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1. De la descoperire pânã la cercetarea ºtiinþificã
a folclorului. Câteva gânduri preliminarii
Descoperirea, culegerea, cercetarea sunt trei cuvinte-repere care
marcheazã calea cunoaºterii folclorului, a culturii folclorice care a
existat ºi s-a modelat alãturi de cultura instituþionalã1 sau cultura autonomã, cum se numeºte mai recent.
Folosirea timpului verbal al trecutului ar putea sugera faptul cã ne
ocupãm de o culturã care ºi-a încheiat misiunea atât în culturile naþionale cât ºi în cele universale. Or lucrurile nu stau aºa: chiar cu riscul de
a supraevalua existenþa ºi rolul culturii populare în spiritualitatea omului din noul mileniu, putem vorbi de folclor etern, folclor ale cãrui începuturi sunt departe de a coincide cu momentele de descoperire, de trezire a interesului faþã de el. Folclorul va exista ºi atunci când, poate,
datoritã globalizãrii absolute a lumii se va crede cã existenþa acestui fel
de culturã ºi-a pierdut definitiv orice raþiune de a fi. Iar folcloristica va fi
consideratã ºi ea anacronicã ºi va fi radiatã din nomenclatorul ºtiinþelor funcþionale din simplul motiv cã se ocupã de o felie a trecutului omenirii, neaducând foloase imediate, pragmatice.
Pânã la împlinirea acestei prorociri sumbre credem cã mai sunt
oameni care-ºi pãstreazã, pe de o parte, valorile clasice ale folclorului, iar
pe de altã parte, vor crea bunuri noi care, în ciuda vieþii moderne peste
mãsurã ºi a nevoilor reale, vor fi numite, datoritã modului de creaþie, circulaþie ºi oglindire, tot producþii folclorice.
În mod cert se vor reduce considerabil deosebirile de culturã ºi civilizaþie între sat ºi oraº, prin urmare ºi deosebirile dintre folclorul sãtesc ºi
cel urban, dar folclorul, ca mod special de oglindire a vieþii, de exprimare a stãrii de suflet ºi de spirit, de modelare comportamentalã în societate a viziunii despre lume ºi a unei estetici neacademice, necanonizate din
afarã  nu va dispãrea. Pentru cã nu va dispãrea una dintre esenþele fiinþei umane: de a gândi ºi de a crea ºi în afara normelor sistemelor instituþionale, în subsolul edificiului culturii autonome din ce în ce mai sofisticate ºi arhiorganizate. Aºa cum remarcã folcloristul clujean, Keszeg
Vilmos, cultura instituþionalizatã, oficialã nu va suplini niciodatã pe cea
popularã. De culturã popularã dispune nu numai þãrãnimea feudalã ci ºi
locuitorii din bloc sau omul modern care stã în faþa maºinii de calcul.2
1 Nagy I. 2001.5.
2 Keszeg V. 2000. 5.
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Acest fenomen se întâmplã pentru cã folclorul ºi-a pãstrat pânã astãzi
caracterul sãu atotcuprinzãtor, înglobând cunoºtinþe referitoare la om ºi
naturã, lumea macro- ºi microcosmicã, lumea realã, perceptibilã ºi transcedentalã. Virtuþile acestei culturi rezidã în naturaleþea ei, izvorâtã din
contactul nemijlocit al omului cu natura, în lipsa artificiilor, în oglindirea,
în forme estetice clare, accesibile tuturor, a problemelor umane generale.
Nu va dispãrea nici sensul etern al îndemnului la autocunoaºtere,
Cunoaºte-te pe tine însuþi cu care erau întâmpinaþi grecii la intrarea în
templul lui Apollo din Pythiu.
Acest curs nu are intenþia sã prezinte cultura folcloricã a unui singur
popor, deºi folclorul românesc va sta în centrul atenþiei lui, ci va urmãri
în primul rând evoluþia, în timp ºi în spaþiu a acestei sfere de culturã în
centrul ºi sud-estul Europei. Accentul va cãdea, aºadar, pe latura diacronicã, desigur organic corelatã cu cea sincronicã.
Una dintre trãsãturile culturii primitive  spunea K. Birket-Smith,
renumitul etnolog danez  este aceea cã se mulþumeºte cu sine însãºi
dând dovadã de o notã de exclusivism cultural. Numai noi suntem
oameni autentici  spun eschimoºii, hotentoþii despre ei înºiºi, iar
strãinii sunt neglijabili.3 Asemenea autocalificãri nu sunt rare nici la
nivele de culturã superioare. Strãinii vorbesc un limbaj ininteligibil, ei
sunt barbari, cum spuneau grecii ºi romanii, ei sunt muþi, cum s-au
exprimat ruºii despre popoarele germanice, sau cel puþin sunt ciudaþi,
stranii (etrangers), dupã expresia francezilor.
În realitate izvoarele culturilor sunt similare. Interpretãrile, explicaþiile acestei minuni  considera Kaj Birket Smith  sunt cele mai diferite,
dar ele oglindesc, deopotrivã, unitatea culturii umane.
De aceea cel care este pasionat de cunoaºterea de sine, de cunoaºterea profundã a propriului sãu neam, ei bine, nu poate renunþa la cunoaºterea acelor popoare de care este legat prin mii de fire tainice, discrete,
invizibile. Este inadmisibil, afirmã Kaj Birket-Smith, sã considerãm propria noastrã culturã drept unicã. Ea este doar una dintre cele multe, ea
este o parte componentã a culturii umane universale.4
Cunoaºterea culturii folclorice pe care o propunem, reclamã de la
sine parcurgerea succintã a istoriei interesului pentru folclor.

3 Birket-Smith K. 1969. 7.
4 Idem.
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1.1. Evoluþia interesului cultural pentru folclor
ºi a unor atitudini explicative
Primele semne ale interesului cultural sau sociologic sunt generate
de diversificarea vieþii sociale, economice, politice, culturale a societãþilor europene. Fãrã sã avem întotdeauna date exacte, anumite evenimente, evoluþii ale istoriei ºi culturii europene sunt repere ºi pentru conturarea unei istorii a descoperirii unui alt tip de culturã a cãrei existenþã
anterioarã nu a fost luatã în seamã. Oricum, nu i s-a acordat o atenþie cu
pretenþii ºtiinþifice.
Descoperirea culturii populare, în mod direct sau indirect, este o
consecinþã a descoperirii poporului ca ºi categorie socialã.
Este de netãgãduit cã observaþii etnografice s-au fãcut deja în antichitate, cã descoperirile geografice, colonizãrile au aºezat culturile populare în centrul atenþiei. ªi totuºi etnologia se afirmã ca ºtiinþã de abia acum
un secol ºi jumãtate, cercetãrile, culegerile folclorice, de asemenea, nu
au o vechime mult mai mare. În fond folcloristica s-a nãscut din conjugarea filozofiei, esteticii, filologiei ºi etnologiei, dupã un lung proces de
pregãtire în condiþiile atmosferei spirituale a iluminismului, preromantismului ºi romantismului.
În urma descoperirilor geografice, prin descrierile bogate în detalii
etnografice ale exploratorilor ºi misionarilor, gândirea europeanã intrã în
contact cu civilizaþia ºi cultura popoarelor primitive. Aºa cum afirmã
Giuseppe Cocchiara în lucrarea Istoria folclorului european, descoperirile geografice din secolul al XVI-lea, descoperirea Americii i-au determinat pe oamenii de ºtiinþã ca alãturi de instituþiile existente sã studieze ºi
etnografia popoarelor. Iluminismul, preromantismul, romantismul, pozitivismul, evoluþionismul etc. sunt doar trepte ale cercetãrii.5
În secolele al XVIII-lea, XIX-lea cultura societãþilor de rând din Europa
a devenit interesantã, preocupãrile pentru cultura popularã devin din ce în
ce mai insistente, diversificându-se ca obiect ºi orientare, creându-ºi forme instituþionale: asociaþii, societãþi, muzee, publicaþii. Se delimiteazã ºi o
terminologie proprie, e adevãrat, la început difuzã ºi divergentã.
În locul termenilor puºi mai înainte în circulaþie, antichitatea popularã, literatura popularã, un arheolog englez creeazã un termen (concept) bazându-se pe interpretarea termenilor folk (popor) ºi lore (ºtiinþã),
dând cuvântului compus sensul de ºtiinþa poporului. Termenul creat de
5 Cocchiara 1954. 17.
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W. J. Thoms, în decursul carierei sale de peste un secol ºi jumãtate va fi
investit cu semnificaþii diferite, ºi nu va ajunge nici pânã azi la generalizarea unui sens unitar. Ceea ce este comun tuturor interpretãrilor este
opoziþia faþã de artele culte, în primul rând faþã de literatura cultã.
În procesul de clarificare terminologicã, atenþia oamenilor de culturã, a
cercetãtorilor se îndreaptã, rând pe rând sau alternativ, spre alte ºi alte domenii ale culturii populare, spre alte genuri ºi specii ale literaturii populare.
Dupã opinia lui Cocchiara, în aceastã atmosferã crescândã a cultului
primitivismului ºi a valorilor populare care-l conservã se contureazã
douã direcþii în abordarea faptelor de folclor:6
 entuziasmul romantic care creeazã conceptul de poezie popularã;
 începuturile ºi dezvoltarea atitudinii explicative faþã de poezia
popularã ºi de folclor în genere.
Precursor al ambelor direcþii este considerat Giambatista Vico.7 Gânditorul italian, încã din 1725 vorbea despre limba primitivã a popoarelor
sãlbatice, ea fiind mai coloratã, mai vie ºi, deci, mai poeticã prin concreteþea ei decât aceea a popoarelor civilizate. Dupã opinia lui Vico în acest
stadiu de culturã, în care mentalitatea ºi modul de gândire sunt dominate de animism, îºi are originea metafora însãºi, ca trãsãturã definitorie a
poeziei.8 Glasul lui Vico  cum se exprimã Cocchiara  este un glas nou în
istoria gândirii europene. În opoziþie cu iluminiºtii, Vico îºi dã seama de
valoarea tradiþiei, considerând-o drept întâiul element roditor al istoriei.9
M. de Montaigne este entuziasmat de poezia popularã numind-o
pur naturalã, plinã de naivitate ºi graþie ºi, cu mult înaintea romanticilor, o prefera vlãguitei poezii de salon, artificialã ºi lipsitã de preþ.
Creºterea interesului pentru folclor este amplificatã, anterior romantismului, de colecþiile lui Johann Gottfried Herder, publicate în anii 17781779. În Prefaþa volumului Volkslieder (Cântece populare) el vorbeºte de
descendenþa poeziei din cântecele populare. Ideile vehiculate de Herder
ºi apoi de întreaga miºcare romanticã reprezintã în esenþã un interes cultural faþã de literatura popularã ºi valorificarea ei la nivelul creaþiei academice. Folclorul este conceput ca document de reconstituire a trecutului
istoric naþional ºi ca bazã a dezvoltãrii culturilor naþionale moderne.
Este de remarcat faptul cã interesul romantic pentru folclor este alimentat de trei surse de naturã ºi intensitate diferite: interes cultural,
6
7
8
9

Pop M. 1976. 10.
Idem.
Îl citeazã Pop, ibidem 11.
Cocchiara 1962. 109.
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abordare apologeticã ce evolueazã spre mistificãri ºi, într-o mãsurã mai
micã, interes ºtiinþific. (Este interesant cã acest mod de abordare a folclorului persistã ºi astãzi, mai ales în conºtiinþa folcloriºtilor amatori ºi a
publicului lipsit de iniþiere ºtiinþificã.)
Sub dominaþia interesului cultural se intensificã ºi se extinde acþiunea de culegere a literaturii populare. În aceastã epocã apar marile colecþii naþionale de folclor poetic. (Este semnificativ cã atât colecþiile de poezie popularã româneºti cât ºi cele maghiare din Transilvania au fost
alcãtuite, în bunã mãsurã, sub imperiul aceloraºi motive: entuziasm,
dovezi ale trecutului, dovezi ale identitãþii naþionale, etnice etc.)
În aceastã orientare romanticã îºi au originea ºi primele încercãri de
explicare a literaturii orale, dar ºi nucleele folcloristicii ºtiinþifice de
mai târziu.
Atitudinea explicativã faþã de poezia popularã ºi de folclor, în genere,
se întemeiazã pe tendinþa de a descifra, în poezia popularã, psihologia specificã a poporului care a creat-o. Pe aceastã linie se înscrie ºcoala etnopsihologicã, prefiguratã de poetul ºi filologul german Ludvig Uhland, care
face trecerea de la entuziasmul romantic la atitudinea explicativã, fundamentatã de etnopsihologi ca H. Steinthal, M. Lazarus ºi W. Wundt.
Aºezarea faþã în faþã a celor douã atitudini în legãturã cu folclorul
pune în luminã un nivel de gândire despre acest tip de culturã. În timp
ce romanticii afirmau cã poporul creeazã, poporul este poet, poezia
popularã este oglinda sufletului popular, etnopsihologii cãutau rãspunsuri la întrebãrile: ce sunt cântecele populare, cine le-a creat? Ce reprezintã ele pentru cei ce le-au creat? Pasul calitativ stã nu numai în felul ºi
conþinutul întrebãrilor, ci ºi în schimbarea opticii asupra creaþiei ºi creatorului. Poezia popularã nu mai e conceputã ca emanaþie a unei colectivitãþi nediferenþiate, ci este atribuitã indivizilor dotaþi, integraþi unui
mecanism psihologic colectiv. ªcoala etnopsihologicã este continuatã în
direcþia descifrãrii textelor folclorice, având ca scop principal descrierea,
descoperirea sufletului popular.

1.2. Constituirea ºi dezvoltarea orientãrilor ºtiinþifice
Acumulãrile de cunoºtinþe ºi informaþii despre literatura popularã au
condus la constituirea treptatã a orientãrilor ºtiinþifice în abordarea faptelor ºi în definirea conceptului de folclor, marcând dezvoltarea folcloristicii ca ºtiinþã.
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Atenþia exegeþilor se îndreaptã treptat spre basmul fantastic, spre
legãturile acestuia cu alte forme narative, ca de pildã epica eroicã, mitul,
ºi prin acestea cu riturile, magia ºi obiceiurile strãvechi.
Pionierii acestui demers au fost fraþii Grimm, Wilhelm ºi Jakob. Apariþia colecþiei lor de basme, în 1812-1814, sub titlul Kinder und Hausmärchen reprezintã o cotiturã în istoria folcloristicii europene. Acest
moment genereazã studiul comparat al basmelor. Se observã cã cele
publicate anterior sau ulterior în Franþa ºi Italia ºi basmele germane seamãnã foarte mult între ele, cã aceleaºi teme se regãsesc în basmele
popoarelor europene. În mod firesc se pune întrebarea care este originea
basmelor ºi cum au ajuns la aceste popoare.
Nu este lipsit de semnificaþie faptul cã formularea acestor întrebãri
coincide cu perioada în care lingviºtii cautã sursele comune ale limbilor
indoeuropene, iar Franz Bopp pune bazele lingvisticii comparative indoeuropene. Materialele existente în culegeri ºi orientarea ºtiinþificã a lingvisticii fac sã aparã, în cercetarea basmului, probleme legate de originea
ºi circulaþia temelor ºi a subiectelor, de originea basmului ca fenomen
cultural ºi categorie a literaturii orale.
Fraþii Grimm, pe baza basmelor, încearcã sã reconstituie o mitologie
germanã veche, efort intelectual impus de epoca renaºterii culturale ºi
politice germane. Interesul global, internaþional pentru folclor se transformã în cercetãri naþionale.10
Basmul este aºezat de fraþii Grimm într-o luminã nouã. Basmele nu
sunt numai un produs al fanteziei  afirmã ei , ci ºi documente istorice
de mare preþ.
Un nou pas pe drumul maturizãrii folcloristicii ca ºtiinþã ºi pe cel al
valorificãrii folclorului este fãcut de ºcoala mitologicã, marcatã de numele lui Max Müller. Într-o lucrare de mitologie comparatã acesta aratã cã
sursa primarã a basmelor sunt vechile mituri indo-europene. El presupune cã fiecare popor, atunci când s-a despãrþit de unitatea indo-europeanã, a luat cu el miturile ºi le-a dezvoltat sub formã de basme.
Teoria mitologicã a basmelor este urmatã de ipoteza indianisticã a
orientalistului T. Benfey, dupã care basmele indo-europene îºi au sursa
în vechea literaturã indianã. Benfey explicã acest fenomen prin migraþia
popoarelor dinspre rãsãrit spre apus ºi prin contactele culturale de la un
popor la altul.
10 Voigt V. 2001. 70.
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Datoritã ipotezei lui Benfey se dezvoltã deci teoria migraþionistã a
temelor sau a motivelor literaturii orale.
Cercetãrile antropologice asupra popoarelor primitive, noile descoperiri arheologice din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, studiile de
egiptologie sau asupra literaturii Greciei antice au deschis alte perspective cercetãrii basmului popular.
Se constatã cã în basmele europene se regãsesc numeroase idei, teme
ºi motive atestate în cultura popoarelor primitive ºi antice.
Se remarcã similitudinea basmelor unor popoare despre care este
greu de presupus cã ar fi avut contacte, de orice naturã. Asemenea constatãri infirmã teoria difuzionistã, migraþionistã a lui Benfey. Andrew
Lang trage concluzia cã basmele s-au putut naºte independent, la diferitele popoare ale lumii, din substratul de credinþe primitive.
O datã cu teoria paralelismului cultural se admite poligeneza temelor ºi formelor similare de basm în spaþii culturale independente.
Având poziþie evoluþionistã, adeptul poligenezei basmelor este
James Frazer, care ajunge la concluzia cã toate popoarele, parcurgând
aceleaºi etape ale dezvoltãrii culturale, produc, pe aceleaºi trepte, bunuri
culturale asemãnãtoare.
Folcloristul francez, Arnold van Gennep, elaboreazã teoria originii totemice a basmelor, argumentatã prin numãrul mare de animale care apar în
basme ºi rolul acestora în desfãºurarea ºi finalizarea acþiunii.
ªcoala finlandezã marcheazã un salt în cercetarea basmelor. Intenþia
de reconstrucþie a unei epopei nordice (este vorba de Kalevala, alcãtuitã
de Elias Lönrot) determinã un interes deosebit pentru eposul oral din
aceastã zonã. Studiind variantele diferitelor cântece intrate în componenþa Kalevalei ºi rãspândirea lor geograficã în folclorul finlandez, Julius
Krohn (poet ºi folclorist) ajunge la concluzia cã fiecare din aceste cântece a avut la bazã o formã primarã singularã, ca arhetip, din care s-au dezvoltat ºi diversificat variantele. Astfel s-a creat o ºcoalã care a studiat pe
baze filologice rãspândirea variantelor ºi filiaþia dintre ele. Cu aceastã
metodã au fost cercetate ºi basmele populare, metodã adoptatã ºi de folcloristica europeanã, apoi ºi de cea americanã. Scopul final al investigaþiei a fost reconstrucþia arhetipurilor, prin analizã comparativã. S-au
determinat circulaþia ºi distribuirea geograficã a variantelor, s-au identificat zonele de maximã intensitate ºi zonele periferice, care conservã formele vechi ale creaþiilor orale.
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Se alcãtuiesc cataloage tematice ale basmelor lumii sau pentru basmele diferitelor popoare.11 ªcoala finlandezã consolideazã deci o metodã
de cercetare a naraþiunii populare: comparativismul istorico-geografic.
Carenþa acestei metode este aceea cã are în vedere numai planul tematic
al basmului, nu ºi realizarea concretã a acestuia. Astfel se neglijeazã specificul naþional sau local în realizarea fiecãrei teme.
În exegeza basmului face un pas remarcabil folcloristica rusã, arãtând interes pentru fenomenul povestitului, pentru rostul povestirii în
viaþa satelor ºi pentru personalitatea povestitorului. Atenþia cercetãtorilor se îndreaptã spre rolul individului povestitor în crearea ºi transmiterea materialului, spre legãtura dintre acest material ºi mediul în care circulã. Cu ºcoala rusã se pare cã se demitizeazã misterul creat în jurul
basmului ºi se impune treptat o nouã atitudine faþã de basmele populare. Ele nu mai sunt simple teme de largã circulaþie sau resturi de mitologie, ci expresii ale mentalitãþii ºi vieþii.
Metoda de cercetare fundamentatã de Mark Azadovski vizeazã un
tip de culegeri ºi monografii folclorice: culegeri de basme de la acelaºi
povestitor, monografii asupra povestitorului ºi povestirilor sale. La nivel
interpretativ, se pun bazele analizei stilistice a basmelor.
Interesul pentru folclor, desigur, nu s-a limitat la lirica popularã ºi la
basme. Dimpotrivã, au fost cuprinse în sfera preocupãrilor pentru folclor
ºi alte categorii, ce la rândul lor au contribuit la diversificarea modurilor
de abordare teoreticã a folclorului literar. În locul problemelor de genezã,
tipologie ºi fenomenologie, folcloriºtii acordã mai târziu interes valorii
estetice a categoriilor folclorice. Acest mers al lucrurilor determinã o
amplificare ºi mai pronunþatã a modalitãþilor de cercetare a folclorului.
În aceastã privinþã s-au conturat trei tipuri fundamentale de cercetare:
a.) cercetarea nemijlocitã care porneºte de la faptul de folclor viu, ºi
presupune cercetare de teren;
b.) cercetarea tipologicã  presupune sistematizarea ºi clasificarea
materialului cules dupã unele sisteme metodice;
c.) interpretarea teoreticã a faptelor ºi informaþiilor înregistrate. Ea
este determinatã de complexitatea obiectului, de volumul materialului cules.
Interpretarea teoreticã, la rândul sãu, poate avea mai multe obiective:
11 Cel mai vestit catalog aparþine finlandezului Antti Aarne, publicat în 1910 la Helsinki, care apoi a fost întregit ºi republicat de Smidt Thompson în 1961, tot la Helsinki.

1. CÂTEVA GÂNDURI PRELIMINARII

17

 cercetare istoricizantã, cu scopul de a defini geneza, apariþia, evoluþia faptelor de folclor, în raport cu evoluþia istoricã a comunitãþilor;
 cercetare funcþionalã pentru descifrarea rolului jucat de faptele
folclorice în viaþa colectivitãþilor care le vehiculeazã;
 cercetare esteticã  analizã literarã  constituie baza examinãrii estetice. Este vorba de descifrarea semnificaþiilor integrate în conþinutul
ºi structura creaþiilor folclorice, de descrierea modelelor artistice ºi a
mijloacelor de expresie prin intermediul cãrora semnificaþiile sunt
transmise. Datoritã preocupãrilor tematologice, care au avut mult
timp o întâietate în folcloristicã, analiza literarã, cercetarea esteticã a
folclorului au fost lãsate pe planul al doilea sau au fost neglijate.
În folcloristica româneascã datoritã unor gânditori ca Barbu Delavrancea, George Coºbuc, Lucian Blaga, George Cãlinescu ºi altora12 s-au
conturat, s-au elaborat niºte principii ºi metode de exegezã esteticã adecvate folclorului. Asemenea preocupãri sunt prezente ºi în folcloristica
maghiarã contemporanã.13
Desfãºurarea, sporirea interesului pentru cultura popularã, înmulþirea cercetãrilor, a specialiºtilor, a instituþiilor specializate ºi nu în ultimul rând creºterea considerabilã a materialului folcloric cules au impus
depãºirea modalitãþilor anterioare de abordare ºtiinþificã a folclorului.
Au intervenit mutaþii în critica de text, în modul de cercetare pe teren
spre metode precise de cercetare nemijlocitã, în sistemul ºi principiile de
clasificare ºi sistematizare, în nivelul interpretãrilor teoretice.

1.3. Scurtã istorie a evoluþiei interesului pentru folclorul
românesc ºi a folcloristicii româneºti
Primele culegeri de folclor românesc dateazã abia din secolul al XIXlea. Din aceastã cauzã dovezile existenþei culturii populare pot fi gãsite
în surse indirecte: limbã, cronici, inscripþii, opere literare, lucrãri ºtiinþifice  româneºti ºi din alte limbi.
12 Câteva lucrãri reprezentative: Delavrancea, Barbu: Din estetica poeziei populare.
Bucureºti, 1913; Coºbuc, George: Simbolurile erotice în creaþiunile poporului
român. Bucureºti, 1897; Blaga, Lucian: Trilogia culturii. Bucureºti, 1944; Cãlinescu, George: Estetica basmului. Bucureºti, 1965.
13 Câteva lucrãri reprezentative:Voigt Vilmos: A folklór esztétikájához. Budapest,
1972; A folklóralkotások elemzése. Budapest, 1972; A folklórtól a folklorizmusig.
Budapest, 2001; Keszeg Vilmos: A folklór határán. Bukarest, 1991.
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Un asemenea exemplu, nu lipsit de importanþã, ne oferã versurile
poetului maghiar Balassi Bálint (1554  1594) din care au ieºit la ivealã
numele a douã cântece româneºti14 dupã care se pot cânta versurile unei
poezii ale poetului maghiar. Astfel sunt amintite melodiile româneºti
Savu nu lasã-n casã fata (Az Szavu nu laszen fata oláh ének nótája) ºi
Ciobãniþa românã care-ºi plângea oile rãtãcite.
Sunt cunoscuþi cronicari ºi cãlãtori strãini care în secolele urmãtoare au consemnat cântece populare româneºti. Din secolul al XVII-lea
dateazã cea dintâi încercare de a folosi schemele prozodice ale poeziei
populare drept model pentru poezia cultã româneascã în Psaltirea în versuri (1673) a mitropolitului Dosoftei.15
Folclorul românesc îºi capãtã semnificaþia sa prin operele Stolnicului Constantin Cantacuzino ºi Dimitrie Cantemir. Primul în Predoslovia
la Istoria Þãrii Româneºti, se opreºte asupra cântecelor bãtrâneºti, socotindu-le documente istorice, iar Dimitrie Cantemir poate fi considerat,
datoritã operei sale capitale, Descrierea Moldovei, primul cercetãtor al
etnografiei ºi folclorului românesc.
Din 1768 s-a pãstrat o culegere de cântece populare alcãtuitã de un
câmpian holtei, sub titlul de Cântece câmpeneºti cu glasuri româneºti,
tipãritã probabil la Buda.
Austriacul Fr. I. Sulzer, autorul lucrãrii Geschichte des Transalpinischen Daciens (Viena, 1781) înregistreazã un imens material privind obiceiurile, jocul popular, cãluºul, precum ºi 10 melodii, dintre care 8 sunt
dansuri populare.16
În opera lui Ion Budai Deleanu sunt integrate obiceiuri, cântece, proverbe, elemente miraculoase din basm. Iluministul autor al Þiganiadei
admirã valoarea esteticã a acestora. În comentariul operei gãsim exprimat îndemnul spre culegerea poeziei populare ca sã nu cadã în uitare.
Nu este lipsit de interes în aceastã schiþã istoricã a interesului pentru folclorul românesc puternica influenþã a cântecului popular în opera
poeticã a Vãcãreºtilor ºi a lui Costache Conachi, nici contribuþia importantã a lui Anton Pann prin Cântece de stea din 1822, în care include,
pentru prima datã, ºi folclor din mediul orãºenesc.

