O POEZIE POPULARA DIN ANUL 1844
LUCIAN CUCUIET

Adevă· rata creaţiune 1popuil1 ară e o manifestare spontană şi srinceră
a unor entimente rea1l·e1, a·ceasită observaţie şi 1a preciere expirimă pă1re1·ea despre naşterea unei poezii ipopul.are „care rămîne anonimă şi e însuşHă de o.ricine căruia îi pilaice şi ~n circui laţia ei oirală, ipo0te fi '9UpU!Să
unor variate itransfonmă·ri" 2 • A căiuta s entimentul, fondul, ideea 3 .unei
poezii popuiare are ponderea unei temelii pe oare . e j u stifică dorinţa
de aborda.re a unei producţii fo1l1C1oritce.
Lirica populară 1românea~ă cuprinde în varieit:atea manHestărilor
sale, între altele, pe cea erotică, ia naturii, a în tîmp'lărilor, a înS't'I"ăină 
rii, a blestemului €'1Jc. DUJpă 10liasifica rea dată de Tache P·a pahagi, tîn [irica
naturii este aşezat şi motiivul 1pasă1re galbenă-n cio1c. Acest mo•tiv es te
probabiol de provenienţă trnnsitlvăneană . 4
La sfîrşitu1 veacului trecut, I. G. Bibicescu nota că „mierla e o pasere pe care poporul român o priveşte ca un orncu'1. Tot aşa şi cucua.
Cînid se apropie Buna Vestke 1(25 ima.rtie, n.n.), adică ti.mpud cind e dezleagă limba cuou'1ui, ţăranii români s e îngrijesc 1
c a să n-audă întîia lui
cîntare pe neimînica1te, 1căci atunci rored că-i spurcă şi le prevestesc fri guri peste va,ră şi iai.te boaile. D acă îil aud cîntînd, după ce au mHncat,
văd în aceasta o prevestire bună de noroc şi sănMate" 5 . Prin urmare,
cînd prevestesc un ·rău, pălsăritle nu sînt f.erite de dlisipreţ şi ură din oare
se naşte blestemul. Există în poezia noastră doi poli: elogiul şi blestemul, ·CU nuanţări strălucite 6 •
Aşa cum ireiese şi din 1extud care urmează poeziei Paser e galbenă-n
cioc (Y. fotocopia 1 şi traducerea), aceasta ia fost cri1să la 27 martie 1844,
0

1 T. Pap ah a g i, Poezia lirică popul ară, Bu cureşti, Editura pentru literatură,
1967, p. 491.
2 Ibidem, p. 490.
3 I. G.
Bibic e s cu, Poezii populare din Transilvania (1893), Ediţie îngrijită de Maria Croicu, B ucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 27.
4 T. P a p ah a g i, Op. cit„ p. 19()-,191.
5 I. G. Bi bi c e s cu, Op. cit„ p. 363.
6 I. B î r 1 ea, Literatură populară din Maramureş, Editura pentru literatură,
1968. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Iordan Datcu cu un cuvînt înainte de
Mihai Pop, p. LVI.
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de către Ioan Popdan, preotul din Unimăt, năs1cut ~a Sarasău-Tisa 7 . Tot
din acest rtext aflăm că pr~tul I. Bapdan a fost jumit all comitatului
Crasna8 •
Pomenit ca preot ilia Unimălt în 3 ianuarie 18249 , Ioan Popdan li
murit Ja 24 aprilie 1849, în viî1r tă rde 75 ani. 10
La 25 ma.rtie 1844 s-a .afiat la Isitrău 11 , unde a parliicipat la prazniouil Bunei Ves·tiri şi !după tot ce i s-a intîmplat, a scris 1ooeastă poezie
populară .precum şi textul care o însoţeşte. Textu[ explicativ 1 -a scris
în întregime în ilimba maghiară, în prima parte cu litere ale ·a 'lfobetului
chirilic, iar în ia doua parte a folosit abît Utere a1le alfabetului llia!tin, cît
şi forme chiiriHce. Textul se încheie cu o semnătură şi oons emnarea locului unde a simţit tristeţea şi supărarea provocate de intrigi şi bîrfeli.
(vezi fig. 1 şi triadiucerea de im.ai jos).
„A scris-o Popdan Ioan din Sariasău-Ti•s•a, jurat 1al onoratulLui, nobilului comita1t Crasna la 27 martie 1844.
Nu mi-.am înidhipuit vreodată un astfel de praznic, pffnă la ireîntoarcerea mea m-iau necăjit 1Joa·te icîrte mi s-au înfimplat, ltotuQ se poate a~la
- din una cu una se .poate face două numai oo muncă, irespectul nu
obişnuia să fie aşa, ca să mă consildere josnic şi de ce nu aştept de la
oarta mea, 1air fi mult de scris aici, citeşte rbine ceea ce am ooris gre1

1

1

şit."

