o notă de mare eleganţă şi chiar de veselie • Alteori
h.m.âlnim, tot la huţuli şi furci ferecate.
Mai amintim din domeniul industriei textile casnice pieptenii de pieptănat
lâna, cu motive geometrice pirogravate; uneori se mai observă elemente artistice
?i pe războaiele de ţesut, pe sucale, sau pe vârtelniţe, piese necesare în
meşteşugul ţesutului.

Obiecte de uz pastoral
Vechimea păstoritului în Bucovina este demonstrată şi de bogatul şi mult
inventar pastoral. Lemnul, dar de preţ la îndemâna oricui aici, a fost
fulosit pentru producerea de găleţi, cupe de muls, vase pentru prepararea
wânzei, vase pentru păstrarea brânzei, a lingurilor şi linguroaielor, hârzoabelor,
Qlffipenelor de stână, brighideilor şi a multor altor ustensile pastorale. Unele
1.Zintre aceste obiecte (bâtele, linguroaiele, cupele de muls, găleţile) prezintă şi
>;kcor realizat prin tehnici adecvate esenţelor lemnoase.
Bâtele ciobăneşti se pare că au la baza ornamentării sistemul de însemnare
~ răboj 81 , semnele crestate devenind în timp ornamente şi căpătând o
m'Cărcătură afectivă. În decorarea bâtelor se disting două sisteme ornamentale;
Bui stilizat şi altul realist cărora le corespund cele două tehnici tradiţionale de
anamentare, incizia şi crestarea. Bâta de o lungime de 115-130 cm, având la un
a.păt o măciucă, are corpul fasonat în mai multe feţe, pe care este distribuit
decorul geometric care abundă din şiruri de „dinte de lup", orchestraţii de
rori1buri, înşiruiri întrerupte uneori de brăţări lucrate şi ele artistic. La unele
.dintre aceste obiecte decorul naturalist înfăţişează aspecte din lumea imediat
il.;oconjurătoare (din fauna şi flora locală). Legendele locale îşi au o transpunere
~fică de excepţie pe aceste tipuri c.ategoriale, toate lucrate prin tehnica
,mnamentală a inciziei.
Cupele de muls sunt cioplite dintr-o bucată de lemn de paltin, cu gura largă
şi cu toarta mare, de apucat cu mâna, cu o proeminenţă ca o prelungire a brâului
~ian care încinge vasul. Se observă şi la aceste obiecte simţul artistic al
oocovineanului, simţ redat prin brâie de crestături sau alveole, prin proporţiile
'«asului în strânsă legătură cu modul de amplasare a decorului.
Un capitol aparte îl formează cel al lingurilor de stână. Poate la nici o
1rategorie de folosinţă nu se întâlneşte atâta varietate decorativă pe aceeaşi temă,
~ariatul
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fiecare piesă constituind un unicat.
Este destul de greu ca într-un spaţiu atât de restrâns să realizăm o
prezentare exhaustivă a unui şir de imagini transpuse pe cozile profilate ale
linguroaielor şi polonicelor de stână. De aceea ne rezumăm la generalizări care
în alte condiţii urmează a fi detaliate.

Tipuri categoriale legate de obiceiuri
Obiceiurile de peste an dar mai ales cele legate de ciclul vieţii au fost în
de o recuzită adecvată. Amintim în acest sens ploştile de
nuntă, baltagele de vătăjei, păscorniţele pentru pască. Dacă ploştile bucovinene,
spre deosebire de cele ardeleneşti, nu abundă prin excese decorative, decât
numai prin cercuri şi unele crestături, grija mai mare pentru momentul
ceremonial al nunţii a fost îndreptat către baltage şi bâte de vătăjel.
Baltagul este format dintr-un mâner din lemn de lungimea unui baston care
are crestături combinate cu incrustaţii metalice, dar există şi baltage lucrate în
întregime din lemn, cu ornamente crestate cu motive geometrice.
Măiestria meşterilor dogari atinge perfecţiunea în domeniul păscomiţelor vase cu destinaţie specială pentru dus la sfinţit pasca şi ouăle încondeiate.
Aceste piese prezintă un decor executat prin pirogravură, unele cu porţi
supraînălţate, sculptate în lemn.
Ornamentarea prin pirogravură se remarcă în Bucovina printr-o discreţie
aparte, prin acurateţea motivelor reprezentate.
Dialogul amplu, multiplicat la infinit, al omului cu lemnul, multitudinea de
soluţii ingenioase, în cadrul căreia frumosul este întotdeauna prezent,
demonstrează varietatea zonală a fanteziei creatoare.
Ornamentul păscorniţelor este compus din îmbinarea de motive mărunte
dispuse într-o pseudoaglomeraţie, care dă totuşi impresia de degajare, unde
motivul astral se arată încadrat de motive geometrice (cruci, arce de cerc,
semicercuri zimţate, etc.)82 •
permanenţă însoţite

Instrumente muzicale
Instrumentele muzicale tradiţionale sunt de un interes artistic deosebit,
toate acestea fiind confecţionate din lemn şi decorate în deplină concordanţă cu
forma şi esenţa lemnului din care sunt confecţionate. Din această categorie fac
parte buciumele şi fluierele.
Buciumul, impresionat ca dimensiune, instrument mai mult de semnalizare
şi de chemare decât muzical, este confecţionat din doage lungi de lemn de
rezonanţă şi înfăşurate în coajă de cireş sau de mesteacăn. Frumuseţea acestui
instrument constă în zvelteţea proporţiilor, linia de deschidere la care se mai
adaugă măiestria cu care este înfăşurată coaja de copac.
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~:

Fluierele bucovinene se prezintă într-o gamă variată, de la fluierele mici cu
~r' găuri, la trişca cu două ţevi şi 6 găuri, se ajunge la fluierele de dimensiuni
;~;m,m-i_ Fluierul mare este lucrat din lemn cu rezonanţă, având pe ţeavă ornamente
r•nate dispuse într-un desen geometric, motivele ornamentale fiind evidenţiate
~:.p.iiri băiţuire cu sucuri vegetale. De obicei, motivele geometrice de pe fluiere
ţ;:~t dispuse pe registre succesive şi inelare.

Mesajul artistic al artei lemnului bucovinene

$

Purtând caracterul definitoriu al spiritualităţii unei etnii, arta lemnului a
f;\tmsemnat o mărturie primordială a etnicităţii şi continuităţii în acest spaţiu

ii ~>-cultural.
~::

~:

Bucovina este făuritoarea uneia dintre cele mai originale, inspirate şi
~:-~ŢJroase arte a lemnului, aducând o contribuţie remarcabilă la îmbogăţirea
t~moniului cultural naţional şi chiar internaţional. Componentă majoră a
r~mrii tradiţionale bucovinene, arta lemnului constituie un tezaur nesecat de
{ •!epciune şi frumuseţe, rezultat al unui îndelungat proces de acumulări şi
~di:3.f de influenţe filtrate de simţul artistic al miilor de artişti anonimi. Legată
~ ;~s de mersul istoric, arta lemnului a reflectat în parte prin propriile
ţ :mtăminte, relaţiile unor epoci istorice, de unde şi caracterul ei de document de
· pimă importanţă.
•.
Unitară ca structură, delimitată fiind într-un teritoriu care este şi leagănul
:. să1'1 de formare, arta lemnului din Bucovina prezintă caracteristici care-i sporesc
;,mnsiderabil valoarea. Ea nu se supune mecanic împărţirii administrative,
.. mg:istrându-se unele influenţe reciproce, favorizate de deplasările de populaţie
· 'îmr-un sens sau altul, în condiţii istorice vitrege sau prin simpla circulaţie
~riurilor artistice, care transmit în mod direct simţămintele celor ce le-au făurit.
Astăzi suntem profund impresionaţi de mulţimea şi varietatea obiectelor de
&!Tiu1 pe care le mai întâlnim în casele bucovinenilor, de ingeniozitatea cu care
~st material, lemnul, a fost prelucrat şi înnobilat cu mesaje de multe ori fără
d'e explicaţii, totul transpus în locuinţă, mobilier, obiecte de uz casnic,
;~Jl:S.trumente populare etc.
Arta dezvoltată în acest spaţiu etno-cultural, pe un teritoriu bine determinat
· &orie, şi-a răsfirat liniile de forţă care au determinat încetul cu încetul conturul
i:.'Jhural al artei moldoveneşti, Bucovina fiind din totdeauna un factor civilizator
:i!w numai pentru spaţiul moldovenesc, dar şi pentru o mare parte din lumea
:ii~aYă.

Potenţialul încărcăturii artistice din fiecare domeniu al artei lemnului, în
ff:urifuncţionalitatea sa, este de-a dreptul remarcabil. În arta lemnului se observă
m"'taÎ bine decât în oricare alt domeniu al artei populare, sinte7.'.l (simbioza)
!Ţerfectă om-natură. Funcţiile estetice ale creaţiilor în lemn sunt legate de
fancţionalitatea obiectelor, dar pot fi apreciate şi în mod autonom. Anumite
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obiecte sunt împodobite cu vădită intenţie de a fi văzute şi apreciate tocmai din
această perspectivă. Este cazul concret al furcilor de tors sau al lăzilor de zestre,
care pot fi admirate de un număr destul de mare de actanţi, în momente festive
sau chiar de muncă colectivă.
Remarcabilă în arta lemnului la bucovineni este şi adecvarea ornamentului
la fiecare categorie în parte şi faptul că fiecare obiect îndeplineşte anumite
funcţii de însemne ale împodobirii, fără ca asemenea elaborări de ordin estetic
să stânjenească din funcţionalitatea obiectelor.
Valoarea funcţională de limbaj, valoarea simbolisticii sale sunt exemple
perene prin tot ceea ce acest domeniu are mai intim de comunicat.
Avându-şi originile în spaţiul natural destul de generos al Bucovinei.
reflectând prin forme funcţionale şi prin simbolistica motivelor, simţămintele
ţăranului de aici, arta lemnului rămâne mereu vie şi încă mult timp actuală. Se
poate vorbi astfel de o adevărată civilizaţie a lemnului în Bucovina, de „o epocă
a lemnului" care durează de foarte mulţi ani şi care, spre deosebire de alte
domenii, cuprinde întreg spaţiul geografic bucovinean.
Arta lemnului din Bucovina a fost izvor de mesaje în lunga sa evoluţie,
mesajul lemnului fiind totdeauna dintre cele mai frumoase.
Din punct de vedere cultural-istoric sau etno-istoric, domeniul artei este o
adevărată arhivă în care se regăseşte simţul de selecţie, capabil să recombine noi
elemente date prin soluţiile meşterilor iscusiţi, arhivă care să păstreze în fondul
său acea frumuseţe mioritică a satului bucovinean.
A1ta lemnului de aici, puternică în forţă creatoare şi în caractere specifice,
îşi trage seva din însăşi structura psihică a localnicilor şi este greu de precizat
care dintre factorii obişnuiţi creatori de civilizaţie să-şi fi spus mai mult
cuvântul.
Preţuirea şi valorificarea patrimoniului, artei lemnului şi a tradiţiilor
meşteşugăreşti s-au concretizat în Bucovina prin multe muzee de profil, cel mai
recent fiind Muzeul Etnografic al Bucovinei, a cărui realizare ar fi şi cel mai
frumos omagiu adus iscusiţilor anonimi ce au făurit de-a lungul anilor o artă
fără de egal în întreg spaţiul românesc.
Note:
I.
2.

3.

Al. Tzigara Samurcaş, Izvoade de crestături ale ţăranului român,
Bucureşti, 1928, p. 9.
Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e. n., Iaşi, 1978,
p. 20; Nicolae Cojocaru, Pârteştii de Sus - o aşezare din Bucovina,
Bucureşti, 1980, p. 18.
Constantin C. Giurăscu, Contribuţii la istoria ştiinţei şi tehnicii româneşti
în secolele XV - începutul sec. XIX, Bucureşti, 1973, p.147; Idem, Istoria
pădurii româneşti, Bucureşti, 1976, p. 342.
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Dan Gh. Teodor, op. cit, p. 15; Silvia Teodor, Săpăturile arheologice de la
Budeni - com. Dolhasca (Suceava), în „Suceava, anuarul Muzeului
Judeţean'', V, 1978, p. 145.
5.. Informaţie de la lector univ. dr. Mircea Ignat (Universitatea „Ştefan cel
:\fare" Suceava).
Silvia Teodor, op. cit., p. 145.
~icolae Ursulescu, Recunoaşteri arheologice în comuna Vereşti (jud.
Suceava), în „Suceava", VI-VII, 1979- 1980, p. 24.
\1ircea D. Matei, Alexandru Rădulescu, Şantierul arheologic Udeşti, (jud.
~-·
Suceava), în „Studii şi materiale", Istorie, III, Suceava, 1973, p. 265-287.
:\1ircea D. Matei, Emil I. Emandi, Octav Monoranu, Habitatul medieval
din bazinul superior al Şomuzului Mare şi al Moldovei (sec XIV-XVll),
Suceava, 1982,p.96.
~~} :'\icolae Ursulescu, Paraschiva Batariuc, Cercetări arheologice de la
_\/ihoveni (Suceava), 1973, în „Suceava", V, 1978, p. 91.
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INSTALATU TEHNICE POPULARE ACTIONATE DE APĂ
DIN ZONA ETNOGRAFICĂ HUMOR
MIHAI CAMILAR
Situată

între zonele etnografice Suceava, Rădăuţi, Câmpulung, Doma şi
zona etnografică Humor, sub aspect geografic, prezintă un teritoriu
montan precum şi unul colinar sau de podiş. Din acest areal fac parte şi Obcina
Mare, valea Moldovei, depresiunea Cacica, parte din podişul Sucevei şi
depresiunea Liteni - Moara. Administrativ, zona cercetată cuprinde oraşul Gura
Humorului şi comunele Ostra, Stulpicani, Frasin, M-rea Humorului, Păltinoasa,
Valea Moldovei, Drăgoieşti, Ciprian Porumbescu, Botoşana, Pârteştii de Jos şi
Cacica. Teritoriul humorean, ca de altfel întreg teritoriul românesc, a fost, de-a
lungul timpului, receptiv la toate aspectele legate de satisfacerea cerinţelor de
\'iaţă, inclusiv la cunoaşterea, adaptarea şi folosirea unor mecanisme de mare
simplitate tehnică dar cu profunde rezonanţe în sporirea randamentului muncii
prin diverse domenii (alimentar, prelucrarea textilelor, forestier).
Instalaţiile tehnice populare au fost concepute având la bază mecanisme
uşor de acţionat şi întreţinut, toate fiind construite în funcţie de destinaţia lor dar
în raport direct cu sursa de acţionare (apă, vânt, forţă umană, forţa animalelor).
Beneficiind de avantajul unei documentări bazate pe informaţii de teren,
documente de epocă şi documente inedite de arhivă, prezentul studiu îşi
propune anumite constatări şi aspecte numai asupra instalaţiilor de tehnică
populară acţionate de apă, folosite în scopuri alimentare, de prelucrarea
textilelor, şi prelucrarea lemnului.
A vându-se în vedere că sursa de acţionare a acestor instalaţii este apa, se
impune o succintă referire asupra reţelei hidrografice din zonă, cu accentuări
privind regimul hidrologic. Cu excepţia Moldovei, toate apele au izvoare şi
bazine locale (Suha bucovineană, Voroneţ, Bucovăţul, Lupoaia, Humor,
Soloneţ, Şomuzul). Reţeaua hidrografică este relativ bogată, apele având un
debit oscilant în funcţie de regimul precipitaţiilor şi anotimp, dar favorabil
pentru o bună funcţionare a diverselor obiective de tehnică populară.
Fălticeni,
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În general, apele au o lungime cuprinsă între 8 - 33 km 1, cu o densitate pe
unit~tea de supra_f~ţă cuprinsă între 0,5 km/kmp - 1,6 km/km~ 2 cu o rantă
medie a tavelgului mtre 3 - 15, cu frecvente pante de I O %o sau chiar 27 %o·.
Debitul apelor este în funcţie şi de numărul afluenţilor, unele râuri având
chiar în jur de I 00 pâraie. Debitul mediu multianual luat pe întreaga reţea
hidrografică este cuprins între O, 70 m3/s şi 15 m 3/s4 , dominantă fiind
alimentarea de suprafaţă a apelor (60-70 %), cea subterană fiind de 30-40 %5.
Debitul apelor fiind în cea mai mare parte tributar distribuţiei precipitaţiilor
anuale, se remarcă o creştere a acestuia la sfârşitul iernii şi începutul primăverii,
urmat de o oarecare constanţă pe timp de vară, cu o scădere treptată la sfârşitul
toamnei şi iarna. În unii ani, apele au avut viituri provocate de ploile
îndelungate care, prin materialele solide ale debitului de sezon provenite în
urma eroziunii accentuate, a surpării malurilor şi mai ales prin material lemnos,
au periclitat sau distrus multe instalaţii.
Durata de funcţionare a instalaţiilor era relativ permanentă în funcţie de
sezoanele de activitate şi de prelucrare, dar depinzând în mare parte de durata
îngheţului. Aici durata medie a formaţiunilor de gheaţă este de 57 de zile 6, iar în
unii ani podul de gheaţă depăşeşte 30 de zile.
Utilizarea cursurilor de apă pentru punerea în mişcare a roţilor hidraulice a
dus la apariţia în lumea satelor a unor noi îndeletniciri în diverse domenii, încă
din cele mai vechi timpuri. Prelucrând produsele locale de mare necesitate,
instalaţiile tehnice populare (morile, pivele, ştezele, fierăstraiele) au avut o
evoluţie lentă şi îndelungată, multe dintre ele fiind utilizate până în zilele
noastre. Chiar dacă acestea au avut la bază aceeaşi sursă de punere în funcţiune
(apa), destinaţia lor a aparţinut mai multor domenii, cele mai multe deservind
sectorul alimentar.

Morile
Documentele medievale menţionează frecvent instalaţiile aparţinând
domeniului alimentar, morile făcând subiectul multor surse informative în
contextul unor împrejurări diverse. Numărul mereu în creştere al morilor trebuie
privit din mai multe puncte de vedere: densitatea reţelei hidrografice pe unitatea
de suprafaţă, extinderea suprafeţelor cultivate cu cereale în cadrul unei
agriculturi tradiţionale cu caracter extensiv (suprafeţele cultivate extinzându-se
în detrimentul pădurilor şi păşunilor), practicarea asolamentului de tip evolut,
precum şi datorită aspectelor demografice locale. Pentru perioada aparţinând
sec. XV-XVI numai pentru zona de podiş a Sucevei sunt atestate un număr de
96 de mori acţionate de apă7 , zona în studiu fiind în vecinătatea acestei regiuni
geografice, cuprinzând un areal cu un potenţial demografic mai scăzut, zonă în
care în mare parte păstoritul a constituit o ocupaţie principală. Ştiri precise
despre morile de aici se înmulţesc către sec. XVIII-XIX atingând cifre maxime
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:;::

' mprima parte a sec. al XX-iea. Faptul că în multe acte de cancelarie medievală
1<î$0rile apar menţionate în diferite împrejurări dovedeşte importanţa ce o
'. şrezentau, mai ales că în afara utilităţii specifice (morărit) erau şi importante
\\>..mrse de venit, percepându-se o taxă anuală (zeciuiala).
"
Morile apar în acte de danii către mănăstiri sau boieri, fiind chiar localizate
fi-.e în vatra satului sau în marginea acestuia, în hotărnicii fiind principale puncte
ie reper. De asemenea ele au fost menţionate în locuri unde au fost sau urmau
Si! se construiască, în actele de vânzare ele apar menţionate odată cu vânzarea
11tnui sat sau separat, precum şi cu părţi din mori, specificându-se uneori
~lli.lTlărul roţilor sau câte rânduri de pietre erau într-o moară. În cazul în care
'~meva avea dreptul de proprietate la a doua, a treia.„ parte din moară, acesta
~tea să folosească instalaţia în mod continuu timp de 15, 11, 8„. zile din lună
.. uu în alte moduri, după învoiala cu ceilalţi proprietari.
În documente sunt specificate obligaţiile sau scutirile de lucru ce reveneau
~ilar pentru morile domneşti sau mănăstireşti, alături de alte obligaţii ale
'!/!remii, cum ar fi lucrul la cetăţi, poduri sau alte edificii. Nicăieri nu întâlnim
meferinţe la forma, dimensiunile sau mecanismele de funcţionare, dar având în
\\Iedere interferenţele etno-culturale de pe ambele versante ale Carpaţilor,
p-esupunem că morile de aici erau asemănătoare sau chiar identice cu cele din
Transilvania pentru care avem date mai precise9 • Influenţele culturale de peste
Carpaţi au fost destul de lesnicioase pentru ţinutul humorean, avându-se în
: '>iedere că acesta este străbătut de principala cale de legătură a Moldovei cu
« Transilvania.
Putem afirma că unele mori erau destul de mari cu o capacitate de
FOducţie apreciabilă, din moment ce dădeau anual drept zeciuială „IO coloade
<ie malţ şi 4 coloade de grâu" 10, cantitate echivalând cu 38 mii litri de orz şi 13
mii litri de grâu 11 •
Valoarea morilor era destul de mare din moment ce o asemenea instalaţie
rosta în sec. XV 60 de zloţi tătărăşti, un loc de moară 5 zloţi tătărăşti, iar ·un sat
. mrre 60 - 270 zloţi tătărăşti.
În evul mediu morile aparţineau domniei, mănăstirilor sau boierilor care
aau proprietari de sate şi moşii, nicăieri nu întâlnim ca aceste obiective să
, ;iparţină ţăranilor sau să fie construcţii cu caracter comunitar-obştesc. În afara
· daniilor şi reconfirmărilor pe parcursul timpului, morile fac şi subiectul unor
faigii ca urmare a greşelilor în hotărnicii sau a uzurpării de teritorii de către unii
proprietari. Astfel moara lui Isac apare ani de-a rândul în cadrul mai multor
· ~tărnicii în contextul unor neclarităţi ce au defavorizat mereu satul
Berchişeşti 13 •
Unele mori deserveau şi în evul mediu (într-o măsură mai mică decât în
epoca modernă), sate de la mari distanţe care, în pofida produselor agricole de
care dispuneau, nu aveau mori sau acestea erau de mică capacitate. Într-un
document din timpul lui Ştefan cel Mare se aminteşte de un drum care trecea
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topografic pe moşia satului
pentru ca mai târziu să apară în toponimia locală şi drumul
14
Todireştilor, drum care „da în vadul vechi al morii de pe Topliţa" • Desigur că
această poieniţă nu putea fi decât un Ioc de popas, iar drumul care ducea până la
o moară de pe teritoriul hotarului satului amintit a fost o creaţie datorată acestei
instalaţii tehnice. •
Morile de pe topliţe, restrânse numeric, aveau avantajul că puteau
funcţiona şi iarna, când alte sezoane ocupaţionale erau închise, deoarece apa
acestor pâraie nu îngheţa, în schimb în anotimpurile ploioase morile de aici erau
veşnic ameninţate de inundaţii. Merită de semnalat faptul că şi astăzi în moşia
satului Berchişeşti se mai întâlneşte toponimul Topliţa, în acelaşi punct atestat
în evul mediu, pe malul drept al Moldovei, înainte de vărsarea pârâului
Bălcoaia, iar prin anul '70 aici mai funcţiona o moară de apă.
Pentru sec. XVIII-XIX se înmulţesc ştirile referitoare la morile acţionate de
apă, cele cu aburi nefiind incluse în prezentul studiu. La 15 mai l 785 este
menţionată moara din Stulpicani căreia trebuia să i se facă unele reparaţii şi
„modernizări" la pietrele de măcinat, instalaţia având desigur o vechime mai
mare din moment ce la acea dată se efectuau aceste operaţii 15 , sau dacă ne
gândim la modul cum erau folosite şi întreţinute ani Ia rând 16• Pe valea Suhăi se
pare că au funcţionat până în 1900 mai multe mori dintre care, în afară de cea
amintită, sunt cunoscute cele de la Stulpicani (1865) şi de Ia Scharzenthal
(1868) 17 .
După 1900 numărul morilor este în creştere continuă, astfel că pe o
perioadă de aproximativ 50 de ani întâlnim un număr de 16 mori, multe dintre
ele cunoscând proprietari succesivi, fiind reparate în mai multe rânduri.
Urmărind repa1tiţia morilor pe anumite subzone întâlnim următoarea
situaţie: la Ostra o moară ( 1927), la Stulpicani 6 mori (1920, 1929, 1933, 1939),
la Gemenea 2 mori ( 1926, 1935), la Negrileasa 3 mori (l 926, 1942), la Vadul
Negrilesei 2 mori (1921, 1925), Ia Doroteia 2 mori (1926) 18 • Pe valea Moldovei,
în sectorul Frasin - Gura Humorului sunt semnalate până la 1900 2 mori la
Bucşoaia (l 785, 1856) şi una la Frasin (1875), iar între 1900 - 1948 sunt 3 mori
la Frasin ( 191 O, 1926, 1935), la Bucşoaia 4 mori (între 1920 - 1937), iar la Gura
Humorului şi Voroneţ au funcţionat, după 1900, 3 mori 19 • Spre deosebire de
morile de pe valea Suhăi, cele din zona Frasin - Gura Humorului parţial au avut
o perioadă scurtă de funcţionare (4-8 ani).
În aval de Gura Humoruluj cele mai multe mori au funcţionat în localităţile
Capul Codrului şi Berchişeşti. In satul Păltinoasa au funcţionat 2 mori, din care
una din 1865; la Capul Codrului între 1868 - 1932 întâlnim 5 mori ( 1868, 1896,
1900, 1920, 1932) numărul acestora crescând, astfel că în timpul celui de-al
doilea război mondial, pe o gârlă special amenajată („gârla morilor") se putea
întâlni un adevărat complex de vale 20 •
prin

poieniţa Todireştilor (todireştenilor), plasată

Berchişeşti,
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Pe teritoriul satului Berchişeşti, în jurul anului 1800, s-a săpat o gârlă
începând de pe hotarul satului Capul Codrului, gârlă ce avea o lungime
de aproximativ 6 km. Fondul bisericesc a construit aici o moară de piatră şi una
de lemn, moara de piatră funcţionând cu trei rânduri de pietre pentru măciniş.
Aceste mori deserveau şi satele din jur dinspre depresiunea Liteni - Moara sau
chiar de la distanţe mai mari (Bălăceana, Stupea, Şcheia, Botoşana, Todireşti).
Alături de aceste mori mai apar şi altele după 1919, când gârla a fost cumpărată
de către săteni, astfel că în scurt timp aici au funcţionat 6 mori 21 • Pe teritoriul
~cestui sat, alături de vechiul toponim (drumul Todireştilor) se întâlneşte şi altul
mai recent, cunoscut sub numele de „drumul morarilor" sau „al morilor" pe care
circulau carele din satele amintite până prin anul 1970 când încă mai funcţionau
mori de apă.
La Capul Câmpului nici până în anul 1926 nu s-a semnalat vreo o moară,
in schimb la sud de această localitate, la Valea Moldovei, după primul război
mondial au funcţionat 3 mori 22 •
Humorul (cunoscută ca apă repede) având un debit favorabil şi o cădere a
pantei destul de mare a facilitat instalarea mai multor mori, fie în vatra satului
~1-rii Humorului sau în afara acesteia. Aflăm că la 29 iulie 1782 egumenul
mănăstirii de aici solicita aprobare din partea Consistoriului episcopal din
Cernăuţi pentru arendarea iazului şi a morii mănăstirii 23 • Rezumându-ne numai
ia perioada de după 1900, aici au funcţionat un număr de 1O mori, toate
aparţinând unor proprietari localnici de naţionalitate română sau de etnie
5pecială

2ermană •

24

Între cele două războaie mondiale au funcţionat mori de capacitate mică şi
in zona de podiş (Pârteştii de Jos, Comăneşti, Cacica)25 •
Considerăm ancheta statistică făcută între anii 1962-196626 ca insuficient
documentată, deoarece numai pe teritoriul satelor M-rea Humorului şi Capul
Codrului numărul instalaţiilor tehnice a fost mult mai mare.
În afara morilor acţionate de apă, consumul casnic era uneori satisfăcut de
-către râşniţele de mână, instalaţii menţionte documentar27, dar şi prezente
funcţional în satele humorene până în anii din urmă.
Întotdeauna amplasarea şi construirea morii începea cu alegerea vadului,
amenajarea gârlei şi construirea lăptocului (uluc, scoc), operaţii absolut
obligatorii pentru asigurarea bunei funcţionări şi de salvare de inundaţii. De
obicei gârla se sapă până la nivelul cursului principal de apă din care se face
divagarea, iar căderea trebuie să fie de cel puţin 2,50-3,50 m. Gârla avea o
lungime variabilă în funcţie de topografia locului, în medie cam 150-200 m,
având la un capăt o traversă (barajul) cam de 20 m lungime, format din două
bârne suprapuse. Către roata hidraulică se construia lăptocul care avea o
lungime de 10-15 m şi o lăţime de I m, el conducând apa fie prin lovire
superioară sau prelungindu-se sub roată după împrejurări şi în special după
mărimea debitului. Întotdeauna la capătul dinspre gârlă, lăptocul era prevăzut cu
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„grătare" tăcute din nuiele pentru a opri scurgerea de material lemnos sau alte
resturi care ar fi putut stânjeni roata hidraulică. În cazul funcţionării şi a altor
instalaţii pe acelaşi curs de apă, distanta dintre acestea era în funcţie de
configuraţia locului, de numărul de coturi, sau panta de scurgere, distanţe ce
variau între 750-900 m. Amenajarea hidrotehnică exterioară mai era prevăzută
cu straji ce constau din dispozitive pentru oprit sau dat drumul apei, un lăptoc
lateral (săcul) folosit când moara nu funcţiona, scurgerea în aval de moară şi
chiar un mic iaz de acumulare şi de echilibrare a debitului. Clădirea care
adăpostea întreaga instalaţie era construită din bârne sau mai rar din piatră, cu
acoperişul în două sau patru table, adăpostind chiar câte două instalaţii (moara
şi piua) care din cauza debitului nu puteau fi acţionate concomitent întotdeauna.
Părţile componente ale unei mori erau: roata cu cupe, grindeiul, roata cu
măsele, crângul, caii de sprijin al podului şi pietrei stătătoare, piatra alergătoare,
veşca ce înconjura piatra, coşul cu titirezul, teica, piscoaia şi postamentul
coşului, roata zimţată pentru reglarea granulaţiei făinei, şurubul pentru ridicat
puntea pietrei, sita, scările şi podul de sus. Roata hidraulică cu un diametru
mediu de 2,50 m era instalată în afara clădirii, la gura lăptocului şi se compunea
din cupe (blide), obezi (colaci) şi cruci, toate făcute din lemn de brad. O atenţie
deosebită trebuia acordată centrării (păsuirii) roţii, a fixării grindeiului în crucile
de lemn şi a montării fusului metalic, operaţie de care depindea buna
funcţionare a instalaţiei. Grindeiul acţiona la capătul opus roţii hidraulice o
roată cu măsele (din lemn de fag) ce punea în funcţie crângul. Roata cu măsele
(48 la număr) avea un diametru cam jumătate din roata mare. Crângul dotat cu
siştori prelua mişcarea de la grindei şi o transmitea pe verticală prin fus, roţii
alergătoare care prin învârtire şi frecare măcina boabele de cereale. Grăunţele
din coş antrenate de teică şi titirez, erau dirijate între roţi, de unde, transformate
în făină, aceasta prin pişcoaie curgea în covată. La mori se macină toate
categoriile de produse cerealiere, morile pentru picluit grâu fiind dotate cu site
de mătase.
Pietrele, de o structură pietrografică specială, erau aduse din părţile
Hârtăului sau chiar din import (Franţa). Mărimea pietrelor nu diferea prea mult
de la o instalaţie la alta, ele având o rază medie între 36-42 cm, dimensiuni care
stăteau şi la baza criteriului de calculare a capacităţii de producţie şi de
impozitare anuală. O moară având raza pietrelor de 42 cm (diametrul de 84 cm)
putea să macine în jur de 1500-2000 kg boabe de grăunţe pe zi.
Morile erau construite fie de meşteri specializaţi, dar de multe ori
proprietarii îşi făceau singuri instalaţiile, în unele sate întâlnind chiar şi meşteri
aduşi din localităţi din ţinutul Rădăuţiului.
Întreţinerea, repararea, ferecarea roţilor (marcarea unor şănţuleţe cu dalta şi
ciocanul special) revenea în sarcina morarului, care nu întotdeauna era şi
proprietarul instalaţiei.
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Pivele
Prelucrarea şi finisarea produselor textile destinate confecţionării
pantalonilor (cioareci), ţolurilor de pat se făcea cu ajutorul pivelor
:tionate hidraulic.
Această categorie de instalaţii tehnice este menţionată mai puţin în
ocumentele medievale, probabil neexistând evidenţe fiscale precise ca asupra
ocirilor.
Pentru Moldova, cea mai veche mărturie documentară de acest gen o avem
în timpul lui Alexandru cel Bun când întăreşte printre altele M-rii Moldoviţa o
tuă de bătut sumane28 • În decursul evului mediu mai întâlnim şi alte menţionări
cocumentare29, dar pivele, faţă de mori, au fost întotdeauna mai puţin
&spândite, ele deservind sate de pe un areal mai extins, fie că erau instalaţii
ingulare sau formau un complex cu altele. În epoca modernă se remarcă
:eeaşi constanţă a prezenţei pivelor, dar cu o oarecare creştere numerică în
~olul al XIX-iea ca urmare şi a noilor cerinţe casnice şi de comerţ. Sfârşitul
~olului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea cunoaşte o perioadă de
•a\imă înflorire a portului popular, dar şi de intensificare a comerţului cu
:xtile. Numai în Gura Humorului la 1912 erau 13 negustori autorizaţi de
mură de sumane, numărul acestora pe întreaga Bucovină fiind de 336 30 .
Dacă pe teritoriul aparţinând zonei de podiş nu semnalăm nimic deosebit în
~gătură cu pivele, localnicii ducându-şi ţesăturile la pivele de pe valea Sucevei
ru Moldovei, către zona montană şi pe cuprinsul acesteia, după 1900 am
~1semnat funcţionarea a 8 pive repartizate pe apele Suha, Moldova şi Humor.
Pe valea Suhăi au existat două instalaţii (una la Ostra şi cealaltă la
ru!picani), pe valea Moldovei patru instalaţii (una la Capul Codrului şi trei la
erchişeşti), iar pe valea Humorului două instalaţii, ambele la M-rea
li.!morului3 1•
Unele pive au căpătat în timp un binemeritat renume, avându-se în vedere
rpacitatea de prelucrare (câte şase ciocane), calitatea deosebită ce o confereau
siturilor prelucrate, precum şi spaţiile largi de deservire. Întotdeauna pivele au
~csitat ape mai limpezi, cu un debit relativ mai constant, piua având nevoie
reori de mai multă apă decât moara. Apele cu viituri repetate, cu o perioadă
are de turbiditate care prin impurităţile din conţinut dăunau ţesăturilor nu au
1S1 prielnice acestui gen de instalaţii. Instalarea pivei este legată şi de calităţile
rmice şi chimice ale apelor, de conţinutul anumitor' săruri în compoziţie.
pele aparţinând unor bazine cu o structură geologică eruptivă sau calcaroasă
~ sunt indicate pentru pive, deoarece sărurile acestora dăunează ţesăturilor în
~pul prelucrării. Proprietarii îşi construiau instalaţiile după modelele
cistente, adaptate la realitatea hidro-topografică locală, încăperea având
xnensiuni între 4~8 m, aşezate lateral pe cursul apei sau undeva prin apropierea
ispodări i Ior.
~manelor,
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Amenajările hidrotehnice sunt asemănătoare cu cele pentru mon ..
amplasarea făcându-se în funcţie de căderea şi puterea de lovire a apelor.
,
Roata de acţionare era construită din brad, alcătuită tot din colaci care se;
fixau (coseau) în cuie de lemn, cupele fiind fixate în nişte jgheaburi. Diametrul:
roţii hidraulice era mai mic decât al celor de la mori (90-160 cm), de multe ori·
la roţile cu diametrul mic lăţimea era mai mare. Prin învârtire roata acţiona:
grindeiul masiv fixat în crucile acesteia, lucrat în mai multe feţe în funcţie de
numărul ciocanelor (două ciocane - patru feţe, patru ciocane - opt feţe etc.). La
capete grindeiul se fixa în cepi de fier. Pe grindei se montau lefile (aripi de ·
lemn) în număr egal cu ciocanele şi care, dispuse intercalat pe lungimea
grindeiului, ridicau alternativ ciocanele. Gavanul (gavanele) era o adâncitură•
într-un trunchi rezistent, de mari dimensiuni, în care se puneau ţesăturile ·
Ciocanele lucrate din lemn de esenţă mai slabă au capetele prelucrate în patru ~
trepte. care imprimau ţesăturii bătute şi o mişcare rotativă. Capetele acestora
sunt fixate în cozi, montate pe ursoi. Pentru a evita devierea ciocanelor în j
timpul funcţionării, ele sunt încadrate şi fixate de straji prinse în amnare.
1
Prin punerea în mişcare a roţii de către curentul de apă care lovea de obicei 1
dedesubt, se învârtea grindeiul care prin aripi punea în funcţiune ciocanele 1
într-o batere alternativă şi continuă. Spre deosebire de mori, aici întâlnim j
transformarea mişcării de rotaţie într-o permanentă mişcare de ridicare şi J
coborâre imprimată ciocanelor.
Finisarea ţesăturilor mai depindea, în afara celor arătate, şi de calitatea ;
lânii, de mărimea şi textura firului de lână folosit la tors şi ţesut, de temperatura ·
apei şi în ultimul rând de calitatea instalaţiei. În permanenţă găvanul trebuia .
alimentat cu apă caldă dintr-un cazan sub încălzire permanentă, iar pentru a
spori estetica ţesăturilor se punea în găvan seu de oaie adus de client. Durata
prelucrării diferă de la o categorie la alta de ţesătură. Dacă ţoalele groase se
ţineau între 6-24 ore, ţesătura de pantaloni o noapte şi două zile, ţoalele subţiri
trei zile şi trei nopţi, sumanele, în special cel vopsite aveau o durată de
prelucrare de până la o săptămână.
Materialul pentru piuat era adus de către clienţi dar de foarte multe ori
proprietarii de piuă strângeau valuri de pănură fie în zilele de târg de la Gura
Humorului sau cutreierau satele din jur luând în primire pănura pe care o
însemna în mod special şi după prelucrare o înapoia. Fiecare piuă îşi avea o
anumită rază de acţiune de pe care aduna materia de prelucrare, întreaga zonă
fiind „împărţită".
1

1

Ştezele

Sunt instalaţii simple, foarte rar menţionate documentar, cu toate
cele mai vechi în prelucrarea textilelor.
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Prima ştire o avem din 1473 când Ştefan cel Mare confirmă boierului
Corlat stăpânirea satului Berchişeşti, unde se arată că hotarul moşiei mergea
până la Şteaza lui Vlasin 32 • În actele de danii apar sporadic menţionate, ele
făcând subiectul unor precizări privind destinaţia unor locuri, atunci când
proprietarul putea să-şi construiască mori, pive sau şteze. Nu avem nici o ştire
care să confirme punerea acestora sub control, nefiind înregistrate nici în actele
de arhive aparţinând epocilor modernă şi contemporană.
Şteaza era o instalaţie simplă uşor de realizat, formată din „colaci" de lemn
pe care se prindeau scânduri cu orificii, având o formă tronconică cu gura în jos,
fiind instalată într-o adâncitură. Instalaţia putea să fie folosită cu aducţiune
proprie sau alături de moară printr-un uluc lateral. Ţesăturile se dădeau la ştează
pentru a căpăta mai multă prospeţime care se obţinea în urma căderii apei ce
imprima totodată şi o mişcare circulară (vârtejuri). Informaţiile de teren relevă
faptul că localnicii nu au folosit ştezele în mod frecvent, la nevoie preferau să se
deplaseze către alte zone (în special Doma) unde aceste instalaţii au avut o mai
mare răspândire chiar până în zilele noastre.
Ferăstraiele

Instalaţiile

de prelucrarea lemnului lipsesc în totalitate din documentele
medievale înainte de secolul al XVI-iea. Prelucrarea lemnului şi în special
producerea cherestelei cunoaşte o mare amploare începând din secolul al
:X"VIII-lea cu o creştere permanentă, pentru ca la începutul secolului al XX-iea
ferăstraiele acţionate de apă să fie folosite mai intens.
E de presupus că aceste instalaţii au existat şi în aceste locuri cu o suprafaţă
impădurită destul de mare, ele existând în Moldova secolului al XVI-iea din
'.100ment ce Alexandru Lăpuşneanu cerea la 1560 să i se facă instrumente
rr..."'Cesare pentru opt ferăstraie, iar logofătul Teodor solicita bistriţenilor
i::.onstruirea unor ferăstraie cu care să taie arbori 33 • Informaţia din timpul lui
LlptJşneanu ne duce cu gândul la instalaţii mai complicate, din moment ce se
~menesc „instrumentele" pentru ferăstraie, probabil adevărate ferăstraie
l!Cţionate cu apă, pe când cealaltă poate să amintească doar nişte simple joagăre
!t:ţionate cu mâna de către doi oameni.
Până la 1786 nu avem nici o ştire certă despre ferăstraiele de apă din zona
Humorului, când în Bucovina sunt înregistrate două asemenea construcţii, dintre
l:Me una la Capul Codrului (proprietate a lui Maier Schatz) 34 • Urmărind
lll!'partizarea ferăstraielor pe cursurile de apă remarcăm că cele mai multe erau
~sate pe Suha şi afluenţii săi, marea majoritate aparţinând coloniştilor germani
instalaţi aici după 1775. Dacă până la 1900 documentele de arhivă atestă un
ll.&măr de trei instalaţii (Stulpicani 1856 şi Frasin 1862 şi 1875)35, după 1900 şi
~ă la naţionalizarea din 1948 numărul acestora ajunge la 23: Stulpicani - 6.
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Slătioara - 3, Gemenea - 2, Negrileasa - 5, Ostra - 4, Vadul Negrilesei - 2.
Doroteia- 136 .
37
Pe Valea Moldovei în aceeaşi perioadă şi chiar mai târziu , în sectorul
Frasin - Gura Humorului au funcţionat 7 ferăstraie (Bucşoaia - 1, Frasin - 5.
Gura Humorului - 1) 3s, iar pe traseul Capul Câmpului - Berchişeşti - Valea
Moldovei un număr de 6 ferăstraie 39 •
Cererea crescândă a pieţei pentru cherestea precum şi instalarea pentru
valea Humorului a unei linii ferate de ecartament redus, cu destinaţie forestieră
a dus la sporirea prelucrării materialului lemnos de aici, la poiana Micului
40
funcţionând două ferăstraie şi şase la M-rea Humorului •
Primele ferăstraie aveau o capacitate mică de prelucrare, cu o debitare
medie de 15-20 de scânduri pe zi, pentru ca apoi, prin îmbunătăţiri şi
instalându-se încă 2-3 pânze puteau produce între 4-7 m3 de cherestea zilnic.
Ferăstraiele au cunoscut şi o creştere a puterii instalate de la 7 la 1O, 25, 30 cai
putere, uneori întâlnind şi instalaţii de 101 cai putere cu 127 de rotaţii pe minut
la roata mare.
Produsele debitate de aceste stabilimente erau bine apreciate chiar de către
41
producătorii de instrumente muzicale sau fiind premiate la expoziţii de profil .
Odată cu apariţia şi extinderea maşinilor cu aburi, numărul ferăstraielor cu
apă a scăzut, pentru ca în anii 1962-1964 să consemnăm pe valea Moldovei şi
afluenţii săi numai două gatere acţionate de apă42 •
Se pot da amănunte tehnice asupra amenajărilor hidrotehnice, a sistemului
de construcţie şi funcţionare a acestora pe baza unui bogat material cules din
teren şi arhive, cu precădere pentru perioada interbelică şi de mai târziu.
Sistemul constructiv cuprindea traversarea cursului de apă, gârla de
aducţiune, instalaţia propriu-zisă şi evacuarea apei. Panta fiind mare (Suha.
Humor) remontul consta numai din mici baraje care să dirijeze apa necesară pe
gârla ferăstrăului, deviere care avea o lungime de 230-250 m. În funcţie de
căderea apei, care era de 4 m, a roţii hidraulice de 3-3,50 m diametru şi a
debitului, după o anumită formulă se calcula puterea instalată. În amonte putea
să fie la o distanţă oarecare o altă instalaţie pe care nu o influenţa cu nimic din
cauza pantei mari şi neexistând o reţinere de apă.
Amenajările unui asemenea stabiliment se întindeau chiar pe circa 600 m.
iar la aproximativ jumătatea distanţei exista pe gârlă un stăvilar de ieşire prin
care se dirija apa ce prisosea, o gârlă secundară ce se revărsa în gârla mare în
aval de instalaţie la 300 m distanţă. Malurile gârlei erau asigurate cu lemne şi
umplutură de pietre aşezate pe un suport de crengi, iar partea din dreapta
malului era prevăzută şi cu un gard dublu umplut cu pietre (atenuarea forţei
Coriolis).
Roata hidraulică acţionată prin cădere superioară pune în mişcare o roată
mai mică cu „măsele" executate pe muchie, care acţionează crângul. În timp ce
roata cu măsele având un diametru de 1,50-1 ,80 m execută o rotaţie, crângul cu
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un diametru de 30 cm şi 8 şiştori se învârte de 7 ori. Spre deosebire de mori,
crângul ferăstrăului are o poziţie orizontală şi prin roata cu excentric pune în
mişcare jugul ferăstrăului cu pânza de tăiat cu o lungime de 1,20-1,60 m.
Noutatea tehnică constă în introducerea roţii cu excentric ce descompune
mişcarea circulară în una de „du-te - vino" în plan vertical, transmisă pânzei
care taie buştenii deplasaţi pe orizontală. Instalaţia este dotată cu un pod pe care
se montează carul mobil şi pe care se prind buştenii în pene pentru a înainta
către pânză. Deplasarea carului într-o mişcare uniformă şi fără de oscilaţii este
asigurată printr-un mecanism cu roată dinţată.
Utilitatea instalaţiilor tehnice populare a cunoscut o atenţie aparte de la o
epocă la alta. În evul mediu ele au constituit un privilegiu domnesc la târguri şi
al marilor boieri şi mănăstiri la sate; acestea fiind pe moşiile privilegiaţilor (în
special morile) 43 , ţăranii puteau să le folosească în schimbul unei danii sau
uium. Dreptul de proprietate asupra morilor şi pivelor făcea parte din instituţiile
feudale, domnul acordând unele drepturi şi scutiri de muncă sau dajdii şi asupra
morilor, ţăranii aserviţi erau obligaţi să construiască şi să repare instalaţiile.
Probabil că în satele libere acestea au aparţinut şi unor oameni mai înstăriţi.
În teritoriul cercetat (parte integrantă din Bucovina) situaţia instalaţiilor
tehnice populare capătă un nou curs în cea de-a doua jumătate a secolului al
XVIII-iea. Secularizarea averilor mănăstireşti care prevedea şi „încamerarea
44
moşiilor bisericeşti şi mănăstireşti şi desfacerea acestora" , schimbă statutul de
proprietate. Prin crearea Fondului Bisericesc ( 1783) acesta devine unul dintre
cei mai mari privilegiaţi, având în proprietate întinse moşii, suprafeţe
împădurite precum şi instalaţiile tehnice din acest teritoriu. Treptat, acestea sunt
arendate de obicei coloniştilor străini, astfel că la 1862 majoritatea morilor şi
ferăstraielor se aflau în arendă, pentru ca în scurt timp să devină proprietatea
foştilor arendaşi, unii având câte 4-5 obiective45 . În timpul guvernării Bucovinei
de către Spleny, arendăşia se amplifică atunci când se practica şi „obiceiul de a
arenda toată dijma, cârciumile, morile" 46 •
Concomitent cu situaţia arătată, apar noi instalaţii de tehnică populară pe
proprietăţile unor localnici înstăriţi, instalaţii care odată cu înmulţirea familiilor,
descendenţii acestora deveneau părtaşi la părţi din ele. Proprietarii de moşii şi
arendaşii luau de la morarii angajaţi, la termenele fixate, adientul, adică anumite
cantităţi de cereale sau făină, excepţie făcând instalaţiile folosite direct de către
proprietar. La sfârşitul secolului al XIX-iea lista proprietarilor de instalaţii este
dominată de nume aparţinând etnicilor germani sau evrei (Reicher, Halstuch,
Rumpel, Sommer, Waserman, Laug, Gross, Weber, Benfranger), aspect
caracteristic şi la începutul secolului al XX-lea, pentru ca treptat în unele sate
(M-rea Humorului, Capul Codrului) să apară şi români ca proprietari.
În prima parte a secolului al XX-iea instalaţiile tehnice erau şi sub
controlul Ministerului Lucrărilor Publice care le subordona prin Servdul apelor
- secţiile Câmpulung şi Rădăuţi. Aceste instituţii solicitau date amănunţite
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acţionate

·~

j

tuturor categoriilor de stabilimente
hidraulic, cu pnv1re la puterea
·\
instalată a fiecărui obiectiv, diametrul roţilor hidraulice, diametrul roţilor de ).
măcinat, numărul valţurilor şi lungimea lor, numărul găvanelor şi ciocanelor de i
pive precum şi greutatea acestora, panta de cădere a apei şi locul de lovire a 1
acesteia, numărul de pânze de ferăstrău şi lungimea acestora, Oficiul apelor
47
fiind autorizat să recunoască sau nu dreptul de folosire a apei . În funcţie de
puterea instalată se percepea taxa anuală de impozit, care pentru mai mulţi ani
era de 30 lei pentru un cal putere48 .
De-a lungul perioadei de folosire a apei pentru punerea în funcţiune a
acestor instalaţii întâlnim numeroase aspecte infracţionale cu privire la modul
de utilizare a sursei hidraulice sau abateri de la instrucţiuni specifice de
·- ·49
amenaJan
.
După repatrierea unui număr însemnat de germani (1941-1944) au rămas
numeroase mori şi ferăstraie în satele Ostra, Vadul Negrilesei, Negrileasa,
Frasin în seama altor proprietari, pentru ca în iunie 1948 instalaţiile din zonă să
fie naţionalizate în mare partes0 •
Promovarea unor măsuri aberante asupra statutului de proprietate şi în
lumea satelor, extinderea mecanizării şi electrificării, diminuarea accentuată a
posibilităţii oamenilor de la sate de a-şi prelucra propriile lor produse cerealiere
sau de altă natură au dus la abandonarea şi dispariţia treptată (la un moment dat
chiar galopantă) a acestor ingenioase construcţii, unele din ele rămânând ca
adevăraţi martori de „eroziune" etno-culturală. Chiar dacă astăzi apar intenţii
timide de reluare a vechilor tehnologii ţărăneşti sau de salvare şi redare spre
cunoaştere pe cale muzeală, acestea aparţin deja tezaurului toponimic şi numai o
cercetare prin extensie tematică pe spaţii largi ar putea întări nişte coordonate
etno-culturale.

Note:
1. N. Pop, I. Iosep, D. Paulencu, Judeţul Suceava, Ed. Academiei, Bucureşti,
1973, p. 57.
2. Vasile Băcăuanu şi colaboratorii, Podişul Moldovei, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 107; N. Barbu, Obcinele Bucovinei, Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 161.
3. I. Ujvari, Geografia apelor României, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1972, p. 492; V. Băcăuanu, Op. cit., p. 107; N. Barbu, Op. cit., p.
165.
4. N. Barbu, Op. cit., p. 171, 168.
5. Ibidem, p. 167.
6. Ibidem, p. 168 - 169.
7. Documente privind Istoria României (D.I.R.), A, Moldova, veac XV, voi.
11, P. 65, 100, 110, 114, 115, 137, 139, 147, 177, 245, 248; D.l.R., A,
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Moldova, veac XVI, voi. I, p. 203, 245, 317, 327, 406, 407, 420, 477, 480,
506; D.l.R., A, Moldova, veac XVI, voi. III, p. 127, 142, 149, 151, 174,
186, 222, 226, 281, 305, 324, 372; Teodor Balan, Documente bucovinene,
voi. I, Cernăuţi, 1933, p. 12, 72, 80, 1O1, 103, 113, 148, 150, 174, 186.
8. Documenta Romaniae Historica (D.R.H.), A, Moldova, voi. II, p. 48, 56,
57,62,82,94, 70, 74, 190,302,362.
9. David Prodan, Iobăgia în Transi/avania, voi. I, Bucureşti, 1967, p. 342.
10. Mihai Costachescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare,
voi. II, 1932, p. 446.
11. O coloadă = 311,45 litri. Vezi Nicolaie Stoicescu, Cum măsurau strămoşii,
Bucureşti, 1971, p. 299.
·
12. D.R.H.A, Moldova, voi. II, p. 225, 312-313, 43, 183, 70; M. Costachescu,
Op. cit., p. 460 -467.
13. D.l.R.A, Moldova, voi. I, XVI, p. 94, 112, 391.
14. I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. I, Bucureşti, 1913, p. 183.
15. F.F. Wickenhauser, Die Geschihte der Kloster Voronetz und Putna,
Czernowitz, 1886, p. 140.
16. Instalaţiile tehnice vor fi semnalate pe cursuri de apă după grupaje de
dosare din arhive (în special dintre anii 1900- 1948).
17. Arhivele Statului Suceava, Fondul cadastral, mapa Stulpicani.
18. Arh. St. Suceava, Serviciul ape Câmpulung, Dosar 24/1927 - 1939, dosar
45/1930 - 1938, dosar 48/1929, dosar 47/1930 - 1949; Fond prefectura
Câmpulung, dosar 16/1920, dosar 48/1929, dosar 61/1939.
19. Arh. St. Suceava, Fond cadastral, mapa Frasin; Fond serviciul ape
Câmpulung, dosar 45/1930 - 1938, dosar 15/1926, dosar 51/1930 - 1938.
20. Ibidem, dosar 51/1930 - 1938, dosar 45/1930 - 1938.
21. Procopie Jitaru, Monografia folclorică a satului Berchişeşti, Ed. Litera,
Bucureşti, 1973, p. 51.
22. Arh. St. Suceava, Oficiul ape Câmpulung, dosar 45/1930 - 1938.
23. Vasile Miron, Mihai Ştefan Ceauşu, Gavril Irimescu, Sevastiţa Irimescu,
Din tezaurul documentelor sucevene, Bucureşti, 1983, p. 459-460.
24. Informaţii culese de la unii foşti proprietari de mori; Arh. St. Suceava, Fond
Serviciul ape Câmpulung, dosar 15/1926, dosar 45/1930-1938.
25. Ibidem, dosar 45/1930-1938.
26. Cornel Irimie, Anchetă statistică în legătură cu reţeaua de instalaţii tehnice
populare acţionate de apă pe teritoriul României, în „Cibinium",
1967/1968, p. 482, harta de la p. 479.
27. D.l.R.A., Moldova, voi. III, veac XVI, p. 33.
28. M. Costachescu, Op. cit., p. 187.
29. D.R.H.A., Moldova, I, p. 190, 326, 344, 345, 396; I. Bogdan, Op. cit., p.
183.

83
https://biblioteca-digitala.ro

Mi/rai CAMILAR

30. I. E. Toronţiu, Românii şi clasa de mijloc a Bucovinei. Negustorii, Cernăuţi,
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31. Arh. St. Suceava, Fond Serviciul ape Câmpulung, dosar 1511926, dosar
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32. I. Bogdan, Op. cit., p. 183.
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1976, p. 93-94.
34. Mihai Iacobescu, Din Istoria Bucovinei, l, Ed. Acad„ Bucureşti, 1993, p.
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35. Arh. St. Suceava, Fond cadastral, mapele Stulpicani, Frasin.
36. Arh. St. Suceava, Serviciul ape Câmpulung, dosar 15/1926, dosar
45/ 1930-1938, dosar 2911927-1930, dosar 28/ 1927-1930, dosar 45/1930,
dosar 31211948.
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38. Arh. St. Suceava, Fond Serviciul ape Câmpulung, dosar 15/1926, dosar
45/1930-1938.
39. Arh. St. Suceava, Fond prefectura Gura Humorului, mapa 2, dosar
1921-1924, Fond Serviciul ape Câmpulung, dosar 45/1930-1938, dosar
1511926.
40. Arh. St. Suceava, Fond prefectura jud. Câmpulung, dosar 5/1919.
41. C. Irimie, Op. cit., p. 478.
42. Petre P. Panaitescu, Jnterpretări româneşti, Bucureşti, 1947, p. 173.
43. I. Nistor, Istoria Fondului Bisericesc, Cernăuţi, 1921, p, 120.
44. M. Iacobescu, Op. cit., p. 203.
45. Ibidem, p. 198.
·
46. Arh. St. Suceava, Fond Serviciul ape Câmpulung, dosar 32/1928.
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DESPRE RĂSPÂNDIREA INSTALATIILOR HIDRAULICE
PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI ÎN ZONA RĂDĂUŢI
(CONTRIBUŢII)
OCTAV/AN BĂNCESCU

Foarte multe documente istorice atestă, încă din cele mai vechi timpuri,
tehnice acţionate de roţi hidraulice, pe
teritoriul ţării noastre 1•
În perioada feudală numeroase izvoare scrise vin să confirme permanenţa
acestor mijloace tehnice de-a lungul timpului, constituind materiale preţioase
pentru cercetătorii preocupaţi de îndeletnicirile şi meşteşugurile de pe teritoriul
unde s-a format şi trăieşte poporul nostru. Cercetările asupra acestor
îndeletniciri specializate, a aşa numitelor industrii ţărăneşti apar în special în
ultimele decenii ale secolului nostru sub fonna unor lucrări cu caracter istoric şi
etnografic, studii monografice, precum şi anchete statistice.
Descoperirea şi generalizarea instalaţiilor mecanice .acţionate de roţi
hidraulice a constituit o etapă importantă în valorificare lemnului pădurilor din
ţara noastră. În zona la care ne referim, alături de celelalte instalaţii ale
industriei ţărăneşti construite pe malul apelor curgătoare, au fost şi ferăstraiele
mecanice cunoscute şi sub denumirea locală de joagăre.
Instalaţii simple, funcţionând pe acelaşi principiu ca morile şi pivele de
sumane, ferăstraiele au făcut parte, de cele mai multe ori, dintr-un adevărat
complex industrial, fiind grupate la un loc. Înmulţirea şi răspândirea, precum şi
perfecţionarea lor este strâns legată de procesul general al dezvoltării relaţiilor
feudale şi capitaliste, de intensificarea exploatărilor forestiere.
Ferăstraiele mecanice au fost în proprietatea stăpânilor domeniilor, a
colectivităţilor săteşti 2 • Sau a unor familii mai înstărite. Din secolul al XVI-iea
apar în documentele referitoare la Moldova primele noţiuni despre folosirea
forţei hidraulice la acţionarea ferăstraielor mecanice, ceea ce nu exclude
i:xistenţa acestora şi anterior acestor izvoare scrise. O însemnare din Socotelile
existenţa şi răspândirea instalaţiilor
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Braşovului,

din 19 mai 1559, arată că s-au trimis la Alexandru Lăpuşneanu doi
din Săcele să-i instaleze un ferăstrău. O altă însemnare din aceleaşi
Socoteli, din 1560, arată că, în unna repetatelor cereri ale domnului Moldovei,
judele Braşovului dispune să se execute piese pentru opt ferăstraie şi pentru care
urmează să se plătească suma de 108 florini3.
După cum am arătat, este posibilă existenţa acestor instalaţii înainte de data
semnalărilor în documente, deoarece ferăstraiele purtate de apă funcţionează pe
acelaşi principiu ca şi moara sau piua, despre care avem izvoare scrise mult mai
vechi. De asemenea, ferăstraiele acţionate de roţi hidraulice au existat împreună
cu morile. Este cunoscut faptul că denumirea de moară, folosită în documentele
noastre este dată şi altor instalaţii. Astfel cunoaştem mori de hârtie, mori de
argăsit sau tăbăcit, mori de oloi şi chiar mori de scânduri, iar meşterii care
4
lucrau la pive şi ferăstraie erau denumiţi, de multe ori, morari • Se pare că
numele de ferăstrău sau joagăr a apărut ceva mai târziu, întrucât cuvântul
ferăstrău derivă din maghiarul „furesz", care are acelaşi înţeles ca termenul
românesc 5 •
Cuvântul joagăr derivă din săsescul „zager" (în germană „seger"), cu
înţeles de „ferăstrău mare, de mână, acţionat de doi oameni, pentru tăiatul
buştenilor sau a lemnelor metri, sau ferăstrău mişcat de apă"6 .
Pe măsură ce înaintăm în timp, găsim informaţii scrise din ce în ce mai
numeroase despre prelucrarea şi comerţul cu lemn, precum şi despre existenţa
ferăstraielor acţionate de apă, pe ·teritoriul Moldovei. Astfel, la 7 august 1803
Ioniţă Găină, din satul Borca, va da anual mănăstirii câte un jder pentru că i-a
7
dat voie să-şi facă un ferăstrău pe apa Borcii de pe moşia mănăstirii •
În lucrarea Averile bisericeşti din Bucovina, editată de Mitropolie se arată
că în proprietatea bisericilor de aici existau în anul 1786 două ferăstraie cu
pânză, iar numărul acestora a ajuns în anul 1834 la 29 8 • Pe harta statistică rusă a
principatelor, elaborată între anii 1829-1832 şi publicată în l 835 sunt semnalate
ferăstraie în Moldova, unul pe Râşca şi celălalt pe Râşcuţa 9 •
Spre sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX, se constată o
deosebită amploare a exploatărilor forestiere, fapt ce a determinat răspândirea
unui număr mare de ferăstraie. Putem consemna existenţa a 122 de ferăstraie
simple şi 292 de gatere. Pentru zona Rădăuţi găsim 9 instalaţii la Putna, Straja,
Vicov de Sus şi Suceviţa. Solca este cuprinsă în zona Humor, unde sunt notate
•
alte 9 ferăstraie!O.
Începând cu secolul al XX-iea, ferăstraiele acţionate de apă au început să
fie înlocuite cu instalaţii moderne, care folosesc motoare cu aburi, înlesnind
astfel apariţia şi răspândirea fabricilor de cherestea. Paralel însă, s-au menţinut
ferăstraie şi gatere acţionate de apă, unele dintre acestea funcţionând până în
zilele noastre, datorită avantajelor pe care le aduce folosirea forţei hidraulice.
Ferăstrăul acţionat de apă este o instalaţie simplă, ingenios construită,
aşezată pe malul apelor curgătoare sau a unor canale de aducţiune. Întreaga
meşteri
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instalaţie funcţionează într-o clădire de formă dreptunghiulară, paralelă cu