14 Bîrlea O. 1974. 17.
15 Istoria literaturii române 1964. 14.
16 Iorga N. 1928. 228.
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Interesul ºi pasiunea pentru poezia popularã, pentru culegerea ºi
cercetarea valorilor care o compun începe sã ia proporþii în secolul al
XIX-lea, mai cu seamã în epoca paºoptistã.
În aceastã perioadã Mihail Kogãlniceanu (18171891) aduce o contribuþie însemnatã la cultivarea ºi dezvoltarea interesului pentru folclor
ºi valorificarea lui literarã. În articolul de fond al primului numãr al
revistei Dacia literarã17, Introducþie, el formuleazã, pentru prima datã,
ideea cã literatura popularã este una dintre bogatele literaturi naþionale,
originale:  dar ceea ce este sâmburele poeziei noastre naþionale sunt
baladele ºi cântecele populare. Kogãlniceanu salutã cu entuziasm producþiile literare inspirate din folclor. Influenþat de Herder, Kogãlniceanu
socotea cã obiceiurile, credinþele, tradiþiile, poezia sunt mãrturii ale vieþii ºi spiritului poporului, ele având, deci, valoare istoricã.
Paralel cu Mihail Kogãlniceanu, Costache Negruzzi (18081868) îºi
expune ºi el ideile sale folcloristice, fãcând o primã încercare de clasificare a cântecului popular. Fãrã sã fie cuprinzãtoare ºi pe deplin ºtiinþificã,
încercarea sa de catalogare distinge cântecul ostãºesc sau istoric, cântecul
religios, cântecul dragostei sau al nunþii, cântecul codrului sau voinicesc.
Dintre scriitorii paºoptiºti, Alecu Russo (18191859) este acela care
nu numai cã descoperã poezia popularã, dar este ºi teoreticianul folclorului, în faza sa admirativã-romanticã. Ca exeget al folclorului, Russo ºi-a
expus pãrerile sale despre poezia popularã în câteva lucrãri de bazã: Poezia popularã, Studii naþionale ºi altele.
Desigur, ideile sale sunt ale epocii, adicã ele se încadreazã în curentul
romantic, pornind mai cu seamã de la Herder ºi Jules Michelet. El este cel
care ºi-a formulat pentru prima datã ideea cã poezia popularã este primul
capitol al istoriei ºi civilizaþiei unui popor. Pentru Russo, poezia popularã
este unicul moment de artã care înfãþiºeazã veridic specificul naþional. În
concepþia sa, realizatorul creaþiei artistice este colectivitatea, nevãzând
exact rolul individului ºi contribuþia sa la geneza creaþiei populare.
În aceeaºi viziune se situeazã ºi Vasile Alecsandri (18211890), a
cãrui activitate literarã este dominatã de folclor. Alecsandri nu este
numai culegãtor ºi ideolog, ci în opera sa aflãm un model de împletire
între creaþia cultã ºi cea popularã. Concepþia sa se caracterizeazã prin
aceleaºi coordonate ca ºi doctrina literarã, crezul artistic al poeþilor
maghiari, Petõfi Sándor, Arany János: integrarea poeziei populare în literatura cultã este primul pas spre integrarea poporului în politicã.
17 Revista a apãrut la 19 martie 1840, la Iaºi, sub îndrumarea lui Kogãlniceanu.
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Alecsandri, în 1852, a tipãrit cea dintâi mare colecþie de folclor, intitulatã Poezii populare  balade adunate ºi îndreptate. Colecþia se deschide printr-o prefaþã, în care se face clasificarea poeziei populare: 1. Cântecele bãtrâneºti sau balade; 2. Doine; 3. Hore.
În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea folclorul se bucurã de o atenþie sporitã: atât din punct de vedere ideologic cât ºi al culegerilor.
Dacã în epoca precedentã avântul ºi elanurile romantice i-au cãlãuzit pe scriitori, de aceastã datã se cautã noi orientãri ºtiinþifice, prin strãdania lui Alexandru Odobescu ºi mai ales prin Bogdan Petriceicu Hasdeu ºi ºcoala sa folcloristicã.
Înrudit spiritual cu scriitorii generaþiei de la 1848, Alexandru Odobescu (18341895) face un pas înainte: se apleacã cu pasiune asupra creaþiei poetice populare. El este primul scriitor care face studii de folclor
comparat.
Odobescu cunoaºte pe toþi marii folcloriºti europeni: Montaigne,
Herder, Miczkiewicz, Vuk Karagici. Sub influenþa acestora îºi formuleazã
opinia dupã care poezia popularã constituie premisa pentru cunoaºterea
psihologiei ºi limbii naþionale. El este, totodatã, primul care evidenþiazã
valoarea artisticã universalã a Mioriþei.
Pe linia de orientare mitologicã se axeazã ºi activitatea lui Atanasie
Marian Marinescu (18301915) unul dintre primii colecþionari ai poeziei
populare în Transilvania. Colecþia sa intitulatã Poezia poporalã. Colinde.
Balade I., II. apare la Pesta (1859, 1867).
Bogdan Petriceicu Hasdeu (18381907) este cel care dã o concepþie
ºtiinþificã folclorului ºi-i stabileºte legãturile cu toate celelalte discipline:
istorie, filologie, psihologie etc. El este iniþiatorul direcþiei ºtiinþifice în
folcloristica româneascã, prin lãrgirea noþiunii, prin cercetarea ºi adâncirea procesului de creaþie.18 Este autorul unui ºir întreg de articole de
folclor românesc în comparaþie cu teme ºi motive folclorice italiene, persane, sanscrite, franceze, greceºti, bulgãreºti, sârbeºti etc.
Prin Hasdeu ia fiinþã o nouã ºcoalã folcloristicã strângând în jurul
sãu pe G. Dem. Teodorescu, Lazãr ªãineanu, Simeon Florea Marian ºi
alþii. Columna lui Traian (18701877; 18821883.) iniþiatã de Hasdeu
este prima revistã care a fost consacratã etnografiei ºi folclorului.
Hasdeu stabileºte o clasificare folcloristicã, pornind de la modalitãþile de exprimare, fixând genul poetic, aforistic, narativ, distingând producþii aparþinând copilãriei, bãrbãþiei, bãtrâneþii.
18 Chiþimia I.C. 1968. 671.
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Sub influenþa ºcolii lui Hasdeu s-a modelat activitatea folcloristicã a
lui Simion Florea Marian (18471907). Opera lui cuprinde culegeri de
folclor ºi studii asupra creaþiei populare. Studiile sale privesc botanica ºi
ornitologia, apoi toate obiceiurile în legãturã cu naºterea, nunta ºi înmormântarea precum ºi cu sãrbãtorile de peste an.
Un loc aparte în dezvoltarea folcloristicii româneºti îl ocupã învãþatul rabin19 Mozes Gaster (18561939). Filologul, istoricul literar ºi folcloristul Gaster a fost reprezentantul tipic al curentului care a pus literatura scrisã veche, îndeosebi cea ebraicã, indianã, arabã ºi persanã, la
originea producþiilor folclorice europene.20 Teoria care l-a subjugat pe
Gaster a fost prezentarea evreilor ca mijlocitori între Orient ºi Occident,
transmiþãtori ai bogatelor tradiþii orientale cãtre toate popoarele europene. Deºi este adeptul lui Benfey, autorul teoriei migraþiunii basmelor din
India spre Europa, îi reproºeazã faptul cã a neglijat literatura ebraicã.21
Gaster este susþinãtorul originii literare a folclorului. O. Bîrlea considerã cã aceastã idee constituie firul cãlãuzitor al volumului »Literatura
popularã românã«.22 Volumul publicat de Gaster în 1883 este considerat
întâia cuprindere sinteticã a acestui domeniu, rãmânând multã vreme
singurul tratat ºi manual totodatã.23 Gaster în lucrarea sa vrea sã ilustreze cã românii sunt ºi ei beneficiarii tezaurului cultural oriental, alãturi
de celelalte popoare europene.
Colecþia folcloricã cea mai cunoscutã din aceastã epocã este Poezii
populare române, publicatã în 1885 de G. Dem. Teodoresc (18491900),
unul dintre cei mai de seamã folcloriºti români. Culegerea lui G. Dem.
Teodorescu se distinge prin douã trãsãturi fundamentale: cuprinde pentru întâia oarã toate speciile mai importante ale creaþiei populare ( ) ºi
include în aceeaºi privire egalã ºi folclorul oraºelor ca ºi folclorul rural.24
Datoritã contactului cu miºcarea folcloristicã europeanã, G. Dem. Teodorescu a învãþat respectul absolut faþã de text.
Un alt folclorist din ºcoala Hasdeu este ºi Lazãr ªãineanu (1859
1934). Este cel care promoveazã, ca punct central al studiilor sale de folcloristicã, principiul exigenþei ºtiinþifice în culegerea creaþiei populare.
În opinia lui, condiþia esenþialã a oricãrei culegeri de folclor este fideli19
20
21
22
23
24

Bîrlea O. 1974. 260.
Idem.
Ibidem 261.
Ibidem 262.
Bîrlea O. 1974. 262.
Papadima O. 1961. 70.
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tatea reproducerii conþinutului ºi formei creaþiei, adicã transcrierea
exactã a rostirilor locale, înregistrarea variantelor, a localitãþii.
Hasdeu îl numeºte cel mai de seamã basmolog. Voluminoasa ºi
importanta sa lucrare, Basmele române (1895) este suma basmelor publicate timp de o jumãtate de secol, variantele fiind grupate, potrivit gradului de înrudire, în tipuri, subtipuri etc.
Un loc de seamã, în perioada ultimelor decenii ale secolului al XIXlea revine ºi lui Teodor Burada (18391923). El are meritul de a fi cunoscut ºi cercetat obiceiurile de naºtere, cãsãtorie ºi înmormântare la românii din toate provinciile. În lucrarea Datinile poporului român la
înmormântãri (1882) se ocupã pentru prima datã cu bocetele, scoþând în
evidenþã valoarea lor literarã ºi de limbã.
Culegãtor de basme, snoave, proverbe, Petre Ispirescu (18301887),
se înscrie în istoria folcloristicii româneºti, ca unul din cei mai de seamã
folcloriºti din secolul al XIX-lea. Este cel dintâi culegãtor al jocurilor de
copii. Culegerea de basme Legendele sau basmele românilor (1882),
cuprinde 37 de basme, dintre care cel mai frumos exemplar este Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte.
Printre culegãtorii din Transilvania se numãrã ºi Ion Pop Reteganul
(18531905) cu cele cinci volume de Poveºti ardeleneºti ºi Gh. Alexici
(18641936) cu volumul Texte de literaturã poporanã românã (Budapesta, 1899) ºi alþii. Amândoi au subliniat însemnãtatea variantelor.
Ceea ce caracterizeazã a doua jumãtate a secolului al XIX-lea este multitudinea de probleme discutate, crearea unei concepþii ºtiinþifice, tipãrirea
numeroaselor colecþii de folclor, reprezentând toate regiunile þãrii, stabilirea unei tradiþii româneºti în spiritul marilor ºcoli folclorice europene.
Prima jumãtate a secolului al XX-lea este dominatã de spiritul ºtiinþific al ºcolii lui Ovid Densusianu, de opera lui Nicolae Iorga, de miºcarea sociologicã a lui Dimitrie Gusti, iniþiatorul monografiilor rurale, de
cursurile universitare ale lui D. Caracostea, cercetãtorul baladei româneºti. Imaginea se întregeºte cu creatorul muzicologiei populare, Constantin Brãiloiu, la care se adaugã opera lui Sabin Drãgoi ºi G. Breazul.
Este de remarcat faptul cã interesul scriitorilor pentru creaþia artisticã
popularã sporeºte tot mai mult. Este vorba de Titu Maiorescu, George
Coºbuc, Barbu Delavrancea, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Lucian
Blaga, Ion Pillat, Vasile Voiculescu etc.
Ovid Densusianu (18731938) a preconizat cercetarea folclorului în
strânsã simbiozã cu filologia. Ca ºi pentru Hasdeu, filologia este dupã
opinia sa ºtiinþa care poate lumina cel mai bine cãile de cercetare a fol-
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clorului. În lucrarea sa Folclorul. Cum trebuie înþeles, expusã la universitate în 1909, face fundamentarea teoreticã a ºtiinþei folclorice moderne:
De la filologi vor avea aºa darã prilej folcloriºtii sã-ºi apropieze disciplina intelectualã care singurã îi poate emancipa de rutina ºi diletantismul
de pânã acum.25
Densusianu interpreteazã iniþial folclorul din punct de vedere etnopsihologic: Scopul folclorului  afirmã el  este de a ne arãta felul propriu de a simþi al unui popor, viaþa lui sufleteascã în toate manifestaþiunile ei mai caracteristice  26 Mai târziu însã va depãºi acest cadru ºi va
pune în luminã ca nimeni altul pânã la el valorile estetice ale folclorului, conturând o seamã de aspecte stilistice drept nota diferenþiatoare a
unor specii folclorice.27
Contribuþia primordialã a lui Densusianu la modernizarea ºtiinþei
folclorice este de ordin metodologic. Dintre ideile novatoare se poate evidenþia importanþa cunoaºterii terenului, înregistrarea ºtiinþificã a textelor, diversificarea interesului pentru creaþiile folclorice (nu numai doine!). Câºtigul metodologic cel mai important îl reprezintã însã orientarea
spre prezent a cercetãrilor. Criticându-i pe cei care sunt sclavii concepþiei cã folclorul e numai suma unor relicve transmise de tradiþie, îºi
îndreaptã atenþia spre prezent, spre reproducerea, reînnoirea permanentã a folclorului. Nimeni nu trãieºte, afirmã Densusianu numai din ce
moºteneºte, ci ºi din ce se adaogã pe fiecare zi în sufletul lui, ºi cã aceasta este mai ales partea ce meritã sã fie exploratã.
Orientarea spre prezent a dus la un alt câºtig metodologic, pentru cã
a pus în centrul interesului nu numai faptul folcloric în sine, ci ºi condiþiile în care s-a dezvoltat, putându-se urmãri cum modul de viaþã se
rãsfrânge asupra creaþiilor folclorice. Totodatã atrage atenþia cercetãtorilor asupra faptului cã folclorul are doi poli vizibili, trecutul ºi prezentul:
Cercetãtorul trebuie sã cuprindã în câmpul lui de observaþiune ºi actualitatea ºi trecutul; mintea lui trebuie sã fie veºnic gata sã cunoascã ºi ce
se întâmplã ºi ce s-a întâmplat altãdatã, pentru cã nimic nu poate fi
pãtruns în toate tainele lui dacã e izolat în timp, ca ºi în spaþiu. Aceastã opticã este cel mai de seamã câºtig al folcloristicii române moderne.
Densusianu reclamã impunerea unor noi coordonate în investigarea
folclorului. Este nemulþumit de dilentatismul culegãtorilor de folclor, respingând culegerea cu grãmada fãrã sistem, fãrã orientare, fãrã pregãtire
25 Îl citeazã Bîrlea O. 1974. 357.
26 Idem.
27 Bîrlea O. 1974. 317.
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ºtiinþificã ºi cere ca folcloriºtii de mâine sã aibã altã pregãtire. Pretinde
ca folcloristul sã punã în luminã individualitatea creatoare a interpreþilor,
coordonatele personalitãþii informatorului: ocupaþia, ºtiinþa de carte, orizontul lui cultural, repertoriul folcloric al acestuia. Folcloristul trebuie sã
cunoascã condiþiile istorico  sociale în care se dezvoltã creaþia folcloricã.
Folclorul muzical mult timp a fost neglijat: cei mai de seamã folcloriºti au fost, în primul rând, fie filologi, fie literaþi ºi nu s-a dat atenþie
melodiei în ciuda faptului cã poezia popularã nu se declamã ci se cântã.
Sabin Drãgoi (18941968) publicã în 1930 colecþia sa intitulatã 303
colinde cu text ºi melodie. George Breazul (18871961) pune bazele Arhivei
de Folclor a Societãþii Compozitorilor Români. Munca lui este dusã mai
departe de Constantin Brãiloiu (18931958). Aºa cum subliniase Mihai
Pop pentru Brãiloiu folcloristica muzicalã e o disciplinã autonomã.28
Constantin Brãiloiu aplicã la început în culegeri, metoda lui Bartók
Béla. Ca ºi Bartók, Brãiloiu socoteºte cã numai înregistrarea mecanicã,
adicã pe fonograf, garanteazã obiectivitatea absolutã a culegerii melodiilor populare. El pretinde observarea nemijlocitã a vieþii folclorice, prin
participarea la obiceiuri, ceremonialuri ºi la orice ocazii de manifestare
folcloricã ºi prin notarea exactã ºi obiectivã a celor observate. Documentarea folcloristicã poate fi întregitã prin fotografie ºi film.
Dupã aceste câteva referiri, se impune sã acordãm distinct câteva
rânduri activitãþii lui Bartók Béla (18811945). Aceasta pentru cã este
îndeobºte recunoscutã contribuþia lui la cercetarea folclorului muzical
românesc, la diversificarea ºi perfecþionarea metodelor de culegere, cercetare. Ovidiu Bîrlea comenteazã astfel personalitatea lui Bartók: Cel
care avea sã revoluþioneze cercetarea muzicii populare va fi compozitorul ºi deopotrivã muzicologul B. Bartók. Excepþional dotat, el a înmãnunchiat toate calitãþile necesare unui deschizãtor de drumuri. Puterea de
muncã i-a fost enormã: a cules ºi transcris, apoi clasificat ºi adnotat circa 10.000 melodii populare, din care mai bine de o treime româneºti.29
Adevãrata revoluþie înfãptuitã de Bartók  aºa cum apreciazã acelaºi
autor  stã în îmbinarea transcrierii exacte ºi amãnunþite a melodiei
populare cu valoarea ei esteticã din interiorul cântecului popular. Spre
deosebire de mulþi cercetãtori la care notarea exactã întunecã contemplarea esteticã, Bartók nu alunecã nici o clipã în ceea ce s-ar putea numi
simplu documentarism.30 Având un dar ºi simþ muzical deosebit, Bartók
28 Pop M. 1998. 8.
29 Bîrlea O. 1974. 438.
30 Ibidem 439.
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a putut sã se transpunã în optica popularã a interpreþilor de folclor muzical ºi a putut aprecia melosul popular potrivit legilor lui estetice.
Bartók a simþit necesitatea de a circumscrie ºtiinþific specificul naþional ºi de a determina împrumuturile, influenþele ce s-au manifestat de
la un popor la altul. De aceea el a cercetat nu numai folclorul maghiar,
ci ºi cel slovac, ucrainean ºi mai cu seamã românesc, apoi cel arab ºi turc,
precum ºi cel sârbo-croat. El a fost muzicologul cu vederile cele mai
largi ºi competente asupra folclorului din acest colþ al Europei centrale ºi
sud-estice ºi prin aceasta, fondatorul cercetãrii comparative pe baze ºtiinþifice a melosului popular din aceastã regiune.31
Bartók s-a arãtat deosebit de receptiv la frumuseþea cântecului românesc din Transilvania. De aceea, scria academicianului Ion Bianu în septembrie 1914, când datoritã izbucnirii primului rãzboi mondial a trebuit
sã întrerupã culegerile sale: Orice s-ar întâmpla, nu am sã trãdez munca
pe care am început-o, socot drept un scop al vieþii mele sã continui ºi sã
isprãvesc studierea muzicii poporului român, cel puþin în Transilvania.32
Bartók este iniþiatorul monografiilor muzicale regionale, pentru a
evidenþia specificul zonal al muzicii populare. Cea dintâi monografie de
acest gen Cântece poporale româneºti a fost prezentatã Academiei Române în 1910, cu 371 melodii. La sfârºitul anului 1913 era gata a doua
monografie zonalã, acceptatã spre publicare de Academia Românã.
Bartók nu s-a oprit la o simplã clasificare a melodiilor. În studiul sãu
intitulat Dialectul muzical al românilor din Hunedoara publicat în 1914
constatã existenþa în muzica popularã româneascã a dialectelor ºi
subdialectelor.33 Deci a remarcat varietatea stilurilor regionale.
Se poate concluziona cã în primele cinci decenii ale secolului al XXlea, folcloristica româneascã, treptat, a devenit o disciplinã autonomã, a
cãutat, în spiritul vremii, sã-ºi precizeze principiile ºi metoda de lucru ºi
ºi-a delimitat domeniul la literatura, muzica ºi dansul popular. Folcloriºtii au început sã studieze în folclor creaþia artisticã, nu numai faptul etnografic, documentul istoric. Atenþiunea lor s-a îndreptat tot mai mult spre
folclorul contemporan, spre folclorul viu ºi, în acest sens, viaþa folclorului a devenit obiectivul primordial al cercetãrilor de teren. Folclorul, fapt
cultural, spiritual ºi social, a început sã fie cercetat în ansamblul vieþii.
31 Ibidem 440.
32 Îl citeazã Bîrlea 1974. 440.
33 Bartók B. 1956. 174.
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Al doilea rãzboi mondial, de asemenea, a creat o situaþie de discontinuitate ºi continuitate în viaþa ºi cercetarea folclorului. Nu ne vom opri,
în mod distinct, asupra activitãþii unor personalitãþi, ci vom prezenta
sumar cadrul instituþional al cercetãrilor de folclor, care, fãrã îndoialã, a
funcþionat datoritã unor personalitãþi de seamã, formate ºi afirmate în
perioada interbelicã.
De asemenea vom urmãri evoluþia orientãrilor noi privind cercetãrile de folclor ºi, schimbãrile ce au intervenit în viaþa folclorului, a culturii populare, în genere, datoritã mutaþiilor, transformãrilor economice,
sociale, politice, culturale etc. petrecute în ultimii 50-60 de ani.
Activitatea folcloristicã, cercetarea ºtiinþificã a folclorului în România, treptat-treptat s-a grupat în jurul a trei centre instituþionalizate: 1.
Institutul de istorie literarã ºi folclor, condus de academicianul George
Cãlinescu (18991965), ºi a cãrui activitate ºtiinþificã este cuprinsã in
periodicul Studii ºi cercetãri de istorie literarã ºi folclor (a apãrut în 1952);
2. Institutul de folclor, condus de Sabin Drãgoi ºi Mihai Pop cu a sa
Revistã de folclor (din 1956). Acest institut ºi-a modificat, ulterior, denumirea, numindu-se Institutul de etnografie ºi folclor ºi Revista de etnografie ºi folclor; 3. Casa creaþiei populare.
Un rol nelipsit de semnificaþie, atât în pregãtirea folcloriºtilor, cât ºi
în privinþa cercetãrii folclorului, l-au jucat facultãþile de filologie ale universitãþilor din Cluj, Iaºi ºi Bucureºti.
Folcloristica, în condiþiile noi, nu putea fi limitatã numai la continuarea tradiþiei. Folosind rezultatele folcloristicii româneºti ºi pe cele
strãine, s-a desfãºurat un proces de clarificare a principiilor ºi metodelor
privind sensul nou al cercetãrilor de folclor.
La Congresul Internaþional de Folclor, organizat în 1955 la Amsterdam, s-a recomandat sã se cuprindã sub denumirea de folclor numai cultura popularã spiritualã. Aceastã recomandare a fost împãrtãºitã ºi de
folcloristica româneascã. Accentul cercetãrilor s-a mutat asupra faptului
artistic ºi nu pe cel etnologic. Prin faptul artistic al folclorului se înþelege integrarea sincreticã a tuturor elementelor care concurã la realizarea
creaþiei, a produsului folcloric: poezia, muzica, povestirea, jocul mimic
ºi gestic, dansul etc.
În folcloristica modernã s-a reconsiderat ºi problema spaþiului de
manifestare a folclorului ºi noua configuraþie socialã a populaþiei urbane ºi
rurale. Cercetãrile de folclor au fost ºi va trebui sã fie extinse ºi asupra centrelor urbane ºi migraþiei populaþiei  de naturã ºi motivaþii diferite: dezvoltarea reþelei ºcolare, industrializarea (forþatã), aºa-zisa transformare
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socialistã a agriculturii (finalizatã în 1962), construcþiile de locuinþe la oraºe, mijloacele de comunicare în masã etc. Formularea unor concluzii cu
valabilitate generalã, simpliste, ar însemna abordarea superficialã a problematicii vieþii culturale, în general, a vieþii folclorului, în particular. Destrãmarea comunitãþilor tradiþionale, adeseori patriarhale, micromigraþia
demograficã care a înlocuit stabilitatea relativã a populaþiei au avut consecinþe deosebit de diverse. Într-un fel se prezintã situaþia oamenilor care
s-au mutat la oraº, dar ºi-au pãstrat legãturile cu satul natal ºi cu consãtenii mutaþi la oraº. Aceºtia au trãit mult timp (ºi mai trãiesc) sentimentul
dezrãdãcinãrii/înrãdãcinãrii relative, treptate. Alta este situaþia navetiºtilor
care-ºi petrec o bunã parte a timpului la oraº, însã existenþial sunt puternic legaþi de satul natal, de întreaga tradiþie a acestuia. În ultima instanþã
 opineazã profesorul universitar clujean, Péntek János  s-a schimbat radical situaþia individului, plutind în mod paradoxal, între noua ipostazã a
libertãþii ºi restricþiile tradiþionale ale realitãþii.34 De aceea, aplicarea tradiþiei drept criteriu valoric absolut în interpretarea fenomenelor culturii trebuie fãcutã cu multe rezerve ºi circumspecþie.
În urma acestor miºcãri au intervenit mutaþii în repertoriul folcloric
al diferitelor straturi sociale. Viaþa folclorului contemporan prezintã o
fizionomie cu totul nouã: sãtenii veniþi la oraº, mai cu seamã cei tineri,
sunt atraºi de muzicã uºoarã, de romanþe, ºlagãre, cântece de filme, dansuri strãine etc. În schimb la oraºe existã ºi pluguºoare tradiþionale, hore
ºi nunþi ca ºi la þarã. Tradiþia tineretului maghiar din Transilvania, aºa
numita Casã a dansului (táncház, adicã petrecere dansantã) a fost revitalizatã în anii 70 de tineretul urban (!), iar taberele de varã, organizate
de tineretul intelectual (!), începând cu anii 90, în mai multe centre rurale, au devenit adevãrate foruri ale cunoaºterii ºi propagãrii folclorului
coregrafic ºi muzical, totodatã ºi puncte de atracþie turisticã.
Uneori oraºele sunt centre de iradiere lãutãreascã pentru o întreagã
zonã, formaþiile instrumentale de cele mai diferite feluri sunt chemate la
nunþi ºi alte petreceri ale colectivitãþilor sãteºti. Oraºul pãtrunde în sate
ºi prin alte mijloace ale vieþii moderne: ºcoalã, presã, radioul, televiziunea, maºini ºi aparaturã electricã ºi electronicã modernã, tehnica de calcul, noi forme ºi modele ale vieþii politice, sociale etc. Toate acestea
influenþeazã direct sau indirect folclorul. Un proces oarecum similar se
produce ºi în sens invers: ºi satul, cu repertoriul sãu folcloric pãtrunde
34 Péntek J. 1987. 12.
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în oraºe pe cãi similare, în primul rând prin radio, televiziune, spectacole ºi festivaluri folclorice.
Atunci când emitem judecãþi de valoare privind cultura popularã,
trebuie sã avem în vedere ºi faptul cã þãrãnimea, creatoarea culturii folclorice, s-a destrãmat ca strat social clasic, purtãtor de tradiþie. Þãrãnimea, de altfel, n-a fost niciodatã nici ideologul, nici teoreticianul, nici
propagatorul propriei sale culturi. De aceea, în noile condiþii, intelectualitãþii îi revin, într-o bunã mãsurã, pãstrarea ºi valorificarea acestei culturi, precum ºi integrarea ei în patrimoniul culturii naþionale.
Cercetãrile moderne, îndeosebi cele interbelice ºi postbelice din secolul al XX-lea au reliefat cã folclorul tradiþional a constituit un sistem semiotic autonom, elementele acestuia având semnificaþii simbolice specifice,
organizate într-un sistem de reguli ºi norme proprii. Schimbãrile intervin
în douã planuri: pe de o parte, acest sistem se destramã, pe de altã parte,
paralel cu acest proces, multe dintre elementele folclorului tradiþional se
integreazã în sistemul semantic, de asemenea autonom, al culturii noi. Se
pare cã procesul a început cu dezintegrarea planurilor paradigmatice ale
culturii populare. Un exemplu elocvent ni-l oferã un domeniu al artei
populare: cusãturile. Pânzeturile, aþele tradiþionale, nu numai datoritã
industriei textile moderne, dar ºi gustului urban, au fost înlãturate,
schimbate, ceea ce a revoluþionat, deopotrivã tehnica cusutului, dimensiunile ºi compoziþia cusãturilor. Cusãturile au cãpãtat o altã destinaþie: au
devenit elemente ornamentale ale interioarelor urbane, ale vestimentaþiei
orãºeneºti. Aceste schimbãri de destinaþie ºi integrare a artelor populare
în sintagme noi a anulat, în bunã mãsurã, semnificaþia culticã, simbolicã
a elementelor tradiþionale de artã popularã. Toate aceste schimbãri
înseamnã cã produsele de acest gen sunt doar bunuri de provenienþã tradiþionalã, fãrã semnificaþii tradiþionale. Simbolistica autenticã este suplinitã de pseudosimbolisticã, aºa cum locul creaþiilor populare este preluat
de produse industriale, seriale. Cusãturile, þesãturile, broderiile, ciopliturile, obiectele de ceramicã devin produse comercializate, vandabile.
Exemple similare se pot observa ºi în alte domenii ale folclorului.
Sub imperiul folclorismului ce a câºtigat teren din ce în ce mai mare, în
ultimii 30-40 de ani (ºi datoritã concursurilor formaþiilor amatoare, festivalurilor, dar nu numai ºi nu cu exclusivitate în România) multe categorii folclorice sunt transpuse, altele transplantate pe scenã, pierzându-ºi
spaþiul ºi funcþia primarã. Unele obiceiuri calendaristice (ex.: cele legate
de anul nou, de primãvarã), obiceiuri care marcheazã momentele importante în viaþa omului (nunta) sunt transpuse pe scenã ºi devin spectaco-
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le folclorice, de divertisment, pierzându-ºi funcþia socialã, pragmaticã
iniþialã. Aceste spectacole sunt realizate pe baza unor scenarii, având în
vedere, în primul rând, cerinþele scenei, ale dramatizãrii. 35 Porþile populare cioplite ºi sculptate la dimensiuni reduse au devenit în anii socialismului rame pentru gazete stradale, pentru panouri de onoare, în
incintele fabricilor, în parcuri, locuri circulate, în ºcoli.36 Micile tarafuri
sãteºti ale lãutarilor, echilibrate timbral, având libertatea improvizaþiei,
au cedat tot mai mult locul orchestrelor de mari dimensiuni, însã fãrã
virtutea expresivã a folclorului.37
Pe temeiul câtorva exemple de mai înainte, urmãtoarea întrebare
pare legitimã: Care este statutul folclorului în contemporaneitate?
Dupã opinia lui Mihai Pop folclorul a devenit bun de consum, ºi
ca ºi bunurile de consum, ºi cele folclorice sunt supuse modei.38
Ce este însã acest folclor bun de consum ºi care este raportul lui cu
folclorul tradiþional, cine îl produce ºi sub ce formã se consumã?  sunt
întrebãri incitante, care stau ºi va trebui sã se afle în prim-planul cercetãrilor de azi ºi de mâine.
Spre deosebire de folclorul tradiþional care, dupã expresia lui Roman
Jakobson, este creaþie, folclorul bun de consum conform evaluãrii lui
M. Pop este înainte de toate o reproducere a folclorului tradiþional. O
reproducere mai mult sau mai puþin fidelã în raport cu rosturile pe care
le are în sistemul actual al consumului de bunuri culturale, cu ocaziile
în care se consumã, cu mediile care urmeazã sã-l consume ºi cu cei care
îl reproduc.39
Se poate spune, fãrã a greºi, cã folclorul tradiþional românesc ºi cel
al minoritãþilor naþionale nu s-a pierdut încã, mai mult, populaþia nu ºi-a
pierdut conºtiinþa sa folcloricã, cã existã o bogatã rezervã pentru creaþii
originale ºi o predispoziþie sufleteascã, spiritualã de a simþi, gândi ºi
comunica sub imperiul culturii folclorice tradiþionale.
Reproducerea folclorului tradiþional se face însã artizanal de cãtre
cei ce provin din medii folclorice, ºi profesional de cãtre cei ce vor, de
pildã, sã cânte cântece populare dar sunt outsideri. Aceºtia, ºi foarte
mulþi ca ei, stãpânesc mai mult sau mai puþin limbajul folcloric tradiþional, dar opereazã cu el artizanal, adaptându-l noului context cultural.
35
36
37
38
39