I . Popdan Tisa
în I'Sitrău
Poezia Pasere galbenă-n cioc şi textul prezentat au fost scrise pe verso-u:J. ultimei foi din Matric~a care cuprinde toţi bo•tezaţii, oununaţii şi
morţii din parrohia g1reoo-'catoliică Mofrt inu Mic în perioada 1788-1837 12 •
Matricola mai cuprinde pe verso-ul primei foi preoţii parohiei Moftinu
Mic, unde ·este treout în rălstiimpul 1837-1855, preoibul Geoargiu Boita.
In vremea sa, Ioan Popdan a vizitat Moftinu Mic, în 27 martie 1844
soriind poezia ipopulară şi teX'tul însoţi1 tor, i1a r în 28 martie 1844 a continuat 1pe reoto, consemnînd sentimentele sa•l e în verswri proprii fo limba
maghiară şi a în chei.a:t 1n 1 soomări1le într-o notă, de care sînt alăturate
iniţialele a-Iuitului creştinesc tradiţiona'l raipusean (fig. 2).
1

7 UNIVERSALIS SCHEMATilSMUS ecclesiasticus venerabilis cleri romano et
graeco-catholici SAECU LARIS et REGU LARIS, Buda e, 1842/43. La p . 917 se găsesc

menţiuni despre Sarasău (Szarvassz6), filie a parohiei Sighet (Sziget), iar la p. 460
aflăm numele preotului I. Popdan din Sarasău (D. Joannes Papdan de Szarvassz6).
Preot la Unimăt (Ujnemeti), această parohie a aparţinut după împărţirea administrativă bisericească,

comitatului Solnocul de Mijloc

şi Sătmar

(Szolnok Mediocri

~t

Szatmar) , p. 460.
8

PALLAS NAGY LEXIKONA, voi. XV, 1897, p. 689, vezi despre împărţirea

administrativă

înainte şi după Legea din 1876.
Arh. St. Satu Mare, Colecţia „Registre de stare civilă parohiale", nr. 1621/1824,
Unimăt, Matricola morţilor, p. 1.
10 Ibidem, p. 100 .
11
Arh. St. Satu Mare, colecţia „Registre de stare civilă parohiale", nr. 791/1826,
(Islr ău ), Matricola botezaţilor, 1844, aflăm că preot era Demetrius Keresztelky.
9
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Fig. 1. O poezie

populară

din 1844 (fotocopie).

https://biblioteca-digitala.ro

320

4

https://biblioteca-digitala.ro

321

5

PASERE GALBENA-N CIOC
Pasere galbenă-n cioc
mi-ai cîntat die noroc
De ţi-ar pica clonţul tău
Că cît mi-ai cîntat de rău
Că toată viatia me
O-ai cîntat să fie re
Şi toate zilele mele
Decît bune mai mult rele
Au nu ţ-au fost ţie griaţă
A-mi cînta mie de faţă
Dulciaţia a mi.,,o pierde
Numai zbum-n creangă verde
Că tu rău mi-ai cîntat mie
De am rămas făr' de soţie
Şi tu cu al tău cîntat
M-ai făcut geelnic bărbat
De aş şti unde lăcuieşti
Să văd ce pasere ieşti
Cu puşca te-aş în puşca
Şi la vulturi te-aş ţipa
Rău

Ştiu că nu eşti porumbiţă
Nic mierlă nic prepeliţă
Nici cuc nici pupăză
Că n-ai bune cîntece
De te-ar bate Dumnezeu
Cînd vei cloci în cuibul tău
Cînd vei vei vre pui să-i scoti
Să ţi-i mînce corbi toţi
Osîndi-te-ar D-nezeu
Să nu-m m-ai cînţi aşa rău
Şi tot prin locuri pustii
Zburînd pururele să fii
Tare nu te-oi blăstema
Numai să-ţi pice falca
Nici să mori nici să trăieşti
Numai sete chinuieşti
Pînă sama nu ţi da
Căci mi-ai cîntat aşa
Fulgiera-ti-ar Dumnezeu
Să nu cînţi altu ce rău.