cursul de apă. Întocmai ca la moară, apa cade de pe lătoc pe roata cu cupe
prevăzută cu grindei (ax) orizontal. În funcţie de debitul de apă, variază şi
numărul de pânze a ferăstrăului.
În cădere, apa învârte roata hidraulică, care pune în mişcare o roată cu
măsele ce acţionează crângul cu ajutorul căruia jugul cu pânză execută mişcări
pe verticală. La acţionarea jugului contribuie şi o altă roată, care conduce în
acelaşi timp carul sau canapeaua, pe care este fixat buşteanul. Astfel buşteanul
este tăiat felii în urma mişcării pe verticală a jugului cu pânze. Carul alunecă pe
şine din stejar sau din metal prin intermediul vălătucilor sau a roţilor. Fixarea
buşteanului pe car se face cu pene sau scoabe, după care urmează despicarea.
Odată ajuns la capăt, scoabele se desfac şi operaţia se repetă până când se
tennină cantitatea respectivă de lemn. În general pânza de la ferăstrău se ascute
odată pe zi cu ajutorul pilei sau a polizorului. La confecţionarea măselelor se
foloseau şabloane a căror crestătură corespunde dimensiunilor măselelor.
Distanţa dintre acestea este stabilită încât la o singură învârtitură a roţii cu un
număr de 80 de măsele, crângul se învârte de opt ori. Pentru a realiza această
rnraţie roata cu măsele trebuie să măsoare în diametru 1,85, crângul 0,35, iar
roata cu cupe ajunge la peste 3 m diametru.
Pentru întreţinerea instalaţiei, întregul angrenaj este uns în permanenţă cu
dohot sau vaselină. Materialele rezultate din prelucrarea lemnului la ferăstrău
sunt scândurile, dulapii, leaţurile, riglele, de diferite dimensiuni.
Recentele cercetări efectuate pe teritoriul Bucovinei au înregistrat ferăstraie
purtate de apă la Boul, Falcău, Brodina, Putna, Vicov, Brodina de Sus, Breaza,
Botoş, Fundu Moldovei, Pojorâta, Câmpulung, Valea Putnei, Gemenca, Vama,
'\' atra Moldoviţei, Frumosu, Prisaca Dornei, Moldoviţa, Argel, Sadova, Paltin,
11
Ciomârna şi Bolea •
Cu ocazia anchetei efectuate de Muzeul Brukenthal, în vederea organizării
muzeului tehnicii populare, anchetă efectuată între anii 1962-1963, se
menţionează că pe râul Suceava existau în 1957 patru circulare şi nici un
12
~erăstrău sau gater • Pe harta întocmită atunci sunt menţionate totuşi două
jt,:lagăre, unul la Vicovu! de Jos şi unul într-o localitate care nu este nominalizată
pe hartă, probabil Bilca. Ancheta s-a făcut pe baza arhivei Comitetului de Stat al
Apelor care avea înregistrate la data respectivă şi instalaţiile hidraulice
madiţionale încă în uz.
Din relatările locuitorilor din localităţile cercetate de noi s-a putut afla că
~irile, pivele şi ferăstraiele nu se puteau instala, decât cu rare excepţii, pe râul
$.uceava, din cauza puhoaielor din anotimpul ploios, fapt care ar fi periclitat şi
::tiiar distrus întreaga instalaţie. Din această cauză, constructorii de astfel de
imstalaţii au ales pâraiele sau au amenajat canale de aducţiune pentru instalarea
~ ti.mcţionarea acestora.
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Credem că numărul redus de ferăstraie care apar în zonă la data menţionată
în ancheta despre care am vorbit, se datorează faptului că lucrarea, luând ca
bază reţeaua hidrografică, deci marile bazine, nu a înregistrat instalaţiile care
funcţionau pe pâraiele existente şi amenajate în acest sens.
Constatăm că în zona la care ne referim au funcţionat, paralel, două tipuri
de instalaţii pentru prelucrarea lemnului: cele „ţărăneşti", acţionate de roţi cu
măsele, şi cele care funcţionau cu transmisie cu curele. Ultimele s-au construit
după modelul fabricilor de cherestea care sunt acţionate de motoare cu aburi şi
folosesc roţi cu curele de transmisie.
Deoarece materialul de faţă are ca scop principal răspândirea instalaţiilor
hidraulice de prelucrare a lemnului din zona Rădăuţi, vom consemna în
continuare existenţa, precum şi funcţionarea unor ferăstraie cu roţi hidraulice, în
perioada anilor 1900 şi până în prezent, bazându-ne pe memoria şi relatările
locuitorilor din aşezările investigate.
Pe pârâul Suceviţa, în comuna Marginea, a funcţionat între anii 1904-1918
o moară cu pietre şi un joagăr cu o singură pânză; ferăstrăul era dotat şi cu
circular la care se căntuiau scândurile. Într-o singură zi ferăstrăul putea prelucra
3-4 mc de buştean.
Pentru a pune în mişcare ferăstraiele care au funcţionat pe teritoriul
comunei Arbore a fost necesară amenajarea unor iazuri şi pâraie existente.
pentru a asigura debitul de apă necesar. Astfel pe pârâul Comana fost amenajat
un iaz, care asigura forţa de apă necesară funcţionării unui ferăstrău cu o pânză.
Instalaţia a funcţionat pân~ în perioada celui de al doilea război mondial.
Pe pârâul Solca au existat patru joagăre cu o pânză, construite în anul 1918.
a căror funcţionare o semnalăm până în anul 1960; locurile unde au funcţionat
se pot vedea şi astăzi. După război unul dintre acestea a fost transformat în gater
cu şase pânze. Menţionăm că aici ferăstraiele au făcut parte din adevărate
complexe industriale ţărăneşti, funcţionând alături de mori, pive şi oloiniţe.
În comuna Frătăuţii Noi erau trei gatere cu câte două pânze care au
funcţionat între cele două războaie mondiale, mânate de un debit de apă mai
mare, abătut direct din apa Sucevei în Gârla Morii.
În aceeaşi situaţie s-a aflat şi comuna Bilca. Aici am consemnat existenţa a
patru joagăre dintre care noi am găsit unul în funcţiune pe Gârla Morii, mai sus
de piua de sumane.
La Milişăuţi funcţionează din anul 1951 un joagăr cu o pânză, purtat de apa
pârâului Suceviţa. Acesta este prevăzut cu curele de transmisie şi are o canapea
lungă de şapte metri.
În satul Bădeuţi a funcţionat un joagăr cu o pânză, pe un pârâu mic ce se
vărsa în Suceviţa. Aceasta a funcţionat până în anul 1970, fiind demontat abia în
1975 în urma distrugerilor provocate de apele ieşite din matcă în primăvara
acelui an.
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În comuna Satu Mare funcţionează din anul 1962 un joagăr cu o pânză,
care în anul 1970 este transformat în gater cu 12 pânze. Instalaţia este pusă în
mişcare cu ajutorul unei turbine purtate de apele pârâului Pozin (alături de piua
de sumane). Instalaţia este mult modernizată având vagonete în locul canapelei,
iar gaterul este pus în mişcare cu ajutorul roţilor cu curele de transmisie. Gaterul
este dotat cu circular şi polizor.
Din discuţiile purtate cu doi foşti proprietari de ferăstraie am putut afla
informaţii referitoare la veniturile ce se realizau de pe urma tăiatului buştenilor.
Cei care veneau cu lemnul la ferăstrău plăteau în schimb aşa-numitul uium
care de-a lungul anilor este diferit. Uiumul se plătea în bani dar putea fi achitat
şi în natură, adică în uium-lemn. În jurul anului 1940, plata în bani se ridica la
30-35 lei pe mc., câştigul fiind de până la 100 lei pe zi, în funcţie de materialul
prelucrat. Când plata se făcea în natură, costul era de 25 cmc la mc de lemn
tăiat.
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Nu se ştie încă de când se lucrează la Marginea ceramică neagră. Ceea ce
se ştie este că această ceramică are rădăcini străvechi în olăria românească.
Marginea este o aşezare veche, care în trecut aparţinea de Volovăţ. Odată cu
sporirea numerică a populaţiei, o parte de la marginea Volovăţului, dinspre apa
Suceviţei, s-a desprins de vechea vatră, formând o aşezare de sine stătătoare,
care s-a numit la început Prund. Numele provenea de la prundul de pe malurile
Suceviţei, unde s-a constituit noua localitate, care mai târziu a căpătat
denumirea de Marginea. Situată la extremitatea mai multor aşezări mai vechi:
Volovăţ, Suceviţa, Horodnic şi Rădăuţi, pe un teren aflat şi la marginea unei
păduri, noul sat s-a extins, căpătând denumirea de Marginea. Primele case care
au format nucleul satului erau construite pe porţiunea dinspre pârâul Havriş şi
apa Suceviţei. La 1776, teritoriul Prundul (Marginea de azi) depindea de
comuna Volovăţ, dăruită de Gheorghe Movilă mănăstirii de Ia Suceviţa, la 20
iulie 1589. La 17~0. Marginea-Prund avea 175 de familii, iar la 1784, 173
familii 1• În 1871 populaţia satului ajunge la cifra de 2589 locuitori, iar la 1890
la 3203. În 1899 satul Marginea aparţinea încă de comuna Volovăţ. Locuitorii
se ocupau cu agricultura, creşterea animalelor şi lucrul la pădure. La sfiirşitul
secolului al XIX-iea existau la Marginea câtev·a mori, un gater cu aburi cu şase
2
fierăstraie şi circa 15-20 olăreni - cei care se ocupau cu olăritul. Într-o listă a
alegătorilor din judeţul Rădăuţi (secţia meseriaşilor) din 1933-1934, au fost
înscrişi 13 meseriaşi olari cu drept de vot la Marginea 3• Dintr-o statistică a
centrelor de olărit din România, întocmită de Barbu Slătineanu pentru anul
1938, rezultă că în acel an erau în Marginea 4 olari şi o fabrică4 • În 1951 lucrau
în Marginea 30 de olari, majoritatea producând ceramică neagră. Afirmaţia
cercetătorului Ion Vlăduţiu că „până nu de mult în Marginea toţi locuitorii se
ocupau cu olăria", această activitate fiind desfăşurată de „toată populaţia
satului"s este exagerată.
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Tehnica de realizare a ceramicii negre este identică aici cu cea din întreaga
prepararea lutului şi modelarea la roată, vasul este împodobit prin
lustruire cu o piatră lucioasă de râu (silex). Se mai foloseşte şi tehnica de
ornamentare prin impresiune cu un vârf solid, cu ştanţa, sau cu o rotiţă dinţată.
Prin fonna vaselor, dar mai ales prin procedeele de ornamentare şi ardere.
ceramica neagră de Marginea este asemănătoare - uneori până la identitate cu
ceramica geto-dacică. Repertoriul formelor de ceramică tradiţională nu este prea
bogat, cuprinzând vase de dimensiuni diferite, de la vase de provizii (chiupuri).
pentru grăsimi sau magiun, oale d~ sarmale, oale pentru lapte, ligheane, hârgaie.
străchini, castroane, farfurii - vase de dimensiuni relativ mari-, la ceşti şi cănite
care măsoară doar câţiva centimetri.
În timpurile mai noi repertoriul formelor s-a ·diversificat, apărând vase cu
întrebuinţări adecvate multiplelor nevoi gospodăreşti sau destinate a împodobi
interiorul, păstrând formele tradiţionale din care s-au inspirat creatorii populari
de-a lungul secolelor.
Pe teritoriul ţării noastre ceramica neagră apare în neolitic şi este foarte
răspândită în epoca dacică. În actuala ceramică de Marginea s-au păstrat
aproape nealterate formele ceramicii geto-dacice moldoveneşti de la Poeneşti Tecuci 6 • Referindu-se la calităţile acesteia, Ţancred Bănăţeanu apreciază că prin
puritatea proporţiilor ceramica de Marginea depăşeşte producţiile tuturor
centrelor din Europa7 .
Decorul ceramicii negre este simplu. După ce vasul, modelat la roată, s-a
uscat, este împodobit cu piatra, pe care olarii o găsesc în prundişul râurilor.
Vasele de formă cilindrică sau tr-onconică: oalele, ulcioarele, ceştile, cănile.
ligheanele sunt împodobite pe pa11ea exterioară, iar străchinile şi farfuriile în
exterior. Ligheanele mai mari sunt împodobite pe ambele părţi. După ardere
ornamentele realizate prin lustruire rămân cu un luciu metalic deosebit de
fondul nelustruit al vasului. Lustruirea se face ţinând vasul în mână. Pe vasele
înalte ornamentele sunt dispuse în .două registre: pe corpul şi pe partea
superioară a acestora, de la gât în sus; registrele sunt delimitate de linii circulare
drept realizate prin lustruire cu piatra sau de linii realizate prin impresiune cu
rotiţa zimţată, dispuse la baza gâtului. Dacă vasul este ·de formă sferoidală.
tronconică sau dreaptă, decorul fonnează un singur câmp, gâtul fiind delimitat
doar de o dungă trasată cu piatra sau imprimată cu rotiţa, care-i evidenţiază linia
de curbură.
Cu piatra se trasează linii drepte, dispuse orizontal sau vertical. Aceste linii
delimitează alte motive decorative sau ·pun în evidenţă anumite părţi ale vasului.
Linii drepte de formă circulară sunt trasate pe partea inferioară, pe gâtul sau pe
buza oalelor, cănilor, ceştilor sau ulcioarelor, ori pe fundul şi pe buza
·străchinilor, farfuriilor, ligheanelor. Liniile drepte verticale delimitează
suprafeţele împodobite, sau ornamentele de spaţiile nedecorate.
ţară. După
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Alte categorii de ornamente realizate cu piatra este cea a liniilor ondulate,
spiralate, sau ovaloide. Liniile ondulate sunt fie simple, alcătuind benzi care
alternează cu alte spaţii decorate sau curate, fie încârligate în forma unor
„opturi" asemănătoare cu „calea rătăcită". Spiralele sunt dispuse în şiruri pe
verticala vasului, în registre mărginite de linii drepte sau frânte grupate în benzi.
Pe vasele bombate, spiralele, de obicei circulare sau ovoidale, sunt dispuse una
lângă alta, acoperind întreaga suprafaţă, fără a fi despărţite între ele. Pe alte vase
spiralele sunt mai mici, dispuse în şiruri oblice, care acoperă, de asemenea,
întreaga suprafaţă a vasului. Ornamentele lineare au o origine străveche, fiind
întâlnite frecvent pe ceramica neolitică, pe cea daco-getică şi păstrându-se în
perioadele următoare, până în zilele noastre.
Un alt element decorativ întâlnit frecvent pe ceramica de Marginea este
„brăduţul", de origine milenară, des întâlnit pe ceramica străveche. Ca laitmotiv
al etnicităţii îndepărtate a ceramicii din acest centru, ornamentul este prezent în
8
toată arta noastră populară • Brăduţul, realizat dintr-o linie dreaptă mărginită de
alte linii oblice, asemănătoare cu o frunză de brad, este întâlnit mai ales pe
vasele înalte: oale de lapte, ulcioare, vaze de flori, sfeşnice ş. a., ca motiv ce se
repetă pe întreaga circumferinţă, sau fiind mărginit de alte elemente decorative.
Linia frântă este şi ea un element ornamental des utilizat în împodobirea
vaselor de la Marginea. Dispusă în registre verticale, în formă de zig-zag, linia
frântă alternează cu alte ornamente, întregind compoziţia decorului. Este
realizată prin şlefuire cu piatra, sau prin impresiune cu rotiţa zimţată.
Rombul, obţinut prin întretăierea unor linii paralele trasate în sensuri
diferite; este de asemenea prezent în decorul ceramicii de la Marginea, ca şi din
alte centre de olărie românească.
O categorie distinctă de ornamente este a celor realizate prin imprimare cu
rotiţa zimţată, după ce vasul a fost modelat la roată, înainte de a se usca. Rotiţa
este un disc din piatră, din os, din metal şi din lut ars, având săpate pe
circumferinţă unghiuri, mici romburi, liniuţe oblice. Este montată pe un ax la
capătul unui băţ bifurcat, putându-se învârti. Vasul crud se învârte încet pe
roată, în timp ce rotiţa se ţine apăsată pe partea care se ornamentează, astfel
"încât modelul se imprimă pe vas. Dacă rotiţa nu se mişcă, modelul capătă formă
circulară. Dacă rotiţa se mişcă în sus şi în jos, apare o linie ondulată sau una în
zig-zag. Dacă rotiţa are pe circumferinţă unghiuri, pe vas se imprimă o linie
frântă denumită „zimţ". Dacă se repetă operaţiunea, întorcându-se rotiţa şi
ţinându-se nemişcată, liniile se întretaie, formând romburi. Liniile executate
prin impresiune delimitează corpul de gâtul vasului, sunt amplasate pe partea lor
superioară, pe exteriorul buzei străchinilor, lighenelor, hârgaielor.
Elementele decorative ale ceramicii negre de Marginea, îmbinate în
compoziţii diverse, cu multă fantezie şi un remarcabil simţ artistic al creatorilor
populari, sunt menite să pună în evidenţă forma vasului, să-i dea eleganţă,
rezultată din armonia luciului metalic al liniilor. Elementele ornamentale: linia
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dreaptă, frântă, ondulată, spirala, brăduţul şi rombul, toate de esenţă lineară în
diferite combinaţii şi nenumărate variante „sunt câştigurile creatoare ale unui
multimilenar proces creator, al cristalizării unui deosebit gust şi rafinament, dus
până la chintesenţă, până la aspiraţia desăvârşirii perfectei simbioze dintre
om ament şi formă"9 . Originea acestor ornamente este foarte îndepărtată, ele
fiind comune tuturor centrelor de ceramică neagră lucrată pe meleagurile
româneşti de-a lungul mileniilor, constituind una din dovezile permanenţei
noastre aici.
Procedeul de obţinere a culorii negre este la fel de vechi. El a rămas
aproape neschimbat din timpurile cele mai îndepărtate. Culoarea neagră nu
depinde nici de calităţile lutului, nici de tipul cuptorului de ars, nici de lemnul
utilizat drept combustibil, ci de tehnica de ardere._ După ce vasele sunt uscate şi
împodobite, se introduc în cuptor şi se ard în d6uă faze. În prima fază arderea
este oxidantă, gurile cuptorului, de alimentare cu lemne şi de evacuare a
fumului fiind deschise. Astfel se arde până când vasele se înroşesc datorită
temperaturii. În acest moment cuptorul se umple din nou cu lemne, după care se
astupă ambele guri ale acestuia cu cioburi de oale, bălegar şi lut, lăsându-se aşa
până când cuptorul se răceşte. Se produce astfel o ardere înăbuşită
(reducătoare), care durează circa 1O ore şi în timpul căreia bioxidul de carbon şi
fumul ce se degajă intră în porii vasului, dilataţi din prima fază de ardere,
astupându-i şi făcând ca pereţii acestuia să capete o culoare neagră în diferite
nuanţe: de la cenuşiu la negru intens în funcţie de etanşietatea cuptorului, de
calităţile combustibilului şi de cantitatea de oxid de fier existentă în compoziţia
lutului. Drept combustibil se foloseşte lemnul de esenţă moale, de obicei de
răşinoase, pentru a nu se realiza o temperatură prea ridicată. Lemnele, tăiate şi
despicate în „făchii" bine uscate se introduc treptat, la început mai puţine, apoi
din ce în ce mai multe, până când flăcările încep să străbată tot cuptorul. Acesta
este momentul în care vasele sunt deja înroşite şi se trece la cea de-a doua fază
de ardere.
Tehnica de ardere a ceramicii negre face ca vasele să devină impermeabile,
fără a fi necesară smălţuirea lor. Ceramica neagră, spre deosebire de cea
smălţuită, de culoare roşie, se arde o singură dată. De remarcat este şi faptul că
un vas de culoare neagră, dacă se arde încă o dată, oxidant, devine roşu şi
invers, dacă un vas de culoare roşie se arde reducător, devine negru.
La Marginea a funcţionat, până în 1990, un atelier de ceramică neagră, ca
secţie a Cooperativei de Artă Populară şi Artizanat „Suceviţa" din Rădăuţi, unde
au lucrat un număr însemnat de olari, bărbaţi şi femei. Bărbaţii modelau şi
ardeau vasele, iar femeile le împodobeau. Este un obicei străvechi, care se
păstrează şi astăzi, fapt care face ca valoarea artistică a vaselor să fie rezultatul
măiestrie şi talentului a doi creatori. După 1990 atelierul a fost preluat de
cunoscutul meşter olar Ion Magopăţ.
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Ceramica neagră din acest atelier are unele particularităţi de formă, decor şi
de ardere. Formele, în cea mai mare parte inspirate din cele tradiţionale,
s-au îmbogăţit şi cu unele produse noi, având utilităţi adaptate c~rinţelor actuale
ale beneficiarilor. Se lucrează şi aici în prezent oale pentru fiert sarmale, oale cu
„mănuşă" pentru transportat mâncare în câmp,· ligheane, hârgaie şi castroane,
ulcioare pentru apă, ghivece pentru flori, ceşti, căniţe, oale pentru lapte, sfeşnice
ş. a., toate fiind identice cu cel de veche tradiţie. Acestea sunt împodobite şi în
prezent prin străvechiul procedeu de lustruire cu piatra de râu şi prin impresiune
cu rotiţa. Au apărut însă şi forme noi. Dintre acestea fac parte vazele pentru
flori, de mărimi diferite, având forma oalelor pentru lapte, dar fără toartă sau cu
două toarte, asemănătoare cu amforele antice, înalte şi suple. De o eleganţă
deosebită sunt cele împodobite cu piatra, cu ornamente de străveche tradiţie.
Mai menţionăm scrumierele, serviciile pentru cafea, vin sau ţuică, diferite aplice
pentru veioze, vase de mari dimensiuni având înălţimea până la I m. ş. a.
În ce priveşte tehnica de ornamentare, concomitent cu perpetuarea
vechiului procedeu de împodobire prin lustruire cu piatra, s-a răspândit în
ultimul sfert de secol şi modalitatea de realizare a decorului prin incizie pe
pereţii vasului cu un vârf ascuţit, obţinându-se ornamente florale sau vegetale în
relief. Acest procedeu de împodobire a vaselor nu a fost specific vaselor de la
Marginea, aşa cum nu au fost specifice nici unele forme de vase având gâtul
asemănător cu cel de pasăre, străchini cu marginea zimţată prin ştanţare ş. a.
Aceste categorii de ornamente şi forme de vase sunt apreciate de unii specialişti
ca fiind private de valoarea artistică şi având o realizare estetică puţin izbutită ' 0 .
În privinţa tehnicii de ornamentare prin lustruire, în ultima perioadă, pentru
a se obţine un luciu mai intens, vasul, după ce este uscat, se şterge pe toată
suprafaţa cu o cârpă muiată în petrol, după care se împodobeşte. În felul acesta
liniile realizate cu piatra apar mai pronunţate şi mai bine conturate. Suprafeţele
mai mari se lustruiesc cu ajutorul unui băţ de cireş.
La Marginea, pe lângă ceramica neagră s-a lucrat şi ceramică smălţuită şi
colorată, asemănătoare cu cea de la Rădăuţi în ce priveşte formele, ornamentele
şi culorile. Străchinile smălţuite executate la Marginea pot fi recunoscute după
linia circulară în zig-zag imprimată cu rotiţa zimţată pe buza exterioară a
acestora. Ornamentele sunt în general geometrice: linii circulare drepte sau
ondulate, unghiuri triunghiuri, cercuri, puncte săgeţi; motive florale sau
vegetale: frunze, flori; motive astrale - stele -, precum şi alte ornamente
realizate cu cornul sau cu pensula, pe fond alb sau roşu. Culorile sunt
asemănătoare cu cele folosite la Rădăuţi: maro, verde, negru, roşu, dar şi
albastru în proporţie mai mare decât la Rădăuţi. Din categoria vaselor smălţuite
lucrate la Marginea fac pa11e aceleaşi categorii de forme care se făceau şi din
ceramică neagră. Unele din .acestea erau împodobite şi colorate, altele doar
smălţuite şi lipsite de orname1Tte. Din prima categorie fac parte străchinile,
farfuriile, căniţele „de moşi", ulcioarele ş. a., iar la cea de-a doua vom reveni.
tehnică
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În fosta secţie de ceramica a Cooperativei „Suceviţa", s-a încercat şi
executarea unor vase după modelul celor de la Kuty, încercare care nu a dat
rezultate scontate, produsele din această categorie neîntrunind calităţile artistice
şi tehnice ale acestui renumit centru de olărie bucovineană.
Începând din 1991 funcţionează la Marginea un atelier de olărie al
Cooperativei de Consum. Aici se produc vase de ceramică roşie smălţuită, de uz
gospodăresc: oale pentru lapte, pentru fiert sarmale, căni, ghivece pentru flori.
care se desfac prin magazinele proprii.
În comună au existat şi mai există încă şi meşteri particulari care lucrează
aceleaşi categorii de vase de uz gospodăresc din ceramică roşie smălţuită, pe
care le vând în piaţa din oraşul Rădăuţi, în zilele de târg. Cei mai cunoscuţi sunt
cei din familia Pascaniuc (Toader, Arcadie, Gheorghe, Mihai).
Ceramica roşie smălţuită lucrată la Marginea este ornamentată simplu, fără
culori. De obicei pe partea superioară a oalelor pentru sarmale, a cănilor şi a
ghivecelor, pe umărul oalelor pentru lapte şi al ulcioarelor, sunt realizate una
sau două linii circulare imprimate cu rotiţa zimţată. Dacă sunt două, spaţiul liber
dintre ele este completat cu o linie circulară ondulată, realizată prin imprimare
cu un băţ în formă de cui. Unele din aceste vase sunt lipsite de ornamente.
Ghivecele pentru flori au marginea crestată prin imprimare cu degetul.
În prezent la Marginea se lucrează şi ceramică roşie şi neagră. Centrul este
însă cunoscut prin ceramica neagră, lucrată cu preponderenţă în trecut şi în
prezent.
Tradiţia din Marginea a păstrat amintirea unor olari foarte talentaţi ca
Dumitru Beringhean, Onofrei, Magopăţ, Arcadie Beringhean. Dar cei care s-au
impus prin creaţia lor deosebită au fost Vasile Magopăţ şi soţia sa Ştefania.
tradiţia în familie fiind continuată de fiul lor, talentatul meşter Ion (Nicu)
Magopăţ, care a preluat atelierul fostei cooperative de artizanat. Aici lucrează în
prezent circa 6-8 bărbaţi care modelează la roată, şi câteva femei care
împodobesc vasele.
Datorită calităţilor sale funcţionale şi estetice, ceramica neagră de
Marginea a avut în trecut şi o arie largă de răspândire, cuprinzând toate satele
învecinate şi ajungând până în zone mai îndepărtate. Principalul loc de vânzare
al vaselor de aici a fost piaţa Rădăuţi. Dar olarii mărgineni, ca şi cei din alte
centre, obişnuiau în trecut să umble prin sate cu căruţele încărcate cu oale, pe
care le vindeau pe bani sau le schimbau pe cereale. Ei mergeau în zilele de târg
şi vindeau vase pe pieţele din Suceava, Botoşani, Humor, Câmpulung, Siret
fapt care.a făcut ca această ceramică să fie răspândită şi în alte zone.
În prezent ceramica neagră de Marginea este răspândită în toată ţara,:
putând fi cumpărată din comerţ şi fiind solicitată la export. Meşterii olari de aici]
participă cu mult succes la târgurile de ceramică românească organizate în ţară.i
unde se bucură de aprecieri favorabile din partea juriilor şi a publicului.
J
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Comuna Marginea este străbătută de numeroşi turişti din tară şi din
care fac aici un popas pentru a vizita atelierele de olărie, de unde
pleacă cu impresii şi amintiri frumoase. Muzeele etnografice din Rădăuţi şi
Suceava, Muzeul Satului din Bucureşti, Muzeele etnografice din Sibiu, laşi,
Goleşti ş. a. au în colecţiile lor ceramică neagră de Marginea. Ea se găseşte şi în
colecţiile particulare ale amatorilor de ceramică din ţară şi de peste hotare.
Cunoscutul meşter Ion Magopăţ este invitat periodic la MUSEUMDORF
„DUPPEL" BERLIN-WEST, unde are amenajat un atelier în care face
demonstraţii şi confecţionează vase de Marginea, pe care le vinde amatorilor.
Pentru deţinătorii de ceramică neagră din Bucovina (muzee şi colecţionari
particulari), trebuie făcută precizarea că, până la mijlocul secolului XX,
asemenea ceramică s-a lucrat nu numai la Marginea, ci şi în alte centre
apropiate de la Siret, Mihăileni şi Păltinoasa. În aceste centre, pe lângă ceramica
smălţuită s-a lucrat şi ceramică neagră, asemănătoare uneori până la identitate
cu cele de la Marginea, atât prin forma vaselor, cât şi prin ornamentele cu care
sunt împodobite acestea. De aceea este dificilă precizarea exactă a centrului în
care au fost realizate vasele negre lucrate în Bucovina până la mijlocul secolului
nostru. Cert este că majoritatea acestora provin de la Marginea, dar culegerea
unor informaţii suplimentare de la deţinătorii care oferă asemenea vase, ne
poate ajuta în documentarea cu privire la originea acestora. Este sigur că vasele
negre executate după al doilea război mondial în Bucovina au ca loc de
provenienţă centrul de la Marginea.
străinătate,

Note:
l)

Petru

Rezuş,

Contribuţii

la istoria

oraşului Rădăuţi,

Editura Litera,

Bucu_reşti,

I 975, p. 93.
2) Die Bukovina, Cernovitz, 1899, pp. 225-226.
3) Camera de Muncă Cernăuţi, Listă de alegători a judeţului

Rădăuţi, Secţia

Meseriaşilor.

~)

5)
6)
7)

8)
9)

10)

Barbu Slătineanu, Ceramica românească, Bucureşti, 1938, tabelul de la pp.
194-196; vezi şi harta de la p. 93.
Ion Vlăduţiu, Creatori populari contemporani din România, Editura
Sport-Turism, Bucureşti, 1981, p. 90.
Ţancred Bănăţeanu, Arta populară bucovineană, Artis, Bucureşti, 1974, p.
156.
Idem, p. 134.
Ţancred Bănăţeanu, op. cit., p. 135.
Ţancred Bănăţeanu, op. cit., p. 160.
Ion Vlăduţiu, op. cit., p. 191.
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VOPSITUL VEGETAL, MEŞTEŞUG PE CALE DE
DISPARITIE
ÎN BUCOVINA
,
GEORGETA S/DOR/UC
Ţesăturile şi cusăturile tradiţionale din Bucovina se prezintă cu o discreţie
potrivire rafinată a motivelor, într-un amestec armonios de culori rar întâlnit
ln alte zone ale ţării. Ele arată existenţa în aceste ţinuturi a unei industrii casnice
;ărăneşti bine dezvoltate.
Obârşia industriei casnice trebuie căutată în trecutul cel mai îndepărtat.
Datori suntem deci acestei industrii, în care se oglindeşte atât de viu trecutul
1ostru ca neam, să-i dăm însemnătatea cuvenită. Produsele acestei industrii sunt
~od al iscusinţei şi hărniciei femeii satelor noastre. Ţăranca bucovineancă n-a
:recut prin şcoli speciale, n-a exersat în ateliere profesionale, dar continuând cu
fiecare generaţie datina străbunilor de a-şi îmbrăca casa şi înfrumuseţa traiul a
tjuns să realizeze produse de valoare deosebită în arta noastră populară.
Alături de tors şi ţesut, vopsitul lânii, inului şi cânepii făcea parte din
vechea industrie casnică. Vopsitul cu coloranţi vegetali a fost una din cele mai
)reţioase îndeletniciri populare. Ţesăturile erau vopsite cu coloranţi naturali
Jână la începutul secolului XX, chiar târziu prin deceniile 4-5.
Tehnica vopsitului cu sucuri extrase din flori de câmp, rădăcini de plante,
]ori şi frunze de pomi fructiferi, coji de nuci, paie de ovăz era transmisă prin
radiţie şi ţinută adesea ca un secret de familie.
în fiecare sat erau câteva femei pricepute, specializate în vopsitul vegetal.
::le cunoşteau bine aceste plante, perioada de culegere, dezvoltare şi înflorire,
1scare pentru a nu-şi pierde substanţa colorantă ca şi reţetele necesare pentru a
Jbţine intensitatea dorită. De multe ori femeile care se îndeletniceau cu vopsitul,
a reţetele şi operaţiunile obişnuite pentru obţinerea culorilor mai întrebuinţau şi
'Ormule tainice de vrajă şi superstiţii.
Aceste vechi cunoştinţe populare au stat la baza deschiderii în secolele
l(Vl-XVII a unor ateliere meşteşugăreşti pentru prepararea şi vopsirea firelor cu
:oloranţi vegetali. Culorile produse astfel erau foarte trainice, cu un luciu şi
~i
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aspect plăcut ce se poate observa şi azi la piesele vechi de peste 100 de ani
păstrate în muzeu. Cele colorate chimic sub acţiunea luminii şi a razelor de
soare se decolorează şi se taie mult mai repede. În manuscrisul intitulat Tainele
industriei casnice din toate vremurile scris de Eugenia loneţ şi păstrat în arhiva
muzeului Rădăuţi autoarea arată că „boielile din flori, mai temperate, pastelate
erau şi foarte trainice încât se rupea ţesătura cu totul dar culoarea nu ieşea".
Vopsitul cu plante era şi mult mai economic, pentru că în Bucovina exista
o bogată şi variată floră, femeile putând să-şi procure fără bani plantele de care
aveau nevoie pentru a extrage culorile necesare.
Unii intelectuali încă din sec. XIX şi-au dat seama de importanţa acestei
ramuri a industriei casnice cu răsfrângeri directe asupra simţului estetic şi
evoluţiei artei populare şi meşteşugurilor. S. FI. Marian, Artur Gorovei, T.
Pamfilie, M. Lupescu, C. Istrate au elaborat lucrări privind cromatica poporului
în care sunt indicate şi reţele de obţinere a culorilor. Aceste operaţiuni privite
superficial par simple dar, dacă le adâncim studiul ne vom trezi în faţa unei
acumulări de cunoştinţe ce îmbrăţişau un domeniu vast. A existat o reală ştiinţă
tradiţională de a folosi plantele pentru satisfacerea acestui scop.
Tehnica obţinerii culorilor din plante consuma mult timp şi muncă. Dar în
timpul când ţăranul se ocupa mai mult de cultura pământului, femeile aveau şi
ele destulă vreme pentru lucrările casnice între care se află şi arta vopsitului. Cu
timpul, din cauza schimbărilor survenite în economie, în viaţa satului, când
munca populaţiei satelor se caută mai mult şi se plăteşte mai bine, iar
pătrunderea până în cele mai îndepărtate localităţi a produselor industriale între
care şi vopselele chimice, modul acesta de boit se pierde tot mai mult şi oam.enii
se deprind a vopsi cu culori cumpărate, dacă nu preferă a cumpăra tortul gata
boit.
Înlocuirea coloritului vegetal cu cel chimic şi uşurinţa obţinerii culorilor cu
ajutorul produşilor industriali au determinat folosirea acestora pe scară largă în
industria casnică şi au adus modificări în gama coloristică a ţesăturilor.
Nuanţele calde, potolite au fost înlocuite cu culori intense, tonuri tari ce nu mai
au farmecul acestora. Încă la sfârşitul secolului XIX au fost unele societăţi şi
intelectuali care şi-au dat seama că prin procedeul acesta se reduce mult
valoarea produselor casnice şi originalitatea lor. De aceea, Societatea
Doamnelor Române din Bucovina văzând că vopsitul cu culori minerale a
devenit ;,o adevărată calamitate pernicioasă poporului a înscris la 14 iunie 1893
un concurs cu premii pentru reţete şi probe de boit cu culori vegetale". Cu toate
acestea acest meşteşug este tot mai puţin întrebuinţat, tot mai puţine femei îl
practică astăzi.

Din datele culese din teren, din cele desprinse din cărţi rezultă că în sate
existau femei care deţineau reţete de prelucrare a plantelor cunoscând foarte
bine proprietăţile acestora, amestecul şi combinaţia necesară pentru a obţine
nuanţa şi intensitatea culorii de care avea nevoie.
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Procedeul vopsirii cu culori naturale necesită un timp mai îndelungat şi un
efort sporit. Totodată trebuie respectate anumite reguli şi canoane. Astfel trebuie
păstrată curăţenia vaselor în care se prepară colorantul, mâinile să nu fie
murdare sau unsuroase, se înlătură frunzele şi florile pătate. Plantele se adună pe
timp frumos, la anumite date (Sânziene, Sf. Ilie) după perioada de înflorire, se
usucă la umbră, într-un loc ferit de vânt şi umezeală, păstrându-se în pungi de
pânză sau hârtie. Unele se folosesc aşa cum au fost culese (verzi), altele uscate
şi măcinate (fărâmiţate). Pentru anumite plante se utiliza şi macerarea sau
dospirea ce dura 2-4 zile, procedeu prin care se extrăgea sucul necesar şi după
aceea se fierbea. Pentru reuşita vopsirii femeile ştiau să păstreze proporţia
exactă între cantităţile de plantă şi apă corespunzătoare fiecărei reţete,
combinaţiile între plante putând obţine o întreagă gamă de nuanţe.
Coloranţii vegetali se obţineau din flori, frunze, fructe, scoarţe, rădăcini.
Culorile obţinute din flori şi fructe erau mai puţin rezistente şi de aceea se
foloseau mai rar.
Din frunze se extrăgeau coloranţi mai rezistenţi şi mai numeroşi. Cei mai
rezistenţi erau cei rezultaţi din scoarţe şi rădăcini (ex. scoarţe de stejar, arin,
rădăcina de nuc).
Femeile întrebuinţau sucurile colorante simple, aşa cum erau extrase din
plante, dar de cele mai multe ori cu adaosuri (fixatori) care fac legătura între
fibră şi coloranţi. Aceşti fixatori numiţi tehnic mordanţi sunt: piatra acră, piatra
vânătă, sarea amară, calacan, var, apă tare, leşie, zer, moare de varză, usuc de
lână şi chiar urină. Trebuie reţinut faptul că sătencele noastre ştiau că pot obţine
variante şi chiar culori diferite numai prin schimbar~a întăritorului sau a
cantităţii acestuia.
Vopsitul vegetal începea cu apariţia primelor flori de primăvară şi continua
·
pe tot parcursul anului vegetal.
Tehnica vopsitului
Materialul textil (lână, in, cânepă) înainte de vopsire era spălat şi lăsat mai
mult timp în apă pentru ca să umfle fibra şi apa să-l pătrundă bine. Artur
Gorovei în a sa lucrare Meşteşugu/ vopsitului cu buruieni prezintă mai multe
metode de vopsit folosite în Bucovina. Astfel se vopsea punând firele în zeama
colorantă obţinută prin fierberea plantei şi împietrită cu piatră acră; sau, fără să
fiarbă se pun frunzele în borş crud odată cu firele, se lasă să stea trei zile apoi se
pun în leşie în care s-a topit piatră acră, împietrindu-se deodată vopseaua şi
fibrele. O a treia metodă presupune să se toarne piatră acră în zeamă în timpul
fierberii fibrelor cu ea, iar alta recomandă să se fiarbă apa cu piatră vânătă şi se
pune vopseaua în ea. Alteori se împietresc firele mai înainte de a le vârî în
substanţa colorantă. Firele vopsite se clătesc cu apă limpede şi se pun la uscat.
Se pot clăti şi cu borş.
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Activarea procesului de vopsire se poate face prin creşterea temperaturii şi
în zeama colorantă a clorurii de sodiu (sare de bucătărie).
Timpul de vopsire are influenţă asupra uniformităţii vopsirii. O vopsire
rapidă măreşte posibilitatea neuniformizării. Se poate întâmpla ca porţiuni din
fibre să fie vopsite mai puternic sau mai slab, de aceea trebuie respectat timpul
de vopsire specific fiecărui material textil.
Cunoaşterea relaţiilor dintre coloranţi şi materialele ce trebuie vopsite este
foarte importantă pentru a realiza vopsiri rezistente, uniforme şi cu nuanţe
prin

adăugarea

plăcute.

o varietate mare de tonuri şi nuanţe trebuie combinaţi mai
dar care să aibă acelaşi procedeu de vopsire. Nuanţele obţinute
cu denumiri plastice: liliachiu, roziu, mieriu, narangiu, curechiu, mohorât
demonstrează inventivitatea fiecărei femei. Ele ştiu că pentru tonurile închise se
folosesc soluţii mai concentrate, iar pentru tonurile deschise soluţii mai diluate
şi acordă importanţă acestui proces pentru a obţine fibre vopsite, rezistente la
umezeală, spălat şi la lumina zilei.
Cele mai multe reţete sunt pentru obţinerea culorilor primare: negru, roşu,
galben, vânăt.
Culoarea neagră este nelipsită la ţesăturile din Bucovina, întrebuinţată fie
drept culoare de fond sau la diversificarea motivelor. Se obţine în special din
scoarţă şi boabe de arin negru. Scoarţa de arin se usucă mai întâi şi apoi se
fierbe cu calaican iar în soluţia obţinută se pun sculurile. Pentru catrinţe, brâie
se vopseşte şi lâna neagră care primeşte o nuanţă de negru mai pronunţat. Din
scoarţa de arin se face şi cruşala în care se înmoaie pielea din care se îngruzesc
opincile. Negrul se obţine şi din coji de nuci verzi dar şi coapte lăsate la
putrezit, apoi fierte, care dau la început o culoare cafenie sau un negru verzui.
iar adăugându-se calaican se transformă în negru. Tot negru se obţine şi din
combinaţiile de arin şi coji de nucă, arţar şi arin, perj şi calaican, arţar, nuc şi
sovârv, arin şi frunză de nuc, arin şi stejar, arin şi prun, frunze de boz, de soc şi
alte combinaţii. La acestea se adaugă calaican şi uneori piatră acră şi sare.
Pentrn galben alămâu se foloseşte floarea de pojarniţă (sunătoare). Aceasta
se culege când este bine înflorită după care se usucă treptat la umbră, apoi se
pune în apă la plămădit, lăsându-se câteva zile până se îngălbeneşte apa. Când
apa a devenit galbenă se pune conţinutul la fiert şi după câteva clocote se
strecoară, iar în zeamă se pun sculurile spre a fierbe odată cu piatra acră sau
borşul de putină pus pentru împietrire.
După alte câteva clocote vasul se dă deoparte fără a scoate sculurile care
rămân în soluţie până la răcire, apoi sunt clătite bine cu apă rece. Pentru
obţinerea mai multor nuanţe se scot sculele pe rând din vas.
Coji de ceapă albă, uscate, fierte şi împietrite dau culoarea galben deschis.
Se folosesc pentru vopsit atât firele de lână cât şi cele de bumbac, in şi cânepă.
La firele de lână culoarea este mai pronunţată, iar la celelalte este mai ştearsă.
Pentru a

obţine

mulţi coloranţi
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Cojile de ceapă roşie, uscate, fierte, împietrite dau culoarea galben mai închis,
spre roşcat.
Florile de drobiţă culese la sfârşitul lunii iunie şi scoarţă de măr pădureţ,
fierte şi împietrite cu borş dau culoarea galben aprins. Un galben cărămiziu se
obţine din frunze mici de răchită, culese şi uscate, fierte în apă şi împietrite cu
piatră acră. Pentru o nuanţă mai pronunţată trebuie respectată procedura. Galben
arămiu se obţine din frunze de mesteacăn fierte tare şi stoarse, iar soluţia se
împietreşte tot cu piatră acră.
Paie de ovăz fierte timp îndelungat şi împietrite dau culoarea galben
deschis pentru fire de lână. Calaican dizolvat în borş fiert în apă se foloseşte
pentru vopsit în galben firele de în, cânepă folosite pentru vârstele ştergarelor,
feţelor de masă, sacilor, ţolurilor cadrilate.
Un procedeu pentru a obţine culoarea roşie presupune ca sculurile să fie
\·opsite mai întâi în culoare galbenă, apoi fierte în zeama cojitor de arin roşu
care a fost împietrită cu borş. Roşu se mai obţine din coajă de perj. Coaja tăiată
mărunt este pusă la fiert într-un vas cu multă apă. Vasul acoperit cu un capac
este lăsat să fiarbă mocnit, la foc domol timp de 2-3 ore. Se introduc apoi firele
intercalate cu câte un strat de ceapă. Se dau din nou la fiert 1-2 ore până se
prinde vopseaua. Dacă se doreşte o culoare mai întunecată se repetă fierberea de
două sau mai multe ori.
Pentru roşu întunecat, Artur Gorovei dă următoarea metodă: două părţi
flori de sovârv şi o parte frunze de pădureţ. În zeama obţinută, fiartă bine se pun
sculurile şi se toarnă peste ele cenuşă pentru a le împietri.
Culoarea roşie se mai obţine din sovârv şi coji de ceapă roşie uscate, fierte
împreună şi împietrite; muguri de arini uscaţi, fierţi în borş, în zeama obţinută
punându-se firele împreună cu piatra acră; din boabe de soc şi coajă de arin iese
roşu mohorât, frunze de mesteacăn roşu şi împietrite dau roşu deschis, sfecla
roşie coaptă apoi rasă, fiartă în borş, strecurată, în zeama obţinută întărită cu
calaican se fierb firele.
Culorile verde şi maro existente pe scoarţele înflorate bucovinene au
nuanţe. calde datorită coloranţilor vegetali. Pentru cafeniu firele erau de obicei
vopsite mai întâi în galben cu coajă de măr pădureţ, floare de pojarniţă sau
drobiţă apoi puse în amestecul obţinut din coji de nuci verzi şi coji de mesteacăn
fierte şi împietrite. Cafeniul se mai obţine din floare de sovârv, coji de nuci
verzi, coajă de prun fierte odată cu firele şi împietrite.
Pentru verde se întrebuinţează frunze verzi de nuc şi coajă de arin, apoi
brânduşe fierte şi împietrite cu piatră acră. Frecvent era întrebuinţată următoarea
reţetă: firele erau mai întâi îngălbenite în flori de drobiţă întărită cu piatră acră şi
apoi ţinute câteva ore în borş şi spălate la urmă cu leşie.
Albastru se obţine mai ales din usuc de lână fiert cu piatră albastră
dizolvată în borş. În acest amestec se introduc firele, se lasă 2-3 zile apoi se
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spală cu leşie. Tot albastru se capătă din flori de liliac, brânduşe de toamnă,
viorele care se lasă la plămădit apoi se amestecă cu usuc şi calaican.
Acestea sunt câteva reţete de obţinere a culorilor primare mult solicitate în
arta textilelor din Bucovina. Nuanţele diferite de galben, roşu, cenuşiu, verde,
albastru se obţineau prin combinarea culorilor primare.
Astăzi tradiţionalul vopsit acasă cu coloranţi vegetali aproape a dispărut şi
rareori găseşti o bătrână care-şi aduce aminte de procedeele folosite pentru
vopsit. Se pierde astfel unul din cele mai ingenioase meşteşuguri ale poporului
român.
De aceea se impune ca după o serioasă cercetare, informare în teren,
experienţe să se elaboreze un studiu care selectând operaţiile tradiţionale,
simplificându-le să ajute la reînvierea acestei ocupaţii şi să fie de utilitate în
industria actuală a coloranţilor.

Note:
1. Eugenia Ioneţ, Tainele industriei casnice din toate vremile, ms, 1921,
arhiva muzeului Rădăuţi, inv. 1832, p I.
2. „Lamura", nr. 2, anul 1, nov 1919, p. 236.
3. Dimitrie Comşa, Din ornamentica română. Album artistic reprezentând 284
broderii şi ţesături după originale ţărăneşti, Sibiu 1904, p. 6.
4. Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti, Editura
Academiei, Bucureşti 1982, p. 135.
5. Eugenia loneţ, Op. cit., p. 18.
6. G. T. Niculescu-Varone, Costume naţionale din România întregită,
Bucureşti, 1939, p. 240.
7. Istoria gândirii şi creaţiei ştiinţifice şi tehnice româneşti, Editura
Academiei, Bucureşti, 1982, p. 135.
8. Henri H. Stahl, Paul H. Stahl, Civilizaţia vechilor sate româneşti, Editura
ştiinţifică, Bucureşti 1968, p. 66.
9. Erich Kolbenheyer, Motive ale industriei casnice de broderii în Buco~ina,
Viena, 1913, p. 45.
10. Românii din Bucovina, Cernăuţi, 1906, p. 84.
11. Dimitrie Comşa, Op. cit., p.7.
12. Eugenia Ioneţ, Op. cit., p. 18.
13. Elena Nicoară, Coloritul vegetal, Centrul de îndrumare a creaţiei populare,
Iaşi, 1972, p. 4.
14. Artur Gorovei, Meşteşugul vopsitului cu buruieni, Bucureşti, 1943.
15. Elena Nicoară, Op. cit., p. 7.
16. Ileana Raţiu, Tablouri în goblen, Editura tehnică, Bucureşti, p. 30." ·
17. Eugenia loneţ, Op. cit., p. 18.
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PORTUL ROMÂNESC ÎN BUCOVINA, MĂRTURIE A
UNITĂTII NATIONALE
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.

PETRU RUSŞINDILAR

Costumul naţional este o moştenire preţioasă a românilor. Îl întâlnim prima
reprezentat pe monumentele arhitectonice: Columna lui Traian de la Roma
?i Monumentul de la Adam-Clisi. Este costumul dac, pe care, peste veacuri, îl
întâlnim purtat şi azi cu credinţă de populaţia noastră de la munte. În trecut,
acest costum era costumul de toate zilele al întregului popor românesc.
Influenţele străine, pe de o parte, şi tehnica modernă, pe de altă parte, l-au
înlăturat din multe case. Fără să fie eliminat pe deplin, a ajuns să fie îmbrăcat
mai ales la sărbătorile de seamă ale neamului, cu care prilej se manifestă
mândria pentru o moştenire care a constituit podoaba poporului român, atât în
zilele bune cât şi în cele rele. În Bucovina, care este parte integrantă din acelaşi
spaţiu al poporului român, poate mai mult decât oriunde, s-au păstrat nealterate:
portul, credinţa, tradiţiile şi un vocabular arhaic din cele mai interesante.
Explicarea acestui fapt se datorează în primul rând reliefului şi unui caracter
aparte ce-l au locuitorii din acest spaţiu românesc, de a nu primi ce este străin.
:vtoştenirea din bătrâni trece în Bucovina ca ceva sfiînt. Acest fond păstrat încă
de la vechii daci şi mai cu seamă de la carpi, acei daci liberi, care şi-au păstrat
încă mult timp independenţa după supunerea celorlalţi de către romani. Cât de
mulţi erau aceşti daci liberi se vede şi prin aceea că, dacă Traian luase numele
de „Dacicus'', un alt împărat roman şi-l însuşise pe cel de „Carpicus". Nu este
lipsit de interes nici faptul că, tot în aceste părţi, Dimitrie Cantemir aminteşte de
anumite privilegii pe care le aveau locuitorii din regiunea Câmpulungului
Moldovenesc. În întreaga perioadă a dominaţiei habsburgice în Bucovina
( 1774-1918), a fost o luptă continuă pentru păstrarea limbii române, a tradiţiilor,
datinilor şi credinţei strămoşeşti. Această luptă i-a oţelit pe românii bucovineni
contra oricăror tendinţe de deznaţionalizare. Românii de aici au dovedit că
limba, credinţa, tradiţiile sunt mai puternice decât orice graniţe politice
ai1ificiale. Un popor nu se poate deznaţionaliza când la fiecare pas îi vorbeşte
dată
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trecutul înaintaşilor, căci nu este loc în Bucovina care să nu fie legat de figurile
cele mai glorioase ale neamului nostru. Mulţimea mănăstirilor, - în jurul
Obcinei Mari, care cu drept cuvânt merită numele de Sfântul Munte al
Românilor, se află Voroneţul, Humorul, Moldoviţa, Suceviţa, Putna, Rădăuţii apoi mormintele voievozilor n-au putut lăsa în nepăsare pe români. Văzând însă
stăpânirea
austriacă, îndârjirea băştinaşilor contra tendinţelor ei
de
deznaţionalizare, a început a face în Bucovina tot felul de colonizări de
populaţie străină. Aşa se explică unele modificări etnice suferite în această
parte. La pătrunderea acestora pe pământul românesc al Bucovinei existau sate
cu aşezăminte de cultură şi o populaţie legată de pământ prin ocupaţiunile
inerente unui sol destul de bogat, mai ales pe văile râurilor, precum şi printr-un
trecut însemnat, încât a aduce, aşa cum se încearcă şi în prezent, motive de
„Vacuum" este vădit tendenţios. Se ştiu datele venirii nu numai ale străinilor
îndepărtaţi de pe pământul românesc, ci şi ale tuturor vecinilor. Singurii numai
românii n-au înscris în istorie data venirii lor. Ei sunt oamenii locului.
Stabilitatea aceasta se vede şi din ocupaţiunile lor, agricultura şi păstoritul cu
pendulările periodice, vara la munte, iama la şes. Din păcate Institutul
Bukowina din Augsburg (Germania), în unele din studiile sale publicate, caută
să demonstreze că Imperiul habsburgic a găsit în Bucovina, la anexarea ei în
1774, o populaţie cu un nivel de civilizaţie şi cultură foarte scăzut 1 • în fapt acest
institut a reluat vechile „aprecieri" vehiculate la începutul veacului al XX-iea,
după care la anexarea din 1774 a Bucovinei, aici era „un popor inferior, lipsit de
orice cultură, spre a învedera marile foloase obţinute sub ocârmuirea cea nouă",
adică a Austriei, care are, chipurile, meritul de a fi „civilizat o ţară şi un popor
sălbatic" şi de aici „recunoştinţa ce le-o datorăm"2 .
În contrast cu acest punct de vedere, Centrul de studii „Bucovina" al
Academiei Române, cu sediul la Rădăuţi, judeţul Suceava, susţine că la
săvârşirea acestui rapt, românii de aici aveau o civilizaţie străveche, cum atestă
industria casnică, foarte dezvoltată în Bucovina, care ilustrează şi aplicare
artistică ce stârneşte şi astăzi admiraţia dincolo de hotarele acestei provincii 3,
punct de vedere la care subscriem în totalitate, pentru că se bazează pe adevărul
istoric.
În condiţiile în care românii bucovineni erau persecutaţi la tot pasul, printre
altele şi pentru purtarea tricolorului românesc, mai mulţi locuitori din
Câmpulung Moldovenesc s-au adresat deputaţilor românilor din Parlamentul de
la Viena, aducându-le la cunoştinţa că elevii şcolilor de aici erau împiedicaţi de
jandarmi să poarte brâie tricolore. Atunci aceştia atrăgeau atenţia că fiecare
naţiune „are un semn caracteristic prin care se deosebeşte de celelalte naţii şi
aşa avem şi noi brâul tricolor care nu se poate despărţi de cămaşa naţională ...
Ca români ne vom păstra în orice împrejurare limba, portul şi datinile. Aceste
trei lucruri, sunt pentru noi şi pentru naţie sfinte şi nimeni să nu se atingă de
ele". Aceste exemple de persecuţii - spuneau câmpulungenii - „nq trebuie
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p-ivite ca un caz izolat sau ca o întâmplare trecătoare: acestea sunt numai o
prte mică dintr-un sistem mare de asuprire îndreptat împotriva întregii
4
mţionalităţi române." .
Distinsul intelectual şi patriot, preotul Constantin Morariu, nu întâmplător
:lil:răgea atenţia asupra primejdiei înstrăinării unor români bucovineni pentru că
!-.lU lăsat de portul naţional, începând „a se împopoţa cu bulendre putregăioase
mmpărate de prin târguri". „Furca, fusul, stativele - spunea el - aduc
mdestulare şi noroc în casele românilor, iar unde lipsesc aceste unelte, acolo se
~uibă lenea, patimele, sărăcia şi droaia tuturor nevoilor şi ticăloşiilor ... De
altminterea, fudulia cu haine străine nu e de fel semn de minte sănătoasă, ci
iemn de prostie şi de sălbăticie."5 .
Cultura plantelor textile, existenţa lânii în această zonă, prelucrarea acestor
produse, au asigurat populaţiei româneşti de aici, în toate timpurile, o
imbrăcăminte ieftină, simplă şi sănătoasă. Răspândită de la început în toate
colţurile pământului locuit de români, a fost un element în cimentarea unităţii
poporului nostru. Iar păstrarea acestui port în cadrul geografic locuit de români
dovedeşte, pe de altă parte, continuitatea neamului nostru de-a lungul secolelor.
Este încă un punct de sprijin la această problemă atât de mult contestată de unii
ib-torici străini.
În împrejurările deosebite ale dominaţiei străine în Bucovina, fruntaşii
românilor de aici au întreprins numeroase acţiuni pentru promovarea costumului
românesc. Astfel, Societatea de Citire „Viitorul", din comuna Pătrăuţi, la
iniţiativa că11urarului C. Morariu, acorda anual premiu acelor fete din sat care în
:fecurs de un an de zile îşi făceau ele singure, cu mâinile lor, cele mai mândre
~măşi, catrinţe şi găteli de cap, anume pentru zilele de sărbătoare şi petreceri.
Festivitatea acordării acestor premii avea loc în Duminica Floriilor. În felul
!lCesta se încurajau tradiţiile şi obiceiurile româneşti până ce se vedea „satul
mtreg vindecat de spurcata şi atât de greţoasa boală a purtării putregaiurilor
ilrăine."6 .
Concomitent cu aceasta, în comuna Pătrăuţi, se acorda şi o atenţie foarte
nare creşterii şi educării copiilor, instituindu-se premii pentru mamele care
l\'eau copii cel mai bine îngrijiţi şi mai frumoşi, cât şi premii pentru feciorii şi
~tele care aveau cea mai bună purtare şi aveau cele mai multe cărţi citite de la
3iblioteca Societăţii „Viitorul"7 • Portul, limba, credinţa şi obiceiurile au fost în
oate timpurile elementele de bază ale unităţii naţionale, care ne-au asigurat
riumful peste toate greutăţile ce am avut de întâmpinat, mai ales în timpul
k1minaţiei străine. Prin aceasta, ele rămân şi mai departe piedestalul
l'rizonturilor pe care poporul nostru are a le cuceri şi stăpâni în viitor. Portul
umânesc este în principal produsul femeii române„ Ea I-a lucrat şi tot ea 1-a
nfrumuseţat. Astfel istoria costumului românesc devine expresia manifestărilor
utleteşti de care s-a dovedit a fi capabilă. Această sinteză, veşnic în devenire şi
:dată artistic de femeia română concretizează trecutul şi deschide drum
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viitorului. Legătura spirituală şi materială ce se stabileşte între cele două form
ale timpului - trecut şi viitor - este o garanţie în plus pentru unitatea ~
continuitatea vieţii spirituale pe care o ducem. „În sfârşit industria casnică .
ţărancelor noastre - sublinia C. Morariu - ar aduce mari venituri şi în nego1
Americanii, de pildă, socotesc ştergarele româneşti ca cele mai bune. Înaint•
deci, fraţilor, mereu înainte."8 . Pe linia ce se reliefează din acest fenome1
trebuie căutată şi semnificaţia istorică a cuvintelor pe care le-a exprimat Carme1
Sylva: „Viitorul ţării îl ţese femeia!".
Note:
I) Dimitrie Vatamaniuc, Bucovina in viziunea a trei instituţii de cercetare, îr
„Analele Bucovinei", an I, nr. 211994, p. 239-240
2) George Tofan, Şcoala din Bucovina. Introducere, în Calendarul „Glasu
Bucovinei" pe anul 1920, Cernăuţi, p. 67-68
3) D. Vatamaniuc, Op. cit., p. 239-240
4) „Patria"(Cernăuţi), nr. 227 şi nr. 277 din 15/27 ianuarie şi 21mai1899.
5) Constantin Morariu, Moşia şi limba noastră. Retipărire separată dir
„Calendarul poporului bucovinean pro 1902", Tipografia Societăţi:
Bucovinene, Cernăuţi 1901, p. 45-46.
6) Constantin Morariu, Binele nostru obştesc. MonogJ·afia culturală a comunei
Pătrăuţi pe Suceava, Societatea Tipografică Bucovineană, Cernăuţi, 1908.
p. 46-47.
7) Ibidem, p. 50.
8) Constantin Morariu, Ţărănimea „. Societatea Tipografică Bucovineană.
Cernăuţi, 1925, p. 4
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ION ALEXANDRU CÂRLAN

Constelaţia afectivă Oedip, În care se întâlnesc tendinţele incestuoase şi
~aricide, este considerată un element cultural universal uman. Ca atare, ea ar
rrebui să fie recogniscibilă sub o formă sau alta în orice cultură. Dacă acceptăm,
împreună cu Marthe Roberth, că basmul este un gen oedipian prin excelenţă,
'om putea spune că problematica oedipiană afectează mai mult sau mai puţin
orice cultură.

În ceea ce priveşte însă motivul literar oedipian, povestea celui ce-şi
pentru a se căsători cu mama sa, vom constata că recurenţa lui în
cadrul unei culturi sau de la o cultură la alta este semnificativ diferită. Spre
:=xemplu, se manifestă cu claritate în mitologia greacă, dar nu acelaşi lucru îl
putem spuni: şi despre folclorul românesc, care pare a fi foarte sărac în această
privinţă. Scopul acestei lucrări este de a localiza motivul literar oedipian în
folclorul românesc, mai exact, de a scoate în evidenţă şi de a interpreta, din
punctul de vedere al esteticii psihanalitice, acele creaţii folclorice care au ca
structură a construcţiei narative motivul lui Oedip.
După cum am mai spus, folclorul românesc este sărac în această privinţă.
Tema fiului ce-şi ucide tatăl spre a se căsători cu mama sa apare sporadic şi în
zone etnografice diametral opuse. O dată apare la românii de pe Valea
Timocului, spaţiu etnografic ce reuneşte elemente româneşti, sârbeşti, bulgăreşti
şi greceşti. Problematica oedipiană este legată de motivul ursitoarelor, subsumat
remei destinului şi este identificabilă în balada Stăncuţa sau Ursitorile în
·.arianta ei Ursitoarea, precum şi în basmul Ursitorile, unde structura narativă a
~ladei este reluată camuflat, pentru a putea satisface canoanele basmului, dar şi
pentru a eluda, probabil, unele interdicţii culturale.
A doua oară, motivul apare în zona etnografică Bucovina, legat de motivul
'.vstriţei, peşte fabulos, de fapt un peşte răpitor ce trăieşte doar in râul Bistriţa.
~litul oedipian este identificabil în acest caz în basmul Lostriţa, poate cel mai
;:zbutit din punct de vedere estetic dintre toate creaţiile folclorice pe această
omoară tatăl

~mă.
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Înainte de a începe cercetarea îndeaproape a acestora, mă consider
trec în revistă alte două motive folclorice, de data aceasta de circulaţie mai largă, ce sunt legate de problematica oedipiană, chiar dacă în forme
indirecte, şi poate chiar îndoielnice. Problematic este motivul „Stoican" recurent
în zonele etnografice Banat, Mehedinţi, Timoc şi Ilfov. Stoican, haiduc fără
noroc, întâlneşte într-o zi în codru o femeie cu un copil mic, însoţită de bărbatul
ei. Stoican îi prinde şi îi leagă pe cei doi părinţi, iar pe copil îl omoară şi îl frige.
silindu-i pe părinţi să îşi mănânce propriul copil. În urma acestei fapte, Stoican
se îmbolnăveşte grav şi îi mărturiseşte mamei sale păcatele comise. Aceasta.
îngrozită, îi spune că femeia îi era soră, bărbatul cumnat, iar copilul nepot şi îl
blestemă cumplit. Stoican moare în chinuri, iar într-o altă variantă trupul său nu
este primit în nici un mormânt (în apă, în pământ sau în vânt).
Al doilea motiv, „Soarele şi Luna'', este centrat pe tema incestului între
frate şi soră. Soarele îşi caută în lumea întreagă soţie, dar nu găseşte nicăieri pe
cineva potrivit în afară de sora sa. Cuprinsă de spaimă, aceasta încearcă să-i
zădărnicească intenţia, cerându-i să ridice un pod mare şi scară de fier până la
cer, pentru a-l accepta ca bărbat. Trecând peste aceste probe, Soarele este trimis
de sora lui să urce până la Adam şi Eva - în alte variante Crăciun şi Dumnezeu
- în nădejdea că sfatul lor îl va abate de la pornirea incestuoasă. Zadarnic
aceştia îl poartă prin rai şi iad, arătându-i pedeapsa celor păcătoşi şi răsplata
celor vrednici. Soarele se întoarce neînduplecat, pornind la cununie pe podul
înălţat peste mare, sora Soarelui se opreşte să bea apă sau cere mirelui să
păşească el înainte şi se aruncă într-o fântână sau în mare. Ei sunt prefăcuţi în
Soare şi Lună, spre a nu se întâlni niciodată. Atrage atenţia o variantă în care.
după ce Soarele este trimis la Adam, unde vede raiul şi iadul, dar nu se
înduplecă să renunţe la dragostea sa incestuoasă, Adam se sfătuieşte cu Legea
Bătrână (personaj misterios - probabil o întruchipare a celor mai vechi
interdicţii culturale) care-i atrage atenţia că, dacă Soarele se va însura, va avea
copii mulţi sori, astfel încât nu va mai fi niciodată noapte şi oamenii, muncind
tot timpul fără să se odihnească, vor muri.
Acest motiv, „Soarele şi Luna", are răspândire practic pe întreg teritoriul
etnografic românesc, prin variante mai apropiate sau mai îndepărtate de acest
nucleu narativ prezentat aici. Totodată, prin recurenţa lui ridicată şi zona
acoperită, pare a fi cel mai reprezentativ motiv folcloric legat de problematica
oedipiană din cultura română.
În ceea ce priveşte motivul ursitei sau al destinului, căruia i se subsumează
operele folclorice legate de mitul oedipian, voi analiza mai întâi variantele de
baladă, apoi basmul cu acelaşi titlu, Ursitorile şi, în final, basmul Lostriţa.
încercând să identific cum este încriptat Conţinutul latent al mitului în
conţinutul manifest.
O primă variantă a baladei este relativ simplă. Stăncuţa, ajunsă la vârsta
potrivită, se căsătoreşte şi naşte opt copii, care mor însă imediat după naştere.
îndreptăţit să
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Al nouălea copil reuşeşte să supravieţuiască şi este vizitat într-o noapte de
ursitoare care, fără să ştie, sunt spionate de tatăl copilului. Ursitoarea cea mai
mică predestinează copilului să se căsătorească cu mama sa când va împlini
vârsta de optsprezece ani. Ţin să atrag atenţia că în prezicerea ursitoarei nu se
menţionează nimic despre uciderea tatălui.
Să

se-ntâmple o minune:
mumă-sa s-o-nsura,
Baş ' cu ea s-o cununa,
Să se ducă pomina
Pieste toată lumea!

Surorilor, ursitorilor,
Zânelor, visătorilor,
Las ' copilul să trăiască,
Vacul să şi-l văcuiască;
De la optşpe ani de zile,

Cu

Tatăl copilului îi povesteşte Stăncuţei cele auzite şi vrea să-şi ucidă fiul,
aruncându-l în fântână dar mama îi sugerează să nu-l omoare, ci să-l închidă
într-un butoi si să-l arunce în Dunăre. Tatăl acceptă propunerea şi copilul este
lăsat în seama valurilor Dunării. În acest moment se conturează în text un
adevărat roman familial, în care părinţii copilului nu mai sunt cei naturali, ci valurile Dunării şi stelele:

De copilaş nu grijeau
C-are mumă valurile,
Dară tată stelele.

Copilul este găsit şi crescut de nişte năvodari (pescari). La împlinirea
vârstei de cincisprezece ani ei îl trimit în lume să argăţească, să facă avere şi să
se căsătorească. Înainte de plecare îi destăinuie şi secretul găsirii sale în Dunăre.
Copilul pleacă să îşi facă rost în lume şi, într-un sat, se întâlneşte cu tatăl
său. Cei doi bineînţeles că nu se recunosc, şi tatăl îşi angajează fiul ca argat, datoria lui fiind aceea de a-i păzi via. Mai exact, îi încredinţează o puşcă şi îi
spune să tragă în oricine va intra în vie după apusul soarelui. La împlinirea celor
optsprezece ani ursiţi, tatăl, luându-se cu băutura, intră după apusul soarelui în
vie şi începe să mănânce struguri, drept care, confonn „contractului" încheiat,
este împuşcat de fiul său. După o vreme, nesuportând singurătatea şi neputând
avea grija gospodăriei, Stăncuţa îi cere Fiului ei să-i devină soţ:
Măi băiete, măi argat,
M-ai lăsat fără bărbat,
Dar eu nu pot sângurea (.„)
Din argat

Să-mi.fii bărbat.

Tu-mi cunoşti conacele
le ţii soroacele.