Balázs L. 1987.
Biró Z. 1987.
Herþea I. 1987.
Pop M. 1998. 245.
Ibidem 244.
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Noul statut al folclorului de a fi bun de consum supus modei genereazã o serie de consecinþe estetice: un grad sporit de finisare a formei, standardizarea, uniformizarea relativã a acesteia, apariþia ºabloanelor interpretative, iar din punct de vedere al conþinutului, schimbarea mesajului.
Bunurile folclorice de consum, dupã opinia lui M. Pop, au soarta
reproducerilor de arte plastice. Adicã ele se adreseazã întregii comunitãþi
naþionale. Deci rolul deosebirilor, diferenþelor zonale, despre care vorbea
Bartók a dispãrut sau tinde sã disparã. Cei ce le produc artizanal (adicã
bunuri folclorice) sau profesional nu urmãresc comunicarea unui mesaj
folcloric tradiþional, ci a unui mesaj artistic ce poate fi receptat de la
petrecerea plãcutã a timpului liber, pânã la o mare, esenþializatã trãire
artisticã.40
Evaluarea profesorului M. Pop, privind statutul actual al folclorului,
ca un rezultat al unei evoluþii postbelice foarte complexe, este adevãratã,
fãrã sã fie absolutã. Considerãm cã folclorul nu a devenit ºi încã mult
timp nu va deveni, întru-totul, un bun de consum
supus modei. Iar
dacã e la modã, cu diferite intensitãþi în ultimii 50-60 de ani, situaþia nu
este motivatã numai de consum. Pentru aceastã opinie încercãm sã
aducem pilde autohtone ºi europene.
Interesul pentru folclor, pentru culegerea ºi cercetarea lui în cadrul
minoritãþilor din România, de exemplu, a avut o altã motivaþie decât
pentru folcloristica româneascã. Folclorul este pentru minoritãþi un mijloc de revitalizare, de pãstrare ºi menþinere a identitãþii naþionale, un
fundament specific al culturilor naþionale autonome, în condiþiile unei
culturi româneºti majoritare. Nu este lipsit de semnificaþie faptul cã în
pofida interdicþiilor de culegere ºi cercetare, în anii de relativã toleranþã
(anii 6070), respectiv anii de dupã schimbãrile din 1989 au apãrut cu
zecile lucrãri din cele mai diferite domenii ale culturii populare, în majoritatea lor din folclorul ºi etnografia maghiarã din Transilvania, dar aceeaºi tendinþã s-a manifestat, în proporþii corespunzãtoare, ºi în situaþia
altor naþionalitãþi din România.41
40 Ibidem 246.
41 Menþionez câteva apariþii reprezentative din folclorul ºi etnografia câtorva naþionalitãþi din România.
Din folclorul maghiar: Faragó József: Balladák földjén. Válogatott tanulmányok,
cikkek. Kriterion, Bukarest, 1977; Balladák könyve, Élõ hazai népballadák. Kallós
Zoltán gyûjtése, Szabó T. Attila gondozásában. Kriterion, Bukarest,1970; Háromszéki népballadák. Albert Ernõ és tanítványai gyûjteménye, Faragó József bevezetõjével és jegyzeteivel. Kriterion, Bukarest, 1973; Kibédi népballadák. Gyûjtötte
és jegyzetekkel ellátta Ráduly János. Krierion, Bukarest, 1975; Szatmári népbal-
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În tradiþia de peste o sutã de ani a cercetãrilor etnografice maghiare
din Transilvania (din 1898 începe predarea etnografiei la Universitatea
maghiarã din Cluj), un moment însemnat îl constituie înfiinþarea, în
1990, a Asociaþiei Etnografice Kriza János, cu sediul la Cluj. Ea cuprinde
un numãr însemnat de folcloriºti voluntari cu pregãtire medie, universiladák. Gyûjtötte és jegyzetekkel ellátta Bura László. Kriterion, Bukarest 1978;
Virágok vetélkedése. Régi magyar népballadák. Kriterion, Bukarest, 1986; Ószékely
népballadák. Összesítõ válogatás Faragó József gondozásában. Kriterion, Bukarest
 Kolozsvár, 1995; Demény István Pál: A magyar szóbeli hõsi epika. Pallas-Akademémia, Csíkszereda, 1997; Faragó József: Kurcsi Minya havasi mesemondó. Irodalmi Könyvkiadó Bukarest, 1969; Elõbb a tánc, azután a lakoma. Mezõségi
népmesék. Gyûjtötte Nagy Olga. Állami Irodalmi és Mûvészeti Könyvkiadó, Bukarest, 1953; Nagy Olga: Lüdérc sógor. Erdélyi magyar népmesék. Irodalmi könyvkiadó, Bukarest, 1969; A kecskés ember. Udvarhelyszéki népmesék. Kriterion,
Bukarest, 1972; Rózsa királyfi. Berekméri Sándor gernyeszegi meséi. Gyûjtötte
Szabó Judit. Kriterion, Bukarest, 1977; Háromszéki magyar népköltészet. Konsza
Samu gyûjteménye. Szerkesztette és bevezetõt írta Faragó József. Állami Irodalmi
és Mûvészeti Kiadó, Marosvásárhely, 1957; Vadrózsák. Kriza János székely
népköltési gyûjteménye. Kriterion, Bukarest, 1975; Magyargyerõmonostori
népköltészet. Szöveggyûjtemény Olosz Katalin, dallamgyûjtemény Almási István.
Irodalmi Könyvkiadó Bukarest, 1969; Romániai magyar népdalok. Kriterion
Bukarest, 1974; Pozsony Ferenc: Szeret vize martján. Kolozsvár, 1994; Többet
ésszel, mint erõvel. Mesék, tréfák, anekdoták a romániai magyar népköltészetbõl.
Irodalmi Könyvkiadó Bukarest 1969; Vasas Samu  Salamon Anikó: Kalotaszegi
ünnepek. Gondolat, Budapest, 1986; Balázs Lajos: Az én elsõ tisztességes napom.
Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson. Kriterion. Bukarest, 1994; Balázs
Lajos: Menj ki én lelkem a testbõl...Elmúlás és temetkezés Csíkszentdomokoson.
Pallas  Akadémia, Csíkszereda,1995; Balázs Lajos: Szeretet fogott el a gyermek
iránt. A születés szokásvilága Csíkszentdomokoson. Pallas  Akadémia Csíkszereda 1995; Pozsony Ferenc: Adok nektek aranyvesszõt. Pro  Print Kiadó Csíkszereda, 2000; Barabás László: Forog az esztendõ kereke. Sóvidéki népszokások. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1998; Keszeg Vilmos: Jóslások a Mezõségen.
Etnomantikai elemzés. Bon Ami Könyvkiadó Sepsiszentgyörgy; 1997; Tánczos
Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus imádságok. Pro 
Print Könyvkiadó Csíkszereda, 1995; Tánczos Vilmos: Csapdosó angyal. Moldvai
archaikus imádságok és életterük. Pro  Print Könyvkiadó Csíkszereda 1999.
Din folclorul german/sãsesc: Butura, Valer: Casele germanilor. Bucuresti, 1989;
Dunãrea, Nicolae: Román-magyar szász etnokulturális kapcsolatok. Korunk
Évkönyv Kolozsvár,1979; Hajdú Farkas Zoltán: Telepes népség. Erdélyi szász
olvasókönyv. Csíkszereda, 1994; Markel Hanni: Tézisek az erdélyi szászok farsangi szokásairól. În: Kjnt Évkönyve 4. 1996 Kolozsvár; Es sang ein klein
Waldvöglein. Siebenbürgische Volkslieder sachsisch und deutseh (Cântece populare sãseºti ºi nemþesti din Sibiu). Cluj, 1973; Pozsony Ferenc: Az erdélyi szászok
jelesnapi szokásai. Pro  Print Könyvkiadó Csíkszereda 1997; Pozsony Ferenc:
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tarã ºi academicã încadraþi la catedrele ºcolilor generale, liceelor, universitãþilor sau sunt pur ºi simplu pensionari. S-au diversificat simþitor
tematica, aria de cuprindere, metodologia cercetãrilor, iar prin sesiunile
ºtiinþifice periodice ºi Anuarul asociaþiei (Kriza János Néprajzi Társaság
Évkönyve) rezultatele cercetãrilor sunt integrate în circuitul ºtiinþific
maghiar ºi românesc, în ansamblul culturii umaniste din România. Asociaþia a iniþiat deja o conferinþã (1998) pe tema culturilor populare interetnice, cu concursul benefic al universitãþilor din Cluj, Bucureºti ºi
Sibiu. La cunoaºterea complexitãþii folclorului, nu numai în limitele
naþionale, o însemnatã contribuþie este adusã de cercetãrile de folclor
comparat, desigur, cu condiþia ca acestea sã rãmânã legate de realitate ºi
sã se fereascã de comparatismul fenomenelor aparente. Cercetãrile de
acest gen va trebui sã se axeze pe lãmurirea legãturilor organice, de fond.
Mihai Pop reclamã îndreptarea prioritarã a cercetãrilor spre legãturile
folclorului românesc cu lumea balcanicã ºi romanicã, apoi cu popoarele slave din rãsãrit ºi apus ºi cu ceilalþi vecini, de pildã cu ungurii. Deoarece legãturile nu se fac numai prin contact etnic direct, ci ºi prin contact cultural complex 42
Interesul susþinut pentru folclor ºi pentru cultura popularã este ilustrat
ºi de noua misiune, noul mesaj  deci nu tradiþional!  al acesteia, în întreaga Europã de azi ºi pretutindeni în lume. Este vorba de reprezentarea prin
cultura folcloricã a imaginii naþionale, în contactele internaþionale de cele
mai diverse forme. Este un nou câmp de manifestare a folclorismului. Credem cã folclorul a cunoscut o asemenea mutaþie în evoluþia lui.
Sã ne gândim, bunãoarã, la marile evenimente sportive: la spectacolele de deschidere ºi închidere a jocurilor olimpice. Ele sunt grandioase
spectacole folclorice. Spectacolul de deschidere a jocurilor olimpice din
Sidney (2000) a fost conceput din elementele folclorului aborigenilor
(bãºtinaºilor) australieni. Pe arena de gheaþã a festivitãþii de închidere
a jocurilor olimpice de iarnã din Norvegia (1988) figurile basmelor ºi
mitologiei norvegiene au fost introduse cu cele mai moderne mijloace
tehnice. La festivitãþile de premiere ale concursurilor europene ºi monSzól a kakas már. Szász hatás az erdélyi magyar jelesnapi szokásokban. ProPrint
Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998;
Din folclorul turcesc: Mehmet Naci Önal: Din folclorul turcilor dobrogeni. Kriterion, Bucureºti, 1997;
Din folclorul albanez: Luan Topciu: Sentimentul dorului la asdreni, poradeci
Kuteli. Uniunea culturalã a albanezilor din Romania, 1999.
42 Pop M. 1998. 30.
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diale de patinaj artistic, trofeele, de regulã sunt aduse de fete îmbrãcate
în portul popular reprezentativ al þãrii organizatoare. Sã ne gândim, de
asemenea, la mulþimea festivalurilor folclorice care se organizeazã în
sezonul estival în toate regiunile Europei. Folclorul la aceste manifestãri
devine pur ºi simplu spectacol, atracþie turisticã, îndepãrtat de mediul
social ºi geografic, de purtãtorii autentici ai acestuia. Datoritã culturii
folclorice a apãrut ºi se extinde un nou tip de turism: etnoturismul sau
folcturismul.
Credem cã nu stãm departe de adevãr dacã spunem cã toate acestea
sunt, pe de o parte, o replicã datã globalizãrii, iar pe de altã parte, sunt
un nou mod de autoreprezentare/prezentare, autorecomandare, de afiºare a identitãþii naþionale, în noile condiþii. (Tot cu ocazia defilãrii sportivilor, la Sidney, s-au vãzut delegaþii sportive, într-un numãr surprinzãtor
de mare, îmbrãcate în porturile lor populare, în locul uniformelor anume concepute pentru asemenea ocazii. Deºi în fruntea fiecãrei delegaþii
se duce ºi o tãbliþã cu numele þãrii, totuºi se simte nevoia ºi unui alt mod
de exprimare, comunicare a identitãþii naþionale.) Se pare cã din ce în ce
mai multe naþiuni, popoare vãd în folclor(ism), în cultura popularã o
autenticã carte de vizitã atunci când au loc contacte internaþionale, nu
numai sportive, ci ºi politice, diplomatice, ºtiinþifice etc. Buletinele de
ºtiri adeseori ne informeazã, cu ocazia contactelor, întâlnirilor diplomatice de vârf, despre spectacolele folclorice prezentate, despre întâmpinãri
cu reprize de dansuri ºi cântece. Scopul întâlnirilor, contactelor este, de
altfel, economic, financiar, diplomatic, ºtiinþific. Cultura, aºadar, cultura
popularã joacã un rol de mediere diplomaticã în relaþiile interstatale.
Oricum, a câºtigat un statut în protocoalele diplomatice.
Multe pavilioane naþionale (de ex. ale României ºi Ungariei), în cadrul
Expoziþiei Mondiale de la Hannovra (2000) au fost inaugurate în prezenþa
ºefilor de state, politicienilor ºi diplomaþilor, cu spectacole folclorice.
Comisia de stat finlandezã, pregãtindu-ºi documentele de aderare la
Uniunea Europeanã, a inclus un capitol aparte, consacrat culturii populare finlandeze. Savanþilor desemnaþi pentru Premiul Nobel, într-una din
zilele culturale ºi de agrement premergãtoare decernãrii premiilor, li se
prezintã cultura materialã ºi spiritualã popularã suedezã.
Aceste câteva exemple care se manifestã ºi la alte nivele (vezi contactele satelor ºi oraºelor înfrãþite ajunse la modã în ultimul deceniu),
marcheazã noua destinaþie, noul mesaj ºi statut al folclorului în ipostaza
sa de folclorism (un termen cam ocolit de folcloristica româneascã), res-
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pectiv profunda mutaþie ce a intervenit în viaþa culturii populare, începând cu a doua jumãtate a secolului al XX-lea.
Schimbãrile ce intervin ºi vor interveni în viaþa folclorului privesc
deci funcþia, conþinutul, tematica, structura, spaþiul ºi timpul de prezentare a creaþiilor. Folclorul, ansamblul creaþiilor populare, ca forme de
manifestare culturalã, spiritualã, artisticã a colectivitãþilor determinabile, identificabile geografic, etnic, antropologic a devenit mai mult un
mod ºi instrument de manifestare a identitãþii naþionale, de grup, de
localitate, chiar un simbol al acesteia.
Folclorul deci nu rãmâne indiferent la schimbãrile vieþii sociale, culturale, ci capãtã în noile condiþii sociale, în mutaþiile structurale interne,
naþionale, respectiv externe, internaþionale rosturi noi, iar schimbãrile
de funcþie pot atrage dupã ele schimbãri de structurã ºi de fond.
Noul statut, necunoscut înainte, al folclorului, în care a pãºit în ultimele decenii ale secolului anterior este marcat ºi de faptul cã a devenit
nu numai un bun de consum, un bun de reprezentare naþionalã, dar
ºi un bun ocrotit de forurile culturale internaþionale, asemenea plantelor ºi animalelor ameninþate de dispariþie, monumentelor arhitecturale,
colecþiilor muzeale etc.
Demersurile fãcute de UNESCO sunt deosebit de semnificative.
Acest for specializat al O.N.U. a organizat consecutiv, începând din 1973,
când Bolivia a ridicat pentru prima datã problema ocrotirii folclorului,
conferinþe, consfãtuiri, dezbateri care s-au finalizat în adoptarea unor
documente în acest sens. Dupã ce în 1988 are loc la Budapesta o consfãtuire pe tema ocrotirii creaþiilor folclorice (Protection of Expressions of
Folklore), coroborat cu legile privind ocrotirea limbilor materne ºi a limbilor minoritãþilor naþionale, în 1989 se adoptã la Paris documentul
Recomandare privind ocrotirea culturii tradiþionale ºi a folclorului. Acest
document a fost remis tuturor guvernelor.
Ce motiveazã elaborarea ºi adoptarea documentelor de acest fel,
împotriva cãror fenomene trebuie ocrotit folclorul?
Premisa de la care pornesc toate documentele adoptate de UNESCO
este aceea cã folclorul este o parte a moºtenirii culturale naþionale, ulterior completându-se cu ideea de moºtenire spiritualã (intangible cultural
heritage). S-a apreciat cã în ultimii ani ai secolului al XX-lea s-au declanºat, pe plan mondial, douã procese sociale rivale: procesul globalizãrii
atotcuprinzãtoare datoritã dezvoltãrii tehnicii ºi procesul de reevaluare a
culturilor ºi tradiþiilor locale, recunoaºterea acestora în cadrul sistemului
bunurilor culturale. S-a recunoscut adevãrul cã pãstrarea folclorului susþi-
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nãtor de tradiþii locale este o ºansã de salvare a bunurilor create de culturi
de-a lungul secolelor.43 Din acest motiv nu este întâmplãtor faptul cã
UNESCO a declarat distinct importanþa folclorului ºi nu pe cea a bunurilor materiale, insistând asupra ocrotirii ºi rãspândirii acestuia, contribuind
astfel la pãstrarea, revigorarea identitãþii diferitelor grupãri etnice. În esenþã UNESCO sprijinã pãstrarea culturilor tradiþionale ca sã-ºi menþinã valorile culturilor locale, în condiþiile fluxului globalizãrii.44
Punctul Nr. 10 al Planului de acþiuni privind ocrotirea ºi revitalizarea
moºtenirii culturale spirituale, adoptat la Washington în 1999 nominalizeazã printre factorii mondiali care ameninþã folclorul: rãzboaiele, migraþiile forþate, ideologiile ºi curentele filozofice extremiste, naþionaliste,
degradarea mediului ambiant, marginalizarea economico-socialã, globalizarea, comercializarea culturii.

2. Culturã popularã ºi folclor.
Delimitãri ºi precizãri terminologice
Circumscrierea, definirea termenului de folclor creat de William
Thoms, reprezentantul ºcolii antropologice engleze, nu poate fi decât o
operaþie diacronicã, întrucât acesta a evoluat împreunã cu dezvoltarea
interesului pentru cultura popularã. Pe mãsurã ce s-au acumulat date,
informaþii, cunoºtinþe despre aceastã culturã, termenul de folclor a
dobândit sensuri ºi interpretãri din ce în ce mai nuanþate ºi diverse. În
aceeaºi mãsurã, în raport cu modul ºi optica abordãrii diferitelor domenii ale culturii populare, în raport cu mutaþiile permanente ce au avut loc
în sânul acestui domeniu al culturii umane, au apãrut variante de discipline convergente, însoþite de termeni noi, asupra cãrora, de asemenea,
pluteºte tot atmosfera ambiguitãþii.

2.1. Conceptul de culturã popularã
Cultura popularã este definibilã, mai întâi, în raport cu noþiunea
generalã de culturã. Bazându-ne pe o definiþie succintã a acestui concept,
vom înþelege prin culturã tot ceea ce în mediu se datoreazã omului, deci
tot ceea ce a creat el dincolo de realitatea naturalã ºi biologicã anterioarã
43 Ajánlások 1999.
44 Hoppál M. 1999.
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lui ºi obiectivã în raport cu conºtiinþa sa.45 Acest flux al procesului creativ etern a generat polivalenþa termenului de culturã. Cuvântul culturã
dobândeºte mereu sensuri noi, câmpul lui semantic fiind când mai
restrâns, când mai larg. În raport cu relaþiile contextuale vorbim de cultura primitivã, anticã, medievalã, modernã, de cultura europeanã, americanã, de cultura viei, grâului, plantelor, de cultura igienicã, sanitarã, sexualã, vestimentarã, cinematograficã, religioasã º.a.m.d. Deci termenul de
culturã se referã nu numai la ºtiinþe ºi arte, ci la toate domeniile ºi situaþiile în care omul a existat într-o relaþie de interacþiune cu mediul.
Faþã de realitatea obiectivã, cultura se constituie, aºadar, prin valori elaborate de om, din totalitatea valorilor materiale ºi spirituale create de omenire, ca rezultat al îndelungatei practici social-istorice. Prin urmare, factorul
definitoriu al noþiunii de culturã îl constituie noþiunea filozoficã de valoare.
Creaþia umanã poate fi o creaþie de obiecte, care implicã o anumitã
iscusinþã practicã, sau creaþie spiritualã, care implicã iscusinþa minþii
omeneºti. Valoarea înseamnã înregistrarea unui progres evident în realizarea bunurilor materiale ºi spirituale. Omul primitiv îºi confecþiona
uneltele cioplind pietre. Când de la simpla cioplire el a trecut la ºlefuirea lor, a creat o nouã valoare: unealta confecþionatã prin ºlefuire constituie un grad mai înalt de culturã, faþã de unealta cioplitã. Deci valoarea
nu constã în confecþionarea unui nou obiect, ci în elaborarea unui nou
model, mai evoluat ºi mai corespunzãtor cerinþelor umane.
În ce priveºte arta, fiecare nouã operã reprezintã o nouã valoare, pentru cã fiecare operã de artã este un nou model, original în raport cu cele
anterioare.
Omul creeazã valori ca urmare a unor necesitãþi vitale. Valorile create modificã însã existenþa umanã, implicând în continuare necesitatea
creãrii de valori noi, superioare, fapt care stã la baza progresului însuºi.
Elaborarea faptelor de culturã, însã, este condiþionatã de particularitãþile
primare ale mediului uman. Pe mãsurã ce mediul însuºi este transformat
prin culturã, devenind mai complex, aceastã condiþionare diferenþiatã
este completatã de un determinism intern al structurilor culturale, implicând deci o evoluþie proprie a culturii aparþinând unui anume mediu sau
zone, faþã de alt mediu. De aici, în opinia lui M. I. Herskovits, decurg
douã mari paradoxuri ale culturii:
1. cultura, ca achiziþie umanã, este universalã, dar fiecare manifestare localã sau regionalã a ei poate fi consideratã unicã;
45 Pop M. 1976. 37.
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2. cultura este stabilã, dar în acelaºi timp dinamicã, manifestând
schimbãri continue ºi constante.46
Despre caracteristicile culturii mai menþionãm cã este un sistem care
se învaþã, se transmite din generaþie în generaþie, aºa cum precizeazã J.
M. Lotman, nu se moºteneºte genetic; este un sistem de simboluri codificate, create de om, cu caracter normativ, un produs al spiritului uman,
deci o entitate dependentã de om.
Cultura este, prin urmare, un fenomen social, condiþionat de factori
de spaþiu ºi timp. Prin conþinutul lor, valorile culturale îmbracã chipul ºi
asemãnarea societãþilor care le elaboreazã. Diferenþierile societãþilor de-a
lungul istoriei ºi în diferite regiuni ale globului au generat, pe temeiul
mentalitãþilor ºi intereselor specifice, diferenþieri în substanþa culturii.
Tocmai acest proces al diferenþierilor trebuie sã-l avem în vedere
atunci când interpretãm termenul de folclor.
În momentul în care termenul de folclor a fost creat prin sinteza
noþiunilor de popor ºi ºtiinþã, cunoºtinþã se opera o distincþie tranºantã între cultura tradiþionalã, de structurã esenþial oralã, a pãturilor
populare necultivate, pe de o parte, ºi cultura evoluatã, canonizatã a
pãturilor aristocratice, a burgheziei oraºelor etc., pe de altã parte. Delimitarea se fãcea deci între douã culturi diferenþiate ca structurã, conþinut ºi
condiþionare istoricã. Pe plan terminologic s-a constituit opoziþia: cultura popularã  cultura elitistã (aristocraticã).
Dacã primul termen al acestei opoziþii s-a impus ºi s-a substanþializat, pentru cã desemna un fenomen mai unitar ºi mai constant, cel de al
doilea nu a fost niciodatã consistent, întrucât desemna un fenomen neunitar, difuz ºi instabil prin definiþie.
Noþiunea de culturã popularã rãmâne însã ºi ea sub dominaþia
impreciziei din cauza ambiguitãþii termenului de popor. Accepþiunea
acestui cuvânt diferã de la o epocã la alta, sensul sãu trebuie sã fie clarificat deosebit în funcþie de contexte istorico-sociale diferite.47
Începând din secolul al XIX-lea termenul de popor era asimilat cu cel
de þãrãnime, referindu-se ºi la acele straturi sociale care ºi-au câºtigat
existenþa prin munci inferioare. Aceastã concepþie ºi interpretare este
adânc înrãdãcinatã în conºtiinþa publicã, ea persistã ºi astãzi. Mai târziu,
în condiþiile societãþilor structurate pe clase sociale, termenul de popor
a înglobat clasele sociale exploatate ºi împilate (iobagi, þãrani, proletari),
46 Îl citeazã Pop M. 1976. 39.
47 Pop M. 1976. 40.
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în opoziþie cu clasele dominante. Existã ºi opinia dupã care prin termenul de popor se înþeleg masele populare având culturã tradiþionalã.48
Conjugând ideile ºi informaþiile anterioare, încercãm sã definim
câteva aspecte ale conceptului de culturã popularã.
Cultura popularã este totalitatea culturii formaþiunilor sociale care se
aflã în afara exercitãrii puterii ºi conducerii vieþii economice-sociale-politice-culturale ºi care, prin cultura lor proprie, se detaºeazã de sistemul
valoric ºi normativ adoptat al societãþii. Formaþia deþinãtoare a culturii
populare se distanþeazã de cultura oficialã ºi practicã o autoadministraþie
culturalã. Acest model este specific în primul rând pentru cultura þãrãneascã tradiþionalã. Aºa se explicã de ce þãrãnimea dispune de o concepþie proprie, autonomã despre lume, de un sistem de cunoºtinþe ºi credinþe, de arte proprii (poezie, muzicã, dans, ornamenticã), de mod ºi model
de viaþã, de obiceiuri, de mediu material ºi arhitectural.49

2.2. Conceptele de folclor
Pare paradoxalã formularea unei definiþii din moment ce, pânã
acum, am fãcut referiri la ambiguitãþile termenului de folclor, la controversele care s-au nãscut în jurul lui. Însuºi termenul are o circulaþie largã în rândul neologismelor care sporesc echivocul acestuia.
Existã o concepþie dupã care prin folclor se înþelege creaþia artisticã
 literarã, muzicalã, kineticã, comportamentalã sau ceremonialã  aparþinând culturii populare spirituale.50 Dupã o altã opinie conceptul de
folclor include cultura sau arta tradiþionalã, colectivã, popularã, eventual
sãteascã, ºi este identificatã o datã cu întreaga culturã popularã, alteori
numai cu literatura popularã, apoi cu arta popularã. Ulterior conceptul
de folclor a fost extins ºi asupra religiozitãþii populare.51
Prin folclor se înþelege ºi totalitatea producþiilor artistice de cunoaºtere colectivã a realitãþii.52 Conceptul de folclor include  potrivit unei
alte opinii  totalitatea culturii spirituale a þãrãnimii, obiectivatã mai
întâi în poezia, muzica, dansul, obiceiul, jocul ºi arta popularã.53
48
49
50
51
52
53

Kósa L. Mnl nép.
Keszeg V. 2000. 18-19.
Pop M. 1976. 51.
Katona I. 1998. 15.
Keszeg V. Op. cit. 19.
A magyar folklór 1998. 16.
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Ceea ce este comun între aceste variante de interpretãri este prezenþa sintagmelor de creaþie artisticã, artã tradiþionalã,producþii artistice, culturã spiritualã, adicã a unui consens dupã care folclorul îmbrãþiºeazã producþiile artistice, spirituale ale culturii populare.

2.3. Cultura popularã spiritualã ºi materialã
O asemenea dihotomie ridicã o nouã delimitare, care opune cultura
artisticã, spiritualã, culturii materiale. Aceastã opoziþie este raportabilã ºi
ea, generic, la întreaga sferã a noþiunii de culturã, adicã la acel nivel la
care s-a creat, uneori, distincþia terminologicã între civilizaþie (culturã
materialã) ºi culturã (culturã spiritualã).
În esenþã, întrebarea este dacã se poate raporta conceptul de folclor
la întreaga culturã popularã sau numai la valorile ei spirituale?
Cultura popularã spiritualã are o existenþã prioritar-oralã, trãieºte în
conºtiinþa poporului ºi se transmite din generaþie în generaþie prin viu
grai. Ea cuprinde:
 un sistem de cunoºtinþe cu valoare practicã despre universul natural ºi despre reprezentãrile lui mitologice, despre om ca individ
social ºi orizontul sãu spiritual. Valoarea practicã a acestor cunoºtinþe se concretizeazã într-un sistem de soluþii concepute pentru
cele mai variate situaþii de viaþã (de ex. vindecãrile), de la cele cu
caracter general pânã la cele de amãnunt;
 un sistem de credinþe tradiþionale;
 un sistem de obiceiuri, ritualuri ºi ceremonialuri regizate pe fundalul acestor credinþe, dar motivate prin cerinþe practice ale vieþii;
 un sistem de manifestãri literare, muzicale, de dans, de spectacol,
de muzicã ºi gesticã;
 un sistem de comportamente interindividuale ºi intergrup.
Deoarece cultura spiritualã a poporului a fost denumitã prin cuvântul creat de William Thoms, folclor, ºtiinþa care se ocupã cu acest domeniu de culturã se numeºte folcloristicã.
Cultura materialã este concretizatã în obiecte ºi în deprinderea de a le
confecþiona. Ea se referã la felul în care sunt construite casele ºi organizate aºezãrile (satele), în raport cu structura socialã, la forma pe care o iau
uneltele de muncã în raport cu tehnicile ce se folosesc, la portul popular,
la obiectele de uz casnic. Esteticul se impune ca manifestare ºi în acest
domeniu, în forme implicite (valori artistice aplicate obiectelor de uz practic) sau explicite (valori artistice concretizate în obiecte de podoabã).
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De fapt delimitarea între cultura spiritualã ºi cea materialã are un
caracter mai mult metodologic, didactic, în esenþã cultura popularã este
un fenomen unitar ca structurã ºi semantism. Acelaºi lucru se poate spune ºi despre delimitarea între folclor ºi arte populare. Cele douã domenii
alcãtuiesc un sistem unitar de reprezentãri artistice. Delimitarea este
totuºi motivatã în sensul cã cele douã domenii prezintã ºi deosebiri esenþiale, care determinã metode distincte de cercetare ºi o pregãtire de specialitate deosebitã de la un domeniu la altul.
În contextul culturii populare obiceiurile au fost definite, mai recent,
ca fenomene de culturã socialã.