în redarea poeziei au fost aplicate iprinciJpalele reguli de transcriere,
conform a'Ctualelor reguli ortografice şi au fost respectate particularită
ţile fonetice ale unor girafii din original.
- â însamnă o nuanţă între ă şi î, în grafiile: creangâ, lâcuieşti,
fâcut, zburând, v. Puşcariu, LR, I, 62.
- grafia ga]bene ii redă un e nazalizat, v. Rosetti, ILR, VI, 153.
- .semnull e este ·Lraoocris ă în giriafiile: reu, checi, V. Bib. P., XXII.
- a latin (aocentuat şi neaccentuat rnrmat ide n s au m +con s oană
în elementele fatine 1ale limlbii) trece în ă care este închis in î, vezi grafiile: cantat, quânld, mânce, v. Rosetti, ILR, IV, 78.
- am notat pe o neaccentuat cu u, în grafiile zbora şi bonâ, v. Rosetti, ILR, IV, 4'3.
- semnul â este transcris ă în grafiile: bunâ, cîntâcâ, V. Bib. P.,
XXII.
- vocala ă este rtransorisă e tîin grafiile: bun ă, cîntăcă , 'V. Bib. P.,
XXIII.
- semnele e şi e din grafiile: reu, teu, se, che, ved sînt transcri e
cu ă , v. Bib. P., XXII.
- 1a m păstrat realizarea lui e ca ie: ieşti, v. Rosetti, ILR, IV, 64.
- am introdus un i înainte de e în grafia: perde, v. Bib. P„ XXII.
1
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vocala î lipseşte, dar exi'stă arhirfonemUil N, v. Rosetti, ILR, IV,

64.

- am păstrat omisiunea lui i după consoana m, în igrafia nu-<m, v.
Rosetti, ILR, VI, 227.
- am re dat în cuvrntele de origine latină pe d +i, e prin z, în fonetismele: 1di1lele, Dumnedeu, pupădi•e, 'V. Rosetti, ILR, VI, 246.
- grupul etimologic ti este transcris prin ţ, în grafiile: clontiul, viaitia, v . Bib. P., XXII.
- am respectat nO'ta•r ea prin ts='tz=ţ, în .g ratii'le: iz-au, g·r iatze,
fatze, porurrn1bitZ1e, 1v. RosietJti, ILR, IV, 56.
- v·ocaiele e şi i trec în ă şi î după ţ şi r, !În .g rafiile: 1gria ţe , faţe,
porum biţe , v. RoseHi, ILR, IV, 32.
- aceeaşi notare cu ţ, cinid c kvtin + i în hiait este urmat de io, iu,
ia, ca în grafia socie, v. Rosetti, IV, 54.
- am 1păstrat notarea prim re, K:lînld c 'labin + i în hialt, esre u1n mat de
io sau iu accentuaţi, în grafia cioch, v. Rosetti, IiLR, IV, 54.
- k chkiliic ll['lmat de e şi i este reda't iprin eh 1n grnfiille: che,
dechirt, v. Puş1cariu, LR, I, 95.
- u după q nu se pronunţă în g~atfiile: qua1t, quânld, •v. Rădulescu,
SL, p. 192.
- am redat grupul tC'Z prin ţ în grafia: c12:ipa, v. Alexio'i, Mat. de
lim:bă, p. 279.
- am notat sh ,prin ş în grafia ashe, v. Mînidrescu, Lit., p. 231.
- grupul \laltin sic u rimat de e, i e'S.te transcris prin şt, rea în gira~
fiHe sci, sciu, rchinuieSJCi, V. Bib. P., XXII.
- vocala ă este restabilită 1n prefixul re, în grafia reu:nas, v. Bib.
P., XXII.
- nu am ipă'S'trat cooooanell:e duble şi u final, în grafiHe docc, cântatt, tott, v. Bib. P., XXII.
- nu am .unificat ipotrirvit ortog1rafiei aotua[e g1rafiiJ1e cu n +rp, de
exemplu: în .puşca, rv. Bi!b. P., XXIII.
- am menţinut ipC111itk:1u1la !deictică - lle •aidăugată ·a idverbului purure,
v. Rosetti, ILR, IV, 94.
- am p ăstrat formele: me, ~·e, geelnic, pasere, n~c şi ·a pocopa prepozi ţiei fără.

ABREVIERI

1. Alexiei, Mat. de limbă - Material id e Hmtbă din „Codicele de Petrova", în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, vol. XIII,
partea I-II (1912), Bucureşti, 1913, rp. 278-293.
2. Bib. P. - I. G. Bibicescu, Poezii populare din Transi~vania (1893),
Notă asupra e.diţiei, Bucureşti, Editura Minerva, 1970.
3. Mîndrescu, Lit. - S. Miînrlrescu, Literatură •şi d biiceiuri poporane din
comuna Rîipa de Jos, ·C omitatul Mureş-Turda (T1I'ans111rvania), Buou.reşti, 1892.
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LR. - S. Puşcariu, Limba română, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 19716.
5. Rădulescu, SL. - I. H. RăidulesC!'U, Sorieri lingvistice, Editura şLiin
ţifiică, 1973.
6. Rosetti, I. L. R. - All. 1R osetti, Istoriia 1im1bii .române, 'Vol. IV, V, VI,
Bucureşti, Edi.tm:a şltiinţifiică, 1966.
4.