Să
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După o vreme argatul acceptă, cei doi se cunună şi, în noaptea nunţii,
mama descoperă originea fiului său. Aflându-i povestea, recunoscându-I şi dându-şi seama de păcatele comise (textul nu enunţă explicit: pe pămant păcate
grele), Stăncuţa se aruncă înnebunită în Dunăre, lucru pe care îl va face şi fiul
ei.
Deşi foarte apropiată de mitul grecesc, în textul baladei intervin o serie de
modalităţi specifice travaliului visului, în special deplasarea, prin care
conţinutul latent este încriptat pentru a fi acceptabil din punct de vedere
cultural.
O primă acţiune a deplasării are loc asupra însăşi tendinţei incestuoase care
este îndepărtată din conştiinţă şi transferată destinului, reprezentat prin
ursitoare. Astfel, eroul baladei este constrâns de o forţă supranaturală să comită
incestul, împotriva voinţei sale, şi pe acest conflict se bazează efectul tragic al
baladei.
A doua intervenţie a deplasării are loc în fragmentul uciderii tatălui.
Tendinţele agresive ale fiului sunt exprimate camuflat prin faptul că moartea
este accidentală, ba mai mult, responsabilitatea accidentului aparţine chiar
tatălui, care nu a respectat înţelegerea stabilită de el însuşi cu fiul său. Subtilitatea camuflării este chiar mai mare: faptul că ursitoarea n-a menţionat nimic
despre uciderea tatălui, ar însemna că această tendinţă paricidă n-ar exista nici
măcar în inconştientul eroului, astfel încât caracterul pur fortuit al morţii tatălui
ar fi şi mai evident. Dar conţinutul latent este cu totul altul. Via pe care o
păzeşte eroul este de fapt un simbol pentru trupul matern pe care copilul îl
doreşte doar pentru sine. Intrarea tatălui în vie este o „spargere" (teama de
spărgător), în fond o tentativă de posesiune violentă a mamei (un act sexual
violent). Privind din acest punct de vedere, sugestia în text este clară:

Cum la vie ajungea,
P 'îngă buşteni jos şedea,
Pornea struguri de mânca,
După ce se sătura,
Strugurei el şi-alegea,
Cum îi cerea inima( ... )
Şi-mi alegea tot de-ăi mari,
Îmi aleasă şi culeasă,
Numai mintea şi-o uitasă!
Fiul reacţiona ucigându-şi tatăl (formă extremă de castrare) din dorinţa de a
avea exclusivitate asupra mamei. Prin intervenţia deplasării, această ucidere
puternic motivată este transformată într-o „nefericită întâmplare".
O a treia intervenţie a deplasării are loc în momentul propunerii căsătoriei.
Tendinţele incestuoase ale eroului sunt transferate asupra mamei, ea fiind cea
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care îi cere copilului să devină soţ, la fel cum Iocasta i-a fost dată ca soţie lui
Oedip de către tebani, ca răsplată pentru uciderea Sfinxului.
In acest proces de încriptare la nivelul conţinutului manifest intervine şi
romanul familial. Dacă adevăraţii părinţi nu sunt Stăncuţa şi soţul ei, ci valurile
Dunării şi stelele, pornirile oedipiene nu mai sunt atât de condamnabile. De un
interes aparte este scena finală. La nivelul conţinutului manifest, finalul este
tragic. Fatalitatea destinului îi aruncă pe cei doi în Dunăre, ca pedeapsă pentru
păcatele săvârşite. De fapt, cei doi se autopedepsesc, sinucigându-se.
Dar, aşa cum sugerează Driek Van der Sterren, această pedeapsă este în
fapt tot o satisfacere a dorinţelor inconştiente. Stăncuţa, mama reală a eroului se
aruncă în Dunăre, care este o mamă a eroului în romanul familial. Iar moartea
eroului în Dunăre semnifică o unire eternă cu mama sa, o eternizare a incestului.
Inconştientul se foloseşte de însăşi reacţia de pedepsire pentru a găsi satisfacţie,
iar ceea ce la nivelul conţinutului manifest înseamnă un sfărşit tragic, la nivelul
conţinutului latent înseamnă satisfacerea dorinţelor, un final fericit.
A doua variantă a acestei balade, Ursitoarea, are conţinutul latent mult mai
încriptat, încât la o primă vedere s-ar părea că este vorba de evitarea cu succes a
destinului oedipian şi nicidecum despre reeditarea acestuia. Personajul nu mai
are o naştere specială precum cel din cealaltă versiune, ursitoarele îi prezic
acelaşi destin, tatăl încearcă să-l împuşte, dar este potolit de soţia sa, care îi
sugerează să abandoneze copilul în Dunăre, într-un butoi. El este într-adevăr
abandonat în Dunăre, de unde îl salvează nişte şlepari care îl cresc până la
vârsta de şaptesprezece ani şi apoi îl trimit în lume să se bage slugă la stăpân.
Ajuns fără să ştie în satul natal, eroul se angajează paznic al viei tatălui său,
stabilind cu acesta că oricine va intra în vie după cântatul cocoşilor să fie
împuşcat. După o lună de zile în care cina i-a fost adusă de către tatăl său până
la cântatul cocoşilor, intervine „întâmplarea" că părintele copilului, prins cu
treburile ajunge în vie cu cina după cântatul cocoşilor şi este inevitabil
împuşcat. La două săptămâni după înmormântare, mama îi propune fiului său să
se căsătorească cu ea. Acesta acceptă că prea sărac că-mi era/Şi n-avea pe
nimenea. După cununie, înainte de a se culca, mama, îndemn.ată de Dumnezeu,
observând asemănările dintre ei, îl întreabă pe erou despre originea sa şi află
adevărul. Păcatul major este evitat în ultimul moment, iar fiul rămâne să-şi
îngrijească mama şi averea ei.
Prin acest final, balada se apropie mai mult de basm şi totodată este foarte
uşor de remarcat comparativ cu cealaltă variantă, influenţa pe care interdicţiile
culturale au exercitat-o în special asupra finalului. Dumnezeu, întruchipare a
conştiinţei morale (Supraeul) va interveni la timp pentru evitarea incestului. Dar
apar câteva probleme:
I. dacă balada s-ar apropia de sfârşitul tipic basmului, ce rost ar mai avea
uciderea tatălui? În basme sunt îndepărtaţi cei răi, duşmanii eroului, iar dacă
eroul are tendinţe oedipiene, este clar că tatăl va fi inclus printre duşmani;
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2. cum de mama eroului observă abia după cununie asemănarea mare
dintre ea şi cel cu care tocmai se cununase? Mai ales că eroul are o diformitate
evidentă ce l-ar face uşor de recunoscut, şi anume picioarele strâmbe (este
izbitoare această asemănare a eroului cu Oedip al lui Sofocle). Textul este foarte
ambiguu în această privinţă (am putea spune că avem de-a face cu un act ratat,
sau că elaborarea secundară a textului nu e completă).
Vai de mine, ce păcat,
Cu muma te-ai însurat?
Picioarili ţi s-a strâmbat,
Muica nu te-a înfăşat,
Da-11 butoi mi te-a băgat.
Domnu' sfântu' ne-a păzit
De nu ne-am şi pângărit.
Ambiguitatea se datorează poate şi canoanelor prozodice. Textul ar avea
sens dacă ar exista o relaţie de cauzalitate evident exprimată: Picioarili ţi s-a
strâmbatl(pentru că- n. n.) Muica nu te-a înfăşat,/ Da-n butoi mi te-a băgat.
Cu excepţia analizei episodului final, consider că toate celelalte elemente
de interpretare p~ihanalitică a baladei Stăncuţa sau Ursitorile sunt aplicabile şi
acestei variante. In ceea ce priveşte însă episodul final, cred că incestul nu este
evitat, ci realizat într-o formă simbolică, prin cununie. Prin acest final nu este
încălcată însă predicţia ursitoarei, care nu pomeneşte nimic manifest despre
incestul propriu-zis.
Copilul cand va creştea,
El s-o ia pe mumă-sa,
Să-i fie, vezi, lui nevastă
Să tune la ea în casă.
În predicţia ursitoarei, incestul apare tot în mod indirect, ca fiind implicit
(în care soţ este fiul). Prin realizarea simbolică a incestului se
evită totodată şi pedepsirea cu moartea din partea Supraeului. Astfel că finalul,
care în cealaltă variantă era ambivalent (şi tragic, şi fericit) îşi pierde încărcătura
tragică, rămânând foarte apropiat de finalul specific basmului.
În ceea ce priveşte basmul Ursitorile, el este o variantă în proză a celor
două balade, cu un conţinut manifest destul de îndepărtat de nucleul narativ
baladesc, dar care nu-l poate înşela pe cititorul cât de cât avizat în domeni1.1)
psihanalizei şi al esteticii psihanalitice.
Iată care este naraţiunea. Un negustor, umblând la târguială, este prins de
noapte într-un sat. El poposeşte la un om foarte sărac, atât de sărac încât n-avea
în casă decât un singur pat în care se vor culca toţi trei: negustorul, gospodarul
relaţiei soţ-soţie
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şi nevasta lui. Peste noapte, însă, femeia naşte un băiat, spre ruşinea
negustorului, care se preface că doarme. După naştere vin ursitoarele să-i
stabilească destinul copilului şi sunt spionate de negustor. Cea mai mică dintre
ursitoare proroceşte ca pruncul să-l moştenească pe negustor şi să trăiască fericit
de pe urma averii lui. Auzind prezicerea, negustorul rămâne îngândurat. A doua
zi pleacă în lume să-şi vadă de negoţ, dar gândurile îi rămân la acest copil şi la
spusele ursitoarei. După o vreme se reîntoarce în acel sat să vadă ce s-a mai
întâmplat cu viitorul său uzurpator, şi-l găseşte la marginea unei păduri, lângă
ogorul unde lucrau părinţii lui. Pe nesimţite, negustorul fură copilul şi merge cu
el până la un râu mare, în care îl aruncă, fiind sigur că se va îneca, apoi pleacă
mulţumit la treburile sale. Copilul însă nu se îneacă, ci pluteşte pe valuri până
este găsit şi salvat de nişte păstori. Copilul este luat şi crescut la stână, unde
deprinde meşteşugul oieritului.
După şaisprezece ani, negustorul ajunge din întâmplare la stâna unde era
copilul şi cumpără multe oi, cerându-i baciului un însoţitor să-l ajute să-şi ducă
oile acasă. Baciul îi dă ca ajutor pe Găsitu, căci acesta era numele copilului
salvat din valuri. Mirat de acest nume, negustorul îl descoase pe baci asupra
originilor copilului şi, aflându-i trecutul, îl recunoaşte. Luându-l cu el ca ajutor,
negustorul îl trimite pe copil înainte cu oile, încredinţându-i şi o scrisoare pe
care Găsitu trebuia să o predea celui mai bătrân argat al lui. În scrisoare el
poruncea slugilor să omoare copilul care va aduce scrisoarea, imediat ce acesta
va băga oile în târlă şi îşi justifică întârzierea prin călătoriile de negoţ. În drum
spre casa negustorului, însă, copilul este ajuns din urmă de un moşneag trimis
de Dumnezeu (element fantastic necesar basmului) care va modifica mesajul
scrisorii, fără ca Găsitu să-şi dea seama, poruncind ca imediat ce copilul va
ajunge să fie bine îmbrăcat şi să se facă nunta dintre el şi fiica negustorului.
Ajuns la casa negustorului, toate ordinele din scrisoare sunt înfăptuite,
astfel încât copilul ajunge ginerele celui care-i voia moartea. Negustorul însă îl
credea mort şi de aceea rămâne foarte mirat când, ajuns acasă, îşi găseşte fiica
deja căsătorită cu Găsitu. În acest moment plănuieşte a treia încercare de a-l
ucide pe erou. Negustnrul îşi trimite toţi argaţii, înarmaţi, să păzească o fântână,
poruncindu-le ca primul care va veni la acea fântână să fie împuşcat. Negustorul
ii comunică şi nevestei sale intenţiile, urmând să-şi trimită spre seară ginerele
după apă. Dar discuţia este auzită de fata lui, şi aceasta îşi sfătuieşte soţul să nu
se ducă după apă, ci să se ascundă împreună cu ea. Înserându-se de mult şi
băgând de seamă că ginerele nu mai vine, negustorul se duce la fântâna cu
pricina să verifice situaţia şi este împuşcat, conform propriilor sale ordine, şi
aruncat în fântână. Astfel, tinerii scapă de „piaza rea" şi soarta prezisă de
ursitoare este împlinită.
Nu întâmplător am prezentat cele trei creaţii folclorice în această ordine.
Este clar acum modul în care procedeele onirice, în special deplasarea,
acţionează din ce în ce mai profund asupra conţinutului latent, cu fiecare creaţie
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prezentată. În acest basm, menţionând observaţiile anterioare referitoare la
modul cum a intervenit deplasarea, apar multe alte elemente noi, menite să
încifreze şi mai mult conţinutul latent.
1. tatăl este substituit cu negustorul, prin prezenţa acestuia în patul în care
s-a născut copilul, alături de mama acestuia. Negustorul devine tată incert, un al
doilea tată, şi atunci tendinţele paricide proiectate asupra lui nu mai sunt atât de
condamnabile;
2. tendinţele agresive ale fiului sunt transferate tatălui, astfel încât cele trei
încercări de ucidere a copilului de către negustor sunt de manifestările
agresivităţii fiului faţă de tată, camuflate prin procedeul deplasării. Ca şi în
baladă, tatăl moare „întâmplător", de fapt în conformitate cu contractul încheiat
între el şi slugi (reprezentanţi fără voia lor ai fiului). Conţinutul latent este
acelaşi ca şi în baladă. Fântâna păzită de argaţi este un simbol pentru trupul
mamei (apa este în general un simbol al trupului matern), iar negustorul care
vine la fântână va fi un tată agresiv ce va fi ucis (castrat) de fiu prin
intermedierea slugilor. Deşi conţinutul latent este analog celui din balade,
gradul de încifrare a lui este mult mai mare;
3. mama este substituită cu sora, în cazul acesta cu o soră vitregă, astfel
încât tendinţa incestuoasă este foarte subtil camuflată. Trebuie remarcat că în
prezicerea ursitoarei nu se spune nimic explicit despre incest sau măcar despre
vreo căsătorie. Incestul însă este implicit când ursitoarea prezice că pruncul îl va
moşteni pe negustor. Singura modalitate de a-l moşteni pe negustor este de a se
căsători cu fiica lui (în basme împăratul îi dă eroului fata şi jumătate de
împărăţie). Dacă negustorul este un al doilea tată, un tată incert, iar fiica lui ii
este eroului soră vitregă, deci un substitut pentru mamă, incestul este realizat
deşi într-o formă simbolică, foarte puţin evidentă.
Încadrarea nucleului narativ într-o structură de basm este posibilă tocmai
prin încifrarea conţinutului latent, încifrare foarte complexă, comparativ cu
baladele prezentate, şi care face posibil sfârşitul fericit al basmului în spatele
căruia se ascunde de fapt satisfacerea tendinţelor oedipiene.
Înainte de a trece la prezentarea şi analiza basmului Lostriţa, consider
necesare câteva precizări referitoare la autenticitatea lui. Basmul a fost cules de
Nicolae Labiş în anii '50 de la un rapsod popular, cunoscător printre altele şi al
unor elemente de istorie antică. Labiş l-a repovestit profesorului său de limba
română din liceu, V. G. Popa, care l-a rescris, probabil nu în exact aceeaşi
formă. Pe de altă parte, basmul este mai degrabă o nuvelă sau, dat fiind faptul că
se oferă explicaţia apariţiei unui nume de sat (oricum un sat imaginar), poate fi·
privit şi ca o legendă.
•
În poveste apar şi motive întâlnite şi în alte basme (călătoria lui Dumnezeu;
cu Sfântul Petru pe pământ, copilul abandonat într-un râu, tatăl deghizat în urs,:
care probează curajul fiului etc.), cu elemente originale, şi unele posibilj
neautentice (de exemplu călătoria tatălui în America). Ipoteza cea maij
§

~
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pare a fi totuşi că această poveste a fost culeasă înainte ca ea să fi
parcuis toate etapele necesare elaborării unei creaţii folclorice. Întrucât în
această formă şi structură povestea se prezintă ca o aglutinare insuficient sudată
a două naraţiuni (formula „dar asta-i o poveste care merită să fie spusă şi ştiută
de oameni" nu realizează convingător sudura necesară) este posibil să ne aflăm
în faţa unei producţii folclorice surprinse de culegător înainte ca geneza ei să fi
parcurs toate etapele specifice unui atare fenomen. Oricum, „începuturile"
poveştii trebuie să dateze dinainte de 1918, dacă avem în vedere referinţa la
punctul de frontieră (dintre Moldova şi Imperiul Habsburgic) de la Buneşti,
judeţul Suceava.
Date fiind aceste îndoieli privitoare la autenticitatea poveştii, mă voi referi
atât în prezentare, cât şi în analiză doar la liniile mari ale naraţiunii, evitând să
intru în detalii ale textului, detalii care ridică probleme.
Dumnezeu şi Sfântul Petru, umblând prin lume, ajung la căderea nopţii
într-un sat. Bătând din poartă în poartă spre a fi găzduiţi şi nefiind primiţi
nicăieri, nimeresc în cele din urmă la o casă sărmană. Gospodarul acceptă să le
dea adăpost, dar le spune că vor fi nevoiţi să doarmă pe prispă, deoarece în acea
noapte urma să-i nască soţia. Cei doi bătrâni acceptă şi, pe la miezul nopţii, sunt
treziţi de ţipetele femeii care năştea. Sf. Petru îl roagă pe Dumnezeu să-i dea
copilului o soartă fericită ca răsplată pentru 0spitalitatea tatălui său. Dar
Dumnezeu îi răspunde că acest fapt este imposibil, copilului fiindu-i menită
dinainte o soartă cumplită, asupra căreia nu poate interveni: să-şi ucidă tatăl şi
să se însoare cu mama sa.
Discuţia de pe prispă este auzită de tatăl copilului care, tulburat de profeţie,
imediat după plecarea bătrânilor, ia băiatul abia născut şi încearcă să-l omoare
înfigându-l într-un par al gardului, apoi fuge în lume. Însă, ca din întâmplare, el
eşuează în tentativa lui, lăsându-i copilului doar o cicatrice pe tâmplă. Copilul
este îngrijit de mamă, care însă intră şi ea la bănuieli asupra soartei copilului,
deoarece auzise şi ea conversaţia dintre moşnegi, despre care nu voia totuşi să
creadă că ar fi Dumnezeu şi Sfântul Petru. Dar bănuielile cele mai sumbre îi
sunt confirmate de un vis, în care cei doi bătrâni cu aureole angelice îşi afirmă
identitatea, ba în plus, îi lasă ca semn la poartă, dimineaţa următoare, un fir de
mac înflorit. În urma visului, femeia îşi abandonează copilul într-o copăiţă pe un
râu.
După mulţi ani, se întoarce acasă soţul care fusese plecat în America (sic),
unde câştigase foarte mulţi bani. Acesta primeşte cu bucurie vestea că nu şi-a
ucis copilul şi întemeiază o gospodărie aşezată, a cărei principală sursă de venit
era o prisacă nemaipomenită, de pe urma căreia Vasile Lipan (tatăl copilului)
face un comerţ foarte profitabil. Cu două probleme se confruntă însă Vasile
Lipan. Mai întâi, deşi încercase cu meşteri vestiţi, nu reuşise să găsească apă
pentru o fântână din curtea lui, iar al doilea era că un urs năzdrăvan, care nu
putea fi omorât cu gloanţe, îi tot prăda prisaca.
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Într-o zi vine la Vasile Lipan un om voinic ce se angajează să-i omoare
ursul doar cu o ghioagă. Vasile Lipan îl acceptă în slujbă. După cinci zile de
pândă, apare şi ursul pe care voinicul îl omoară dintr-o lovitură. Apoi se culcă,
dar este trezit dimineaţa de ţipetele femeii care-şi plângea bărbatul mort. Acesta
se îmbrăcase cu o blană de urs, pentru a încerca vigilenţa paznicului şi a fost
omorât. Ucigaşul, Ion Adusu, este cercetat de către autorităţi, dar nefiind găsit
vinovat este lăsat liber. Cu toate insistenţele văduvei de a rămâne pentru a o
ajuta la gospodărie, Ion Adusu a decis să plece în lume, însă, când să iasă pe
poartă, apare ursul adevărat. Ion se întoarce să-l omoare, dar, incomodat de
albine, ratează lovitura. Ursul îl loveşte puternic pe Jon peste umăr, dar acesta,
înainte de a cădea în nesimţire, reuşeşte să-i pună ursului o traistă pe cap.
Astfel, orbit, ursul este uşor de ucis de ceilalţi oameni adunaţi acolo.
După ce zace săptămâni în şir, Ion se însănătoşeşte şi se decide să plece în
lume. Dar abia ieşit din sat, constată că a uitat să-i dea Mariei cheia de la
hambar. E vorba de cheia unui lacăt deosebit, în schimbul căruia Vasile Lipan
dăduse douăzeci de kilograme de aramă.
Jon ezită mult timp dacă să se întoarcă să-i dea cheia văduvei; în cele din
urmă o aruncă într-un şanţ şi pleacă mai departe, dar apoi, mustrat de conştiinţă,
se întoarce, găseşte cu greu cheia şi se duce la casa Mariei (văduva şi mama sa)
de unde nu va mai pleca. Rămas noul stăpân al gospodăriei, Ion o face să
prospere şi mai mult, izbindu-se, ca şi tatăl său, de aceeaşi problemă a lipsei
fântânei din curtea lui. Dar, într-o noapte, Ion visează că, fiind la pescuit pe
marginea unui iaz, prinde o lostriţă fermecată care îi spune să nu se atingă de ea,
că face un păcat de moarte, ci mai bine să sape în fundul ogrăzii sale, lângă un
nuc, o fântână, căci va găsi în mod cert apă. Ea va trăi în fântână, iar el va avea
apă bună şi va fi binecuvântat. În dimineaţa următoare Ion angajează nişte
fântânari foarte pricepuţi care, după ce sapă rară să dea de apă atât de mult încât
chiar ei, mari meşteri îşi pierd încrederea, ajung în cele din urmă la un izvor.
Fântâna săpată este aproape miraculoasă. Are douăzeci de metri adâncime, iar
apa în fântână este de opt metri. Meşterii sunt răsplătiţi cum se cuvine, iar la
casa lui Ion se face un chef pe cinste.
Anii au trecut până când, într-o bună zi, Maria îl întrebă pe Ion cine-i sunt
părinţii. Înduplecat cu greu, Ion îşi povesteşte viaţa. Nu ştie cine-i sunt părinţii,
de când se ştia se ţinea minte slujind la o mănăstire. Într-o zi a avut un alt vis.
Iarăşi se făcea că pescuia pe marginea unui iaz şi a prins aceeaşi lostriţă
fermecată. Aceasta îi promite că dacă îi va cruţa viaţa, îi va spune lui Ion cum
să-şi găsească părinţii. EI cade la învoială, şi lostriţa îl sfătuieşte să o ia pe firul
apei, ce trece pe lângă mănăstire în sus, şi îşi va găsi părinţii. A doua zi,
cerându-i dezlegare stareţului să plece, Ion îi povesteşte visul avut. Stareţul se
arată foarte mirat de acest vis, mărturisindu-i că în urmă cu mulţi ani Ion a ajuns
la poarta mănăstirii plutind pe râu într-o copăiţă. În momentul în care a ajuns în
acest punct cu povestirea, Maria îşi dă seama că e de fapt fiul ei, îl caută şi-i
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cicatricea de pe tâmplă şi, deznădăjduită, se aruncă în fântână.
Cu ajutorul vecinilor, Ion sleieşte fântâna, dar spre surprinderea lui nu-şi
găseşte mama, ci chiar lostriţa din vis e scoasă din făntână. De faţă cu toţi cei
adunaţi, Ion îşi recunoaŞte păcatele comise, apoi aruncă lostriţa înapoi în
fântână, îi pecetluieşte roata şi ciutura, îşi lasă averea sărmanilor şi pleacă în
lume. I s-au pierdut urma şi numele, dar satul a ajuns de pomină şi i-a rămas
numele Lostriţa.
Ne întâlnim din nou cu eroul a cărei soartă stă sub semn fatidic. Menirea sa
e prezisă de chiar Dumnezeu, şi-i va rămâne semn pe viaţă cicatricea de pe
tâmplă, consecinţă a încercării eşuate a tatălui său de a-I ucide.
Scena uciderii tatălui din această poveste este analogă cu scena uciderii
tatălui în vie din baladele prezentate, doar că tatăl este deghizat în urs (o
deplasare mai subtilă) pentru a putea fi ucis conform înţelegerii dintre el şi fiu.
Semnificaţia şi rostul acestui fragment sunt însă aceleaşi ca şi cele ale
fragmentelor corespunzătoare din balade. Intrarea ursului în prisacă (simbol al
trupului mamei) este văzută ca o tentativă de posesiune violentă a maniei de
către tată, tentativă oprită de erou prin uciderea (castrarea) tatălui. În acest
moment apare însă întrebarea care este rostui ursului real în economia
conţinutului latent. Ipoteza mea este că ursul adevărat este tatăl eroului din romanul familial şi că, de fapt, cele două grave păcate corelate au loc atât în ceea
ce-i priveşte pe părinţii reali, cât şi în ce-i priveşte pe părinţii din romanul
familial. Copilul a fost abaqdonat asemeni lui Moise pe o apă, simbol al mamei.
Pe de altă parte, în folclorul românesc există numeroase personaje fantastice,
divinităţi ale apelor, iele, nimfe. Şi lostriţa pare a fi o astfel de divinitate în
această povest<>· stăpână a apelor în care a fost abandonat copilul, şi în
consecinţă o mamă simbolică, mamă în romanul familial. E de remarcat, iarăşi,
că tendinţele incestuoase su~t deplasate asupra mamei. Lostriţa îl îndeamnă pe
Ion în vis să-şi caute părinţii, să o caute, cu alte cuvinte, pe mama sa, iar pe de
altă parte, Maria e cea care insistă ca Ion să rămână Ia ea.
Mutând acum problematica oedipiană în planul romanului t. 1 milial,
lucrurile încep să aibă sens. Lupta cu ursul adevărat e mult mai grea decât cealaltă, tocmai pentru a distrage atenţia de la episodul uciderii accidentale a
tatălui. Dacă această luptă e mai dificilă, înseamnă că acest urs e de fapt
adevăratul tată, şi atunci vina eroului se atenuează. Vina este şi mai mult
atenuată prin faptul că eroul nu ucide efectiv ursul, ci singurul lucru pe care-l
poate face este să îl orbească, astfel încât el va' fi omorât uşor de ceilalţi oameni
aflaţi acolo.
Acceptând ideea lui Driek van Der Sterren că ochii sunt simboluri falice,
atunci orbirea urstr!ui semnifică castrarea tatălui. Un alt simbol care atrage
atenţia este cel al cheii. Reamintesc faptul că e vorba despre cheia unui lacăt
deosebit, ce ţine încuiat hambarul Mariei Lipan, hambar plin cu provizii. În
fond, acest hambar este o altă metaforă a trupului mamei şi atunci simbolistica
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a fragmentului în care apare e de la sine evidentă - Ion ezită între
incestului şi imperativele Supraeului, care îl interzic.
Probleme de interpretare ridică, însă, scena finală. Mama eroului se aruncă
în fântână, care este prin extensie tot simbol matern, datorită elementului
acvatic. Ba, mai mult, din visul lui Ion ştim că fântâna este casa lostriţei, mama
eroului în romanul familial. Cele două mame se unesc, ca şi în balada Stăncuţa
sau Ursitorile. Prin analogie ne-am fi aşteptat ca şi eroul să se arunce în fântână,
dar el sleieşte fântâna şi nu găseşte decât lostriţa pe care o aruncă înapoi în
făntână, apoi pleacă în lume şi i se pierde urma.
De fapt, cred că în momentul sleirii fântânii planurile real şi fantastic (oniric)
se inversează; în loc sa-şi găsească mama (planul real) eroul găseşte lostriţa (care
apăruse în vis - planul fantastic). Secarea fântânii e un simbol al încercării eroului
de a-şi aduce aminte cine îi este marna. Ceea ce găseşte fiind lostriţa, înseamnă că
ea îi este adevărata sa mamă, şi atunci eroul nu e vinovat de incest, iar această
disculpare se realizează prin intermediul acestui artificiu literar de inversare a
planurilor. Trebuie remarcat, însă, că această tentativă de disculpare nu apare în
conţinutul manifest, ci este sugerată· tot într-un strat mai adânc de semnificaţie.
Dar, în conţinutul latent, eroul a comis incestul, sugerat de pedeapsa altfel
nemotivată din final: exilul, simbol al despărţirii de mamă. Interesant este faptul
că, deşi ne-am aştepta ca în această reacţie de autopedepsire să găsim drept
conţinut latent tot o formă de satisfacere, ea lipseşte, sau cel puţin această
interpretare nu poate da seama de ea. În acest caz, finalul nu mai este ambivalent
(ca în balada Stăncuţa sau Ursitorile), ci pare să aibă o singură dimensiune: cea
tragică. Oricum, finalul poveştii e deschis interpretărilor şi poate o altă analiză ar
reuşi să scoată la iveală un alt conţinut ]atent.
Consider că scopul acestei lucrări a fost atins, deşi nu este exclus ca texte
reprezentative pe această temă să fi scăpat cercetărţi mele. Nu mă voi încumeta,
pe baza acestor analize, să trag concluzii referitoare la im~sinarul arhaic
românesc, mentalitatea românească etc. Consider însă că acest lucru ar putea fi
făcut şi că această temă a folclorului ar putea spune ceva semnificativ despre
„sufletul" şi „spiritul" românesc.
cheii

şi

tentaţia

1)
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Nu-mi vine să cred că toată viaţa am trăit într-un infern diavolesc şi
mincinos, viclean şi dement. Noi, folcloriştii, etnografii şi cercetătorii culturii
populare din R. S. S. Moldova, eram izolaţi de ALTARUL SFÂNT AL MINŢII
UMANE, de ştiinţa adevărată, fiind la tot pasul îmbibaţi de izul şovin al
cuceritorilor ţarişti şi comunişti ruşi, care în fiecare clipă ne ducea spre
deznaţionalizare, făcându-ne să îmbrăţişăm minciuna. Mulţi dintre noi, prin
falsificare, au devenit experţi, redactori şefi, datorită mancurtizării şi
românofobiei. Aceştia, în virtutea tradiţiei, stau în aceleaşi posturi conducătoare
şi continuă calea minciunii şi a renegării şi acum. Numai bani să iasă.
Aşa a fost şi mai este şi în Academia de Ştiinţe, mai cu seamă etnografia,
folclorul şi arta populară. Căci cheile de la aceste posturi se află în labele
sângeroase ale aceluiaşi sistem trădător de neam şi tradiţii.
Cei cinstiţi şi principiali în ştiinţă nu aveau şi nu au nici o posibilitate să le
reinnoiască modul de a gândi omeneşte, de a pătrunde pe căi cinstite în Altarul
sfânt al minţii umane.
Lucrând în Academia de ştiinţă din 1956, totdeauna am fost persecutat şi
prevenit că pot fi oricând gonit din serviciu. Ceea ce au şi făcut. Şi „aveau
dreptul'', după preceptul: Unde s-a văzut ca un „Trădător de patrie'', exilat în
Siberia, să-şi găsească de lucru în Academia de Ştiinţe? Unde s-a văzut ca un
ROMÂN să nu fie urmărit?
Unde s-a văzut ca un naţionalist şi „trădător de patrie" ca Gheorghe
Spătaru, un spion român, iar apoi un nebun, - cum afirma A. Hropotinschi de la
tribună, - să se poată manifesta în ştiinţă ... ?!
Acelaşi Gh. Spătaru, deşi a fost reabilitat, mai întâi de Procuratura din
Moscova, apoi de cea din Kiev şi Cernăuţi şi, în sfârşit, şi de Procuratura din
Chişinău, a făcut ştiinţă şi ştiinţă mare, descoperind şi introducând în teoria
folclorului şi etnografiei trei invenţii pentru care s-a învrednicit de premii
băneşti şi adeverinţe, fiind „ferit" de orice ordine şi medalii în afară de „veteran
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al muncii", deoarece era scris în paşaport ROMÂN, purta iarlâcele (IARLÎC =
„tinichea de coadă" - n. r.) de trădător de patrie, de „spion român, naţionalist" şi
„nenormat". Acestea erau ordinele şi medaliile lui, care şi acum contribuie la
pensie.
Şi totuşi îi mulţumesc soartei că m-a învăţat toată viaţa să lupt şi să creez.
Mă aflam câte 6 luni pe an în expediţii. Am cercetat viaţa materială şi spirituală
a românilor din ocupaţia ţaristă şi cea comunistă rusă: Maramureşul ocupat
(regiunea Ujgorod sau Zacarpatscaia oblasti), Bucovina răpită în 1940 cu
regiunea Cern.iuţi şi ţinutul Herţa, părticica aceasta de Basarabie care a fost
numită RSSM, azi Republica Moldova, fără Ismail, Reni, Cetatea Albă, Chilia.
cât şi românii exilaţi, începând cu 1812 şi până în 1954, în regiunea
Khirovograd (Ecatirinoslav), Caucazul de Nord, Crimeea, Ţinutul Krasnodar.
Siberia, Bug, Herson, cât şi românii din regiunea Odessa, Nicolaev.
lvano-Francovsk. Pentru aceasta îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a păstrat
zilele. Deşi, deseori, nu am pe ce îmi procura o bucată de pâine sau o haină, sunt
cel mai bogat, bogat că posed comoara neamului meu oropsit, înjosit, batjocorit
de ocupanţi, dar care a supravieţuit şi supravieţuieşte.
Timp de aproape 40 de ani în Academia de Ştiinţe din Chişinău (şi
Moscova unde taxările nu erau luate în seamă, se respecta ceea ce face omul.
deşi aparent), de la corector şi până la colaborator principal, am scris 2i
monografii ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei la Chişinău, Moscova,
Leningrad, Khiev, Tbilisi, Erevan, Groznâi, Mahacikala, Alista, Omsk.
Novosibirsk, Lvov, Ujgorod, Minsk, Ufa şi alte centre ştiinţifice.
Dar principalul e că făceam expediţii complexe cu savanţii din Moscova.
Khiev, Leningrad, Groznâi ş. a.
Socot totuşi necesar să menţionez că elaborând un program special de lucru
pe teren cu P. Bogatâriov, V. Crupeanskaia, V. Socolova, A. Pomeranţeva de la
Institutul de Etnografie al Academiei de Ştiinţe din Moscova (acolo se făcea
ştiinţă, nu năucie), au început expediţiile complexe în scopul cercetării culturii
naţionale în cadrul românităţii şi a romanităţii, precum făceau ruşii în cadrul
culturii ruse şi a celei slave. Însă nu aveam dreptul s-o declar deschis.
Valorificam programul sub „căciula" cercetării culturii populare şi relaţiilor
romano-slave în sud-estul Europei.
Scopul meu era însă valorificarea folclorului, etnografiei şi artei populare
în mod obiectiv, evidenţiind tematica luptei neamului nostru sfârtecat de odiosul
imperiu ţarist şi comunist, genocidul şi mizeria la care ne-au adus.
îndobitocindu-ne, procesele şi evoluţia, transfigurarea genurilor şi speciilor.
Apelam deseori la arheologie, dialectologie şi la datele istorice de până la
ocupaţia Basarabiei.
Expediţiile le organizam împreună cu cercetătorii popoarelor subjugate ca
şi noi: gruzini, armeni, ceceni, osetini, bieloruşi, bulgari, ucraineni şi tătari.
Cercetam legităţile „autohtone" (nu aveam dreptul să spun „naţionaliste" şi
savanţii respectivi m-au învăţat să înlocuiesc noţiunea „naţional"), acordând o
deosebită atenţie tematicii tragice a tuturor popoarelor înrobite de şovinismul
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rus. Materialul colectat timp de peste 40 ani, din care mă aflam în expediţii câte
6 luni pe an, e enorm.
Cu atât mai mult, că anchetam materialele tuturor naţionalităţilor, materiale
etnografice şi folclorice care se păstrau în sânul neamului nostru, dar în ţările
respective au dispărut. Pentru armeni prezentau interes materialele armeneşti,
pentru bulgari cele bulgăreşti, despre turci - cele turceşti, greceşti, poloneze,
ruseşti, ucrainene, sârbe, cehe (există chiar şi un sat ceh) ş. a. Multe din
materialele de acest gen le-am transmis savanţilor (cercetătorilor - n. red.) din
ţările respective şi ele au fost puse la baza unor studii de resort. Bulgaria - D.
Todorov şi T. Coleva, la Moscova institutul de Etnografie ca şi la Kiev şi
Leningrad şi, astfel, la toate centrele ştiinţifice din fostele republici unionale. În
legătură cu aceasta, savanţii respectivi veneau în expediţiile noastre pentru a-şi
însuşi metodele de colectare complexă a folclorului, etnografiei şi artei
populare.
Expediţii în scopul valorificării şi cercetării culturii noastre populare, însă,
în complexitatea românească şi a romanităţii în mod integral, n-am efectuat
încă. Era imposibil să rosteşti un cuvânt măcar despre cultura românească şi
romană la Chişinău, deoarece românofobia dirijată de organele şovine de la
Moscova şi promovată de „conducătorii" moldoveni de la Chişinău aduşi de la
Balta, din Transnistria, era ridicată la rang· de politică de stat. Chiar şi acum,
dacă eşti scris în paşaport român, eşti lipsit de dreptul de a ocupa un post cheie
în orice conducere. Românul nu avea şi nu are nici un drept. Ca şi
.,moldovanul". Nu era socotit om, ci ştuchi (bucăţi), mai cu seamă în Academia
de slugi, unde toţi conducătorii erau vânători de valori române.
Spre exemplu, şeful cadrelor de la Academia de Ştiinţe, V. Tolocenco şi
secretarul de partid S. Ciubotaru tremurau când auzeau de români în Academie,
se străduiau să aducă pe oricine din Transnistria şi Rusia, să-l pună în posturile
cheie. Munca lor era să-i încurce pe români, să pătrundă „sub pielea lor", iar
apoi să-i vândă. Auzind despre aceasta, prin telefon de la cadrele Kaghebe, am
protestat. Răspunsul a fost simplu: „Dacă eşti ROMÂN, pleacă în România ta!".
La care le-am răspuns: „Da, sunt ROMÂN şi dacă m-oi duce în România, mă
voi duce cu tot cu bucăţica mea de pământ". Şi pentru aceasta am fost şicanat de
transnistrienii-şefi până ce unul dintre ei, mai dezgheţat, le-a spus: „Lăsaţi-l în
pace, că veţi avea de furcă cu mine.". E ceva paradoxal: acum, aceeaşi indivizi
sunt „ultra-patrioţi" şi călătoresc prin România ca prin satul lor, asistând la toate
conferinţele şi congresele, la toate simpozioanele, acaparând orice ajutor venit
din partea lumii civilizate. Şi totul e dirijat de Kaghebeul din Moscova.
Conducătorii ruşi ştiu că imperiul rus va decădea, ca şi toate imperiile, dar
înainte de cădere doreşte să nimicească totul în jur. Prin această agresivitate, el
se va autonimici, căci popoarele mici, înrobite, nu vor lupta făţiş cu Balaurul
roşu cu 16 capete, - cum i se spune în basmele noi, ei vor lupta cu slăbiciunile
balaurului, iar slăbiciunile imperiului rus sunt staţiile atomice. E de ajuns să se
găsească câţiva fanatici şi va arde chiar şi marea. Aceasta va fi împlinirea
prezicerilor din Biblie.
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Ieşire există. Ca imperiul să plece în vizuina lui şi să le dea fostelor
republici, popoare înrobite, compensaţii pentru crimele săvârşite, precum face
Germania cu foştii deţinuţi politici şi întemniţaţi cărora le plăteşte, pe lângă
pensie, 700 mărci. Hotarele să fie restabilite, sub egida forţelor democratice din
lume şi a celor ce au suferit, conform istoriei de până la al doilea război
mondial. Numai în acest caz, imperiul şovinist rus (sau C.S.I.) va scăpa de
catastrofă. Aşa spun popoarele subjugate din fostul imperiu ţarist şi comunist, la
astfel de concluzii ajunge ştiinţa, care se cheamă Etnografie. Căci „protejarea"
minorităţilor naţionale după calapodul existent, nu e decât neocolonialism, alias
ceseism, toţi veneticii fiind consideraţi spioni. Toate aceste deducţii sunt făcute
pe baza materialelor etnografice cercetate de expediţiile complexe pe care le-am
efectuat cu cercetători de diferite naţionalităţi, inclusiv savanţi ruşi, ucraineni,
cu o viziune obiectivă.
Ne-am convins cu toţii de înţelepciunea proverbului: „Munca ta dreaptă
dracu' ţi-o ia pe jumătate, iar pe cea străină - cu stăpân cu tot!" Românul
basarabean nu avea dreptul să fie deputat dacă nu era căsătorit cu rusoaică sau
evreică, dacă se strecura câte unul, trebuia să-i trădeze pe ceilalţi. Nu avea
dreptul să fie nici şeful vreunei instituţii de învăţământ sau ştiinţifice. Chiar
dacă nimerea cumva, era nemilos „mâncat".
În Academie, şeful unui laborator de matematică era Nicolae Jităraşu, scris
în paşaport român. Laboratorul a pregătit savanţi de o înaltă calificare, ocupând
locul I pe URSS. Pentru aceasta au hotărât să-l decoreze pe şef cu ordinul
„Drujba narodov". Am aflat că lui nu i se dă acest ordin, fiindcă este român.
M-am adresat savantului, academicianului Andrunachevici. Acela mi-a spus în
secret că a venit ordin „de la cadre" să nu i se înmâneze ordinul, deoarece este
român. Astfel N. Jităraşu a fost scos din şefie, pus un fiu al unui kaghebist care
în două luni a fost decorat, iar laboratorul a decăzut complet. Savantul Jităraşu a
plecat şef de catedră la Universitate.
L-am întrebat pe un savant progresist rus. „De ce un imperiu atât de mare
ca Imperiul rus, în faţa căruia toţi tremurau, se teme de o ţară mică precum este
România". „De ce, nu ştii de ce?" - mă întrebă el. „Ba ştiu, dar aş vrea să aud şi
de la tine!". Fără să stea pe gânduri mi-a zis de zicătoarea: „Hoţul se teme de
furt". Rusia a furat de la România atâtea pământuri, nu de flori de cuc, ci ca să
pună mâna pe Occident. România îi este un os în gât. Dacă Occidentul va apăra
România, el se va apăra şi pe sine. Dacă nu ... Vedeţi, continuă, după război.
URSS nu s-a ţinut de cuvânt să retrocedeze pământurile ocupate pe 5 ani drept
cap de pod împotriva lui Hitler, ocupate de Ia România, Polonia, Ungaria.
Cehoslovacia, ci Ie-a dăruit Ucrainei, creând Zacarpatskaia Oblasti, organizând
în aceste localităţi exterminarea populaţiei băştinaşe, despre care toţi tac."
Iată de ce eram feriţi de români la o distanţă de 25 kilometri de la graniţă şi
era interzis tot ce se vorbea de bine despre România. Vroiau, prin teroare şi
genocid, să-i nimicească pe românii basarabeni, cei mai mari duşmani de
moarte fiind veneticii sau precum se numesc acum, „minorităţi naţionale'":
evreii, ruşii şi ucrainenii, devenind rugina şi râia discordantă a băştinaşilor.
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Invocând că românii basarabeni din sate „trăiesc bogat'', aceşti „obidiţi" nici
unul nu pleca la sat. Şi dacă plecau, numai în calitate de şefi, fie chiar şefi de
toaletă, însă şefi. Astfel, minorităţile naţionale, prin diferite metode se situau în
posturile cheie, şi aşa e şi acum, nimicind populaţia băştinaşă, aceasta fiind
politică de stat, datorită obârşiei de a-l patria mamă România.
Acum PARCĂ am putea efectua expediţii complexe sociologice şi
etnografice obiective în domeniul cercetării acestor probleme şi a culturii
populare româneşti şi. romanice. Parcă totul e bine. Parcă nimeni nu ne pune
piedici în mod oficial, însă acelaşi vierme şi râie ne roade din interior şi
exterior. Deseori însă în aceste expediţii nu pot pătrunde oameni care ar putea
face ceva, ci nimeresc oameni care caută să dezbine unitatea poporului şi a
culturii româneşti. E regretabil că deseori peste hotare pleacă şi ne reprezintă
oameni care nu pot sau nu vor să ajungă la tainele propuse de imperativul
vremii, căutând să se îmbogăţească, să profite, iar cei ce pot şi vor să rezolve
problemele secolului XX nu pot răzbate. Şi aici şi-a băgat coada K.G.B.-ul,
clandestin, subversiv, şi care e, poate, mai puternic ca oricând. Banii se storc din
statele civilizate, iar efectul e nul, aceşti· bani merg împotriva statelor care ne
ajută.
Şi eu, totuşi, dacă n-am putut pleca peste hotare după 1989, că eram
introdus în listele negre care au fost luate ca bază pentru zilele noastre de
organele canibaliste clandestine K.G.B.-iste, pentru că am fost deportat în
Siberia în 1941 ca TRĂDĂTOR DE PATRIE, iar apoi am mai primit „titlurile"
de naţionalist, spion român, om nenormal ş. a. (căci comuniştii aveau şi lucruri
.. bune"). Dacă îţi puneau o medalie, îţi dădeau toate ordinele, iar dacă îţi ataşau
un „iarlîc'', („iarlîc" este ceva specific ţarist şi nu poate fi tradus în alte limbi, şi
insemna moarte sadică lentă şi nu poate echivala cu etichetări sau taxări), ţi le
puneau pe toate. Le-am simţit pe toate şi le-am purtat deseori fără să ştiu,
simţindu-le „aroma" banditească.
Dar şi acolo, în Siberia, erau oameni. Chiar acolo, în Siberia, în „Bălţile
diavolului" m-am înrudit cu folclorul, etnografia şi arta populară încă din 1944,
folclor care-ţi ardea sufletul, fiindcă eram cerşetor.
Umblai de la casă la casă cu cerutul şi toţi îţi răspundeau: „Necem
nadeleati-to, sami-to podîhaem s golodu!" (Nu am ce să vă dau, murim şi noi de
foame!). Dar tot acolo în Siberia, în seara de Crăciun şi toată ziua am învăţat
colinda, la 9 ani, în limba rusă „Rojdestvo tvoe Hriste boje naş" (Naşterea Ta,
Hristoase, Dumnezeul nostru). Şi după fiecare reproducere în case, sărmanul
siberian tot gonit din patria lui ca şi noi îţi dădea tot ce avea pe masă, căci
această colindă era interzisă de comunişti, pentru ea oamenii nimereau la
închisoare, dar o aşteptau cu drag. Îţi dădeau lepeoşcă (turtă), cartofi, peşte, ba
chiar şi „şanighi" (nişte păscuţe cu brânză sau cartofi). Nu aveam dreptul să
învăţăm. De la 10 ani am urmat „şcoala" folclorului, a bătrânului văcar ded
Luca (moşu Luca) la care eram ajutor de văcar şi cu trei câini fuglli·~am lupii şi
urşii care dădeau iama în cireadă. El, acest moşneag, m-a învăţat să vorbesc
limba rusă siberiană cu tot „mustul" ei, plin de măscări, cu zorzoanele şi
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înjurăturile, pe care puţini o posedă, căci puteam să trăiesc acolo şi o sută de ani
şi să nu le cunosc atât de „profund" graiul. Dar paralel cu înjurăturile

„mustoase", văcarul m-a învăţat şi azbuca (abc-ul) în doar două zile. El îmi
recita pe de rost „biblia lui", cum spunea o carte în versuri pornografică, despre
Luca Mudişce, iar dacă uita ceva se uita în această carte groasă în versuri, dar
ponosită de atâta citanie. Noi însă n-o puteam citi, căci noi, „trădătorii de
patrie", nu aveam dreptul să in"ăţăm sau să ne tratăm în caz de boală. Eram duşi
în robie, la pierzanie. El, moş11 ·agul, m-a învăţat să compun poezii. El m-a
învăţat să citesc şi cântecele ruseşti ,jheriene care sunt ca şi doinele noastre de
jale. Acestea nu erau cântece, ci bo..:1.:11.: de protest contra ţarismului şi
comunismului inuman, care te zguduiau prin melodiile pătrunzătoare, pe care
deseori le compunea însuşi moşneagul. În ele se vorbea despre genocidul
comunist iezuit, care nimicea victima treptat. Omul zguduit de nedreptate cerea
moartea, dar călăii îl chinuiau în mod sadic. Ele blamau regimul ţarist şi
comunismul barbar, murdar, provocator, şovin şi perfid.
Aceste cântece povesteau, deplângeau durerile pe care le îndurau aproape
100 milioane de osândiţi, târâind lanţurile grele prin zăpada de doi metri şi
geruri de 60 de grade minus, prin „baranurile" (viscolele) nemiloase, iar călăii îi
mânau ca pe o turmă, cu arme şi cu harapnice în mâini. Toată ura aceasta şi-au
revărsat-o siberienii în legende, povestiri populare, în bocetele şi cântecele
dureroase. Dar aveau şi armă răzbunătoare ca blestemul şi ciastuştele. Mi s-au
întipărit în memorie cântecele: „Pri burnoi noei pri holodnoi" (În nopţile cu
viscole geroase), „Nadoeli mne stenî tiuremnîe" (M-am săturat de pereţii
puşcăriilor), „Svecea v caiute dogoraet" (Luminile din cabină se stingeau) ş. a.
De un conţinut zguduitor e pătruns cântecul „Voskresenie mati staruşca"
(Duminică, bătrâna mamă), în care se spune, cu jale, că au năvălit comuniştii în
casă, pe soţ l-au spânzurat, l-au legat pe fiul ei iubit şi l-au dus ... Ea a visat că
scumpul ei copilaş e dus în Siberia. Din sat a aflat locul unde era dus fiul ei, şi a
plecat desculţă, pe jos. Sute de kilometri a străbătut în căutarea fiului, iar când a
găsit puşcăria şi lagărul unde fusese dus, paza i-a spus că fiul ei nu mai era
printre cei vii, fusese împuşcat noaptea trecută sub zidurile puşcăriei. Maica îşi
iese din minţi, îşi revine şi roagă paza să-i dea de pomană ceea ce a adus ea
pentru fecioraşul ei în spate sute de kilometri. A luat o mână de ţărână cu sânge,
a pus-o într-o batistă în sân şi s-a dus ... Picioruşele ei ostenite n-o ţineau. Ea s-a
întors, s-a aşezat sub zidurile puşcăriei şi blestemând puşcăriile şi deportările
sovietice a murit.
Nimeni nu va şti unde s-au pierdut maica şi fiul, numai vânturile şi
furtunile siberiene vor pomeni aceste două suflete .
. . . Yoskresenie mati staruşca/ K vorotam tiurimî prişla/ i v platke rodnomu
sînu/ Peredaciu prinesla... Peredaite peredaciu/ A to liudi govoreat/ Cito po
tiurimam yakliuceonnîh/Silino s golodu moreat. ..
. . . Nojchi starîe ustali/ Sotni veorst oni proşli/ Peredaite peredaciu/ Na
pomin ego duşi ...

130
https://biblioteca-digitala.ro

DESPRE ÎNCADRARE ÎN CULTURA POPULARĂ A ROMANITĂŢIJ

Toate cântecele siberienilor sunt nişte naraţiuni tragice, care, în ansamblu,
tragedia unui stat bazat pe teroare şi genocid. Ele m-au determinat la
O ani în Siberia să compun cântece despre tragedia românilor exilaţi în
:eortovî bolota" (Iazurile dracului) sau „golodania stepi" (Stepa flămândă),
uşi din ţara lor la pierzanie, căci exilările erau mai grozave decât orice
LJŞcărie. Tragedia românilor din ocupaţia rusă şi nu numai a românilor n-o
Jate descrie nimeni fiindcă ea e irepetabilă în istoria omenirii.
Să vină noaptea, să te ocupe, să te lege în lanţuri şi să te ducă în Siberia şi
1că să te poreclească trădător de patrie fiind persecutat până în generaţia a
eia!!!
În Siberia eram robi. Dar robi care aveam limba stăpânilor de robi, de
Jurăturile cărora fugeau şi lupii, şi urşii. Dar aici, pe pământurile ocupate de
.ia expansionistă nu aveam limbă, noi, în patria noastră, eram muţi că nu ştiam
1seşte, „nalogul", alt fel de bir, era tot în ruseşte, „zaiomul'', alt bir, era tot în
1seşte, plata pentru fiecare pom fructifer era tot în limba rusă, birul pentru că ai
tu nu ai copii, tot în ruseşte (bezdetnosti), ouă, lapte, piele, pâine, unt era tot în
1seşte, un alt bir, băgarea oamenilor în colhoz se făcea tot ruseşte, robia în
>lhoz fără să plătească (trudoni) tot ruseşte, foametea (golodovca) tot ruseşte,
mibalismul deschis organizat-tot ruseşte, exilările în Siberia la tăiat păduri, la
inele de cărbuni şi uraniu - tot în ruseşte, puşcăriile din Cernăuţi, Chişinău,
craina, Rusia - tot în ruseşte, vânătoarea băieţilor de la 14 ani în sus şi gonirea
r la minele de uraniu - tot ruseşte, vânătoarea fetiţelor de la 14 ani în sus
mtru a efectua experimente „internaţionale" să nască copii de la diferite
1imale şi naţii, iar apoi nimicite - tot ruseşte, nimicirea unor sate româneşti
tregi şi gonirea oamenilor la Bug şi Herson se făcea tot în limba rusă, bătăile
: joc de mamele noastre roabe, provocările între soţi, părinţi şi copii - tot în
să, nimicirea preoţiilor şi a fiilor lor, tăierea Carpaţilor şi exportarea lemnului
Siberia - tot în rusă, nimicirea copiilor şi părinţilor pe cele mai grozave căi,
ierderea" lumii - tot în ruseşte. Toate acestea se făceau ruseşte şi în limba
Jgrăvesc

>ă.

În limba noastră românească, ca şi în limba siberiană, se făceau doar
11tecele de jale, bocetele, blestemurile, legendele, urăturile, anecdotele şi mai
seamă POVESTIREA POPULARĂ, care sunt oglinda veridică a genocidului
;ietic în ţările ocupate şi mai cu seamă a românilor de sub ocupaţie, care se
:ea planificat ca acum să dovedească că aici sunt mai mulţi ruşi, ucraineni şi
~ „minorităţi" naţionale care trebuiesc ocrotite, iar ei să ne dicteze modul de
ţă şi comportare cu aşa zisele MINORITĂ ŢI naţionale, ceea ce este o
itică iezuită neocomunistă şi neocolonialistă, o capcană pentru a vărsa sânge
l destabiliza populaţia băştinaşă. Da, minorităţile naţionale trebuiesc folosite
1form moralităţii sacre a OBICEIULUI PĂMÂNTULUI. Ele trebuie să ştie
nportarea în sânul altei naţiuni, între băştinaşi şi să nu-şi dicteze păsul. În caz
1trar orice minoritate naţională e iscoadă străină şi se cere expulzată de acolo
unde a venit, iar dacă nu - pedepsită confonn celor mai drastice legi
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existente în lume. De altfel mileniul al treilea se va îneca în vărsări de sânge
nevinovat. Chiar şi de aici se poate începe îndeplinirea pezicerilor din Biblie.
La aceste concluzii au ajuns etnografii în expediţiile complexe cercetând
obiceiurile, ritualurile, tradiţiile, eticheta, psihologia şi morala, credinţele şi
superstiţiile neamurilor, mitologia şi epopeea veacurilor noastre. Chiar şi aceste
concluzii au fost expuse tot în limba rusă, deoarece salvarea celui ce se îneacă e
în mâna lui, căci în limba rusă se poate expune tot genocidul făcut de imperiul
viperesc putrificat.
În limbile popoarelor înrobite se pot spune rezultatele facerilor de rele tot
de către acelaşi imperiu. Căci atât ţarismul, cât şi comunismul era bazat pe
MINCIUNĂ şi cu ajutorul acestei IDEOLOGII astupa şi astupă toate crimele
săvârşite. Ele nu sunt nici incluse, nici expuse în arhive. Despre tragedia lumii
ne poate spune numai lumea şi numai acel ce a trăit calvarul nimicirii în masă a
popoarelor lumii. Căci toate relele începute şi petrecute în lume, în istorie, cât şi
în prezent, prin viclenie sunt înfăptuite tot de acelaşi imperiu ţarist şi comunist,
prin viclenie, minciună şi trădare. Şi aceste realităţi sunt înscrise pe frunzele
codrilor, au pătruns adânc în etnografie, folclor şi artă populară. Le ştiu numai
acei ce le-au supravieţuit, căci tare au mai fost „tăinuite" de făptaşi.
Poate numai din cauză că am suferit atâtea despre care am mai spus mai
sus, am cules de la cei ce au suferit şi au supravieţuit, Dumnezeu m-a făcut să
îmbrăţişez cele mai sincere comori ale omului din ocupaţie, precum este
folclorul, etnografia şi arta populară, creaţie pe care am numit-o la unul din
Congrese CRĂIASA SUFLETULUI meu. Căci această crăiasă este şi o cronică
a celui mai zbuciumat secol, secolul ocupaţiei de către imperiul rusesc sub
minciuna „eliberării", „fraternităţii" şi „ajutorului".
Aceste descoperiri se pot face numai ca o urmare a expediţiilor complexe şi
nu de toţi ,cercetătorii şi colectorii. Căci acest Balaur roşu, - cum i se spune în
basmele popoarelor înrobite, aşa zise republici şi republicuţe fabricate de
ocupanţi - ştia să-şi ascundă urmele prefăcând sângele şi lacrimile în poloboace
cu miere, iar genocidul în raiul comunist. Sunt mulţumit că am TRĂIT folclorul
şi tradiţiile populare începând din 1944 în Siberia şi-l voi trăi până când îmi va
fi sfârşitul. Că numai folclorul, etnografia şi arta populară naţională au mai
rămas nepătate de zgura minciunii veacului barbar, care în cărţi tipărite de
folclor, etnografie şi arta populară schimonosite, a îndobitocit popoarele lumii.
Iată de ce, demult, visam să organizez expediţii complexe şi în patria mea,
să ne încadrăm în cultura română şi în cultura romanică, să pătrundem tainele
vii ale acestei culturi şi pe baza analogiilor, analizei şi sintezei, să înţelegem
aportul acestui popor sfârtecat şi umilit la cultura populară universală.
Am cercetat comoara neamului nostru din ocupaţie în Maramureş
(Transcarpatia), Bucovina, Regiunea Cernăuţi cu Hotinul şi Ţinutul Herţa,
împărţit în trei ţinuturi ca să-l poată mai repede deznaţionaliza, RSSM, azi
Republica Moldova, tot împărţită în câteva părţi, Basarabia de sud: Ismail, Reni,
Cetatea Albă, Chilia, localităţi din Ucraina şi Rusia unde au fost exilaţi în masă
români din Basarabia şi alte ţări balcanice, acum trebuie să cercetez partea
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cealaltă a Prutului. Rezultatele complexe cred că ne vor ajuta să pătrundem şi să
descoperim taine care vor sta la baza studiilor teoretice în cel de-al treilea
mileniu, dacă, precum am spus mai sus, vom izbuti să-l păstrăm. Trebuie să
contribuim ca Minciuna teoretică despre originea slavă a popoarelor romanice
(şi nu numai) să fie înmormântată pe vecie. Baza reală există. Aceasta este
cultura populară - folclorul, etnografia şi arta populară obiectivă,
neschimonosită, care, precum spune marele nostru folclorist şi patriot Alecu
Russo, „datinile, poveştile, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor. Cu ele se
poate oricând reconstitui trecutul întunecat" (Poezia poporală). Numai aceasta
ne va salva civilizaţia. Căci, precum am menţionat mai sus, academiile de ştiinţe
naţionale erau „fabrici de minciuni", „măciuci de distrugere a conştiinţei
naţionale", iar la noi încă şi de românofobie. De aceea trebuie să colectăm
folclorul din ocupaţie, sau cum îi spuneau aceiaşi „eliberatori", folclorul din
perioada sovietică atât timp cât mai sunt informatori care au supravieţuit, căci
într-adevăr acest folclor este „Arhiva popoarelor".
De mult doream să fac o expediţie în ţara mea - România - să demasc
minciuna românofobă promovată la Chişinău şi nu numai de etnografi,
folclorişti istorici, ci şi chiar de unii lingvişti şi literaţi (drept că aceştia erau şi
sunt şi acum şefi). Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit această ocazie.
Împreună cu cercetătorii de la muzeul din Suceava, Târgu Mureş, Bucureşti,
Sibiu şi Gura Humorului şi colaboratorii de la Muzeul de Etnografie şi Istorie
Naturală şi Muzeul Satului din Chişinău, timp de o săptămână am cercetat
etnografia, folclorul şi arta populară din ţinutul Suceava.
Am cercetat cu cea mai puternică lupă stalinistă, comunistă şi ţaristă rusă
„deosebirile dintre români şi moldoveni" pe care ne-o impuneau şefii din
Academia de „năuci" din Chişinău (căci în limba „moldovenească" în loc de om
de ştiinţă se spunea „năuc" deoarece ştiinţă este un cuvânt românesc de care
„moldovenii" trebuiau să se dezică, fiindcă era cuvânt „burghez" român), şi
„spre mirarea mea" n-am putut găsi nici o specie folclorică, nici o tradiţie, nici o
credinţă şi superstiţie, chiar şi eticheta şi psihologia, şi morala şi modul de viaţă
sunt aceleaşi. Bineînţeles e o stupiditate să cauţi deosebiri în sânul unuia şi
acelaşi popor, eu am făcut-o intenţionat, ca să se ·termine odată şi pentru
totdeauna cu mâzga şi mucegaiul „teoretic" ţarist, comunist rus şi românofob.
În cazul de faţă vreau să propun două texte din drama populară
propriu-zisă: Banda lui Novac şi Banda lui Bujor în limba română şi cea
„moldovenească" colectate de la mai multe persoane din judeţul Suceava,
Regi~nea Cernăuţi, Ediniţa şi Briceni din Republica Moldova.
In expediţia de faţă, prima mea expediţie complexă din ţinutul Suceava, am
anchetat toate speciile folclorice, toate obiceiurile şi tradiţiile populare
specifice. Aceiaşi informatori cu grijile şi nevoile lor, dar care ca şi la noi nu
uită de comoara lor folclorică, de tradiţii, obiceiuri şi ritualuri .ce le spun ca
Tatăl nostru, cu toate amănuntele şi variaţiile moştenite de la străbuni, cu
improvizaţiile moderne, cu mustul şi aroma povestitului numai n•J siberian.
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M-am oprit mai amănunţit asupra Dramaturgiei populare sau precum e
acceptat s-o numim, Teatru popular. În mod special, pe lângă Capra, Urs,
măştile populare, am acordat o deosebită atenţie dramelor propriu-zise Banda
lui Novac, Banda lui Bujor, Banda lui Jianu, căci Banda lui Brâncoveanu n-am
întâlnit-o. N-am întâlnit în comunele cercetate nici Malanca, situaţii care se
observă şi în Basarabia. Dacă într-un sat este o dramă-două nu e numaidecât să
fie şi a treia, şi a patra şi a zecea. Aceasta am întâlnit doar în două sate din reg.
Cernăuţi, Crasnoiischii şi Horbova, din raioanele Storojineţ şi Herţa.
Ca urmare a analizei şi sintezei am găsit mai multe deosebiri de texte şi
variante în satele din Basarabia decât în textele din Bucovina şi ţinutul Suceava.
Fiecare tip, variantă şi versiune este o ivire specifică ce se aseamănă cu cele din
Basarabia, Bucovina şi chiar Maramureş. Am stabilit o identitate compoziţi
onală, realizarea scenică, desfăşurarea acţiunii, chiar şi monologurile şi
dialogurile, costumaţia sunt identice, făcând comparaţie cu varianta de bază.
Aşadar, ca urmare a analizei doar a genului dramatic folcloric nu-i pot
„bucura" cu nimica pe acei guvernanţi şi „ideologi" mincinoşi că noi, românii
din Basarabia ocupată, ne deosebim de românii de peste Prut. Poţi să cauţi
deosebiri chiar cu cele mai sofisticate lupe staliniste că nu vei găsi confirmarea
minciunii politice născocite în Transnistria, întărite la Moscova şi răspândite
pentru a îndobitoci populaţia din Basarabia. Şi limba, şi dialectul, chiar şi graiul
e acelaşi.
Ca material faptic prezentăm două texte de drame populare colectate în
judeţul Suceava în câteva variante. Prezentăm variantele de bază:

Drama populară „ Gruia lui Novac"

Gruia
Mariţa

Gruia
Mariţa

Aprodul

Când ajunge la intrare
Colo-n Ţarigradul mare,
Strigă tare din portiţă
Hei, Mariţă, crâşmăriţă,
Grajd bun pentru un cal ai?
Am grajd pentru zece cai!
Dar în beci, Mariţo, vin
Ai pentr-un ,voinic străin?
Hei, vin bun avem aici
Pentru nu ştiu câţi voinici!
Gruia intră ca şi-acasă
cu pumnul bate-n masă:
Vin de care bea-mpăratul
Nu de care bea tot satul.
Şi
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uruia

Dă-mi să

beau cât oi putea
galbeni câţi îi vrea
Crâşmăriţa ca zvârluga
LA butoaie, jos dăjuga:

Să-ţi dau

Aprodul

Aprodul

Urcă

sus din nou pe scară
Vin cu vadra p/ină-i cară,
Vin de care bea-mpăratul
Nu de care bea tot satu.
Gruia vadra apuca,
Toată pe gâtlej o da,
Iar pe una cum o bea
După alta trimetea.
Pân-la ziuă petrecu
de vin vro trei bău.
A mâncat ş-o juncă grasă
Făr-a pune-un ban pe masă
Buţi

Grue

Când se lumina de zi,
La Mari/a el privi
Şi-i făcu semn din sprânceană
Vino-ncoace, mândruleană!
Ah,

Mariţă, crâşmăriţă,

Eşti nevastă,

ori fetiţă???

Aprodul

Crâşmăriţa-mbujorată:

Mariţa

Nici nevastă, nu-s nici fată!
Sunt, cum vezi, o mândră.floare

Grue

Aprodul
Mariţa

Mulţi voinici trag la-nchisoare
Nu mi-e teamă de-nchisoare
Dragă ce-mi eşti, mândră.floare!

N-ai văzut cumva pe-aici
Pe mare viteaz Dârvici:
Ea din ochi l-a măsurat
De Dârvici m-ai întrebat?
E-he-hei! Dârvici bogatul,
În palat stă cu-mpăratul!
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E mai mare peste oşti
Da de ce-ntrebi? ... Îl cunoşti?
Grue

Îl cunosc n-ar mai trăi,
Pentru el venii aici!
Azi cu dânsul în palat
Piept la piept o să mă bat.
Mai întâi cu el, spurcatul,
Şi pe urmă cu-mpăratul!

Pe-amândoi cu-această spadă
Jos am să-i aştern grămadă.
Dar... mi-e sete draga mea,
Pân să plec la lupta grea,
Ia mai adă ici pe masă,
Inc-o vadră plină, rasă!
Aprodul

Crâşmăriţa o clipită
Locului stătu-mpietrită
Apoi, vin scoţându-i iară,
O zbughi, furiş, afară
Şi-aleargă drept la-mpărat.
Împăratu-a cuvântat:

Împăratul

Hei, Mariţă, mindrăjloare,
Ce vânt mi te-aduce oare?
Că e anul şi mai bine,
De când n-ai venit la mine.

Mariţa

Vinul poate l-ai sfârşit?
Ori cu galbeni mi-ai venit?
Ba nici vinul nu sfârşii,
Nici cu galbeni nu venii
Să mă plâng

vin împărate!
Mi-a picat pe înserate
Un voinic ardelenesc,
C-un cal negru tătăresc.

Noaptea-ntreagă-a

chefuit,
Trei buţi pline mi-a golit.
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A mâncat şi-o juncă grasă
Nu mi-a pus un ban pe masă.
Ştii

cum bea la vin drumarul?
Nu ca Lumea, cu paharul.
Vadra plin-o ridica
Toată pe gâtlej o da.

Şi pe

una cum o bea,

Altă vadră poruncea,

Vin de care bea-mpăratul
Nu de care bea tot satul.
Aprodul

Împăratul speriat,

Împăratul

La Mariţa s-a uitat:
Crâşmăriţo, ia să-mi spui
Ce fel e făptura lui?

Mar iţa

Nu e 'nalt, nu-i nici prea mic,
Cum e omul mai voinic.
Nu-i subţire, nici prea gros,
Cume omul mai frumos:
Ochii lui sunt două mure
De pe coastă din pădure,
Coapte-n umbră la răcoare
Fără să le-atingă soare.
Pieliţa

obrazului
spuma laptelui.
Pe din sus de buzişoare
Are negre mustăcioare
Parcă-i

Iar la cuşmă-o piatră rară
Ce plăteşte-o-ntreagă ţară.
Nu prea spune veni-uscate
Dar cu ochii te străbate.
E de-o palmă-ntre sprăncene
se uită pe sub gene.
De mi te-ai cutremura,
Doamne, şi măria ta!
Şi
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Împăratul

Alelei, Mariţo, fată,
Ştii ce? Nu sta! pleacă-ndată,
Pune-i vin mereu pe masă
Şi să-i spui că nu-s acasă.
Că-n palat aici de vine
S-a sfârşit de azi cu mine.
Ăla este-un mare drac,
Este Gruia lui Novac.

Ciorile să-lfi mâncat!
de când s-a apucat
Alte celea n-a lucrat
Decât ţara mi-a prădat.
Că

Du-te, dă-i mâncări, nu-ţi pese
Cât de multe, cât de-alese
Şi cu vadra dă-i mereu
Vin de care beau doar eu.
De bani nici nu-i pomeni
Că eu toate le-oi plăti!
Şi dacă-l

vei îmbăta
Ca să-l poată-ai mei lega
Fapta nu-ţi vafi-n zadar
Ai să capeţi mare dar.
Aprodul (Calfa)
Gruia

Ea spre casă se repede
Gruia-n crâşmă cum o vede:
Unde-ai fost, căţea şireată,
În vecini, la o surată?
Şezi acasă,

Aprodul

Grue

dracului
Nu umbla prin sat hai-hui
Galbenii mulţi el a scos
Şi i-a risipit pe jos.
Na, culege câţi îi vrea
mai adă vin colea.
Ea-i culege toţi, călduţi Hai pe urmă-n beci la buţi;

Şi

Aprodul
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Vin din nou cu vadra-i cară.
Gruia bea, mai cere iară,
Până când odaia toată
Se-nvârtea cu dânsul roată.
Capu-atzmci pe masă-a pus
Şi-adormi voinicul dus
Crâşmăriţa-nviorată

Pe fereastră-afară cată:
.\lariţa

Turcilor, de ce mai staţi
Gruia nu-l legaţi?
El e mort acum de beat
Cum e mai bun de legat!