2.4. Folclorizaþie, folclorism
Între cultura popularã ºi cea elitistã (aristocraticã) au existat ºi existã schimburi permanente de valori. Câteva exemple din trecutul intersectãrii acestor culturi.
Psalmii versificaþi de Dosoftei pãtrund în circuitul folcloric ºi devin
cântece de stea sau colinde; motive biblice trec din cultura cãrturãreascã
în cultura folcloricã ºi devin colinde. Important de reþinut este cã, trecând
dintr-o culturã în alta, aceste valori se modificã, devin altceva ca formã de
manifestare, structurã ºi conþinut. Ele se încadreazã într-un circuit ceremonial popular, capãtã circulaþie oralã, se adapteazã la formele tradiþionale ale poeziei populare. Este vorba deci nu de o prezenþã identicã a unuia
ºi aceluiaºi element în douã mulþimi (culturi) diferite, ci de asimilarea
unei valori aparþinând unei culturi în contextul altei culturi. Acest proces
de asimilare se manifestã ºi în raport cu cultura cãrturãreascã. Asimilarea
valorilor folclorice în literatura românã, de exemplu, sunt elocvente.
Valorile asimilate se definesc în contextul culturii care le-a asimilat,
ele îºi schimbã apartenenþa, deci îºi însuºesc particularitatea comunã a
elementelor mulþimii în care intrã.
Pentru denumirea acestor procese de asimilare reciprocã de sens
opus se folosesc conceptele neologice de folclorizaþie ºi folclorism.
Înþelegem prin folclorizaþie pãtrunderea ºi asimilarea în circuitul
folcloric a unor creaþii înalte. Este un proces permanent de formare a
artelor autonome. (Un exemplu cotidian: poeziile lui Petõfi Sándor, Eminescu ºi Coºbuc sunt cântate chiar la petreceri, adeseori fãrã conºtiinþa
paternitãþii.)
Folclorismul este procesul invers: asimilarea bunurilor, creaþiilor folclorice de cãtre arte, de cultura înaltã, cãrturãreascã. Este un fenomen cul-
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tural, de asemenea vechi, care s-a manifestat cu intensitãþi variate în diferite epoci istorice, cunoscând momente culminante, conºtiente ºi programatice: epoca paºoptistã, cea a marilor clasici ºi a curentelor tradiþionaliste. Marile creaþii ale lui M. Eminescu, I. Creangã, T. Arghezi, L. Blaga
etc., rapsodiile lui G. Enescu, creaþiile lirice ale lui Petõfi Sándor ºi Arany
János ºi foarte multe alte opere, mai ales în domeniile literaturii, muzicii,
dar ºi în artele plastice s-au nãscut sub imperiul folclorismului. Trebuie
precizat faptul cã folclorismul se manifestã, în primul rând, în cadrul unor
curente ºi orientãri artistice, în estetica ºi crezul artistic al unor creatori.
Procesul de asimilare a bunurilor folclorice de arta înaltã nu a încetat. Începând din a doua jumãtate a secolului al XX-lea se utilizeazã termenul de neofolclorism.

2.5. Alte discipline ale culturii populare
Este vorba de etnografie, etnologie, antropologie culturalã.
Sensul lexical al termenului de etnografie este studiu descriptiv al
unui popor.54 Este un termen creat prin analogie dupã geographia, fiind
lansat prin coperta revistei Ethnographische Bildergalerie, la Nürnberg,
în 1791. Etnografia este o ºtiinþã descriptivã a culturii populare, deºi conþinutul, sfera ºi obiectivele ei nu sunt definite univoc. În limbajul ºtiinþific al secolului al XX-lea conceptele de etnografie ºi folclor s-au substituit,
fiind considerate sinonime. Se poate spune, pe baza interpretãrilor diverse din Europa cã etnografia se ocupã de întreaga culturã popularã, de cercetarea culturii tradiþionale materiale, sociale ºi spirituale.
Etnologia este o ºtiinþã, de asemenea insuficient precizatã, ea însemnând etnografie universalã sau generalã; se ocupã de legitãþile culturii
populare. În opinia lui E. B. Tylor ºi a altor etnologi, etnologia are ca
obiectiv cercetarea comparatã ºi istoricã a popoarelor primitive. Ulterior
în etnologia europeanã a câºtigat teren cercetarea comparatã a culturii
umane universale.
În societãþile anglo-saxone termenul de etnologie este înlocuit cu cel
de antropologie culturalã. Este ºtiinþa care studiazã evoluþia ºi rãspândirea culturii, legitãþile raportului între om ºi culturã. Este o ramurã a
antropologiei care integreazã în ea arheologia, lingvistica, etnologia,
etnografia, folcloristica.55
54 M.D.N.
55 Vulcãnescu R. 1975; Mnl etnográfia.
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Folcloristica la rândul ei se poate bizui, chiar conlucra cu discipline
ca istoria, psihologia, lingvistica, semiotica interdisciplinarã etc.

2.6. Literatura popularã oralã
Am definit deci folclorul ca totalitate a creaþiilor ºi manifestãrilor artistice aparþinând culturii spirituale: literatura ºi muzica popularã, dansul
popular, formele de teatru ºi spectacol popular, obiceiurile ºi riturile etc.
Literatura popularã, domeniu mai restrâns de care ne ocupãm în
cadrul studiilor noastre, reprezintã un mare capitol al acestei totalitãþi.
Este un domeniu de valori în permanentã miºcare, ca întregul complex
al culturii populare. Înþelegerea lui nu este posibilã prin izolarea de contextul general care îl integreazã: cultura popularã ºi particularitãþile ei.
Aceasta înseamnã cã folcloristul va face permanent apel la etnografie ºi
antropologie, la muzicologie, la coregrafie etc.
Examenul estetic al folclorului literar, aºadar, implicã o abordare
specificã, determinatã de existenþa oralã a acestei literaturi, de neîntrerupta ei mobilitate. Semantismul poeziei sau prozei populare, al celorlalte categorii folclorice, structura lor imaginarã, substanþa metaforei, alegoriei sau simbolului reprezintã, în mare mãsurã, subsumarea esteticã a
unor valori culturale care pot þine de cultura materialã, sau de mitologie,
sau de structuri comportamentale, sau de istorie etc. Odatã integrate contextului poetic, aceste valori nu-ºi pierd sensul ºi identitatea.

3. Caractere specifice ale folclorului
Circumscrierea caracterelor specifice ale folclorului, ale folclorului
literar în primul rând, este impusã de motive didactice-metodologice, dar
ºi de raþiunea de a pune în luminã trãsãturile tipice, chiar particulare
(unde este cazul) ale acestuia în opoziþie cu artele înalte, literatura cultã.
Orice activitate omeneascã îºi are caracterele sale specifice prin care
se diferenþiazã în conþinut ºi formã de altele, dobândindu-ºi individualitatea sa proprie. În consecinþã, ºi folclorul urmeazã a se deosebi de literatura cultã prin anumite elemente distincte, caractere care într-o mãsurã au
fost deja evidenþiate în demersurile de explicare a conceptului de folclor.
Fãrã a le considera drept niºte criterii absolute, folcloristica opereazã cu urmãtoarele caractere specifice ale folclorului: tradiþional, colectiv,
oral, anonim, sincretic.
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Potrivit definiþiei corelative a lui Nicolae Constantinescu folclorului îi sunt proprii tradiþionalitatea faþã de înnoirea specificã altor tipuri
de artã, oralitatea faþã de scris, variabilitatea faþã de unicitate, caracterul
colectiv faþã de caracterul individual al culturii neoreale, al literaturii ºi
artei culte etc.56

3.1. Caracterul tradiþional. Raportul dintre tradiþie ºi inovaþie
Caracterul tradiþional al culturii populare se înrãdãcineazã adânc în
însuºi specificul societãþilor purtãtoare ale acestei culturi, care au fost
interesate în menþinerea stabilitãþii structurilor ºi mecanismelor de funcþionare proprii. O particularitate specificã a conºtiinþei rurale a fost ºi
este aceea cã, desele schimbãri ºi abateri de la normele de viaþã ºi culturã adoptate, pun în pericol însãºi existenþa colectivitãþilor. Spiritul conservator se alimenteazã, nu în micã mãsurã, ºi din fondul, tot specific, al
psihicului uman, de a þine la bunurile materiale, spirituale, sociale o
datã dobândite, create. Se poate vorbi, pe drept cuvânt, despre un sistem etico-filozofic asupra vieþii ºi existenþei57 care constituie ºi fundamentul ºi susþinerea tradiþiei.
Pãstrarea ºi transmiterea fondului cultural propriu, desigur, nu neagã
ideea de inovaþie, de receptivitae faþã de valorile novatoare ºi eterogene.
Caracterul tradiþional ºi raportul dintre tradiþie ºi inovaþie reprezintã
una din relaþiile fundamentale care stau la baza proceselor de naºtere a
faptelor de folclor.
Ce elemente pot constitui fondul tradiþional al folclorului?
Arsenalul este deosebit de variat ºi divers: sisteme constituite din
semne ºi simboluri, tipare structurale (ex. cele ale basmelor), limbaj ºi
mijloace specifice de expresie, cliºee, motive, imagini, metafore, grupuri
de rime, reprezentãri mitice, formule magice, sistemul de orientãri ºi
interdicþii comportamentale, ordinea de desfãºurare a riturilor, secvenþelor obiceiurilor, o viziune colectivã asupra vieþii ºi existenþei º.a.m.d.
În viaþa folclorului se pot constata atitudini ºi manifestãri diferenþiate faþã de tradiþie. Bãtrânii sunt mai legaþi de tradiþie, tinerii  mai receptivi la înnoiri; femeile sunt tradiþionaliste, bãrbaþii mai puþin. Diferitã
este stabilitatea categoriilor folclorice. Descântecele, de pildã, au o mare
fixitate, în timp ce bocetele au un caracter improvizator. Anumitor etape
56 Constantinescu N. 1986. 9.
57 Pop M. 1976. 61.
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de dezvoltare social-culturalã le corespund mai bine anumite categorii.
Spre exemplu, în folclorul românesc se poate vorbi despre trei categorii
care au dominat cultura popularã: colindele pentru epoca obºtei patriarhale, cântecul epic eroic pentru Evul Mediu ºi cântecul liric pentru epoca modernã.

3.2. Caracterul colectiv. Raportul dintre individ ºi colectivitate
Este una dintre trãsãturile esenþiale care diferenþiazã creaþia popularã de cea cultã. Acest caracter afecteazã în primul rând procesul de elaborare, dar ºi pe cel de interpretare ºi circulaþie a creaþiei folclorice. Este
natural cã aceste creaþii exprimã prioritar o conºtiinþã colectivã, în timp
ce o creaþie cultã este expresia individualitãþii creatorului ei.
Dacã pentru creaþia cultã unul dintre criteriile valorice fundamentale îl constituie originalitatea, pentru creaþia popularã unul din criteriile
valorice fundamentale îl constituie respectarea unei tradiþii constituite
în sânul unui grup etnic, social determinat. Lipsa de originalitate, în creaþia cultã înseamnã lipsã de valoare. Nerespectarea tradiþiei în schimb,
determinã, în mediul folcloric, fenomenul nereceptãrii creaþiei de cãtre
colectivitate ºi, ca atare, dispariþia ei. Un anume procent de originaliate
se manifestã, totuºi, ºi în domeniul artei populare.
Pentru ca inovaþia, ca manifestare a originalitãþii, sã fie acceptatã de
colectivitate, trebuie sã se integreze ea însãºi tradiþiei: ea devine expresie
folcloricã numai în mãsura în care, cu timpul, devine ea însãºi tradiþie.
Concepþia romanticã despre folclor a dus la o înþelegere mistificatã a
actului creaþiei, neglijând rolul individului în creaþia popularã. Alecu
Russo de pildã scria: Care sunt însã autorii acestor balade? Poporul
însuºi, poporul întreg...58
Cercetãrile folcloristice din ultimele decenii au adus contribuþii
importante ce îngãduie sã se precizeze rolul colectivitãþii ºi al individului în crearea, pãstrarea ºi transmiterea folclorului. Caracterul colectiv
are drept coordonate principale raportul dintre creatorul popular ºi
colectivitatea din care el face parte ºi raportul dintre tradiþie ºi improvizaþie. Raportul dintre individ ºi colectivitate se interfereazã deci cu
raportul dintre creaþia individualã ºi tradiþie.
Rolul individului interpret sau creator de folclor se exercitã, în primul rând, prin selectarea elaboratelor tradiþionale, în funcþie de cerinþe58 Îl citeazã Pop M. 1976. 67.
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le concrete ale momentului ºi locului în care se actualizeazã faptul folcloric, dar ºi de gustul ºi talentul interpretului însuºi. În mãsura în care
elementele novatoare sunt acceptate de colectivitate ºi transmise, ele se
integreazã tradiþiei, devenind valori colective.

3.3. Caracterul oral
S-a considerat multã vreme cã oralitatea este o caracteristicã exclusivã a folclorului. Privind însã lucrurile istoric, consemnãm faptul cã, foarte multã vreme, cultura omenirii a fost în întregime oralã. Popoarele
vechi au avut, mai întâi, o culturã oralã, însuºindu-ºi scrisul în faze mai
târzii ale dezvoltãrii.
La popoarele indoeuropene, cultura scrisã se dezvoltã relativ târziu.
Limbile indo-europene aveau interdicþii religioase în privinþa scrierii, pe
care o considerau tabu. Iuliu Cezar aminteºte cã tinerilor gali li se interzice sã înveþe scrisul, pentru cã scrisul toceºte memoria ºi îi împiedicã
pe tineri sã reþinã istoria poporului. Poemele homerice, înainte de a fi
adunate în cicluri, s-au realizat ºi s-au cristalizat, dupã lungi secole de
elaborare, sub formã oralã.
Oralitatea poate fi consideratã, deci, ca trãsãturã distinctivã a folclorului numai la nivelul literaturii ºi al sistemului de credinþe transmise
prin viu grai, esenþialã fiind nu atât opoziþia oral/scris, cât opoziþia audiere/lecturã, care caracterizeazã modul de execuþie ºi de receptare.
Oralitatea, la nivelul folclorului literar, este un mod propriu de existenþã ºi manifestare. Dar nu este unicul mod de existenþã! Oralitatea nu
a exclus utilizarea scrisului în circuitul folcloric viu. Se înregistreazã de
timpuriu colecþii de colportaj, caiete de amintiri ºi cântece, scrisori ale
soldaþilor din armatã sau de pe front. Sunt relevante totodatã ºi atestãri
ºtiinþifice, în acest sens, unele creaþii lirice ale poeþilor clasici: M. Eminescu, în Scrisoarea III integreazã o scrisoare de soldat, având certe tipare folclorice. Discursul de iniþiere a scrisorii poate fi interpretat drept o
explicaþie lirico-ºtiinþificã a faptului cã scrisoarea este o alternativã
scrisã, conjuncturalã a comunicãrii orale: De din vale de Rovine / Grãim,
Doamnã, cãtre Tine, / Nu din gurã, ci din carte (subliniat de noi), / Cã ne
eºti aºa departe. O scrisoare folcloricã este ºi poezia lui G. Coºbuc, O
scrisoare de la Muselim-Selo. Formula de cliºeu cu care începe poezia:
Mãicuþa dragã, cartea mea/ Gãseascã-mi-te-n pace/ ºi versurile din ultima strofã dezvãluie faptul cã scrisoarea a fost dictatã de un analfabet
cãprarului Nicolae, ºtiutor de carte, deci confirmã realitatea oralã a vari-
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antei scrise a unui fapt folcloric. Ea este receptatã tot oral fiind cititã de
popa satului destinatarei.
În societatea secuiascã era obiceiul ca flãcãii sã trimitã fetelor scrisori de dragoste versificate. Structura acestora nu prezenta mare varietate, iar bogãþia lor de fond depindea de talentul autorului.59
Scrisul în cultura popularã din Transilvania a jucat un rol deosebit
de divers: consemnarea fenomenelor meteorologice, a calamitãþilor, naºterilor ºi deceselor, a textelor rituale din repertoriul obiceiurilor de nuntã ºi înmormântare, a rugãciunilor ºi leacurilor; redactarea testamentelor,
foilor de zestre, contractelor de vânzare, cumpãrare, necroloagelor,
inscripþionarea porþilor secuieºti, a monumentelor funerare, peretarelor,
bârnelor centrale din case etc.
Textele de acest gen au fost redactate deci în formã scrisã, dar au
izvorât dintr-o realitate ºi conºtiinþã oralã. Folcloristul clujean Keszeg Vilmos dezbate în câteva lucrãri coexistenþa folclorului oral ºi scris ca un
fenomen diacronic, insuficient tratat de folcloristicã.60

3.4. Caracterul anonim
Culturii populare îi este specific anonimatul, creaþiile ei nefiind, în
genere, însoþite sau raportate la numele unui autor individual.
La început întreaga culturã era anonimã; antichitatea ºi evul mediu,
deºi cunosc personalitãþi creatoare, rãmân încã dominate de aceastã
caracteristicã. Anonimatul s-a impus ca trãsãturã definitorie a creaþiei
populare pe mãsurã ce însãºi diferenþa dintre cultura oralã ºi cea scrisã
s-a instituit ºi accentuat.
Anonimatul culturii populare este o manifestare a caracterului sãu
colectiv. Anonimatul nu înseamnã cã, în condiþiile oralitãþii, numele
autorului unei creaþii sau al alteia s-a ºters din memoria colectivã, ºi nici
cã aceastã creaþie nu are autor. Dimpotrivã, o anume creaþie, ºi chiar o
anume variantã, însumeazã o pluralitate de eforturi creatoare individuale. Pretenþia paternitãþii asupra faptului de folclor este infirmatã deci de
realitatea lui concretã.
Anonimatul este o consecinþã a mentalitãþii mediilor pãstrãtoare ºi
creatoare de folclor. Colectivitatea se dezintereseazã de autor ºi nu-l înregistreazã în conºtiinþa ei.
59 Keszeg V. 1999. 11.
60 Keszeg V. 1991, 1999.
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Existã ºi o paternitate atribuitã de colectivitate: Cântecul lui cutare;
Hora, jocul lui cutare. Aceste manifestãri au însã un caracter strict local,
fiind limitate în spaþiu ºi timp, creaþiile respective rãmânând, în circuitul mai larg, anonime.

3.5. Caracterul sincretic
Prin termenul de sincretism se înþelege o stare de contopire ºi nediferenþiere a unor elemente aparþinând unor domenii sau arte diferite.61 În
tratarea culturii populare trebuie sã vorbim, în primul rând, de sincretismul estetic. Acest fenomen este specific sistemelor estetice oarecum
autonome care funcþioneazã prin împletirea strânsã a formelor limbajelor de exprimare: oral, muzical, mimic, gestic etc.
Apãrutã în contextul activitãþilor ºi practicilor de tot felul din copilãria umanitãþii, creaþia oralã nu avea cum sã se realizeze independent de
celelalte expresii ale spiritualitãþii arhaice. Implicat al religiei, al magiei,
al feluritelor ritualuri de familie, de clan, tribale, gentilice, era natural ca
ea sã se declare în corelaþie cu celelalte producþii de naturã artisticã ale
omului preistoric. ªi astãzi, de altfel, împlinirile diferitelor domenii ale
folclorului se concretizeazã sincretic.
Poezia se transmite aproape totdeauna prin cântec sau joc, cântul
vocal e frecvent însoþit de muzicã instrumentalã. Integrarea poeziei,
muzicii, dansului, interpretãrii actoriceºti în spectacol e, în folclor, o
situaþie tipicã. Aproape niciodatã, folclorul poetic, cel muzical, coregrafic sau de alt caracter nu se comunicã separat; fiecare dintre aceste modalitãþi apare în asociaþie mãcar cu încã una sau alta. Povestirea de basme
sau legende nu este condiþionatã de expunerea altor producþiuni, dar ºi
ea (ºi chiar debitarea de snoave, anecdote, vorbe de duh, proverbe) pretinde un anume cadru, o atmosferã de tip mai mult sau mai puþin folcloric. Folclorul literar infantil e inclus în jocuri. Cât priveºte folclorul oral
propriu datinilor ºi folclorul magic, acestea sunt prin definiþie pãrþi constitutive inseparabile ale unor practici ºi ceremonii. Sincretismul þine de
însãºi natura creaþiilor folclorice.

61 M.D.N.
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4. Coordonate structurale ale folclorului literar
Aspectele care guverneazã fenomenologia faptelor de folclor (raportul dintre tradiþie ºi inovaþie, caracterul colectiv, oralitatea) imprimã poeziei ºi prozei populare modalitãþi structurale ºi forme concrete proprii de
realizare. Oralitatea determinã existenþa pur virtualã a operei folclorice,
ca entitate, conservarea ei în memoria colectivã. Formele concrete sunt
date de actualizãri ale acestei existenþe virtuale, prin interpretarea ei.
Forma actualizatã este totdeauna o variantã în raport cu forma virtualã.
Succesiunea actualizãrilor, deci a variantelor, exercitã presiuni asupra
formei virtuale, determinând evoluþia sa.62
Forma virtualã dominã formele actualizate printr-un repertoriu de
tehnici ºi mijloace preelaborate, care imprimã literaturii populare un
puternic caracter formalizat, aceasta fiind una din principalele ei proprietãþi structurale.

4.1. Caracterul formalizat al literaturii populare
Caracterul formalizat al literaturii populare are în vedere, de fapt, un
sistem de elemente corelate, un cod ce stã la baza comunicãrii literare
orale.
Ca în orice comunicare culturalã, limbajul, codul literaturii orale,
implicã ordonarea pe diferite planuri a unei mari complexitãþi de fapte.
Limbajul poetic oral ºi-a elaborat modele abstracte cu existenþã virtualã,
asemãnãtoare modelelor limbii, cu ajutorul cãrora realizeazã comunicarea artisticã. Ca elemente ale codului oral, aceste modele capãtã valori
semantice proprii ºi sunt decodate potrivit consensului colectiv.

4.1.1. Sistemul de versificaþie
În poezia popularã româneascã, un astfel de sistem modelat, de la
care nu se abate nici un creator popular, este sistemul de versificaþie.
Versul, ca unitate de bazã, are însã o duratã relativ redusã, de cinci,
ºase, ºapte ºi opt silabe, în care accentele metrice nu se suprapun cu
accentele cuvintelor din vorbirea curentã. Concordanþa dintre accentul
metric ºi accentul cuvântului este obligatorie numai în ultima grupã
metricã a versului. Aceastã grupã, marcând sfârºitul de vers, delimiteazã
62 Pop M. 1976. 77.
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unitãþile fundamentale ale poeziei. Din punct de vedere sintactic versul
este, de obicei, o sintagmã cu existenþã proprie, o propoziþie. Versul se
subdivide în emistihuri respectând limita cuvântului. Cezura este plasatã întotdeauna dupã sfârºitul unui cuvânt, niciodatã în mijlocul lui, ºi
este marcatã de obicei prin rimã interioarã.
Aceste câteva aspecte caracteristice ale versului oral românesc aratã
cã sistemul lui presupune o mare rigurozitate în modelare.
Modelul versului este unul din mijloacele prin care se pãstreazã forma
tradiþionalã a poeziei orale ºi este fãrã îndoialã un mijloc mnemotehnic.

4.1.2. Rima
Rima, ca a doua marcã a sfârºitului de vers (alãturi, cum am vãzut, de
concordanþa între accentele metrice ºi accentele vorbirii curente) este în
poezia oralã româneascã, mai mult decât o simplã consonanþã pe plan fonic
între ultimele silabe ale versurilor. Ea se cere raportatã la eufonia versului
întreg, la sistemul ritmic al acestuia, la structura lui morfologicã ºi, fãrã
îndoialã, la poziþia anumitor cuvinte cu semnificaþie semanticã aparte.
Haide, mândro, sã fugim,
Amândoi sã pribegim
Cã noi bine ne lovim. (F.A. I.177)
Poezia popularã româneascã nu cunoaºte decât rimele perechi. Rima
are însã ºi rolul de a marca secvenþele unui întreg sistem poetic. În poezia oralã româneascã nu apare strofa ca grupare regulatã de unitãþi simetrice, de aceea mai multe versuri pot fi grupate prin aceeaºi rimã în unitãþi asimetrice, numite pseudostrofe, care corespund secvenþelor
cuprinzând o idee poeticã, un motivem:
De frica zapciului
ªi de groaza birului
Uitai drumul satului
ªi coarnele plugului
Luai drumul crângului
ªi poteca codrului
ªi flinta haiducului. (G. Dem.Teodorescu)
Între secvenþele marcate prin aceeaºi rimã ºi structura sintacticã a poeziei se pot stabili corespondenþe. Rima se coreleazã, de asemenea, cu paralelismele, dând secvenþe de douã sau trei versuri, distihuri sau terþine:
N-avea mamã ºi nici tatã
Parcã era nãscut din piatrã;
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Împãrate, împãrate /
Ardã-þi casa jumãtate
ªi scaunul de la spate.
Rima constituie deci ºi ea un mijloc de modelare, elaborat în timp ºi
conservat prin tradiþie, un element de formalizare.

4.1.3. Stereotipe
În poezia oralã româneascã ºi, mai ales, în cântecul liric, textul poetic este deschis frecvent prin versuri stereotipe: Frunzã verde
Foaie
verde  ce par a nu avea o legãturã directã cu restul textului. Dacã privim aceste versuri în funcþionalitatea lor ºi le raportãm la versuri similare din poezia de incantaþie ºi de urare, rostul lor în sistemul formalizat
al versificaþiei se clarificã. Poezia strãvechilor rituri de invocare a ploii
începe cu versurile Paparuda ruda sau Caloiene iene care, în actul
transmiterii rugãciunii, stabilesc contactul între emiþãtorul mesajului ºi
receptorul lui, între omul care se roagã ºi întruchiparea forþelor naturii
cãreia, în virtutea gândirii magice, i se adreseazã rugãciunea. Ele au deci
rolul de invocare pe care îl au versurile similare din poezia religioasã.
Refrenele din poezia colindelor (Florile dalbe de mãr; Domnului,
domnu bun, Junelui, june bun etc.) prezintã o similitudine funcþionalã cu versurile de mai sus, adicã vestirea unei sãrbãtori sau urarea.
Dacã se repetã ºi în corpul poeziei, versurile stereotip marcheazã
întotdeauna începutul unei secvenþe noi.
Oarecum acelaºi statut se atribuie ºi formulelor de iniþiere naturalã
ale cântecelor populare maghiare.
În naraþiunile populare sunt identificabile, de asemenea, tipare stereotipe. Basmul îl transpune pe ascultãtor într-o lume fabuloasã folosind
formule de început iar, pentru a-l readuce în lumea realã, formule de
încheiere.
Cercetãtorii disting douã tipuri de formule iniþiale: formule de timp
(temporale) ºi formule de spaþiu (topografice).63
Câteva formule de timp: A fost odatã un împãrat ºi o împãrãteasã, un moº ºi o babã  etc. Aceastã formulã afirmativã simplã are cea
mai mare frecvenþã în basmele tuturor popoarelor. Formula constatã existenþa unor personaje ºi, totodatã, le plaseazã în timp. Prin adãugarea
63 Roºianu N. 1973.19.
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unui element nou, ca niciodatã, se subliniazã caracterul unic, excepþional al faptelor relatate. Alte formule, în schimb, sunt negative, dar ºi
hazlii: Când puricii mergeau la rugã ; Când se coceau ouãle în gheaþã ; Când trãiau peºtii la uscat ; Când trãia lupul în sat ; Când peºtii
cei mici înghiþeau pe cei mari ºi lumea le zicea tâlhari ; Când purecii
în cer zburau ºi pe sfinþi îi chiºcau etc. Aceste variante neagã veridicitatea întâmplãrii ce urmeazã a fi povestitã.
Formule iniþiale de spaþiu sunt mai rare. Au scopul de a plasa naraþiunea în spaþiu: A fost odatã într-o pustie mare un pustnic ; A fost odatã în lumea mare doi fraþi ; Departe, departe, într-o þarã dinspre rãsãrit
era o femeie 
În basmul românesc pe primul loc se aflã formula temporalã; elementul topografic a trecut pe planul al doilea sau a fost complet exclus
din formulã. La alte popoare predominã formula topograficã.64
Basmul românesc ne oferã o gamã foarte variatã de formule tradiþionale finale; cea mai frecventã este formula prin care povestitorul îºi
informeazã auditoriul asupra participãrii sale la ospãþul împãrãtesc (la
nuntã): ª-am fost ºi eu acolo, º-am bãut, º-am mâncat, º-am jucat; Iar eu
încãlecai pe o viespe / ªi vã spusei astã poveste.
Basmul cuprinde însã ºi formule mediane, prin care povestitorul
controleazã recepþionarea actului de comunicare sau concentreazã atenþia ascultãtorului asupra unor secvenþe mai importante ale mesajului.

4.1.4. Paralelismul
În structura arhitectonicã a poeziei orale, un alt element de modelare este paralelismul. Paralelismul este considerat de cercetãtori fie un
procedeu specific poeziei orale, fie element al compoziþiei. R. Jakobson
foloseºte conceptul de paralelism într-un sens foarte larg ºi afirmã cã
structura poeziei este o structurã de paralelism continuu. El defineºte
paralelismul ca principiu organizator al poeziei.65
Ovidiu Bîrlea evidenþiazã mai multe tipuri de paralelisme.66

64 Ibidem 36.
65 Îl citeazã Pop M. 1976. 82.
66 Bîrlea O. 1979. 195 ºi urm.
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4.1.4.1. Paralelismul analogic
Versul urmãtor nu repetã conþinutul celui dintâi, ci aduce ceva nou,
similar sau analog sub diferite aspecte: opoziþie, enumerare etc. Rostul
acestui tip de paralelism este amplificarea ideii poetice.
 Nu mi-i rãu din Dumnezeu
 Ci mi-i rãu de dorul tãu.
Paralelismul analogic permite înºiruirea imaginilor într-o spiralã
mereu ascendentã, care mãreºte tensiunea. Îndeosebi descântecele oferã
asemenea aglomerãri.:
Duceþi-vã la junchiu,
Sã-l sfredeliþi.
Sã-l toporâþi,
Sã-l bãrduiþi,
Sã-l ferestruiþi,
Sã-l cuþitoiþi,
Sã-l tesluiþi,
Sã-l uscaþi.
Sã-l secaþi
Sã-l fãrâmaþi 
4.1.4.2. Paralelismul explicativ
Prin acest model de paralelism ideea versului este reluatã ºi amplificatã.
 Numai cucul rãmânea
Cu doi pui alãturea:
Unul zboarã ºi se duce,
ªi altul rãmâne ºi plânge.
Paralelismul explicativ apare în strânsã simbiozã cu anafora.
4.1.4.3. Paralelismul sinonimic
Versul urmãtor (sau urmãtoarele) repetã ideea versului precedent,
dar cu alþi termeni sinonimi. Este frecvent cultivat în descântece. Adesea
se îmbinã cu anafora (repetarea începutului versului în versul urmãtor):
La tine n-are de ce sta,
La tine n-are ce cãta;
Ea, când te-a fãcut,
Ea, când te-a nãscut
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Împãratu stãpâneºte,
Împãratu foloseºte.

4.1.5. Structuri compoziþionale
Limbajul poetic popular a elaborat, atât pentru poezie cât ºi pentru
prozã structuri compoziþionale, modele proprii fiecãrei categorii. Structurile compoziþionale sunt determinate de funcþia categoriei folclorice în
care se realizeazã ºi de tematicã. Ca atare, ele au caracter de invariante,
aparþinând sistemului gramatical al literaturii orale.
Poezia colindelor, de pildã, ca poezie de urare, are pe plan sintagmatic o structurã ternarã, partea de început cuprinzând punerea în situaþie,
partea centralã  miezul alegoric al colindei, iar partea finalã  urarea
indirectã, alegoricã.
În naraþiunile populare, de asemenea, sunt identificabile, prin analizã, elemente semnificative cu funcþie proprie, care se coreleazã între ele
ºi care, dincolo de aspectul concret al subiectelor, constituie tiparele,
modelele cu care opereazã genul. Formulele de început, de sfârºit, formulele interne, mediane (de care am vorbit mai înainte), corelate cu
motiveme, pe plan sintagmatic ºi paradigmatic pot duce la sesizarea legilor interne de structurare a naraþiunilor orale. Asupra situaþiei elementelor compoziþionale ºi a motivemelor vom reveni cu ocazia discutãrii
categoriilor folclorice concrete. Ceea ce se poate concluziona acum este
faptul cã cercetarea structuralã a literaturii orale pune probleme multiple
ºi complexe, cã accentul trebuie sã cadã pe semanticã, pentru a desprinde sistemul semiotic ce stã la baza creaþiei poetice orale.