Puşcariu,

Poezia „Pasere galbe.nă-n doc" constituie o mărturie a stadiu1ui !limbii, fiind o irefle'clare a exiprimării unor furme ichkiHce şi a adaptării
alf.abetului chirilic ~a 1brelbuirnţeile limibii române 13 , .ia cuilt~varea ·a cesteia.
Intr-un articol dlin „Foaie pentru minte, inimă işi ·liiteralbură" publicat în anul 1838, îndemnul autorului ca fiecare să scrie în dialectul său,
că 'limba noastră să se ilrnlbogăţească de cuvinte şi de ziceri, să se scrie
româneşte 14 se încadrează Qntr-o operă comună de eforturi de la mijlocul secolu1lui al XIX-1ea rpenrtJru 1cu11'tiva·r ea 1limibii şi ipenbru uni'talte naţională care se va ireailiza [n etapele bine cunoscute. 15
Penbru a evidenţia monogeneZJa creaţiei populare şi individuailismul
său creator, rpă 1reri1le exiprilmate ide profesorul Mihai Pap işi Pavel Ru:xăndoiu cu privire la rolul „fiecărei variante care are o serie de variante care i-au ipremets dair care nu sînt forme de pregătire a unei
forme finale, fiecare variantă cornstituinld un moment indepenldienlt " 16
sint o importantă punrte Ide ll:egătură şi de continuiitate a unor idei asupra genezei fok1orU!lui literar.
Motivul „P,a:sere ga11benă-n ci\QIC" cunoaşte mai mu:Ue variante, stud'ierea lor comparativă es•t e fadiliitată prin publicarea a1cestoira în culegeri de poezii porpu1liare: Simeon C. iMlîndrescu, Literatură şi l()lbicei uri
poporane din comuna Rîpa de Jos, oomitatul Mureş-Turda, Bll'cureşti,
1892, p. 19-20, I. G. Bibicescu, Poezii populare din Transilvania, cap. III,
Străinătatea, text 136, ip. 111-112, Ovid Densuşianu, Graiul din Ţara
Haţegu1ui, 1915, text XXXIV, p. 81, Dumitru Pop, Folclor din Transilvania, text 28, p. 458 şi text 29, p. 458, Folclor din Oltenia şi Muntenia,
vo1. I, ,t ext 28, p. 33, Folclor din Oltenia şi Muntenia, vol. I, text 100,
p. 63, FolClor din Oltenia şi Muntenia, vol. I, text 153, p. 84, Fa1clor din
Oltenia şi Muntenia, vol. IV, text 244, p. 739, Foklor din Oltenia şi
Muntenia, 'Vol. VI, text 467, p. 453.
In continuare dăm şi traducerea tex•telor <le pe 1'ecto 1(v€zi fotocopia 2).
12 Arh. St. Satu Mare, Colecţia „Registre de stare civilă parohiale", Mofti nu
Mic, neinv., p. 210.
13 v.
V as i Ie
A 1 e c s a n d r i, Poezii populare ale românilor, 1908, p. 4.
nota 1 şi Sex t i 1 P u ş ca r i u, Limba română, vol. I, Bucureşti, Ed. Minerv.a,
1976, p. 94.
14 Foaie pentru minte, inimă şi literatură, 1838, nr. 23, p. 181.
15 A d ·r ian F o c hi, Caietul de cîntece populare al lui Manuil Isopescu din
anul 1843, în „REF", Tom 2Q, 1977, nr. 1, p. 83.
16 Mi hai
P op şi Pa v e 1 R u x ă n d oi u, Folclor literar românesc, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică 1978, p. 95.
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A LYRICAL FOLK POEM FROM 1844
(Summary)

The Rumanfan rpopular lyirka1l poetry includes in the vaifiety of itJs
manifestations 1Jhose of: Iove, nature, happenings, allienation, curse el1Jc.
After the clia:ssification of Tadhe Papahagi in ithe 1lyricai 1poetry of nature is also set the motif ,o f the „y~llow beak lbird". This is rprob.albly a
Transylvanian moti.f.
The popular rpoem „Yellow Beak Bfo:'d" was gathered and W•r itten
by Ioan Popdan, pri.est in Unimăt, in Moftinu Mic, on the 27 th of March
1844. The poem irepresenrtJs in i1ts essenice bhe roncretization, the sincerity and the beauty of the Rumanian folk rpoem and it is an evidence for
the originality and it he o~dness of .a moti1f in the folk lyricaJl poetry.
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