Şi pe

Aprodul

Haideţi, că de se trezeşte
Azi, pe toţi ne prăpădeşte!
Turcii tot se mai codeau,
Ca să-l lege nu-ndrăznea.

Un

Bătrânul

bătrân

atuncea vine:
la minei
Mie zilele de-mi curmă
Nu-i vro pagubă la urmă!
Daţi frânghiile

Aprodul

legat aşa butuc
Iute la-mpărat ii duc.
Împăratului slăvit
Faţa i s-a-nveselit.

Împăratul

Alelei, drăcească viţă,
Alei, pui de Novăciţă,
Spune drept viteji ostaşi
Câţi pân astăzi îmi tăiaşi?

Aprodul

Şi

Gruia mândru se uita
Şi-a răspuns: Măria-ta

Gruia

N-ai în barbă-atâţia peri
Câţi turci ţi-am tăiat pân' ieri?
De m-ar ţine Dumnezeu,
Voi tăia şi capul tău.
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Aprodul
Împăratul

Împăratul râse tare.

Ha-ha-ha! Te cred, tâlhare!
Cred eu că mi /-ai tăia,
Dar te am în mâna mea
Să ştii lu, măi Gruişor,
Ce-o să fac? O să te-nsor!
Şi

mai ştii, mai ştii soţie,
Cine-am hotărât să-ţi fie?
Inima stejarului
De pe muchea dealului.

Corbii cei croncănitori
Au să-ţi fie peţitori;
Ciorile să-ţi fie nune,
Vulturii să te cunune!
lară pân 'la

cununie
... plecaţi o mie!
Duceţi-l de mi-l păziţi
Colo-n casa care-o ştiţi!
Mă oşteni

Aprodul

Novac şi Novăci/a nu au astâmpăr,
Deoarece fiul lor nu mai vine.
Într-o zi Novac este înştiinţat
de soarta fiului său de către un c01·b.
Auzind în ce situaţie se află Gruia,
Novac
Peste portul novăcesc,
Ia veşmânt călugăresc,
Iar pe sub veşmânt, măi frate,
Două săbioare late.
Spre amiazi, a doua zi,
Când în Ţarigrad sosi
Merse aţă /a-mpărat.
Împăratul sta la sfat
Şi când de Novac dădu,
Se sculă, ochi mari făcu.
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impăratul

Măi potcap călugăresc,
Barbă de păr lung oiesc,
Spune, ce păs te-a adus
Azi, aici, La mine sus?

~ovac

Înălţate, s-a zvonit
Că aveţi

un osândit!
Şi că azi, in prânzul mare
O să-l duceţi la pierzare.
Nu l-aţi face vânzător?
Eu aş fi cumpărător.
Mi s-a spus că-i tinerel,
Galbeni mulţi v-aş da pe el!
C-am ajuns vai, la slăbie,
N-are cine să mă ţie.
Şi fiind de legea mea,
Să-l dedau La ca11e-aş vrea.
Aş

dori sci scot din el
Frăţior diaconel,
Dacă n-o avea cap greu
Să rămână-n Locul meu!

Aprodul
Împăratul

Împăratul se răsti

Fugi, călugăre, de-aici!
Ce să/ac cu banii tăi?
Că îmi sunt prea mulţi ai mei.
Robul nu ţi l-aş lăsa
Lumea toată de mi-ai da!
Nu e vrednic de scăpare,
Ci e vrednic de pierz.are!
Vezi ce mulţi ne-am adunat?
Pentru dânsul stăm la sfat;
Cum să-l pierdem pân ' diseară
Cu o moarte mai amară,
Că-i

un mare pui de drac!
E feciorul lui Novac:
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Hoţ

ca şi bătrânu-i tată,
Cel din cen1ri să mi-l bată!

Gruia - poate-/ ştii de nume,
Care de când e pe lume,
Altceva n-a lucrat
Decât ţara mi-a prădat!
Aprodul

Moşul dă

un pas 'nainte
se roagă mai fierbinte.
Dacă nu-l faci vânzător
Fii atuncea-ndurător.
Şi

Novac

Eu sunt popă creştinesc,
Lasă-mă să-l spovedesc.
Că-i păcat, păcat, stăpâne,

Ca să moară ca un câine!
Împăratul

Ba, să moară ca un câine
Asta-i vrerea mea, bătrâne!
Şi-acum pleacă, nu mai sta
Dacă ţii la viaţa ta!

Aprodul

Din palat Novac coboară,
Înspre temniţă el zboară.
Dar im turc adus de spate,
Sare grabnic: Împărate!
Şi voi sfetnici, vă-nşe/ară-ţi
Rău făcut-aţi de-1 lăsară-ţi.
Cum, n-aţi priceput nimic?
Nu-i călugăr, ci voinic!

Aprodul
Împăratul
Aprodul

Hainele-s călugăreşti
Vorbele-i sunt novăceşti.
Împăratu/, mânios,
Strigă pe fereastră jos:
Turcilor, tăiaţi-i drumul!
Turcii, dau zor cu duiumul
Când în urma sa-i zăreşte
locului Novac s-opreşte.

142
https://biblioteca-digitala.ro

DESPRE ÎNCADRARE ÎN CULTURA POPULARĂ A ROMANITĂŢII

Din chimir cusut cu flori,
Zvârle pumni de gălbiori
- Ha! păgânii glăsuiau
Şi pe galbeni toţi cădeau.
În timp ce turcii strâng banii de pe jos,
Novac merge la temniţă unde era Închis Gruia
şi ii eliberează, leapădă hainele călugăreşti,
dă o sabie lui Gruia şi încep a bate în turcii
care s-au ţinut de Novac.
Pe-unde Gruia străbătea,
turcimea cum cădea?
Cum cad toamna la pământ
Frunzele, când bate vânt.

Ştiţi

Iar pe unde dă Novac
Turcii ştiţi pe jos cum zac?
Ca şi iarba cea-njlorită
De-un cocoş când e cosită.
Şi

nici iarbă şi nici grâu
Numai sânge până-n brâu.
Dup ' un ceas şijumătate
N-au cu cine se mai bate.

„Banda lui Bujor"
Personajele:

Anul Nou - îmbrăcat în alb, cu cojoc, iţari şi căciulă.
Anul Vechi - îmbrăcat în negru, cojoc, pantaloni negri, căciulă.
Haiducii - cu puşti în spate, haine verzi, pe cap căciulă de miel
neagră, cu franjuri, lănţişoare; pe deasupra hainelor verzi poartă
curele cu nasturi lucitori.
Bujor - îmbrăcat în haine de ofiţer, pe cap cu caschetă, galoane
pe umeri, curea cu nasturi lucitori, pantaloni cu vipuşcă,
diagonale, 2 pistoale şi puşcă.
Căpitanul - are haine de miliţian, pantaloni cu vipuşcă,
caschetă, diagonală, puşcă.

Vânătorul

- haine verzi de

vară,

cartuşieră.

Doamna - are haine de

mireasă.

143
https://biblioteca-digitala.ro

pe cap

pălărie vânătorească,

Gheorghe SPĂTARU

Anul Vechi:

Bună

seara,

cinstiţi gospodari şi

Aveţi plăcere

Anul Nou:

de mine?

De mine ştiu că n-aveţi
Dar de Anul Nou ce ziceţi?
Eu sunt Anul Nou vestit,
Care-n Lume am venit
De la apus şi răsărit.
Jar tu, măi ghiuj bătrân,
Cu barba ca de păgân,
Când ţi-oi trage-un pumn
Te fac prafşi scrum,
nimic n-ai folosit
Acestui popor cinstit!·
Că

Haiducul I:

Fraţilor, nu vă certaţi,
Mai bine mâna daţi
Şi un cântec să cântaţi!

Anul Nou, Anul Vechi şi haiducii cântă:
An Nou, An Nou soseşte,
Cel vechi ne părăseşte,
Iar noi cu toţi în cor
Vă urăm de Anul Nou.

Bujor:

Bună seara, dragi voinici,
De când staţi şi tălmăciţi
N-aţi văzut, chiar din întâmplare,
Pe aicea pe cărare
O companie de gradaţi,
Care umblă zi şi noapte,
După noi ca să ne-ngroape?

Haiducul II:

N-a trecut,

Bujoare,
Căci dacă treceau
ArmeLe-n piept eu Le puneam,
Căci aceste arme lustruite
Pentru ei sunt pregătite.

Bujor:

Bravo, voinice haiduc,
Cu tine mult am petrecut,
De când haiducesc prin lume,

dragă
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Bujor este al meu nume.
Înainte de-a fi haiduc,
Eram tânăr voinic,
De toată lumea iubit.
Când văzui că nu-i dreptate
Luai puşca şi grenade
Şi plecai la codru, frate,
Dar acuma am aflat
Că pe noi ne urmăresc
Un pluton ofiţeresc.
Căpitanul:

Bună

seara, nu cumva
Bujor chiar dumneata?
Spune repede, nu sta,
Că scot sabia şi cuţitul
Si-ţi retez acuma gâtul.
Eşti

Bujor:

Eu sunt Bujor îngrozitor
Ce fac pradă şi omor.
Şi de nu-ţi vine să crezi,
Vino-n codru şi-ai să vezi!
Unde-s tufele mai mari,
Stau la pândă boieri mari.
Unde-s tufele mai mici,
Stau la pândă-ai mei voinici.

Căpitanul:

Auzi,

dragă vînător,

Să-mi

dai puţin ajutor,
Leg pe acest Bujor îngrozitor
Care face pradă şi omor.

Să-l

Vânătorul:

Predă-te

Bujor legat,
De nu, mort împuşcat
Şi în temniţă-aruncat!

Bujor:

Nu voiesc a mă preda.

Vânătorul:

Predă-te

Bujor:

Nu voiesc a mă preda
cât capul sus mi-a sta
Eu cu voi mă voi lupta.

Bujor legat!

Şi
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Vânătorul:

Predă-te

Bujor:

Ne predăm armele noastre,
În faţa măriei voastre.
Auzi, domnule căpitan,
Îmi daţi voie să cânt
Cântecul despre Bujor
Pe care îl cântam cu dor?

Căpitanul:

Ia cântă-l!

Bujor (cântă):

Bujor legat!

Eu mă duc, codrul rămâne,
Măi fetiţă măi,

Pânge frunza

după

mine,

Măi fetiţă măi,
Că

n-am făcut nici un bine,

Măi fetiţă măi,
Şi dacă-am făcut

un rău,

Măi fetiţă măi,

Îl voi trage singur eu,
Măi fetiţă măi,

O, amanta mea iubită,
Măi fetiţă măi,

Vino-n grabă dintre munţi
La mine cu galbeni mulţi,
Repede de nu-i veni,
Mort in lanţuri mi-i găsi.
Amanta lui Bujor (mireasa):
Auzi, domnule căpitan,
Mi-a venit un gândişor:
Să vă dau o pungă de bani
Pe Bujor să-l dezlegaţi
Şi din lanţuri să-l scăpaţi.
Căpitanul:
Auzi, dragă vînător,
Ce zice amanta lui Bujor,
Că ne dă o pungă de bani
Pe Bujor să-l dezlegăm
Şi din lanţuri să-l scăpăm.
Ce zici? Ai vrea?
Vânătorul:

Eu aş vrea!
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Bagă

Bujor:

Haiducii

(cântă):

mâna-ntre pistoale,
Vei găsi o pungă mare
Plină numai cu parale
Şi pe toate să luaţi
La mâini să mă dezlegaţi,
Armele să mi le daţi.
Armele, tătari păgâni,
Că vă tai, vă dau la câini!
I-ha, tra-la -la,
A scăpat Bujoru, da!

Căpitanul şi vânătorul (cântă):

Viclenia şi vânzarea
Vezi, Bujor ne-a înşelat,
Noi murim de întristare,
Iar el a găsit scăpare.
Haiducii

(cântă):

I-ha, tra-la-la,
A scăpat Bujoru, da!
Amanta lui Bujor (cântă):

La castel în poieniţă,
Bujore măi,
Te-aşteptam să vii, bădiţă

Măi

Şi-această liftă păgână
Ţi-a pus lanţurile pe mână.

Tu de-acolo ai scăpat
haiduci ai intrat.

Şi-ntre

Toţi (cântă):

Foaie verde de negară,
Bujore măi,
A intrat Bujor în ţară, măi Bujore măi,
Face pradă şi omoară, măi Bujore măi,
Pe ciocoi ii bagă-n boală, măi Bujore măi,
Şi te face ca să fugi, măi Bujore măi,
Peste văi şi peste munţi, măi Bujore măi,
Fără armă şi căciulă, măi Bujore măi,
Numai cu Luleaua-n gură, măi Bujore măi,
Măi

La anul şi la mulţi ani!
(Septembrie 1996, Chişinău)
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PĂDUREA ÎN IMAGINARUL POPULAR ROMÂNESC
SORINSABĂU
Pădurea este pentru societăţile tradiţionale un spaţiu sacru. Astăzi, însă,
pentru acele societăţi zise „avansate", pădurea apare ca o prezenţă marginală,
depărtată. Pădurea rămâne străină vieţii noastre de zi cu zi. Pentru societăţile
tradiţionale însă, ea este o prezenţă cotidiană. Se ştie despre ea că este populată
de bestii feroce, de animale nocive, de răufăcători, de umbre, de spirite şi
divinitate. Oamenii se folosesc de spaţiul împădurit pentru procurarea lemnului
(materiale de construcţii sau sursă de căldură), pentru vânătoare (sursă de
hrană), pentru creşterea animalelor, pentru culegerea fructelor sălbatice etc.
Relaţia om-natură, „om-pădure" este în acest caz foarte puternică. Omul
mentalităţii arhaice are cu totul altă imagine despre pădure decât omul societăţii
modeme. Pentru ţăranul român, în general pentru ruralul european, pădurea nu
este numai acel spaţiu împădurit de dincolo de sat ş( de terenurile cultivate, ci
este un spaţiu sacru, care cuprinde arborii, plantele, animalele, spiritele,
duhurile „necurate'', sufletele morţilor, este chiar tărâmul morţii. lată un
exemplu despre felul în care este percepută pădurea în lumea satului tradiţional:
Cilian Dumitru (zis „Neamţu") în vârstă de 74 de ani, din satul Sebiş Gud.
Bistriţa-Năsăud) spunea că în trecut toate duhurile rele, drăciile, locuiau în
păduri, pe munţi, în locurile pustii, dar „acum toate drăciile s-au coborât în sat,
în oraş, stau pe sub streşini, pe sub masă. N.u vezi că acum toţi oamenii sunt
învrăjbiţi unul cu altul?" 1•
Un alt exemplu se referă la ,,Fata Pădurii'', un duh necurat care ar fi trăit în
pădurile maramureşene: Duma Niţă de 79 de ani şi Oanţă Ioana de 71 de ani,
din satul Călineşti Gud. Maramureş) spun despre „Fata Pădurii" că îi1 trecut
locuia în pădurile din Munţii Gutâi, unde avea şi o grădinuţă. Nu-i plăcea să
intre cineva în grădinuţa ei. Astăzi, însă „Fata Pădurii" nu mai există: „Fata
Pădurii" a intrat acum în femei, iar „Omul Nopţii" (un alt âuh necurat care
locuia în pădure) a intrat în bărbaţi 2 •
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Pentru omul satului tradiţional, spaţiul înconjurător este plin de spmte,
demoni, duhuri necurate. El întâlneşte aceste fiinţe supranaturale benefice şi
malefice la tot pasul şi de aceea trebuie să fie mereu prevăzător. Viaţa sa este
plină de lipsuri, greutăţi, spaime şi nelinişti, este dominată de mediul ambiant.
Omul trebuie să ştie să ocolească sau să se apere de făpturile acestea, în special
de cele malefice, să cunoască mediul ambiant, să se acomodeze 3•
Pădurea nu este nici ea scutită de prezenţa benefică sau malefică a acestor
spirite. În general pădurea este un Ioc unde trăiesc o serie de fiinţe fantastice,
care nu sunt bucuroase atunci când un om pătrunde în spaţiul lor. De aceea ele
fac tot felul de rele oamenilor, mergând uneori până la a-i ucide. Menţionăm pe
cele mai cunoscute dintre aceste lucruri necurate locuitoare ale pădurii (şi în
general ale locurilor pustii): astfel des întâlnită este Muma-Pădurii, închipuită ca
o femeie sau o babă uriaşă, urâtă, fioroasă, înspăimântătoare şi sălbatică. Tot
locuitoare ale pădurii sunt şi ielele. Acestea sunt trei fete foarte frumoase care
pot fi văzute numai noaptea. Ele dansează şi cântă prin poieni. Locul unde
dansează rămâne pâ1jolit. Atrag feciorii frumoşi. Cine le aude trebuie să stea
4
nemişcat, altfel îl pocesc. Ielele pricinuiesc nenorociri •
Despre Zorilă, Miezilă, Murgilă se spune că ei călătoresc mereu de la
răsărit spre apus. Ei sunt închipuiţi ca fiinţe silvestre cu înfăţişări urâte care
sperie pe oameni, uneori chiar „îi bat, îi omoară, îi mănâncă" 5 .
Păpurea mai adăposteşte zmei, balauri, draci, uriaşi, diferiţi monştri ca:
Gheonoaia, Statu-Palmă-Barbă-Cot, Moşul-Codrului, Omul Nopţii, Păduroiul
etc.
În acelaşi timp, pădurea este locul unde trăiesc o serie de animale sălbatice.
este „casa lor". Omul, pentru a-şi procura hrana, materiale de construcţie
(lemnul) etc., s-a aflat tot timpul în competiţie cu aceste animale. Deşi Ie-a
vânat şi Ie-a hăituit, omul le-a apreciat acestor animale şi calităţile, le-a apreciat
puterea, inteligenţa, viclenia, modul lor de organizare. Omul s-a comparat de
multe ori cu animalele, le-a imitat comportamentul, a râvnit întotdeauna să
atingă forţa, iuţeala animalelor; Ie-a atribuit puteri supranaturale, sfârşind prin a
le respecta şi venera. Existenţa omului primitiv a fost indisolubil legată de forţa
animalelor.
La fel ca şi animalele, şi plantele şi copacii din pădure sunt elemente
naturale strâns legate de viaţa omului. Din cele mai vechi timpuri oamenii au
folosit anumite plante pentru hrană, pentru leac, pentru vrajă şi magie etc. A
existat şi mai există încă credinţa că în copaci, îşi au locuinţa anumite spirite.
fapt care a dat naştere cultului copacilor. Oamenii au găsit în copaci termeni de
comparaţie. Astfel cei puternici erau asemănaţi cu stejarii, cei înalţi şi falnici cu
bradul etc. Până şi sentimentele umane şi-au găsit corespondenţa în lumea
copacilor. Iată un exemplu: Ciceu Maria din Budeşti Gud. Maramureş), în vârstă
de 73 de ani, ne spune că „lemnele din pădure sunt periculoase pentru că sunt ca
oamenii: unul este bun, altul este rău". De aceea, dacă sunt aduse lemne din
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pădure pentru
rele din ele6 •

construcţie,

ele trebuie

sfinţite

de preot, pentru a alunga spiritele

Această temă

a pădurii, din păcate, nu se bucură de prea mare atenţie în
literatura română veche spre deosebire de scrierile medievale apusene unde
pădurea ocupă un loc central. În schimb, folclorul nostru conţine o serie de
referiri la pădure. De aceea, încercăm în acest studiu felul în care se reflectă ea
în imaginarul popular românesc. Am văzut că pădurea este privită ca un mediu
natural ispititor dar şi ostil. În cântecele rituale funebre, pădurea este, de multe
ori, un loc al împărăţiei morţii sau locul unde mortul trebuie, în mod
obligatoriu, să treacă în drumul său spre celălalt tărâm. Aceasta tocmai pentru
că la români moartea nu este considerată ca dispariţie în neant, ci o trecere
într-o altă viaţă (mai bună sau mai rea). Singura deosebire este că în cealaltă
lume nu există dor, adică este o lume rece. „Lumea de dincolo" din bocetele
româneşti seamănă mai mult cu Infernul antic decât cu „lumea cealaltă"
creştină. Nu ni se descrie chipul sufletului odată desprins de oase şi trup („ca
ziua de noapte") dar înţelegem totuşi că e o „umbră luminoasă" ce poate fi
văzută de fiinţe ce au păstrat curăţenia din ziua cea dintâi, cum e cazul
animalelor călăuză (care şi ele vieţuiesc în pădure): lupul, vulpea, vidra. Ele
sunt „călăuze", dar şi „fraţi şi surori", adică o bună societate a sufletului.
„Înfrăţirea" cu animalele, precum şi cu plantele, din altă categorie de bocete
tradiţionale, indică nu lupta împotriva naturii, ci colaborarea cu ea7 •

,,Scoală

N, scoală
Că soarele apune,
Calea-n codru-ţi tună,
Codru este mare
Şi lumină n-are;
Codrul este des
Intri, nu mai ieşi
Capul să-l apleci
'Nainte să mergi
Iar sama să-ţi iei,
Că iţi va ieşi
Lupul înainte
Să nu te spăimânte,
Mâna să-ţi întinzi
Bun frate să-ţi prinzi
Că el iar că ştie
Sama pădurilor
Şi a potecilor

Şi

a colinelor,
Înainte să mergi
Iar sama să iei
Că tot 'ţ va ieşi
Vulpea înainte;
Mâna să ţi-o-ntinzi,
Bună soră s-o prinzi,
Că ea iar că ştie
Tot sama pădurilor
Şi a apelor,
Înainte să mergi
Jar sama să-ţ iei
Că iţi va ieşi
Tot vidra „nainte
Mâna să-ţ întinzi
Bună soră s-o prinzi
Că ea mi te-a duce ... 8"
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Acelaşi rol călăuzitor (rol psihopomp) îl poate avea şi bradul. În „Cântecul
bradului" (un cântec ritual funebru) este descrisă căutarea bradului prin păduri.
El urmează să însoţească morţii „nelumiţi" (necăsătoriţi) în lumea cealaltă.

„Firicel de bradî
Mândru şi chitatî
Cine mi ţ-a poruncitî
Din pădure mi-ai venitî

Di la loc pietrosî,
A ij, la ăl săcietosî?
- Mie că mi-a poruncitî
- Viela, că i-am trăbuitî ... 9"

Bradul înlocuieşte pe soţul sau soţia mortului. El este prezent în bocete ca
un personaj straniu care ţine de o altă lume, de lumea pădurii, adică de lumea de
dincolo:

„Gheorghe, dragă Gheorghe,
Nouă nu nie place,
Ce fecior ierai,
Ce mireasă ai, '-

Crescută-n pădure
Tăiată-n

secure!
ieste moartea
Asta ţ-afost soarta. io„
Soacră-ţ

'Naltă şi subţire,

O

altă variantă

„Ce nevastă mi-ai?
'Naltă şi subţire,
Crescută-11 pădure;

a acestui cântec ritual funebru spune:

Cu scoarţă uscată?
Cu ce-i învălită?
Cu cetină-ncriştită. 11 "

Cu ce-i îmbrăcată?
Unele teme, ca cele ale călătoriei prin pădure spre un alt tărâm, sau cele ale
călăuzirii de către animale sălbatice se întâlnesc şi în basme. Şi aici pădurea este
văzută ca un tărâm misterios, ca o altă lume care adăposteşte tot felul de fiinţe
fantastice. Pădurea este locul unde sălăşluiesc zâqe, zmei, Muma-PăduriL
balauri, pitici, uriaşi etc. Tot în pădure erau întâlnite şi anumite animale (lup,
urs, cerb, vulpe etc.) pe care eroul basmului vrea să le ucidă, dar acestea îl roagă
să le lase în viaţă pentru că îi vor fi de folos. Uneori chiar, eroul ajută aceste
animale. Nu este vorba aici de cruţare sau compasiune. Totul se desfăşoară
conform unei înţelegeri mutuale. Se pare că aceste animale cruţate şi
nefolositoare ca hrană sunt nişte strămoşi totemici 12•
Tot despre un animal cruţat este vorba şi în colinde acesta fiind de obicei
cerbul. De asemenea „ ... în colinde - spune Monica Brătulescu - întâmpinăm
adeseori descrierea unor tărâmuri izolate: "unde iarba creşte I În patru
se-mpleteşte." Spre aceste tărâmuri tainice, evocate şi de alte specii
ceremoniale, sunt călăuziţi tinerii vânători ai colindei pentru a-şi găsi viitoarele
lor mirese. 13". Tinerii se vor căsători numai după ce îşi vor arăta măiestria şi
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la vânătoare. Această vânătoare are loc de obicei plecând de la poale
spre vârful muntelui, deci trecând inevitabil prin pădure. În unele colinde, Isus (
care se suprapune peste o divinitate mai veche) este născut în munte, în zona
pădurii de brad. El era crescut de natură, de o ţarină - mamă sălbatică, nu
cultivată, deci foarte arhaică. Cum s-a mai spus fiinţele fantastice locuitoare ale
pădurii au puteri magice; ele pot îmbolnăvi oamenii, le pot lua puterile, îi pot
orbi, ologi, etc. În paralel au apărut o serie de descântece care vizează trimiterea
bolii din trupul celui suferind, tocmai în acele locuri pustii (adică în pădure) de
unde această boală a venit.
„Pentru izolarea spiritelor vrăjmaşe, creatorii populari au imaginat pustiul
desăvârşit pe care motivele componente îl descriu tocmai prin aserţiuni negative
pentru a denumi mai sugestiv formele tipice ale vieţii. Cel mai frecvent
14
denumeşte activităţile câtorva categorii sociale şi ale unor animale domestice."
Prin urmare, bolile sunt trimise:

,„ „ Une nu s-aude
Popa tocân'
Niş ' cocoş cântân ',
Niş ' vidra latrân,
Niş 'fată mare cosiţă-mpletşin."

„.„ În Codrii lui Modrea te-oi mâna.
A colu, fată codiţi albă n-o-mpletit,
Buhai negru n-o boncăluit,
Câni negru n-o lătrat,
Cucoş negru n-o cântat. 15"

În alte descântece, bolile sau lucrurile necurate sunt trimise:
,,Să te duci în munţii
În văi adânci
În păduri pustii„. 16"

'nalţi,

Într-un descântec din Romanaţi este invocată chiar Muma-Pădurii:

„Tu,

Muma-Pădurii,

De la cutare te gonesc,
te duci:
Unde popa nu toacă,
Unde fată mare cosiţă nu-mpleteşte
Unde de Dumnezeu nu se

Lipitură

Să

de noapte,
De miezul nopţii,
De cântarea cucoşilor,
Din vărsatul zorilor:
Cu hotar te hotăresc,
Cu marmură te-nmărmuresc,
Cu piatră te împietresc

pomeneşte;

Acolo diavolul locuieşte. 17"

Iată deci cum este privită pădurea satului tradiţional - ca un spaţiu în care
toate închipuirile omului pot prinde viaţa. Să mai adăugăm faptul că în trecut
pădurea ocupa aproximativ 80 % din teritoriul ţării noastre. Ea a avut un rol
foarte important asupra mentalităţii şi vieţii cotidiene a românilor. Se r.emarcă
......
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de altfel, o mulţime de nume care sunt în legătură cu pădurea: Codrescu,
Codreanu, Brad, Brăduşcă, Ulmeanu, Poenaru, Runcu, Branişte, Păduraru, etc.;
o serie de toponime: Poiana, Laz, Runc, Paltinul, Brad, Mălinet, Scoruget; nume
de provincii româneşti: Transilvania, Bucovina (= „Ţara pădurilor de fag"),
zona Pădurenilor, toate acestea poartă nume legate de pădure sau de regiuni
împădurite. Amintim şi faptul că o serie de unelte, mai ales cele specifice
păstoritului (care au fost preluate fără modificări esenţiale de la geto-daci), sunt
din lemn. Lemnul a fost intens folosit în construcţii. Plantele, frunzele arborilor.
au fost folosite în medicina populară. Fructele plantelor şi arborilor din pădure
erau folosite ca hrană. Vânatul constituia, de asemenea, o importantă sursă în
alimentaţia tradiţională.

În prezent însă, datorită procesului de despădurire, de utilizare masivă a
lemnului din pădure, în condiţiile în care se practică şi o vânătoare excesivă.
pădurile sunt tot mai puţine, mai mici, şi în felul acesta foarte bine cunoscute de
locuitori. În momentul actual, în lumea satului tradiţional românesc credinţele
despre acele fiinţe fantastice locuitoare ale pădurii sunt pe cale de dispariţie.
Majoritatea bătrânilor de la ţară spun că aceste fiinţe fantastice nu mai există, că
s-au retras departe spre alte locuri (unde nu mai există pădure virgină) sau au
coborât în oraşe şi sate printre oameni.
Note:
1.

Informaţie,

Cilian Dumitru, 74 ani, Sebiş (jud. Bistriţa-Năsăud), cules de
în iulie 1992.
Informaţie, Oanţă Ioana, 71 ani şi Duma Niţă, 79 ani, Călineşti (jud.
Maramureş), cules de Sorin Sabău în iulie 1993.
Romulus Vulcănescu, Măştile populare, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1970, p.
11-16.
Ovidiu Bârlea, Mică enciclopedie a poveştilor româneşti, Bucureşti, Ed.
Stiinţifică şi Enciclopedică, 1976, p. 196-197.
Ovidiu Bârlea, op. cit., p. 261.
Informaţie, Ciceu Maria, 73 ani, Budeşti (jud. Maramureş). cules de Sorin
Sabău, iulie 1994.
Octavian Buhociu, Folclorul de iarnă, ziorile şi poezia păstorească.
Bucureşti, Ed. Minerva, 1979, p. 17-19.
Andrei Oişteanu, Motivaţie şi semnificaţii mito-simbolice în cultura
tradiţională românească, Bucureşti, Ed. Minerva, 1989, p. 151.
Mariana Kahanc, Lucilia Georgescu, Cântecul zorilor şi bradului.
Bucureşti, Ed. Muzicală, 1988, p. 579, Bradul - Lupşa de Sus (Mehedinţi).
Ibidem, p. 671, Tauţu Ampoiului (jud. Alba).
Ibidem, p. 674, Vinerea (jud. Alba).
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12. Vladimir Propp, Rădăcinile istorice ale basmului fantastic, Bucureşti, Ed.
Univers, 1973, p. 186.
13. Monica Brătulescu, Colinda românească, Bucureşti, Ed. Minerva, 1981, p.
49-50.
14. Ovidiu Bârlea, Folclor românesc, voi. II, Bucureşti, Ed. Minerva, 1981, p.
29.
15. Ibidem, p. 29.
16. Ibidem, p. 29.
17. Artur Gorovei, Folclor şi folcloristică, Chişinău, Ed. Hyperion, 1990.
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GHICITORI
GRAŢIAN JUCAN

Ghicitorile (cimiliturile) sunt un ingenios şi ascuţit joc al inteligenţei, un
mijloc puternic de stimulare a gândirii şi de cercetare a isteţimii omeneşti. Ele
fac parte din marele capitol al paremiologiei populare. Concepute în proză sau
în versuri: distih, catren, sau mergând până la o descriere dezvoltată, ele au
îmbrăcat forme artistice literare prin ingenioase procedee, făcând proba unor
virtuozităţi de limbă şi stil, pe care le realizează pentru obiectul de ghicit
(cheia):
Ţese-o pânză minunată,

Am o văcuţă isteaţă
De la care mulg dulceaţă?
(Albina)

Fără iţe.fără spată?
(Păianjenul)

După unfrăsinaş

Are pieptene şi nu se piaptănă?
(Cocoşul)

Joacă

un

iepuraş?

(Furca

şi

fusul)

Claie pe apă?
(Mămăliga)

Ghicitorile sunt nişte instantanee poetice, cu formulări succinte, precise şi
sugestive. Metafora le domină pe toate, apropiindu-le câteodată de fabulă,
datorită alegoriei, umorului şi spiritului critic. Ele se remarcă. prin bogăţia şi
precizia limbii, ilustrând isteţimea gândirii populare, condensată în reprezentări
vii, transfigurate şi ascunse în jocuri de imagini, linii şi culori. Utilizează
deseori figuri de stil şi se pretează la jocuri onomatopeice şi armonii imitative.
Cu un cuvânt, mijloacele artistice ale ghicitorii sunt complexe şi atestă o
gândire suplă, prinsă într-o expresivitate stilistică deosebită.
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Specie prin excelenţă enigmistică, ghicitoarea e un mijloc al petreceri
timpului liber, iar ghicitul un fenomen redus la actul descifrării, al găsirii cheii
Ghicitoarea are doi constituenţi: discursul interogativ şi răspunsul
Întrebare-răspuns, aceasta e dialectica ei. Statutul e ambiguitatea înrădăcina~
logic în însuşi sistemul limbii: două metafore în raport sinecdoca!; e un jOI:
semantic. Ghicitorile sunt un fel de joc colectiv ce recurge la metaforă, alegorif
ori metonimie ca semn distinctiv al înţelepciunii.
Unele ghicitori sunt adevărate şarade metaforice, alegorice, de ingenioas.?
fantezie, vădind un excepţional dar în compunerea lor.
Învăţaţii, oamenii de ştiinţă, au scris studii competente şi minuţioase despn:
această specie folclorică. Ne oprim puţin numai asupra a doi scriitori, care şi-au
exprimat părerile despre ghicitoare: Mihai Eminescu şi Mihail Sadoveanu.
Recenzând în ziarul Timpul ( 1880) culegerea de Pilde şi ghicitori, adunatf
de P. lspirescu, M. Eminescu a formulat câteva păreri privind ghicitorile şi felul
cum trebuie culeasă literatura populară:
„D-lui lspirescu îi datorim şi alte culegeri preţioase de literaturo
populară" - menţiona el. Fiindcă ghicitorile „sunt de-a dreptul culese", poetul
citează câteva, scriind: „Unele consistă din cuvinte fără înţeles şi cu toali
acestea se pot ghici numai prin armonia lor imitativă, altele iar sunt comict
prin greoiciunea şi neexactitatea comparaţiunii.
Între cele dintâi, cu armonia imitativă, sunt următoarele:

Urduc,
Hurduc,
De barbă-I duc
De barbă-I aduc.

Ţac, ţac

Prin copac,
Fâş, fâş

Prin păiş.

(Fedeleşul)

(Coasa)

Unele din ghicitori sunt cam echivoce, dar nu ne pare rău. Cu toate
de decenţa literară, am dori ca mai cu seamă elementele
literaturii populare să se adune fără scădere şi nealterate prin pruderie, Tale
quale". Şi mai departe: „Trivială e expresia numai atunci când se caută anume
să fie mai de rând decât lucrul pe care-l spui".
În Poezia cimiliturilor ( 1949), M. Sadoveanu a arătat că „o ghicitoare
trebuie ,să fie şi frumoasă, ca un cântec sau ca o poezie („.). Sunt şi unele
ghicitori înţelepte. Oricât ar fi de înţelepte, dacă n-au puţină glumă sunt ca
mâncările nesărate (.„). Chiar dacă nu sunt alcătuite în stihuri, ghicitorile·
bune au haz şi sprinteneală („.).
După cât s-a văzut, cimiliturile bune sunt adevărate poezii mici şi vesele,
care bucură pe om ca vremea bună, ca primăvara înflorită, aducându-i
consideraţiile

desfătare după muncă".
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Publicate prin ziare şi reviste, calendare, almanahuri şi monografii locale,
în culegeri de folclor şi antologii speciale, ghicitorile au suscitat interesul
folcloriştilor şi al oamenilor de ştiinţă. Dacă corpusul întocmit de Artur Gorovei
număra la sfârşitul secolului XIX - 2716 texte, din care şi străine, astăzi s-a
ajuns la circa 60.000 de texte din specia ghicitorilor, ceea ce atestă convingător
puterea de creaţie a poporului nostru.
Culegerea de faţă cuprinde şi „ghicitori în doi peri", care pot surprinde prin
înţelesul echivoc, ambiguu al pieselor respective, dar îşi justifică prezenţa prin
isteţime, ingeniozitatea fanteziei şi măiestria formei. De altfel sunt multe
variante pe aceeaşi temă.
Toate ghicitorile au fost auzite şi culese din Câmpulung Moldovenesc şi
împrejurimile lui, fără datele necesare unei piese folclorice, fiindcă nu le-am
cules cu intenţii folclorice, ci distinctive, selectând din mulţimea lor câteva. S-ar
putea ca unele să figureze şi în alte culegeri, ele însă circulă în locurile
menţionate:

Ochiul dracului
În mâna săracului?
(Banul)

Hâr,
Mâri,
Când îl vâri;
Hoţ

Două

babe-ntr-im lenric
Şi tot/ac ţuvic, ţuvic?
(Foarfecele)

Moţi,

O bagi,
O freci;
O scoţi
Şi pleci?

Deget nu-i, unghie n-are
picioare,
Orice femeie se-ntrece
S-o apese şi s-o frece?
(Ţâţa vacii)

Când îl scoţi?
(Piciorul în

Şi atârnă-ntre

(Cheia)
Ce se naşte fără piele

Carne vie-n carne moartă,
Dai cât poţi şi intră toată?
(Piciorul în cizmă)

Şi răsună pân 'ce piere?

(Tunetul)
Albă-n

cismă)

dos,

Mă ustură

Pestriţă-n faţă,

Şi mă

doare,
Când mi-l bagi,
Bine-mi mai pare?
(Cercelul)

Pe margine toată creaţă;
Lingi în dos
Şi-mpingi înfaţă?

(Marca

poştală)
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Burta mea,
Pe bwta ta,
Lunga mea
În gaura ta?

O bagi tare
Şi-o scoţi moale
Şi din cap îi curge moare?
(Varza murată)

(Omul scoţând apă din
fântâna cu cumpăna)
Burtă-n burtă,

Oase n-ai,
Ţeapănă stai,

Păr inpăr,

La mijloc
Un

Oarbă eşti

beţişor?

(Boii în

Şi nimereşti?

proţap)

(Suveica)

Pară roşă-n bortă neagră?

(Sfecla în

-Măi, Ioane, ce maifaci?
- Ia, bag carne-ntre doi craci!
(Calul între halube)

pământ)

Hai, mândră, să ne culcăm,
Floci cufloci s-amestecăm,
Borte negre s-astupăm?
(Genele)

Ce are doamna dinainte,
dulce şi.fierbinte?
(Cafeaua)

Neagră,

Baba stă

Ce se pune cu mâna
bate cu fundul?

Şi moşu-i dă?

Şi se

(Piua şi pilugul)

(Şeaua)

Eu pe ea şi ea sub mine,

E rotundă şi e cârnă
cu capu-n jos atârnă?
(Ghinda)

Şe 'şi-aşe şi şe' rămîne?

Şi

(Şeaua)

Ce e rotundă şi tare,
La mijloc gaură are,
Femei şi fete o doresc
După ea mereu tânjesc?
(Verigheta)

Vârtos şi rotund
Îl bagi până-n ftmd,
Nevestele-I au,
Fetele îl vreau,
Bărbaţii îl dau?
(Inelul)

Vine,
Se suie,
O bagă,
O freacă,
O scoate,

Coboară,

Se spală,
Ia banii
Şi pleacă?

(Homarul)
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Cine te îngână
Şi nu te superi?

Cine trece peste apă,
Dar tot pe loc stă?

(Ecoul)

(Podul)

Una vorbeşte,
Doi privesc,

Patru fug,
Două atârnă?

(Calul

Două ascultă?

şi călăreţul)

(Gura, ochii

Coarne are,
bou nu e,·
Samar poartă,
Şi

şi

urechile)

Cine are dinţi
nu are dureri?

Şi

Măgarnue;

(Grebla)

Mâini n-are
fn copaci se suie?

Cine-şi spune

(Melcul)

numele?

(Cucul)

Cine are urechi,
Dar nu aude cu ele?

Arici lătăreţ
Tot cu ţepii pe trupuleţ?

(Acul)

(Grapa)

Cine nu are u111bră?

Ce este între
Soare şi lună?

(Drumul)

(Conjuncţia şi)

Nu-s frumoasă,
Fac frumos,
Stau după uşă
Cu capul în jos?

Furculiţă cu

cinci dinţi

Moştenită din părinţi?

· (Mână cu degetele)

(Mătura)

Eu fug de tine
tu te ţii de mine?

Şi

(Umbra)

Când îl iei e alb,
Când îl spargi e galben?

Am patru surori
Toată ziua fug
Şi nu se mai ajung?

(Oul)

(Roatele de la căruţă)

Ce

îngheaţă

vara
iarna?

Şi se dezgheaţă

Am un purcel
Cu coada de oţel?

(Nasul)

(Sfredelul)
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Am o casă văruită
Nicăieri nu-i găurită?
(Oul)

Două mame
Au câte cincifeciori?
(Mâinile şi degetele)

Am o bărbânţă
Cu două feluri de
(Oul)

Şi

Cine are dinţi
nu se poate muşca?
(Pieptenele)

brânză?

Cine mănâncă fierul?
(Rugina)

Când îl iau - plânge,
Când îl las - tace?
(Lanţul)

Cine are patru picioare
Şi nu poate umbla?
(Scaunul)

Cine se naşte
(Porumbul)

Cine se naşte cu lună
Şi moare cu soare?
(Noaptea)

Porcul de fier
Şi coada de câlţi?
(Acul şi aţa)

Sus în vâiful unui pai
steaua unui crai?
(Macul)

Când iei - creşte
Când pui - scade?
(Groapa)

Şade

A trăit,
Ne-a hrănit;
A căzut,
S-a prăpădit?
(Oala)
La cap pieptene,
La trup pepene,
La coadă secere,
La picioare răşchitoare,
Împunge cu clonţu-n soare?

Ştiu două surori
Zilnic se ajută

De sute de ori.
(Mâinile)

Unul ară,
Doi se miră,
Patru-mping
Şi-un coţopling?

(Cocoşul)

Mama naşte fata
pe mama?
(Apa şi gheaţa)

Şi fata

înfăşat?

(Porcul)

Cât1d s-o suit
Capra pe urs,
Cine era mai sus?
(Coada caprei)
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Eu în tine,
Tu în mine
Şi-o bucat' de mine-n tine?
(Piciorul în pantof)

Nu te uiţi la mine,
Ci te vezi pe tine?
(Oglinda)
Bibliografie
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D PROTEIC ÎN DIALECTUL DACOROMÂN
ION POPESCU-SIRETEANU
În limba noastră este cunoscut un fenomen fonetic destul de răspândit care
contribuie la realizarea unei anume opoziţii între limba literară şi cea a
folclorului. Este vorba de proteza lui d. Despre acest d protetic am discutat în
mai multe locuri în cartea noastră Limbă şi cultură populară, unde am arătat că
sunetul întunecă adeseori originea unor cuvinte şi că este necesară o cercetare
specială, întrucât el nu se limitează numai la cazurile prezentate acolo.
Se ştie că poezia populară nu dispune de culegeri prea vechi, de aceea vom
întâlni fenomenul atestat în folclor destul de târziu. Îl întâlnim într-o poezie în
formă populară, scrisă în secolul al XVIII-iea: Grăi un tinerel voinic - d-ofire
andiliJscă căiră ce dalbă nevastă (Vezi Drăganu, în DR, III, p. 247-250 şi notele
I, 2). Sunetul protetic apare în cu d-ofire (=cu o fire) şi în dalbă, acesta foarte
bine reprezentat în limbă. O altă consemnare este din prima jumătate a secolului
al XlX-lea: este vorba de manuscrisul „prepărandului" Dimitrie Ardelean, <lin
1831, în care întâlnim formele Dalimoş; D-am avut o puiculiţă; De nu-mi veţi
crede cuvântul, D-oi să vă arăt mormântu/, pe care le-am extras din textele
publicate în AAF, VII, 138, de către Romulus Todoran. Dacă în Dalimoş
situaţia lui d este discutabilă (vezi mai departe, p. 88), în d-am avut şi în d-oi
lucrurile sunt clare.
Constatarea că în limba vechilor creaţii populare este adeseori prezent un d
protetic o fac, după câte se pare, mai întâi, folcloriştii.
în culegerea lui Athanasie Marienescu citim versurile: În oraş colo-n
Dodrin, Este-o fată de lătîn, De lătin, de moş bătrân (p. 305). Culegătorul se
consideră dator să explice forma Dodrin „După baladă latinii locuiesc în
Dodrin. În Thracia, Adrian a fondat oraşul Adrianopolis, unde odată au şi locuit
latinii = romanii. Acest oraş la turci se numeşţe Ediene, în cărţile româneşti
Odriu pentru că românii deseori pun pe d înaintea unei vocale" (în Poezii, p.
410, nota l).
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Şi G. Dem. Teodorescu, în Poezii, constata, comentând fonetismul
d-aprinse: „La început, d s-adaugă eufonic spre a da mai multă consistenţă
pronunţiei şi mai multă forţă intonării, mai cu deosebire când se cântă colindul"
(p. 23, nota 1, col. 2). După câteva pagini, culegătorul scrie: „În toate colindele
se adaugă un d înaintea cuvintelor care încep cu vocale (d-astă pentru astă, d-în
pentru în, d-un pentru un), cerut mai mult de cînt decît de esiginţele versificării"
(p. 26), iar în alt loc (p. 78) „Pentru ca să se înlăture hiatul sau cacofonia
produsă prin apropierea a două vocale similare (am avut), colindătorii introduc
pe d eufonic (am d-avut)" (cititorul este invitat să revadă însemnările
precedente consemnate şi de noi mai sus).
Un alt folclorist, G. Bibicescu, 361, precizează: ,,Am avut se pronunţă
uneori am d-avut".
Îndată după apariţia culegerii lui G. Dem. Teodorescu, se pronunţă şi
Hasdeu asupra lui d protetic, dar el nu face o cercetare asupra acestui sunet, ci
doar consemnează câteva constatări. Vorbind despre interjecţiile ali, alei, alelei,
scrie: „Cu poeticul d ca în dalb = alb, se face dali = alei, dale/ei = alelei" şi
prezintă exemple de versuri populare (în Etymologicum, 1, 572). Despre aleo,
scrie: „Cu poeticul d se face daleo" (ibidem, 1, 577). Tot poetică este
considerată forma dao/ică faţă de aolică, adăugând în aceeaşi serie şi pe
dăolesc, dăoleală (ibidem, 2, I 03). În alt loc, Hasdeu precizează: „Cu proteticul
d ca în dalb =alb este forma dăo/esc" (ibidem, 2, 105). Vorbind despre arvu11
şi darvun învăţatul filolog s-a conside~at dator să consemneze: „Cu proteticul d,
acest cuvînt nu e rar în colinde" (ibidem, 2, 447). Tot el arată că „d în formele
poetice darvun, darvînt, darven, care este mai eufonic, ca şi în dalb, daur,
darunc, etc., întrebuinţate mereu în cîntece, niciodată în grai" (ibidem, 2, 448).
Şi autorii DA, I, 109, tot protţtic îl numesc pe d din dalei, termen preluat
şi de alţi cercetători ai folclorului românesc.
Probabil că cel dintâi filolog român căruia i-a atras atenţia în mod special
acest sunet, d protetic, a fost Gr. Creţu. Acesta, în aricolul Originea cuvântului
„doina", din „Junimea literară", 1907, nr. 6-7, p. 157-158, enumera, „între
interjecţiile româneşti de durere (şi duioşie)", pe ai-dai, oi-doi, ui-dui,
remarcând că dubletele se realizează cu un d protetic şi admiţând că acestea „se
află des în refrenele colindelor"; numărul exemplelor este mai mare, şi autorul
chiar spune că va „produce un număr de exemple de proteza lui d în poezia
populară'', dintre care reţinem: dauzi, daminţit, daveţi grijă, dapoi, daşa, a
doblicit, cu daltul, Dion (după Jamik- Bârseanu şi G. Dem. Teodorescu).
O cercetare a protezei lui d a fost realizată de I. Şiadbei, Prepunerea lui de,
di in poezia populară română şi italiană de nord, în „Revista filologică", I,
1927, nr. 1-2, p. 209-218. Autorul vorbeşte despre „prepunerea lui de înaintea
unor cuvinte fără a îndeplini vreo funcţie din cele cunoscute ale prepoziţiei
întrebuinţate în limba comună" (p. 21 O). Fenomenul este „particular numai
versurilor populare" şi „el aparţine unei mari părţi a teritoriului dacoromân":
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Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova. Nu se citează sudul
Transilvaniei, Banatul, Bucovina, Basarabia, pe care autorul le includea, firesc,
în provinciile mari, şi nu se citează prezenţa fenomenului la românii de peste
Dunăre (la cei din Timoc, de pildă). I. Şiadbei observă că, acolo unde de devine
dă, vocala dispare prin eliziune înainte de vocala cuvântului unnător, iar unde
de se păstrează (deci unde de este moale) „se face contracţie între e şi vocala
cuvântului următor" (p. 211). Fenomenul (cu ambele fonne) se întâlneşte
înainte de următoarele vocale: a, o, u. În Maramureş, î de la începutul
cuvântului unnător dispare: di-ntreba, di-nturna, dar poate să dispară şi e:
d-încă, d-înflorit; unele forme apar paralel: d-imparate, d-împărate. In Vaşcău
(Bihor) inimă este precedat de d: dinimă. Şiadbei constată că „prepunerea lui d
în versul popular românesc se face indiferent de categoria gramaticală căreia îi
aparţine cuvântul următor": substantiv, adjectiv, pronume, verb, adverb; „cea
mai frecventă este însă prepunerea lui d înainte de un şi o" (p. 213). Autorul
prezintă exemple din culegerile semnate de G. Dem. Teodorescu, Ţiplea,
Tuţescu, Pamfile, T. Papahagi ori din „Şezătoarea". Este important Că
cercetătorul nu se opreşte numai la semnalarea fenomenului, ci încearcă să-l şi
explice şi să-i stabilească, în acelaşi timp, şi vechimea, ceea ce arată interesul
lui I. Şiadbei pentru o realitate fonetică specifică versului popular. Astfel, el
spune că versul Ca să-şi facă de-o plimbare se explică prin „ca să-şi facă de
plimbare" + „ca să facă o plimbare". Tot aşa trebuie înţeles şi la alte categorii
gramaticale. La adjectiv: Ce /i-i calul de-asudat se explică prin „ce ţi-i calul
asudat"+ „cât ţi-i calul de-asudat"; la pronume: Ca să fiu de-a lor soţie se poate
înlocui prin „ca să fiu a lor soţie" + „ca să fiu lor de soţie"; la adverb: Ochi-şi
negri d-arunca prin „ochi-şi negri arunca" + „de-şi arunca ochii negri" (p. 216).
„Aceste tipuri de formule iniţiale produse prin contaminaţie, s-au extins apoi pe
cale analogică şi la celelate cazuri" (p. 216). Autorul mai afirmă: „se poate că la
prepunerea lui de înaintea lui un să mai fi contribuit şi unele analogii directe,
după construcţii de tipul: „C-o să facem vînătoare D-un voinic ce seamăn n-are"
(G. Dem. Teodorescu, P., p. 500/30); „Ai plecat la vînătoare D-un voinic ce
seamăn n-are" (ib., p. 503/235-5); „Asta-i dragoste curată D'e-un fecior cu
d'e-o fată Asta-i dragoste cu dor d'e-o fată cu d'e-un fecior" (Papahagi,
Maramureş, p. 28), unde lui d-un, d-o îi corespunde în limba vorbită un genitiv
(a unui voinic) şi care ar putea fi chiar o urmă veche păstrată în vers a
genitivului cu de, frecvent şi astăzi în istroromână [„.]. Şi tot unei analogii s-ar
datora prepunerea lui de înaintea unor verbe, după construcţii de tipul: „Sus în
case d-ajungea" (G. Dem. Teodorescu, P., p. 476/283) în care de are înţeles
temporal „din momentul în care", „când", „cum'', „dacă" (cf. Drăganu,
„Dacoromania", III, p. 256)". În unele cazuri, înaintea unor adjective şi
interjecţii, d s-ar explica numai fonetic. Forme ca dalb, dauriu se întâlnesc doar
în versul popular, limba comună nefolosindu-le, din care cauză nici nu pot fi
socotite ca fiind prea vechi, deşi S. Puşcariu, în DR, III, crede cA fenomenul este
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vechi. Tot Şiadbei spune că în unele cazuri „de serveşte în versul popular
românesc numai pentru complectarea numărului de silabe necesar, astfel că
putem întâlni exemple ciudate ca: „Pe-a mea dalbă de mireasă, Pe-a mea dulce
de nevastă" (G. Dem. Teodorescu, P., p. 617)" (p. 217). Cu privire la vechimea
fenomenului în versul popular, cercetătorul consideră că „singurul criteriu este
extensiunea lui" (p. 217). În altă ordine de idei, fenomenul în discuţie ar fi
„numai regional" şi „Acest fapt ar vorbi îndeajuns pentru originea lui recentă"
(p. 218). Dacă proteza lui d este prezentă şi în italiana de nord, autorul crede că
aceasta trebuie să se considere „ca o apariţie independentă, în împrejurări
identice, avînd cauze probabil asemănătoare" (p. 218)1. Se vede că Şiadbei face
o serie de consideraţii în legătură cu răspândirea şi vechimea fenomenului.
Articolul a atras atenţia asupra celor mai caracteristice aspecte ale protezei lui d.
Dar, asemeni articolului lui Gr. Creţu despre originea termenului doină, nici
cercetarea lui Şiadbei nu a reţinut prea mult interesul specialiştilor, care ar fi
putut veni cu precizări şi completări, spre a se pune definitiv în valoare un
fenomen ce interesează în aceeaşi măsură fonetica istorică, sintaxa istorică şi
istoria lexicului, în speţă etimologia.
Apreciem seriozitatea observaţiilor lui I. Şiadbei, sarcina pe care ne-o
asumăm aici fiind aceea de a aprofunda cercetarea şi, în ·unele locuri, de a
corecta, pe baza unor informaţii cu mult mai bogate, afirmaţiile lingvistului
ieşean. Subliniem faptul că fenomenul fonetic în discuţie intensifică
expresivitatea limbii folclorului românesc.
Aşa cum constata I. Şiadbei, proteza lui d apare înaintea vocalelor a, O, u.
dar precizăm că şi înaintea unor cuvinte începătoare cu i sau cu î. În cele ce
urmează, vom prezenta extrase ·din folclor pentru fiecare dintre vocalele cu
proteză, cu menţiunea că ordinea în care le înşirăm nu are a face cu frecvenţa.
Noi nu am urmărit frecvenţa lui d urmat de anumite vocale, ci am vrut doar să
dovedim că aproape fiecare vocală românească poate fi precedată de un d
protetic. Se înţelege că unele vocale sunt mai des precedate de d, acestea fiind.
după cum constatăm şi noi, a, o, u.
A: Boii-o d-abora, Fiuţ sfint năştea (AAF, VII, 91, din Bihor); Vîntu
d-abura, Maica va-ntreba (Mioriţa, 917, zona Salonta); Văi d-adînsi să legăna
(Densusianu, Graiul, 164); Găsi leul d-adormit (T. Alexandru, Muzica pop.
rom., 176); Acolo corbul găsia Pe voiniculd-adormit, V-adormit cu faţa-n jos
(Densusianu, Graiul, 297); Jan ieşi tu-re pîn' d-afară (idem, ibidem, 273); Dar
în d-aia parte Ogari ce-mi vina? (Neagu, 51); Să dau taicăi d-ajutori
(Gregorian, 503); Nimeni nu s-o d-alina (Papahagi, Graiul, 116); Trage surii
d-amîndoi (Neagu, 151); Murăş, Murăş, d-apă rece (Ugliş, 61); Faşa o
Întrucât ne interesează proteza lui d numai în limba română, nu mai prezentăm cele
scrise de I. Şiadbei despre italiana de nord, după C. Salvioni, Di dun per un 11ella poesia
_popolaresca alto italaina, din ,,Archivo glott. ital.", t. XVI, 1902, p. l-7.
1
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d-apucam Şi cu ea zburam (F. Tr. I, _90, din Ţara Zarandului); Fericatferice De
cine-i ferice, De luceferelu Sora ce mi-ş dare (F. Tr. I, 88); Stăpină d-argaţilor
(F. Dobr., 74); Cu flori de d-argint (Frâncu - Candrea, Românii, 187);
Buciume/ cu de d-arginţel cu rostu-i de d-aurel (Mohanu, 142); Sub d-aripa
cerului (idem, 14); Vili, Vili, d-armaş mare (Papahagi, Graiul, 111); Dau-mi
portul la d-aspreală (idem," ibidem, 29); Bine lupu-I d-asculta (Densusuianu,
Graiul, 297); De dastăzi nainte, măicuţă (F. Tr.„ I, 102); Numa Ion d-arca
mare (55); Tri ficiori d-ardileneşti (Ghergariu, 357); În veşmintul argintat, Pe
la poale d-aurat (F. Dobr., 7); Duc mă duc în cimpii d-arşi, Cimpii d-arşi că se
pornesc (Mohanu, 28); Maică-sa d-aşa-i grăia (La luncile soarelui, 203); Ce te
cinţ tu d-atîta? (ibidem, 203); fn coarnele lor, Pene de d-aor ( Mioriţa, 692);
Că ne-am dauzît (F. Tr .. , I, 92); Mîndru glas ce mi-oi d-avea (Mohanu, 279).
I: Ci-i drăguţu fete/or, D-ibovnic nevestelor (Ugliş, 49); Jun d-inelu-apuca
(Viciu, Colinde, 129); D-înapoi o d-inturnat (Papahagi, Graiul, 107); şi-ndărăt
s-or d-inturna (Mohanu, 113); Ce mă, doamne, d-ispiteşti? (F. Tr .. , I, 93). Cu
privire la d care precede cuvântul inimă, trebuie să precizăm că aria lui de
răspândire este cu mult mai mare decât cea presupusă de Şiadbei, cum se va
vedea din exemplele care urmează: Putrezească-ţi d-inima (Viciu, Colinde,
129); D-inima mi se topeşte (idem, Flori, 179); Aşa-i şi dinima me (Pop, 85);
D-inima-n mine-o tope (Duma, 187). Cităm şi .un exemplu extras din I. Budai Deleanu, I, 116: Ş-acum, iarăş' cu d'inima .frintă. Uneori se înregistrează
varianta irimă: Să-l stâmpere d-irima (Bibicescu, 246); D-irimia me ce stricată,
Mai tomneşte-o, Doamne-odată (AAF, VIl, 79); D-irima-n mine-i cărbune
(ibidem, VII, 80); din Someş Guruslău s-a înregistrat varianta dirimă „inimă"
(MCD, I, 206).
Î: Că s-a dîncuscrit (F. Tr., I, 92); V-împărate, d-impărate, Nu mă-nstrăina
departe (Ţiplea, 76); Răstigneşte-l, d-împărate (Bîrlea, I, 139); Înălţate
d-impărate, Pune pace nu te bate (Eminescu, VI, 224); Drumul d-incă-i supărat
(Papahagi, Graiul, 38); V-închinare-aş, d-închina, fnchinare-aş murgului (T.
Alexandru, Mu~ica pop. rom., 198); Lumea o d-încongiurat (Papahagi, Graiul,
, 119); Să-ţi fie d-aminte, mirelui, Că te-oi dintreba Şi te-oi dîncuie, Dîncuieri pe
piatră (F. Tr., I, 102); Mîmlru d-înflorit (Frâncu - Candrea, Românii, 197); Tot
vecini bătrini Şi d-îngeri din ceri (idem, ibidem, 187); Sus în cer, printre
d-îngeri (Viciu, Colinde, 66); Să dîntoarcă oile (F. Tr .. , I, 536).
O: Pe mini, pe d-obraz (Densusianu, Graiul, 272); Cu d-ogarii pe pămint
Şi cu şoimişor de vini (Oprişan, 23); În d-oglindă cînd te vezi (Mohanu, 428);
Nu-i slobod a-l d-omorî Pină 11u I-oi spovedi (Papahagi, Graiul, 88); Care vă
gîndiţi Să mă domorîţi (F. Tr., I, 77); Doi se legiuia D-unul d-omora (Mioriţa,
631); Voi d-ortacii mei (Mioriţa, 664); Mînce lupul pe dracul O nu mînce
d-ortacul (Eminescu, VI, 154); Beţi, boieri, şi d-ospătaţi (F. Dobr., 326); Junii
buni colindători, D-ospăciorii lui Crăciun (ibidem, 7); D-oaspeţi buni îşi
d-ospătară (Mohanu, 58); Ci mi-aştept colindători Deseară să-i d-ospăl eu,
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Să-i d-ospăt şi să-i

petrec (idem, 23). Uneori o din ospătâ şi din ospeţ
devine u: Şi vom sta şi-om d-uspăta (Mohanu, 75); D-uspeţ ş-o
chemat (AAF, VII, 87, din Bihor).
U: Pe cit steaguri s-or d-udare (Densusianu, Graiul, 271); La fereşti sini
d-uieguţe (La luncile soarelui, 239); Mindruţa mea de demult D-uită-mă, că io
te uit! (Viciu, Flori, 69); Pe du/iţa noastră (F. Tr., I, 100); Tu eşti d-umblătoare
(Viciu, Colinde, 54); Noi nu ne-am somnatu, Făr-am tot d-umblatu (Mohanu,
145); Pe pămintu cu d-umbletu (Oprişan, 23); După turmă cine-şi dum4/ă?
Dumbl-un Iar de păcurar (Pop, 328); Predumblă-se, predumb/ă, Predumblă-se
cel domn bun (F. Tr„ I, 93); Păru-mi bate călcîiele, Mustăţile dumerile (Bradu,
Bihor, 213); Şi barba-mi bate braţu, Musteţele d-umerile (La luncile. soarelui,
27); În cei doi dalbi d-umerei Luceau doi Ieee/erei (Buga, 844); Dar moartea e
duricioasă, Nu-i ca mindra de frumoasă (ibidem, I, 26); D-urîtu mi-i omu mare
(Eminescu, VI, 251); Că mi-e s-o d-urît, Căpătîiu, badeo, mutind (Marienescu,
620); D-urît mi-a/ost d-uritul, Şi-avui parte de dînsul (Viciu, Flori, 85); Dar la
turmă cine-mi dumblă? Un dur/ar de păcurar (Bradu, Bihor, 211); D-urma
cerbului (Mohanu, 51).
Aşa cum se vede, şi cum se va vedea şi din alte ex:emple, a ex:istat într-o
vreme tendinţa contopirii lui de sau d cu cuvântul următor care începe cu
vocală. Unele dintre formele realizate s-au păstrat ca atare, altele au revenit la
cele iniţiale. În orice caz, se cunosc forme literare şi forme populare cu proteza
lui de sau d, de pildă: demîncare, demîncatul.
Se ştie prea bine că dănsul, dînsul şi formele feminine dănsa, dinsa, au
rezultat prin contopirea prepoziţiei de cu pronumele însul, însa (ănsul, ănsa).
Procesul de sudare definitivă a durat mult, vechii scriitori urmând tradiţia
folosirii lui ins, însa fără prepoziţie: să tem de ins (Lucaci, 172), dar şi: nu me
cutedzu atinge dinsă (idem, 169, acestea alături de nus, nusă, nusa). Unele
dintre tex:tele tipărite în sec. al XVI-iea au dînsul (de 5 ori în Ps. Sch„ de 5 ori în
Cod vor„ de 7 ori în Evangheliarul lui Coresi, o dată în Psaltirea lui Coresi, de
3 ori în Cazania a doua, de 5 ori în, dar într-o propoziţie incomparabil mai mică
faţă de ins (de 139 ori în Ps. Sch., de 23 de ori în Cod vor., de 15 ori în
Evangheliar, de 342 de ori în Tetraevanghel, de 8 ori în Liturghier, de 121 de
ori în Psaltire, de 345 de ori în Cazania a doua, de 123 de ori în Palia de la
Orăştie) (FI. Dimitrescu, Contribuţii, 149, 172). Şi Mardarie Cozianul, în
Lexicon, foloseşte dănsu/, dînsul (vezi p. 316). Sudarea nu era definitivă nici
spre sfârşitul sec. al XVII-iea, când Dosoftei folosea şi ins şi dînsul (I, 76, 77).
În acelaşi timp, Miron Costin (p. 138, 305) foloseşte dînşii, dinsele. Mult mai
târziu, Nicolae Costin (I, 9, 79, 167, 215) foloseşte dînş, dînşii, dar şi însul,
insu, inşii. La începutul sec. al XIX-lea, I. Budai - Deleanu scria: Iar' însa
culcîndu-1 lingă sine (1, 145). Nu l-am amintit însă, pe Grigore Ureche care, în
cronică foloseşte şi însul, însele (p. 84, 148), dar şi dînşii (p. 148). Într-un text
popular înregistrat de T. Papahagi în Graiul, 149, se foloseşte dînsttl în loc de
(„oaspeţi")
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insul „individul": Apoi işi fac oricare cite o gaură în pămînt şi tăt dînsul are
cite o botă în mină.
Sudarea lui de/di cu în, întru are o istorie îndelungată, iar versul popular
mai păstrează amintirea procesului fonetic: D-în curte, d-în curte I La Domn
Mircea Vodă (Teodorescu, 45); D-în oraş, d-in Bucureşti, I la casele mari
domneşti I 'nsoară Zinca d-un cocon (idem, 653); Se luară, se duseră D-în
turiştea oilor (Viciu, Colinde, 34); C-un finuţ mic d-în braţe (Densusianu,
Graiul, 273); Ei dintre ei că vorbea (Tocilescu, 81). Exemplele se pot înmulţi.
D se foloseşte şi înaintea prepoziţiei asupra, realizându-se form~ deasupra:
Pusei gîndul dracului, Deasupra bogatului (Bălăşel, 360); În contra cutăruia
[ ... ] i-am pornit, D-asupra (cutăruia) i-am gonit şi asupra (cutăruia) să nu mai
aibă gură căscată (Tocilescu, 664). De altfel, prepoziţia deasupra a fost
realizată din de+ asupra, cuvântul din urmă folosit ca atare în unele texte: Cade
Rem mortu de rană, iară Romul, stind asupra trupului, au zis „. (M. Costin,
251); Frumos cîntă o presură Asupra de casa mea (Timoc, 355-356).
În perioada de formare a limbii literare s-au petrecut adeseori ezitări în ce
priveşte folosirea formelor cu d protetic faţă de cele fără proteză. Cunoaşterea
în bună măsură a caracterului „liber'' al lui d a dus la evitarea acestuia, dar urme
l:lU rămas, cum am văzut, în prepoziţia din (<de+ în), în pronumele dîns, dînsul,
dinsa, _dînşii, dînsele, care s-au impus ca literare.
Şi I. Şiadbei a remarcat că toate părţile de vorbire pot fi precedate de un d
sau de. Pentru o cunoaştere mai cuprinzătoare a fenomenului, vom prezenta un
număr destul de mare de exemple. Dintru început precizăm că cea mai mare
frecvenţă o cunosc substantivul, articolele nehotărâte un şi o şi verbul, urmate
de interjecţie, de adverb şi de celelate (prepoziţia şi conjuncţia) care sunt foarte
slab reprezantate.
Substantivul: Vîntu-mi d-aburare, Oile-mi pornere (La luncile soarelui,
48); Ciţi îs d-aglicei, atiţi berbecei! (Viciu, Colinde, 166); Prilz zvonu
de-albinelor (Mohanu, 35); Murăş, Murăş, d-apă rece (Ugliş, 61); Stăpină
d-argaţilor (F. Dobr., 14); Pe patru stîlpi d-argint (Viciu, Colinde, 38); Daţi-mi
30 de d-arginţi (idem, ibidem, 71 ); Cu d-argint învăluite, cu d-aur acoperite!
(La luncile soarelui, 131); La trupini cu d-arginţei (Mohanu, 86); Sub d-aripa
cerului (idem, 14); D-arme a tale-s d-arme mare (La luncile soarelui, 137);
Numa Ion d-arcaş mare (Viciu, Colinde, 55); Dau-mi portu la d-aspreală
(Papahagi, Graiul, 29); Pene de d-aor (Mioriţa, 692); C-un păhar galbin de
D-inima-n
d-aur (LL, II, 301); June d-inelu-apuca (Viciu, Colinde, 129);
mine-o tope (Duma, 187); Putrezească-ţi d-inima (Viciu, Colinde, 129); Să-i
stîmpere d-irima (Bibicescu, 246); D-irima me ce stricată (AAF, VII, 79);
Înălţate d-impărate (Eminescu, VI, 224); Şi d-îngeri din ceri (Frâncu Candrea, Românii, 187); fntorcu-să, -ntorc Două d-oaste grele. O d-oaste-i cu
domn, Una-i fără domn (La luncile soarelui, 281); Pe mîni, pe d-obraz
(Densusianu,Graiul, 272); Dind-ostrov de mare (La luncile soarelui, 35); Cum
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v-aţi băgat Pe duliţa noastră (F. Tr., I,
(Oprişan, 23); Dint-a lui doi d-umerei (Scurtu,

100); Pămîntu cu d-umblet11
204); D-urîtu mă mină-n lume
(AAF, VII, 79); D-urît mi-a fost d-urîtul (Viciu, Flori, 85); D-urma cerbului
(Mohanu, 51); D-ospăciorii lui Crăciun (F. Dobr., 7); D-uspeţ s-o chemat
(AAF, VII, 87). Lista aceasta, restrânsă în limitele admisibile, se poate completa
cu exemple prezentate în paginile precedente, dar şi cu cele citate mai jos, la
articol, apoi şi cele prezentate la p. 90, unde vorbim de construcţia adjectiv + de
+ substantiv.
În unele cazuri, proteza lui d se întâlneşte şi înaintea unor nume de
persoane, care evident, că încep cu o vocală: D-Alioane, dragul mieu (Viciu,
Flori, 270); Pleacă-si d-Ana prin grădină (idem, Colinde, 125); Hei, sorucă,
d-Ankilie (Papahagi, Graiul, 119); Du-te tu, d-Ani, napoi (idem, ibidem, 107);
Ler, d-Ano! (Viciu, Colinde, 135); Drag mi-i numele d-Avram (Duma, 215); Da
tu să-mi aduci Pă d-Ileana ta Moaşe fiului (AAF, VII, 92); D-Ioane, crăşmariu
bătrin (Eminescu, VI, 245). Cuvântul ajun (ajunul Crăciunului) se comportă
uneori ca un nume de persoană: Sara mare.lui d-Aiunu (GS, VI, 222); De astă
seară-i seară mare, Seara mare-a lui de-Ajun (Mohanu, 13); De-asta-i seara lui
de-Ajun (idem, 14). Dar de obicei, numele cu minusculă: Sara-i marelui dajuni
(Brediceanu, 355); Sara di d-ajun (AAF, VII, 94). Dacă ţinem seama că în
trecut nu existau nume de familie în sensul lor de astăzi şi că oamenii erau
deosebiţi, în afara numelui de botez, după porecle sau după numele
tatălui/mamei, atunci este sigur că Dalimoş reprezintă o formă cu proteză
expresivă a numelui Alimoş, care,. la rîndul lui, se explică prin a li (= al lui)
voi

Moş.