4.2. Prototip ºi variante
Accepþiunea noþiunii de variantã este deosebitã în poezia cultã faþã de
poezia popularã. În poezia cultã, variantele premerg forma ultimã, definitivã, ºi sunt importante pentru înþelegerea laboratorului artistic al creatorului. De cele mai multe ori, ele nu intrã în circulaþie. În cercetarea poeticã se opereazã numai cu forma definitivã. Exemplul elocvent ni-l oferã, în
acest sens, cele cinci variante ale poemului Luceafãrul de M. Eminescu.
În poezia popularã, fiecare variantã are o serie de variante care i-au
premers, dar care nu sunt forme de pregãtire a unei forme finale, fiecare
din ele reprezentând, pentru momentul în care sunt actualizate, o anumitã finalizare. Varianta constituie deci un moment independent, care poate
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fi studiat separat, exprimând o anumitã realitate: aparþine unui anumit creator, unei anumite epoci, aceluiaºi creator în douã momente diferite etc.
Fiind dificil sã se opereze cu un numãr mare de variante, folcloriºtii
merg pe o sistematizare a variantelor.
În literatura de specialitate a fost folositã frecvent noþiunea de variantã de bazã. S-a emis de asemenea ideea existenþei unui prototip, în
sensul unei variante primare. Este greu însã de gãsit sau de reconstituit
asemenea variantã ºi se poate pune chiar întrebarea dacã un asemenea
prototip a existat ca realitate folcloricã. Majoritatea creaþiilor orale apar
în urma unui proces complex de transformare a tradiþiei, care nu permite fixarea unui moment genetic unic, de elaborare a prototipului.
Reiese deci cã literatura popularã existã, ca manifestare concretã
numai prin variante, creaþia fiind supusã unui permanent proces de
modificare. Sensul acestui proces este determinat, în speþã, de actualitatea creaþiei respective în conºtiinþa colectivã sau de capacitãþile interpretului. Iatã de ce nu existã un arhetip ca atare în realitatea folcloricã; existã numai un flux continuu de variante, de la germenii cei mai îndepãrtaþi
pânã la operele complexe de mai târziu.

5. Categoriile folclorului literar
În cercetarea fenomenului literar cult, ordinea preferatã e cea istoricã, iar tipul fundamental de lucrare este istoria unei literaturi. Istoricul
literar are la îndemânã documentele autentice ale fiecãrei epoci. Cercetarea va fi deci, în linii esenþiale, diacronicã.
În folclor, tipul de cercetare fundamental nu se poate baza pe diacronie. Documentele literare de care dispune folcloristul aparþin exclusiv unei
epoci târzii: culegerile din secolul al XIX-lea  XX-lea. Din acest motiv tipul
fundamental de cercetare nu poate fi decât cel sincronic. Se studiazã relaþii între serii de fapte care coexistã ºi ca atare, sunt subordonate aceleiaºi
structuri culturale, spiritului general al uneia ºi aceleiaºi epoci.
Aceasta nu înseamnã excluderea cercetãrii diacronice.
Identificarea unor categorii ale folclorului literar implicã ideea de
clasificare. În literatura cultã se vorbeºte despre trei genuri, mai mult sau
mai puþin distincte  liric, epic, dramatic , ºi despre speciile lor.
În domeniul folclorului, problemele de clasificare se pun mai acut
decât în literatura cultã datoritã imensitãþii ºi diversitãþii materialului.
Clasificarea folclorului literar (ºi a folclorului în genere) trebuie conce-
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putã nu ca o constituire din afarã a unor categorii, ci ca sesizare a unor
grupãri reale, existente în însãºi realitatea folcloricã.
Bunurile folclorice nu sunt interpretate oricând, ci legat de anumite
momente sau ocazii: colindele, pluguºorul sunt legate de anumite zile
ale anului, bocetele, oraþiile de nuntã  de anumite momente din viaþa
individului; basmul este legat de anumite ocazii de povestit, cântecul
epic de anumite ocazii de interpretare. Existã o legãturã directã între
aceste ocazii ºi viabilitatea categoriei. Creaþiile folclorice sunt interpretate, de asemenea, în anumite contexte sincretice: colindele, pluguºorul
bocetele, oraþiile de nuntã etc. nu sunt niciodatã realizate în afara obiceiului care le integreazã.
Acest determinism este legat de rosturile specifice pe care colectivitatea le atribuie faptelor de folclor. Pentru poezia obiceiurilor funcþia
poate fi de naturã magicã, ceremonialã sau spectacularã, cu implicaþii
practice; cântecul epic are în genere o funcþie formativã, legenda  funcþie gnoseologicã, snoava  funcþie educativã, basmul fantastic este o evadare conºtientã din real, cu cãutarea unei zone de satisfacere a idealurilor, dar are ºi funcþii practice, de petrecere.
Pentru definirea categoriilor folclorului literar vom porni, deci, de la
considerarea funcþiei ºi structurii faptelor de folclor. Temele, subiectele ºi în
genere, mijloacele de expresie se caracterizeazã printr-o mare mobilitate.
Structura faptelor de folclor este determinatã de funcþie. Funcþia îºi
creeazã (genereazã) o structurã specificã ce îi asigurã eficienþa. Bocetul, de
exemplu, a apãrut încã pe primele trepte ale culturii primitive, ca modalitate a manifestãrii respectului pentru defunct ºi ca exteriorizare a durerii
sufleteºti, intermediatã de înþelegerea morþii ca un somn absolut (defuncþii erau înmormântaþi în poziþie chircitã, de somn), deci ca o despãrþire
definitivã. Când fenomenul morþii a fost reinterpretat printr-un sistem de
gândire magicã, implicând credinþa în continuitatea existenþei individului
dupã moarte ºi în lumea cealaltã, apare cântecul ceremonial de înmormântare, cu funcþii mult mai complexe faþã de bocet: refacerea echilibrului
moral ºi social al colectivitãþii, continuarea legãturilor spirituale între
defunct ºi colectivitate, integrarea defunctului în lumea de dincolo ºi evitarea reîntoarcerii lui materializate (strigoi) în lumea celor vii etc.
Geneza ºi evoluþia faptelor de folclor sunt aspecte ale unui proces
neîntrerupt de transformare. Se poate spune cã pentru o anumitã etapã a
dezvoltãrii unei culturi populare, categoriile folclorice relativ cristalizate sunt rezultatul unei evoluþii.
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Din punct de vedere categorial, o primã delimitare, la nivelul folclorului literar, se impune între creaþiile cu funcþie ritualã sau ceremonialã,
integrate deci obiceiurilor populare, ºi creaþiile autonome din acest punct
de vedere, deci nelegate de obiceiuri. Criteriul primordial care stã la baza
acestei delimitãri este de naturã funcþionalã, dar are implicaþii profunde
în structura faptelor.
Subsistemele poeziei rituale au fost stabilite în funcþie de clasificarea
obiceiurilor înseºi, astfel:
 poezia obiceiurilor calendaristice, grupatã, la rândul ei, potrivit cu
principalele momente ale anului sau ale desfãºurãrii activitãþilor
de muncã marcate prin asemenea obiceiuri: obiceiurile de Crãciun
ºi Anul Nou, obiceiurile de primãvarã, riturile de invocare a ploii,
obiceiurile de seceriº;
 poezia obiceiurilor legate de momente importante din viaþa omului:
naºterea, cãsãtoria ºi moartea;
 poezia descântecelor.
În ce priveºte categoriile nerituale, se confirmã din ce în ce mai mult
ipoteza cã aceste categorii au fost generate ºi dominate de funcþii magice.
Despre speciile în prozã, ºi mai ales despre basmul fantastic, s-au emis
teorii privind originea lor în legendele totemice sau în riturile primitive.
În poveºtile celor 1001 nopþi, dominã sentimentul cã povestirea are o
mare putere de influenþare asupra omului: când un tiran e decis sã curme
un numãr de vieþi omeneºti, este de ajuns o istorisire pentru a-l îmblânzi.
Începuturile liricii populare sunt legate de folclorul obiceiurilor de
nuntã, de înmormântare ºi de poezia colindelor. Blestemul erotic, de
exemplu, ca temã frecventã a cântecului liric, a evoluat de la o poezie cu
funcþie magicã la o creaþie eminamente liricã. Cântecul de leagãn conservã încã puternic urme ale unor vechi structuri literare. Ghicitorile îºi au
originea în limbajul secret al triburilor cu funcþie iniþiaticã.
Treptat, toate aceste categorii au evoluat spre o funcþionalitate psihologicã diferenþiatã, conservând însã ºi rosturi practice demagizate. Astfel
basmul fantastic a devenit o aspiraþie spre ideal, legenda o formã de
cunoaºtere, snoava are o funcþie satiricã etc.

5.1. Poezia de ritual ºi ceremonial
Dupã origine ºi funcþie, în repertoriul poetic al obiceiurilor tradiþionale pot fi distinse douã categorii de creaþii:
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 o poezie de strãvechi caracter ritual, devenitã mai târziu preponderent ceremonialã, care nu este niciodatã interpretatã în afara obiceiului: poezia colindelor, pluguºoarelor, oraþiile de nuntã, cântecele ceremoniale de înmormântare, descântecele etc.;
 o poezie de circulaþie mai largã, pentru care un anumit obicei sau
ceremonial constituie o bunã ocazie de interpretare.
Poezia de ritual ºi ceremonial este prin excelenþã o poezie sincreticã,
de cele mai multe ori cântatã, uneori însoþitã ºi de dans, integratã contextului ceremonial care o condiþioneazã.
Limba românã cunoaºte douã cuvinte ce denumesc acelaºi lucru:
obicei ºi datinã, ele fiind considerate sinonime. În ansamblul de fapte
desemnate prin cele douã cuvinte se utilizeazã ºi denumiri ca rit, ritual,
ceremonial.
În raport cu acestea cuvântul obicei rãmâne termenul generic prin
care se defineºte ansamblul de manifestãri folclorice legate de un anumit
moment, eveniment sau datã, indiferent de natura lui funcþionalã: magicã, de solemnizare, spectacularã, sacrã sau profanã.
Ceremonialul reprezintã secvenþe de obiceiuri constituite în acte
solemne, îndãtinate sau cu funcþie magicã. Prin rit înþelegem un act constituit într-o singurã secvenþã, efectuat în virtutea unei credinþe magice,
superstiþioase sau religioase ºi orientat spre îndeplinirea unei cerinþe de
ordin practic sau moral (de ex. acoperirea oglinzii cu vãl negru în casa
mortului, practicatã ºi la români ºi la maghiari), spãlarea ritualã a mortului înainte de îmbrãcarea acestuia, distribuirea colacului printre copii
de cãtre mireasã, înconjurarea altarului de mireasã sau cu noul nãscut,
practicate în þinuturile secuieºti etc.
În structura obiceiurilor, elemente ºi semnificaþii practice se îmbinã
deci cu acte de facturã magicã. Prin valoarea lor practicã ele au un rol
important în organizarea muncii ºi a vieþii colective. Nivelul magic este
fundamentat pe credinþa cã prin acte de facturã magicã oamenii pot
imprima evenimentelor un curs ºi o desfãºurare favorabile intereselor
individuale ºi colective. Ritul este o metaforã sau un simbol al obiectului nãzuinþei, realizat de regulã pe baza magiei prin similitudine, contact
sau invocare. Ansamblul acestor rituri-metaforã alcãtuieºte o adevãratã
poezie a gesturilor, actelor ºi obiectelor folosite în desfãºurarea lor. Asemenea funcþii ºi semnificaþii au, de pildã, brazii fixaþi pe porþile mirilor
în Secuime, pentru atingerea unui ideal de frumuseþe, fertilitate, armonie prin potrivirea cu grijã a crengilor. Ritul de împãrþire a bucatelor la
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maghiarii din Secuime, a pomanei la români, dupã înmormântare, se
face pentru odihna netulburatã a mortului.
Colectivitãþile tradiþionale au o puternicã tendinþã de a pãstra obiceiurile, tendinþã care exercitã o acþiune coercitivã asupra individului, determinând conservarea unor obiceiuri chiar ºi dupã ce ºi-au pierdut sau
ºi-au schimbat sensul. În concepþia tradiþionalã, obiceiul trebuia îndeplinit corect. Respectul pentru tradiþie ºi grija pentru forma obiceiului au
fãcut ca, în satele cu viaþã tradiþionalã, anume persoane, cu aptitudini ºi
interes, sã se specializeze în anumite domenii ale vieþii folclorice. 67

5.1.1. Poezia obiceiurilor calendaristice
Momentele importante ale ciclului calendaristic au fost însoþite de
complexe de obiceiuri tradiþionale. Anul este un ciclu de timp marcat
prin acte care þin în special de activitatea productivã, un ciclu al muncilor agrare sau pãstoreºti. Ciclul muncilor depinde însã de ciclul natural,
de perioadele de vegetaþie. Necesitãþile muncii l-au dus pe om la o
cunoaºtere empiricã a evoluþiei ciclice a timpului în funcþie de miºcarea
aºtrilor, de perioadele de vegetaþie, de etapele activitãþii productive, precum ºi de legãtura dintre ele.
Calendarul în viaþa þãranului nu avea rolul sã mãsoare cantitãþi de
timp, ci sã dea expresie timpului trecãtor, sã dea un chip mersului vremii. Vorbele unui þãran, reproduse de Ernest Bernea, adâncesc ºi plasticizeazã aceste gânduri: Calendarul e rânduiala vremii sã ºtii când sã faci
un lucru. Fãrã calendar, unu ar face într-un fel, unu în alt fel. Calendarul are zile în tot felul de nu seamãnã una cu alta. Nu poþi face marþi ce
faci duminicã ºi nici în aprilie ce faci în septembrie.68
Cu timpul, peste vechea structurã naturalã a calendarului s-au suprapus date de altã facturã, oficiale sau religioase. Calendarul popular conservã însã vechiul raþionament al calendarului natural, prin semnificaþia
67 Despre structura, amploarea, complexitatea ºi specificul acestei categorii de obiceiuri se poate citi în M. Pop: Obiceiuri tradiþionale româneºti. Bucureºti, 1976;
Balázs Lajos: Az én elsõ tisztességes napom. Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson. Bukarest, Kriterion, 1994; Menj ki én lelkem a testbõl. Elmúlás és
temetkezés Csíkszentdomokoson. Csíkszereda, PallasAkadémia, 1995; Szeretet
fogott ek a gyermek iránt. A születés szokásvilága Csíkszentdomokoson. Csíkszereda, PallasAkadémia, 1999; Golban, V.: Estetica ceremonialului social în obiceiuri. Bucureºti, 1983.
68 Bernea E. 1985. 202.
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agrarã a obiceiurilor de Anul Nou, pe care-l restructureazã însã în funcþie de suprapunerile religioase ºi oficiale.
Obiceiurilor calendaristice le este caracteristicã, în primul rând,
legãtura directã sau indirectã cu muncile de peste an ºi, prin intermediul
lor, cu viaþa ºi bunãstarea individului ºi colectivitãþii. În repertoriul lor,
alãturi de obiceiuri care privesc direct muncile ºi etapizarea lor, apar obiceiuri legate mai direct de viaþa individului, a familiei sau a colectivitãþii. Conceptul care uneºte aceste douã aspecte îl constituie asociaþia dintre rodirea pãmântului ºi fecunditatea maternã, prezentã încã în
gândirea primitivã prin cultul rodirii ºi al femeii.
De asemenea, aceste obiceiuri au un caracter ciclic, fiind repetate în
forme similare anual sau la anumite date fixe ale anului.
Pentru poezia obiceiurilor calendaristice pot fi luate în discuþie creaþii legate de obiceiul pluguºorului, colindatului, umblatului cu steaua,
sorcova, de teatrul popular (cu mãºti) din cadrul obiceiurilor de Anul
Nou, precum ºi poezia riturilor de invocare a ploii (caloianul ºi paparudele) ºi cea a obiceiurilor de la sfârºitul seceriºului, conservate în folclorul ardelenesc.
Între poeziile legate de diferite obiceiuri sau grupuri de obiceiuri
existã însã afinitãþi funcþionale ºi formale care permit diferenþierea între
ele: poezie descriptivã, poezie de incantaþie ºi poezie de urare.
În folclorul românesc, poezia descriptivã e reprezentatã în primul
rând de pluguºor ºi cântece de seceriº.
Pluguºorul este un ritual strãvechi, moºtenit probabil de la romani.
Urme ale lui se regãsesc în folclorul popoarelor romanice, în timp ce la
slavi este inexistent.69
Caracterul prin excelenþã agrar al obiceiului este marcat prin recuzitã (plug, buhai, bice, tãlãngi), gesturi (prima brazdã ca act magic, pocnetul bicelor) ºi poezie (descriere a muncilor agrare, legate de cultivarea
grâului, de la alegerea locului pentru arat pânã la facerea colacului).
Ca poezie descriptivã, pluguºorul nu descrie o realitate particularizatã, ci o realitate modelatã. Poezia construieºte, în versuri, o teorie a
muncilor agricole, creeazã deci un model a cãrui funcþie are un caracter
social mai larg, de urare, deci cu implicaþii magice. Totul se miºcã pe
douã planuri: realul esenþializat (modelul, realitatea tipar) ºi planul
magic (funcþia de urare).
69 Pop M. 1976. 139
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Modelul este particularizat în desfãºurarea obiceiului, prin repetarea
lui la casa fiecãrui gospodar; lucrurile sunt descrise în raport cu fiecare
gospodar în parte, ca ºi cum ar fi realizate de el.
Descrierea muncii în poezia pluguºorului se brodeazã pe peisajul
fundal al satului patriarhal, cu atmosfera lui arhaicã ºi seninã, cu economia lui naturalã. În pluguºorul patriarhal a predominat, probabil, un
caracter practic-instructiv, rostul lui fiind acela de a transmite deprinderi
de muncã ºi atitudini morale faþã de muncã. De aceea, în unele variante,
accentul cade pe aprecierea efortului însuºi, a greutãþii muncii, a trudei
cu care se obþine pâinea:
Da acest colac
Nu s-a fãcut,
Aºa cum
Credem noi
Cã acest colac
S-a fãcut
Cu multã trudã
ªi cu nãcaz, zice.
O trebuit
Sã se suie-n pod (gospodarul)
Sã ieie din hambar
Niºte grâu.
ªi l-a bãgat în sac,
ªi l-o luat di umãr,
ªi sape,
ªi-o ieºit
Acolo,
În vârful mãgurii,
La locuþu lui,
ª-o ºezut
Sã troºeascã
Niºte pãduriþe
ª-o pus
Acolo, în locul iei
Grâu  (Din Almaº  Sãliºte, Hunedoara)
Întregul poem se realizeazã pe contrastul dintre modestia mijloacelor de muncã de care dispune omul ºi greutatea muncii pe care o sãvârºeºte. Victoria plugarului imprimã poeziei un caracter de elogiu.
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În alte variante accentul cade nu atât pe aprecierea efortului fizic
depus, ci pe aprecierea priceperii gospodarului.
Realizate nu la nivelul posibilitãþilor reale, ci la nivelul posibilitãþilor
optime, cu folosirea frecventã a hiperbolei, semnele descriptive transformã pluguºorul dintr-o poezie descriptivã într-o poezie a dorinþelor omului de a obþine rod bogat, amplificând în felul acesta funcþia de urare.
Consideratã ca cea mai veche formã de poezie (ºi artã în general), poezia descriptivã derivã dintr-un simþ practic (transmiterea unei experienþe de
muncã) ºi din procedeele magiei prin similitudine. În aceastã poezie nu se
poate vorbi încã de o concepere miticã a raporturilor dintre om ºi realitate.
Un obicei similar au în anumite regiuni (în regiunile sudice ºi vestice ale Ungariei, în Secuime) ºi maghiarii: între 26 decembrie (ziua martirului Sf. ªtefan) pânã la Anul Nou, un grup de flãcãi, ca niºte menestreli (numiþi în limba maghiarã regösök, adicã zicãtori de cântece)
umblau din casã în casã cu scopul de a ura recolte bogate gospodarului.
Originea acestei poezii este, de asemenea, arhaicã, se pare cã se trage din
textele ºamanilor sau din descântece. Textul este enumerativ, unitãþile
strofice sunt marcate prin refren.
În cântecele de seceriº din Ardeal, se poate observa investirea realului
cu semnificaþii mai largi, deci imagini cu caracter simbolic. Corbul negru
sau cioara neagrã, de pildã, care ameninþã sã distrugã recolta, capãtã valoarea unui simbol, prin exagerarea hiperbolicã a capacitãþilor distructive:
Vine corbul negru
ªi ia stogu-ntregu;
Vine cioara neagrã
ªi ia claia-ntreagã.
Tot aºa, cununa ca obiect ritual, reprezintã puterea pãmântului de pe
care s-a strâns recolta ºi implicã posibilitatea fertilizãrii magice a acestui
pãmânt: pentru aceasta, cununa trebuie purtatã de o fecioarã  reprezentând
idealul de puritate  ºi trebuie udatã, iar sãmânþa ei trebuie amestecatã cu
sãmânþa care va fi aruncatã pe ogor în urmãtoarea perioadã de vegetaþie.
La maghiari, în mai multe regiuni ale Ungariei ºi în Ardeal, cununa,
având forme diferite dupã felul de împletire a spicelor, fiind adusã de un
alai, purtatã pe cap sau pe umeri de fete, este întâmpinatã de udãtori, iar
dupã ce gospodarul mulþumeºte pentru primirea ei, ea este aºezatã în
camera reprezentativã, zisã camerã curatã, agãþatã fie de bârna centralã a casei, fie de un cui de deasupra patului. Câteva spice sunt amestecate printre sãmânþa ce urmeazã a fi semãnatã, pentru continuitatea ciclului vegetal etern.
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Se poate întrevedea deci o evoluþie a elementelor descriptive, de la
realizarea unei modelãri ideale a realului la realizarea unor imagini cu
semnificaþii mai largi.
Acest proces s-a dezvoltat în poezia colindelor care reprezintã o
treaptã evoluatã ºi superioarã din punct de vedere al valorii artistice. Trecerea pe plan simbolic sau mitologic se realizeazã atunci când în poem
nu se mai descriu activitãþi practice (procese de muncã), ci acþiuni sau
obiecte rituale, precum ºi întruchipãri mitice.
Poezia colindelor continuã, aºadar, stadii evoluate ale poeziei
descriptive, dezvoltând însã forme alegorice ºi simbolice de transmitere
a urãrii. Ea consemneazã o etapã culminantã în evoluþia poeziei obiceiurilor calendaristice.
Dupã modelul de desfãºurare a obiceiului ºi dupã structura poeziei
se disting douã tipuri de colinde: 1. Colinde de copii, urãri directe, scurte, urmate de cererea darurilor; 2. Colinde de ceatã, interpretate de ceata
de flãcãi.
Rostul lor este vestirea sãrbãtorii ºi trezirea ritualã a gospodarilor.
Funcþia de urare de belºug agrar este dominatã de atmosfera pregnant festivã, care marcheazã trezirea gospodarului în prima zi a noului an ºi
îndemnul solemn la muncã.
ªi te scoalã, cest domn bun, / Scoalã ºi pe feþii tãi, / Feþii
tãi ºi fetele, / Fete mari lumini s-aprindã, / Feciori mari
porþi sã deschidã, / Sã porneascã plugurile, / La arat ºi
semãnat 
Din punct de vedere tematic folcloriºtii disting colinde de gospodar,
de flãcãu, având caracter epico-eroic, colinde de fatã, predominate de
imagini lirice. Fata este reprezentatã ºezând în leagãnul de mãtase din
coarnele cerbului, ca simbol al frumuseþii supreme.
Poezia de incantaþie face parte tot din categoria poeziei obiceiurilor
calendaristice. Este vorba de poezia caloianului ºi paparudelor care, în
esenþã, reprezintã invocarea unei zeitãþi pentru a provoca intervenþia ei
în favoarea oamenilor. Raportul dintre mit ºi cotidian nu mai presupune
o încadrare miticã a cotidianului, ci o influenþare directã a cotidianului
de cãtre forþele mitice. Aceastã influenþare este mediatã de ritual.
În cazul paparudelor, procesul de mediere este simplu: paparudele,
ca reprezentare miticã, sunt rugate sã provoace ploile. În cazul caloianului însã procesul de mediere este mai complex, deoarece însuºi caloianul
apare ca mediator între pãmânt ºi cer. Prin ritual se mediazã numai relaþia între oameni ºi zeitate (rugãminte adresatã caloianului), pentru ca zei-
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tatea, la rândul ei, sã medieze opoziþia dintre cer (cu sfinþii adormiþi) ºi
pãmânt, sã determine deschiderea cerurilor pentru curgerea ploilor.
Particularitãþile poeziei caloianului ºi paparudelor sunt determinate
de aceastã structurã complexã a fenomenului, care include mitul, cotidianul, ritualul ºi poezia însãºi. Ele sunt marcate printr-o anume structurã compoziþionalã, un stil dominat de vocative (implicit de invocare)
ºi imperative (implicit de cerere), un accentuat caracter factic ºi elemente de urare, realizate prin comparaþii augmentative (ca în poezia colindelor). În plus, poezia caloianului implicã trãsãturi de bocet, pentru cã
întreg obiceiul mimeazã un ceremonial de înmormântare: caloianul fiind
reprezentat printr-o pãpuºã de lut, bocitã ºi înmormântatã, apoi reînviatã, care aminteºte de vechile ritualuri ale morþii ºi învierii naturii.
Structura funcþionalã a poeziei, datoritã succesiunii unor secvenþe
construite dupã acelaºi tipar compoziþional implicã trei momente:
 un vers de invocare, repetat obsesiv pe parcursul întregului discurs (Caloiene, iene; Paparudã, rudã);
 rugãmintea  cerere, formulatã pe un ton imperativ:
Dute-n cer ºi cere
Sã deschidã porþile
Sã sloboazã ploile
Sã curgã ca grâiele
Zilele ºi nopþile  (G. Dem. Teodorescu)
 motivarea cererii: Ca sã creascã grâiele ( Sã creascã legumele etc.)
Poezia caloianului ºi paparudelor reprezintã modele revelatoare ale
unui lirism colectiv dintre cele mai puternice. Ele sunt dominate de un
puternic caracter practic, legat de nevoile imperioase ale colectivitãþii,
neînvãluit în metaforã sau simbol. Cererea adresatã divinitãþii arhaice
este mai mult o poruncã decât o rugã, ºi poemul lasã impresia unei revolte în faþa naturii care-ºi neglijeazã îndatorirea faþã de om.

5.1.2. Poezia obiceiurilor de trecere
Obiceiurile vieþii de familie, a doua mare grupã a obiceiurilor populare, marcheazã momentele esenþiale ale vieþii individului  naºtere,
cãsãtorie ºi moarte.
Obiceiurile de trecere constituie poate domeniul cel mai productiv
al folclorului, pe de o parte în sensul perenitãþii lui, pe de altã parte, pentru cã se extinde ºi se manifestã în cele mai diferite situaþii ºi momente
de trecere a individului, în viaþa socialã ºi familiarã, particularã. Forme-
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le vechi ale obiceiurilor de iniþiere care marcau trecerea adolescentului
în rândul maturilor s-au diversificat coborându-ºi ºi mãrindu-ºi etapele
de manifestare. În pofida diversitãþii obiceiului, elementele conþinutului
ºi mesajul lui se pot identifica în toate: semnalizarea schimbãrii statutului individului în societate, participarea colectivitãþilor umane la asemenea momente, recunoaºterea publicã a evenimentului trecerii; realizarea
unui cadru festiv memorabil atât pentru individ cât ºi pentru colectivitate, în care se realizeazã trecerea, solidarizarea colectivitãþilor în jurul ºi
pe motivul evenimentului.
Terminarea grãdiniþei ºi intrarea copilului în clasa întâi, terminarea
ciclului primar ºi trecerea lui în ciclul gimnazial, intrarea tânãrului în
liceu ºi mai ales festivitãþile prilejuite de bacalaureat  sunt realizate prin
intermediul festivitãþilor concepute regizate dupã modelul, scenariul
obiceiurilor tradiþionale de trecere. Gama acestora este mult mai vastã,
dacã avem în vedere unele evenimente de iniþiere în viaþa religioasã a
individului (de pildã prima cuminecãturã, miruirea  la catolici, confirmarea  la protestanþi) în unele formaþii civile ºi profesionale (echipe
sportive, vânãtori etc.); plecarea recruþilor la armatã, festivitãþile numite
de români fiii satului, iar în secuime întâlnirile de generaþii care au
început în anii 80, devenite azi mari festivitãþi ale colectivitãþilor sãteºti,
festivitãþile de pensionare etc.
Este un fenomen real al vieþii sociale cã obiceiurile tradiþionale de
trecere sunt acele manifestãri folclorice contemporane care ºi-au extins
aria de cuprindere dincolo de societãþile rurale tradiþionale, devenind
manifestãri de folclorism general în viaþa unor întregi comunitãþi sociale, etnice, religioase, profesionale etc.
Vechimea obiceiurilor de trecere e diferitã. Cele mai vechi par a fi cele
de înmormântare sau legate de ritualul morþilor. La început, primitivii se
pare cã nu fãceau distincþie între moarte ºi somn; înmormântarea în poziþie chircitã, de somn, este un rit primar determinat de aceastã credinþã.
Probabil locul al doilea în aceastã evoluþie îl ocupã obiceiurile de
naºtere, dezvoltate mai ales în epoca matriarhatului, când cunoaºte o
mare înflorire cultul femeii mame. Omul trece de la instinctul pur biologic al perpetuãrii speciei la o conºtiinþã socialã. Trecerea la patriarhat a
generat sentimentul de groazã al pãrinþilor fãrã copii (vezi basmele cu
aceastã temã, de pildã, Tinereþe fãrã bãtrâneþe ), aceasta însemnând
stingerea numelui ºi dizolvarea neamului.
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Obiceiurile de nuntã, cele mai noi, au apãrut ºi s-au dezvoltat odatã
cu apariþia ºi dezvoltarea vieþii de familie, constituitã pe baza exogamiei
de neam.
Spre deosebire de obiceiurile calendaristice, obiceiurile vieþii de
familie nu se leagã direct de activitatea productivã a omului, nu au o
funcþie strict utilitarã. Planul de care se leagã este cel social-biologic.
Dacã obiceiurile calendaristice marcau direct raportul om-naturã, obiceiurile vieþii de familie marcheazã în primul rând raporturi sociale.
De aici rezultã ºi o mai mare complexitate în desfãºurarea acestor obiceiuri, incluzând acte de naturã diferitã, rezultate din stratificãri în timp.
Ele implicã, în primul rând, elemente de credinþe strãvechi ºi de practici
legate de logica magicã, practici menite sã-l apere pe om, sau sã consacre
situaþia nouã în care acesta trece. În al doilea rând implicã, însã, ºi importante elemente sociale, evenimentele pe care le marcheazã fiind, în cadrul
familiei ºi societãþii, o schimbare a unei situaþii existente, o dereglare în
sistemul de relaþii sociale care se cere restabilit. Socialul se concretizeazã
în anumite forme juridice, iniþial pe baza dreptului cutumiar, deci aceste
obiceiuri implicã, în al patrulea rând, ºi un plan juridic. Sunt implicate,
de asemenea, desfãºurãri spectaculare, cu acþiuni dramatice, cântece,
jocuri, versuri, constituind deci un plan artistic de realizare.
Ponderea acestor planuri, elemente, în structura celor trei mari complexe ceremoniale este diferitã. La naºtere s-a conservat încã destul de
consistent planul magico-ritual, legat de grija ºi teama familiei ºi a colectivitãþii pentru destinul noului nãscut. Nunta este în primul rând un
mare spectacol, iar înmormântarea este dominatã de secvenþe ceremoniale nu lipsite de o notã spectacularã.
Marcând datele importante ale anului, obiceiurile calendaristice se
repetã cu regularitate la aceste date ºi pot avea caracter ciclic. Obiceiurile
vieþii de familie, marcând momente importante din viaþa social-biologicã a
individului ºi familiei, se practicã la date diferite, în funcþie de evenimentul care le solicitã ºi, de regulã, o singurã datã în viaþa aceluiaºi individ.
Principiul fundamental care structureazã aceste obiceiuri este acela
conform cãruia, în momentele esenþiale ale vieþii sale, individul suportã
o trecere de la o stare la alta, de la o existenþã prezentã la o existenþã
nouã, care implicã alte forme de viaþã, un alt sistem de relaþii sociale, un
alt model de comportament.
Folcloriºtii le numesc astãzi obiceiurile tradiþionale de trecere, rituri
de trecere. Termenul ºi teoria riturilor de trecere au fost create de mare-
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le folclorist francez Arnold van Gennep, în lucrarea sa Les rites de passage (Paris 1909).
La obiceiurile legate de momentele importante ale vieþii omului,
interesul îndeplinirii obiceiului cãdea înainte de toate asupra individului ºi familiei lui, considerând familia ca entitate care reprezenta întregul grup social interesat de viaþa fiecãrei familii în parte. Deci familia nu
trebuie privitã, în colectivitãþile tradiþionale, în sensul restrâns al legãturii dintre pãrinþi ºi copii, ci în sensul larg al tuturor înrudirilor familiale,
atât pe linie de sânge cât ºi prin încuscrire, prin cumetrie.
Riturile ºi ceremoniile de trecere, spune Arnold van Gennep, însoþesc
orice schimbare de loc, de stare, de situaþie socialã ori de vârstã. Prin ideea lor fundamentalã ºi prin forma lor generalã ele sunt copiate întocmai
dupã trecerile din naturã, de pildã trecerea peste cursul unui râu mare de
ºes, peste o strâmtoare, peste pragul unei case sau al unui templu, trecerea dintr-un teritoriu în altul. Ele comportã în chip regulat trei stadii: al
despãrþirii, al aºteptãrii ºi al integrãrii în noul loc. Altfel spus, se realizeazã despãrþirea de vechea stare, trecerea propriu-zisã ºi integrarea în noua
stare, marcate de rituri de despãrþire, rituri de separare, rituri de integrare, agregare. Cele trei stadii se realizeazã diferit la diferite popoare.
Riturile de trecere se organizeazã dupã o anumitã gradaþie pe care
van Gennep o numeºte secvenþã. Acest caracter de secvenþã apare clar în
ceremonialul cãsãtoriei în care tinerii trec gradat, pas cu pas, de la starea
de celibatari la cea de cãsãtoriþi.
Întreaga duratã a existenþei individuale este organizatã deci, conceptual, în trei mari etape, marcate ceremonial: naºterea, cãsãtoria, moartea.
Cele trei mari momente sunt realitãþi inevitabile ale existenþei individuale, date definitorii ale ei, ele fiind însã reinterpretate la nivelul unei
gândiri imaginare, care implicã plenar alegoria ºi mitul.

5.1.2.1. Poezia riturilor de naºtere
Naºterea este, din punct de vedere biologic ºi social, un început. În
obiceiurile legate de naºtere, elementele folclorice nu au fost niciodatã
spectaculoase. Pe lângã interdicþii ºi indicaþii sau rânduieli care trebuiau
îndeplinite ºi care începeau când femeia era însãrcinatã, apãreau o serie
de rituri propiþiatorice (adicã productive). Apoi, chiar din momentul
naºterii se practicau acte de propiþiere pentru noul nãscut. Prima urare,
îndatã dupã naºterea copilului, o fãcea moaºa ºi o repetã, de fiecare datã,
când noul nãscut este în faþa unui act care i se întâmplã pentru prima
oarã, de pildã prima înbãiere. Un exemplu de urare de acest gen:
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Acest bãiat / Sã fie sãnãtos, / ªi norocos, / ªi mintos, / ªi
voios, / ªi frumos, / ªi învãþat, / ªi bogat, / Om de treabã, /
Luat în seamã. (Marian, N. 85)
Nu este lipsit de interes sã subliniem ierarhia în care sunt prezentate calitãþile pe care moaºa în numele familiei le dorea noului nãscut:
întâi tripticul sãnãtate, noroc ºi minte, apoi voia bunã ºi frumuseþea
moralã ºi fizicã. Bogãþia, se pare cã nu este suficientã, este asociatã cu
învãþãtura. Scopul ultim al urãrii este ca fiind om de treabã sã se bucure
de consideraþie socialã, sã fie luat în seamã.
Însuºi momentul efectiv al trecerii, naºterea propriu-zisã, capãtã
sensibil o funcþie integratoare; femeile care asistã naºterea pun lângã pat
o furcã ºi un topor, pentru ca cel ce se naºte:
De va fi fatã / Sã iasã la furcã; / De va fi fecior / Sã iasã la
topor. (Marian, N. 42)
Poezia ceremonialului de naºtere va fi ºi ea o poezie de integrare:
 fie o poezie magicã de apãrare împotriva a tot ce poate fi ostil sau
dãunãtor noului nãscut,
 fie o poezie magicã de urare, menitã sã asigure împlinirea optimã
a destinului sãu natural.
Poezia magicã de apãrare este reprezentatã printr-un repertoriu specializat de descântece, pe care moaºa, în special, le rosteºte în fiecare
nou act ritual, însoþindu-le de tehnici magice corespunzãtoare.
Când actul profilactic este orientat spre viitor, el capãtã deja funcþii
de urare; obiectele magice folosite în desfãºurarea acestor rituri sunt
selectate în virtutea unui sistem de comparaþii. În apa pentru primul
scãldat (act ritual) se pun: un obiect de argint, miere, pâine, ou, bujor,
busuioc, lapte etc. astfel încât copilul sã fie:
Scump ca argintul,
Dulce ca mierea,
Bun ca pâinea,
Sãnãtos ca oul,
Rumen ca bujorul,
Atrãgãtor ca busuiocul
ªi alb ca laptele. (Marian, N. 83-84)
Existã deci, în aceastã practicã, un limbaj poetic virtual, neverbalizat, dar constituit dupã toate regulile gândirii metaforice: o poezie a
obiectelor magice.
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Poezia propriu-zisã de urare este simplã, pânã la rudimentar, având
caracter enumerativ (vezi mai sus), ca în colindele de copii. Totodatã,
asemenea urãri au ºi aspectul unor descântece simple.
Existã în repertoriul obiceiurilor de naºtere ºi un început de poezie
retoricã, deci de oraþii, rudimentare ºi ele comparativ cu oraþiile de nuntã, implicate mai ales de momentele în care pruncul este trecut din grija
moaºei în cea a naºilor. Aceastã trecere este însoþitã de mesaje care subliniazã semnificaþia momentului ritual ºi-i potenþeazã funcþiile de urare:
Poftim cumãtrã pruncul acesta
Pe care l-am botezat
ªi încreºtinat
ªi-n lege l-am bãgat.
Þi-l dãruim dumitale
Cu pâine ºi cu sare,
Cu darul sfinþiei sale;
Creºte-l uºor
ªi sãnãtos. (Marian, N. 193)
Sensul integrator al ceremonialului de naºtere este marcat ºi prin
petreceri festivizate, în cadrul cãrora veselia ºi buna dispoziþie nu sunt
numai spontane, ci ºi convenþii rituale: prin ele se încheagã o atmosferã
optimã unui început de viaþã. Acest moment culmineazã cu ospãþul de
la cumetrie, care are corespondenþe funcþionale în toate ceremonialurile
de trecere (masa mare de la nuntã, de la înmormântare); este momentul
de consfinþire colectivã a integrãrii.

5.1.2.2. Poezia nunþii
Cãsãtoria reprezintã, în primul rând, o schimbare a statutului relaþiilor sociale ale individului, trecerea de la un sistem de relaþii de familie
ºi de grup la alte relaþii familiale ºi la alte relaþii de grup. Aceastã trecere are implicaþii în comportamentul protagoniºtilor, care suportã, ei
înºiºi, schimbãri fundamentale: din societatea / colectivitatea flãcãilor /
fetelor trec în societatea oamenilor cãsãtoriþi.
Natura socialã a actului este amplificatã de faptul cã el implicã
simultan doi indivizi care participã, cu roluri diferenþiate, la acelaºi ceremonial. Scopul ultim e de naturã biologicã, dar cadrul care îl condiþioneazã este social; cãsãtoria asigurã cadrul social îndeplinirii funcþiei biologice fundamentale a speciei: perpetuarea.
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Nunta este complexul de obiceiuri care ceremonializeazã cãsãtoria.
Este singurul ceremonial de trecere, conservat, la care protagoniºtii participã conºtient.
Obiceiurile de nuntã ºi poezia integratã lor au evoluat de la strãvechi
rosturi sau strict ceremoniale la funcþii predominant spectaculare. Suita
poeticã ceremonialã nu se mai conservã azi într-o ordine secvenþialã perfectã, tocmai datoritã pierderii coeziunii structurale bazate pe vechile
funcþii magice ºi evoluþiei spre spectacol.
Structura acestei suite diferã, în primul rând, de la o zonã folcloricã
la alta, de la o etnie la alta, în funcþie de tradiþiile locale ºi de secvenþele
ceremoniale mai puternic conservate.
Ceremonialului de nuntã îi este caracteristicã o structurã secvenþialã arborescentã, similarã unei piese de teatru realizatã cu multe ºi diverse personaje ºi pe mai multe scene.
Actul întâi surprinde în centrul sãu momentul încuviinþãrii sau al
peþitului, logodna sau încredinþarea, apoi: strigãrile sau vestirile, prin
care se aduce la cunoaºterea publicã acceptarea cãsãtoriei de cãtre ambele familii.
Ceremonialul se continuã cu pregãtirea nunþii; se aleg personajele:
nunii, starostele, vorniceii (chemãtorii), colãcerul (colãcarul, un orator
popular), tarisfatul (cel care poartã traista, plosca nunului ºi vorbeºte în
numele nunului), stegarii (aleºi dintre cei mai buni dansatori), lãutarii,
vãtãjiþele (alese dintre nevestele tinere), bucãtãriþele (bucãterese) etc.
Nunta propriu-zisã este cel de al doilea act al spectacolului. Susþinut
de un variat material folcloric, ea se desfãºoarã în succesiunea secvenþelor: chemarea, cununa, bãrbieritul, vedrele (aducerea darurilor), iertarea,
conãcãria (se rosteºte o oraþie), schimburile, dansul, bradul, masa micã
(se oferã invitaþilor pâine, sare ºi rachiu)), scalda (mirii se îmbãiazã în
apã neînceputã, în care se pune lapte dulce, miere ºi diferite plante, în
special busuioc, simbolul dragostei), gãtirea, iertãciunile, plecarea la
cununie, cununia religioasã, întoarcerea de la cununie, colãcãria.
Actul al treilea se petrece în casa mirelui ºi cuprinde: masa mare
(mirele, mireasa, nunii, invitaþii ocupã locurile stabilite de tradiþie),
jocul, rãpirea închipuitã, scoaterea zestrei, iertãciunea. Se spun oraþii, se
cântã ºi se joacã.
În concluzie, prin amploarea sa, prin atmosfera sãrbãtoreascã în care
se desfãºoarã, prin conþinutul sãu, spectacolul nupþial constituie ºi
astãzi o amplã manifestare artisticã popularã.
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Examinat sub cele douã aspecte  ca rit de trecere ºi rit-spectacol,
ceremonialul de nuntã genereazã în contextul spectacolului un întreg
repertoriu de liricã ºi epicã popularã, de dansuri ºi cântece.70
Pentru a compara formal structura variantei de mai sus a nunþii
româneºti cu o variantã maghiarã, vom prezenta secvenþele nunþii din
Sândominic, în cadrul unitãþilor ternale:71
Rituri de despãrþire: cunoaºtere, ºezãtoare, jocuri de împerechere,
schimbul de daruri, reuniuni dansante, umblatul flãcãului la casa fetei,
curtarea, petreceri în câºlegi, joia grasã (adicã prima acceptare/primire
oficialã a mirelui în casa miresei legatã de servirea unei cine oferitã de
pãrinþii miresei);
Rituri de separare: peþitul, logodna, fixarea datei nunþii, prezentarea
la preot, vestirea, cununia oficialã, chemarea, inventarul zestrei, luarea
zestrei, pregãtiri pentru nuntã, bocetul bradului, ziua nunþii, nunta propriu-zisã: a) la casa miresei: gãtirea miresei, adunarea nuntaºilor, daruri
pentru mireasã; b) la casa mirelui: sosirea nuntaºilor mirelui; a) la casa
miresei: oraþia miresei; b) la casa mirelui: formarea alaiului mirelui; a) la
casa miresei: luarea miresei, aldãmaºul miresei, formarea ºi plecarea alaiului spre bisericã, cununia religioasã.
Rituri de integrare: petreceri în faþa bisericii, obstacole în calea alaiului, intrarea-primirea miresei în casa mirelui de socrii mari, darul simbolic al naºului, masa mare (prima aºezare), daruri, îmbrobodirea miresei (conciul), sosirea mascaþilor, rãpirea ºi rãscumpãrarea miresei, a doua
masã, jocul cu calul.
La secvenþele enumerate se adaugã  ºi la români ºi la maghiari  un
numãr foarte mare de strigãturi, un repertoriu poetic larg, cu rol de festivizare.
Oraþiile de nuntã sunt creaþii de amploare mai mare, rãspândite pe
parcursul desfãºurãrii obiceiului în toate momentele-cheie, intensificând caracterul dramatic ºi spectacular al acestora, atmosfera solemnã
sau momentul de bunã voie.
Nucleul multor variante de oraþii (chiar ºi cea înregistratã de Dimitrie Cantemir) îl constituie reprezentarea nunþii printr-o vânãtoare simbolicã ºi, implicit, reprezentarea miresei prin ciutã. Acest nucleu este
plasat într-un context de legendã istoricã. Vânãtoarea ciutei ca alegorie a
nunþii este prezentã ºi în poezia colindelor.
70 Dupã Meiþoiu I. 1969. 26-28.
71 Balázs L. 1994.
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Într-una din variantele publicate de G. Dem. Teodorescu putem distinge cel puþin douã secvenþe mari, dintre care prima relateazã vânãtoarea alegoricã, iar cea de a doua reprezintã o descriere aluzivã a unor secvenþe din ceremonialul nunþii. Aceastã descriere aluzivã apare însã ºi în
primele versuri ale poemului, un fel de formulã introductivã dialogatã
care evidenþiazã un conflict între tabere (familia mirelui ºi cea a miresei):
 Bunã dimineaþa cinstiþi socri mari!
 Mulþãm dumneavoastrã, bãieþi militari!
 Dar ce umblaþi, ce cãutaþi?
 Ce umblãm, ce cãutãm?
 La nimeni n-avem seama sã ne dãm.
Multe mãri am trecut multe þãri am bãtut
ªi oraºe ºi sate de departe am colindat,
ªi nimeni seama nu ne-a luat.
 Cine sunteþi dumneavoastrã
Sã ne luaþi, seama noastrã?
Dar fiindcã ne întrebaþi,
Sã ne lãsaþi cu încetul cu-ncetiºorul,
Sã ne dãm cuvântul, cu adevãrul,
Cã de multe ce sunt, ºi dese,
Nu le putem spune alese. (F.A., II. 156)
Formula dialogatã ne introduce de la început în caracterul dramatic
al ceremonialui. Nunta apare ca o dramã care dezvãluie un conflict între
cele douã familii. Istoric, conflictul a fost real (cãsãtoria prin rãpire), a
rãmas multã vreme real pe plan economic (conflict de zestre) ºi continuã
sã rãmânã pe plan moral. În dezvoltarea ceremonialului, conflictul a
devenit un element al spectacolului.
Alegoria vânãtorii este proiectatã pe un plan fabulos; cel care vâneazã este tânãrul nostru împãrat, cu atributele de voinicie ºi de perfecþiune fizicã ale eroului din colindele de flãcãu. Ca sã plece la vânãtoare, el
adunã oaste mare, din grãniceri, fii de boieri din cei mai mari.
Alegoria vânãtorii fabuloase include cãutarea soþiei care este un
motiv cu rezonanþe folclorice, larg prezent atât în basme, cât ºi în cântece epice de facturã veche; apoi gãsirea soþiei; cererea soþiei. Cãutarea
soþiei (vânãtoarea) se efectueazã într-un peisaj absolutizat:
 alergarãm / de vânarãm / munþii / cu brazii / ºi cu fagii, /
cerul / cu stelele, / câmpul / cu florile / dealul / cu podgoriile
/ vâlcelele / cu viorelele / ºi satele / cu fetele. (F.A., II. 157)
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Este o schiþã a unui univers integral parcurs, ale cãrui contururi poartã semne erotice ºi care ne dã sugestia alegerii unice, deci predestinate.
Vânãtorii dau de urma unei fiare ºi încearcã sã o descifreze; descifrarea implicã însã un ºir de ipostaze metaforice: urmã de zânã, urmã de
cãprioarã ºi urmã de floare. Descoperirea e fãcutã de naº. Apar deci primele elemente care fac trecerea de la planul fabulos, mitic, spre cel ceremonial. Logica desfãºurãrii epice e întreruptã, pentru cã floarea nu poate fi o
fiarã care sã fie vânatã ºi sã lase urme. Întregul discurs narativ se dezleagã
nu printr-un deznodãmânt epic, ci printr-un simbol mitic. Textul aventurii vânãtoreºti se transformã într-unul ameninþãtor ºi apoi conciliant:
 Pornirãm / ºi venirãm / pe faþa pãmântului, / pe aburii
vântului, / bând / ºi chiuind / ºi din pistoale trosnind, / caii
încurând, / pe nãri flãcãri lãsând, / rânchezând / ºi din
unghii scãpãrând, / pânã am sosit / ºi v-am gãsit. / Acum,
ori floricica sã ne daþi, / ori, de unde nu, nu scãpaþi; / cãci
am venit cu târnãcoape / de argint / sã scoatem floricica /
din pãmânt; / s-o scoatem din rãdãcinã, / s-o sãdim la-mpãratu-n grãdinã, / ca acolo sã-nfloreascã, / sã rodeascã / locul
sã-i priiascã, / ºi sã nu se ofileascã. (F.A., II. 158159)
Aceste secvenþe subliniazã acele momente din desfãºurarea obiceiului care urmãresc o restabilire a echilibrului social prin împãcarea celor
douã pãrþi în conflict.
Potrivit unor variante, oraþia mare constituie o proiecþie poeticã a
întregului ceremonial de nuntã.
Starea conflictualã este punctatã ºi pe plan ceremonial, prin modalitãþi ºi secvenþe foarte variate: lupta angajatã la poartã între solii mirelui
ºi familia miresei, urmãrirea ºi capturarea solilor, piedicile puse pe drum
în calea lor, refuzul de a da mireasa, oferirea unei mirese false (o bãtrânã, de pildã) etc. Deºi are corespondenþe reale, la nivelul ceremonialului
ºi poeziei conflictul e ficþiune, rostul lui fiind de a potenþa caracterul dramatic, teatral al obiceiului.
În desfãºurarea ceremonialului, sunt remarcabile oraþia schimburilor
ºi oraþia bradului.
Oraþia schimburilor se spune la schimbul de daruri între mire ºi
mireasã. Importanþa darurilor este sugeratã printr-o fabulaþie fantezistã,
despre un drum peste mãri la Þarigrad, unde corãbiile încãrcate cu mãrfuri scumpe se scufundã, despre eforturi eroice depuse de mire pentru
scoaterea unei mici pãrþi din daruri de pe fundul mãrii. Texte paralele,
cu aceeaºi fabulaþie, sunt adaptate pentru mire ºi pentru mireasã.
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Oraþia bradului este legatã de un anumit ceremonial. Un brad anume
împodobit este dus de brãdar, ca sol al mirelui, la casa miresei. Oraþia care
se rosteºte cu aceastã ocazie are sensul unui mesaj al mirelui cãtre mireasã.
La maghiarii din Secuime brazii aºezaþi la casele mirilor (la porþi)
sunt daruri ale fetelor ºi flãcãilor din anturajul celor doi. Unul dintre
brazi este jeluit de mireasã, în ajunul nunþii, jeluindu-ºi de fapt, potrivit
textului Bocetului bradului72 propria ei feciorie, anii de fatã.73
Toate aceste creaþii reprezintã un gen oratoric al literaturii populare;
tehnica lor este cea a argumentãrii retorice, realizatã prin limbaj  tonul
permanent de adresare, mijloace de contact cu interlocutorul, pãrþi dialogate  ºi prin argumentãri, mai ales de naturã fabuloasã, menite sã
sublinieze caracterul solemn al ceremonialului ºi al momentului de viaþã pe care îl reprezintã.
Cântecele de despãrþire potenþeazã liric secvenþele ceremoniale care
semnificã ruperea tinerilor de vechea lor stare, exteriorizând sentimentul dureros, sau cel puþin nostalgic, pe care aceastã rupere îl include.
Douã sunt secvenþele mai importante care integreazã astfel de cântece ca
mãrci ale unui comportament sentimental îndãtinat. (Plânsul miresei, în
aceste momente, nu este neapãrat o reacþie interioarã, sau nu numai atât,
ci o obligaþie ritualã, de bunãcuviinþã.)
 Pregãtirea miresei ºi a mirelui, în paralel, pentru nucleul festiv al
ceremonialului, marcatã simbolic la mireasã prin punerea petelei
(cununei, la maghiari), iar la mire prin ultimul bãrbierit de flãcãu;
 dezgolirea miresei, despodobirea ei de hainele ceremoniale ºi
îmbrobodirea, ca semn al trecerii definitive în rândul nevestelor.74
În cântecul de despãrþire cântat miresei la punerea petelei, sentimentul dureros provocat de rupturã capãtã accente tragice, explicabile
prin neliniºtea ºi teama pe care pasul spre necunoscut le inspirã, dar
ºi prin cãsãtoria, adeseori forþatã, determinatã de tranzacþii familiale,
reprezentând pentru mireasã o rupere de idealurile ei erotice.
Cântecul de despãrþire, relativ unitar ca structurã ºi substanþã metaforicã pe tot întinsul þãrii, enumerã liric ipostazele esenþiale ale despãrþirii ºi rezonanþele lor simbolice, într-o succesiune gradatã:
Frunzã verde mãrãcinã,
Ia-þi, mireasã, ziua bunã
72 Ágsírató
73 Balázs L. 1994. 89-90.
74 Menyasszony levetközése, bekontyolása
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De la fraþi, de la surori,
De la grãdina cu flori,
De la strat de busuioc,
De la feciorii din joc
De la strat de floricele
ªi neamuri ºi vericele,
De la frunza cea de brad,
De la puiul cel lãsat.
Plânge, mireasã, cu jele,
Cã nu-i mai purta petele,
Nici în degete inele
ªi nici în urechi cercei,
Nici nu-i ºedea cu flãcãi.
Cununiþa ta cea verde
Cum te scoate dintre fete
ªi te dã între neveste;
ªi cununa cea de flori
Te scoate dintre feciori
ªi te pune-ntre nurori.
Cântaþi, fete, ºi horiþi
Pânã sunteþi la pãrinþi;
Cântaþi, fete, horile
ªi vã purtaþi florile,
Dupã ce veþi mãrita,
Horile nu-þi mai juca,
Florile nu-þi va purta,
A cânta nu-þi cuteza
În casã de soacra-ta,
În tindã de socru-tãu,
ªi afar de bãrbatu tãu. (F.A., I. 224225)
Prima secvenþã este dominatã de sentimentul despãrþirii: mireasa îºi
ia rãmas bun de la tot ceea ce a semnificat cadrul obiºnuit al existenþei
ei de pânã acum.
Spre a compara cu tonalitatea, conþinutul ºi structura aceleiaºi categorii folclorice la maghiari, prezentãm aici o variantã a unui cântec de
despãrþire (de rãmas bun) a miresei din Sândominic:
Dicsértessék Atyaisten mennyben,
Mert búcsúzásimnak most lészen kezdése
Uram, Jézus Krisztus, jöjj segítségemre!
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Becsületes hívek, valakik itt vannak,
Az én párosodásomban körülöttem állnak,
Egy néhány szavamra tudom, várakoznak,
Egy kis csendességet nekem hát adjanak.
Oly szomorú nagy nap, kire ma virradtam,
Fényesen sütsz-e rám, vagy pedig gyászosan?
Gyászos életemnek szomorú órája,
Mér fordultál szívem oly nagy bánatára?
Mert leánságomnak ma lett bezárása.
Hosszú az én utam, melyiken indulok,
Azért, ó, Szent Atyám, tehozzád fordulok,
Mert áldást, segélyt csak tõled várhatok.
Kérlek, hogy el ne hagyj e nehéz soromba,
Szent fiaddal együtt állj mellettem nyomba!
Hálát adok neked, egeknek Szent Ura,
Hogy felvirjasztottál e mai szent napra,
Gondot is viseltél ránk és mindnyájunkra,
Életünkre vetett rövid határunkra.
Széles e világ mezején kik oly sokan vagyunk,
Születésünk után van két jeles napunk:
Virágzó éltünkben elsõ házasságunk,
A második pedig lészen a gyászos halálunk.
Gyászba borult az ég, az idõ változik,
Csak a bú sokasul s az öröm távozik.
Búmat sokasítom, magam párosítom,
De azt, hogy milyenre, bizonnyal nem tudom.
Jóra-e vagy rosszra, azt az Isten tudja,
Vagy az én jó szüleim szomorúságára.
Ma virágzott éltem derült hajnalára,
Bíztam én magamot Isten parancsolatjára,
Akadtam életem jövendõ párjára,
Akarok indulni annak szállására.
De minthogy Isten után jó szüleim vannak,
Tudom, arra várnak, hogy tõlek búcsújzak.
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Elsõ szavamot van akihez nyújtsam,
Van jó édesapám, kitõl elbúcsújzak.
Kedves édesapám, aki engem nemzett,
Kis koromtól fogva kedvelt és szeretett,
A jóra tanított, a rossztól õrizett,
Szomorúságomban vigasztalóm volt,
Tudatlanságomban jó tanácsot adott,
Minden dolgaimra szemesen vigyázott,
Most pediglen engem szárnyamra bocsátott.
Mielõtt atyai házából kilépek,
Maga elõtt állván bocsánatot kérek.
Kedves édesapám, tudom megbántottam,
Sok kegyetlen szókkal megszomorítottam,
Krisztus sebeire kérem, engedje vétkemet,
Hogy el ne veszítsem én szegény lelkemet.
Második szavamot van akihez nyújtsam,
Van jó édesanyám, kitõl elbúcsújzam.
Kedves édesanyám, ki híven dajkám volt,
Ártatlan koromban tejével táplált,
Hidegtõl, melegtõl, még a széltõl is oltalmazott.
Hogyan háláljam meg, hogy engemet szeretett?
Met ha beteg voltam, velem kesergett,
Ha pedig vigadtam, maga is örvendett,
Örömet, gyötrelmet mindvégig követett.
Kedves édesanyám, ne epessze magát,
Bocsásson el engem mint második hajadon leányát.
Tudom, hogy sajnálja tõlem elválását,
Magam helyett kérem az Úrnak áldását.
Kedves édesanyám, ha fájok is,
Csak szakítson le szívérõl,
Eressze el keblérõl zokogó gyermekét.
Mit futott érettem lelkibõl epedve,
Egyedül Istentõl lehet megfizetve.