La fel de rar, dacă nu şi mai rar, apare d înaintea unor nume etnice: În cea
parte-n Dalbănaşi I La oamenii graşi şi graşi (Burada, Dobrogea, 80); De
dungur nu-mi place (F. Tr., I, 89).
Articolul un: Mi-a sosi' ş-o poposît D-un arap negru, buzat (Amzulescu,
Cîntece, 175); Să-mi scoată di-un· bucine/, Bucine[ de d-arginţel Cu rostu-i de
d-aurel (Mohanu, 142); Nu sînt d-un om beat; Nu sînt d-un nebun; Şi sint d-un
viteaz (N. Densusianu, 156),· N-avui parte şi noroc Să iau şi eu d-un boboc Şi
iubii d-un mormoloc (Pop, 320); N-ai văzut, doamne, pe-aicea, De-un bohor.
de-o fiară neagră? (Creţu, 80); Noată-şi, noată de un Bou Negru (Mohanu,
103); Că eu că i-oi face D-un brîu de mătase (idem, 135); Mi se plimbă di-un
caic (Oprişan, 94); Calul meu de de-un cal mic (idem, 67); Cîntă tu de-un
cîntecel (idem, 280); C-are d-un cocon (Teodorescu, 50); Da nu mi-ai văzut
Di-un ficior al .meu? (Mioriţa, 737); Mi-am avut şi eu de-un frate (Mohanu.
364); S-aude d-un jălet mare (Buga, 807); Şi te-întîlnişi cu d-un june (Viciu,
Colinde, 128); Şi el şi-a găsit De-wi mester Manole (Pamfile, Cîntece, 16):
M-ai făcut de-un pui de lup (Gregorian, 607); Unule d-un portar mare, Şi-unul
e de-un su/ger mare, Şi-altul e de-un puşcaş mare (Mohanu, 98); E de-un şarpe
gălbenel, Mănîncă de-un voinicel (Moldoveanu, 17); Fostu-a de-un Tomoiagă
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(Rîpă, 40); Să-mi găsesc d-un trandafir (Manolache, 71); Şi mi-şi vede de-un
voinic (Mohanu, 102).
Articolul o: Să-mi crească de-o aripioară (Manolache, Folclor, 128);
Numai de-o bită tîrăsc (Mohanu, 334); Lovi-te-ar de-o brumu/iţă (Dumitraşcu,
100); Munte, munte, frăţioare, Fă-mi şi mie de-o cărare (Oprişan, 247); De-ţi
fă, fată, de-o cetate, De-o cetate-n cea livadă (Mohanu, 106); Să-mpletesc de-o
cununiţă (idem, 110); Făm' şi mie d-o dreptate (Amzulescu, Cîntece, 495; la p.
496: Făm' şi mie o dreptate); Rupe-mtu de-o floricea (idem, ibidem, 171); Mai
pă urmă-m vine De-o maică bătrînă (Mioriţa, 782); Că mi-a găsit de-o mireasă
(Dumitrescu - Bistriţa, 248); Toate stelele mă-ntreabă De-am avut de-o mîndră
dragă (Mohanu, 410); Să-i aduc tatii de-o nor (idem, 180); Să-ţi facă de-o
nuntişoară (Tocilescu, 1075); Şi făcui de-o pate mare (Dumitraşcu, 36); Parcă
mi se vede De-o poiană verde (Oprişan, 104); Iei peste cap că se da Şi de-o
roată că se făcea, Vezi, de-o roată obădată (Amzulescu, Cîntece, 57); Şi ei ca
să-mi facă De-o vie pe mare (idem, ibidem, 100); Că şi eu m-oi face Tot de-o
secerea (Mohanu, 384); Saud-o surioară, Saud-o verişoară, Saud-o soţioară!
(Tocilescu, 22); Să mă fac de-o suveicuţă (Mohanu, 420); Şi scotea de-o
săbioară (Amzulescu, Cîntece, 260).
Verbul: Boii o d-abora (AAF, VII, 91); Vîntu d-abura (Mioriţa, 917); Un
pom mare d-abura, Floricele scutura (Ugliş, 29); Pe toţi ii d-adapă (Viciu,
Colinde, 140); Şi-mi dajzmă ajunurile (idem, ibidem, 107); El Le dalegea
(Brediceanu, 349); Gazde-acasă nud-aflăm (Scurtu, Ugocea, 203); Mîndră ca
şi tine Nu se dajlă-n Lume (Giuglea - Vâlsan, 178); Nimeni nu s-o d-alina
(Papahagi, Graiul, 116); Nu mă, bade, d-amăgi (Jamik - Bîrseanu, 409);
Tare-mi d-apăsa (Densusianu, Graiul, 272); Faşa o dapucam (F. Tr., I, 90); Că
el ci mi-şi d-are Fiică mîndră tare (Viciu, Colinde, 127); Sora ce mi-şi dare (F.
Tr., I, 88); Bine lupu-Id-asculta (Densusianu, Graiul, 297); Că ne-am dauzit Că
s-a dîncuscrit (F. Tr., I, 92); Dalbă maică ai d-avut (La luncile soarelui, 168);
Mîlldru glas ce mi-oi d-avea (Mohanu, 279); El aşa d-o cuvîntat (Viciu,
Colinde, 120); Şi-ndărăt s-or d-inturna (Mohanu, 113); Ce mă, doamne,
dispiteşti? (F. Tr., I, 93); Cizme roşii o d-incălţat (Bîrlea, I, 278); Pe Văsii l-o
d-îngropat (Scurtu, Ugocea, 180); Voi l-iţi d-îngropa (Mioriţa, 589);
D-închinare-aş d-închina, fnchinare-aş murgului! (T. Alexandru, Muzica pop.
rom., 198); lumea o d-încongiurat (Papahagi, Graiul, 119); Să-ţifie d-aminte,
mirelui că te-oi d-intreba Şi te-oi dîncuie (F. Tr., I, 102); Care fecior s-o d-afla
Să o poată d-inşăla Să dintoarcă oile (F. Tr., I, 536); Mămuca va d-intreba
(Bîrlea, I, 31); Tot o prins a d-întrebare (idem, I, 13); Înapoi s-o d-înturnat
(idem, I, 14); . „ L-au doblicit Şi-nainte i-au ieşit (Viciu, Colinde, 104); Fete
flori aud-oblicit (idem, ibidem, 124); Io, ia m-oi d-ohili (GS, VI, 226); Nu mi-l
d-omorîţi. Di I-iţi d-omorî Voi I-iţi şi-ngropa (Mioriţa, 631); Voi vă vorovi/ Să
mă d-omorîţ (ibidem, 635); Pe strin să-l d-omoare (ibidem, 655); Să mă
domoriţi (F. Tr., L 77); Voi aici veţi d-ospăta (Mohanu, 48); D-oaspeţi buni îşi
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d-o~pătară (idem, 58); Beţi şi d-ospătaţi (N. Densusianu, 34); Să-i d-oaspăt
să-i petrec (Mohanu, 23); Beţi, boieri, şi d-ospă~aţi (F. Dobr., ~~6); EL s·
d-ostenit (La Luncile soarelui, 289); Pe cît steaguri s-or d-udare (ibide~, 229
Noi nu ne-am somnatu, Făr-am tot d-umbLatu (Mohanu, 145); Dupa turrr.
cine-şi dumb/ă? Dumbl-un Iar de păcurar (Pop, 328); Predumblă-s.
predumblă, Predumblă-se cel domn bun (F. Tr., I, 93); Umblă, d-umblă, c
mi-şi umblă (Viciu, Colinde, 77); Şi la soare s-o d-o uita (Jarnik - Bîrsean1
484); Că mie mi s-o d-urît (Marienescu, 620); D-uită-mă, că io te uit (Vicii
Flori, 69); D-urlă, Doamne, Cine d-urlă? (La luncile soarelui, 27).
Faţă de substantiv, articol şi verb, adverbul şi interjecţia cunosc mult m<
puţine cazuri de proteză.
Adverbul: Ian ieşi tu-re pîn' d-afară (Densusianu, Graiul, 273); O, ieş t
d-afară, Că d-afară-i vară şi: D-afară-n d-eşe (AAF, VII, 95); Umblau turc,
d-aiurea, D-aiurea p'in plaiurea (Amzulescu, Cîntece, 209); De d-aproapepoleite (Viciu, Colinde, 151); De dastăzi nainte, măicuţă (F. Tr., I, 102); Şi, z<.
ea d-aşa zicînd (Eminescu, VI, 142); D-aşa umblă pribeagu, Cum suflă frunz,
vîntul (Bîrlea, I, 26); Ce şuieri tu d-atîta (Papahagi, Graiul, 118); Nu durm
noaptea de greu-le (Mioriţa, 1006); Drumu d-încă-i supărat (Papahagi, Graiul
38); D-napoi o d-înturnat (idem, ibidem, 107); D-unde-i Ion cel frumos
(Mohanu, 68); Dar d-unde Le-ntinde Mari munţi că-mi cuprinde (idem, 133)
C-aşa-mi vini d-uniuori (Petrovici, A/mă}, în AAF, III, 68).
Informaţii suficiente în legătură cu diferite interjecţii care cunosc variante
cu d protetic am dat în Limbă şi cultură populară (vezi p. 290-295). ·
Prezentăm câteva adjective cu proteza lui d: Vai d-adînci ~or legăm
(Densusianu, Graiul, 164); Sînt trei florid-alese (Frâncu - Candrea, Românii.
195); Şi mai sîntfăclii d-aprinse (Mohanu, 40); Săracă inimă d-arsă (AAF, V
104); Duc mă duc din cîmpii d-arşi (Mohanu, 28); Trei ficiori d-ardileneşt,
(Ghergariu, 237); Ce ţi-s ochii argintaţi Şi sprîncene d-aurite? (Viciu, Colinde,
124); În veşmîntu argintat. Pe la poale d-aurat (F. Dobr., 7); Şi cz,
şeaua-ndaurită (Păsculescu, 57); Zidu n-o spori, Pînă n-oţi zidi Dintîi surioară,
Dintîi soţioară (Timoc, 275); Dar moartea e duricioasă (F. Tr., I, 26).
Pentru numeral putem înfăţişa şi mai puţine exemple: Să ne batem
d-amîndoi (N. Densusianu, 125); Cu Căpreştii d,-amîndoi (Tocilescu, 100);
Trage surii d-amîndoi (Neagu, 151); Născut-au şi crescut-au De doi meri şi de
doi peri (Mohanu, 45).
Conjuncţia au „sau, oare" cunoaşte uneori proteza lui d: D-au ştii, vere,
· d-au nu ştii (Tocilescu, 155); Dar tu ce ţi-i datu? D-au plugar de boi, Ori turme
de oi? D-au cirezi de vaci, Ori stamboli de cai? (Mohanu, 33); conjuncţia ori în
varainta o este, de asemenea, precedată de d: D-o ţi-i gînd de cătănie, D-o ţi-i
gînd pe-nsurăciune? (Viciu, Colinde, 142).
,
Intrucât despre pronumele dînsul, dînsa am vorbit, ne rămâne să constatăm
aici că proteza lui d expresiv se remarcă la unele pronume demonstrative şi
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nehotărâte (uneori, cu adjectivele corespunzătoare): Ce curţi îs aceste curţi? (IA
luncile soarelui, 55); Pentru d-aia că sini slabe (Giuglea - Vâlsan, 91); Dar în
d-aia parte (Neagu, 5 I); Ce seară-i d-aiastă seară (În „Luceafărul", Timişoara,
1940, 11-12, p. 4); Mîndra prinde-a mă mustra, C-am cinat şî cu de-alta (AAF,
I, 167); Dintr-o ţară în de-alta (AAF, VIl, 77); D-astă seară-I seară mare
(Teodorescu, 26); D-una-i luna cu lumina, D-alta-i soarele cu razele (Mohanu,
14); D-unu-i cere d-altu-i cere (idem, 124).
La cele spuse privitor la prepoziţie nu avem nimic de adăugat.
Se vede clar că frecvenţa lui d expresiv în dialectul dacoromân este mult
mai mare la substantiv (inclusiv la articolul nehotărît care precede un
substantiv) şi la verb decît la celelalte părţi de vorbire, cu precizarea că adverbul
este mai favorizat de fenomenul în discuţie decît numeralul şi pronumele, dar
preferinţa protezei nu este în funcţie de părţile de vorbire, ci stă pe de o parte în
directă relaţie cu frecvenţa lor în vorbire (substantivul, verbul, articolul
nehotărît au mare frecvenţă) şi pe de altă parte în funcţie de iniţiala vocalică a
cuvîntului.
Din mulţimea exemplelor extrase, se izolează o construcţie destul de
frecvent întâlnită, anume: adjectiv + de + substantiv. Prezentăm un număr de
texte ilustrative: Sau dalbe plocate, sau scumpe de arme (Neagu, 206); Dragu
mamii de băiat (Mohanu, 204); Am un drăguţ de blăjan (F. Tr., I, 33); prin
nalţii de munţi (Teodorescu, 34); işi lua dalb de buzdugan (Mohanu, 85);
Galbena de caracudă (Tocilescu, 102); Tronişorul meu, Mic de căluşel
(Tocilescu, 140); La cea dalbă de cetate (Marienescu, 50); Intră-n mică de
chilie (Neagu, 137); Mic de ciobănaş (Tocilescu, 104); Că-i d-un mic de
ciobănaş (Buga, 838); Drag de ciobănel (Mioriţa, 685); Pe cea verde de cîmpie
(Bud, 6); Pe cea mîndră de cîmpie (N. Densusianu, 166); La dalbii de coconaşi
(Bălăşel, 133); Ah! săracii de flăcăi (Tocilescu, 1289); la dragii de fraţi
(Teodorescu, 46); Ai, săraca de găină (Jarnik - Bîrseanu, 531); Şi cei cinci de
jidovi (Densusianu, Graiul, 272); Este-un mic de lăcăţel (N. Densusianu, 148);
La dalba de masă (Marienescu, 75); Pe dalba de masă (Frâncu - Candrea,
Românii, 195); Zbiară o mîndră de mioară (F. Tr„ I, 325); p-a mea dalbă de
mireasă (Teodorescu, 617); Cu-a lui dalbă de mîndruţă (Eminescu, VI, 275);
Mic de mocănaş (Tocilescu, 119); prin nalţii de munţi (Teodorescu, 34); Un
tinăr de moldovean (Buga, 782); Sus la verdele de munte (Bîrlea, II, 424, 425);
Tot la verzii de muntei (F. Tr., I, 326); p-a mea dulce de nevastă (Teodorescu,
617); Merge-o albă de nevastă (Jarnik - Bîrseanu, 494); Numa-n negrii de
străini (Mohanu, 330); Joacă-un tînăr de voinic (AAF, VII, 75). Uneori
culegătorul notează dă în locul lui de: Un tînăr dă moldovean şi Tînăru dă
moldovean ce făcea? (Arnzulescu, Cîntece, 277, 278). în mod firesc, în graiurile
moldoveneşti, de devine di, uneori notat ca atare: Di pi-o mî11drî di feriastrî
(Ştefănucă, IV, 118). Într-o colindă, în locul adjectivului se găseşte ur. numeral:
Era doi de frăţiori (I.A luncile soarelui, 21 O). Mai este de notat că substantivul
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precedat de prepoziţii poate fi şi nume propriu: Jar voinicu de Jon (Ştefănucă,
N, 112); Sărmanul de Soare, Umblă să se-nsoare (N. Densusianu, 97).
De multe ori formele cu de sunt alături de cele cu d: Nime-n lume nu-şi
d-aude şi: Nime-n lume nu-l de-aude (AAF, I, 176, din Oaş); De-ospătez pe
Dumnezeu, Ca să-l d-ospătez (Mohanu, 39); Unul e d-un portar mare, Şi-unul
de-un su/ger mare, Şi-altul e de-un puşcaş mare (idem, 98).
Din cauza acestui tip de proteză, cititorul neprevenit poate fi derutat şi de
multe ori nu poate înţelege textul folcloric. Iată un astfel de exemplu: Ici din
curtea lui, De unde se făcea D-un lac chezărel (Brezeanu - Nadoleanu, 171 ),
care înseamnă: „ici în curtea lui, unde se făcea un lac iezărel". O confuzie uşor
de evitat este şi următoarea: Hai, Mirelu-i tinerel, Oi işi dare, Multe n-are
(Bradu, Bihor, 218), unde dare reprezintă forma cu proteză a lui are. Într-o
ghicitoare, se spune: De la dare, Pin' la mare, Tot scinduri de lăpădare (Bradu,
Bihor, 149); aici dare este formă cu proteză a lui are „arie, curte". Legarea
strînsă a lui d protetic de cuvîntul următor a dus la realizarea variantei darac în
locul lui aradharag: Nu i-ar mai ajuta dracul I ălui de face daracul: I cind va
lua şi-l va-ncepe, I să cază-n el, să se-nţepe (Teodorescu, 333; culegătorul a
subliniat cuvîntul, dar probabil nu l-a înţeles). Într-o colindă citim versurile:
Găsi leul daramit, Daramit cufaţa-n sus (La luncile soarelui, 73), unde daramit
este variantă a lui d-aromit, iar aromit înseamnă „adormit". O variantă clară
este: Găsi leu di-adurmit (ibidem, 75). Continuăm prezentarea unor exemple.
Cuvîntul scris şi pronunţat da/ţar înseamnă „arţar": Ici, acoale, după deal,
Ieste-un pui de păcurar Cu fluieru de da/ţar (Pop, 327); darmele înseamnă
„armele": Jele-i Doamne codrului, Darmele Lotrului (Tocilescu, 798); d-ales
este variantă a cuvîntului ales, articulat alesul: Voi mi-ţi şi-ngrupa În strunga de
oi, În d-ales de miei (Mioriţa, 596); dobîrşir, variantă a formei gramaticale
obirşeir, de la verbul obîrşi „a sfirşi": . . . vorba dobirşa, Poterile şi sasa
(Oensusianu, Graiul, 214).
Am remarca o chestiune de grafie, anume că unii culegători de folclor
despart pe d protetic de cuvîntul următor prin linioară, pe cînd alţii îl scriu legat.
ca şi cum ar constitui un singur element lexical. Acest fapt are cîteodată urmări
nedorite, întrucît cititorul (ne referim la cel neprevenit) poate lua lucrurile ca
atare, fără să le mai distingă. Pe de altă parte, se poate ajunge la dezechilibrul
tradiţiei grafice. Astfel, vom înţelege că în versurile Amărîtă turturea Cumu-ş
cintă singurea Că şi ea-i dopăsărea (AAF, VII, 136 mas. din 1831), dopăsărea
nu este un singur cuvînt, ci trebuie să înţelegem: d-o păsărea, adică o păsărea.
dacă renunţăm la proteza lui d.
Prepoziţia de (ca şi pe în pingă „pe lingă'', „lingă") se ataşează înaintea
unor cuvinte şi devine un fals prefix, ca în dingă „de lingă", „lîngă''.
Se pot întîlni, rar, cazuri aparente de confuzii între de protetic şi prefixul
de-/des-. Astfel, în versurile Mina la gît ii punea, Cămaşa-i desfişăia
(Amzulescu, CTntece, III, din Dolj), desfişăia se explică prin prepoziţia de şi
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verbul

sfişăia „sfişia".

Cu în- s-a realizat

înfăşa,

cu des-

desfăşa.

De

lafăşăi,

variantă fără prefix a lui infăşia, înfăşuia, s-a creat desfăşăi „a rupe în făşii, a
desface în făşii". Acest verb numai aparent derivă din sfişia, dar înrudirea lor
este evidentă, întrucît sfişia, despre care se spune că derivă din exfasciare, a fost
derivat, de fapt, pe teren românesc dinjăşăia cu prefixul s-: sfăşăia, sfişia.

în unele cazuri, formele cu d protetic au şi prefix. Astfel, în: Cîndfu zi mai
dimineaţă, Leuţ

se-ndobosea Şi junel se-mbărbăta (T. Alexandru, Muzica
177), cuvîntul îndobosea derivă din dobosea, deci
d-obosea, cu prefixul în-. în predumblă din Predumblă-se, predumblă,
Predumblă-se cel domn bun (Jarnik - Bîrseanu, 484), prefixul pre- a fost aşezat
înaintea lui dumblăld-umblă.
Interesant este că unele cuvinte care au cunoscut anterior proteza lui a şi un
d protetic: Numai pustă d-alăsa (Papahagi, Graiul, 108); Că mi-o dărămas Pita
î11 copaie (F. Tr., I, 82). În ultimul exemplu, la dărămas este, totuşi, mai sigur
că în locul lui d se foloseşte dă, prin urmare avem dă+ rămas, nud + arămas.
Spre deosebire de Şiadbei, am putut constata că proteza lui d/de este un
fenomen vechi, rămas la nivelul limbii populare chiar în vremea în care se
făceau primele încercări de limbă scrisă la noi. Mai constatăm că, într-o anumită
etapă a dezvoltării limbii române, prepoziţia de a cunoscut tendinţa de a se uni
cu cuvîntul următor, dar fenomenul a rămas la nivelul limbii populare, de unde
l-a preluat şi l-a păstrat, ca arhaic, limba folclorului, mai ales speciile
caracterizate prin vechime mare (poezia obiceiurilor tradiţionale, balada).
Prezenţa cîtorva exemple la I. Budai - Deleanu se explică tocmai prin folosirea
limbii populare şi prin lipsa unor importante tradiţii de poezie cultă. Remarcăm
că mînuitorii limbii literare, chiar în regiuni cu frecventă folosire a protezei lui d
(ne referim acum la Nicolaie Stoica din Haţeg) au evitat întrebuinţarea lui d
protetic din respect pentru tradiţia deja existentă a limbii literare în ansamblu.
O particularitate a fenomenului de proteză a lui d este aceea că se găseşte
bine reprezentat în toate graiurile populare dacoromâne, cu cea
mai mare frecvenţă, totuşi, în Transilvania şi în regiunile învecinate din nord,
vest şi sud (Banat, Maramureş, Crişana, Oltenia).
Unele dintre cauzele folosirii lui d/de protetic au fost puse în evidenţă deja
de către cei care i-au remarcat prezenţa ori l-au analizat.
Una dintre acestea este, într-adevăr, evitarea hiatului: Calu-i sare-n văi
de-adînci (Neagu, Colinde, 8); Din ce viţă ne d-aflăm (Creţu, 334); Duce brazi
încetinaţi Cu molivzi de-amestecaţi (Mohanu, 103); Umereii de~amîndoi (idem,
9); La piept ce şi-a de-aplecat (idem, 62); Şi la piept ce-a de-aplecat (idem, 77);
Şi mai sîntfăc/ii de-aprinse (idem, 37, 38, 40); Stăpîna d-argaţilor (Neagu, 24);
Stăpină de-argaţilor, Argaţilor, de-argatelor (Mohanu, 82); Frîu-n cap îi
de-arunca (idem, 128); Dumnedzău le-o de-audzît (AAF, I, 179); Din cel
grăjduţ de de-aur (ibidem, I, 178); Varga-ide daur (Brediceanu, 349); 'Ncepea
de-a lucra (Dumitraşcu, 20); Crecutu-mi doi meri, Doi meri de-mpletiţi (F.
populară românească,
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Dobr., 98); cu mireasa d-împreună (Teodorescu, 182). Nu s-a remarcat că este
vorba de folosirea graiului cu intenţie artistică.
Nesemnificativă este frecvenţa exemplelor în care de se aşează după un
cuvînt terminat în consoană: Murgul bine-I de-ascultară (Mohanu, 58); De
crăcile bradului E un leagăn de-agăţat (idem, 106); Este-un divan de-aşazat
(Voronca, I, 65); Parte mi-am de-avut De taică, de maică (Neagu, 24); Că n-ai
fost de bucuroasă Să-ţi aduc de-o noră-n casă (F. Dobr., 29).
Una dintre cauzele care au determinat folosirea lui de în unele cîntece
populare a fost necesitatea de a se respecta ritmul şi măsura. În cele ce urmează
vom prezenta cîteva exemple: la dragii de fraţi (dar: la dragii surori,
Teodorescu, 47); nu mă ştiu de vinovat (idem, 295); ci de pază mi-l păzea I
sluga lui de Necula (idem, 566); Şedejupînul de gazdă (Bud, 73); Trece-un trist
om de voinic (Brediceanu, 123); Nu durmi noaptea de greu-le (Mioriţa, 1006);
Să mă duc pe munţi brazi, Să-mi găsesc de nişte fraţi (Manolache, Ciobănaş,
196); Da' noi, jude, ne-am d-aflat, Tot de cincizeci de voinici, De voinici, de
grămătici (Mohanu, 17); Că sînt cimpii otăviţi, De-otăviţi şi de rodiţi (idem,
39); Frîu-i galben fluturat Cum nu s-a mai de-aflat (idem, 57); Cest domn bun
cu doamna lui, De trei feţi făcutu-şi-au (idem, 92); Dar de marea mărginată
Plăvioară ce-şi aduce (idem, 104); Să-m 'formăm de pluguri dalbe, Să-mi arăm
de grîne verzi... Să s/eimfintîni de reci (idem, 143); Că n-ai fost de bucuroasă,
Să-ţi aduc de-o noră-n casă (F. Dobr., 29); Bogasîn d-ăl bun Pentru un zăbun,
Sculuri de mătase Pentru de cămaşă (Moldoveanu, 66).
De şi-a păstrat şi rolul de prepoziţie a genitivului, dar, r~portînd la numărul
mare de extrase, exemplele de genitiv cu prepoziţie sunt azi nesemnificative şi
nu mai pot constitui un aspect important al folosirii lui de. lată cîteva cazuri: că.
zău, m-am jurat, I pe pită, pe sare, I pe albul de soare, I pe roşul de vin (Pauleti.
100); jur prejur de poale (Teodorescu, 48); La umbră de lisă, verde (Viciu.
Colinde, 24); La umbră de plopuţ verde (idem, ibidem, 24); Cel mijloc de
cortuleţ Este-un cort mare rotat (N. Densusianu, 130); Juru-i de fintină că mi-o
răsărit Verde busuioc (F. Tr., II, 475). Dar, cu toată această slabă reprezentare a
genitivului cu de, faptul nu trebuie trecut cu vederea.
Plecînd de la ideea că proteza lui d este un fenomen relativ recent, apărut
prin contaminaţie şi răspîndit prin analogie, I. Şiadbei a neglijat o constatare
importantă a lui Al. Lambrior, anume aceea că genitivul cu de a avut în limbă o
foarte mare însemnătate, dar că s-au petrecut confuzii şi schimbări în procesul
de evoluţie (Lambrior, 96).
Credem că altă cauză a prezenţei lui d protetic trebuie căutată în trecutul
mai îndepărtat al limbii române, anume în trecerea de la genitivul cu prepoziţie
la formele actuale. Cercetări viitoare vor pune în evidenţă faptul că proteza lui d
este o relicvă gramaticală şi prin aceasta se va dovedi şi marea vechime a
fenomenului. Vor trebui cercetate şi celelalte dialecte, cu folclorul şi onomastica
lor, ca să se poată stabili la nivelul limbii în ansamblul ei răspîndirea teritorială
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a protezei şi să se poată înţelege clar de ce dialectul dacoromân păstrează în~=
bine acest sunet protetic. În mod firesc, cercetarea va trebui continuată pe piai.
romanic, începutul fiind schiţat de I. Şiadbei.
O importantă cauză a prezenţei lui d protetic o constituie efectul sonor,
impresia acustică asupra ascultătorului, cuvîntul care începe cu o consoană
conţinînd parcă mai multă forţă.
Specialiştii au observat că la originea acestui fenomen fonetic de proporţii
deosebite stă grija cîntăreţului popular pentru armonia fonetică sugestivă, pentru
efectul stilistic al comunicării cîntate, mai cu seamă dacă această comunicare
era o baladă ori o colindă, prin urmare o creaţie narativă. Constatarea lui G.
Dem. Teodorescu, citată mai sus, că „d s-adaugă eufonic spre a da mai multă
consistenţă pronunţiei şi mai multă forţă întonării" este adevărată. Expresiv îl
consideră şi B. P. Hasdeu cînd îl numeşte poetic sau eufonic, prin
adăugarea lui creîndu-se variante „întrebuinţate mereu în cîntece, niciodată în
grai". Este vorba, deci, de o necesitate fonetică impusă de conştiinţa estetică a
artistului popular. Adaosul fonetic are menirea să amplifice forţa expresivă, să
evite monotonia, să mărească interesul ascultătorului şi să stimuleze creaţia
continuă a cântăreţului, atenuând starea de oboseală ori de plictiseală. Prin d
expresiv se creează simetrie sonoră în cazurile atît de frecvente ale unor reluări
memorative.
Nu am explorat nuanţele semantice create prin folosirea lui d protetic, dar
apariţia şi cultivarea lor este o realitate izvorâtă din aceeaşi nevoie de
împrospătare a comunicării.
Cu proteza lui d s-au creat în cele mai multe cazuri, la nivelul limbii
populare şi îndeosebi la nivelul limbii poeziei populare, dublete lexicale, în
general uşor de recunoscut. Ataşarea lui d este mai întotdeauna provizorie. Dacă
n-am ţine seamă de exemplele aduse în discuţie, ne-am mulţumi cu oi - doi, ai dai, uăi - dăi, aina - daina, oina - doina, einu - deinu, ui - dui, alei - dalei,
aleo - daleo etc., pe care le-am discutat în Limbă şi cultură populară (vezi
indice), dar n-am putea avea informaţii despre amploarea fenomenului.
„Exemplele numeroase de acest fel atestă existenţa în straturile populare a unei
predilecţii vădite pentru sonoritatea cuvintelor. Dincolo de vreun sens oarecare,
cuvintele se lasă gustate pentru plasma lor eufonică ... " (Bîrlea, Poetică, 33).
Dar receptarea noastră este modernă şi cu greu prindem toate implicaţiile
fenomenului.
În DA, tom. I, partea m, fasc. I, O-DE, se spune că d' este un „sunet
eufonic, întrebuinţat în poezia populară, înaintea unui cuvânt care începe cu .o
vocală, fără să schimbe înţelesul cuvântului sau al propoziţiei". Sunt, însă,
cazuri în care sensul cuvântului se schimbă şi, de fapt, se ajunge la un cuvânt
nou, d' comportându-se ca un prefix.
Este vorba, mai întâi, de dalb care, după acelaşi dicţionar, are sensurile: l)
„alb şi frumos", aici precizându-se că în refrenul Florile dalbe adjectivul pune
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în evidenţă frumuseţea fulgilor de nea; 2) "cam alb, alburiu, albior"; 3) „(despre
haine, anne etc.) strălucitor'', pluralul substantivat dalbe însemnând „anne
tăioase (săbii, spade etc.)"; 4) „(despre dimineaţă, zori, lună) luminos, limpede",
substantivat având sensul „lumină": Ca un dalb de lună; 5) „gingaş, graţios,
plin de farmec'', uneori substantivat; 6) „(despre o grădină, o cameră etc.)
desfătat, plăcut, mândru"; 7) „curat, nevinovat, neprihănit, cast, candid"; 8)
„plăcut, atrăgător''; 9) „vestit, straşnic, în toi". În unele contexte, cuvântul este
sinonim cu alb, dar diferenţierea semantică se distinge. Dintre derivate, sunt
înregistrate adj. dălbior,-oară; adj. dalbineţ (dalbăneţ)-eaţă, „alb, alburiu,
albineţ, albicios, blond"; dălbic, dălbică; dalbeş; indalb şi inda/bin,-ă, „de
culoare albă, albit". Ceea ce remarcăm din DA este că textele literare nu cunosc
de prea multă vreme cuvântul dalb. Precizăm, însă, că Eminescu îl foloseşte
uneori cu sensuri mai nuanţate: „alb, imaculat": Noaptea zeii se preimblă în
vestmintele Lor dalbe; „neprihănit, cast": O dalbă fecioară adoarme pe sânul
De-un june frumos; „luminos, strălucitor": Din pleiada-ţi auroasă şi senină Se
stinse un luceafăr, se stinse o lumină, Se stinse-o dalbă stea; „minunat": În
dalbe cântări; Cu doi ochi ca două basme mistice, adânce, dalbe (apud DE
141). Trebuie să remarcăm că marele poet foloseşte cuvântul în opere din
tinereţe, mai târziu considerând, probabil, cuvântul ca prea puţin expresiv.
Dalb este o creaţie dacoromânească, el lipsind din dialectele din sudul
Dunării.

Antroponimia înregistrează nume ca Dalbul, Dalb, Dalbu, Dă/bea
începând cu secolul al XVI-iea (DOR, 180). Dar, de fapt, era o realitate
antroponimică şi în secolul precedent, când se menţionează numele de persoană
Dă/ban (DRH. B, I, 225, an. 1468), apoi toponimele Dă/banul (DIR, V, 361),
Dă/băneşti (DRH. E IV, 118-119). La începutul secolului al VII-iea (an.1603) a
fost menţionat în judeţul Caraş-Severin numele de localitate (scris) Delboczecz,
care mai târziu devine (tot în scris) Dalbosecz, astăzi Dalboşeţ (Suciu, I, 190),
ca nume oficial, dar Dâlboceţ în graiul local. Vasile Ioniţă, în Nume, 41, 51,
219, insistă asupra aspectului popular, considerând că acesta este mult mai
apropiat de forma autentică decât cel oficial, care a suferit o deformare. Suntem
de acord cu această constatare, mai cu seamă că e din Delb- trebuie interpretat
ca ă. Deci numele în prima lui atestare se pronunţa Dălboşeţ sau Dălboceţ.
Finalul poate pune încă o problemă, anume aceea a palatalizării lui t urmat de e,
prin urmare am putea să admitem o formă anterioară neatestată Dălboteţ, un
derivat de la Da/botă, variantă a lui A/botă.
În versurile Foaie verde d-asomie, Păsărică dălbărie, Spune-i lu badea să
vie (Codin, Literatură, 14) întâlnim derivatul dălbărie, neînregistrat în DA;
probabil dintr-un dă/bar, neatestat, cu suf. -ie. Alt derivat, de asemenea
neînregistrat în DA, este dalboşe/, fem. dalboşea, pi. dalboşe/e, fiind
consemnat de către E. Petro.viei, Scărişoara, 170; cu sensul „( despre oi) albe la
coadă". Derivă, cum se vede, din da/boş, cu suf. -el, dar nici da/boş nu este
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cunoscut autorilor DA. Menţionăm şi derivatul neînregistrat dalbi, o variantă a
lui albă, aşa cum îl găsim în versul Când de ziuă se d-albea (Ugliş, 57).
Autorii DA nu au observat că în derivatul îndalbin se ascunde, de fapt
derivatul dalbin, tot cu sensul „de culoare albă, albit". Şi ni se pare ciudat că, în
cazul lui dălbină „apă adâncă, stătătoare sau oprită în vale, în care se scaldă
oamenii vara; iaz, bulboană, bluboacă", spun că este un împrumut din bg.
Dălbina „adâncime", când sensul se explică prin albul apelor adânci. Cuvântul
are multe variante:. dalbină, delbină, dâlbină, dulbină, dulghină, dălboană,
bulboană.

După această incursiune în istoria lui dalb, trebuie să menţionăm că el a
atras atenţia unui folclorist interesat de întrebuinţarea expresivă a unor cuvinte.
Este vorba de Ovidiu Bârlea, Poetică, 52 ş. unn., care îi remarcă „nuanţa de
superlativ'', „ceva fără pereche, neasemuit de frumos, care stârneşte admiraţie,
îmbinată uneori cu venerare".
Despre codalb, G. Dem. Teodorescu, 139, col. 1, nota 3, afirmă că
„însemnează cu coada albă", iar la p. 143, nota 2, scrie: "Cred că prin scăpare
de vedere d-l Alecsandri a crezut că aici sunt două cuvinte. În realitate e unul,
adjectivul codalb, de unde diminutivul codălbel, codălbei (cu coade albe)".
Într-un pluguşor publicat de Gr. Creţu în „Col. Tr.", 1883, p. 248, citim: Boi
bourei, În coadă cudălbei. Aceste versuri sunt prezente şi astăzi în variantele
pluguşorului. Citim într-o baladă că Ioviţă, căutându-şi un cal potrivit, Cerea
albe şi codalbe şi Zări ochiu Albului, Albului-codalbului (Amzulescu, Cântece,
170). Despre berbeci, codalb înseamnă „negru, cu capul alb" (Drăguşeni, 79;
Valea Trotuşului, 101) „cu capul alb" (Dolheştii Mari, 39), dar şi „cu coada albă
şi cu părul de altă culoare" (Munteni, 32), sens uşor diferit având cuvântul în
Lăpuşna (Basarabia), unde Ştefănucă, în AAF, II, 178, îl înregistra cu înţelesul
„cu pete albe". Exemple şi derivate sunt prezentate în DA, litera C, 627-628,
unde cuvântul este explicat ca fiind „compus (poate încă în epoca latină, cf.
sard. log. Koarbu, în Pirano kodalbola. CODE, nr. 376) din coadă+ alb". Acest
punct de vedere este admis de dicţionare, dar noi considerăm cuvântul codalb
sau cudalb explicându-se mult mai convingător prin cu + dalb. Credem că
numai prin etimologie populară s-a putut ajunge la varianta codalb din cudalb,
ca apoi să se considere că ar fi un compus din coadă + alb. Dacă nu ar fi aşa
cum arătăm noi, nu s-ar putea înţelege de ce numele cudalb, codalb se foloseşte
şi pentru alte fiinţe care au albe alte părţi ale corpului, nu coada. Confuzia între
cu dalb şi coadă albă este destul de veche, dacă avem în vedere că M. P. (Mitru
Perea = Petru Maior) îl explică astfel în Ţiganiada în legătură cu versul Steagul!
De mânză codalbă-o piele: „Codalbă este adiectivă, ca cum s-ar zice, cu coada
albă, şi va să zică că pielea de o mânză cu coada albă" (Budai - Deleanu, I, 28,
nota 2). Interesantă evoluţie semantică a avut acest cuvânt care mai înseamnă
„om făţarnic" (Frâncu - Candrea, Românii, 99; vezi şi DA, unde se citează
răspunsuri la chestionarul lui Haşdeu). În nici un caz nu poate fi vorba de coadă
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+ alb, ci de „om cu

două feţe (una albă, dalbă şi una de altă culoare)", ori de
„om pătat. Noi punem în apropierea acestui cuvânt vb. codălbi (codălghz) „a nu
izbuti într-o întreprindere sau într-o afacere, a da de ruşine; a o şterge; a spăla
putina; a o sfecli; a o păţi", sensuri derivate din cel de „om făţarnic".
Toponimia cunoaşte un sat cu numele Cudalbi, în judeţul Galaţi (MDGR.
III; 7-8), care ar fi fost întemeiat de un vomic Cudalbul, în epoca lui Ştefan cel
Mare; numele acestui vornic este menţionat într-un document considerat ca fals
din sec. al XII-iea (vezi DRH. A, I, 449-450).
Cele prezentate sunt în măsură să reţină interesul cu privire la un fenomen
cu mare răspândire în trecut în limba populară şi în limba creaţiei folclorice.
păstrat şi astăzi în astfel de creaţii. Acest d protetic, preferat de multe ori pentru
a se evita învecinarea unor vocale, a putut ascunde originea unor cuvinte.
orientând cercetarea pe căi lăturalnice. Dar ceea ce ne interesează în cea mai
înaltă măsură este gradul de expresivitate acordat cuvântului pe care îl precede.
Exemplele aduse în discuţie vor reţine atenţia stiliştilor limbii romîne, dar şi a
lingviştilor interesaţi de originea lexicului românesc.
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TOPONIMIA COMUNEI ARBORE
AVRAM/A DOLINSKI
GHEORGHE DOLINSKI

Arbore - nume cu puternice rezonanţe istorice, nume care aminteşte de una
din cele mai glorioase epoci din zbuciumata istorie a Moldovei şi a întregului
neam românesc, epoca aceluia care a fost Supranumit de popor pe bună dreptate
„Soarele Moldovei si apărătorul creştinătăţii, Ştefan cel Mare şi Sfânt"
Comuna Arbore este situată în partea de nord-est a judeţului Suceava şi are
coordonatele geografice de 47°30'45" minute 30 secunde longitudine estică şi
25°55'30" longitudine estică.
Documentele cunoscute nouă menţionează că-ntâi şi-ntâi meleagurile
locuite în prezent de arboreni s-au numit Solca.
Moşia boierului care stăpânea pe-atunci meleagurile noastre se-ntindea din
„creierii" munţilor, de la Pietrele Muierii, şi până-n apa Sucevei, deci cuprindea
localităţile Solca, Arbore, Caşvana, Botoşana, Milişăuţi Româneşti şi lacobeşti.
La o dată ce nu se cunoaşte cu exactitate, dar sigur cu sute de ani în urmă,
pe meleagurile noastre s-au aşezat o serie de români veniţi din Ardeal, de fapt
fugiţi de pe moşiile grofilor, unde sufereau o cruntă asuprire naţională şi socială.
Demn de remarcat este faptul că locuitorii acestor meleaguri i-au primit cu
ospitalitate pe cei veniţi în mijlocul lor, deoarece erau mânaţi de necazuri mari.
Le-au pus la dispoziţie o suprafaţă mare de teren, pe care să se aşeze, să-şi
întemeieze gospodării şi să-şi vadă de treburile lor. Oamenilor veniţi de dincolo
de Carpaţi localnicii le-au spus solcani (zolgan = rob în limba maghiară), iar
locurilor pe care s-au aşezat le-au spus Solca.
În partea de sud-est a actualului sat Arbore se afla un sat în care trăiau
oamenii veniţi din Ardeal cu turme de oi. Tocmai de aceea li s-a mai spus unora
de către locuitori şi „mocani", poreclă ce mai este întâlnită în satul nostru şi
astăzi.

Numele primilor fugari a fost Hrincescu, iar locului de pe teritoriul nostru
în care s-au aşezat i s-a spus Hrinceşti. De fapt era normal să se numească aşa,
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deoarece dânşii înfiinţaseră aşezarea respectivă şi astăzi acel loc, deşi nu se mai
află case pe el, se numeşte „şesul Hrinceşti". Locuitorii din acest sat s-au mutat
pe locul din jurul bisericii hatmanului Luca Arbore la începutul secolului al
XVI-iea, la acea dată existând pe locul unde s-a construit biserica un vechi schit
de lemn.
Din documentele vremii existente la Filiala Arhivelor Statului Suceava şi
în copii la muzeul lui Toaderi Hrib reiese că prima atestare documentară a
aşezării noastre datează din 15 ianuarie 1418, din vremea domnitorului
Alexandru cel Bun.
La data menţionată mai sus domnitorul a judecat o ceartă dintre Maicolea,
fiica lui Stoian, contra lui Cârstea şi Vlad de la Solca, precum că aceştia au avut
satul dat drept ocină şi nu l-au putut dobândi. În urma judecăţii domneşti,
Maicolea ajurat, împreună cu fiii, nepoţii şi cu tot natul să lase în pace pe Vlad,
Cârstea şi urmaşii acestora. Vlad şi Cârstea, nu numai că au fost lăsaţi în dreapta
lor avere, dar au şi primit zavescă veşnică de 80 de ruble de argint topit.
Din 8 august 1461 datează al doilea document cunoscut nouă şi foarte
important pentru istoria acestor meleaguri, document în care se scrie din nou
despre localitatea Arbore.
În faţa domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt s-au prezentat boierul !vui din
Solca şi Bogdan ginerele lui, fiul lui Gherman, spre a se judeca pentru două case
şi fântâna de slatină (apă sărată) de la Slatina Mare, fântâna găsindu-se în
pădurea Saca de lângă localitatea noastră.
În faţa domnitorului, Bogdan a recunoscut dreptul boierului lvul asupra
celor două case şi a fântânii de slatină. Totodată s-a obligat să nu-l mai pârască
pe boierul lvul, care mai primeşte şi întărire cu pecete domnească asupra
proprietăţii sale.
În jurul anului 1500, satul Solca (mai bine zis moşia Salcii) era stăpânit de
boierul Simion cu Nastasia, sora sa, fiecare dintre perechile de boieri
menţionate stăpânind câte o jumătate de moşie.
Primii fraţi stăpâneau partea de jos a satului Solca (actualul teritoriu al
comunei Arbore, până la apa Sucevei), iar ceilalţi doi stăpâneau partea de sus a
satului Solca (actualul teritoriu al oraşului Solca).
Nu se ştie din ce motive, nefiind trecute în documentele vremii, dar noi
credem că din cauza unor greutăţi financiare, cele două familii de boieri scot
satul la vânzare.
Hatmanul Luca Arbore cel Tânăr, pârcălab de Suceava, fiul lui Luca
Arbore cel Bătrân, pârcălab de Neamţ, cumpără partea de jos a satului Solca şi o
cincime din partea de sus cu suma totală de 680 de zloţi tătărăşti.
Documentele vremii menţionează că actul de vânzare-cumpărare s-ar fi
încheiat la Vaslui, în faţa domnitorului ţării şi a curţii sale, fiind întărit şi cu
pecete domnească Hatmanul Luca Arbore cel Tânăr a hotărât să construiască
aici o biserică, pe locul unde s-a aflat un vechi schit din lemn.
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Construirea bisericii a început la data de 2 aprilie 1502 şi s-a încheiat la
data de 29 august a aceluiaşi an, după cum glăsuieşte pisania de deasupra uşii de
la intrarea în biserică.
Tot din conţinutul pisaniei aflăm că hatmanul ar fi construit biserica cu
ajutorul domnitorului ţării.
Tocmai de aceea a şi terminat construcţia bisericii aşa de repede. De fapt
domnitorul ţării a asistat şi la sfinţirea bisericii, fapt petrecut la data de 29
august 1502, acea dată fiind consfiinţită şi ca zi a hramului biserici (Tăierea
capului Sf. Ioan Botezătorul): domnitorul la jumătatea lunii septembrie se mai
găsea încă la curtea din Milişăuţi, după cum scriu documentele vremii.
Urmare a unor intrigi de la curte, fără a fi găsiţi vreodată vinovaţi, în aprilie
1523 Luca Arbore cel Tânăr şi cei doi fii ai săi, Toaderi şi Nechita, sunt
decapitaţi la Hârlău din ordinul domnitorului Ştefăniţă Vodă. Domnitorul n-a
ţinut cont nici măcar de faptul că hatmanul îl legănase în braţele sale pe vremea
când domnitorul era încă un copil şi că fusese unul din stâlpii curţii domneşti.
Biserica n-a fost pictată de la început. Intervenind şi evenimentele tragice
menţionate mai sus se părea că nu va avea cine să se ocupe de pictarea ei. Dar
n-a fost aşa.
În anul 1541 Ana, sora lui Arbore cel Tânăr, îşi vinde podoabele femeieşti
(bijuteriile) şi, cu banii obţinuţi pe ele, îl angajează pe pictorul Draguşin, fiul
popei Coman din Iaşi, pentru „a-i zugrăvi" BISERICA. Pentru osteneala depusă
va fi plătit cu 20 de galbeni, după cum atestă şi inscripţia ce se află în interiorul
bisericii, pe peretele din dreapta naosului, unde este pictat şi tabloul votiv.
Dacă în anul 1418, anul primei atestări documentare a acestei localităţi, se
vorbea deja despre o localitate închegată şi despre locuitorii ei, înseamnă că
localitatea noastră este cu mult mai veche. Când afinnăm acest lucru, ne gândim
la faptul că procesul de formare şi consolidare al unei aşezări în plin ev mediu
era destul de lent şi se întindea pe durata a zeci de ani, dacă nu chiar sute de ani
Tocmai de aceea ne gândim că vechimea localităţii noastre este cu mult mai
mare, formarea ei mergând mult înainte de anul 1418. Marea vechime a
localităţii noastre ne-a dus şi I.a concluzia că unele toponime ce se găsesc în
interiorul ei sunt de vechime foarte mare, iar unele, e drept, pot fi de dată mai
recentă

Aceste toponime mai noi au fost impuse de cei cu care am venit în contact,
1OOO de ani ne duc cu gândul la cumanii

după cum unele vechi de peste
năvălitori („Podul Comanului").

Considerăm că unul din cele mai vechi toponime este cel care denumeşte
localitatea noastră, întâlnindu-se de la începutul secolului al XVI-iea, purtând
numele stăpânului moşiei pe care s-a construit satul. Am menţionat mai înainte
de unde vine acesta, lucru cunoscut cu foarte mare exactitate, pe baza
documentelor istorice care s-au păstrat până în zilele noastre.
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Mult mai vechi decât acesta este toponimicul „Hrinceşti'', care a denumit
prima vatră a satului nostru.
Localitatea noastră include la această dată, pe lângă Arbore, satul de centru
şi de reşedinţă, încă două sate: Clit şi Bodnăreni. Satul Clit mai are în
componenţa sa un cătun cu numele Dealul Iederii, sat fonnat dintr-un grup de
case situate de-o parte şi de alta a şoselei care trece prin Clit de la Solca la
Marginea, pe dealul cu acelaşi nume.
La rândul lui, satul de reşedinţă mai este împărţit în patru unităţi
administrative mari numite cuturi: Centru, Cutul de peste Vale, Cutul de pe Clit
şi Cutul de Jos.
În satul nostru există şi 3 parohii ortodoxe: Parohia „Sfânta Treime", care
cuprinde Centru, Cutul de peste Vale şi Cutul de pe Clit; parohia „Luca Arbure''
cuprinde Cutul de Jos şi parohia Clit cuprinde satul Clit în întregime.
Dealurile din jurul comunei noastre şi din cuprinsul ei, în cea mai mare
parte, poartă denumiri foarte vechi, cel puţin din vremea întemeierii lui.
Aceste denumiri sunt: Dealul Portariului (după ctitorul satului), Dealul
Caşvanei (după denumirea satului vecin), Dealul Buhoaiei (numit şi Bobeica),
Dealul Iederii, Dealul lui Dan, Cornişorul, Arinişul, Dealul Lupului, Dealul
Morii, Dâmbul Morii, Dealul Irimeştilor, Dealul Sandului, Dealul Burlii (de la
numele satului vecin de care ne desparte), Dealul cu nuci, Dealul „La căluţu",
Dealul „La Steţ".
De fapt, aceste dealuri înconjoară satul nostru pe trei laturi, numai spre est
existând un defileu prin care trece şoseaua Suceava - Solca şi pe unde curge
râul Solca.
Apele se numesc Solca, Clitul, Iaslovăţul, Săcu, Saca, Dumbrăviţa.
Comanul, Pârlicuţa.
Ele traversează satul nostru de la vest la est (aceasta fiind de fapt înclinaţia
terenului), asigurând apa necesară pentru toată populaţia comunei.
Unele nu au apă în permanenţă, altele seacă în perioadele secetoase ale
anului.
Apa este de foarte bună calitate, fără nici un fel de reţinere se poate bea apă
din orişice loc. Din păcate, în ultimul timp, poluarea şi-a făcut simţită prezenţa
şi pe meleagurile noastre, apa devenind tot mai puţin potabilă şi propice vieţii
acvatice.
Lungimea acestor ape este variabilă, unele scăldând în toată lungimea lor
teritoriul comunei noastre, altele trecând şi pe teritoriul altor localităţi (Solca şi
laslovăţul), iar altele curgând pe distanţa doar a câteva sute de metri.
Pământul arborenilor este împărţit, de când ştiu cei mai bătrâni oameni din
sat, în mai multe tarlale şi anume: Lunca Clitului, Dealul Ţapului, Cornişor,
Poieniţa, Ruginoasa, Bărc (Bârc), Suvar, Arinişul, Comanul, Dealul Lupului.
Ginahora, Hrinceşti, Codru, Poiana Lungă, Bodnăreni, Lanul Saca, Lanul
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Tarinci, Lanul Bahna, Lanul Secu, Lanul Clit, Lutărie, Comandăm, Pomătul
Popii, Duda, Sturzeni, Hrinceşti, Ciubotăreai.
Demn de menţionat este faptul că aceste denumiri nu s-au schimbat pe
toată durata colectivizării agriculturii şi funcţionării fostului CAP în sat,
cetăţenii folosind vechile denumiri păstrate din bătrâni.
Locurile denumite, după cum am arătat mai sus, cuprind suprafeţe de teren
de la câteva ha şi până la sute de ha.
Putem spune că la fiecare casă, deci şi în fiecare curte de gospodar, se află
câte o fântână. Era normal ca şi pe tarlalele menţionate mai sus să se afle surse
de apă de unde, oamenii plecaţi la muncile câmpului, să poată bea apă sau să
bea drumeţii care treceau pe-acolo.
În nici un caz arboreanul nu ia apă de-acasă, în sticlă, ulcior sau în cofiţă,
atunci când pleacă la muncile câmpului.
La distanţe destul de convenabile, în afara izvoarelor naturale de suprafaţă,
ţăranii arboreni au săpat fântâni. Există chiar şi credinţa, care se află pe întreg
teritoriul românesc, că omul trebuie să sape şi o fântână, pe lângă faptul că
trebuie să aibă copii şi să planteze pomi.
Din păcate s-au păstrat numai câteva din aceste fântâni, restul fiind
astupate.
În prezent se mai află fântâni în locurile numite: „La tei"; „La Ifrim"; „La
Mustită"; „Pe râpă"; „La gropi"; „La şes"; „Pe deal".
Şi localitatea noastră a fost binecuvântată de bunul Dumnezeu cu pământ
destul de bun, de pe care arborenii scot recolte bune an de an. Acest teren este
situat de o parte şi de alta a albiilor râurilor din comună. Tocmai de aceea aceste
locuri sunt numite lunci. Aşa sunt lunca Clitului, lunca Iaslovăţului, a Solcii,
Poieniţă sau Prisăcuţă.
în aceste locuri terenul este foarte fertil, arborenii cultivând în aceste locuri
mai mult cartofi, porumb şi grâu.
Pădurile sunt şi ele o mare bogăţie a ţării noastre, cu ele fălindu-se şi
arborenii. Noi avem în raza noastră de activitate şi ar trebui să se afle în
proprietatea arborenilor aproximativ 474 ha de pădure.
Pădurile se întind în cuprinsul comunei noastre sau pe lângă ea. Aşa sunt:
pădurea Saca, Săcu, Cărbunărie, Blideriţa, Slatina Mare, Dealul Lupului.
Pădurile sunt de brad, de foioase şi de amestecătură.
Am vorbit ceva mai înainte de râurile care curg pe teritoriul comunei
noastre. Însă mai sunt o serie întreagă de pâraie, care sunt adâncituri în teren de
2-3 metri, care au pe margine tufărişuri de tot felul.
Demn de menţionat este faptul că nu curge apă în toate aceste pâraie, iar în
unele din ele curge numai în anumite perioade ale anului, şi atunci numai câte
un firişor de apă.
Aceste pâraie sunt în număr mai mare. Semnalăm însă fapttil că unele
pâraie au dispărut pentru că în perioada anterioară anului 1990 s-au tăiat masiv
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turarişurile de pe malurile lor. S-a urmărit să se redea cât mai mult teren
agriculturii. Oare câştigul să fi fost aşa de mare?
Astfel întâlnim pâraiele: al lui Tomuţ, al Ciuporniţei, la Motan, la
Gălbenuş, al Ţiganului, al Berbecelui, la Benea, al Icoanei, al Telegii, la
Mironei, Pârâul rece, Turculeasa, al Ciubotărenilor, la Haltă, la Fântâniţă, la
Savoaia, la Salcâmi, la Burcut, al lui Gie, la Pohârlă, la Cofă, Blideriţa.
Peste multe cursuri de apă, fie ele mari sau mici, acolo unde arboreanul a
găsit de cuviinţă că este necesar, s-au construit poduri şi podeţe.
Câteva poduri sunt mari: Podul cel mare, Podul Milieni, Podul Comanului,
iar altele sunt mai mici.
Noi le vom menţiona şi pe acestea: Crivăţului, Dumbrăviţei, Hatii, la
Dumbravă, al lui Sturzu, al lui Buhă.
Unele din ele şi-au luat numele de la locul în care au fost construite, altele
de la cei care s-au ocupat de construirea lor (Sturzu, Buhă).
În stăpânirea arborenilor se află şi unele suprafeţe întinse de teren, toate
situate în afara satului, la hotarul cu localităţile din jur, teren care nu este arabil.
Aceste suprafeţe de teren sunt acoperite numai cu fânaţ, de cele mai multe ori şi
de proastă calitate. Aceste locuri se numesc poiene şi poartă denumirile: Poiană,
Poiana lungă, Poiana mare, la Sipote, Codru, la Halău.
În interiorul satului nostru, în câteva locuri, se află teren foarte accidentat,
rezultat din surparea pământului din diferite motive: cutremure, infiltraţii de apă
subterană etc. Aceste locuri se numesc râpe. Aşa avem locurile numite: la Râpă
(pe Clit, în Cutul de Jos, la Criză, la Ciuci, Ia Cucu şi la Slet). În ultimul loc
sunt două râpe, una din ele apărând la cutremurul din 1977. La încrucişări de
drumuri, în interiorul satului, se află porţiuni mici de teren, de cîţiva metri
pătraţi, acoperite cu iarbă, în care se adună vecinii locului în zile de sărbătoare
şi stau la taifas, joacă şah sau cărţi. Aici sunt adevărate şezători. Aceste locuri se
numesc tolocuţe. Aşa sunt cele denumite „la Motan" (de suprafaţă mai mare), la
David, în Poieniţă, la Purcică, la Râpă, la Roşu, la Trifănuţ.
Comuna noastră beneficiază de o reţea bogată de drumuri. Ne referim doar
la cele din interiorul aşezării. Pentru legătura cu localităţile învecinate, deci
drumurile din afara comunei, ne folosim de o reţea de drumuri de aproximatix

30km.
Uliţele satului poartă, de regulă, numele familiilor care locuiesc
preponderent pe ele: a Şcolii, a Dispensarului, a Căminului, a Casei de naştere.
In interiorul satului nostru există un număr de 62 uliţe care însumează un total
de 52 km lungime.
Catalogarea acestor termeni s-a făcut după culegerea lor cu ajutorul
elevilor, al părinţilor acestora, a bătrânilor satului şi apoi explicarea lor prin
două acţiuni de lungă durată, dar care ne-au adus satisfacţii.
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De un real folos ne-a fost Toaderi Hrib, cel care a dat explicaţii pentru
foarte mulţi termeni şi ne-a pus cu generozitate la dispoziţie toate documentele
ce le are în muzeu şi care ne-au putut ajuta în munca noastră.
Lista toponimelor comunei noastre este destul de lungă, credem că mult
mai bogată decât a altor localităţi, dar noi nu o considerăm încă închisă. Tocmai
de aceea acţiunea noastră continuă.

LISTA
principalilor infonnatori pentru acest capitol
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Toaderi Hrib - ţăran, 94 de ani, decedat în anul 1990;
Andrei Mucea - preot ortodox, 88 de ani, decedat;
Ioan Ciobâcă - ţăran, 85 de ani, decedat în anul 1995;
Eufrosina Ciobâcă-ţărancă, 83 de ani, soţia lui Ioan;
Trifan Câmpan .,... fost salariat de stat, 79 de ani, zis „Brici";
Maria Iliese - ţărancă, 83 de ani, zisă „Tâpa";
Toader Iliese - ţăran, 78 de ani, soţul Mariei;
Floarea Suiu - ţărancă, 82 de ani, decedată în 1993, zisă „Suianca", mare
bocitoare;
Vasile Suiu-ţăran, 84 de ani, decedat în 1995, soţul Floarei;
Gheorghe Buliga- ţăran, 84 de ani, zis „Bocu", mare dansator;
Ioan Vântu - fost contabil, 73 de ani, pensionar;
Casandra Apostol - ţărancă, 76 de ani;
Vasile Apostol- ţăran, 76 de ani, soţul Casandrei, zis „Ţipirig".

Notă:

Vârstele informatorilor care sunt în viaţă au fost trecute în ani
anul 1997.
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MIHAI EMINESCU DESPRE SUCEA VA, ÎMPREJURIMILE
EI ŞI CÂTEVA ASPECTE DE ETNOGRAFIE
GRA.ŢJAN JUGAN

Am scris în mai multe rânduri despre Mihai Eminescu şi Suceava.
Legăturile lui cu vechea capitală a Moldovei au fost directe. În 1863, cu ocazia
unei vizite a tatălui său la Costâna, lângă Suceava, Mihai Eminescu a fost şi el
în acest sat, găzduit de prietenul şi colegul său mai mare, Vasile Bumbac,
originar de acolo, căruia îi scria: „ ... îţi mulţumesc din suflet pentru găzduire şi

cele IV caiete. Acolo e toată Bucovina. Ele sunt hrana mea de toate zilele. "
Cu ocazia Serbării de la Putna, în 1871, poetul a fost din nou la Suceava,
când a locuit la „Otelul l.Anger'', iar după sărbătorire s-a reîntors, împreună cu I.
Slavici, tot la Suceava, după cum menţionează cronica locală rădăuţeană: ,,Azi
au pornit spre Suceava cu harabaua( ... )."
În Suceava, Mihai Eminescu avea cunoştinţe, colegi şi prieteni, unii dintre
ei erau publicişti, poeţi, istorici, folclorişti, autori de manuale şcolare. În 1875,
Vasile Bumbac l-a chemat pe poet de la Iaşi la Suceava, pentru a-l convinge să
vină profesor la gimnaziul sucevean. Poetul a venit la Suceava, dar la 29
septembrie 1875, îi răspundea:
„„. întors la masa mea, am stat şi am chibzuit bine: Nu, nu pot, pentru că
eu nu pot! „. Distinse mulţumiri pentru găzduire şi frăţie, al Dumitale
·
Eminescu, 29 sept. 875."
Între 1875 şi 1882, sora poetului, Aglaia, căsătorită cu I. Dragii, profesor şi
inspector districtual zece ani (1872-1882) peste Suceava şi Câmpulung
Moldovenesc, a locuit la Suceava şi pe care poetul a vizitat-o în mai multe
rânduri.
Mihai Eminescu a mai fost la Suceava în iarna anului 1885 de Crăciun,
fiind găzduit de Vasile Bumbac, în casa de pe strada Sotestier Gasse, când
venise de la Cernăuţi, împreună cu sora lui Harieta. Cu această ocazie la 27
decembrie, de Sf. Ştefan, a participat, fiind luat de prieteni, la sărbătorirea
onomastică a lui Ştefan Dracinschi, coleg cu poetul încă din anii vienezi, care
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era atunci directorul gimnaziului (vis-a-vis de biserica Sf. Dumitru), unde s-a
întâlnit cu colegi şi prieteni şi au petrecut împreună. Poetul însă stătea tot timpul
abătut, tăcut şi melancolic.

*
Suceava a avut ecou în scrisul eminescian. Poetul afirma că: „...nu trebuie
mare ca să ştie cum că oraşul dacic Sucidava a trebuit
vreo mie şi vreo câteva sute de ani Înaintea lui Dragoş."
Mihai Eminescu a fost, după cum am arătat, de mai multe ori la Suceava şi
cele relatate în scris sunt impresiile unui martor ocular. În Curierul de laşi
( 1876), poetul a luat atitudine şi a criticat sever influenţa austriacă asupra
mitropoliei din Suceava, lucruri ştiute de el de la sursă: „această mitropolie, cea
mai însemnată în Orient prin spiritul ei'':
„Şi nu mai arde candela vecinică la capul binecredinciosului şi de Hristos
iubitorului Ştefan Voievod Biserica lui Alexandru cel Bun în Suceava stă de 80
de ani în ruină; iar Mitropolia Sucevei cu moaştele Sf Ioan cine se-ngrijeşte de
ea? Mihail Grigorie Sturza Voievod i-a dat o existenţă de umbră, iar Titu
Maiorescu, fostul ministru al măriei sale Carol Voievod, trimisese un arhitect
ca să-i ridice planul, să propuie înfrumuseţările cuvenite şi să clădească un
local de şcoală primară românească în curtea acelei biserici. Atât ştim despre
acea mitropolie în care stă locţiitoru/ mitropolitului Moldovei (.„)."
Acestei mitropolii a Moldovei şi Sucevei, poetul i-a acordat o atenţie
deo~ebită, arătându-i locul în istorie: ,,Singură Mitropolia Moldovei şi a Sucevei
e ab antiquo suverană, neatârnată de nici o patriarhie,· acestei Mitropolii a
Moldovei şi a Sucevei se datoreşte introducerea limbei române În biserică şi
stat, ea este mama neamului românesc."
Tot în „Curierul de Iaşi" (în 1876 şi 1877), preocupat de realităţile vremii
sale, Mihai Eminescu a scris două articole privind liceul din Suceava,
referitoare la introducerea limbii române ca limbă de predare a obiectelor de
învăţământ, în locul limbii g~rmane. Cu această ocazie, el a apreciat la
superlativ corpul didactic, arătând înrâurirea pe care liceul o va avea asupra
românilor. Desprindem două fragmente:
„Liceul din Suceava ar avea prin introducerea limbei române un viitor
foarte însemnat, căci corpul didactic (compus în cea mai mare parte din români
cu titluri academice şi pe deplin calificaţi) e mult superior celui din Cernăuţi
(compus din suplinitori rusneci). Afară de aceea poate că mulţi din ţinuturile
Sucevei şi al Dorohoiului din Moldova ar prefera să-şi deie copiii la liceul din
Suceava („. ). "
„Personalul didactic din Suceava este foarte bzm, căci toţi profesorii sunt
ieşiţi de la facultatea de litere şi ştiinţe din Viena şi sunt români („.); liceul din
Suceava ar fi menit să devină foarte bun, dacă nu cel mai bun institut secundar
să fie cineva istoric
neapărat să existe cu
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românesc. Nu ne îndoim asemenea că literatura didactică naţională va câştiga
mult, încât înrâurirea acestui institut asupra românilor din imperiu şi din ţară
va fi mai mare decât aceea a universităţii din Cernăuţi."
Mai târziu , în ziarul Timpul ( 1882) din Bucureşti, într-o cronică, a scris din
nou:
,Jn Bucovina partidul naţional dispune de 213 a Dietei provinciale. În
gimnaziul de la Suceava se introduce limba română ca limbă de propunere in
clasa paralelă şi consistoriul îndeamnă prin circulară pe părinţii români de a
se folosi de această ocazie şi de-a popula c-un număr suficient de elevi clasa
paralelă."

În cronica la drama istorică Despot Vodă de V. Alecsandri, la a cărei
reprezentare a asistat, publicată în ziarul Timpul ( 1879), poetul aminteşte de
„pământul sfânt al străvechei Suceve „. ", descriind măreţia şi strălucirea
trecutului, în cumpănă cu prezentul timpului său:
„Suceava! E drept că acelaşi râu al Sucevei curge la aceeaşi poală de deal
şi astăzi, dar castelul vechilor domni e o ruină, biserica Mirăuţilor chiar şi
strămoşii generaţiei actuale o ştiu tot ruinată, ca o moaşte de piatră din vremea
lui Alexandru cel Bun, iar pe uliţele acelui oraş, mare odată, mic astăzi, te
împiedici numai de câte-o piatră de mormânt, care serveşte drept pavaj. "
Şi cât de bine cunoştea poetul Suceava şi împrejurimile ei, amintim că
într-un articol din Timpul (1880) menţiona:
„Într-adevăr, la poalele dealurilor pe cari se află oraşul Sucevei, ruinele
castelului domnilor Moldovei, precum şi biserica Mirăuţilor, zidită de
Alexandru cel Bun, se află satul lţcanii, atât de vechi ca Moldova însăşi. Miron
Costin povesteşte cel puţin că Dragoş, in legendara sa vânătoare după bour, ar
fi aflat aici lângă apa Sucevei pe un prisăcar, anume Jaţco, după neamul căruia
se numise satul Iţcanii. În faţa Sucevei, însă pe hotarul nostru, se află, iar la
poala unei ridicături de deal, târguşorul Burdujenii. Pe lângă meritul de afi un
loc istoric, Iţcanii, deşi pe pământ austriac, aveau avantajul de a adăposti, în
localul gării, pe lângă vama austriacă, şi pe cea română (.„)."
În diferite proiecte şi ciorne manuscrise, poetul a descris la modul
romantic, vechiul oraş al Sucevei. Astfel eroina din proiectata piesă: Amor
pierdut - viaţă pierdută. Emmi (1868/69) îşi mărturiseşte dragostea pentru
cetatea Sucevei: ,,palida ruină din fruntea unui deaf': „Tata are-o casă-n
Suceava („.), faţă-n faţă cu acele ruine negre, ce se zice a fi fost castelul
Domnilor Moldovei(„.). 0,-mi place să stau viaţa mea toată să privesc acele
ruine(„. ). "
În Iconostas şifragmentarium nota:
„Ciz1dată, ca o scrisoare in ieroglife stă uliţa Sucevei în lumină. Şiruri de
case sărace (. „) şi singurul spectator, luna, privind când într-o casă când
Îlltr-alta, in toate deodată şi pe rând"
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Peisajul sucevean a fost zugrăvit în fragmentul: La curtea cuconului Vasile
Sînt locuri văzute şi momente ale vieţii trăite aievea, în descrieri
somptuoase, cu tentă realistă şi etnografică:
„Siretul, În văratica sa lene, e oprit adesea în drumul său de iazuri mari,
încongiurate cu papură ce-şi înalţă ciucălăii copţi în soare, cu stuf. cu măturile
mohorâte ca blana de urs şi rogoz verde ( ... ). Sate întinse, încongiurate cu şanţ,
a căror căsuţe mici şi acoperite cu paie şi stzif dogorât par ca nişte stupi scunzi,
şi din fumul ce la impie atmosfera, biserica-şi ridică turnul ei boltit şi ·rotund,
acoperit cu tinichea albă cari străluceşte frumos în soare."
Suceava, mai scria poetul, cu cetatea Muşatinilor şi a lui Ştefan cel Mare,
are ţinuturi „dotate de natură şi de oameni cu cele mai bogate daruri, {cu] cele
mai frumoase podoabe, [încât} iţi răpeşte vederile şi iţi dezmiardă sufletul. "
Poetul a scris despre Suceava, despre „vatra strămoşească, începătura
domniei şi neamului moldovenesc", despre „pământul cel mai scump", despre
locul „unde zac oasele domnilor noştri de la Dragoş voievod până la Petru
Rareş (. .. ), în care doarme cenuşa lui Alexandru cel Bun, legiuitorul şi
părintele ţării, şi a lui Ştefan Vodă, pavăza creştinătăţii Întregi(. ..)."
Suceava e pentru el: „ Vah·a aşezării Moldovei, stupul de unde au pornit
roiurile care au Împoporat Ţara de Jos, mormintele domnilor, vechea sa
capitală, Mitropolia sa veche(...)." - „Căci acolo e sfânta cetate a Sucevei,
scaunul domniei vechi cu ruinele măririi noastre, acolo scaunul firesc al unui
mitropolit care În rang şi in neatîrnare era egal cu patriarhii, acolo sînt
moaştele celor mai mari dintre domnii români, acolo doarme Dragoş,
îmblÎnzitorul de zimbri, acolo Alexandru întemeietorul de legi, acolo Ştefan,
zidul de apărare al creştinătăţii."
Cultul pentru trecutul Sucevei şi spiritul ei e prezent, în poezii şi poeme
postume, ca în schiţele de imn ale proiectatului poem: Ştefan cel Mare, în
poemul postum: Umbra lui Istrate Dabija Voevod ori în poemul, în versuri de
factură populară, în care cânta vechea cetate de scaun şi zidurile ei: Dragoş
Vodă cel Bătrân. Reţinem două strofe din primul poem citat, atât pentru
frumuseţea evocării, cât şi pentru tăria de diamant a expresiei:
Creangă.

Ce zgomot de bucium şi arme, ce val!
Când Ştefan se suie călare pe cal
Răspunde Suceava din urmă,
Şi nimeni nu ştie cum tu ai ajuns
Să ştii de ce munţii săgeată-ai pătruns Şi-a codrului cale se curmă.
Răsună pământul de tropotul des,
De-atâta oştire de munte, de şes,
Răspunde sunare din nouri;
Cu sunet de bucium la munte şi plai,
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C-o oaste întreagă călare pe cai,
Cu steaguri cu semne de bouri.

*
Ideile şi consideraţiile etnografice în scrisul eminescian fac parte din
cultura lui generală şi sunt un aspect al formaţiei lui intelectuale, căci Mihai
Eminescu - cum afirmă I. Slavici - „deşi era mai mic de ani, era cu mult mai
mare ca ştiinţă, strivitor ca superioritate intelectuală."
Poetul a cunoscut de tânăr, printr-o experienţă directă, nemijlocită, poporul
român, felul de trai, firea şi cultura lui populară. ,,lntâmplarea m-afăcut- scria
el - din copilărie încă, să cunosc poporul românesc, din apele Nistrului
începând, în cruciş şi-n curmeziş pin-în Tisa şi-n Dunăre." Problemele culturii,
inclusiv ale celei populare, le-a adâncit prin studiu, exprimând apoi judecăţi de
valoare despre etnosul şi ethosul românesc. În viziunea sa şi-au găsit locul
diversele componente ale spiritualităţii româneşti, într-o sinteză unică, perfect
închegată organic, pentru definirea unei etnii şi a unui orizont cultural specific.
În timpul studiilor în străinătate, la Viena şi Berlin (1869-1874), el a audiat
pe lângă cursurile de istorie şi filozofie şi cursuri de geografie, etnografie,
mitologie comparată şi altele. Menţionăm numai cursul lui Weber:
Geographiam et etnographiam Europe antiqueam quaternis horis.
Tot în acest timp, poetul a venit în contact cu mişcarea folcloristică
germană, în special, cu revista Zeitschrift fur Volkerpsychologie und
Sprachwissenschaft (= Revista de etnopsihologie şi ştiinţă a limb.ii) a lui H.
Steinthal şi M. Lazarsus, pentru anumite articole.
M. Eminescu şi-a transcris pe multe pagini articolul introductiv de
etnologie al revistei berlineze: Einleitende Gedanken iiber Volkerpsychologie,
Das Epos, Ursprung der Sitten (= Idei introductive asupra psihologiei
popoarelor, Eposul, Obârşia lucrurilor) în care se pledează şi insistă pentru
identificarea spiritului fiecărui popor şi dreptul fiecăruia de a se afirma ca etnos
şi ethos colectiv.
Aşadar, perioada studiilor în străinătate a fost un nou prilej de cercetare a
patrimoniului popular.
Într-o scrisoare din 1874 către T. Maiorescu afirma că tot ce priveşte
„patria noastră.„ trebuie însă să rezulte În mod empiric din Împrejurările
particulare ale fiecărui popor şi ale fiecărei ţări. Nu mă pol expilca aci
amănunţit asupra acestui subiect, el însă mi-a ocupat cea mai mare parte din
studiile din propria mea cugetare„. ".
M. Eminescu a cunoscut scrierile de etnografie de până la dânsul ca şi ale
contemporanilor săi, români şi străini, ca dovadă că despre unele din ele a scris
în paginile revistei Convorbiri literare ori în coloanele Curierului de Iaşi
(1876-1877), ale Timpului (1877-1883) ori în alte locuri. El scria despre modul
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de viaţă şi trai ale românilor, despre cultura populară, indicând uneori liniile de
dezvoltare ale structurii şi evoluţiei poporului nostru.
Când a scris despre etnopsihologie şi etnografie ca ştiinţe, el s-a gândit
sigur şi la B. P. Hasdeu, întemeietorul, la noi, al acestor discipline. ,,În vremea
noastră - scria poetul - s-au făcut încercări de-a întemeia o nouă ştiinţă:
psihologia etnică. Etnografia are ca obiect descrierea, împărţeala şi spiţa de
înrudire a popoarelor. Ca atare, se ţine dintr-o parte de istorie şi geografie, de
anatomie şi fiziologie. În partea geografică studiază distribuţia popoarelor pe
glob, natura locuitorilor oricărei ţări, datini şi obiceie, limba şi religia. În
partea istorica deosebeşte familiile de popoare raporturile intre ele şi
filiaţiunea, le urmăreşte fn migraţiunile lor cele mai depărtate şi fn
încrucişările şi ciocnirile lor.
În partea anatomică şi fiziologică, în sfârşit, hotărăşte caracterele
deosebite, pe cari se-ntemeiază clasificarea raselor omeneşti.
Dar, precum lesne se vede, etnografia nu are a face decât cu lucrurile
esterioare: distribuţie, descendenţă, migraţiune, datini."
Poetul a scris despre fiinţa noastră etnică, despre cultura materială şi
spirituală, despre particularităţile, îndeletnicirile şi specificul naţional românesc.
Descriind înfăţişarea fizică şi psihică a poporului român, M. Eminescu l-a
caracterizat cu o siguranţă rar întâlnită. Dintre trăsăturile fundamentale ale
poporului nostru, el menţionează bunătatea, blândeţea şi omenia: „Iubesc acest
popor bun, blând omenos.„ ". Etica lui e un reflex al felului de trai: „Calităţile
morale ale unui popor atârnă - abstrăgfnd de climă şi de rasă - de la starea
economică. Blîndeţea caracteristică a poporului românesc dovedeşte că în
trecut el a trăit economiceşte mulţămit, c-a avut ce-i trebuie."
El a subliniat şi explicat şi alte trăsături specifice ale poporului nostru cu
acel spirit de sinteză caracterizator: „Românii au fost popor de ciobani... de
acolo multele tipuri frumoase„. de-acolo cuminţia românului, care ca cioban a
avut multa vreme ca să se ocupe cu sine însuşi, de acolo limba spornică şi plină
de figuri, de acolo simţământul adânc pentru frumuseţile naturii, prietenia lui
cu codrul, cu calul frumos, cu turmele bogate, de acolo poveşti, cântece,
legende - cu-n cuvânt de acolo un popor plin de originalitate şi de-o
feciorească putere, formată printr-o muncă plăcută, fără trudă. "
M. Eminescu a reţinut trăsăturile definitorii, autentice, ale poporului
nostru. Toate la un loc au făurit fiinţa noastră naţională, cu originalitatea şi
specificul ei propriu, cu cultura şi civilizaţia lui. Pentru că prin „cultura unui
popor - scria poetul - pricepem suma întregei sale vieţi spirituale; aspiraţiunile
şi făptuirile sale în artă şi ştiinţă, moravurile şi obicinuinţele sale." El a amintit
în mai multe rânduri despre legi necodificate, despre un „obicei al pamântului",
formă proprie de soluţionare a problemelor existenţiale. „Pentru aceasta - scria
poetul - ar trebui un studiu îndelungat făcut la faţa locului asupra obiceiurilor
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asupra acelui drept viu, recunoscut de toţi şi necunoscut de nimeni,
care cuprinde puterea sa coercitivă în sine însuşi şi în conştiinţa omului."
Arătând elementele armonice ale unităţii noastre naţionale, M. Eminescu a
insistat asupra facturii psihice a poporului nostru, a limbii şi a patrimoniului
popular, scriind despre „unitatea de limbă, de datine juridice, religioase şi de
viaţă familiară", care întăresc caracterul poporului. ,,Este un spirit original şi
proaspăt în acest popor ... " -constată poetul.
Poporul nostru, cu trecutul lui istoric, în care şi-a modelat firea, e o
adevărată conştiinţă. ,,Această conştiinţă de sine - scria poetul - îşi are
conţinutul său spiritual: limba, literatura, obiceiurile, religia. Poporul român e
un popor cinstit, inimos, capabil de adevăr şi patriotism". Şi poetul insista, în
continuare, asupra particularităţilor psihice ale românilor, scriind despre
„calităţile unuia din cel mai inteligente şi din cele mai drepte popoare, poporul
românesc ... are o inteligenţă caldă şi deschisă adevărului", onest în ce priveşte
cugetarea şi înclinările sale, dotat cu spirit de dreptate, deştept şi curat la suflet:
„Românul e de soiul lui Înzestrat cu mult bun simţ, el are cuminţia popoarelor
care au suferit multe, cuminţia omului păţit". El mai subliniază gustul şi simţul
artistic, ataşamentul pentru pitorescul naturii şi al obiceiurilor, dragostea pentru
trecutul naţional.
M. Eminescu a mai reţinut ca trăsătură distinctă francheţea, remarcând
spiritul loial, deschis al românului: „Când zicem român, fantasma psihologică
care trece pe dinaintea ochilor noştri în acest moment, e un om al cărui semn
distinctiv e adevărul." Toate acestea poetul le-a preţuit ca „înalte distincţii"
văzute de el realist, aşa cum sunt aievea.
Subliniind că ţărănimea „e singura clasă pozitivă", poetul arată că ea
,,păstrează prin limbă şi datini unitatea noastră naţională". El vedea, asemenea
lui N. Bălcescu, în ţărănime, clasa cea mai pozitivă din toate: producătoarea de
bunuri materiale şi spirituale, iar pe lângă acestea purtătoarea istoriei poporului:
,,Aceasta [ţărănimea] - scria poetul - este într-o ţară clasa cea mai pozitivă din
toate, cea mai conservatoare, în limbă, port, obiceiuri, purtătorul istoriei unui
popor, naţia în înţelesul cel mai adevărat al cuvîntului".
Mihai Eminescu a mai reţinut dintre caracteristicile fundamentale ale
ţăranului român următoarele laturi: ţăranul e „blând, deştept, vesel, generos";
„viteaz in războaie, muncitor şi liniştit În timp de pace", ,,grăitor de adevăr şi
senin", „drept şi bun la inimă„. ". Poporul e singura realitate de la care, practic,
trebuie pornit în orice acţiune.
Mihai Eminescu a mai scris despre „unitatea limbii şi unitatea etnică",
despre patrimoniul popular, ce oglindeşte în chip viu şi pitoresc, cu inovaţii
stilistice, viaţa poporului, morala lui, concepţia acestuia despre existenţă,
fiindcă în el se definesc trăsături ale spiritualităţii şi aspiraţiilor populare.
Patrimoniul popular reflectă o realitate dată şi se deosebeşte după diferenţa
„tropilor". Acesta nu e pentru poet numai un mijloc artistic de a poetiza, ci
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reprezintă un fel propriu, specific şi original de a fi al unui popor, un fel
caracteristic al fiecăruia de a-şi plasticiza imaginile, stările sufleteşti, în legătură
cu fantezia populară proprie fiecărui popor.
Felul în care poporul întruchipează artistic un motiv folcloric, fie autohton,
fie dobândit din circulaţia folclorică, îl face viabil. În circulaţia motivelor
populare esenţiale rămâne întruchiparea artistică dobândită într-un anumit
context naţional şi nu existenţa unui motiv în folclorul mai multor popoare.
„Tezaurul comun de poveşti e mare în aparenţă, dar, totuşi, se sleieşte
într-un număr oarecare de prototipuri ... Ceea ce e original [în poveşti] e modul
de a le spune, e acel grai românesc cu care se-mbracă ele, sunt modificaţiunile
locale, potrivite cu spiritul şi cu datinile noastre". Referindu-se Ia balada
populară Mioriţa, poetul afirma: „ ... lată Mioriţa, acea inspiraţiune fără
seamăn, acel suspin al brazilor şi al izvoarelor de pe Carpaţi, acea doină
măiastră care s-a publicat Îll capul frumoasei culegeri a lui Alecsandri... Ce se
află totuşi în acest cântec? Nimic şi tot ... Nimic ... căci cugetările nu sunt decât
cugetările simple ce le poate avea un adevărat cioban. Tot, pentru că aceste
cugetări simple şi primitive sunt îmbrăcate în mantia regală a poeziei".
Relativ la muzica populară, Mihai Eminescu arată că e „de-o admirabilă
adâncime": „D. Burada ne descrie danţurile noastre cele vechi, ne dă ariele şi
muzica mai multor cântece populare, precum şi instrumentele pe care se
executau ... ". El mai arăta că ,JJoezia populară [e] deosebit de bogată şi
frumoasă', iar „cântecul natural cel mai simplu şi cel maifără artă e-n stare de
a exprima viaţa cea mai intimă a sufletului".
Mihai Eminescu a scris despre Cuventele din betrani şi revista Columna lui
Traian ale lui B. P. Hasdeu, menţionând că ,.,ştiinţa istoriei, a limbii, a
manifestărilor artistice ale unui popor, a vieţii lui juridice, a datinilor, este o
ştiinţă naţională„. [Ele] întăresc vertebrele naţionalităţii, acestea fac pe un
popor să se cunoască pe sine însuşi, ii păstrează în originalitatea şi tinereţea
lui ... Cercetările istorice, filologice şi de psihologie poporană ... [reprezintă]
lupta de toată ziua pentru toate bunurile naţionalităţii noastre... Ceea ce se
desgroapă prin aceste documente istorice şi lingvistice nu sunt dar numai
materia/uri de interes archeologic, ci e România însăşi, e geniul poporului ... ".
Scriind despre psihologia etnică, sociologie şi etnografie, pe poet l-ar fi
interesat „rezultatul lăsat în spiritul poporului", „substratul psihologic", ceea ce
s-a „înmagazinat în spiritul poporului şi în limba lui într-o formă oarecare".
Reţinem de aici adâncimea gândirii poetului, care intuise aspectele esenţiale,
originale, caracteristice, ce compun ethosul nostru, în sensul permanenţelor
specifice ale culturii româneşti. Şi referindu-se la spiritul şi specificul nostru
naţional, la spiritualitatea poporului, poetul se întreba: ,,Ar fi cu cale ca cineva
să facă odată limpede şi înscris deosebirea intre ceea ce, fără cuvânt, se
numeşte naţional, şi ceea ce, cu drept cuvânt, este într-adevăr naţional în
spiritul nostru", căci „dacă cineva compune arii europene, cu totul în alt stil
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alt spirit decât doina, hora şi jocurile, el compune fără îndoială muzică
nimic în ea nu e naţional, nici arie, nici text, în cazurile în cele
mai multe, nici numele compozitorului".
M. Eminescu a exprimat cu maximă putere judecăţi de valoare privind
poporul şi cultura lui populară, arătând calea firească de afirmare şi dezvoltare a
trăsăturilor noastre caracteristice, bazate în primul rând pe tradiţie, încât afirmă:
„lată ce înţelegem noi sub tradiţie: păstrarea elementelor caracteristice şi
naţionale ale unui popor". Şi mai departe: ,,Noi susţinem că poporul românesc
nu se va putea dezvolta ca popor românesc decât păstrând drept baze pentru
dezvoltarea sa tradiţiile sale istorice astfel cum ele s-au stabilit în curgerea
vremilor".
Iar tradiţia în concepţia lui are un sens adânc, bogat şi multilateral, încât o
identifică cu ,,geniul neîmbătrânit al istoriei noastre", pe care-l compară cu
unul din cele mai semnificative mituri din câte a păstrat poporul nostru:
„Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţăfără de moarte".
«naţionale» deşi

Note:
Graţian Jucan, Mihai Eminescu şi Suceava, în Zori noi, Suceava, nr.
4076/1961; nr. 5445/1965; nr. 656111969; nr. 6994/1970; nr. 9638/1980; nr.
12349/1989; în Clopotul, Botoşani, nr. 1852/1965; nr. 2538/1969; nr.
2991/1970; nr. 4408/1979; în Limbă şi literatură, Bucureşti, voi. 11/1982; în
Suceava. Anuarul muzeului judeţean, IX/1982; în Buletin de informare şi
documentare metodico-ştiinţifică. Studii şi articole, val. III, Suceava, 1989;
în Steaua, Cluj - Napoca, nr. 1-2/1996 şi în voi. Mihai Eminescu şi
Bucovina, Ed. Muzeului Naţional al Bucovinei, Suceava, 1997, p. 69-76.
2. Între 1877-1880, Ioan Drogli a locuit într-o casă de pe strada Mitropoliei nr.
8, cu soţia şi copiii, George şi Ioan, fiica lor, Victoria, murise la doi ani.
Copiii au învăţat în familie două clase primare. M. Eminescu şi sora lui,
Harieta, vizitând Suceava, e posibil să fi fost în această casă. Ziarul
sucevean Crai nou, IX, 1998, nr. 2123 (25 aprilie), p. 3, publică fotografia
casei, datorită domnului Nicolai Moscaliuc, căruia îi datorăm şi celelate
texte informative citate.
3. Graţian Jucan, Preocupări etnografice ale lui Mihai Eminescu, în Revista
muzeelor, XXIX, 1992, nr. 3, p. 70-72.

1.
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EVOLUTIA ECONOMIEI DIN BAZINUL SUCEVEI ÎN
PERIOADA POSTBELICĂ ŞI REFLECTAREA ACESTEIA
ÎN CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA SATELOR
EMIL/AN DREHUŢĂ

Ca şi în 1914-1918, în cea de a doua conflagraţie mondială a acestui secol,
Bucovina a fost teatru de operaţiuni militare care au distrus în mare măsură
zestrea materială creată de înaintaşi. Pe aceste locuri şi astăzi ies la iveală în
urma plugului sau a sapei tuburi de cartuşe ştanţate cu anul fabricaţiei: unele din
anii 1914-1918 iar altele din anii 1941-1944.
Evacuarea populaţiei din valea Sucevei în vara anului 1944 sub pretextul
de a preveni pierderile de vieţi din rândurile civililor rămaşi în spatele frontului
sovietic a urmărit de fapt să se creeze condiţii pentru ca ocupanţii să-şi
însuşească fără plată rezervele de hrană, animalele şi păsările locuitorilor care
nu puteau fi transportate în puţinele căruţe cu cai şchiopi ce nu au fost
rechiziţionate de armata română sau armata germană în retragere. Aceasta cu
atât mai mult cu cât dislocările de populaţie se făceau la distanţe mari în fostul
judeţ Dorohoi în sate situate uneori la peste 100 km faţă de locul de plecare
unde nu puteai duce nici purcei nici găini.
Pierderea avutului moştenit sau a celui agonisit a fost în vara anului 1944
însorită şi de pierderea recoltei care nu a putut fi adunată în anul 1945, căci fără
însămânţări din toamna trecută şi primăvară, recolta a fost ca şi inexistentă.
Tradiţionalele rezerve de cereale din poduri şi coşere după război nu mai
existau.
Ca să se adeverească proverbul că aţa se rupe unde este mai subţire, anii
1946-194 7 au fost marcaţi de o secetă severă care a generat foame TE.
Atunci au apărut şi „trenurile foamei" formate din vagoane de marfă
asaltate de locuitorii satelor din valea Sucevei care îşi umpleau sacii cu ce aveau
mai de preţ în casă, obiecte salvate la evacuare - scoarţe, ştergare, cusături care erau schimbate în Oltenia sau în Banat cu porumb sau grâu, necesare
pentru supravieţuire.
Aceste realităţi ar putea astăzi să nedumerească etnografii şi folcloriştii.
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Nu existau pe atunci atâtea căprioare ca cea evocată cu atâta dramatism·
poezia lui Nicolae Labiş pentru a salva familiile înfometate. Dar dramele er~
multe şi autentice.
Subnutriţia a declanşat molima de tifos exantematic care a secerat mii c
vieţi tinere, deseori rămânând case cu copii fără părinţi.
În multe sate printre care număr şi Baineţul din comuna Muşeniţa tifosul
făcut mai multe victime decât războiul.
Evoc aceste realităţi din zona Sucevei care s-au suprapus peste perioada d
la sfârşitul războiului fără date statistice şi rigoarea ştiinţifică cuvenită acestt
cadru de dezbatere. Nu renunţ la rigoare din comoditate ci pentru simplul fa(
că cei veniţi la putere prin forţa annelor în valea Sucevei ca şi în întreaga ţar~
au dorit să facă uitate consecinţele lăsate de „eliberatorii" noştri prin contribuţi
lor directă sau prin urmările care au rezultat din ele.
Ar fi totuşi regretabil dacă aceste calamităţi care au însoţit războiul î1
această parte a ţării nu ar fi studiate şi consemnate în lucrări care să ste;
mărturie pentru urmaşi. Succesul unui astfel de studiu mai poate fi asigurat atât
vreme cât investigaţiile mai pot fi sprijinite de martori în viaţă al căror număr
cu vremea se împuţinează.
Fără să aprofundez etapa care a urmat - colectivizarea - mai bine studiati
în perioada postdecembristă, aceasta a marcat profund viaţa materială ş
spirituală în bazinul Sucevei.
Din oameni liberi stăpâni pe bunurile moştenite şi înmulţite prin propria 101
hărnicie, locuitorii satelor au intrat într-o profundă iobăgie, obligaţi în fiecan
dimineaţă să se prezinte la hăitaşii numiţi brigadieri sau şefi de echipe carf
făceau legea sub ameninţări ca „îţi iau lotul'', „am să-ţi ar grădina până sut
prispă", „te declar sabotor" etc.
In aceste condiţii când la muncă trebuiau să participe toţi pentru o retribuţif
simbolică iar produsul să fie al statului, s-au produs grave fisuri în conştiinţ~
populaţiei săteşti. Munca fiind lipsită de motivaţie iar nevoile de consurr
impunându-se ca legi fireşti, a apărut necinstea, furtul.
De multe ori cu jenă oamenii cinstiţi reproşau C.A.P.-ului că i-a făcut hoţ:
din oameni cinstiţi.
Furtul statului din munca oamenilor era însoţit de însuşirea produselor df
pe tarlalele C.A.P. în afara regulilor stabilite. Această practică a condus în cele
din urmă la întrebarea adresată în derâdere mai marilor din C.A.P.: „ne mai daţi
ceva sau rămânem cu ce am furat?".
Odată cu exodul tineretului spre oraşe şi încadrarea în întreprinderi,
mentalitatea de la C.A.P. a pătruns şi în colectivităţile urbane unde s-a produs o
folosire extensivă a forţei de muncă, cu o productivitate redusă, reflectate în
produse de slabă calitate.
Convingerea că fiecare are dreptul la o bucată de pâine indiferent de modul
cum munceşte, promovarea egalitarismului, a condus la lipsa de motivaţie în
208
https://biblioteca-digitala.ro

EVOLUŢJA ECONOMIEI DIN /JAZ/NUL SUCEVEI ÎN PERIOADA POSTBELICĂ

activitatea economică cu consecinţe în costuri ridicate şi în pierderi în Joc de
profit.
Am schiţat· acest tablou sumar nu din intenţii apocaliptice ci din
convingerea că oamenii politici care de multe ori „din cauza copacilor nu văd
pădurea'', împreună cu noi toţi ar trebui să fundamentăm politica ţării nu pe
amăgirile privind intrarea în NATO şi Comunitatea Europeană ci pe
însănătoşirea spirituală a oamenilor după boala de jumătate de secol care
Le-au îndepărtat de la valorile autentice constând din muncă, cinste, iubirea
aproapelui, patriotism autentic (sub!. red.).

Biserica, şcoala, instituţiile de cultură, statul şi slujitorii săi au câmp
de acţiune.
Mă folosesc de aceasta dată de cifre statistice din judeţul Suceava. Zestrea
noastră moştenită şi jinduită de străini este în primul rând pământul, suportul
existenţei tuturor generaţiilor de până la noi.
Din suprafaţa agricolă a judeţului de 349.502 ha (aproape 40 % din
suprafaţa totală a judeţului) 181.335 ha constituie teren arabil (51,9 % din
neîngrădit

suprafaţa agricolă).

La

suprafaţa

mare de

păşuni

(168.167 ha)

numărul

animalelor este în

continuă scădere.

Luând de referinţă anul 1990 în anul 1997, numărul de animale din judeţ
s-a redus astfel:
• la bovine cu 49.700 capete, de la 246.300 capete la 169.600 capete;
• la ovine cu 175.700 capete, de Ia 418.800 capete la 243.100 capete;
• la porcine cu 144.100 capete, de la 258.000 capete Ia 113.900 capete;
Este adevărat că producţia de lapte de vacă în această perioadă a crescut cu
aproape 200 litri pe an, unnare a înlăturării neajunsurilor din zootehnia C.A.P.
Judeţul Suceava posedă o suprafaţă de 435 mii ha păduri, aproape 59 % din
suprafaţa judeţului - o adevărată bogăţie.
Din totalul de 7 I 0.845 locuitori ai judeţului la l iunie I 996 existau l 00. 788
muncitori din care 52.691 lucrau în industrie, 8.356 în transporturi, 6.185 în
construcţii, 5. 150 în silvicultură.
Cu toate acestea rata şomajului în judeţ era în 1996 peste 11 % faţă de 6,3
% pe ţară.
Cu alte cuvinte, peste 35 mii oameni sunt declaraţi şomeri alături de
resursele din agricultură, în special din zootehnie, insuficient folosite.
O mare suprafaţă de teren a intrat, potrivit legii în posesia unor locuitori de
la oraşe, de regulă pensionari care nu pot să-1 administreze personal din cauza
costurilor mari a lucrărilor agricole.
Pe această urzeală a economiei judeţului se ţese activitatea instituţiilor
culturale din judeţ.
Inventarul problemelor economice care îşi caută soluţie nu numai în
această parte a ţării şi dinamica schimbărilor în baza materială, nu trebuie să ne
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facă să abandonăm eforturile de salvare a valorilor autentice, a frumost
sufletul şi înfăţişarea mândră a oamenilor din valea Sucevei.
Viteza în care sunt abandonate valorile autentice din zonă este alarm.
După 15 ani de absenţă de la hramul Mănăstirii Putna, la 15 augm
am rămas adânc decepţionat de părăsirea portului popular autentic d1
tineret.
lile fetelor, bondiţele cu dihor, catrinţele care tăceau farmecul ce;
reprezentative sărbători din zonă, au fost înlocuite cu bluze de material :
blugi, şalvari turceşti.
Ici colo câte o pereche trecută prin ani a mai îmbrăcat mândrul •
popular.
Mai grav este că de nevoie sau din motive greu de explicat î1
femeilor din Rădăuţi, în zi de vineri, se vând cu preţuri derizorii C•
populare care ar putea face faima oricărei colecţii de muzeu etnografic.
Fenomenul pare să fie simptomatic. O fată, o femeie ca să realize2
îmbrace de paşti un costum popular de invidiat, trebuia să lucreze o i
lumina lămpii cu gaz.
Acum la lumina becurilor electrice oare ce se întâmplă în aceste case
Putem oare să salvăm frumuseţea lucrurilor dar mai ales frun
deprinderilor pe care le-am moştenit ?
Ce vom lăsa moştenitorilor noştri? Sărăcia din casă şi din suflete?
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MUZEUL OBICEIURILOR TRADITIONALE
DIN
,
BUCOVINA
ELVIRA

ROMANIUC

Organizarea unui muzeu al obiceiurilor tradiţionale este o încercare pe cât
de temerară pe atât de necesară, complexă şi dificilă.
Este necesară pentru că acest capital extrem de bogat şi divers al culturii
populare româneşti nu este reprezentat decât sporadic în muzeele de profil din
România, făcându-se, astfel, o gravă nedreptate poporului nostru de la ţară „bun şi sigur păstrător al moştenirii celor mai îndepărtaţi strămoşi.".
Mai este necesară pentru că în tradiţia satelor se găsesc acele cunoştinţe
care pot să umple golul pe care izvoarele istorice îl lasă în trecutul nostru şi
pentru că nu poţi cunoaşte cu adevărat un popor fără a-i cunoaşte credinţele,
datinile şi obiceiurile - adeziunea unui popor la unul sau la altul dintre
scenariile mitice spunând mai multe despre sufletul său profund decât un mare
număr de întâmplări istorice.
Încercarea este complexă şi dificilă pentru că însuşi acest tezaur de
spiritualitate românească este extrem de complex, ~ogat şi divers iar experienţa
şi mijloacele muzeotehnice de care dispunem sunt încă prea limitate pentru a le
pune cu adevărat în valoare.
În muzeologia noastră nu există un precedent la care să 1ie raportăm (au
existat doar încercările nefinalizate de la Făgăraş şi Piatra Neamţ) iar experienţa
altora poate doar să ne inspire în reprezentarea unui domeniu atât de sensibil
cum este sufletul poporului român.
Este o muncă extrem de serioasă ce implică o documentare teoretică şi
practică amănunţită şi competentă, colaborarea permanentă între toţi specialiştii
în domeniu (etnografi, etnologi, folclorişti, etnomuzicologi, coregrafi. sociologi,
arhitecţi etc.), colaborarea cu instituţiile de specialitate dar şi cu acei -:ulegători
ocazionali de tradiţii şi folclor„.
Un astfel de muzeu trebuie să devină, în timp, un adevărat institut de
cercetare în domeniu, fără a se substitui instituţiilor existente, un c.:-ntru de
213

https://biblioteca-digitala.ro

Elvira ROMANJUC

documentare şi o arhivă de păstrare a comorilor de spiritualitate românescă
sunt obiceiurile tradiţionale.
Cunoscând nu numai dificultăţile ci şi responsabilitatea pe care
asumăm, propunem organizarea la Gura Humorului, a unui muzei
obiceiurilor tradiţionale din Bucovina plecând de la considerentele deja enu1
ca şi de la următoarele:
a) Bucovina, pământ binecuvântat de Dumnezeu, este una dintre zone
care tradiţia s-a păstrat şi perpetuat cu mai multă acurateţe decât în alte părţi
b) Oraşul Gura Humorului, pe teritoriul căruia se află mănăstirea Vorc
este situat într-o zonă de intens trafic turistic, de aici plecând drumurile c
celelalte mănăstiri cu frescă exterioară din nordul Moldovei. În acest contex1
muzeu al obiceiurilor tradiţionale poate deveni un obiectiv de real interes
pentru turistul român cât şi pentru cel străin, ce-şi pot forma o imagine com~
asupra culturii şi spiritualităţii româneşti. Muzeul va ridica consider
valoarea reţelei de muzee bucovinene, contribuind, implicit la creşt•
potenţialului turistic al acestui colţ de ţară.
c) Actualul muzeu, reprezentativ pentru ocupaţiile şi meşteşugt
tradiţionale din zona etnografică Humor, dispune, în proporţie de 85 %,
patrimoniul necesar reorganizării tematice iar în teren se găseşte restul de I.
de inventar necesar, ce poate fi achiziţionat.
d) Muzeul nostru se află oricum în faţa reorganizării tematice, el f
obligat să se mute ca urmare a cedării actualului sediu către Ministerul
Justiţie. Noul sediu (fosta clădire a restaurantului Bucovina), ce se amenajt
în baza unui proiect alcătuit de arhitectul oficial al lucrărilor în colaborart
noi şi specialiştii de Ia Muzeul Naţional al Bucovinei, va dispune de un sp
care se pretează unei asemenea tematici. De altfel, întreaga tematică ·
concepută în strânsă interdependenţă cu structura spaţiului nou, cu patrimo:
pe care îl deţinem în colecţii şi cel care urmează a fi achiziţionat.
Complexitatea în sine a obiceiurilor (pentru fiecare segment s-ar pl
organiza un muzeu), structura spaţiului şi a patrimoniului fac imposi
prezentarea în extensie a fenomenului. După ma.i multe încercări (cea d
·miza un muzeu al calendarului popular sau un muzeu al sărbătorile
•vwâni) am ajuns la concluzia de a reprezenta doar aspectele semnificat
pentru Bucovina, a obiceiurilor calendaristice ce cuprind şi obiceiuri legatt
muncă, ale obiceiurilor de trecere şi ale celor cu caracter socio-comuni
Tematica, la fel ca şi realizarea practică a acesteia, nu sunt concepute c
structură rigidă, fixă, făcută o dată pentru totdeauna. În timp, ele vor pute
modificate în funcţie de experienţa acumulată, de noile dotări şi posibil
muzeotehnice, de noile colecţii, de interesul public şi ştiinţific.
În cele crmează vom face doar o prezentare succintă a noii tematici,
cum va putea fi urmărită în circuitul muzeal.
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l) Vizitarea va începe cu un moment esenţial din viaţa comunităţilor săteşti
agro-pastorale, MĂSURA OILOR, făcută nu în vatra satului ci sus, la stână. Ea
urmează a fi reprezentată prin reconstituirea unui colţ de stână unde se vor
regăsi, alături de întreg instrumentarul păstoresc, piesele folosite la „măsură". În
completare, folosind inventar expus în vitrine şi pe panouri, vor fi prezentate
alte două momente ale anului pastoral: ameninţarea iernii cu toiegele şi
bastoanele de către ciobanii suiţi pe stogul de tăn, practică întâlnită la
Blagoveştenie, şi obiceiurile de la Sfântul Gheorghe (cap de primăvară şi
început al anului pastoral): aprinderea focului viu, împodobirea vaselor folosite
pentru lapte şi brânză, cu flori culese pe rouă şi strămătură roşie, practicile
magice de înlăturare a strigoilor (glia cu ramură verde, folosirea usturoiului, a
grapei şi a brăcinarului, a limbilor de la meliţa). Într-un spaţiu îngust ce permite
doar folosirea vitrinelor şi a panourilor, îşi vor găsi locul câteva OBICEIURI
legate de PESCUIT şi ALBINĂRIT.
2) Obiceiul de la Alexii ca bătrânii să bată cu toiegele în pământ pentru a
dezlega nu numai pământul ci şi apele, credinţa că la Alexii se zbat peştii în apă,
dar pentru a avea noroc la pescuit trebuia să posteşti, să prinzi şi să mănânci un
peşte viu (de Alexii, Macinici, Blagoveştenie şi Florii) pot fi reprezentate prin
expunerea sugestivă pe panou şi în vitrina patrimoniului specific.
3) Dintre obiceiurile legate de albinărit urmează a fi reprezentat cel
practicat primăvara, la scoaterea stupilor de la iernat, iar în ziua de Macinici,
Alexii, Blagoveştenie, sau, cel mai adesea în Bucovina, într-o zi de joi, în Juna
martie, în perioada de creştere a lunii. Practicile din acest moment ale
calendarului apicol erau destinate purificării şi fe11ilizării stupilor, feririi de
furtişag şi de luarea manei şi pot fi reprezentate de un grupaj de buduroaie cu
mâţişori sfinţiţi la Florii deasupra, beţe (lemne) de brad cu care se aprindea
focul viu, cofe cu busuioc şi hârb cu tămâie, folosite la sfinţirea stupilor, cârpa
de la Paşti alături de un hârb cu seminţe de cânepă, destinate afumării stupilor,
precum şi toate obiectele de fier cu care se înconjurau nu numai stupii ci şi
gospodăria: bucăţi de fier, lanţuri, lacăte, foarfeci, fier de plug, custuri etc.
4) În ceea ce priveşte PRACTICILE AGRARE propunem a fi reconstituite
două momente, şi nume:
a) Scoaterea plugului la arat sau pornirea plugului, eveniment ce se află în
atenţia întregii colectivităţi săteşti şi care urmează a fi reprezentat prin
reconstituire parţială. Aici se va afla plugul prins de traglă, cu tânja şi jug, cu
„Creciunul" prins în barsa şi traista de merinde prinsă în cuiul care leagă tânjaua
de jug, cu busuiocul, cofa cu aghiasmă, hârbul cu tămâie, oul şi toporul folosit
la plug alături, astfel aşezate încât să sugereze întrgul ceremonial săvârşit în
acest moment. În apropierea plugului se vor afla toate uneltele folosite la arat,
care erau transportate, de regulă în car.
b) PREGĂTIREA UNELTELOR în luna lui faur, reprezentate prin
reconstituirea unui colţ de fierărie unde se vor afla, alături de instrumentarul şi
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inventarul specific, toate uneltele agricole ce erau reparate înainte de începerea
anului agrar, precum şi un fier de plug reparat trecut numai prin foc, înainte de
Maci nici.
5) Următorul moment reprezentat în muzeu va fi ŞEZĂTOAREA, ca
principala instituţie ce a asigurat trasmiterea şi perpetuarea tradiţiei. Organizată
după încheierea muncilor agricole, din Postul Crăciunului până în Postul Mare,
şezătoarea a fost locul de transmitere a cunoştinţelor cu caracter economic şi
spiritual şi a asigurat legătura dinte toţi locuitotii satului tradiţional. Această
categorie complexă a culturii şi civilizaţiei populare româneşti urmează a fi
reconstituită într-un interior ţărănesc. Aici se vor găsi, pe lângă mobilierul şi
inventarul specific interiorului, toate acele obiecte care pot să sugereze
activitatea desîaşurată în şezătoare: torsul, scărmănarea lânii, depănarea
ghemelor dar şi iniţierea în domeniile medicinei şi farmaciei populare ca şi în
cel al farmecelor de dragoste.
6) Obiceiurile prilejuite de sărbătorile de iarnă, ce antrenează astăzi ca şi
altă dată întreaga colectivitate sătească, se constituie într-una dintre cele mai
inedite şi originale manifestări spirituale ale poporului român. În Bucovina,
repertoriul SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, a celor de ANUL NOU, îndeosebi,
este deosebit de bogat în datine şi credinţe, în realizări artistice, literare,
muzicale, coregrafice, mimice şi dramatice. Lor li s-a rezervat în muzeu un
spaţiu generos, format din două părţi distincte:
a) În prima parte expunerea se va face mai ales pe panouri şi în vitrine,
pregătind intrarea în atmosfera propriu-zisă a sărbătorilor, prin prezentarea mai
multor grupaje de obrăzare, capre, urşi, cerbi şi căiuţi, completate de
instrumentele muzicale şi alte piese de recuzită. Tot aici, în apropierea ferestrei,
se va marca momentul sărbătoresc al Crăciunului prin prezenţa unui grup de
colindători.

b) În cea de-a doua parte, pe o suprafaţă de peste 90 mp, urmează să se
în toată frumuseţea lor, obiceiurile de Anul Nou.
Vizitatorul se va afla pe o prispă de unde va privi un alai ce începe cu Moş
Ajun, continuă cu o ceaţă de urători (Pluguşorul mare), mai multe cete de
mascaţi (propunem ceata de la Udeşti sau Bosanci, alaiul caprei de la
Câmpulung, alaiul calului de la Botoşana şi banda de la Ostra) şi se încheie cu
semănătorii din dimineaţa de Sfântul Vasile.
Din această sală a alaiurilor de Anul Nou se va intra într-un spaţiu pe care
I-am destinat obiceiurilor din ciclul vieţii: naşterea, nunta şi moartea.
7) Pentru primul moment, NAŞTEREA, nu ne propunem prezentarea unui
obicei anume ci crearea unui spaţiu (colţ de interior ţărănesc) în care să se
regăsească atmosfera obiceiurilor practicate de la naştere la botez şi apoi pe
parcursul creşterii copilului (deci obiceiurile de la scăldătoare, trecerea
ursitoarelor, botez, scăldăciune şi primii paşi).
desfăşoare
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În acest spaţiu se vor afla: I) leagănul(covata) cu salteaua de paie de grâu
sau secară şi bucata de fier pusă sub pernă; 2) o fereastră rămasă deschisă pentru
intrarea ursitoarelor; 3) o laviţă, lângă fereastră, pe care se vor găsi furca, fusul,
caierul şi foarfecele folosite de ursitoare; 4) o uşă ce va avea sus un ac cu aţă
roşie iar jos mai multe pene tăiate şi un foarfece; 5) o masă pe care se vor afla
lumânarea pentru întâmpinarea ursitoarelor, cojocul pe care se aşeza copilui la
întoarcerea de la botez, lumânările împodobite de la botez, crisma, bârneţul şi
hăinuţele de copil; 6) un vas curat de apă şi o alghiuţă, alături de care să fie
aşezate toate obiectele folosite la scăldătoare şi scăldăciune.
8) Dintre toate obiceiurile săvârşite pe parcursul desfăşurării NUNŢII
tradiţionale, de la cunoaşterea până la ziua propriu-zisă a nunţii, ne-am propus
să prezentăm momentul ce polarizează atenţia întregului sat, „ridicarea
miresei". De data aceasta optăm pentru reconstituirea unui moment precis, şi
anume luarea iertăciunii, săvârşită după jucarea zestrei. Iertăciunea se va lua
afară, în ogradă, unde se vor afla obligatoriu zestrea şi toate personajele
participante iar fundalul va fi format dintr-o faţadă de casă cu prispă,
reconstituită.

9) OBICEIURILE DE ÎNMORMÂNTARE vor încheia acest ciclu şi vor fi
reprezentate prin inventar specific, expus pe panouri şi în vitrine. Avem în
vedere atât practicile de la înmormântare, exemplificate prin ştergare de moarte,
trâmbiţă, pod de pânză etc.; cât mai ales practicile de pomenire a morţilor, dat
fiind faptul că în spaţiul românesc cultul străbunilor este foarte răspândit. ~"rtii
sunt pomeniţi nu numai imediat după moarte, la 40 de zile şi la 6 luni ci la toate
sărbătorile importante de peste an. Din acest motiv propunem ca obiceiul să fie
reprezentat prin inventarul folosit la moţii cei mai importanţi: Moşii de Lăsatul
Secului pentru Postul Mare (Moşii de iarnă), Moşii de la Macinici, Florii
(Sâmbăta lui Lazăr), Joii Mari, Paşte, Rusalii (Moşii de vară) şi Sâmedru (Moşii
de toamnă). Accent deosebit propunem a se pune pe Moşii de Joii Mari când,
conform credinţei, spiritele morţilor ies din morminte şi se întorc la casele lor şi
Moşii de Rusalii, când conform aceleiaşi credinţe, spiritele se întorc în
morminte după o sălăşluire de mai bine de SO de zile printre cei vii.
I O) Circuitul muzeal se va încheia cu ciclul SĂRBĂTORILOR PASCALE.
Învierea - element fundamental al creştinismului este pentru români sărbătoarea
cea mai importantă de peste an. Preferat de peste cele 48 de zile ale Postului
Mare (perioada de restricţii respectată cu sfinţenie), Paştele este întâmpinat în
deplină curăţenie trupească şi sufletească. Obiceiurile pascale sunt diverse şi
numeroase. Ele se întâlnesc pe tot parcursul Postului Mare (cu o concentrare
mai mare în Săptămâna Caii lui Sân Toader şi în Săptămâna Mare), în zilele de
Paşte şi în întreaga perioadă de până la Duminica Mare. În muzeu propunem să
fie reprezentate două momente semnificative: Postul mare şi sfinţirea păştii în
dimineaţa de Înviere.
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a) Postul Mare va fi exemplificat prin reconstituirea unui interior ţărănt
unde se săvârşesc toate practicile celor 48 de zile. De aceea, pe lângă piesele
mobilier şi inventarul specific, în încăpere se vor afla şi: I) stativele la care
ţese pânza până la Joii Mari; 2) o cămaşă în lucru, ce urmează a fi îmbrăcau
biserică în prima zi de Paşte; 3) vasele spălate în Lunea Curată; 4) borşa1
pentru borşul umplut în aceeaşi zi, având alături brăcinarul de mire cât şi câţi
cărbuni stinşi, 5) lăutoarea pentru spălarea corpului în săptămâna Caii lui S
Toader; 6) mai multe coşuri de/cu ouă pentru marcarea momentului
numărătoare a ouălor la Miedul Paresii; 7) icoane cu mâţişori sfinţiţi la Florii
cu ghirlande de ouă închistrite, golite de conţinut; 8) peria cu coada peni
văruitul casei în Săptămâna Mare; 9) coveţi, babe, moşnegi, tave, forme
miel, o sită deasă, o pană pentru uns, o lopată şi o cociorvă - folosite în Jc
Mare la pască şi la celelalte copturi; 1O) vase cu fiertură pentru ouă, hârb
ceară, chisiţe, vase pentru spălarea ouălor, cârpa pentru şters ouăle închistri
11) ouă în etape diferite de închistrire şi un blid cu ouă închistrite, I 2) un c
(covăţică sau sită) cu coji de ouă, pentru Paştele Blajinilor; 13) un vas cu tămi
şi o cârpă pentru afumarea casei şi a livezii la Vinerea Seacă; 14) un vas m~
cu ouă roşii şi monede de argint alături, pentru spălarea de dinaintea plecării
Înviere; 15) o grindă cu semnul crucii făcut cu lumânarea.
b) Sfinţirea păştii urmează a fi reprezentată prin trei personaje (bărb
femeie, copil) în straie de sărbătoare, având alături trei păscăriţe pregătite pen1
sfinţit. În spate se va afla o imagine supramărită a momentului sfinţirii păştii
Voroneţ, cu şiruri de săteni, păscăriţe şi lumânări aprinse ce se profilează
imaginea Judecăţii de Apoi.
În felul acesta, după ce a parcurs circuitul muzeal, după ce a trecut p1
naştere, nuntă şi moarte, vizitatorul părăseşte muzeul trecând prin Înviere.
Ca soluţii muzeografice propunem atât expunerea pe panou/vitrină, cât
reconstituirea şi folosirea manechinelor, fiecare segment din muzeu urmând a
pus în valoare cu un sistem de iluminat adecvat, susţinut sonor şi completat
numai cu imagini fotografice ci şi înregistrate pe dispozitiv şi cas1
electromagnetică.

Realizarea muzeului va fi dificilă, însă încercarea merită a fi dusă la b
Suntem convinşi de adevărul exprimat de G. D. Teodorescu cu mai bi
de I 00 de ani în urmă:
„Când o naţiune ţine la destinele, năravuiile, tradiţiile şi credinţele care
dat naştere acelor datini şi năravuri poţi fi sigur că acea naţiune are conştiinţă
forţa sa, căci acestea sunt forţa unei naţiuni."
sfârşit.
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O rediscutare a funcţiei culturale şi instructiv educative a muzeului trebuie
să pornească de la o nouă definiţie a instituţiei muzeale aşa cum a formulat-o
l.C.O.M.-ul. Muzeul este o instituţie în serviciul societăţii care achiziţionează,
conservă, comunică şi îndeosebi expune în vederea studierii şi delectării,
mărturiile materiale ale evoluţiei naturii şi omului.
Eseista americană Linda Nochlin spunea despre muzeu că este „un templu
al religiei elitiste şi un instrument de educaţie democratică, muzeul a suferit de
schizofrenie de la bun început.". Aşadar, în ultimele decenii s-a încercat o
schimbare în mentalitatea de până acum. Muzeul nu este numai pentru cei
iniţiaţi, pentru cei cunoscători, ci pentru marele public, cuprinzând diferite
categorii de vârstă din toate straturile sociale. S-au făcut eforturi în schimbarea
concepţiei, în alcătuirea şi prezentarea colecţiilor, a funcţiilor muzeului, cât şi a
arhitecturii clădirilor menite să adăpostească muzeul. Cea mai interesantă dintre
reevaluările conceptului de muzeu a fost aceea că, s-a pus un accent deosebit pe
funcţia instructiv-educativă.

Schimbarea de mentalitate în muzeologia contemporană s-a datorat
ritmului accelerat al schimbărilor survenite în societatea revoluţiei
tehnico-ştiinţifice, în care muzeului i-a revenit un loc de prim rang printre
instituţiile culturale în educarea omului civilizat, care să iubească şi să respecte
realizările poporului său în domeniul culturii şi a progresului umanităţii.
O dată cu schimbările rapide şi profunde în sistemul social-economic, este
necesară şi reorientarea instituţiilor culturale şi, îndeosebi, a muzeului. În acest
sens trebuie elaborată o strategie de dezvoltare şi de redefinire a funcţiilor
muzeului şi a posibilităţiilor acestuia de adaptare la noile condiţii din societate
cu scopul de a salva şi a proteja patrimoniul etnografic al Bucovinei spirituale,
arhitectural, de colecţie, mobil, dar şi valorile tradiţionale
îmbogăţirea patrimoniului muzeului. Muzeul trebuie vindecat de acea
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schizofrenie de care ne aminteşte Linda Nochlin, prin popularizarea valorilor
culturale, prin activitatea promoţională: afişe, pliante, ghiduri, casete video etc.
Expoziţiile şi muzeele trebuie considerate un mediu educativ şi de aceea
ele trebuie să se supună aceloraşi legi şi principii de bază care se aplică şi altor
instituţii educaţionale. Deci, trebuie studiate mijloacele de optimizare a vizitelor
la muzee şi organizarea unor noi programe educative în fiecare muzeu.
Civilizaţia epocii noastre este „o civilizaţie a imaginii", iar muzeul are
privilegiul de a vorbi acest limbaj universal valabil în toate ţările. Datorită
acestui limbaj, muzeul poate fi accesibil „structurilor profunde ale publicului şi
·cu cât activităţile unui muzeu sunt mai dinamice, mai diversificate, variate şi
integrate structurilor socio-culturale, cu atât capacitatea sa de influenţare se
extinde pe o arie mai vastă.
Schimbarea de concepţie pe care o aduce teoria modernă a muzeografiei,
teorie care aşază pe prim plan funcţia educativă, instructiv-informativă şi
experimentală a muzeului şi care a dus la conceptul de „muzeu dinamic, viu sau
total" opunându-se muzeului tradiţional sau fix, unde rolul primordial îl aveau
funcţiile de depozitare şi conservare, a avut şi e .necesar să determine un nou
echilibru între funcţiile muzeului, contribuind la un nou raport în problema
relaţiilor dintre muzeu şi public.
Se impune o alegere potrivită tipului de vizitatori, în aşa fel ca alegerea,
conceperea metodelor de prezentare a obiectelor din expoziţie să fie cât mai
eficiente pentru a contura perspectiva optimă din care obiectul prezentat poate
stârni interesul şi poate fi receptat conştient de către public. Trebuie să ţinem
cont de opţiunile publicului şi să ne adaptăm activitatea în aşa fel încât să facem
faţă exigenţelor contemporane în domeniul educării publicului. Acest lucru
presupune o riguroasă şi permanentă activitate ştiinţifică cu deschidere către
marea masă a publicului vizitator şi găsirea unui limbaj adecvat de comunicare
diferenţiată cu acesta. P'ublicul trebuie atras şi menţinut alături de noi. Muzeul
îşi va dobândi personalitatea şi va rezista concurenţei diverselor medii numai
dacă va avea public. Muzeul nu poate exista fără prieteni, fără vizitatori şi fără
susţinere comunitară.

Criza de public pe care o traversează instituţiile de cultură şi în special
de muzee este profundă şi are rădăcini în toate domeniile vieţii
economice şi sociale. În cazul muzeului etnografic cauzele aflându-se în criza
de identitate etno-culturală de cunoaştere de sine prin cunoaşterea şi aprecierea
tradiţiei. Această criză a obligat muzeele să adopte o politică culturală nouă
menită să schimbe raporturile muzeu-public, dând astfel o nouă dimensiune
programelor şi serviciilor sale, venind deci, în întâmpinarea tuturor categoriilor
de public.
Apare, aşadar, ca evidentă necesitatea sondării publicului, pentru a
determina varietatea şi gradul de interes pe care acesta îl manifestă, aşa încât
sintagma cheie a relaţiei muzeu-public să fie o adaptare dinamică, evident fără
reţeaua
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ca muzeul

să piardă

vreun moment din vedere statutul

său

de gestionar al

colecţiei.

În 1995 s-a efectuat un sondaj de opinie la muzeele sucevene (Muzeul
al Bucovinei, Muzeul etnografic al Bucovinei şi Observatorul
Astronomic). Rezultatele obţinute au relevat preferinţa vizitatorilor pentru
muzeul de istorie, apoi pe locul doi Observatorul astronomic şi în ultimul rând
Muzeul Etnografic al Bucovinei. Faptul este regretabil şi se datorează
necunoaşterii acestui muzeu, nivelul de interes este redus. Din 76 de chestionare
care au fost completate în vara şi toamna anului 1995, 48 de persoane au fost
vizitatori din ţară şi numai 28 din oraş. Din cei 28 de vizitatori din oraş 16 erau
veniţi cu rude sau cunoştinţe din altă parte a ţării şi numai 12 au vizitat muzeul
(8 din curiozitate, neştiind exact ce fel de muzeu este) şi patru tineri pentru a se
ralaxa, pentru a aprecia arta populară. Acest lucru ne dă se gândit.
Ce trebuie făcut? Trebuie intensificată reclama în punctele cheie din oraş,
la intrarea în oraş, la intrarea în judeţ, montare de indicatoare (în momentul de
faţă fiind în oraş un singur indicator, în centrul oraşului), reclame luminoase sau
steaguri. Organizarea unor demonstraţii practice ale unor ocupaţii tradiţionale,
nu numai cu ocazia vernisării unor expoziţii sau târguri, ci în limita
posibilitătilor, lunar (olărit, cusut, brodat, încondeiat ouă etc.). Prezentarea de
filme documentare cu obiceiuri din viaţa satului, obiceiuri păstrate şi mai ales
obiceiuri care sunt pe cale de dispariţie. Elevii pot fi atraşi prin acţiuni diverse
organizate de muzeu. Expoziţia cu premii „Vis de copil în casa bunicilor",
„Târgul meşterilor de copii", au intrat în tradiţia muzeului. Sperăm că şi
spectacolul şcolar prezentat în muzeu (sceneta Baba Dochia prezentată la
acţiunea „Buna vestire - credinţe şi obiceiuri" sau grupul „Balada" prezent la
mai multe acţiuni organizate de muzeu), expoziţia de jucării realizată de copii
din „Fundaţia Constantin Colibaba" de la Rădăuţi, precum şi Atelierul de creaţie
„Micii meşteşugari" vor constitui în viitor o legătură strânsă între muzeu şi
şcoală. Lecţiile de citire, de desen, de lucru manual şi toate orele care se pot
desfăşura în muzeu vor dezvolta sensibilitatea estetică pentru a dobândi gustul
estetic în domeniul valorilor artistice, vor dezvolta capacitatea de apreciere şi de
receptare a frumosului şi vor putea face diferenţa între autentic şi kitch. Orele
desfăşurate în muzeu dau elevului alte posibilităţi de afirmare, având libertatea
de manifestare a personalităţii. Dispare bariera impusă de catalog, de sala de
Naţional

clasă.

foarte puţine cadre didactice apelează la muzeu pentru
orelor de curs. Acţiunea „Sărbătoarea Mărţişorului" desfăşurată pe
data de I martie a avut ca scop dezvoltarea relaţiilor cu învăţătorii şi profesorii
de la şcolile sucevene în vederea unei colaborări mai fructuoase. Acţiunile
desfăşurate în cursul anului 1998 ne-au demonstrat că s-a .înmulţit numărul de
vizitatori. O scurtă trecere în revistă a acestor manifestări este edificatoare în
acest sens: „Sărbătoarea babelor" (120 persoane), „Povestea mărţişorului" (30
Din

păcate

desfăşurarea
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persoane), expoziţia „Haina îl face pe om?" ( 100 persoane), expoziţia „Port şi
podoabe de sărbătoare" (50 pers.), „Jucării de ieri şi azi" (75 pers.), expoziţia
organizată la Spitalul Judeţean „Valori ale artei populare" (80 pers.), expoziţia
de la Universitate (70 pers.), colocviul „Iniţiative de tineret pentru revigorarea
tradiţiilor populare" (30 pers.), atelierul de creaţie „Micii meşteşugari" ( 100
pers.), Târgul meşterilor populari (15.000 pers), Festivalul de Etnografie şi
Folclor „Simeon Florea Marian" (500 pers.), concursul „Suceava - tradiţie şi
istorie" (2300 elevi).
Prin prezentarea la posturile de radio (radio laşi, Suceava şi Bucureşti) şi
televiziune a valorilor de patrimoniu din muzeele noastre şi din judeţ s-a simţit
o creştere a numărului de vizitatori. Pentru a optimiza relaţia muzeu-public ar
trebui avut în vedere organizarea de întâlniri cu personalităţi artistice şi politice
din oraş, întâlniri care să se desfăşoare la muzeu. Fiecare eveniment cultural
desfăşurat în muzeu sau organizat în muzeu trebuie consemnat de presă, radio şi
televiziune. În vederea îmbunătăţirii relaţiei dintre public şi muzeu trebuie
continuată cunoaşterea vizitatorilor pe bază de chestionare, care trebuie luate în
serios şi ţinut cont de sugestiile acestora.
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MUZEUL ETNOGRAFIC VATRA DORNEI
(PROPUNERE PENTRU UN POSIBIL GHID TURISTIC AL MUZEULUI)

MIHAISPÂNU
Proiectată să ofere o imagine de ansamblu a creatiei populare din judeţul
Suceava, expoziţia reprezintă cursiv domeniile principale ale artei populare,
structurate sub forma zonelor etnografice montane. Sunt ilustrate preocupările
de vârf ale creatorilor de frumos de pe aceste meleaguri, reuşind să producă, în
ansamblu, o prezentare cvasicompletă a fenomenului artistic popular atât de
variat în forme şi valoros în reuşite. Ulterior, prin extinderea spaţiului de
expunere, s-au ilustrat două dintre ocupaţiile specifice zonei Dornelor creşterea animalelor şi plutăritul; au fost organizate, de asemenea, două
interioare tradiţionale din zonă, chemate să restituie vizitatorilor armonia şi
farmecul organizării interiorului casei ţărăneşti.
Urmărind firul prezentării muzeografice, primele două săli familiarizează
vizitatorul cu câteva dintre categoriile morfologice ale artei populare, ale căror
semne de căpătâi le constituie realizarea artistică în forme, elemente decorative
şi armonii cromatice.
Textilele de înfrumuseţare a interiorului, grindăraşele, ţesăturile de perete
şi laiţe, ştergarele prind în jocul iţelor motive vechi ţesute dintotdeauna în
stativele gospodinelor de pe văile Bistriţei şi Dornelor. Alături de cele mai
vechi, în vârste sau cu motive geometrice şi avimorfe, sunt prezentate, într-o
policromie vie, şi păretare, cergi în care predomină motivele florale stilizate,
carouri.
În aceeaşi sală sunt prezentate piese din lemn şi o,, realizate artistic, de la
coarnele de praf de puşcă până la inventarul casnic, gospodăresc şi de
ceremonie 'alcătuit din linguri, furci, bâte şi baltage, ploşti şi butoiaşe, cupe,
căuce, păscăriţe, linguroaie, doniţe, sucale.
Elementele reprezentative ale portului popular sunt expuse în următoarea
încăpere, având prioritate piesele cele mai realizate din punct de vedere artistic:
bondiţa, cămaşa, catrinţa. Pentru întregirea ansamblurilor sunt prezentate şi
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anexe de port precum traiste, trăistuţe şi ţesături de traistă în carouri, ştergare,
măşti asociate tradiţiilor şi obiceiurilor.
În sala a treia sunt reunite câteva zeci de exemplare de ceramică utilitară şi
decorativă, reprezentând centre de olari ale căror activitate este de mult timp
cunoscută. Ceramica roşie de Păltinoasa este destinată mai ales trebuinţelor
casnice, astfel încât formele cele mai întâlnite sunt străchinile, ulcioarele, oalele
de sarmale. Prin contrast, ceramica nouă de Rădăuţi, desemnată şi să
smălţuiască policrom interiorul tradiţional, se prezintă sub forme de străchini,
ulcioare, ploşti, figurine bogat decorate cu elemente geometrice, florale stilizate,
elemente figurative. Siguranţa cu care sunt executate aceste caligrafii de meşter
mărturiseşte o practicare milenară, un rafinament artistic permanent exersat.
Prin prezentarea acestor două centre se sugerează şi intensa circulaţie de-a
lungul istoriei a acestor categorii de bunuri, mai ales cu prilejul târgurilor
periodice, tradiţionale ale Moldovei. Sunt sugerate, prin eşantioane, unele faze
de lucru, rosturile meşteşugului fiind, îndeobşte, cunoscute.
Sala centrală a muzeului este destinată portului popular, domeniu
reprezentativ al întregii arte populare româneşti. Implicarea istorică a acestui
gen trimite documentar la elemente de sorginte dacică. Această existenţă în
continuitate în pofida atâtor vicisitudini, ce-au marcat istoria poporului român,
fac din portul popular un adevărat monument înălţat permanenţei existenţe
româneşti.