5. CATEGORIILE FOLCLORULUI LITERAR

Kedves édesanyám, bocsássa meg,
Tudom, megbántottam,
Sok kegyetlen szókkal megszomorítottam.
Kedves testvéreim, álljatok elémbe,
Mert sûrû könnyek áradtak szemembe.
Szerettük mü egymást búba és örömbe,
Ezután se hagyjuk egymást e páros életbe.
Jó leánybarátim, hozzátok fordulok,
Fogadjátok ti is egy néhány szavamot!
Midõn a fák tavasszal levelet hajtanak,
Azok is örömet s vígságot mutatnak.
Én is oly örömmel fordulok hozzátok,
Áldást, segélyt kérek mennybõl tireátok.
Gyarapítson a szép erkölcsökben,
Áldást és szerencsét adjon éltetekben.
Mert jó leánybarátim, kik eddig voltatok,
Hogyha rátok nézek, szintén megújulok.
De szívemben erõsen búsulok,
Mert szép koszorútokból immár most kiválok,
Istentõl nektek is minden jót kívánok.
Köszönöm tinéktek szép barátságtokat,
Irántam mutatott szép nyájasságtokat.
Békesség kísérje minden lépésetek,
Érdemkoszorúkkal ragyogjon éltetek.
Majd, ha eljõ ama végsõ óra,
Melyben el kell mennünk az Úrnak szavára,
Állhassunk mindnyájan Szent Fia jobbjára.
Kedves rokonim, kedves szomszédok,
S az én tiszteletemre esszegyûlt kedves vendégek!
Tudom, elkésérnek engem arra a helyre,
Ahol áldoztatik Krisztus teste s vére,
A hetedik szentségnek felvételére.
Dicsértessék Atyaisten mennybe,
Mert búcsúzásomnak most lészen végzése.75
75 Balázs L. 1994. 105-108
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Pentru sensibilizarea conþinutului ºi atmosferei afective, a structurii
ºi limbajului, reproducem, în traducere liberã, ºi în limba românã:
Lãudat sã fie Isus Cristos în cer, cãci oraþia-mi de rãmas bun încep
acum. Doamne Isuse, ajutã-mã!
Toþi care sunteþi aici, oameni de credinþã, cei care mã-nconjuraþi în
momentul înperecherii mele, ºtiu cã aºteptaþi de la mine câteva vorbe de
rãmas bun, daþi-mi, deci, câteva clipe de liniºte.
Ziua, în a cãrei zori m-am trezit, e atât de tristã. Tu, Soare, cum mã
luminezi?, strãlucind, ori îndoliat? Ceasul trist al vieþii mele îndoliate, de
ce te-ai preschimbat spre durerea atât de mare a inimii mele? Cãci azi se
pune capãt fecioriei mele!
Lungã e calea pe care voi pãºi acum, de aceea þie mã adresez, bunul
meu Dumnezeu, cãci ajutor ºi blagoslovire numai de la tine pot aºtepta.
Te implor, sã nu mã pãrãseºti în aceste clipe grele, împreunã cu fiul tãu
cel sfânt sã staþi alãturi de mine! Îþi sunt recunoscãtoare, Doamne, stãpân al cerului, cã ne-ai dat luminã ºi pentru azi, cã ai avut grijã de noi,
de viaþa noastrã scurtã, limitatã.
Cei care trãim pe aceastã lume, dupã naºtere avem douã zile distincte: prima e cãsnicia, în floarea vieþii noastre, a doua va fi moartea noastrã îndoliatã.
Cerul s-a întunecat, se schimbã vremea, tristeþea sporeºte, veselia se
îndepãrtezã. Iar eu îmi sporesc necazurile, cãsãtorindu-mã. Dar cu ce
perspectivã, desigur, e o tainã. De va fi bunã, ori rea, Dumnezeu ºtie, ori
spre durerea pãrinþilor mei dragi.
În zorile acestei zile am dat ascultare poruncii Domnului, gãsit-am
perechea vieþii mele viitoare, ºi vreau sã pornesc spre sãlaºul lui.
Dar întrucât dupã Dumnezeu am pãrinþi dragi ºi buni, ºtiu cã aºteaptã sã-mi iau rãmas bun de la ei.
Am cui adresa primul meu cuvânt, am tatã dulce, de la care sã-mi
iau rãmas bun.
Dragã tatã, care m-ai conceput, de micã m-ai îndrãgit ºi m-ai iubit,
m-ai instruit, ocrotindu-mã de rele, m-ai consolat, când am fost tristã,
povãþuindu-mã, când am fost neºtiutoare, ai avut grijã de lucrurile mele,
iar acum mã laºi sã zbor din cuibul tãu.
Înainte de a ieºi din pãrintescul tãu cãmin, iatã-mã în faþa ta, cerându-þi iertare.
Dragã tatã, ºtiu cã te-am supãrat, te-am întristat, adesea, cu vorbele
mele crude. Te rog, iartã-mi culpele, salveazã-mi sufletul de pierire.
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Am cui adresa ºi cel de al doilea meu cuvânt, am mamã dulce de la
care pot sã-mi iau rãmas bun.
Dragã mamã, doica mea credincioasã, care m-ai alãptat din primele
mele clipe nevinovate, m-ai ocrotit de frig, de dogoare, de vânt. Cum sã-þi
rãsplãtesc dragostea ta? Cãci dacã eram bolnavã, supãratã ai fost, iar când
m-am înveselit, încântatã ai fost.
Dragã mamã, nu te consuma, elibereazã-þi pe cea de a doua ta fiicã.
ªtiu cã te doare cã mã despart de tine, dar cer blagoslovirea domnului
pentru tine. Dragã mamã, chiar dacã te doare, tot rupe-mã de pe inima ta
ºi desparte-te de fiica ta plângândã. Cât ai alergat, Doamne, pentru
mine!? Numai Domnul te poate rãsplãti.
Dragã mamã, elibereazã-mã! ªtiu cã te-am supãrat, te-am necãjit cu
vorbele mele crude.
Dragii mei fraþi, înºiraþi-vã în faþa mea, cãci ochii mei sunt plini de
lacrimi. Ne-am iubit ºi la bine ºi la rãu ºi sã nu ne despãrþim nici de
acum înainte.
Fetelor, prietenelor mele bune, vouã mã adresez, ascultaþi ºi voi câteva vorbe de ale mele! Precum primãvara copacii înfloresc, iradiind fericire ºi voie bunã, aºa mã întorc spre voi, implorând pentru voi blagoslovirea cerului. Sã vã sporeascã frumoasele voastre moravuri, sã vã aducã
belºug ºi noroc în viaþã. Dragele mele prietene ce mi-aþi fost, acum, cã mã
uit la voi, mã simt renãscutã. Dar ºi tare mã întristez, cãci pãrãsesc cercul vostru frumos. Vã mulþumesc pentru prietenia voastrã caldã, pentru
blândeþea de care aþi dat dovadã. Pacea sã vã însoþeascã paºii, viaþa voastrã sã fie încoronatã de succese.
Rudele mele scumpe, stimaþi vecini ºi toþi oaspeþii dragi care v-aþi
adunat în onoarea mea! ªtiu cã mã veþi însoþi la acel loc unde se jertfeºte trupul ºi sângele lui Isus, pentru a fi martori când mã voi împãrtãºi de
cel de al ºaptelea sacrament.
Lãudat sã fie Tatãl nostru din ceruri, cãci oraþia mea de rãmas bun,
acum, se va termina.
Spre deosebire de notele tragice din cântecul de despãrþire al miresei, cântecul la bãrbieritul ginerelui este mai senin, pendulând între
regret ºi glumã:
Foaie verde de cicoare,
Aoleo, ce bine-mi pare
Cã vine vinerea mare,
Mustaþa mi se-mpresoarã,
Pleacã taica sã mã-nsoare
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Pânã azi cu fetele,
Mâine cu nevestele,
Poimâine cu babele,
S-au dus tinereþele. (D.C.S. 17)
Sentimentul îmbãtrânirii treptate, al opoziþiei între viaþa liberã, fãrã
griji, ºi rãspunderile de gospodar ce-l vor apãsa dau naºtere regretului
pentru ce rãmâne în urmã, fãrã ca perspectiva viitorului sã aparã într-o
luminã sumbrã.
 Busuioc uscat pe masã
Rãmâi, mamã, sãnãtoasã,
Cã eu plec ca sã-mi fac casã;
Sã-mi fac casã luminoasã,
Nu ca asta-ntunecoasã
ªi-apucai pe potecele,
Gãsii dragostile mele
Sub un maldãr de nuiele.
Zburarã dragostili;
Nu ºtiu-n apã se-necarã,
Sau în piatrã se-ncuiarã  (D.C.S. 1718)

5.1.2.3. Poezia ceremonialului de înmormântare
Moartea este cea de a treia mare trecere dintr-o stare în alta a omului, totodatã ºi cea mai crudã. Pentru medicinã moartea este un adversar
pe care nu-l poate învinge niciodatã. Pentru ºtiinþa folclorului, în
schimb, este un prilej de a cerceta profundele componente ale culturii
umane: spiritualitatea, fondul psihic, comportamentul uman, viziunea
asupra vieþii; relaþia între viaþã ºi moarte, între cei vii ºi morþi, între mort
ºi colectivitate etc.
Întregul complex al obiceiurilor de înmormântare reprezintã ceremonializarea unui eveniment biologic inevitabil, cu implicaþii sociale profunde, care antreneazã un întreg sistem de concepte, credinþe ºi atitudini.
Moartea este resimþitã mai întâi, pe planul realitãþii cotidiene, ca o
despãrþire definitivã a defunctului de familie ºi de o colectivitate mai largã, structuratã pe criterii de rudenie, vecinãtate ºi generaþie.
Marea despãrþire nu reprezintã însã în concepþia tradiþionalã o
încheiere definitivã a destinului individului, dincolo de care nu mai
existã nimic ºi nu se mai continuã nici o legãturã cu lumea viilor, ci o
trecere ireversibilã, din lumea aceasta în lumea de dincolo. De aici
rezultã atitudini fundamentale, cu implicaþii pe plan ceremonial:
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a) grija pentru ca despãrþirea, trecerea ºi integrarea în lumea de dincolo sã fie perfecte ºi definitive, pentru a evita reîntoarceri, în afara firii, ale defunctului în lumea viilor (strigoi, moroi);
b) sentimentul cã între defunct ºi cei vii pot fi restabilite legãturi
fireºti.
Credinþa ºi miturile generate de acest sentiment s-au constituit, la
unele popoare primitive, într-un adevãrat cult al morþilor, apoi al strãmoºilor, cu prelungiri în culturile folclorice de mai târziu.
În ceremonialul de înmormântare, accentul va fi pus deci pe secvenþele care marcheazã marea despãrþire ºi pregãtesc marea trecere. Semnificaþia ºi rostul acestor secvenþe sunt polivalente: ele trebuie sã asigure
perfecta despãrþire ºi trecere; în acelaºi timp trebuie sã serveascã refacerea echilibrului moral ºi social al familiei ºi colectivitãþii mai largi. Ele
sunt destinate totodatã ameliorãrii durerii tragice determinate de conºtiinþa ireversibilului. Din acest motiv moartea este conceputã, imaginar,
ca o lungã cãlãtorie, marcatã ºi pe plan ceremonial.
Toate aceste semnificaþii, reinterpretate în termenii gândirii mitice,
dominã poezia ceremonialului funebru.
Cântecele ceremoniale de înmormântare se grupeazã, de fapt, în
douã serii paralele.
Prima serie are un caracter general, fiind alcãtuitã, în principal, din
cântecul zorilor, interpretat la casa mortului în zorii celor douã zile dintre moarte ºi înmormântare, cântecul de rãmas bun, cântecul mare, în
care defunctului i se dau sfaturi pentru marea lui cãlãtorie, cântecul de
petrecut, interpretat în timpul cortegiului de înmormântare, ºi un cântec
în care defunctului i se dau sfaturi asupra felului în care trebuie ziditã
locuinþa de veci.
A doua serie este reprezentatã de cântece ale bradului.
În regiunile de munte ale Olteniei, în unele pãrþi din Banat ºi în
sudul Ardealului, mai cu seamã în Hunedoara, existã ºi astãzi obiceiul ca
la cãpãtâiul celor morþi de tineri, sã se punã un brad.
O ceatã de flãcãi, de obicei ºapte sau nouã, plecau la pãdure pentru
a tãia bradul. Se tãia un brad tânãr, lung de patru pânã la cinci metri, care
era curãþat de crãci pânã aproape de vârf, unde i se lãsa doar o micã
coroanã. Flãcãii luau bradul pe umãr ºi porneau cu el spre sat. La sosirea
în sat un grup de femei îi întâmpinau cu cântecul bradului.
La casa mortului bradul era împodobit cu flori, panglici ºi clopoþei.
Astfel împodobit, bradul era aºezat lângã casã pânã în ziua înmormântãrii. În convoiul de înmormântare bradul era purtat de doi flãcãi ºi însoþit
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de femeile care cântau cântecul. În cimitir era aºezat la capul mortului ºi
lãsat acolo pânã se usca ºi cãdea.
La maghiarii din Secuime acest obicei se practicã (ex., Sândominic,
Tomeºti, Armãºeni, Plãieºii de jos etc.), la înmormântarea tânãrului
decedat. Se aleg patru brazi de mãrimea pomului de crãciun, se împodobesc cu panglici albe, se poartã în convoi de tineri de acelaºi sex cu decedatul, în dreptul celor patru colþuri ale sicriului, apoi se înfig la cele
patru colþuri ale mormântului. Vârfurile lor sunt întoarse ºi legate cu
panglicã neagrã, marcând întreruperea unei vieþi tinere.76
La români, cântecul bradului are o tematicã relativ unitarã pe întreg
teritoriul lui de rãspândire. Varianta de mai jos a fost publicatã de C.
Brãiloiu.
Bradule, bradule / Cin þi-a poruncit / De mi-ai coborât / De
la loc pietros / La loc mlãºtinos, / De la loc cu piatrã / Aicea
la apã?/ Mie mi-a poruncit / Cine-a pribegit, / Cã i-am trebuit / Vara la umbrit, / Iarna la scutit. / La mine-a mânat /
Doi voinici din sat / Cu pãrul lãsat / Cu capu plecat, / Cu
roua pe faþã, / Cu ceaþa pe braþe, / Cu berde la brâu, / Cu
colaci de grâu, / Cu securi pe mânã, / Merinde pe-o lunã. /
Dacã eu ºtiam, / Nu mai rãsãream. / Eu de-aº fi ºtiut / N-aº
mai fi crescut. / ªi ei au plecat / Din vãrsat de zori, / De la
cântãtori, / ªi ei au umblat / Vãile cu fragii, / ªi munþii cu
brazii, / Pânã m-au gãsit, / Bradul cel pocit. / Pe min m-au
ales, / Pe izvoare reci, / Pe ierburi întregi, / Pe cracã uscatã, /
De moarte lãsatã. / Ei când au venit, / Jos au hodihnit, / Au
îngenunchiat, / De amândoi genunchi / ªi s-au închinat. /
Iarã s-au sculat, / Cu securea-au dat, / Jos m-au doborât, /
M-au pus la pãmânt. / ªi ei m-au luat, / Tot din munþi în
munþi / Prin brãdui mãrunþi. / Tot din vãi în vãi / Prin brazi
mãrunþei, / Dar ei nu m-au luat / Ca pe alte lemne, / Ci ei
m-au luat / Tot din vale-n vale, / Cu cetina-n vale, / Sã le
fiu de jale, / Cu poale lãsate, / A jale de moarte. / Eu dacã
ºtiam, / Nu mai rãsãream, / Eu de-aº fi ºtiut / N-aº mai fi
crescut. / Când m-au doborât, / Pe min m-au minþit, / C-au
zis cã m-or pune / Zânã la fântânã / Cãlãtori sã vinã. / ª-au
zis cã m-or pune / Tãlpoaie la casã / Sã mã ºindrileascã /
Cu ºindrilã trasã. / Dar ei cã m-au pus / La mijloc de câmp,
76 Balázs L. 1995. 141-142.
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/ La cap de voinic. / Câinii sã-i aud, / A lãtra pustiu / ª-a
urla morþiu. / ªi sã mai aud / Cocoºii cântând, / Muieri
mimãind / ªi preoþi cântând. / Ploaia sã mã ploaie, / Cetina
sã-mi moaie. / Vântul sã mã batã, / Cetina sã-mi cadã. / Ninsoarea sã-mi ningã, / Cetina sã-mi frângã. Eu dacã ºtiam /
Nu mai rãsãream, / Eu de-aº fi ºtiut, / N-aº mai fi crescut. /
Ei când m-au tãiat, / Ei m-au îmbunat / Cã ei mã sãdesc /
Nu mã sãcuiesc. / ªi ei m-au minþit, / Cã m-au sãcuit, / Jos
la rãdãcinã, / Cu fum de tãmâie / Mai pe la mijloc / Chiþi de
busuioc, / Tot milã ºi foc. / Sus la crãngurele / Chiº de
ocheºele. / Tot milã ºi jele. / Eu dacã ºtiam / Nu mai rãsãream, / Eu de-aº fi ºtiut, / N-aº mai fi crescut. (Din judeþul
Gorj)
Poezia se cântã pe o melodie solemnã77, ea fiind, prin simboluri legate
de tãierea bradului, exprimarea durerii pe care o trezeºte moartea. Bradul
este pomul vieþii. El apare ºi în obiceiurile de naºtere ºi în cele de nuntã.
Cântecul începe prin întrebarea pe care grupul de femei care-l cântã la
unison, o pune bradului pe care-l întâmpinã la intrarea în sat. Este o situare în realitatea imediatã, o întrebare retoricã. Versurile care cuprind aceastã întrebare rãsunã la început ca un semnal menit sã atragã atenþia asupra
actului solemn pe care îl reprezintã cântecul. În continuare cântecul prezintã ca într-un monolog al bradului descrierea ceremonialului cu care el
este tãiat, adus în sat ºi pus la cãpãtâiul mortului. Cel care a poruncit bradului sã coboare de la loc pietros la loc mlãºtinos este mortul, dalbul de
pribeag. Aceastã metaforã, folositã în majoritatea cântecelor ceremoniale,
aminteºte vechile metafore care au la bazã interdicþia verbalã, un tabu. În
concepþia tradiþionalã, ea izvorãºte din ideea cã moartea este o mare cãlãtorie din lumea celor vii în lumea celor morþi. Pribeag în limbajul popular
este cel care ºi-a pãrãsit casa ºi pe ai sãi ºi rãtãceºte prin lume.
Descrierea ritualului tãierii bradului se face prin imagini impresionante, realizate cu mijloace simple. Tãierea începe printr-un act ceremonial. Voinicii îngenunche ºi se închinã. Bradul cade ca un om. Descrierea este simplã, halucinantã, ca a unui omor: Cu secure-au dat, / Jos
m-au doborât, / M-au pus la pãmânt. Bradul este predestinat, însemnat
de soartã, pocit, Cu craca uscatã / De moarte lãsatã.
Propoziþiile simple, juxtapuse, mijloacele de expresie elementare
asigurã vigoarea imaginii.
77 Din pãcate, nu dispunem de melodie.
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Cântecul redã apoi, în cadrul ceremonial transmutarea bradului din
naturã în funcþia lui ritualã. Bradul este coborât din munte într-un chip
neobiºnuit pentru celelalte lemne, într-un chip care indicã cu anticipaþie rolul nou care i se pregãteºte. Imaginile sunt evocatoare de moarte:
Ploaia sã mã ploaie, / Cetina sã-mi moaie, / Vântul sã mã batã, / Cetina
sã-mi cadã, / Ninsoarea sã ningã, / Cetina sã-mi frângã.
Refrenul prin versurile Dacã eu ºtiam, / Nu mai rãsãream. / Eu de-aº
fi ºtiut / N-aº mai fi crescut, prin repetare, potenþeazã durerea la moartea acelui tânãr.
În zorii zilei, când mortul este în casã, se cântã un alt cântec ceremonial, cântecul zorilor. ªi el este cântat tot de un grup de femei la unison
ºi uneori antifonic. Prima parte a cântecului descrie ceremonia de înmormântare realã dupã care femeile se adreseazã mortului, cântându-i sub
formã de sfaturi, marea cãlãtorie pânã în lumea cealaltã când se va integra în neamul celor morþi.
Cântecul cere zorilor, sã vinã mai târziu pentru a putea face pregãtirile de înmormântare.
Printre cântecele ceremoniale, în anumite locuri existã ºi un cântec
în care se mulþumeºte în numele mortului celor care l-au priveghiat sau
au venit sã-ºi ia rãmas bun de la el:
Ridicã, ridicã
Gene la sprincene,
Buze subþirele,
Sã grãbeºti cu ele.
Cearcã, dragã, cearcã,
Cearcã ºi grãieºte,
De le mulþumeºte.
La strãini, la vecini,
Cui a fãcut bine
De-a venit la tine
Eu nu pot, nu pot,
Nu pot sã grãiesc,
Sã le mulþumesc.
Mulþumi-le-ar Domnul,
Cã eu nu li-s omul.
Ieri de dimineaþã
Mi s-a pus o ceaþã,
Ceaþã la fereastrã,
ª-o corboaicã neagrã
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Pe sus învolbând,
Din aripi pleznind
Pe min m-a pleznit
Ochi-a-mpãienjenit,
Faþa mi-a zmolit,
Buze mi-a lipit.
Nu pot sã grãiesc
Sã le mulþumesc.
Mulþumi-le-ar Domnul,
Cã el mi-a dat somnul,
Mulþumi-le-ar sfântul,
Cã el mi-a luat gândul. (F.A. II., 242243)
Meritã sã fie relevatã imaginea poeticã a trecerii de la viaþã la moarte. Corboaica neagrã, simbolul morþii, nu zboarã ci învoalbã, învãluieºte pe cel menit sã treacã pe lumea cealaltã. Dar dincolo de aceastã reprezentare simbolicã, apare descrierea fenomenului biologic al morþii. Ochii
împãienjeniþi, faþa smolitã, buzele lipite, gândul ce i-a fost luat, omul
care nu mai este om.
Secvenþa urmãtoare pare a fi o convorbire cotidianã:
Scoalã, Ioan, scoalã,
Cu ochii priveºte,
Cu mâna primeºte,
Cã noi am venit,
Cã am auzit,
Cã eºti cãlãtor
Cu roua-n picioare,
Cu ceaþa-n spinare
Pe calea cea lungã,
Lungã, fãrã umbrã.
ªi noi ne rugãm
Cu rugare mare,
Cu strigare tare,
Samã tu sã iei,
Sama drumului,
ªi sã nu apuci
Cãtrã mâna stângã,
Cã-i calea netângã
Cu bivoli aratã,
Cu spini semãnatã.
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ªi-s tot mese strânse,
Cu fãcliile stinse.
Dar tu sã-mi apuci,
Cãtrã mâna dreaptã,
Cã-i calea curatã,
Cu boi albi aratã,
Cu grâu semãnatã.
ªi mi-s tot mese-ntinse
Cu fãclii aprinse. (F.A., II. 243-244)
Despãrþirea de mort nu se face însã numai prin aceste cântece de
ceremonial ci ºi prin bocete. Bocetul este o lamentaþie improvizatã pe o
jalnicã melodie. De multe ori improvizarea este chiar neversificatã.
Bocetul nu este legat de momente precise ale ceremonialului de
înmormântare. Se poate boci în tot timpul, din momentul morþii pânã la
întoarcerea din cimitir. Se obiºnuieºte în general ca femeile care vin sã
vadã pe cel mort sã boceascã de îndatã ce au intrat în casã.
Datoritã caracterului lor improvizat ºi duratei lor, bocetele ajung niºte lungi poeme în care elementele din viaþa celui mort se împletesc cu
sentimentele celor pãrãsiþi ºi cu consideraþii asupra ceremonialului sau
datinelor satului:
Cuscre dragã ºi mai dragã, / Da mai zi cuscre ceva, / Cã
nu-þi era seama aºa, / Ca sã nu zici nimica. / Scoalã cuscre,
hai la noi, / Cã neamurile umplu casa, / Cuscre dragã ºi mai
dragã ( ). / Da cuscre unde-ai plecat / De-aºa frumos te-ai
gãtat? / Ai plecat la târg departe / Ca sã cumperi sãnãtate. /
Târgu s-o fost încheiat, / Cu sãnãtatea ai gãtat ( ) / În Þarigrad când vei intra, / Sã te uiþi la direapta. / Este un pom
mare-nflorit / ª-un scaun de hodihnit. / ª-o fântâniþã linã /
ª-un scaun de hodihnã / ªi puþin sã zãboveºti, / Cu mãicuþa
sã vorbeºti. / ªi de noi te va-ntreba / Cã ce facem pe-aicea. /
Da sã-i spui cuscre aºa / Cã de fãcut facem bine / Da plângem în toate zile. / Nu e zi ºi nu e ceas / Sã n-am lacrimi pe
obraz / ( ) Da cuscre, unde ai plecat? / La cãsuþa ta cea
nouã / Nu te ninge, nu te plouã, / Nu te-atinge pic de rouã. /
Nice vântu nu te bate, / Nice soare nu te arde, / Cuscre dragã ºi mai dragã. / Te roagã de sãpãtori / Sã lese rãsuflãtori, /
Sã lese patru fereºti, / Pe una sã vie luna, / ªi pe una soarele, / ªi pe una jalele. / ªi pe una sã mai vie / Câte-o zi de
liturghie, / Cuscre dragã ºi mai dragã. (Din Fãgãraº)
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Priveghitul dureazã de obicei douã nopþi ºi se face pentru a nu lãsa
mortul singur pentru ca nu cumva sã se întâmple vreun accident, sã cadã
luminãrile, sã ia foc etc.
Existã în folclor credinþa cã mortul trebuie pãzit ca sã nu treacã prin
faþa lui, pe sub el sau peste el vreun animal, pisicã, câine, gãinã etc. cãci
se preface în strigoi.
În obiceiurile funerare de altãdatã, priveghitul a fost secvenþa în care
neamul celor vii s-a despãrþit de cel mort, care plecase pe calea cea lungã.
Priveghiul este un rit pre-creºtin, de separare a neamului celor vii de
cel mort, înainte de integrarea lui în neamul celor morþi.

5.1.3. Poezia descântecelor
Spre deosebire de obiceiurile de peste an sau cele legate de momente
importante din viaþa individului, descântatul nu are un caracter ocazional
ºi, ca atare, nu implicã instituirea unui moment ceremonial. Practicarea lui
este determinatã de situaþii individuale cu caracter imprevizibil, care depãºesc cursul normal al vieþii. Funcþia lui este tocmai aceea de a elimina
imprevizibilul, abaterea de la normal, ºi de a reda vieþii cursul ei firesc.
Trebuie spus cã se descântã, de preferinþã, înainte de ivirea zorilor
sau seara dupã apusul soarelui, în anumite zile ale sãptãmânii. Aceastã
condiþionare de timp, însã, nu constituie o excepþie, ci þine de caracterul
ezoteric al ritului ºi de eficienþa lui magicã.
Descântecele îºi au originea în cultura primitivã ºi mai ales în manifestãrile ei care þin de gândirea magicã orientatã spre scopuri utilitare
exprese. Atât în poezia cât ºi în practica descântecului predominã factori
care vorbesc despre strãvechi credinþe magice, despre încercãrile omului
de a supune forþele naturii prin puterea cuvântului ºi a gestului. Mai târziu, peste acest strat primar s-au suprapus credinþele superstiþioase în
duhuri ºi sfinþi, derivate din mitologia creºtinã.
Dupã opinia lui M. Pop, douã sunt elementele mitice care au condiþionat ºi au favorizat apariþia ºi dezvoltarea descântecelor:
a) dualismul credinþei într-un geniu al rãului (provocator al bolilor)
ºi al binelui. În creºtinism acest dualism se concretizeazã în opoziþia diavol / dumnezeu;
b) credinþa în puterea magicã a cuvântului.78
78 Pop M. 1976. 219.
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La acestea se adaugã un factor legat de practica oficierii ritului: existenþa profesionistului, ºamanul, vraciul, vrãjitorul.
Toate aceste elemente s-au cristalizat de timpuriu, deci ºi originea
descântecelor este foarte veche. Ele au cunoscut o prezenþã consistentã
în cultura anticã. Babilonienii aveau o literaturã foarte bogatã de exorcisme, adicã despre practicile magice pentru alungarea duhurilor rele.
La descântat sunt folosite diferite plante (frunza de prun ºi salcie,
usturoiul, lemnul de alun, busuiocul, cimbrul, mãceºul, leuºteanul etc.),
selectate în virtutea calitãþilor lor vindecãtoare, cunoscute ºi verificate de
popor în urma unor practici milenare. Folosirea obiectelor este ºi ea rezultatul unor practici similare. Obiectele investite cu valoare magicã ºi utilizate în descântat se integreazã, în mare parte, în orizontul concret al vieþii
rurale: cuþite, fuse, mãturi, foarfeci, chei, site, ace, securi, sape etc.
Ca substanþe ºi obiecte cu valoare mai mult magicã erau folosite apa
neînceputã, sarea, smoala, cãrbunele, jãratecul, pãmântul, fierul, plumbul, piatra, aluatul, untura, mierea, ceara, pãianjenul, ouãle etc.
Fiind o practicã profesionalã ezotericã, descântecul se transmite de
la o generaþie la alta în cercuri închise, prin iniþiere.
Evoluþia descântecului ca gen stã sub semnul unui puternic conservatorism, eficienþa magicã a cuvântului fiind condiþionatã de respectarea
strictã a formulei în care este organizat ºi de caracterul secret al acestei
formule. Astfel se ºi explicã preferinþa pentru formulele exotice. Poeziei
descântecelor îi este caracteristicã o mare inventivitate în limbaj.
Descântecele au fost poeme cu funcþie ritualã puternicã, constituind
principalul component al actului magic al descântatului ºi principalul
purtãtor de eficienþã magicã.
Cele mai frecvente sunt descântecele de boalã ºi descântecele de dragoste. Boala este un accident care întrerupe cursul normal al destinului
individual, iar descântecul are funcþia magicã de a restabili starea de
sãnãtate. Neîmplinirea eroticã, cu implicaþiile ei privind cãsãtoria, este,
de asemenea, un obstacol în realizarea destinului individual. Descântecul erotic este menit sã provoace depãºirea acestui obstacol, fie prin
înfrumuseþarea fetei, fie prin vrãjirea flãcãului.
Redãm un descântec erotic în care beneficiarul este însuºi transmiþãtorul mesajului:
  Apã albã pomiroasã
mã spalã, mã fã frumoasã,
sã li plac eu junilor
ca laptele pruncilor,
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ca vinu boierilor,
sã fiu ca sfântu Soare
când rãsare,
ca ºi mãrul plin de floare,
ca o caprã bouratã
de toatã lumea lãudatã.
Textul este conceput sub semnul magiei analogice, realizatã prin
comparaþii.
Existã ºi descântece de apãrare a recoltei ºi a vitelor.
Un numãr de descântece marcheazã secvenþe ale obiceiurilor de naºtere, efectul magic al acestora interesând nu numai destinul noului nãscut, ci întreaga familie ºi grupul de rudenie.
Textul descântecelor abundã în construcþii inedite, în formule organizate în structuri convenþionale, care implicã însã un grad înalt de formalizare.