Varietatea morfologică, sesizată în chiar limitele aceleiaşi zone, trădează
marea disponibilitate de creaţie, calitate redescoperită şi în cazul realizărilor
decorative. Decantat prin sita tradiţiei - permanent creatoare şi pem1anent
receptivă la nou - repertoriul decorativ al portului popular este perfect adaptat
semnificaţiilor sociale, bunului gust, rafinamentului în execuţie, rigorilor de
funcţionalitate. Varietatea materialelor de execuţie, ingeniozitatea craiului şi
mai ales a rezolvărilor decorative, conferă acestui domeniu particularităţi greu
de egalat.
Şirul expunerilor din sala portului popular debutează, cum era de aşteptat,
cu piese din zona Dornelor. Cel dintâi exponat este costumul de femeie din
Panaci: bondiţa din blană este împodobită cu elemente decorative florale
stilizate, brodate policrom, iar „primul" ce marchează contururile este ţesut.
Catrinţa în „vârste" alternânde, cade peste obielele din pănură şi opincile cu
gurgui. Între accesoriile de port sunt prezentate frânghiile, minişterguri, traista.
Costumul de bărbat purtat în secolul trecut la Doma Candreni beneficiază
de aceeaşi bondiţă din blană, bogat decorată cu lână, policrom, cusută în
elemente geometrice şi florale stilizate; iţarii din lână, ţesuţi, sunt încreţiţi pe
picior, prinşi sub obielele de pănură, strânse sub „nojiţele" din păr ale opincilor.
Costumul bărbătesc din Cosna adaugă în prezentare cizmele şi căciula, ca
piese ale portului de sărbătoare.
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Costumul femeiesc de la mijlocul secolului trecut din Doma Candreni
cuprinde elemente specifice portului de vară, adăugând, cu titlu de noutate,
cizmele cu carâmbul scurt şi decoraţiuni florale stilizate ţesute în câmpul
vârstelor catrinţei. Miniştergura este cusută cu mărgele, policrom, adăugând
acestei piese destinate să fie o podoabă a capului, noi semne de frumos.
Varietatea brodării cu mărgele a ştergarelor de cap şi ştergarelor, alte
tehnici de decorare sunt prezentate pe următoarele panouri.
Din zona etnografică Rădăuţi sunt prezentate mai multe costume
tradiţionale din Gălăneşti, Horodnic, Muşeniţa, Costişa, Frătăuţi. Fără a fi mai
vechi de mijlocul secolului trecut, ansamblurile de port au fost astfel constituite
încât să ofere o imagine de ansamblu asupra domeniului.
Cămaşa portului românesc este piesa cea mai încărcată de semnificaţii: rod
al muncii şi priceperii fiecărei fete, cămaşa este „documentul" cu care tânăra se
acreditează în faţa colectivităţii săteşti. Din acest motiv, căutările şi reuşitele în
realizarea decorativă ating valori înalte.
Cămaşa zonei este croită din pânză de bumbac sau de in, încreţită la gât, cu
altiţa adăugată, „încreţ" şi zone intens decorate pe piept şi mâneci.
Elementele decorative aparţin repertoriului geometric şi floral stilizat,
reluat în şiruri. Culorile cele mai utilizate sunt roşu şi negru; mai apa,r pe lângă
acestea, albastrul şi galbenul. Impresia de frumos este susţinută şi amplificată de
prezenţa în realizarea decoraţiei a unor materiale ca firul metalic, mărgelele,
paietele. „Râurile costişete" ce traversează mânecile (Costisa), încreţul dezvoltat
pe mai multe registre (Muşeniţa), altiţa brodată cu lână (Horodnic), sunt alte
elemente de referinţă ale acestui grup de piese.
Catrinţa din zonă este ţesută din păr, „tabla" de culoare neagră fiind
marcată de o „bată" roşie (Gălăneşti) sau alternând vârste înguste, simple
(Horodnic).
Bondiţele sau „boandele" sunt confecţionate din blană cu „prim" din blană
de miel (Gălăneşti) sau de dihor (Horodnic); decoraţia policromă marchează
contururile, „piepţii", iar în zona spatelui, motivele decorative se aglomerează
în registre, spre talie. Funcţia bondiţei este asigurată, în parte, de „cheptar" care
beneficiază de un croi asemănător şi aceeaşi tratare decorativă.
Accesoriile portului femeiesc (traiste, minişterguri, încălţămintea - cizme
sau opinci) nu numai că acoperă trebuinţe zilnice, dar se înfrumuseţează cu
alese semne de frumos.
Portul bărbătesc din această zonă degajă o anumită sobrietate, remarcă
valabilă pentru întreg teritoriu românesc, şi se detaşează din simplitatea şi
puţinătatea elementelor decorative; acestea se mărginesc la a marca, aproape
sugera, contururile şi craiul, zonele decorate rămânând gulerul şi „manşetele",
de multe ori realizate cu mărgele. Aceste caracteristici generale sunt ilustrate
prin portul de Frătăuţi cu pieptar, chimir, opinci şi traistă. Cheptarui este croit
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„clasic", cu zone de broderie restrânse; se evidenţiază chimirul din piele, cu
motive geometrice realizate prin ştanţare.
Costumul de bărbaţi din Rădăuţi ne familiarizează cu câteva noi accesorii
de port specifice zonei: pălăria cu „gang" era larg răspândită la începutul
veacului; punga din piele ingenios croită şi cu decoraţii realizate prin presare şi
„canafii" ce marchează „baierele". Bondiţa este cusută policrom, într-un decor
floral stilizat, grupat pe spate şi contururi.
Zona Humorului este ilustrată prin ansambluri de port femeiesc (Solca şi
Stupea) şi unul bărbătesc (Drăgoieşti). Piesa marcantă este şi aici cămaşa de
femeie cusută în motive geometrice cu lână în roşu şi negru, în zone dense, la
altiţă şi gât; pe lângă bondiţa cu prim şi elemente florale brodate "pe stanii din
faţă, apare la costumul din Stupea, bondiţa albă cu accente de culoare neagră pe
cusături.
Catrinţa degajă sobrietate prin abordarea unui colorit cu dominantă în
negru, organizarea în vârste şi elemente geometrice ţesute sau cusute în câmpul
vârstei, bata transversală fiind celelalte elemente definitorii.
Accesoriile de port sunt şi în această zonă bine ilustrate, ele completând şi
subliniind ansamblul: baticul din lână sau ştergarul de cap cusut cu fir, nelipsita
traistă în carouri, opincile şi obielele din pănură, susţin cu măsură şi echilibru,
ansamblul.
Portul bărbătesc din Drăgoieşti se detaşează prin masiva pată de culoare ce
o aduce mantaua din pănură neagră, „sărăduită" la guler şi glugă în forma unor
elemente florale şi geometrice, reluate în benzi. Iţarii sunt şi ei ţesuţi din lână,
uşor încreţiţi sub genunchi şi acoperiţi de obielele din pănură, prinse sub nojiţe.
Cămaşa de femeie din Doroteia - expusă separat - se evidenţiază prin altiţa
cusută cu elemente geometrice în culorile tradiţionale, roşu şi negru; cealaltă
cămaşă expusă în acest grupaj zonal provine din Frasin şi este cusută în încreţ
cu un frecvent motiv decorativ -„coarnele berbecului" - reuşit în multe dintre
categoriile de piese aparţinând domeniului etnografic.
Ansamblul este bine susţinut artistic de alte elemente decorative
binecunoscute, precum „brăduţul", geometrizările şi stilizările florale.
Perimetru de armonioasă varietate, Câmpulungul este una dintre zonele
cele mai bine individualizate ale Moldovei de Nord. Pentru acest motiv,
prezentarea portului specific acestor locuri a reclamat un spaţiu mai larg, pentru
a putea aduce în atenţia vizitatorului cât mai mult dintre roadele de frumos ale
strădaniilor oamenilor acestor meleaguri; mai multe ansambluri de port
(Sadova, Fundu Moldovei, Breaza), ca şi câteva cămăşi, reprezentative pentru
portul huţul (Câmpulung, Moldoviţa), completează suita de exponate de port
popular.
Bondiţa cu prim de dihor şi decoraţie realizată cu mărgele, într-un
ansamblu geometric, anunţă o rară preţiozitate a acestui gen de piese (Sadova);
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bondiţa portului huţul (Breaza) este mai lungă, cu prim din blană de miel şi o
decoraţie moderată grupată

pe contururi.
acestui complet de port este încărcată, decoraţia având o anume
densitate la altiţă, pe mâneci şi pe stanii din faţă, proporţionare şi dispunere,
predominare de elemente decorative geometrice ce se regăsesc şi în cămaşa de
Cămaşa

Moldoviţa.

Cămăşile de Câmpulung şi Sadova sunt dominate cromatic de roşu şi
încreţ dezvoltat şi tratarea geometrică şi în stilizări a elementelor

negru, cu un
decorative.

Catrinţa portului femeiesc este în vârste mărginite de „bete", predominând
coloristic- roşu-; catrinţa hutulă are în compunere şi culoarea verde, dispusă în
vârste înguste, altemânde, marcate cu negru.
Accesoriile de port (opinci, pantofi, traistă, ştergare, căciulă, cizme) sunt,
din punct de vedere morfologic, asemănătoare cu restul teritoriului ilustrat în
acest muzeu.
Ansamblul de port bărbătesc din Fundu Moldovei este cel de sărbătoare, cu
bondiţa din blană şi prim din blană de jder, mărginind contururile, şi distribuţia
zonelor decorate cu mărgele în registre ample, cuprinzătoare, reluate.
Ansamblul este completat cu o cămaşă „ajurată" şi iţari ţesuţi, cizme şi
căciulă; asemănător ansamblului de port femeiesc din Sadova, acest ansamblu
de port bărbătesc este unul dintre cele mai spectaculoase din punct de vedere al
realizării artistice şi impresiei generale. Aceste motive au îndreptăţit ca acest
gen de port să aibă o circulaţie largă în zonă, mai ales în vremea din urmă, când,
utilizarea lui la sărbători şi evenimente marcante este un titlu de mândrie.
Costumul femeiesc din Bălăceana etalează o bondiţă albă cu prim ţesut,
cămaşa cu râuri simple şi nelipsita traistă în carouri, cămaşa cu paiete şi
mărgele, amplu decorată, policrom, în special în zona altiţei; are un încreţ
armonios organizat pe seama unor elemente de inspiraţie geometrică.
Virtuţile acestor reuşite în materie de execuţie sunt depăşite doar de
exactitatea desenului şi simţul învecinării culorilor.
Lotul următor de bunuri ilustrează manifestările şi obiceiurile ce se
grupează în jurul momentelor calendaristice ale Crăciunului şi Anului Nou:
capra exemplifică unul dintre jocurile cele mai îndrăgite în arealul
moldovenesc, constituindu-se ca un moment bine invocat în „alaiul" tradiţional.
Compania acestui protagonist este susţinută de o suită de măşti de
inspiraţie animalieră şi antropomorfă, de o largă varietate morfologică şi de
materiale de execuţie, ambele stând sub semnul celei mai variate inspiraţii. Cu
titlul de inedit în acest peisaj se înscriu „ceacurile" - nişte coifuri executate din
pene, amplu drapate, vopsite în culori vii, componentă principală a costumului
de inspiraţie militară purtat de cei ce desfăşoară acţiunea din jocul

„Împăraţilor''.
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O altă serie de exponate provin din domeniul arhitecturii populare,
valoroase eşantioane de exerciţiu tehnic, deprindere meşteşugărească şi tratare
artistică. Stâlpii de cerdac ciopliţi în volume, într-un ansamblu unitar cu poarta
şi întreaga faţadă a casei, sunt un semn decorativ şi funcţional ce contribuie la
nota de particular a fiecărei locuinţe.
Tot aici se asamblează crucile de fereastră şi lacătele cu elemente de
feronerie care, pe lângă cel funcţional, se înregistrează cu alcătuiri decorative.
Interiorul casei ţărăneşti domene este din perspectivă istorică un cumul de
idei practice şi rezolvări artistice, suprafeţele şi volumele fiind interpătrunse de
o modalitate cu totul originală, menită să reducă monotonia, să creeze puncte şi
zone de interes, ele însele fiind tot atâtea repere pentru diferite activităţi casnice.
Indiferent de tipul de locuinţă (planurile monocameral, bicameral, sau
policameral), „casa cea mare" este compartimentul cel mai spectaculos atât ca
funcţionalităţi cât şi ca tratament decorativ.
Fiind spaţiu de reprezentare, el cumulează vârfurile de realizare ale
industriei casnice ţărăneşti, în ce privesc ţesăturile, piesele de port, celelalte
elemente care pot contribui la o cât mai bună impresie. Prin aceasta, „casa cea
curată" - un alt mod de a identifica acelaşi spaţiu - se pretează cel mai bine la
reconstituirea muzeografică a interiorului tradiţional românesc.
Fără a avea note accentuat specifice nord-moldovene, interiorul de aici
capătă identitate prin piesele ce-l agrementează care au, prin colorit, repertoriu
decorativ, ades prin morfologie şi constituţie - un specific zonal. Într-o
dispunere perimetrală se articulează laiţa cu spătar, podişorul, lada-masă,
leagănul, patul, zestrea, culmea etc. Traforurile şi inciziile sunt tehnicile de
decorare cele mai utilizate în domeniul lemnului, la unele piese ca „păscăriţa"
sau „Iada de zestre'', înregistrându-se şi suite de elemente florale şi geometrice
executate prin pirogravare.
Ţesăturile de interior, aflate în „stiva de zestre" sau îmbrăcând pereţii
camerei, aparţin repertoriului decorativ „în vârste" unul dintre cele mai vechi şi
mai bine reprezentate din toată exprimarea artei populare româneşti.
Apelul la culorile de bază, unele dintre ele proeminente şi proaspete prin
virtuţile lor vegetale, folosirea vârstelor drept fundal pentru construirea unor noi
motive decorative, de la cele geometrice, mai simple, până la stilizări şi
geometrizări de reprezentări florale, folosirea frecventă a lânii, dar şi a cânepii
şi bumbacului, funcţionalitatea precis determinată sunt câteva dintre observaţiile
ce se pot face în legătură cu aceste piese.
Pentru ca restituirea prin muzeu a ambianţei casei ţărăneşti să fie cât mai
realizată, au fost reconstituite două bucătării tradiţionale, „casa cea mică" în
lexicul popular zonal, care au ca volum principal - vatra, punctul de maxim
interes mai ales pentru polifuncţionalitatea ei: prepararea hranei, loc de odihnă
şi dormit, sursă de căldură, geneză mirifică de basme şi înţelepciune.
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Vatra deschisă este modelul cultural mai vechi, de adâncă întoarcere în
istorii, ea beneficiază de un inventar specific; la care s-au adăugat: lanţul,
pirostreii, vătraiul. Bucătăria cu sobă şi cuptor este o realizare relativ recentă,
făcută în numele unor căutări de ameliorare a condiţiilor de viaţă.
Spaţiu în care familia petrece cea mai mare parte a timpului şi existenţei,
bucătăria este organizată cu o serie de elemente care să-i înlesnească funcţiile:
„blidarul" pentru păstrarea străchinilor, cănilor şi ulcioarelor - ceramice - este
lucrat din scândură cioplită, în trei-patru nivele, având decoraţiuni realizate prin
traforare sau decupări după un contur rotunjit, geometric.
„Colţarul" împlineşte aceleaşi funcţiuni, având însă dimensiuni reduse,
locul de amplasare fiind întotdeauna la intersecţia peretelui de faţadă cu cel
dinspre „tindă".
„Lada-masă" - aşa cum o defineşte chiar denumirea - este folosită pentru
păstrarea unor piese din inventarul casnic de bucătărie. Această piesă este,
alături de lada de zestre, una dintre cele mai decorate obiecte ale interiorului
ţărănesc. Se practică aici mai ales decoraţiuni geometrice realizate prin
scrijelare, însoţite de sublinieri de culoare - „baiţuiri" mai închise decât
culoarea naturală a lemnului care pun în valoare textura fibrei lemnoase.
Scaunele cu spătar mediu sunt asamblate în cepuri, având, în general, o
geometrie simetrică cu unele traforuri şi tăieturi pe contur.
Paturile cele mai vechi aveau picioarele bătute în pământ şi reunite cu un
cadru din scânduri; la paturile mai noi, mobile, scândurile ce alcătuiesc
„tăbliile" sunt decupate în forme rotunjite, beneficiind „la vedere" de o
decoraţie prin cioplire, traforare şi chiar pirogravare.
Pentru a-şi legitima, o dată în plus, organizarea într-o zonă forestieră şi
montană, muzeul din Vatra Dornei a dedicat o sală plutăritului, ocupaţie ce a
adus cândva renumele dornenilor pe firul râurilor şi Bistriţei în jos, printre
capcanele de cremene de sub volbura apelor.
Expunerea muzeografică urmează drumul lemnului din secularele păduri
de conifere ce acopereau până spre vârf crestele semeţe ale munţilor ce
străjuiesc depresiunea Dornelor şi până la drumul plutelor pe Bistriţa,
îndeletnicire rezervată numai celor îndrăzneţi. Excursia aceasta printr-o
ocupaţie deja părăsită, se face cu ajutorul unor exponate autentice, prin schiţe şi
fotografii, machete. Topoarele, sfredele, ţapinele, cârlige de prins şi apropiat
buştenii sunt câteva dintre sculele ce nu puteau lipsi nici unui lucrător la pădure.
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VICTOR VASILESCU
(1856-1938)
GRAŢIAN JUCAN

Victor Vasilescu, compozitorul muzical, s-a născut la Solca 1• Tatăl său a
fost cantor bisericesc şi a avut o casă de copii. Victor învaţă şcoala primară la
Solca şi liceul la Suceava, timp în care s-a împrietenit cu Ciprian Porumbescu şi
Gr. Vindireu, învăţând din măiestria acestora, ca şi din aceea a lui Şt. Nosievici
şi A. Vasilovici, mari animatori ai muzicii corale. Singur, cânta cu talent din
gură, vioară şi pian, îndrăgostit de creaţia muzicală populară. Ultima clasă de
liceu o unnează la liceul „Aron Pumnul" din Cernăuţi unde îşi trece şi
bacalaureatul.
În noul mediu bucovinean, deşi unnează ştiinţele juridice la Facultatea de
Drept a Universităţii cernăuţene, luându-şi licenţa (1887), în timpul liber,
datorită pasiunii ce-l stăpânea, se dedică muzicii: organizează coruri studenţeşti,
culege melodii populare, compune piese originale etc.
La Cernăuţi, în cadrul societăţii „Arboroasa" (1876-1877) a dirijat corul
societăţii alături de C. Porumbescu. A activat apoi în cadrul societaţii „Astra" şi
„Junimea" (1877-1878) şi, mai ales, din 1881, în societatea „Armonia"
( 1881-1887) al cărei membru fondator a fost, alături de alţii. Aici a găsit mediu
prielnic activitatea artistică a lui Victor Vasilescu, care a condus corul societăţii,
a compus, tradus şi adaptat piese muzicale din repertoriul clasicilor universali.
Datorită acestei societăţi s-a făcut cunoscută în Bucovina muzica naţională
românească: Muzicescu, Kiriac, Popovici, Dima, Vidu, Cucu, Brediceanu,
Ganea şi alţii, stimulând activitatea muzicală creatoare prin concursuri şi
tipărituri. Multe din concertele societăţii sunt legate de numele lui.
În timpul vacanţelor studenţeşti, în staţiunea balneară Solca, locul natal,
împreună cu fraţii săi, a organizat coruri şi concerte, sprijinit de ţăranii,
muncitorii şi intelectualii de aici.
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Victor Vasilescu a funcţionat ca magistrat în mai multe oraşe: Storc
Suceava, Vicolul de Sus, Câmpulung, Solca etc. Prin toate aceste locuri, p1
unde I-au purtat paşii, a organizat coruri, serbări, concerte şi prtreceri popu
Din 1891, de numele lui se leagă înfiinţarea societaţii „Lur
(1891-1916) din Bucovina, care în 1906 număra şi şapte filiale, al căror sec
înfiinţarea de coruri săteşti şi biblioteci populare. Manifestările artististic
societăţii se bazau pe propagarea cântecului popular şi a pieselor în stil po
pentru culturalizarea maselor.
Societatea „Lumina" a avut un caracter patriotic, democratic şi progr•
fiind animată de ideile înaintate ale lui Victor Vasilescu: difuzarea cu
muzicale, înţelegerea între naţionalităţile conlocuitoare, lucrări de binefc
obştească etc.
În cadrul acestei societăţi au răsunat multe din compoziţiile sale: C•
bărbăteşti, pe versuri populare şi culte: Sub o culme de cetate (cu solo de l
De la munte (versuri de I. Holban); Iancu eroul munţilor (baladă), una din
mai frumoase creaţii patriotice, alcătuită din cinci părţi: Jalea, Iancu şi co.
Lupta, Iancu şi buciumul şi Marşul lui Iancu, în care simţim izul vec
cântece revoluţionare ale strămoşilor noştri, în forme ingenioase şi de e;
dramatice. Hora; Drumul de fier (versuri de T. V. Stefanelli); Ceapa-cio.
Vino, dragă (versuri de Vasile Ranta Buticescu); Răzbunarea femeii; Pă
Ridicat-am ochii mei; Auzi, fată; Când din lume mă voi duce; D.
mândruliţă; Floricică, dragă fată; Petrea şi Catrina; Frunză verde de sale
Serenadă (Veniţi, fraţi!); Cui nu-i place dragostea; Dulce Bucovină; Et
amintire; lată ziua cea de dor; Dor, dor; Arde-n foc inima; Frunză verd
trifoi; Frunză verde foi de nuc (versuri de Vasile Alecsandri); Puiculiţa ,
Ştefan Vodă la plimbare; Oltul geme; Tananaua; Roma s-a trezit; Cânte
dor; Frunză verde de-alămâie; Frăţietatea; Jelui-m-aş; Neica-n crâng; Tăt'
Vasilică buze moi; Românul şi altele. În unele din ele întâlnim melodii de
şi hore populare.
Unele din ele au făcut parte din repertoriul corurilor şcolare, studente~
săteşti, contribuind la educaţia estetică a ascultătorilor. Numai din 1
creaţiilor sale, se observă uşor inspiraţia folclorică şi patriotică.
Din 1910, Victor Vasilescu a ocupat funcţia de avocat, cutreierând on
bucovinene, sprijinind cu sfatul şi cu fapta, înjghebările corale locale. Pe
promovarea creaţiilor muzicale româneşti a luptat aproape jumătate de vea•
această neobosită activitate culturală a întemeiat „o mulţime de coruri măn
formate din mici funcţionari şi ţărani, antrenându-i nu numai într-o acţiun
propagandă artistică, dar şi într-una de agitaţie socială şi naţională" (1
Rusu).
Prin creaţiile sale muzicale, el a militat pentru ridicarea nivelului cultur
publicului, ţinând trează conştiinţa naţională în acest colţ de ţară, într
aproape toate piesele muzicale sunt inspirate din cântecele populare şi
1
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de libertate ale poporului, fapt ce imprimă operei sale un caracter
militant, patriotic, naţional, democratic şi popular.
„Pe drept cuvânt a fost numit - Vidu al Bucovinei - ( ... ). Victor Vasilescu
a mers direct la izvorul popular, s-a dezbărat de orice artificiu sau procedeu
tehnic căutat, s-a identificat cu cântecul popular. Citarea directă din folclor este
un procedeu des folosit de Victor Vasilescu. De aceea îi vine foarte greu
cercetătorului să determine precis care este limita între creaţia populară şi de
unde începe contribuţia proprie a compozitorului ( ... ). Fără îndoială că Victor
Vasilescu, fiindcă nu a avut o pregătire profesională specială, nu a putut să se
ridice la valoarea contemporanilor (Porumbescu, Vidu, Kiriac). Multe deficienţe
de tehnică (înlănţuiri armonice greşite, conducere artificială a vocilor, armonii
statice) ne întăresc afirmaţiile noastre. Totuşi originalitatea, noutatea şi
prospeţimea nu-i lipsesc, fapt pentru care creaţia sa merită să fie valorificată"
(Viorel Cosmaf
Moştenirea muzicală, străbătută de un profund caracter patriotic şi popular,
concretizată în circa 140 de piese muzicale: solouri, duete, lieduri, cantate,
liturghii, coruri bărbăteşti şi mixte laice, e relativ bogată, raportând-o la timpul
şi condiţiile în care a fost creată 3 •
Conţinutul textelor, melodia şi structura corurilor sunt de esenţă populară.
Uneori umorul şi satira cântecului popular, care critică prostia şi lenea, într-o
formă hazlie, dau cântecelor sale un deosebit deliciu şi culoare, ca în Ceapa
cioarei:
Frunză verde ceapa cioarei,
Se mărită fata Floarei,
Când o face plopul pere

Şi-mi coseşte

cânepa.
mi-o taie mai de sus,
Ca să nu am mult pe fus,
Căci eu lunea nu lucrez,
Marţi e zi de sărbătoare,
Miercurea-ide fată mare,
Joia-i zi de dobitoace,
Vinerea cine mai toarce,
Sâmbăta-i zi de lăut,
Dumineca-i de băut.
Şi

Şi răchita micşunele,

Când o creşte grâu-n casă
ajunge până-n masă,
Când o creşte grâu-n tindă
Şi-a ajunge pân' la grindă.
Bărbăţele, fii cuminte,
Coasă-ţi iia înainte
Şi-a

Unele din coruri sunt clădite pe melodii de dans popular, ca: Arcanul,
etc. A mai compus marşuri studenţeşti şi muzică pentru
scenă: Eu sunt ostaş la piesa Guardistul de Mihail Pascali.
„În general, opera muzicală a lui Victor Vasilescu se caracterizează
printr-o viguroasă tonalitate izvorâtă din sentimentul patriotic şi inspirată din
nesecatul izvor al cântecului popular românesc" (Grigore Macovei)4.
Corăbeasca, Ursăreasca
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Talent muzical înnăscut, muncitor neobosit, cu dragoste pentru crea
Victor Vasilescu are destule merite pentru a figura în gale
înaintaşilor de seamă ai muzicii noastre din Bucovina.
artistică muzicală,

Note:
1.

Victor Vasilescu - 2 nov. 1856-26 febr. 193 8, fiul lui Casian Vasilovschi
al Anei, născută Ţurcan.
2. Viorel Cosma, Victor Vasilescu, un animator al muzicii noastre corale.
sută de ani de la naşterea compozitorului, în Cultura poporului, VI, 195
nr. 11 (nov. ), p. 39-41+ foto. La p. 42: „Ceapa cioarei". Ziarul ,,Zori noi
Suceava, 1956, a publicat două articole despre dânsul, cu ocazia sărbători!
centenarului naşterii sale, iar la Solca s-a organizat un festival „Viet
Vasilescu"; Liviu Rusu, Victor Vasilecu - un compozitor amat.
(1856-1938), în Studii muzicologice, 1957, nr. 3-18; Liviu Rusu, Viet.
Vasilescu, în Muzica românească de azi de P. Niţulescu, Editura Marva
Bucureşti, 1939, p. 808-814; Octavian Lazăr Cosma, Victor Vasilescu,
Hronicul muzicii româneşti, voi. IV, Editura Muzicală, Bucureşti, 1976,
1] 8.
3. Unele din compoziţiile sale s-au păstrat în manuscris sau copii litografia1
Trebuie cercetate colecţiile muzicale: „Ion Vicoveanu" de la muzeul d
Suceava, arhiva muzicală a lui Gh. Cucu, a Conservatorului din Bucureşti
a Patriarhiei. Emil Satco, Vasilescu, Victor (Vasilovschi) (compozitor),
voi. Muzica în Bucovina. Ghid, Suceava, 1981, p. 77-78 +foto; Iosiv Sa\
Luminiţa Vartolomei, Vasilescu, Victor (1856-1938), în Dicţionar ,
muzică, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 211; Vioi
Cosma, Vasilescu Victor (1856-1938), în Muzicieni români. Lexicc
Editura Muzicală, Bucureşti, 1970, p. 444 - 445; Ion Vicoveanu, Viet
Vasilescu, compozitor român (în mss. 1959, la muzeul din Suceava).
4. Gr. Macovei, Un compozitor bucovinean uitat: Victor.Vasilescu, în „Fim:
de gând'', I, Suceava, 1947, p. 47-48.
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Cu ani în urmă, Gloria Lăcătuşu mi-a atras atenţia asupra personalităţii
Eugeniei Iacob, pe care o vizitase de mai multe ori şi pe care a prezentat-o la
Radio - Iaşi. La propunerea de a întocmi o ediţie a scrierilor ei, am ezitat dar
mi-am exprimat dorinţa de a-i citi lucrările, în totalitate inedite, autoarea fiind
aproape cu totul necunoscută. Aşa am ajuns în posesia unui număr de caiete,
numite cândva de către George Sidorovici Caietele de la Roşcani, la care
Eugenia Iacob a trudit mai ales în lungile nopţi de iarnă, după ce termina cu
grijile zilei.
M-au surprins şi m-au uimit frumuseţea limbii, cursivitatea, firescul şi
varietatea povestirilor, sinceritatea autoarei, dorinţa ei de a închega o
monografie spirituală a satului în care a trăit, regretul după fonnele aşezate ale
lumii mai vechi şi lirismul multor pagini.
Împreună cu Silvia Popescu (autoarea antologiei Amintiri despre
Topârceanu, Iaşi, Ed. Junimea), am pregătit o ediţie pe care am propus-o, pe
rând, unor edituri (Junimea, Eminescu), fără succes. Ba, mai mult, un referent al
Ed. Eminescu a spus că volumul nu are nici o valoare! La Junimea, volumul s-a
lovit de totala incompetenţă a unei doamne care o făcea pe redactorul!
Între timp, Eugenia Iacob a trecut în lumea umbrelor, aproape nonagenară.
Vremurile s-au schimbat şi se pare că manuscrisul ediţiei, trimis lui Ion
Brad (la propunerea lui Ion Iacob, fiul scriitoarei), spre a fi susţinut la Ed.
Eminescu, s-a rătăcit sau stă uitat în vreun sertar.
Neapariţia acestei cărţi, la pregătirea căreia am lucrat cu dăruire, multă
vreme, este o pierdere dureroasă pentru cultura românească.
Paginile care unnează reprezintă studiul introductiv, aşa cum a fost scris în
1984.
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din Roşcanii Sucevei, crescută de copil în respectul cărţii şi al
ştiinţei de carte, s-a hotărât, la o vârsta destul de târzie după ce şi-a văzut copiii
mari, să răsplătească toată învăţătura ei cu scrieri realizate de ea însăşi. Citind
Caietele de la Roşcani, mi-a fost dat să descopăr, de la unul la altul, frumuseţi
neaşteptate şi informaţii de care cercetătorii au demult nevoie. Numele Eugeniei
Iacob, cu circulaţie nu prea largă, dar cunoscut, totuşi, intră în circuitul culturii
româneşti printr-o operă mai mult decât surprinzătoare.
De la început cititorul trebuie să fie informat că Eugenia Iacob este
autoarea încă a multor povestiri care aşteaptă să fie publicate.
Valoarea artistică şi documentară a tuturor scrierilor realizate de această
vrednică ţărancă din Roşcani impune publicarea lor neîntârziată şi am
certitudinea că vor servi multor cercetători, de azi şi de mâine, începând cu
autorii Dicţionarului limbii române (DLR) şi cu etnografii.
Cine este Eugenia Iacob, oricine va vedea din paginile în mare măsură
autobiografice. Mai curând ar trebui să se dea un răspuns întrebării cum a ajun,
la literatură Eugenia Iacob, gospodină şi mamă a mai multor copii. Dar şi la
această întrebare cititorul va găsi răspuns tot în paginile scrise în multe zile şi
nopţi, cu migală şi cu răspundere. Poate că cel mai potrivit ar fi să vorbim
despre scriitoarea Eugenia Iacob şi despre măiestria ei literară. Astfel se
justifică aceste puncte de orientare în creaţia bogată, variată şi interesantă a
Eugeniei Iacob, a cărei viaţă s-a împletit atât de armonios cu cititul şi cu
dragostea pentru frumos, cu dorul ei de cunoaştere, cu legământul tăinuit de a
spune lucruri care nu s-au mai spus despre locurile şi oamenii între care trăieşte
acolo, la confluenţa Sucevei cu Siretul, unde valul nunteşte cu alt val şi unda se
leagă de altă undă ...
Scrierea de bază este, fără îndoială, aceea pe care am aşezat-o în fruntea
volumului, intitulată Locuri şi oameni de altădată. Aici sunt anunţate aproape
toate celelalte povestiri, concepţia scriitoarei despre omenie şi cuvânt, dorinţa ei
de a fi acceptată şi recunoscută ca martor al epocii în care a trăit, meşteşugul pe
care l-a învăţat de la povestitorii satului ori din cărţi. Eugenia Iacob ne
povesteşte întâmplări din viaţa ei, dar mai ales din viaţa colectivităţii în care
trăieşte cu opinii proprii sau colective despre oameni şi vremuri.
Talentul de povestitor al Eugeniei Iacob este evident şi cititorul va aprecia
calităţile neobişnuite ale acestei originale scriitoare. Ca şi Neculce, sau Ion
Creangă, cu care se înrudeşte prin arta sa, fără să ştie, Eugenia Iacob povesteşte
din auzite şi din văzute. Relatările ei din auzite sunt uneori confirmate de alţi
martori nepărtinitori sau sunt puse chiar de autoare sub semnul îndoielii, dar
cele din văzute au pecetea mereu subliniată a autenticităţii, chiar dacă explicaţia
propusă este, uneori, greu de acceptat sau de-a dreptul inacceptabilă. Autoarea
O

ţărancă
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reprezintă,

prin scrierile ei, lumea care altădată lăsa ca moştenire urmaşilor nu
numai casa şi ogorul, ci şi întâmplări petrecute în sat, să se ştie de la o generaţie
la alta, pildă pentru cei tineri, ori numai capitol de cronică orală. Ea, de fapt, nu
scrie, ci vorbeşte scriind, stă la sfat cu cei din familie sau din sat, le spune ce-a
văzut în lunga ei viaţă şi ce a auzit de la oameni care au trecut demult apele
veşniciei, să fie mărturie în prezent, document pentru viitor. Tocmai din acest
motiv scrierile Eugeniei Iacob sunt mărturii demne de tot interesul privitoare la
viaţa satului românesc, file din cronica gata să se piardă în uitarea fără de
margini. Autoarea este convinsă de necesitatea celor relatate de ea şi se dăruie
acum cu şi mai multă stăruinţă scrisului.
Naşterea, nunta şi moartea, apoi viaţa şi grijile ei, venirea apelor mari,
munca pe moşii şi exploatarea nemiloasă a boierului şi a oamenilor acestuia, în
lupta cu existenţa, patimile unora dintre săteni - mai ales beţia - lipsa de
omenie a unora dintre ei şi lăcomia de pământ a altora, dar fără a fi uitate
figurile luminoase ale satului, - toate şi-au găsit loc în paginile scrise şi
transcrise din dorinţa de a se cunoaşte adevărul. Eugenia Iacob a fost şi martor
al răscoalei din 1907, eveniment prezentat aşa cum s-a imprimat în mintea unui
copil de 7 ani (pe atunci trăia, cu părinţii săi, în Botoşani); din mărturiile
sătenilor, autoarea reface şirul de întâmplări privitoare la începutul, desfăşurarea
şi urmările răscoalei, de mică amploare de altfel, în Roşcani şi în satele vecine.
Se văd spontaneitatea, lipsa de organizare a răscoalei, represiunile care i-au
urmat, dar şi spaima celor bogaţi, fuga lor în locuri care le acordau mai multă
siguranţă. Este edificator episodul pedepsirii vechilului Garabet, pe care ţăranii
l-au îndopat cu pământ făcându-i pântecele tobă, şi care a scăpat cu viaţă de
furia dezlănţuită a mulţimii numai datorită unei întâmplări favorabile. Energia
revoluţionară s-a pierdut, însă, curând, fără efecte pozitive pentru sat. Citind
capitolul (prea scurt poate) Viaţa ţăranilor din satul nostru cam pe la 1906,
înţelegem o mare parte din cauzele marii răscoale.
Este surprinsă diversitatea formelor de manifestare a vieţii ţărăneşti, cu
înfruntări şi prietenii durabile, cu lacrima vărsată pentru învăţătoarea care a
ajuns cerşetoare ori pentru destinul dureros al unor săteni care au trăit şi s-au
sfârşit în suferinţă.
Eugenia Iacob îşi exprimă regretul după lumea de demult, cu oameni pe
care ea îi cunoştea atât de bine, unii gospodari chibzuiţi şi vrednici, duşi rând pe
rând în locul de veşnică odihnă. Regretul Eugeniei Iacob după trecut este
regretul omului bătrân după tinereţile lui pierdute pentru totdeauna. Iată câteva
pasaje grăitoare: „Apoi s-a destrămat încetul cu încetul tot ce-a fost odată
gospodăria lui Ghiţă a lui Huncă. Casa îmbrăcată, livada cu pomi, florării, cuib
de fete şi feciori, toate s-au împrăştiat şi garduri şi tot, la urmă a rămas fântâna.
Mă uitam de la mine de acasă, peste grădini, şi priveam fântâna cum stajăloasă.
Ceea ce a fost înconjurată de flori şi de viaţă, amu stă pe grădini, tristă,
singuratecă, ca un cocostârc pe ogoare ... "; „Încetul cu încetul se destramă o
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familie atât de numeroasă care altă dată ţi-era drag să-i vezi şi s-asculţi cântecul
lor"; „Bunicii au murit demult, părinţii mei la fel, soţul meu a murit şi el... Au
mai rămas cei doi tei, unul în faţa casei şi altul în spate, ca doi străjeri, şi eu, din
ceea ce a fost"; „Astăzi nu mai sunt flăcăii cei cu bonghiţele înflorite şi cu
cămăşile albe creţe, cu pălăriile pline de flori, cu fete voinice cu cămăşile
înflorite, nu se mai aud lăutarii cu scripca lor măiastră, nu mai sunt horele care
înveseleau şi pe cei bătrâni, nu mai scârţâie scrânciobul sub greutatea atâtor
tinereţi fericite, nopţile primăverilor de altădată, când livezile înflorite scăldate
în roua şi în lumina lunii, mirosul luncilor îmbobocite, căntecele privighetorilor,
corul neîntrerupt al broaştelor nu mai sunt"; „ ... nici apa Sucevei nu mai este
cum a fost, ci e neagră şi murdară". Autoarea constată o slăbire a legăturii
omului contemporan cu satul natal: „ ... şi-i mai dureros că acei ce rămân astăzi
în locul nostru nu-i leagă nimic de aceste locuri scumpe părinteşti". Acelaşi
regret explică şi antiteza trecut-prezent, generată de evoluţia vieţii noastre
social-economice.
Se fac uneori constatări pe care etnograful şi le însuşeşte ca pe nişte
adevăruri dintotdeauna cunoscute; vorbind, de exemplu, despre conservarea
multor forme vechi de viaţă în satele de munte, autoarea scrie: „Păstrarea
tradiţiilor îndepărtate mi se părea că rămâne, totuşi, de partea muntenilor". În
legătură cu târgul periodic de la Liteni, se face o constatare pe cât de adevărată
pe atât de interesantă: „Iarmarocul Litenilor era mai întâi un fel de prezentare a
costumelor. Fiecare meleag îşi aducea gustul şi priceperea în această privinţă",
ca apoi să găsim o frumoasă descriere a portului bucovinenilor care frecventau
târgul din Liteni: „Bucovinenii, - cordunenii, cum le zicem noi -, erau
neîntrecuţi în frumuseţea portului. Bărbaţii cu cămeşile albe, nu tare lungi, iţari
încreţiţi, bonghiţele înflorite, brâiele alese, sumane scurte păsuite pe trup,
încălţaţi cu multă atenţie, pe cap pălării mici verzi, iar cei bătrâni cu pălării de
pâslă. Oameni iuţi, hotărâţi la cuvânt. Femeile lor, cu catrinţele cu vâstre roşii la
poală, încălţate frumos cu opinci, cojocele scurte sau bonghiţe, cu broboadele
albe, tinere şi bătrâne".
Se vede şi de aici, dar se va vedea şi mai bine în cele ce urmează, că, în
scrierile Eugeniei Iacob, cuvântul este unul dintre elementele fundamentale ale
caracterizării personajelor.
Vorbind despre lumea pe care o prezintă Eugenia Iacob, se cuvine să
spunem că personajele, oameni din satul Roşcani mai ales, sunt nişte prezenţe
vii cu trăsături diferenţiative clare. lată câteva scurte portrete: Ghiţă Popovici
poreclit Pocneală „era un om mic de statură, chel pe cap, roş la faţă şi buzat. Era
un om bun la suflet, dar tare năcăjit, muncea obştit pe unde vedea cu ochii şi tot
nu mai avea niciodată cele ce-i trebuia. Mai cu samă păpuşoii niciodată nu-i
ajungeau". Moşu' Toader a Nastasâiei „vorbea scurt şi răspicat,când era supărat,
iar când era în apele lui, nu te ţineai de el cu glumele"; „fetele îi sămănau
moşului, tare drămăluite la cuvânt". Vorbind despre vornicul satului la nunţi,
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om care ştia „nenumărate oraţii" şi pe care „le spunea ca de pe carte" scrie:
„Câteodată îl năpădeau gândurile şi, ca să nu piardă firul, se oprea, tuşea puţin,
ca să-şi amintească ... "; „Toate animalele lui erau frumuşele şi curate, vorbea cu
dânsele cum ai vorbi cu un om". Despre cineva spune că „nu-i om rău, nici
duşmănos, da nici nu-i bun de nimica. Nu i-a fost dragă gospodăria, îi de aceia
ce-i mânâncă cânii din traistă". Despre altcineva spune că a avut mulţi copii,
„dar nici unul n-a fost ca lumea, parcă au fost făcuţi în râs". La un moment dat
citim: „Aşa era Gheorghe Simioneasa de supărat, după câte amaruri a tras, că
părea săracul că-i om nebun". Criticând şi dezaprobând deprinderile unui
consătean, scrie: „Ion a fost om cu rele năravuri", dar fiul acestuia este „om
cuminte, la locul lui, om de cinste". Altul este „potrivit de înalt, balan la faţă şi
la cuvânt, lui îi ziceau oamenii Frumosul..."; un altul este „om văzut în sat,
cinstit în cuvânt, nu s-a folosit de munca nimănui". Despre o vecină spune că „a
fost o femeie bună la suflet, şi tare frumos povestea orice o întrebai"; alta „avea
faţa rotundă rumănă, ochii negri mari, acoperiţi de gene, avea un râs
fermecător". „La această gospodărie, curată şi frumoasă, - citim într-un loc - se
schimbă treaba. Baba Măriuca purta căciulă şi Ghiţă tulpan. Cum rânduia
Măriuca treburile, aşa se făcea ... ". O anume gospodină este „femeie vrednică şi
iscusită la toate treburile, harnică, chibzuită şi la vorbă şi la treabă", iar despre
alta spune, mirându-se de harnicia ei: „ ... nu ştiu cum a fost în tinereţea ei, dacă
amu bătrână era aşa de vrednică". Mătuşa Catinca, o vecină era „înaltă, voinică,
balaie, cu ochii albaştri, veşnic veselă, cu faţa rumenă, glumeaţă nevoie mare,
cu cămeşa albă helge, puţin descheiată, la gât cu mărgele verzi de piatră, cercei
în urechi, cu băsmăluţa albă legată după cap, mânecile cămeşii suflecate pân' la
coate, încinsă cu o catrinţă neagră vârstată, cu capătul prins în şitorica cu care
era încinsă ... Când o vedeai, uitai de toate nevoile". Despre o bătrână scrie:
„Era vai de viaţa ei: of în casă, vai afară, dar ea nu se plângea niciodată că-i
greu, ci se mulţumea cu soarta ei, ca şi cum n-ar fi avut dreptul la o viaţă mai
bună". în altă parte citim: „Parcă amu o văd, o băbuţă mititică, slabă,
îngrămădită, îmbrăcată cu fustă neagră, creaţă, puteai să bagi două babe în
ea ... ". Mergând pe linia caracterizărilor scurte şi dense, Eugenia Iacob spune
despre o femeie că „se descurca foarte bine afară la vite, la câmp, dar în casă vai
şi amar!", iar despre alta: „din cauza neînţelegerilor ei în casă era aspră la
făptură şi la cuvânt". Petrea Cojocariu zis Barbuncă „era un om bun, muncitor,
avea car cu boi, dar nimica nu se oprea în gospodăria lui, ci mergeau toate ca
apa la vale. Avea, ghietu', o femeie beţivă, din pricina asta se purta neîngrijită,
şi casa în mare neorânduială. Între femei se chema Rapanoasa lui Barbuncă".
Atitudinea critică este deschisă de cele mai multe ori: „în grădină la dânsa nu
mai vedeai straturi cu ceapă, usturoi şi alte legume trebuincioase casei, pentru
hrană, cum era la toate gospodinele din sat. Avea numai tufe de ml'ituri şi haragi
cu fasole, întrai în grădină cum ai întra în luncă". O· caracterizare globală,
realizată numai în câteva cuvinte, este următoarea: „La această casă toate
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necazurile din lume s-au strâns". Ghiţă Antoniac „era un om de statură mijlocie,
negricios, tuns scurt, musteaţă căruntă, privirea răutăcioasă şi vorba acră,
arţăgos pe toată vrem~a. Bătea femeia aşa bolnavă cum era, şi pe copii, cu toate
că copiii purtau gospodăria ... ". Tot despre acesta, dar la vârsta bătrâneţei, scrie: ·
„parcă amu îl văd, cu un suman, încins pe deasupra cu o curea, legat la gât cu o
basma popească, roşie cu pui albi, nu se mai putea pleca să ridice un bostan de
jos„. ". Altul, poreclit Tărăboi, este caracterizat astfel: „se amesteca în orice şi
n'! făcea nimica bun, nu era serios cu copiii lui, nu s-a îngrijt să-i povăţuiască,
să-i crească cum trebuie, să fie oameni în viaţa lor, glumea cu ei, fuma cu ei, el
n-avea nici o autoritate faţă de ei. Au crescut toţi fără frică şi fără povaţă ... ".
Eugenia Iacob nu ezită să condamne forme de manifestare a lăcomiei, chiar
dacă este vorba de oameni din familia ei, precizând că pe cei lacomi satul îi ţine
departe, ca pe străini. Astfel, „Moşu' Vasile nu sămăna deloc cu fratele lui, era
zgârcit şi lacom după pământuri, nu mai avea saţ, îi plăcea să-i muncească cei
necăjiţi, aproape degeaba. Nu cruţa de muncă nici pe nevasta lui". Şi, ca să
dovedească afirmaţia din urmă, vine cu o întâmplare ilustrativă tragică. În
opozitie cu unii care „erau oameni cumsecaae, au muncit cinstit, n-au răpit
nimica de la nimenea" sunt mereu cei dornici să facă avere, indiferent de
mijloace: „Aista om nu mai avea suflet într-însul, hapsân, răpitor, pe care
bucăţică de pământ punea ochii, nu se lăsa până ce n-o lua"; un crâşmar şi
nevasta lui „erau oameni făr' de suflet, hrăpăreţi; multe pământuri a' celor
năcăjiţi a amăgit cu şmecherii de-a' lui, cu rachiu, şi a cuprins mult pământ, a
făcut avere". După ce prezintă asemnea figuri, urâte de sat, autoarea formulează
o concluzie cu totul exactă: „Nu este greu să fii urât de sătenii tăi, ci este greu să
fii iubit de ei". Scurt şi bine conturat este şi următorul portret, venit parcă să
întărească formularea de mai sus: „În sat avea o gură mare, amu era barâşnic,
amu martor, bătăuş, om de nimica bun, la casa lui nu bătea măcar un par, umbla
aşa fără de capăt"; după ce acesta vinde casa şi pâmântul şi pleacă din sat,
autoarea are prilejul să menţioneze, ca după o uşurare: „S-a curăţat locul de un
om blastamat". Merită să punem în evidenţă şi următorul portret: „Aista om nu-i
teafăr la cap. De băut bea cât poate, umblă pe la lucru pe şantiere, nu i-i drag la
gospodăria lui să muncească. Dacă vine acasă, bate bine femeia de o
nenoroceşte, şi apoi pleacă iar". Dincolo de elementul critic, se vede părerea de
rău a autoarei în legătură cu îndepărtarea unor oameni de sat şi de ocupaţiile
moştenite.

Întâmplările prin care trece Niţă Cojocariu sunt, mutatis mutandis,
asemănătoare

cu cele ale lui Dănilă Prepeleac, ajuns la punga goală. Deşi le
autoarea prin înclinaţia omului spre beţie, ea aproape că acceptă
prezenţa unor forţe obscure şi ostile.
După cum se vede din multe portrete prezentate, dar şi în altele, Eugenia
Iacob este adeseori în postura unui moralist de pe poziţia bunei cuviinţe
tradiţionale. Lenea, beţia, lipsa de chibzuinţă, nepăsarea copiilor faţă de părinţii
explică însăşi
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nerespectarea legilor scrise şi nescrise, - sunt condamnate. Unele
petrecute în viaţa cuiva se încheie cu constatări scurte, de tip
aforistic: Gura lumii nu te cruţă; Omul care aleargă după mai multe, s-alege cu
11imica; Copiii săraci cresc întotdeauna oameni cinstiţi, blajini şi cumpătaţi;
Din gardul picat toată lumea cară vreascuri; îi greu să fii bogat, da' şi curat îi
lor

bătrâni,

întâmplări

greusăfii.

Vorbind despre un om care nu se prea ostenea muncind, Eugenia Iacob
cu umor uşor voalat, întâmplări semnificative: „... nu se întoarce
acasă, că-i prea degrabă, pune trăistuţa sub cap şi trage un somn bun, apoi vine
acasă de la muncă". Sau, acelaşi, plecând la război (este vorba de primul război
mondial), îndată ce a ieşit din sat, întâlnindu-se cu cineva din vecini, care se
întorcea acasă, îi trimite nevestii ştire că-i bine sănătos, numai că şi-a uitat.
toşcuţa cu sare! Cu umor este prezentat şi sfărşitul târgului de la Liteni: după ce
vindeau şi cumpărau, înainte de a pleca acasă, „căruţele şi carele poposeau în
lanţ, pe distanţe mari, pe marginea drumului, în dreptul crâşmelor. Acolo se
aşezau jos de mâncau mâncarea de-o aveau luată în traistă de acasă, şi se bea
mult de tot. Femeile, după ce se îmbătau, se puneau pe cântat. Vitele le dejugau,
dar bieţii cai stăteau înhămaţi în frig sau sub arşiţa soarelui şi aşteptau stăpânul
să se sature de băut. Asta ţinea aşa până sub sară. Când plecau acasă se suiau în
căruţe şi nu-şi dădeau seama cât au stat şi că dobitocul e flămând sau însetat, îl
lua la bătaie şi îi striga: hi, gloabă, că te-ai hodinit deajuns! Cât de tare mergea,
lui i se păre că mergea încet, şi-l bătea mereu, că de-acuma era grăbit
gospodarul".
Adeseori cititorul este înduioşat de dramatismul întâmplărilor petrecute.
Iată câteva exemple: „ ... era tare mic, el nu pricepea că mă-sa e moartă, l-au
găsit că sugea la pieptul mâne-sa"; „ ... era aşa de supus parcă era vinovat să
rabde toate, nu zicea nimic la nimeni oricine îl lua în râs. Muncea orice şi oricui,
se mulţumea să muncească numai pe mâncare, aproape nimeni nu-i plătea
munca lui adevărată". Aflând despre pierderea fiilor săi în război, „a plâns
moşu' Nic cât a plâns, apoi a zis aşa: La ce să mai trăiesc? Şi la ce să mai
muncesc? Pe cine să mai aştept? Apoi n-a mai grăit nici un cuvânt, n-aveam noi
ce-i spune pentru durerea lui nu era mângâiere".
Eugenia Iacob nu crede în vrăji, în descântece, nu este superstiţioasă, după
cum însăşi mărturiseşte, dar se teme de locurile care poartă vreun blestem.
Autoarea prezintă critic fel de fel de superstiţii şi s-ar părea că s-a detaşat mult
de ele, dar cititorul nu va fi surprins când va citi însemnări ca acestea: „Acea
casă avea pe necuratul, asta o ştiu eu, nu e o poveste". Prezentând lucrurile
reiese doar că în casa despre care vorbeşte s-au petrecut întâmplări dramatice:
„Eu nu cred în vrăji, în descântece, nu sunt superstiţioasă, nici fricoasă, dar, cu
toate împotrivirile mele, m-a scos din fire. Când am văzut că noi ne-am
îmbolnăvit, animalele ne-au murit, am ieşit de acolo şi a.m venit la casa mea
părintească unde sunt şi astăzi; ne-am dat tare bine seama că acel Ioc poartă un
prezintă,
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blestem greu''. Şi despre alte locuri se afirmă că purtau blesteme venite din
vremuri vechi. O femeie, Măriuca, „mai avea un dar al ei, ştia să descânte vacile
de mană, şi să le supuie, să aibă lapte, dar nu e glumă, ci fapt adevărat".
Conservându-se credinţa că descântecul trebuie transmis cuiva înainte de
moartea destinatarului, autoarea spune, tot în legătură cu Măriuca: „Când era
aproape să moară, nu putea muri, numai ea ştia de ce! A chemat pe o vecină şi
i-a zis: Vină, Zoităi şi stăi colea lângă mine, să te învăţ eu pe tine descântecul,
să nu-l mai duc cu mine! Şi degrabă a murit". Ca o împletire între real şi
fantastic este şi povestea bătrânilor Axinte şi Fedoara, sau povestea cu baba
holera. Cititorul va înţelege că Eugenia Iacob a realizat marele efort de a se
detaşa de lumea unui trecut al ignoranţei, dar detaşarea aceasta nu este şi nici nu
poate fi realizată deplin, ci doar începută, cum se vede din rezervele privind o
explicaţie dată de femei în legătură cu îmbolnăvirea unei consătence: „un timp
de vreme a zăcut şi ea, şi n-a rămas teafără, mereu făcea cu mâna parcă urzea;
femeile ziceau că a urzit sărbătoarea". Vrăjile fetelor în seara de sfântul Andrei
şi glumele flăcăilor, ungerea geamurilor şi uşilor cu usturoi ori adăpostirea cu
grijă a meliţei şi meliţoiului, toate sunt prezentate informativ, unele pentru hazul
sau ineditul lor. Altei generaţii îi este dat de evoluţia vieţii sociale şi culturale să
realizeze ruperea cu superstiţiile, explicând fenomenele prin cuvântul autoritar
şi convingător al ştiinţei. În lumea satului nostru contemporan însă, Eugenia
Iacob se află mai aproape de explicaţia corectă a fenomenelor, şi acesta este un
merit al ei, ca receptor atent al cunoaşterii adevărate.
Artistă în sensul cel mai propriu, scriitoarea ştie că orice cuvânt, orice
expresie prezintă interes pentru cercetători. Ea consemnează vorbele de mânie,
termenii cu care sunt denumite culori, obiecte, plante, acţiuni. Dă, la un moment
dat, o explicaţie exactă, am spune, ştiinţifică, apariţiei poreclelor: „Oamenii
rămân porecliţi din anumite cazuri. Unii sunt prea lăudăroşi, alţii din prostie
spun vorbe nu la Jocul lor, alţii au înfăţişarea caraghioasă, sau alte metehne şi
rămân pe veci porecliţi, neam de neamul lor". Multe din porecle sunt chiar
explicate. Iată un exemplu: „Le zicea porecla Boieriu pentru că moşneagul,
când era cu chef, punea lăutarii să cânte un cântec ce-i plăcea lui, el zicea că-i
cântecul boieriului, de aceea oamenii l-au poreclit Boieriul". Fiul unei femei
„era surd şi oameni i-au zis Tuleaşcă", poreclă pe care o explicăm noi prin mut
+ sufixul -uleaşcă, deci mutuleaşcă, cuvânt neînregistrat în DLR. Cu dispariţia
silabei iniţiale (adică prin afereză), porecla Mutuleaşcă a devenit Tuleaşcă
(pentru derivate antroponimice de la mut, vezi N. A. Constantinescu, Dicţionar
onomastic românesc, Bucureşti, Editura Academiei, 1963, p. 330). Cunoscând
în ce împrejurări se acordă poreclele, autoar~ este indignată că unui om pe
nedreptate i s-a spus Hoţul. Cu privire la nume, este făcută următoarea menţiune
exactă: „La noi în sat se obişnuieşte, dacă moare tata, apoi copiilor le zice după
numele mamei lor". Se înţelege că această constatare are valabilitate pentru toţi
vorbitorii de Jimbă română. Ştiind că oameni se petrec odată cu vremea,
244
https://biblioteca-digitala.ro

EUGENIA IACOB - SCRIITOR ŞI ETNOGRAF

scriitoarea spune că în Roşcani „numai luncile au să le poarte numele" celor
care au avut locuri în lunci, aşa cum este Lunca Iacobeştilor. În felul acesta se
face o observaţie exactă asupra persistenţei numelor de locuri şi asupra originii
lor antroponimice în mare măsură.
Eugenia Iacob şi prin caietele ei etnografice dobândeşte, pentru Roşcani,
date din chiar interiorul sufletului şi satului şi chiar din cea mai autentică sursă·,
de la o mare cunoscătoare a obiceiurilor şi a vieţii sub toate aspectele ei.
Lumea amintirilor Eugeniei Iacob este atât de bogată şi de vie încât totul
pare că se petrece sub ochii noştri, „parcă amu", cum spune ea însăşi. Sunt
prezentaţi fel de fel de oameni, tineri şi bătrâni, femei şi bărbaţi, săraci, înstăriţi
şi bogaţi, oameni buni şi oameni răi, deschişi sau ascunşi în gândurile lor. O
însemnătate mare o are în sat faptul dacă cineva este sau nu luat în seamă de
oameni, dacă este văzut. Când omul reprezintă o ·garanţie morală, când are o
anume autoritate sau personalitate, satul îi creează un loc deosebit în ierarhia
stabilită în timp. Când este vorba, însă, de oameni răi ori fără merite, nimeni nu
le acordă nici o atenţie, cuvântul lor nu contează. Autoarea ştie aceste lucruri
foarte bine; ca bună cunoscătoare a psihologiei colectivităţii rurale în care
trăieşte, de aceea se miră la un moment dat: „A fost un om liniştit, un om bun
gospodar şi femeia la fel, dar nu prea luaţi în seamă în sat". Despre un alt sătean
şi despre soţia lui, însă, scrie: „au muncit amândoi deopotrivă, s-au înţeles, au
ajuns mari gospodari, om văzut în sat ... ".
Prezintă cu multă exactitate portul femeilor şi al bărbaţilor, prezicând că
„fiecare sat îşi are portul şi vorba lui aparte şi îndeletnicirile lui".
Viaţa de fiecare zi şi ocupaţiile bărbaţilor şi femeilor se împleteau şi se mai
împletesc strâns cu diferite credinţe, majoritatea fără o justificare, apărute în
lungul şir al secolelor şi păstrate dintr-o generaţie în alta.
Un loc aparte în povestiri îl ocupă casa fiecărei familii, cu tot ce se află în
cele două camere şi mai ales în casa cea mare. Reţinem aici părţi din
prezentarea casei bunicilor din Roşcani: „Casa era mare şi frumos îmbrăcată. În
lungul casei lăiţi îmbrăcate cu lăicere de lână şi în latul casei la fel. Pat mare
lângă sobă îmbrăcat frumos. Împrejurul odăii, macaturi de lână alese cu flori,
puse la perete. Deasupra lor ştergare în cinci iţe nividite cu alesături, iar
capetele cusute cu crengi de flori. .. Aceste ştergare erau puse de jur împrejurul
odăii, pe pereţi, deasupra macaturilor, şi capetele prinse unul de altul ca o horă";
„Pe culmea patului şedeau aşezate la rând sumanele bunicului, de purtat şi de
ţinut. La fel cojoacele mici, mintene, caţaveicile bunicăi, de purtat şi de zile
mari, toate aşezate frumos şi acoperite cu prostire albă. Dar, dacă sunt fete în
casă, zestrea e clădită pe ladă, lăicere colorate până în podeală şi alături de alt
tron de zestre cu pernele; câte fete sunt în casă de măritat atâtea troane de zestre
sunt". Atestarea cuvântului tron, cu pluralul troane pentru nordul Moldovei, cu
sensul din textul prezentat, ne interesează în mare măsură; avem toate motivele
să-l apropiem de tron cu sensul „ladă", sau „ladă de zestre" din Oltenia, Banat

..
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sau Transilvania. Nu ne vom ocupa de originea acestui cuvânt dar considerarea
lui în dicţionar ca împrumut german este cu totul greşită, aşa că lexicografii
trebuie să-i stabilească originea după vechimea şi după răspândirea· în toate
subdialectele dacoromâneşti. Cuvântul trebuie pus în legătură cu aromânescul
tr6nciu, adjectiv cu sensul „bizar, ciudat", fără etimologie în dicţionarul lui
Tache Papahagi. Alte obiceiuri străvechi sunt următoarele: „fata care se mărită
nu ia furca cu ea, că nu se cade, că aduce sărăcie în casă; furca de tors îi face
bărbatul, dar răşchitoriul îl lua de la .părinţi, că nu se cade să îl facă bărbatul ei,
căci bărbatul care face răşchitori pentru femeia lui, îi moare femeia, aşa credeau
toţi. Fata care n-a făcut iţe acasă la părinţi cu mâna ei, nu se cade să mai facă pe
urmă, după ce se mărită, că-i moare bărbatul. De s-ar apuca să facă, o fugăreşte
soacra de lângă casă. Aceste obiceiuri sunt lege; şi astăzi se păstrează".
La botez, copilului „îi suflă în gură zahăr cu busuioc, ca să-i fie gura dra~ă
orişicui" şi, ca să nu fie rău, toţi au grijă să nu le iasă în cale vreun câine. In
scăldătoare i se pun trei pene „ca să fie uşor ca fulgul la joc'', „se sună din
clopot peste albiuţă ca copihll să cânte frumos în viaţă'', „se mai pun trei
trandafi~i în scăldătoare dacă-i fată, să fie rumenă faţa ei, iar dacă-i băiet, bujori,
să fie mândru şi frumos ca bujorul"; nu-l strânge prea tare cu faşa „că apoi acela
copil va fi zgârcit tare în viaţa lui". Aşadar, pregătirea pentru viaţă începe cu
primele zile ale copilului, ca să continuie prin pilda părinţilor, prin bune
deprinderi de conduită şi muncă. Odată cu căsătoria începe un alt ciclu în viaţa
fiinţei umane, iar datinile nunţii sunt pe larg şi frumos prezentate de autoare în
caP.itolul „Obiceiuri la nunţi în satul nostru". Al treilea moment important,
moartea şi înmormântarea, şi-a găsit, de asemenea, loc în povestirile Eugeniei
Iacob.
Când satul era lipsit de medici, diferite boli ale oamenilor sau animalelor
erau tratate după străvechi deprinderi, adeseori cu rezultate foarte bune.
Folosirea plantelor medicinale pentru. vindecare era, şi este şi astăzi (acum pe
scară industrială), practicată. Se înţelege că totul vine dintr-o mare vechime şi
dintr-o permanentă observaţie. şi cunoaştere. Mulţi dintre cei care practicau
acest tip de medicină transmiteau urmaşilor experienţa lor, alţii, însă, păstrau
taina şi o luau cu ei în mormânt. Unul dintre aceştia este Andrei Ziurziuc sau
Herţiuc, care a vindecat mulţi cai de ~alac. Costachi Şuhan vindecă, de
asemenea, vitele de diferite boli şi putea inter.veni cu cusături când era vorba de
vite sparte. Ba, a vindecat-o şi pe mama lui vitregă, spartă de o vită cu coamele.
„Această femeie - scrie Eugenia Iacob despre bătrână - făcea minuni cu
leacurile ei; tot ce făcea ea nu erau descântece, ci băi şi ceaiuri cu ierburi
minunate. Ea cutreiera luncile şi pădurile îndepărtate după ierburi de leac, care
numai ea le cunoştea. Strânge chiticele de ierburi, sapă rădăcini din pământ şi
venea încărcată cu sarcini de ierburi de prin lunci şi păduri". Autoarea are o
admiraţie deosebită pentru Maria lui Purice, care vindecă fel de fel de scrântituri
(luxaţii) sau fracturi ale oaselor. În unele cazuri, după consultarea fără rezultat
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bun a medicilor, bolnavii erau

vindecaţi

şi

redaţi

vieţii

prin medicina

tradiţională, de către oameni care nici nu ştiau să citească. însăşi Eugenia Iacob

a vindecat multe cazuri de arsuri grave. Nu ne mirăm de toate acestea, dacă ştim
că dacii erau mari cunoscători ai virtuţilor plantelor medicinale. Moştenirea lor
se păstrează şi în acest domeniu până în vremea noastră.
Referindu-se la aceste preocupări specifice femeilor, Eugenia Iacob scrie:
„Bunica închestrea ouă tare frumos şi mă învăţa şi pe mine. Dar eu de la bunica
n-am putut deprinde. Eu am învăţat de la baba Ruxanda lui Nohai, căci ea m-a
învăţat taina scrisului. Ea mi-a .pus ouăle în mână şi mi-a zis: Poţi să scrii cât de
frumos, dacă nu ştii să ţii oul în mână, degeaba te munceşti, că nu-l
închestreşti". Şi mi-a arătat cum că degetul cel mic de la mână, acela
cumpineşte închestritul". Apoi: „bunica semăna in şi. cânepă în fiecare an.
Doamne fereşte, în casa lor nu se purta nimic de cumpărat. Totul era tors şi ţesut
în casă".
Eugenia Iacob ne vorbeşte şi despre organizarea stânilor, despre obiectele
folosite la stâni; despre pescari şi uneltele acestora; despre vânători şi lăutari.
Prezintă numele de familie cunoscute în sat, gospodăriile cele mai vechi pe care
le-a cunoscut, hanurile din împrejurimi şi drumurile spre cele trei oraşe pe care
le frecventau roşcănenii: Folticenii, Suceava şi, mai cu seamă, Botoşanii.
După ce arată cum s-a sfârşit viaţa oamenilor de demult dintr-o parte a
satului, participând intens la suferinţele lor, autoarea scrie: „Nu mai ştiu ce să
mai cred, câte gospodarii au fost în Hulturoaica, toate au fost amărâte şi s-au
. sfârşit cu chin şi cu amar. Mai este la Nică a lui Purice. Dacă s-a termina şi
acolo, poate a spăla apa Siretului suferinţele". De altfel, despre mulţi oameni ni
se spune că erau „tare năcăjiţi".
Structură poetică, Eugenia Iacob se entuziasmează calm, ţărăneşte, la
frumuseţea locurilor. Din când în când numai glasul ei creşte copleşit de măreţia
naturii: „Serile de primăvară erau atât de frumoase, încât nu poţi, oricât ai
munci, să scrii ori să povesteşti această frumuseţă fermecătoare de care ţi-i
sufletul plin". Vorbind despre flori ea spune că acestea „sunt ca o cunună strâns
împletită cu viaţa omului, de cum se naşte şi până moare. Viaţa ţăranului e
împletită cu flori, de aceea le îndrăgeşte atât de mult. Pretutindenea: în casă, în
grădină, în câmp, în lunci, în păduri, pe lucrul ce-l lucrează, pe toată
îmbrăcămintea lui e numai flori" şi „toată viaţa omului e împletită cu florile.
Flori la naşterea unui om, flori la cununii, flori la despărţiri, flori în cursul vieţii
şi flori pe mormânt. Nu pot să-mi închipui viaţa rar' de flori".
Prima parte a acestei cărţi, dar şi capitole din partea a doua, reprezintă
pagini de adevărată cronică a satului. Caracterul de document autentic îl
prezintă informaţiile despre raporturile sociale, despre lupta oamenilor cu toate
vitregiile care i-au bântuit necontenit. Autoarea ia în mai multe rânduri atitudine
împotriva nedreptăţilor sociale. Pe cei săraci şi pe copii lor bucuriile sărbătorilor
îi mai făceau să uite de necazurile zilnice, - amăgiri ale unei vieţi grele şi fără
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perspectiva unei schimbări. Apele, sărăcia, moartea şi perceptorul erau mereu în
preajma caselor din Roşcani. Eugenia Iacob. ne povesteşte unele întâmplări
dureroase din primul război mondial. Revenirea afirmaţiei „Acestea toate nu
sunt vorbe goale, ci am văzut cu ochii mei" certifică mărturia-document ca o
pecete de conştiinţă. Impresionant este pasajul în care scriitoarea vorbeşte
despre atitudinea jandarmilor ce au umplut satele în anii marelui război. Ea
exprimă punctul de vedere al ţăranului român în legătură cu războiul, cu
atitudine critică la adresa claselor dominante, a administraţiei şi a familiei
regale. Vorbind despre încoronarea lui Ferdinand la Alba Iulia, scrie: „Apoi cea
mai mare grijă a fost să se strângă fonduri mari pentru încoronarea regelui, care
s-a făcut la Alba Iulia, închipuindu-se că-i Mihai Viteazul! După ce a stat 'a Iaşi
ascuns ca în vizuină! ... Încoronarea s-a făcut cu sume fantastice, tot de pe ţăran
adunate ... "
Nici lăcomia avocaţilor n-a fost uitată. Vorbind despre un anume Andrei
Scurtu, om lacom şi hrăpăreţ care a făcut avere înşelând oamenii şi folosind
oamenii legii, pe care şi-i aservea, prozatoarea spune: „Tot timpul bătea drumul
judecătoriei la Bucecea, unde avea avocaţii lui cumpăraţi, care pe mulţi necăjiţi
i-a sărăcit".
O bătrâna a fost lăsată de feciorii ei în mizerie; satul s-a indignat şi a luat
atitudine: „Vecinii nu mai puteau răbda de mila ei, au adus miliţia şi-au scos pe
ghiata babă de sub dărâmături, au dus-o pe grădină, au dezbrăcat-o de rufe, au
spălat-o, Ia rufe le-au dat foc".
Citind scrierile Eugeniei Iacob, simţi o mare prospeţime şi bucuria
descoperirii unui loc bine umbrit în vreme de arşiţă. Este răcoarea din prejma
apelor şi a luncilor, a pădurilor cu glas lin şi înmiresmat. Ca să evite o
caracterizare directă a urmaşilor unui om care era în vremea lui bun gospodar,
apelează la formularea: „De-amu, copiii fetei sunt binişor, dar a' băietului mai
potrivit". Despre un om care a ptecat demult din sat spune că „s-a irosit prin
lume". Femeile „cu cofele albe curate veneau să ia apă, şi mai înjghebau oleacă
de sfat". Despre un flăcău, care nu era decis să se însoare cu o anumită fată,
spune: „Dar nici el nu se cumpănea s-o ieie". Un bătrân îi spune viitoarei lui
nurori să nu se ducă de acasă cu legătura, adică să nu vândă pe ascuns produse
rezervate pentru familie. Propoziţia „erau de poporul bisericii sf. Spiridon" arată
un sens mai puţin cunoscut astăzi al cuvântului popor şi care contribuie Ja
lămurirea originii acestui cuvânt care nu se explică prin latinescul populus. In
scrierile Eugeniei Iacob întâlnim cuvinte mai puţin cunoscute sau sensuri
necunoscute ale cuvintelor obişnuite. Nu vom extinde observaţiile noastre,
glosar destul de bog~t. dar câteva expresii se
întrucât volumul se încheie cu
·cer puse în evidenţă: a nu fi prea ajuns de cap înseamnă „a fi cam prost"; a se
da danie (despre oameni bătrâni, fără familie) înseamnă „a se da în grija cuiva,
în schimbul bunurilor pe care i le dă cu acte legale"; a pica în sărăcie „a deveni
sărac"; a rămâne cu (a avea) de două (sau mai multe) mâini „a avea copii din

un
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două

dar şi copiii pe care celălalt soţ îi are dintr-o
apoi: a se aşeza popândău, a merge in copci (despre lupi
sau câini), afi in spartul omătului etc.
Înainte de a încheia, mai amintim doar că Eugenia Iacob a notat pe hârtie
descântecele, pluguşoarele şi descântecele pe care le-a învăţat în diferite
împrejurări, putând fi considerată şi un bun deţinător de folclor poetic, un
informator-anchetator. Mai interesant şi chiar surprinzător este faptul că a cules
ea însăşi folclor, respectând nonnele ştiinţifice recomandate de specialişti,
consemnând informaţii despre persoanele de la care a cules diferite texte şi
precizând anul la care a auzit cântecul. Nu insistăm asupra culegerii de folclor
întrucât dorinţa noastră este de a o publica separat.
În încheiere, arătăm că Eugenia Iacob este o personalitate în satul ei şi în
satele din împrejurimi, o comoară de înţelepciune şi o adevărată pană de
cronicar, bucurându-se şi suferind o dată cu oamenii pe care îi prezintă. Este o
povestitoare înzestrată cu harul sensibilizării cuvântului şi al creării unor
imagini memorabile, o conştiinţă a satului şi a epocii, un glas limpede al celor
mulţi şi înzestraţi de natură cu daruri alese. Document valoros de viaţă
românească, de limbă, etnografie şi folclor, de toponimie şi antroponimie,
Caietele de la Roşcani reprezintă, în primul rând, o mare monografie spirituală
a satului din Moldova de sus de după 1900.
sau mai multe

căsătorii,

căsătorie anterioară";
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Regiunile de nord ale ţării, cu Bucovina şi zona Fălticenilor, sunt
cunoscute ca vetre folclorice şi etnografice de o mare bogăţie, motiv pentru care
au atras atenţia cercetătorilor din ţară şi de peste hotare. Geniul popular a etalat
valenţe inefabile în toate domeniile creaţiei artistice. A fost un miracol că
ţinuturile acestea au dat şi cărturari de talia lui S. FI. Marian, A. Gorovei,
Dimitrie Dan, Al. Vasiliu-Tătăruşi, Gh. Fira, Elena Niculiţă-Voronca ş. a., care
au ştiut să pună în valoare comorile existente, în cărţi şi reviste ce constituie şi
azi izvoare de referinţă.
În cea de-a doua jumătate a secolului trecut străluceşte Vasile Alecsandri,
cu volumul de Poezii populare ale românilor (1866), socotite de bardul de la
Mirceşti „o avere naţională". La rându-i, Eminescu consideră folclorul un „izvor
pururea reîntineri tor", adăugând că „o adevărată literatură trainică ( „.) nu se
poate întemeia decât pe graiul viu al poporului nostru propriu, pe tradiţiile,
obiceiurile şi istoria lui, pe geniul lui".
Cei mai neobosiţi culegători ai creaţiilor populare, au fost învăţătorii şi
preoţii satelor, care au alimentat publicaţiile epocii, de pildă „Şezătoarea" lui A.
Gorovei, prima revistă de folclor din ţară, apărută la Fălticeni între 1892 şi
1929. întemeietorii, ca şi colaboratorii de pretutindeni la revistă, au trecut de
mult în nefiinţă, dar strădania lor n-a fost sămânţă aruncată în vânt. Au venit
alte generaţii de culegători, între care îi amintim pe Olivia Sturzu, Afla
Apetroaie, Ion Feresuariu şi Vasile G. Popa. Despre acesta din unnă dorim să ne
ocupăm mai jos, ca unul care a înţeles exact frumuseţea creaţiei populare şi a
lăsat o bogată colecţie, organizată pe criterii ştiinţifice.
V. G. Popa nu-i originar din Fălticeni, dar a trăit în acest oraş în perioada
1947-1976, când se stinge. A văzut lumina zilei la 23 noiembrie 1912 în satul
Mălureni, comuna Nicoreşti, judeţul Tecuci, actualmente integrat judeţului
Galaţi. În 1913, la vârsta de un an, îşi pierde tatăl, mort de holeră în războiul
balcanic. Peste alţi trei ani îi moare mama. Rămâne orfan cu sora sa Mitriţa, mai
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în vârstă cu doi ani. Sunt înfiaţi de fratele tatălui şi aduşi la Fântâni, cornu:
Nicoreşti. Iordan Datcu 1 indică acest ultim sat ca loc de naştere al copilului, d
adevărul este de partea doamnei Maria Luiza Ungureanu, care dispunea. de
sumedenie de date, obţinute printr-o bogată corespondenţă cu V. G. Popa,
vederea editării masivului volum de Folclor din Ţara de Sui.
Urmează şcoala primară la Fântâni, cu învăţătorul Rău. Contrar f!Umelu
dascălul era de o bunătate rar întâlnită, iar fostul elev l-a pomenit deseori, ca f
un binefăcător. Faptul că tânărul rămâne în sat până la 12 ani, ne îndreptăţeş1
părerea că anumite greutăţi materiale şi îndeosebi vremurile de război, l-au fiicl
să piardă din şcolarizare. Noul său părinte dorea să-l vadă preot şi, în acest sco
îl trimite la Seminarul Teologic „Sfântul Andrei" din Galaţi, unde l-a aVl
director pe părintele Constantin Todicescu, originar din Boteşti, judeţl
Suceava. Aici, pe malul Dunării, tânărul foarte bun la carte şi-a vădit talentl
scriitoricesc, dar şi de orator. Lucrările prezentate în cadrul Seminarului :
conferinţele ţinute, au întrunit aprecieri laudative şi au rămas în amintire
foştilor săi colegi. Apropiat de unii profesori care au intuit valoarea elevulu
acesta a cunoscut şi dascăli de la Liceul „Vasile Alecsandri", între care scriiton
Anton Holban. Lui îi va închina pagini de o rară frumuseţe, încărcate de
sinceră emoţie, în evocarea Amintiri despre Anton Holpan 3• Lucrarea se închei
cu această mărturie ce reflectă impresia produsă cândva de frământatul Anto
Holban asupra elevului de seminar: „Nu mă gândeam atunci că voi ajung
profesor în Fălticeni, oraşul copilăriei sale, că mă voi lega plăcut şi dureros d
acest oraş şi că voi scrie cândva, cu nespusă dragoste, câteva amintiri despr
dânsul".
Îşi continuă studiile la Cernăuţi, Ia Facultatea de teologie şi filozofi<
remarcându-se şi aici printre cei mai buni studenţi. Absolvind apoi Seminan
pedagogic universitar în capitala Bucovinei, îşi alege ca specialitate secundar
limba şi literatura română.
A fost doar câţiva ani paroh într-o localitate din nordul ţării. Simţe
chemare pentru o catedră liceală, şi în acest scop se prezintă în 1943 I
examenul de capacitate, pe care îl trece în mod strălucit. Din 1947 se stabileşt
în Fălticeni, predând româna şi latina la Liceul „Nicu Gane" până în 1973, cân
se pensionează. O condamnare nedreaptă la sfârşitul deceniului, îl aduce I
Aiud, alături de poetul Vasile Voiculescu şi de alte personalităţi de seamă al
ţării. Se eliberează în 1964, cu acel decret de graţiere, care golea închisorile, d
deţinuţi politici. După o ispăşire de 5 ani, se întoarce în Fălticeni ostracizat :
marginalizat, obţinând un obscur post de contabil la Gostatul Şoldăneşti. D
revenire la catedră nu putea fi vorba. Abia peste câţi"a ani, foşti elevi ai săi, c
mari funcţii politice în Suceava, au reuşit să convingă Secţia de propagandă
Judeţenei de partid, că profesorul V. G. Popa este prea valoros, ca s
lâncezească într-un birou periferic, calculând - rară vocaţie, dar mai ales în sili
pentru o bucată de pâine, producţiile de cartofi sau mere... Aşa a revenit I
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catedră poetul, profesorul, folcloristul, memorialistul şi traducătorul care, la
ieşirea la pensie a colegei de latină, doamna Cornelia Ante, a rostit în limba lui
Ovidiu cuvântul de bun rămas, uimindu-i pe dascălii mai tineri, prin erudiţie.

Abia acum aflau cu adevărat cine-i Vasile Popa.
Pentru a-şi întări poziţia la catedră, profesorul a urmat la cursuri fără
frecvenţă, Facultatea de filozofie a Universităţii din Bucureşti, în perioada
1956-1960.
Doar trei ani s-a bucurat de pensie eruditul dascăl de la „Nicu Gane". În
1976 se îmbolnăveşte fără scăpare, decedând în 18 iulie, într-un spital din
Bucureşti. A fost adus la Fălticenj şi înmormântat de familia îndurerată, în
mijlocul cimitirului Oprişeni. Nu împlinise încă 64 de ani. A lăsat nemângâiată
o soţie iubitoare, care i-a stat alături cu credinţă şi în vremuri grele. Doamna
Eva Popa (născută Varganici), fiică de preot din satul Târzia, i-a dăruit un fiu şi
două fiice, care-şi au fiecare rosturi în viaţă, aşa cum le-a dat Dumnezeu.
4
Ce îndemn a stat la baza gândului de a scrie în 1947 poezia Testament ,
când autorul abia împlinise 35 de ani? De obicei, la o asemenea vârstă omul nu
se gândeşte la moarte. Îşi făureşte încă planuri, visează împliniri. Numai că
amintirile triste ale copilăriei fără părinţi, vitregia vieţii sărace, lupta continuă cu
răutatea semenilor, vremurile de apocalips, l-au frământat sufleteşte şi i-au
măcinat sănătatea. Căci, pentru a rezista, V. G. Popa a trebuit să muncească
pâQă la epuizare. Soarta lui depindea de atotputernicia altora, instalaţi în fotolii
comode, printr-un joc stupid al istoriei. Trebuie apoi luată în calcul şi teama că,
smuls de la îndeletnicirile plăcute sufletului, nu va lăsa posterităţii suficiente
mărturii ale capacităţii cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Redau câteva strofe din
Testament, pentru a ne convinge de talentul său:

,.Eu dragii mei, o să ajung odată,
Mergând pe firul vremii ce se toarce,
În ţara plină numai de tăcere
De unde nimeni nu se mai întoarce.
O să mă duc senin, precum s-au dus
Din veac în veac şi bunii mei străbuni!
Pe groapa mea în nopţile de toamnă
Va tămâia tăcut căţuia lunii.
Obrazul vostru n-am să-l mai mângâi
s-o mai sărut ...
Şi la chemarea voastră dragii mei
Voi.fi mereu neîntâlnit şi mut.".
Şi fruntea voastră n-am

253
https://biblioteca-digitala.ro

Eugen DIMITRJU

În final, se adresează fiicei inteligente şi culte, căreia din cauza
nu i s-a îngăduit să urmeze facultatea la Iaşi:

condamnării tatălui,

,Jar tu, Mioară, fata mea mai mare,
Cu sufletul cucernic şi senin
Să-mi îngrijeşti de suflet creştineşte,
Să-mparţi prescuri şi lumânări şi vin.
Şi-aş

vrea din somnul meu de veci,

Să simt că-njiecare an, de fnviere,

Prin grija ta, la crucea mea umilă
Un bob de smirnă arde în tăcere.".

Debutul scriitoricesc al lui Vasile G. Popa are Joc la revista „Gândirea". Îi
întâlnim numele şi în alte publicaţii: „Argeş", „Contemporanul'', „Zori noi",
„laşul nou", „Luminiţa", „Arici Pogonici'', „Cronica", „Teatrul" etc. A semnat
şi cu pseudonimul V. G. Lupu. Publică două volume de versuri pentru copii:
Ghici ciupercă ce-i?5 şi Fata noastră". Pe acesta din urmă n-a mai apucat să-l
vadă, căci 1-a răpit moartea haină. Onorându-mă cu prietenia sa, am redactat
împreună lucrări rămase în manuscris; o amplă monografie: Virgil Tempeanu viaţa şi opera; Viaţa şi opera lui Vasile Ciurea, cu prefaţă de acad. prof. univ.
dr. doc. Mihai Băcescu. Am pregătit pentru tipar, cu un studiu introductiv,
volumul de versuri al poetei Lucreţia Andriu. Aveam în vedere şi o monografie
închinată lui Nicu Gane, dar moartea colaboratorului şi mutarea mea de la
„Galeria oamenilor de seamă" la Muzeul Judeţean Suceava, au zădărnicit
materializare gândului. A purtat o amplă corespondenţă cu Virgil Tempeanu, în
care punându-i întrebări despre cultura, monumentele istorice şi literatura
poporului german, în perioada când profesorul era lector de limba română la
Universitatea din MUnchen, primea răspunsuri ce urmau să alcătuiască un
volum.
Ultimii ani ai lui Vasile G. Popa la Fălticeni, au trecut într-o frumoasă
prietenie cu scriitorul Vasile (Lala) Lovinescu, retras în oraşul natal.
Discuţiile pe teme filozofice, la care am asistat de câteva ori, pe strada
Maior Ioan, mi-au rămas adânc întipărite în memorie. Erau dialoguri între doi
erudiţi, iar când a murit profesorul, Lala Lovinescu s-a întristat, căci pierdea pe
cel mai apropiat interlocutor.

*
A vorbi despre folcloristul V. G. Popa, înseamnă a-i închina multe pagini,
ce depăşesc un spaţiu tipografic limitat. Preocupările sale în acest domeniu
cuprind o l'erioadă de 25 de ani. Ca şi Simeon Florea Marian la Suceava, a
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cerut, sprijinul elevilor de la Liceul „Nicu Gane" şi de la Şcoala pedagogică de
fete. I-a învăţat cum să culeagă în vacanţe nestematele geniului popular din
satele lor. A cutreierat apoi singur zona, ca şi Gh. Fira cu multă vreme înainte, şi
~ expediat scrisori infonnatorilor din diverse aşezări, care i-au pus la dispoziţie
materiale. Piesele adunate reprezintă o cantitate enormă, dar V. G. Popa a ştiut
să selecţioneze, considerând demne de a fi publicate într-o primă etapă, două
mii şi ceva de pagini. Nici una nu repetă ce-a apărut în „Şezătoarea". Aşadar,
creaţii inedite.
În 14 octombrie 1970, trimitea o misivă la Bucureşti, doamnei Maria Luiza
Ungureanu (profesoară, publicist, germanist, fostă studentă a lui· Virgil
Tempeanu), în care, referindu-se la Strigături şi chiuituri fălticenene, preciza:
„Culegerea respectivă e numai o parte din folclorul pe care l-am cules în decurs
de 20-25 de ani, la îndemnul iniţial al venerabilului Artur Gorovei, cu care, pe
vremuri, am gustat ceasuri plăcute de îr L- '- - - ' - - - -' ----'--"L-L- moldovenească.
Marele folclorist ne spunea că activitat
! continuată. De
1949 (Cercul în
aceea, când cercul de literatură „Mihail
care s-a format Nicolae Labiş), şi-a tre
vitale culegerea
~nea activitate a
folclorului de pe plaiurile fălticenene, î
pornit de la Artur Gorovei".
În deceniul şapte, un grup de intel
lu-I în frunte pe
V. G. Popa, la care am aderat cu eni
)Oetul sucevean
>rovei. Cel mai
Nicolae Moscaliuc, a încercat să reînindicat să tatoneze forurile bucureştene, a fost profesorul Virgil Tempeanu.
Distinsul germanist a intervenit peste tot, dar fără succes. Intrasem în noaptea
Revoluţiei culturale.

*
Prima ~atisfacţie a muncii sale în acest domeniu, o are în 1974, când îi
apare volumul Folclor jălticenean 1 , orânduit de V. Adăscăliţei, de la
Universitatea din Iaşi. În Prefaţă, profesorul ieşean nu face incursiuni de largă
întindere în metoda de lucru a lui Vasile Popa. Sunt amintite personalităţi ce
s-au ocupat cu folclorul în ţinutul Sucevei, apoi se enumeră câteva culegeri din
zona Rădăuţi, Câmpulung şi împrejurimile actualei capitale de judeţ. Trecând la
cartea profesorului din Fălticeni, autorul prefeţei scrie: „Prezenta culegere (. „)
are calitatea de a duce lucrurile şi mai departe, extrăgând dintr-o astfel de arie
(căreia prin tradiţie i-am spune şi zonă), numai materiale care să contribuie la
cunoaşterea a două specii dintre cele mai curent întrebuinţate în manifestările
spirituale din toate zilele: cântecul şi stigătura, unnând ca - mai târziu culegătorul (.„), un pasionat îndrăgostit de comorile sufleteşti ale poporului, să
dea la iveală şi alte volume pentru a înţelege la fel de bine şi alte specii
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folclorice locale, cum sunt: pluguşorul, teatrul folcloric, obiceiurile de nunti
etc."
Aceste gânduri ale lui V. Adăscăliţei ne îndreptăţesc să credem că •
cunoscut întreaga comoară adunată de V. G. Popa, din care va pune mai târzii
în valoare ample părţi, Maria Luiza Ungureanu. Dar, în 1983, când a păru
masiva culegere îngrijită de ea, profesorul fălticenean nu mai era în viaţă, ca si
se bucure de rodul muncii sale.
Revenind la Prefaţa universitarului din Iaşi, ne reţin atenţia alte remarci
pertinente: „ ... avem de-a face cu creaţii folclorice pline de prospeţime, care
sunt prea rar variante ale unor materiale întâlnite pe arii mult mai largi. Acest
lucru se explică nu prin aceea că zona nu ar cunoaşte şi cântecele şi strigăturile
care există în teritoriile învecinate, ci este mai curând rezultatul unei selecţii ce
s-a putut face, dată fiind bogăţia materialului colecţionat". Nu este lipsită de
interes şi altă observaţie: „Această bogăţie ( ... ) poate fi considerată şi ca un
reflex al personalităţii şi inventivităţii creatorilor locali, care nu se mulţumesc
doar cu motivele de largă circulaţie, pe lângă acestea exprimându-şi stările lor
sufleteşti în materiale proprii, de aceea, proaspete".
Din sumarul volumului luăm cunoştinţă de structura materialelor care, pe
lângă Cântece (de dragoste şi dor, de obidă şi revoltă, de haiducie şi înstrăinare;
de cătănie şi de război; de lume; satirice) şi Strigături, aşa cum se vede şi în
subtitlu, cuprinde şi Răvaşe in versuri.
Din Boroaia, Vasile Popa a cules un cântec pe cât de scurt, pe atât de
frumos şi încărcat de înţelepciune:

Însă bade prea frumos,

„Bade, trandafir subţire,
Ai vrut să mă scoţi din fire!
Te-ai deprins să mă alinţi,
Cu gând să mă scoţi din minţi.

Un cântec de obidă şi

Tu din fire nu m-ai scos;
Nici din fire, nici din minte,
Am rămas tot ca-nainte".
(De la Dumitru Niţan)

revoltă

„Frunză verde de muşcată,
Când am plecat la armată
Am lăsat mamă şi tată,
Salcâmu-nj/orit la poartă
Şi mândra nemăritată.
Iar acum când m-am întors,

ne duce peste

Şomuz,

Ia Pleşeşti:

Toate le-am găsit pe dos.
Nici tu mamă, nici tu tată,
Nici salcâm cufloare-n poartă!
Floarea lui s-o scuturat,
Jar mândra s-o măritat".
(De la Florin Lungu)
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Se ştie că pădurile din jurul Fălticenilor, până spre munţii Neamţului, au
fost bântuite în epocă de haiduci care aţineau calea celor bogaţi şi-i ajutau pe
sărmani. Din Giurgeşti a cules acest cântec:
„Câtă-i

codrul, până-n

Cât mă aflu în pădure
Nu-mi vâr capul sub secure!
Până n-oi îngenunchea,
Colea, la opinca mea,
Şapte rânduri de stăpâni
Cetluiţi cu gânj la mâini;
Şapte rânduri de boieri
Cet/uiJi cu şapte sfori,
Să le dau din partea mea,
Ţărnă pân-s-or sătura".
(De la Florica Airinei)

hău,

Până-n hău, până-n pârău,

Nu-i boier şi nu-i călău,
Numai eu cu murgul meu;
Nici notar şi nici primar,
Numai eu pe harmasar;
Nici ciocoi, nici negustori,
Ci doar eu cu trei surori,
Trei surori, dar fără poale,
Că seamănă a pistoale.
D-alelei, tufan de mure,

Traiul departe de locurile dragi, îl întristează pe
mângâierea în cântec. Iată unul din Petia (Buneşti):

„Trandafir bătut de vânt,
Pesemne când m-am născut
A tunat şi-a fulgerat,
De trăiesc Înstrăinat!
A plouat ploaie defoe,

ţăranul

român,

care-şi află

De-am rămas fără noroc;
Mi-a cântat vreo cucuvea,
De duc viaţa asta grea!"
(De la Constantin Botez)

Dacă

plecarea în armată este un moment solemn în viaţa flăcăului ce-şi
satul, părinţii, prietenii şi poate o dragoste pe cale a se înfiripa,
războiul lasă mai multă jale, căci casele rămân goale de bărbaţi în toată firea.
Din încleştări crâncene pe front, se vor întoarce doar acei care au avut un dram
de noroc. Piesa pe care ne-o oferă culegătorul la Cântece de cătănie şi război, a
fost auzită în Boroaia:
părăseşte

Că-s cogemite bărbaţi
Cu neveste şi copii
Şi mi-i duce pe pustii,
Şi nu poa-să ştie nime
Cine moare, cine vine!"
(De Ia Dumitru Niţan)

„Doamne negri rămân munţii
Toamna când se duc răcuţii;
Şi negri rămân Carpaţii
Când se duc şi concentraţii!
De răcuţi nu-i cea mirare,
Că trei ani trec data mare!
Dar jalea-i de concentraţi,
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Din Cotu-Băii semnalăm acest cântec de lume, în care transpare grija
mamei pentru câte necazuri s-ar putea abate asupra unui fiu năbădăios, ajuns la
vârsta dragostei:

„Când era să vin la tine,
mama după mine;
- Măi băiete, fii cuminte,
C-ai să scoţi fata din minte!
Şi-apoi dac-o scoţi e rău,
Vai şi-amar de capul tău!

Ce să/ac? Am stat pe loc,
Că mama-i pară şi/oe.
Frunză verde busuioc,
Lasă că te văd la joc!"
(De la Mariţa Mihalache)

Strigă

Satira este de obicei o însuşire a omului inteligent. Geniul popular a dat la
asemenea cântece, care oglindesc uneori .zeflemeaua fetei ce se ştie
frumoasă, dar şi ciuda pentru dragostea neîmpărtăşită de flăcău. Iată o piesă din
Hârtop:
lumină

,,Măi Ilie, scăfârlie,
De te-ar da maică-ta mie
Te-aş pune momâie-vie,
Că se lasă graurii
Şi-mi mănâncă strugurii;
Că vin păsările toamna
Şi-mi mănâncă toată poama!

Un bogat set de

răvaşe

Mai Ilie,

scăfârlie,

Dacă nu-ţi

Mi

convine-11 vie,

te-aş/ace moniţoi

Şi te-aş pune-n păpuşoi,
Să-mi păzeşti

ziua ha/danii,
Că mi-i ciugulesc cloncanii!"
(De la Saveta Ciofu)

în versuri

dă

farmec satului cu oameni

stăpâniţi

de

largă paletă de sentimente. Un loc de frunte în acest univers aparent liniştit îl
ocupă dragostea, care-i îndeamnă pe tineri să alcătuiască scrisori. Ei îşi spun

o

păsul,

cu aerul cel mai firesc. Unii imploră fetele să păstreze misivele. Pentru
transmiterea lor, se face apel chiar la păsărele, ca în această piesă din Petia
(Buneşti):

„Păsărică zburătoare,

Du la mândra o scrisoare,
Să o ţină-n mâna stângă,

S-o citească şi să plângă;
o ţină-n mâna dreaptă

Să

Şi să-mi spună că m-aşteaptă!"
(Auzită

Strigăturile

de la Constantin Botez)

cuprind 50 de pagini şi provin dintr-o arie geografică mai
în care figurează şi oraşul Fălticeni. Ne vom limita la două piese, una din
Pleşeşti, iar cealaltă din Brădăţel:
largă,
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„Chiar şi dracu de-a crăpa,
De badea nu m-oi lăsa;
Dracul de s-a face spân,
Badea-i tot La mine-n sân!"
(De la Dumitru Stratu)

„Păsărică vişinie,

Spune-i puiului să vie,
mai ţie mânie!
Eu mânie, el mânie,
Dragostea cui să rămâie?"
(De la Saveta Ciobanu)

Să nu

Volumul include numele a 32 de localităţi de unde şi-a cules V. G. Pop~
producţiile folclorice. Autorul prefeţei ţine să precizeze: „... uneori chiar
denumirile localităţilor au un parfum deosebit, indicând locuri dintre cele mai·
autentic româneşti şi dintre cele mai vechi pe aceste meleaguri. Vom aminti
câteva, pentru a face ca rezonanţa lor să vorbească în plus cititorilor: Arghira,
Bogdăneşti, Brădăţel, Drăguşeni, Mălini, Rădăşeni, Valea-Bourei ş. a.".
În final, un „Indice de infonnatori'', cu numele şi prenumele, vârsta, anul şi
localitatea de unde s-au cules piesele. Puse în ordine alfabetică, cele 97 de
persoane solicitate pot fi uşor găsite, iar prezenţa lor în carte are darul de a
stimula şi pe alţii să ajute culegători hotărâţi să continue strădania lui V. G.
Popa.

*
Colecţia

Folclor din Ţara de Sus, ediţie îngrijită şi prefaţă de Mari Luiza
Ungureanu, însumează aproape 900 de pagini, dintr-un „corpus" de 2225 pagini
selectate chiar de profesor. Acesta şi-a alcătuit 7 dosare, rânduite astfel: 1)
„Strigături şi chiuituri"; 2) „Urături fălticenene"; 3) „Oraţii şi conăcării"; 4)
„Cântece, doine, scrisori"; 5) „Bocete, descântece, blesteme"; 6) „Teatru
folcloric"; 7) (Anexă) „Diverse"
Editoarea prezintă criteriile folosite de V. G. Popa, în selectarea
materialelor:
1) Neamestecul culegătorului în forma sau conţinutul creaţiei populare
respective;
2) Înlăturarea variantelor care într-o măsură mai mare sau mai mică
repetă folclorul cules şi deja publicat. A renunţat de pildă la
numeroase cimilituri culese de el, pentru că a găsit asemănări cu
cimiliturile din colecţia lui Artur Gorovei;
3) Ce i s-a părut confuz sau degradat , a eliminat „fără nici o părere de
rău. Am reţinut ce mi s-a părut împlinit, finisat, frumos, dar mereu cu
grija de a nu mă transforma în colaborator" - se confesa folcloristul.
Apoi, dintr-un mare număr de variante, o păstra pe cea mai realizată.
Referindu-se la potul de la Mălini, V. G. Popa scrie: „Labiş a selectat
conform instinctului său artistic de mare acuitate. Majoritatea pieselor folclorice
le-a cules de la un oarecare Constantin Hlihor din Baia, zis şi ,.Moş Ţac".
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Rapsozi populari ca Dumitru Niţan din Boroaia, Gheorghe Panţâru din Mălini ş.
a., participau la diverse manifestări ale Cenaclului literar „M. Sadoveanu", din
cadrul Casei de Cultură de la Fălticeni. Folcloristul continuă: „Între Labiş şi
Constantin Hlihor se legase o adevărată prietenie. Tot de la acest bătrân
informator a cules poetul şi o stranie poveste, numită Lostriţa, asemănătoare cu
povestea lui Oedip, personaj din mitologia greacă".
Exemplificarea genurilor şi speciilor din colecţie ar depăşi chiar un spaţiu
tipografic oferit cu maximă generozitate. De aceea ne mulţumim a le enumera,
după Cuprinsul alcătuit de îngrijitoarea ediţiei la sfârşitul volumului:
I. Poezia obiceiurilor tradiţionale: I. Pluguşorul (Urături); 2. Colinde şi
cântece de stea; 3. Poezia nunţii (Oraţii, conăcării şi cântece); 4. Poezia
înmormântării (Bocete); 5. Descântece;
II. Poezia epică (Balade): Mihu Copilul (variantă fălticeneană); Gruia,
Otrava; Ionel Agut;
III. Poezia lirică şi satirică (Doine, cântece, strigături): 1. Cântece despre
cântec; 2. Cântece de dragoste şi dor; 3. Cântece de natură şi ciobănie; 4.
Cântece de înstrăinare şi sociale; 5. Cântece de haiducie; 6. Cântece de cătănie
şi război; 7. Cântece de jale, urât şi noroc; 8. Cântece satirice şi de petrecere;
9. Scrisori (în versuri); 10. Strigături; a) Chiuituri la horă; b) Chiuituri la
nuntă;

IV. Cântece şi jocuri de copii;
V. Ghicitori;
VI. Proverbe şi zicători;
VII. Teatru popular: 1. Teatru haiducesc: Banda Jianului (Dolheşti); Piesa
lui Jian (Bogdăneşti); Jianu (Boroaia); Banda lui Jianu (Preuteşti); Banda lui
Jianu şi a lui Dragoş (Ciumuleşti); Banda lui Jianu şi Alexa (Bogdăneşti);
Banda lui Jianu şi a lui Goian (Boroaia); Piesa lui Groza (Preuteşti); Banda lui
Groza (Preuteşti); Piesa lui Gruia (Lămăşeni); Piesa lui Gruia (Rădăşeni);
Banda lui Gruia (Bogdăneşti); Piesa lui Craiovean (Bogdăneşti); Piesa lui
Radu şi Tudor; Banda lui Niţulescu (Săcuţa-Boroaia); Banda Mocănaşului
(Boteşti); Banda lui Coroi (Boteşti); Banda lui Bujor (Ciumuleşti); Banda lui
Bujor şi a lui Dragoş (Boteşti); Mama lui Ştefan cel Mare (Rădăşeni);
2. Teatru cu măşti: Ceata cu ursul (Brăieşti); Ceata cu ursul (Ciumuleşti);
Ceata cu ursul (Bogdăneşti); Ursul (Dolheşti); Ceata caprei (Bogdăneşti);
Capra (Drăguşeni); Capra (Lămăşeni); Capra (Rădăşeni); Capra (Fălticeni);
Caprele (Boteşti); Madamile (Hârtop); Cerbul (Bogdăneşti); Cerbul (Satul
Fotin-Enescu); Struţul (Drăguşeni).
Dacă poezia populară epică este mai sărac prezentată în culegere, teatrul
popular ocupă în schimb un spaţiu larg. Este capitolul cel mai valoros. De aceea
am consemnat titlul teatrului haiducesc, al pieselor cu haiduci, şi teatrul popular
laic. Maria Luiza Ungureanu este de părere că „La acest capitol, culegerea
fălticeneană aduce contribuţii unice. Pe marginea lor se pot face studii

260
https://biblioteca-digitala.ro

FOLCLORISTUL VASILE G. POPA

interesante cu privire la conţinutul, la structura pieselor, la aspectul social, de
a moravurilor, la ecourile istoriei în creaţia poporului şi în sfărşit , cu
privire la grai".
Oraşul Fălticeni şi zonele din imediata apropiere (Horbaza, Antileşti,
Ciorsaci, Rădăşeni sau Lămăşeni, Hârtop, Baia, Preuteşti şi Dolheşti) sunt deseori
întâlnite în masiva culegere a lui V. G. Popa. A intrat în folclorul local şi moara
din uliţa Rădăşenilor, stăpânită la începutul veacului, de Artur Gorovei şi Mihail
Sadoveanu. O moară unică în felul ei, căci avea bibliotecă, din care ţăranii puteau
citi cărţi, până le venea rândul la măcinat. Că proprietarii au dat faliment, .e altă
poveste. Când te lansezi în afaceri, trebuie să te ţii de ele. Or, condeierii noştri
erau şi ei cu capul în nori, visând volume şi reviste pe care voiau să le
încredinţeze tiparului. Mai era şi concurenţa, de care patronii n-au ţinut cont. ..
Pentru frumuseţea urăturii, pentru farmecul pe care-l degajă personajele
implicate în buna funcţionare a morii cu pricina, situată la nord de Grădina
Liniştii - proprietatea marelui povestitor, o redăm în întregime. E singura
abatere de la promisiunea de-a nu intra în textele folclorice ale volumului:
critică

LA MOARĂ LA SADOVEANU
Bună

seara! Cine ştie
O moară cu pălărie
Ca să-mi macine şi mie
Că eu umblu de trei zile
Cu vreo opt sute de chile
Şi nu dau de moara - morii
Ca să-mi macine-acătării.
Morile pe unde-am fost
Nu au parcă nici un rost:
Stau ca lelea-n drum rânjite,
Cu funingine mânjite
Şi tragfum din narghilea,
De parc-ar fi turc sadea!
La moara de la Ciorsaci
Îi năvală de doi saci!
Şi cuprinşi de-amar necaz
Fugeau trei guzgani pe iaz!
La moară la Preuteşti,
Unde n-ai fost de când eşti,
Macini snoave şi poveşti,
Că moara, slabă de brâu,
Nu se pricepe la grâu.
Dincolo pe la Hârtop,
Nu mai ia motoru foc.

Iar moara de la Arghira,
Când o vezi te prinde mila:
Are-un rău la lingurică
Şi nu-i bună de nimică!
De-am văzut şi-am tot văzut
Că să macin n-am putut,
Am urcat cu calul dealul
La moară la Sadoveanu.
Dar şi moara asta hoa/ă,
Învăţată de Pohoaţă,
Un mecanic beţivan
Neam cu Gheorghe-al lui Ivan,
A pus coada pe schinare
Ş-a-nceput a nechezare,
De credeai c-acuşa moare.
Necheza şi necheza,
Din copite bocănea
Din măsele clămpănea,
Coada-n vânt o vântura,
Trupul tot şi-l zghihuia,
Grâul nu mi-l măcina!
Ia mai îndemnaţi, măi!
Hăi, hăi!
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văzui şi toi văzui
treaba prea bună nu-i,
Căutai sub cergă stecla
Şi-l chemai pe moş Alexa:
Măi morare, ia aminte,
Şi-nvaţ-o pe moară minte!
Moş Alexa cel Bătrân,
Nărăvaş şi cam hapsân,
Ce dormea noaptea pe fân,
Luă lin cojoc miţos,
Puse mâna pe baros,
Se uită apoi la moară
C-o privire ce-njioară,
Îi atinse una-n şăli
Şi mi-o puse pe măsăli,
Îi mai dete una-n split"1ă,
Şi mi-o puse pe făină.
Îi mai trase şi-w.1 călcâi
Şi-o puse pe căpătâi.
Apoi iute mi-l înhaţă
Pe beţivul de Pohoaţă.

De

Că

Şi-l învaţă să se poarte
Precum scrie şi la carte.
Şi mergea treaba, mergea,
Făina se măcina,
Inima-mi se bucura:
Un cocoş
Îmi turna din saci în coş,
Un cioroi bătrân şi-o cioară
Măturau de zor prin moară.
Un cogeamite gânsac
Îmi puneafăină-n sac.
Un prieten piţigoi
Avea grijă de gunoi.
Nişte javre de răţoi
Îmi dădeau apă la boi,
Iar cumătru/, ciocârlanu/,
Îmi păzea la car sumanul,
Jar de sus de pe resteie
Striga la urători să steie.
Aho! Aho!

geografică din care s-au cules materialele, include circa 50 de
situate între râurile Moldova şi Siret, cu afluenţi ca Şomuzul Mare şi
Şomuzul Mic. În nord se apropie de Buneşti, Brăieşti şi Suceava, iar în sud
ajunge lângă Târgu-Neamţ şi Paşcani. După Vasile Popa avem de-a face cu o
zonă „de maximă intensitate spirituală".
Un Indice la sfârşitul culegerii, alcătuit cu acurateţe de Maria Luiza
Ungureanu, ne familiarizează cu cei peste 200 de informatori la care a apelat
folcloristul. Localităţile şi numele colaboratorilor sunt ordonate alfabetic,
precizându-se şi paginile unde figurează. O întâlnim aici, între alţii, pe preoteasa
Elvira Varganici din Târzia, despre care îngrijitoarea ediţiei ne spune că „ştia c
puzderie de datini, leacuri, descântece, cunoştea buruienile şi florile, semnele
vremii, povestea lui Alexandru Machedon, a lui Esop, povestea despre Varlaarr
şi loasaf". Aflăm că „foarte multe descântece, încărcate de poezie şi de o stranie
mitologie, au fost culese de la Elvira Varganici. Această informatoare ma;
deosebită şi prin înţelepciunea ei, se identifică cu viaţa satului de la poalele
muntelui".
Literat complet, Vasile G. Popa se înscrie prin volumele lăsate, în pleiade
folcloriştilor fălticeneni de renume. El continuă cu succes vechi preocupări d(
valorificare ştiinţifică pe care le-au avut cărturarii strânşi în jurul „Şezătorii" lu
Artur Gorovei.

Aria

localităţi
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Note:

I.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Iordan Datcu, Dicţionarul folcloriştilor, II. Folclorul muzical, coregrafic şi
literar românesc, Editura „Litera", Bucureşti, 1983, p. 175
Vasile G. Popa, Folclor din Ţara de Sus, ediţia îngrijită şi prefaţă de Maria
Luiza Ungureanu, Editura Minerva; Bucureşti, 1983, p. VIII
V. G. Popa, Amintiri despre Anton Ho/ban (I), „Bucovina literară",
Suceava, nr. 5-8, 1992, p. 10; partea a II-a, în nr. 9-12, 1992, p. 10
(prezentare de Eugen Dimitriu).
Preot V. G. P„ Testamellt, Asociaţia clerului din judeţul Baia, Biblioteca
bunului creştin, Tip. „Munca", Fălticeni, 1947
V. G. Popa, Ghici ciupercă ce-i?, Editura Tineretului, Bucureşti, 1957
V. G. Popa, Fata noastră (pentru Anca, Lucian, Magda, Marius· şi toţi
prietenii lor), Editura „Litera", Bucureşti, 1976
V. G. Popa, Folclor fălticenean (Cântece şi strigături), cules de prof„
orânduire şi prefaţă de V. Adăscăliţei, Centrul de Îndrumare a Creaţiei
Populare şi a Mşcării Artistice de Masă, Suceava, 1974, 191 p.
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII ÎN CONSTRUIREA CASEI
VIOLETA MAR/ANCIUC

Ridicarea unei case noi în cadrul colectivităţilor săteşti reprezenta şi reprezintă
un eveniment important de integrare a unei noi familii în cadrul comunităţii,
element al definirii statutului social al acesteia. Aşezarea prin locuire într-un spaţiu
nou echivalează cu crearea unei lumi noi „o viaţă nouă în vatră nouă:". Importanţa
acestui eveniment a determinat perpetuarea obiceiurilor şi practicilor de muncă.
Însă unele s-au deritualizat, au devenit ceremoniale sau simple gesturi
simbolice moştenite.
Obiceiurile sunt menite să marcheze momentele importante, să organizeze şi
să ordoneze viaţa cotidiană. Toate acestea au în cadrul colectivităţii o logică aparte,
!nţeleasă doar în corelaţie cu celelalte componente ale sistemului de valori.
lnţelegerea semnificaţiilor acestor practici şi ritualuri este strâns legată de tradiţie,
astăzi motivată de simple explicaţii „pentru că aşa trebuie" sau „aşa e bine".
Tendinţa de deritualizare a determinat transformări şi în practicile legate de
ridicarea casei. Predominante au rămas criteriile de ordin practic, util, iar în planul
secund cele cu semnificaţie rituală. Astăzi meşterii satelor îşi amintesc vechile
obiceiuri dar „oamenii au cam renunţat la ele" 1, mai ales la ceremonialele cu tentă
magică, rituală (un obicei vechi care nu se mai practică era cel ce condiţiona
mutarea în casă nouă doar pe lună plină).
Construirea unei noi case începea cu alegerea locului. Criteriile de ordin
practic erau deteminante: terenul trebuia să fie uscat, în apropiera unei ape,
orientarea spre răsărit sau sud. Dacă asupra locului ales planau bănuieli că ar putea
fi necurat, „bântuit", „blestemat", se apela la practici magice, rituri de îndepărtare a
„duhurilor rele" (sfinţirea locului şi casei fiind un obicei păstrat până astăzi).
Începutul construcţiei propriu-zise devenise ceremonie, ritul devine o practică
legată de transferul magic al calităţilor atribuite obiectelor îngropate în temelie. În
zona Humor se îngropa un pui cu nouă fire de grâu după ce se făcea o cruce de
lemn de către meşter care se aşeza pe mijlocul locului de casă (mitul ,jertfei pentru
încă

1

Henri H. slahl, Paul H. Stahl - Civilizaţia vechilor sate româneşti, Ed. Ştiinţifică,
I 968

Bucureşti,
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durabilitate"). Astăzi, obiceiul cel mai frecvent a rămas, indiferent de zonă,
îngroparea de bani în cele patru colţuri ale casei pentru prosperitatea şi bogăţia
familiei.
În prima jumătate a secolului încă se mai practicau „clăcile la nisip" prilej de
manifestare a relaţiilor sociale. 1
Cele mai frecvente practici rămase neschimbate până astăzi, permanenţă a
vechilor tradiţii încărcate de simboluri au rămas cele legate de ridicarea căpriorilor
şi terminarea casei. Bradul şi ramura verde, „buhaşul'', împodobeşte întotdeauna
vârful căpriorilor, simbolul „pomului vieţii" nelipsind de la nici unul din momentele
ciclului vieţii (obicei preluat şi în mediul urban). Recunoaşterea şi răsplătirea
muncii meşterilor se face prin gesturi simbolice „zăcania" - agăţarea de ştergare,
cămăşi făcute special pentru această ocazie (satul Sf. Ilie) sau alte obiecte, în funcţie
de starea materială a locuitorilor, împreună cu sticla de rachiu. „Secretul" spus de
meşterii casei viitorilor locuitori se considera a avea influenţă asupra destinului
viitoarei familii, deci meşterul trebuia să fie mulţumit, urările de bine sau blestemul
lor având o mare importanţă.
Ritualul sfinţirii se repetă de mai multe ori pe· durata ridicării casei, dar
obligatoriu înainte sau imediat după mutarea în casă.
Condiţiile economico-sociale şi-au pus amprenta asupra întregii vieţi a satului.
Multe aspecte legate de tradiţie, obiceiuri s-au modificat de-a lungul timpului, fiind
necesară înregistrarea manifestărilor actuale, mai ales în această perioadă. Respectul
ţăranului faţă de tradiţie „pentru că aşa e obiceiul" s-a păstrat, dar transfonnările au
schimbat şi modul de a privi şi aplica aceste practici şi ritualuri, evoluţie firească,
deşi „este păcat" cum spunea meşterul Oh.Moroşan (Bosanci) pentru că „omul nu
mai ştie ce trebuie să facă să-i meargă bine", credinţa că soarta poate fi influenţată,
modificată, persistă şi astăzi.
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Pop, Mihai, De la obiceiw·i străvechi la ceremoniale şi spectacole contemporane,
în „Comunicări ştiinţifice pe teme folclorice", Sighetu! Mannaţiei, 1973.
Stoica, Georgeta, Arhitectura în interiorul locuinţei ţărăneşti, Muzeul din Râmnicul
Vălcea,1974.

Culea, Haralambie, Atlasul etllografic al României, 1978.
Mehedinţi, Simon, Caracterizarea etnografică a unui popor prin
sale.
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CROMATICA ŞI TEHNICA REALIZĂRII ŢESĂTURILOR
DE INTERIOR ÎN COMUNA DĂRMĂNEŞTI
VICTOR NICOLAE COZARIUC

Dintre ocupaţiile artei populare, ţesăturile reprezintă o veche tradiţie în
activitatea milenară a populaţiei româneşti.
Această ocupaţie s-a transmis până în zilele noastre, unde şi azi la 20-30 de
familii (iar în trecut aproape fiecare familie) mai există câte un război de ţesut,
denumit şi stative.
u\
Desigur, meşteşugul artistic al ţesutului este atât de uz practic pentru
ornamentarea locuinţelor şi expoziţii artistice cu prilejul nunţilor, ce
înfrumuseţează integral locul şi cu care ocazie gospodăriile îşi prezintă şi cele
mai noi exponate şi modele create.
Şi din toate ţesăturile ce se creează în gospodărie şi au funcţionalitate mare,
predomină azi, scoarţele, covoarele, scorţare şi acoperitori, având la bază
materialul lâna.
Scoarţele cuprind o varietate de forme şi modele, care stilizează sub raport
geometric fauna şi mai ales flora având în general toată cromatica de culori
calde şi reci pentru contrast. Aici flora este bine conturată, fiind încadrată
simetric pe tot parcursul ei, ca şi culorile de la roşu cu nuanţele sale, la alb,
cărămiziu, albastru, verde, despărţite sau mărginite cu dungile de galben, roşu,
alb sau de nuanţele acestora, ce redă o asociere plăcută a întregi lucrări.
Combinaţia coloratului, deşi în contrast, lasă impresia de continuitate, a
tonurilor calde mult mai luminate sau aerisite, ce reprezintă un ansamblu perfect
echilibrat de culori şi ornamente realizate. Aceste contraste şi tonuri plăcute le
dau, mai ales culorile vii, dar şi arta alegerii lor de către gospodine.
Covorul local, nu este mai prejos, de orice lucrare de artă. Covorul
reprezintă o compoziţie, tot unitară, atât a elementelor de compoziţie, culoare şi
a stilului de realizare. La covoare, compoziţia şi fantezia artistică de
interpretare, aproape sat de la sat al comunei Dărmăneşti, ba şi chiar de la unele
la alte gospodine, atât prin măiestria cât şi prin forma lor artistică.
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În general, fondul covorului care
este negru, din lână, pe care apare o
compoziţie florală, puţin stilizată,

într-o geometrie variabilă perfectă ce
asociază, aici, utilul cu frumosul.
Spaţiul central, al covorului, este bine
structurat, dominat de un buchet de
trandafiri, lalele, care este mărginit,
delimitat de un chenar îngust, pe
fundalul, în general negru, iar pe
margine flori mici şi frunze, ce
completează şi redau întreaga
frumuseţe a lucrării. La altele fondul
central este redat în albastru, pe care
buchete de trandafiri, de preferinţă
roşii, dar şi de alte culori, roz, galben
sau alb, dau o notalitate (sic - n.r.) şi
o prospeţime deosebită a lucrării,
unde marginea formată din modele
florale întregeşte aspectul artistic al
acesteia.
Nelipsite, sunt azi, modele unde
la partea centrală se redau câte două,
trei sau patru buchete de trandafiri,
ori lalele, dar aceasta depinde de
lungimea covorului şi mărimea acestuia, unde în majoritatea cazurilor, predomină
fundalul negru, dar şi galben, mărginit de culoarea galbenă sau cărămizie, cu
margini înguste din flori şi frunze, alternând perfect şi simetric, pe toată zona,
spre a reda mai expresiv valoarea artistică a lucrării în sine.
Se mai execută şi covoare, ce redau în geometrie stilizată flora ori fauna.
Astfel, pe fond negru în partea centrală, se execută un ansamblu floral (trandafiri,
ori lalele de preferinţă, însă nu lipsesc nici lăcrămioarele) iar spre margine, un
brâu perfect închis, în care predomină culorile calde ca şi la celelalte modele de
covoare.
Desigur, atât la scoarţe cât şi la covoare, stilurile de floră şi faună se îmbină
într-un tot unitar. Aşa avem unele combinaţii, unde între buchete de trandafiri,
împreună cu florile de nu mă uita, din loc în loc, apar veveriţele, parcă gata să sară
după procurarea hranei, din pom în pom, ce asigură o legătură trainică şi adâncă,
a omului cu cadrul şi natura lui înconjurătoare - pădurea şi vieţuitoarele.
Scorţare sau lăicere sunt de o fineţe, dar cu nimic mai prejos, de scoarţe şi
covoare mai ales din cauza întrebuinţării mai deosebite, astăzi. Ele nu mai acoperă

•
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lada cu zestre sau laiţele de altă dată, şi nici grinda, ci sunt folosite să fie expuse
pe perete la bucătărie şi la celelalte încăperi curate, de aceia atât coloritul, cât
execuţia şi ornamentaţia sunt deosebit de frumoase. Ele prezintă, în general,
fundalul negru, dar uneori apare şi albastru, cu o floră stilizată în miniatură, foarte
expresivă de trandafiri, lalele, lăcrămioare, flori de nu mă uita, fiind înşiruite,
ca-ntr-un lanţ, ce se continua pe toată partea centrală, iar marginile, ca o ramă uşor
aerisită, au frunze mai mici, flori ce amplifică frumuseţea artistică.
Altă categoric de ţesături, deşi în cantităţi mai mici, o reprezintă traistele,
sacii, desagii şi nelipsitele ştergare, ce asigură, în totalitate nevoile gospodăriei

ţărăneşti.

Traistele şi desagii au la bază, de obicei lâna. La traistele, ce redau în frumuseţe,
în mai mică măsură covoarele, fundalul de obicei este tot negru pe care se aplică
perfect câte un trandafir sau chiar un buchet de trandafiri, iar brâul în culorile
tricolorului, ori în combinaţie de roşu, cărămiziu, alb şi albastru,conturează aspectul
estetic al obiectului.
Ştergarul, elementul nelipsit din gospodăria ţăranului, este realizat din fibre
de in, cânepă şi bumbăcel şi rare ori este garnisit cu fire de lână. Ştergarele sunt
alese cu migală, virgile (vârstele) având în general, motive, motive de ornamente,
o geometrie variabilă, foarte stilizată, în care rombul, pătratul, patrulaterul
predomină. Culorile folosite sunt în tonuri calde, cu nuanţe de roşu, galben,
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portocaliu, bine aerisite, ce le dă un aspect frumos şi plăcut, mai ales pe fondul
alb, imaculat. Ştergarele ca ornament de interior, sunt nelipsite în ornamentaţia de
nuntă, botezuri cât şi la ocazii festive din viaţa familială.
Ţesăturile de interior, realizate de gospodinele din satele comunei Dănnăneşti,
prin complexitatea elementelor compoziţionale, cât şi artistice, îmbină annonios
vechea artă a meşteşugului casnic, redând belşugul şi bunăstarea materială şi
spirituală a mediului rural românesc.
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SUTĂ DE BASME, LEGENDE, SNOAVE ŞI POVEŞTI DIN MARAMUREŞ, BAIA

MARE, ED. GUTINUL, 1994, 448 PAGINI

ION POPESCU-SIRETEANU
Nu ne facem iluzii: folclorul românesc se va stinge, specie cu specie,
într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Dar, câtă vreme va dăinui satul va
dăinui şi folclorul, primenindu-se în măsura în care se primeneşte satul.
Culegători vrednici au bătut drumurile ţării, au identificat povestitori
talentaţi, au consemnat în scris ori au înregistrat pe benzi magnetice fel de fel de
texte, de la basme şi legende până la snoave şi povestiri, adăugând recolte
bogate.
Între aceşti folclorişti se înscrie şi Pamfil Bilţiu, care a publicat acum
această. culegere, domnia sa fiind cunoscut printr-o bogată activitate de
culegător, dar şi ca autor al unor studii. Amintim participarea lui Pamfil Bilţiu la
realizarea volumului colectiv Antologie de folclor din Maramureş, Baia Mare,
· 1980; este autor al culegerii Poezii şi poveşti populare din Ţara Lăpuşului,
Bucureşti, Ed. Minerva, 1990; a publicat lucrări în Studii şi comunicări.
Etnologie (vezi VII, 1993), „Marisia" (voi. XXII-XXIV, 1994), „Acta Musei
Porolissensis" (Zalău, voi. XIX, 1995) etc.
Având în vedere că unii specialişiti în domeniu se vor pronunţa asupra
valorii folcloristice a acestei mari cărţi de proză populară, noi ne vom opri doar
la tezaurul lexical pe care îl cuprinde colecţia lui Pamfil Bilţiu. Remarcăm de la
început că autorul a întocmit un glosar foarte bogat (peste 400 de cuvinte) şi că
a încercat să vină cu unele explicaţii etimologice preluate din dicţionare sau
propuse de el, chiar dacă unele dintre aceste explicaţii sunt puţin plauzibile.
Ceea ce aşteaptă lexicologul de la folclorist este materialul autentic, aşa cum l-a
cules. Clarificările etimologice cad în seama lingvistului şi de multe ori ele sunt
mult ajutate de culegerile realizate într-o ţinută ştiinţifică neviciată de
intervenţii. Un merit al lui Pamfil Bilţiu este că la fiecare cuvânt din glosar a
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indicat numărul textului, operaţiune pe .care unii folclorişti o neglijează în
detrimentul propriei lor munci.
Unele elemente lexicale înregistrate reprezintă variante ale unor cuvinte
bine cunoscute, cum este adimant faţă de diamant. Este clar că în chiochi
avem o variantă a lui chicoti; cîrje este o variantă a lui cîrjă; 7.ăbădi este o
variantă a lui zăbăvi: Ei, frătiuc mult ai zăbădit (p. 88); Da hai, tu, odată, ce tot
zăbădeşti acolo? (p. 328). Cuvântul boarşe are sensul „testicule": capătul
brîului l-a legat de boarşe la berbece şi l-a strîns bine (p. 328); Cînd mai
zmîceşte odată de boarşe aude din nou„. (p. 328). În glosar, autorul ne spune că
acest cuvânt este urmaşul unui latin bursa, explicaţie pe care dicţionarele nu o
cunosc. Totuşi, Laurian şi Massim, în Glosariu, p. 87-88, vorbesc_despre b6siu,
pi. bosie (citeşte boş, boaşe ), cuvânt pe care Diez îl apropie de ital. şi provens.
borsa, m. şi port. bolsa fr. bourse, care În toate limbile Înseamnă bursa
„pungă". Autorii Dicţionarului limbii române, tom. I. partea I, A-B, 1913, p.
587, nu înregistreză boarşe, ci doar boaşă, pi. boaşe, explicat după Laurian şi
Massim prin lat. bursa (byrsa) care vine din gr. bursa „piele". Este de admis că
boarşe reprezintă o variantă veche a cuvântului boaşe şi că la baza lui stă
elementul latin semnalat. Deducem că boaşe reprezintă o variantă a lui boarşe
cu r disimilat. Astfel, originea necunoscută a acestui cuvânt se clarifică.
într-un dialog: - Bună dimineaţa, moşule! Dar ce faci? - Halauă şi
bozdauă şi apoi în precizarea: Era un om acolo şi zicea că face halauă şi
bozdauă (p. 56.) apare cuvântul bozdauă despre care Pamfil Bilţiu spune că are
sens neprecizat. Aici este un plural de la un sing. bozdău nesemnalat încă sau
necunoscut nouă.
Cuvîntul bozgoane (pi.) cu sensul „făcături, farmece, vrăjuri, aruncături"
apare într-un text la p. 169: „. era ceva babă şi aceea ştia să facă ceva
bozgoane, ştia să facă oareceva să rămîi în viaţă. Este o variantă a cuvântului
boscoană, înregistrat în DA.
Butan este folosit cu sensul „trunchi de copac tăiat şi curăţat de crengi,
buştean": .„ un Lemn mare, butan gros„. (p. 69-70).
Buzdug, cu sensul: „. şi-l prinseră şi-l legară buzdug (p. 147) este o
variantă a lui buzdugan, în DA fiind menţionată şi forma de fem. buzdugă.
Ceangău însemnă „clopof', desigur un anumit fel de clopot, folosit Ia
curţile oamenilor bogaţi, pentru a anunţa ora mesei: Cînd se făcu ora
douăsprezece, socociţa pune de mîncare şi ca de obicei sună ceangăul (p. 89,
90).
Cîrjea este un derivat de la cîrje: Cîlje, cîljiază-mă bine! Atunci se apucă
cîlja de bătut la porcar ca la hoţii de cai (p. 185}.
Credinţa are sensul „a se logodi": de cînd ffhpm credinţat cu mă-ta m-am
apucat şi am doborît cele mai multe stele de pe cer; ·~ă îi fac un pomninioc de
nuntă (p. 274).
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„a se desprinde", antonimul lui a se acăţa: vroia doar să se
de el; numai să ştiu că m-am descăţat de strigoiul acesta! (p. 97)
Destetora „a se deschiotora'', „a se descheia la cămaşă, la haină": el era
destetorat la grumaz (p. 157). Cuvântul presupune un antonim a se înteotora, de
la teotoare, variantă fonetică a lui cheotoare.
Lemn este folosit cu sensul „copac": Mi-ai ţipat mătura înainte şi mi-ai
încălcit drumul. Dar să ştii că le voi roade şi pe lemnele acestea pe toate. Şi
unde nu se apucă zmeoaica la ros de lemne şi a tot ros şi iar a ros, pînă cînd a
făcut un drum de ţară prin pădure (p. 57; vezi şi p. 68, 89, 162).
Stăpîn este folosit cu sensul „vrednic, în stare, în putere": Apoi dacă n-am
fost eu stăpîn ..fă-mi îngrijesc de ce mi-a dat tata, cum să iau eu ce este al tău?
(p. 259); Cun1 djost mama stăpînă să desfacă pe zmeu? (p. 192).
Sunt încă numeroase cuvinte sau variante fonetice care pot reţine atenţia
cercetătorului; unele sunt neînregistrate în dicţionare sau glosare, iar altele pun
la dispoziţia celui interesat contexte noi.
Culegerea lui Pamfil Bilţiu impresionează prin numărul mare de
neologisme folosite de povestitori. Am spune că, dintre toate culegerile care ne
sunt cunoscute, aceasta este mai „importantă" cu neologisme pe care
informatorii-povestitori le pun adeseori în gura personajelor. Trebuie să
observăm că unele cuvinte mai noi au pătruns puternic în limba de fiecare zi,
încât vorbitorul nu mai are puterea să le deosebească de lexicul tradiţional.
Prezentăm, în cele ce urmează, o listă foarte restrânsă, cu contextele în care
apare.
A n t e r i o r: nu-i ca şi cealaltă ce mi-ai dat-o a11terior (p. 73).
A p e l: (strigoiul spune) D-apoi este musai să mă duc că pe mîine
dimineaţă trebuie să.fiu la apel (p. 81).
A ta ş â: Atunci cîinii i-a slobozit şi ei s-au ataşat de el (p. 66).
B I o c: Împăratul avea o fată şi cînd s-a născut şi un brad a crescut
înaintea blocului deodată cu fata (p. 108); Vede el nişte blocuri mari pe lingă
un drum de ţară (p. 161).
Caz: Este cazul să mergi la tîrg (p. 91).
C la r: Ţi-am spus clar să nu te uiţi înapoi şi tu nu m-ai ascultat (p. 99).
C o m a n d â: Pentru că am vrut să comand eu peste toate şi nu au vrut să
comante decît ei (p. 89).
Compătimire: Lasă dumneata compătimirile cu mine (p. 91).
Conduce: Măi, condu tu afacerea, că eu mă duc să mă însor (p. 157).
C o n f o r m a: Ea nu se mai conformează obiceiului pretins de servitoare
(p. 46).
Cons ol â: S-a consolat cu gîndul că„. (p. 46).
C o n s t e r n a t: Atunci feciorul stătu locului consternat şi nu putu să
scoată nici un cuvînt (p. 68).
descaţe
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Costum: l-a făcut un costum de haine şi l-a Îmbrăcat ca din cutie. A fost
frumos băiatul după ce l-au spălat şi îmbrăcat în costumul nou. (p. 58).
D e r a n j a t: Ca un om care se simte deranjat (p. 92).
Educ aţi e: v-am dat şi bună creştere şi educaţie (p. 130).
E 1a n: Îşi luă elan şi unde nu se avîntă ... (p. 186).
Ex perie n ţ ă: Fraţii tăi au multă experienţă de viaţă (p. 146).
F o ţ ă: (feciorul de împărat) a încordat tare arcul şi din toate forţele a
tras (p. 86).
Furtun: Bagă furtunul şi dă-mi un pic de apă (p. 113).
G r a v i d ă: Nu trecu mult şi soţia i-a rămas gravidă (p. 46).
Imit a: Celelalte tot aşa făceau, o imitau (p. 87)
Invidios: Erau invidioşi tare pe fratele lor Ion (p. 87).
I n V i t a: Servitoarea cea rea iar o invită în pod (p. 47).
I m p I o r a: Nu mă alunga, îl implora, p/îngind, soţia (p. 47).
M i n i str u: Atunci numai că chemă pe un ministru (p. 157).
N e g a: Mamă-sa mai încercă să nege un pic (p. 68).
N e r v o s: N-am auzit nimic, răspunse nervos soţul (p. 48).
Ne oprim aici cu prezentarea exemplelor. Cercetătorul interesat va găsi o
mare bogăţie de material, abia semnalată de noi. Domnul Pamfil Bilţiu, prin
lucrarea domniei sale, face şi importante servicii lexicologilor, pe lîngă bogăţia
de material pusă la dispoziţia folcloriştilor.

r
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UN MANUSCRIS INEDIT DESPRE ISTORICUL
MUZEULUI DIN SUCEAVA
ION l DRĂGOESCU
La Arhivele Statului Bucureşti, Fondul Arte, Dosarul 833/1923, fila 8, se
un referat din 12 decembrie 1923 prin care prefectul judeţului
Suceava, adresează Ministerului A11elor următorul memoriu:
„Domnule Ministru,
În oraşul Suceava există un muzeu de toată importanţa, obiectele acestui
muzeu au fost colectate în cea mai mare parte, aproape în totalitatea lor, de pe
ruinele Cetăţii Domneşti şi exclusiv de pe teritoriul Primăriei Suceava;
cheltuielile cu acest muzeu au şi fost suportate de Primăria Suceava.
În timpurile austriece, pentru a se salva acest muzeu, s-a înjghebat o
societate particulară cu numele „Muzeul local".
Pentru ca statul austriac să nu poată transporta acest muzeu în altă parte şi
pentru a-1 scoate întrucâtva de sub tutela administraţiei austriece.
Astăzi, când acest pericol nu mai există şi cum această societate particulară
nu are calitatea de persoană morală, neavând aprobarea legală de a se declara
trecerea acestui muzeu în proprietatea desăvârşită a Primăriei Suceava,
instituindu-şi totodată şi controlul legal.
Supunându-vă acest raport, cu onoare vă rugăm Domnule Ministru, să
binevoiţi a aprecia şi dispune în consecinţă.".
Prefectul judeţului, indescifrabil.
La 21 decembrie 1923, Al. Lapedatu, pune următoarea rezoluţie: „Se
aprobă cererea şi se vor face formele necesare pentru îndeplinirea ei."
La 22 decembrie este conceput şi răspunsul: „D-lui Prefect al judeţului
Suceava, Bucovina: Ca urmare la adresa dvs. nr. 14682/1923 avem onoarea a vă
face cunoscut că aprobăm să se treacă în Proprietatea Primăriei oraşului
Suceava obiectele aflate în posesiunea Societăţii Muzeului local.".
Adresa urma să fie semnată de Al. Lapedatu şi Ion Minulescu.
Mărturiile de mai sus întregesc cunoştinţele despre Muzeul Bucovinei.
păstrează
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