5.2. Literatura aforisticã ºi enigmaticã
Literatura aforisticã ºi enigmaticã se constituie din douã categorii
folclorice care se pot caracteriza prin strânsa corelaþie dintre funcþie ºi
sistemul metaforic deosebit de expresiv. Poate în nici o altã categorie
folcloricã nu se poate observa mai bine, ca în aceste douã, contopirea,
alianþa atât de intimã a limbajului metaforic, figurativ ºi conþinutul textului. Ele sunt autentice creaþii poetice, lirice.
Este vorba de proverbe ºi ghicitori.
Atât proverbele cât ºi ghicitorile sunt mesaje de dimensiuni reduse,
fapt care a determinat încadrarea lor într-o aºa-numitã categorie a genurilor mici sau a speciilor scurte. În afarã de dimensiune, însã, nimic nu
justificã departajarea convenþionalã a unei astfel de categorii, ele fiind
purtãtoare de informaþii majore, în forme extrem de concentrate.
Proverbele ºi ghicitorile se realizeazã, ca ºi poezia de ritual ºi ceremonial, în contexte funcþionale determinate, în afara cãrora actualizarea
lor nu are raþiune. Actualizarea proverbelor este condiþionatã de contexte concrete, care presupun anecdoticul, situaþii ºi comportamente întâmplãtoare etc. Marea diversitate implicatã de caracterul concret al contextelor funcþionale a determinat dezvoltarea unui repertoriu foarte bogat
de proverbe, în cadrul cãruia se gãsesc rãspunsuri corespunzãtoare situaþiilor contextuale ce se cer rezolvate.
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5.2.1. Proverbe ºi zicãtori
În lumina cercetãrilor, proverbul apare ca o expresie impersonalã ºi
de mare vechime, înzestratã cu autoritate ºi purtãtoare de înþelepciune.
Cele mai vechi date referitoare la proverbe ne parvin de la sumerieni care
le foloseau în scop didactic. Este o categorie folcloricã foarte rãspânditã.
Proverbele sunt propoziþii sau fraze scurte, în care se exprimã concis
ºi sugestiv, în formulare stabilizatã, rezultatul unei experienþe ºi care
conþin o povaþã, o învãþãturã. Proverbele se transmit pe cale oralã, având
un evident caracter tradiþional. Conþinuturile lor au profunzime filozoficã, având ca nucleu probleme morale, înþelepciuni aplicabile în diferite
situaþii de viaþã. Mesajul proverbului nu este comunicat direct, fiind un
conþinut para-proverbial.79
Majoritatea definiþiilor care s-au dat converg în a considera proverbele ca forme de creaþie literarã (existã ºi opinii opuse!), ca forme de
cunoaºtere primitivã sau popularã ºi ca expresii lingvistice. Accentul
cade însã pe caracterul filozofic al proverbelor, pe calitatea lor de a exprima fructul experienþei popoarelor. Rivarol vede în ele cugetarea tuturor secolelor redusã în formule, iar J. P. Leroux80 le considerã sentinþe
care conþin un adevãr confirmat prin mãrturia ºi experienþa secolelor trecute.81 Originea lor trebuie cãutatã, dupã Leroux, în cunoºtinþele cucerite de om printr-o experienþã îndelungatã.
Caracterul literar al proverbelor a fost legat, în general, de cel filozofic, pentru cã roadele experienþei umane au fost conservate în expresii
de mare plasticitate, în care metafora, alegoria ºi simbolul intervin efectiv pentru a sensibiliza ideea. S-a observat însã cã nu toate proverbele
utilizeazã aceste mijloace expresive, cã existã, deci, proverbe metaforice
(sau alegorice) ºi nemetaforice. De aici s-a tras concluzia cã proverbele
nu alcãtuiesc integral o literaturã, sub raport artistic, pentru cã un numãr
deloc neglijabil dintre ele nu întruneºte calitãþile mesajului literar. Cu
toate acestea, între un proverb nemetaforic, cum ar fi Cine se scoalã de
dimineaþã, departe ajunge, ºi unul metaforic, ca Buturuga micã rãstoarnã carul mare, nu sesizãm deosebiri de esenþã, doar cã ele se aflã, din
punct de vedere artistic, pe trepte valorice diferite. Dacã în bagajul paremiologic al unei culturi existã ºi expresii nule ca valoare esteticã, acest
79 Mnl vol.3.
80 Amândoi sunt autori francezi de dicþionare.
81 Pop M. 1976. 231.
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fapt nu infirmã considerarea proverbelor ca gen de literaturã beletristicã,
pentru cã asemenea accidente nu sunt strãine nici poeziei, nici prozei ºi
nici chiar teatrului.
Aºadar, se impune ca proverbele sã fie studiate în primul rând ca
specie de literaturã folcloricã. Caracterul colectiv, oralitatea, anonimatul,
raportul specific dintre tradiþie ºi inovaþie, ca trãsãturi specifice ale faptelor de folclor, dominã ºi limbajul proverbial, manifestând însã anumite particularitãþi determinate de natura ºi condiþiile acestui limbaj.
Ca specie literarã, proverbele sunt definibile prin conþinut specific,
funcþie specificã ºi mod de realizare specific. Prin specificitatea conþinutului nu înþelegem numai sfera tematicã, mai puþin relevantã, ci mai ales
modalitatea de manifestare a lui. În cazul proverbelor, modalitatea de
manifestare a conþinutului este determinatã de faptul cã:
a) proverbele sunt scurte, nedepãºind limitele unei fraze;
b) sunt aplicate la situaþii, contexte particulare, dar care practic sunt
nelimitate ca numãr;
c) alcãtuiesc un ansamblu care se manifestã ca un limbaj (sistem de
exprimare) filozofic, în cadrul cãruia sensurile se întretaie, se contrazic, se împlinesc sau se aprofundeazã reciproc.
A analiza conþinutul proverbelor în funcþie de scurtimea lor înseamnã a le judeca separat, ca unitãþi independente. Pentru aceasta este necesarã, în prealabil, delimitarea unor tipuri de expresii paremiologice. Diferenþierea clasicã a proverbelor de zicãtori constituie, în acest sens, un
punct de plecare, dar nu este suficientã.
Expresii ca Zile negre; Zile fripte; Soare cu dinþi etc. reprezintã
noþiuni a cãror sferã este restrânsã printr-un determinativ; determinativul ne apare ca un epitet metaforic ce dã noþiunii determinate o semnificaþie stabilã. În alte expresii  A trãi de azi pe mâine; A cãuta ziua de
ieri etc. sesizãm acþiuni individualizate printr-un complement metaforic. În limbajul curent, ele nu apar la infinitiv, ci la indicativul prezent.
În rând cu exemplele de mai sus pot fi considerate expresiile de tipul
Ruptã din soare; Cât toate zilele etc. Din punct de vedere gramatical ele
sunt nume predicative (raportate la context) cãrora metafora le dã, de asemenea, o semnificaþie stabilã.
Ceea ce caracterizeazã toate aceste formule este faptul cã ele nu pot
alcãtui o frazã sau o judecatã. Într-un context particular, ele apar ca predicate logice sau ca elemente ale predicatului logic.
O altã serie de expresii proverbiale poate fi cãutatã în cele de tipul: La
pomul lãudat sã nu te duci cu sacul; Strânge bani albi pentru zile negre.
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etc. Acestea sunt propoziþii imperative, negative sau afirmative, care prin
conþinutul lor implicã ideea de bine sau de rãu ºi impun în mod expres un
sfat, un îndemn, o povaþã. Structura lor logicã reliefeazã o persoanã (cãreia i se adreseazã sfatul), o comportare (atitudine, acþiune) indicatã sau contraindicatã ºi un element de relaþie (împrejurare, agent, condiþie) în legãturã cu care se dã sfatul. Accentul logic poatã sã cadã pe persoanã, proverbul
reprezentând în acest sens o atitudine faþã de ea (Fãgãduieºte numai ce
poþi da.). Semnificaþia proverbului este un reproº la adresa persoanei
implicate. Accentul poate sã cadã pe agentul de relaþie. De pildã în La
pomul lãudat sã nu te duci cu sacul, reproºul nu vizeazã persoana cãreia
i se dã sfatul, ci agentul în legãturã cu care se dã sfatul.
O a treia mare grupã de expresii paremiologice se referã la cele care
ne apar sub forma unei propoziþii enunþiative, afirmative sau negative,
care exprimã în mod direct ºi deplin o judecatã. De pildã: Cine se scoalã de dimineaþã, departe ajunge; Fiecare-i dator cu o moarte; Sãnãtatea e
mai bunã decât toate; Pisica blândã zgârie rãu; Câinele care latrã nu muºcã; Ulmul nu face pere etc. Ele au toate elementele care alcãtuiesc o
judecatã completã.
Aºadar, considerate izolat, toate formele paremiologice corespund
unor unitãþi logice:
 cele din primul grup sunt sintagme care apar, în context, ca predicate logice sau elemente de predicat logic;
 cele din grupul al doilea sunt propoziþii imperative care nu constituie judecãþi propriu-zise, dar se constituie pe baza unor judecãþi
pe care, ca atare, le implicã;
 cele din grupul al treilea alcãtuiesc judecãþi de sine stãtãtoare.
Cele din grupurile al doilea ºi al treilea sunt considerate global ca
proverbe. Între ele existã însã diferenþe sensibile care ne obligã sã le clasãm separat.
Vom diferenþia deci în limbajul paremiologic trei categorii de expresii: zicãtorile, proverbele imperative ºi proverbele propriu-zise.
Formulele paremiologice care relevã structuri diferite de cele analizate sunt relativ rare. Existã, de exemplu, o serie de proverbe exclamative
care pot fi considerate derivate ale proverbelor propriu-zise.Bãrbat bun
ºi usturoi dulce (adicã bãrbat bun ºi usturoi dulce nu existã!); Fereºtemã, Doamne, de duºmanul din casã, cã de cel de afarã mã feresc singur!
(adicã duºmanul din casã este mai periculos decât cel de afarã).
Sunt ºi mai rare proverbele dialogate:

5. CATEGORIILE FOLCLORULUI LITERAR

93

  Cine þi-a spart capul?
 Frate-meu!
 De aceea þi l-a spart aºa tare! (adicã: Fratele îþi sparge
capul mai rãu ca strãinul.) sau:
  Ce este mai rãu ca o femeie?
 Douã (adicã: Mai rãu decât o femeie nu poate fi decât
prezenþa a douã femei.).
În mediile folclorice, proverbele sunt considerate ca exprimând un
adevãr incontestabil marcat prin autoritatea pe care le-o dã tradiþia, experienþa ce stã la baza lor ºi acceptarea lor foarte largã.
Proverbul reprezintã un consens formulat printr-un simbol logic. În
lipsa acestuia el, adeseori, nu ar avea sens. De exemplu, Lupul lup
rãmâne este o tautologie care nu spune nimic. Dar datoritã consensului în privinþa simbolului logic proverbul reprezintã o judecatã adevãratã: lupul nu se schimbã, lupul rãmâne rãu totdeauna = omul rãu rãmâne rãu totdeauna.
Proverbele ca Ochii sunt lumina trupului; Somnul e oglinda morþii;
Capra sare masa, iada sare casa sunt neadevãrate din punct de vedere
logic, dar adevãrate din punctul de vedere al consensului colectiv. Conþinutul lor se caracterizeazã prin implicarea unei atitudini subiective în
raport cu obiectul.
Alte proverbe ca Cine se scoalã de dimineaþã departe ajunge; Buturuga micã rãstoarnã carul mare; Cuptorul bun coace pâine bunã sunt
false generalizãri, din punct de vedere logic, determinate de neglijarea
unor date care condiþioneazã predicatul logic. Adevãrul proverbial, consensul colectiv derivã însã tocmai din aceastã falsã generalizare.
Dacã în expresiile de mai sus falsa generalizare se bazeazã pe o experienþã verificabilã, în proverbe ca Câinele care latrã nu muºcã; Pisica
blândã zgârie rãu falsa generalizare se întemeiazã pe o experienþã neverificabilã. Efectul este acelaºi, dar mai puternic, pentru cã solicitã în plus
vigilenþa gândirii.
În concluzie, proverbele reprezintã un consens etic general, valabil
pentru un numãr foarte mare de oameni.
În general, proverbele exprimã, printr-o judecatã de tip inferior, un
adevãr formulabil printr-o judecatã de tip superior, sau declanºeazã în
mintea interlocutorului  pentru a fi decodat  un întreg ºi complicat raþionament inductiv.
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Proverbele apar ca forme de însuºire esteticã a realitãþii; ele nu reprezintã o cunoaºtere teoreticã bazatã pe gândirea strict logicã, deºi unele
din ele se apropie de aceastã modalitate, ci reflectã lumea lucrurilor concrete sau particulare, cu scopul de a dezvãlui o semnificaþie mai largã, o
însuºire sau un raport necesar între lucruri.
În consecinþã proverbele se comportã ca mici opere literare. Valoarea
lor esteticã este cu atât mai mare, cu cât formularea este mai aproape de
senzorial (de o experienþã directã) ºi cu cât acest senzorial exprimã o
idee mai generalã.
Proverbele nu sunt folosite niciodatã izolat, ci încadrate într-un context particular, verbal sau situaþional. Semnificaþia lor, deci conþinutul
lor, este determinat ºi de acest fapt. Apariþia unui proverb într-un context narativ, duce la îmbogãþirea conþinutului acestuia, prin raportarea
lui directã la un adevãr general. Cu cât ideea exprimatã de proverb este
mai generalã, cu atât semnificaþiile lui practice sunt mai variate ºi mai
bogate, lucru care se întâmplã în special cu proverbele care pornesc de
la observaþii concrete, investindu-le cu valori metaforice. Valoarea proverbului este determinatã de expresivitatea metaforei. Anumite proverbe
pot îmbrãca, prin semnificaþia lor, domenii întregi de viaþã, de la lumea
fizicã pânã la dramele interioare ale omului.
Zicãtorile, considerate izolat, nu au conþinut ideistic, neformulând
adevãruri, ci numai atitudini ºi sublinieri prin metaforã a unor fapte naturale ºi umane. Atitudinea implicatã este de cele mai multe ori reprobatoare ºi se manifestã de obicei printr-o ironie faþã de acþiuni ºi comportamente umane, bazatã pe o anumitã logicã a absurdului (Zile negre; Zile
fripte; Soare cu dinþi). Existã ºi zicãtori care exprimã atitudini pozitive,
de obicei aprecieri ale calitãþilor umane (A fi ruptã din soare; Ca razele soarelui), dar ºi zicãtori neutre, care nu exprimã o atitudine, ci dau
numai mãsura lucrurilor (Plouã cu gãleata; Cât toate zilele; Ca stelele cerului ºi ca nisipul mãrii). În felul acesta sunt reliefate lucruri care i
se par omului exagerate, trezindu-i uimirea. Caracterul hiperbolic al acestor expresii constituie tocmai modalitatea de exteriorizare a uimirii.
Toate proverbele se încadreazã în orizontul vieþii umane, toate vorbesc despre om, chiar ºi cele care filozofeazã despre rostul lucrurilor în
general (Tot începutul are ºi sfârºit; Soarele rãsare ºi dacã nu cântã
cocoºul.). În proverbe totul este vãzut de om ºi pentru om; mai mult
decât atât, în proverbe totdeauna este vãzut omul.
Orice creaþie literarã este reductibilã la om; dar existã ºi o poezie a
naturii, a lucrurilor, a adevãrurilor filozofice foarte largi. În proverbe,
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omul apare totdeauna ºi ca subiect ºi ca obiect; omul îºi priveºte ºi îºi
dirijeazã, prin proverbe, viaþa.
Considerate deci în ansamblul lor, proverbele alcãtuiesc un fel de
literaturã gnomicã.82

5.2.2. Ghicitorile
Ghicitorile circulã în mediile populare mai ales sub denumirea
arhaicã de cimilituri.
Ghicitorile sunt un fel de joc colectiv menit sã punã la încercare isteþimea ºi abilitatea minþii. Dupã o altã definiþie, ghicitoarea este un joc de
societate foarte plãcut ºi antrenant, care are loc în mijlocul celor rãmaºi
mai aproape de naturã sau în lumea copiilor. 83
Cimilitura recurge ºi ea foarte frecvent la metaforã ºi alegorie, ascunzând o foarte bogatã imaginaþie. Tudor Pamfile, autorul lucrãrii Cimiliturile româneºti84 le defineºte ca descrieri scurte ale unor obiecte, prin
însuºirea câtorva note particulare din care sã se poatã deduce obiectul
respectiv.
Originea lor este legatã de funcþii strãvechi. Se presupune cã au izvorât din tipare primitive de gândire care au stat la baza limbajului tabuistic. Pronunþarea unui cuvânt crea, în concepþia primitivã, o prezenþã fizicã realã a obiectului sau a fiinþei denumite prin el, ceea ce ar fi putut
avea efect nociv asupra omului. Cuvântul nociv a fost înlocuit în limbaj
prin substituenþi tabuistici, creându-se de cele mai multe ori o metaforã
sau parafrazã metonimicã. (O sintagmã tabuisticã este de pildã dalbul
pribeag pentru mort.). Din tabuurile primitive s-au desprins primele ghicitori, având un caracter evident instructiv practic. Mai târziu sistemul
tabuistic a devenit un fel de limbaj secret al tribului.
Implicit, ghicitorile devin o probã în riturile de iniþiere sau de încercare. Amintirea acestei funcþii a fost conservatã în basme, ca ºi în miturile antice. În basme, înainte de a i se oferi mâna fetei de împãrat, eroului i se pun trei întrebãri la care trebuie sã rãspundã. La Sândominic
cedarea miresei, alaiului mirelui, este condiþionatã de dezlegarea a trei
ghicitori. Eliberarea drumului în faþa nuntaºilor se realizeazã tot aºa. În
ambele situaþii formularea ºi dezlegarea ghicitorilor sunt scene rituale.85
82
83
84
85

Pop M. 1976. 242.
Vrabie Gh. 1978. 141.
Bucureºti, 1908.
Balázs L. 1994. 124-125; 363-368.
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Odatã aceastã funcþie pierdutã, ghicitorile devin un semn al înþelepciunii populare ºi un joc distractiv în acelaºi timp.
Ca limbaj închis ghicitorile presupun un anumit tipar de gândire ºi
un anumit sistem de metafore, înrãdãcinat în conºtiinþa inºilor folclorici
ºi, deci, la îndemâna lor. Nu este deci numai un joc de inteligenþã, ci ºi
un examen al însuºirii orizontului de cunoºtinþe al colectivitãþii, al integrãrii individului în modul colectiv de gândire.
Ca ºi în proverbe, imaginile artistice care stau la baza ghicitorii izvorãsc din experienþa de viaþã a poporului.
Ghicitorile nu rãmân strãine de stãrile afective ale omului, de sensibilitatea lui, de atitudinea lui faþã de viaþã, faþã de lume. Metafora implicã
adeseori în ghicitoare o atitudine faþã de obiectul propus: sensibilitate esteticã (Ce apã e-n lume fãrã nisip  Lacrimile), intuirea frumuseþii umane,
atitudini faþã de viaþã (Am douã mere negre / Peste lume aruncate / Care
vãd multe pãcate  Ochii). Comicul, cu sau fãrã intenþii satirice, ironice,
nu e strãin nici el de ghicitori: Opa-tropa prin obor / Op ºi eu cu capul gol
(Mãmãliga); Pe o vale adâncã / Se vaitã un popã de brâncã (Dovleacul).
Metafora, în ghicitori, este o îmbinare de inteligenþã ºi simþ estetic,
relevând o capacitate asociativã deosebit de dezvoltatã. Aristotel definea
ghicitoarea ca o metaforã bine realizatã. Pentru Tudor Vianu, ea este o
alegorie deschisã, pentru cã termenul propriu nu este nici exprimat, nici
închis, ci trebuie aflat printr-un efort mental.86
Calitatea ghicitorilor constã atât în valoarea metaforei, cât ºi în efortul pe care îl cere pentru a fi dezlegatã. Iatã de ce se recurge la asocierile cele mai puþin dezvoltate care nu sunt pur spontane, ci presupun un
proces logic. Creatorul ghicitorii trebuie sã aleagã termenul figurat în aºa
fel încât sã prezinte asemãnãri care sã facã posibilã dezlegarea, dar care
sã-l ºi inducã în eroare pe cel cãruia i se propune acest lucru:
Stejar verde / Vârfu-i roºu (Bujorul).
Roº e, / Mãr nu e / Pãturi sunt / Plãcintã  nu-i (Ceapa).
Am o puicã: Amuº îi albã, amuº îi neagrã (Ziua ºi noaptea).
Licuricii zãrilor / În adâncul mãrilor (Stelele).
Bogãþia imaginaþiei asociative a poporului este verificabilã prin
numãrul mare de metafore-ghicitori care se referã la acelaºi obiect.
Diversitatea metaforelor prin care sunt reprezentaþi, de exemplu, ochii,
ne îndreaptã spre cele mai variate domenii ale existenþei fizice sau ale
realitãþii umane:
86 Vianu T. 1957. 115-116.
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Am doi bulgãraºi de auri: / Încotro îi arunc, / Acolo se duc.
Am douã petre nestemate: / Încotro le arunc, / Acolo se
duc.
Doi luceferi, / Privesc lumea cu ei.
Douã ape-aprinse / Sub douã pãduri întinse.
Am doi berbeci: / Acum sunt în curte, / Acum sunt în
munþi.
Am doi porumbei, / Toatã lumea s-oglindeºte-n ei.
Am douã gheme de mãtase: / Aleargã pe dumbrava deasã /
ªi seara vin iar acasã.
Sunt doi fraþi gemeni: / Vor sã se vadã, / Dar un munte îi
desparte.
Am douã ferestre: / Dimineaþa se deschid / ªi seara se
închid.
Putem spune cã în cazul de faþã avem metafore metonimice, respectiv cimilituri sinonimice.
Aceeaºi imagine, dar cu metafore cu doi termeni, ne oferã ghicitorile pentru: forma gurii, dinþii:
Am o coºeriþã / plinã de oiþã.
Am un oboraº / Plin de iepuraºi.
Am un coteþ / Plin de lopeþi.
Am un ºir de oase / Înºirate la fereastrã.
Nu toate ghicitorile se realizeazã prin metaforã. Unele sunt întrebãri
cu transfer metaforic vag sau inexistent:
Cine are urechi ºi nu aude? (Surdul).
Ce vieþuitoare umblã dimineaþa în patru picioare / La
prânz în douã / ªi seara în trei? (Omul)
Altele sugereazã obiectul prin imitaþii onomatopeice:
Fâº / Fâº / Prin pãiº / Paci-paci / prin copaci (Coasã).

5.3. Epica popularã
În folclor epicul cunoaºte douã forme fundamentale de manifestare:
a) epica în prozã ºi b) epica versificatã ºi cântatã.
Aceste douã modalitãþi reprezintã categorii de sine stãtãtoare, cu
determinãri istorice aparte, caractere proprii de conþinut, funcþie ºi structurã, moduri proprii de realizare ºi specii proprii. Linia de demarcaþie
dintre ele nu este totuºi netã, mai ales din punct de vedere tematic (existã teme de basm pãtrunse în cântecul epic de facturã mai veche).
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Proza popularã cuprinde întreaga gamã de creaþii orale cu caracter
narativ, povestitor, realizate în prozã, deci în forme nelegate ºi instabile
la nivelul discursului literar, în comparaþie cu formele versificate care
sunt legate ºi au o stabilitate relativ mare.

5.3.1. Coordonatele povestitului
Existenþa prozei orale populare este legatã, la toate popoarele, de obiceiul de a povesti, obicei atestat din timpurile cele mai vechi, aºa cum se
poate constata din bogatele date despre povestit provenite din antichitate. Ulise, la curtea regelui Alcinous, distreazã curtenii cu poveºti. Achile,
în ceartã cu Agamemnon, retras în cortul sãu, îºi alungã necazul ascultând poveºti. În comediile lui Aristofan ºi tragediile lui Euripide se fac
dese referiri la poveºti ºi obiceiul de a povesti. Platon, în Republica, vorbeºte despre rolul nefast al povestitorilor de basme fantastice asupra
poporului ºi îi alungã din statul sãu ideal. În evul mediu, povestitul
pãtrunde în formele de distracþie ale saloanelor ºi are o mare cãutare în
epoca barocului. În schimb, iluminiºtii iau atitudine împotriva povestirilor, încercând sã le alunge din distracþia saloanelor, pentru a le înlocui cu
discuþii spirituale, pozitive.
Reiese de aici cã povestitul a fost rãspândit în toate timpurile ºi în
toate clasele sociale. În mediile populare, el a constituit una din formele
principale de distracþie ºi manifestare spiritualã în general; nu o distracþie numai a copiilor. Abia mai târziu el a devenit un mijloc de educare a
celor mici.
În folclorul românesc ºi maghiar, povestitul este încã ºi astãzi un
fenomen viu, deºi nu mai are amploarea de altãdatã. Prilejurile de povestit sunt încã multe ºi variate, în orice caz mai multe decât se crede de
obicei. Povestitul se desfãºoarã la sate ºi chiar la oraºe. Se povesteºte în
timpul anumitor munci ºi în clipe de rãgaz, duminica, în pauze de lucru.
Se povesteºte la moarã, în cabanele lucrãtorilor forestieri, la armatã ºi în
spital, în grãdiniþe ºi ºcoli etc. Ocaziile enumerate aratã cã povestitul are
o funcþie importantã în viaþa colectivitãþilor ºi explicã, alãturi de alþi factori, bogatul ºi variatul repertoriu de povestiri. Foarte mulþi scriitori au
simþit ºi simt nevoia de a scrie poveºti.
Mediile folclorice atribuie povestitului rosturi diferite. Este cert cã în
culturile primitive anumite categorii de naraþiuni orale implicau funcþii
magice. Cu timpul aceste implicaþii au fost substituite de funcþii psihologice, aºa cum reiese din ciclul de povestiri din 1001 de nopþi. Prin pute-
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rea exemplului, povestirile au capacitatea de a influenþa în mod hotãrâtor
atitudinile oamenilor. Cei mai mulþi spun cã se povesteºte pentru ca timpul sã treacã mai uºor sau, în anumite ocazii, pentru ca sã uºureze munca oamenilor, ajutându-i sã învingã oboseala, sã-ºi alunge somnul.
Privind însã povestitul în desfãºurarea lui istoricã, nu putem rezuma
funcþia acestui gen numai la câteva credinþe superstiþioase sau rosturi
practice ocazionale. Povestirea, îndeosebi basmul, este preþuitã ºi iubitã
pentru cã lumea ei nu cunoaºte îngrãdiri, pentru cã în basme totul apare natural ºi de la sine înþeles, pentru cã nu lasã neîmplinitã nici o dorinþã, nici o aspiraþie. Basmele prezintã lumea aºa cum ar dori-o povestitorii ºi ascultãtorii lor. Trecerea eroilor prin desfãºurarea naraþiunii este
întotdeauna ascendentã, omul învinge smeii ºi balaurii, îl pãcãleºte pe
diavol, cel din urmã ajunge cel dintâi, bãiatul sãrac trece toate probele ºi
se însoarã cu fata de împãrat
Basmul este, aºadar, imaginea artisticã a dorinþelor, funcþia lui fiind
aceea de evadare din îngrãdirile realitãþii cotidiene. În basm se împlinesc
visele poporului, nãzuinþele lui spre o viaþã fericitã ºi mulþumitã. În
lumea basmelor, binele învinge totdeauna rãul, frumosul biruie urâtul.

5.3.2. Categorii funcþionale ºi determinãri structurale
Naraþiunea oralã în prozã nu se realizeazã, în graniþele unei culturi
etnice, sub o formã unitarã ca funcþie ºi structurã. Rãspunzând unor rosturi psiho-sociale diferenþiate, ea se grupeazã în categorii cu un grad
mare de specificitate.
Având în vedere în egalã mãsurã folclorul european ºi cel românesc,
B. P. Hasdeu face distincþie categoricã între basm ºi poveste, deºi constatã un anumit grad de sinonimie între cele douã cuvinte. Astfel povestea
este orice fel de naraþiune, fie legendã, fie snoavã, fie anecdotã în
care nu se întâmplã nimic miraculos sau supranatural.87
Lazãr ªãineanu în voluminoasa sa monografie88 discutã termenii
basm, legendã, snoavã, dar rezumã clasificarea la poveºti fantastice, etico-mitice, religioase ºi glumeþe, acordând termenului de poveste o sferã
mai cuprinzãtoare decât termenului de basm.
87 Îl citeazã Pop M. 1976. 255.
88 Basmele române în comparaþiune cu legendele clasice ºi în legãturã cu basmele
popoarelor învecinate ºi ale tuturor popoarelor romanice, Bucureºti, 1895.
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Pornind de la principii teoretice mai bine clarificate, I. C. Chiþimia
distinge 1. basmul ca poveste fantasticã, neadevãratã, cu o anumitã morfologie ºi structurã stilisticã, 2. povestea ca naraþiune cu caracter realist,
nepredominatã de fantastic, apoi 3. legenda, structurã literarã cu scop
didactic, 4. fabula, naraþiune scurtã, alegoricã ºi 5. snoava, naraþiune
scurtã, de ocazie, cu scop glumeþ sau satiric.89
Denumirile folosite  basm, legendã, snoavã  aparþin în fapt literaturii de specialitate. Mediile folclorice nu le diferenþiazã terminologic
decât vag, denumind prin poveste, naraþiunile cu caracter tradiþional,
îndeosebi basmele ºi legendele, în timp ce pentru naraþiunile având ca
subiect întâmplãri contemporane, reale sau verosimile, sau întâmplãri
brodate pe credinþele superstiþioase, se foloseºte denumirea de pãþanie
sau chiar întâmplare. Pentru snoave existã o terminologie folcloricã mai
bogatã: glume, pãcãleli, trufe, bãlãcãrii. Acest vag terminologic nu infirmã realitatea categoriilor delimitate de cercetãtori.

5.3.3. Basmul despre animale
Sub aceastã denumire sunt grupate povestirile care au ca protagoniºti animale, imaginând întâmplãri din viaþa acestora sau relaþii anecdotice între animale ºi om. Originea lor, ca specie narativã, este foarte
veche, sursa tematicã primarã a basmelor despre animale constituind-o
strãvechile mituri ºi credinþe totemice ale triburilor de vânãtori.
În semnificaþia lor fiara este socotitã egalã sau chiar superioarã omului.
Din fondul acestor credinþe totemice ºi în climatul lor s-au nãscut
legende ºi povestiri despre animalul totemic, în relaþie cu omul sau alte
animale care îi sunt supuse.
Motive ale acestor legende au trecut ºi în basmele fantastice. În basmele europene, eroul nãscut din animal (copilul pui de urs, la români
Fãt Frumos fiul iepii), apoi copiii hrãniþi de animale (de ex. legenda lui
Romulus ºi Remus) par a reprezenta cele mai vechi urme totemice, la
care se adaugã metamorfozele om-animal.
De la aceste forme strãvechi, conservate parþial în motivaþia basmului fantastic, basmele despre animale au evoluat treptat, pierzându-ºi
legãturile totemice ºi vechile sensuri mitice, suportând în consecinþã
profunde mutaþii funcþionale ºi lãrgindu-ºi mult sfera tematicã. Ele sunt
foarte rãspândite în Oceania, Australia ºi Africa, la popoarele din nordul
89 Chiþimia I.C. 1971. 23.
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Siberiei, la eschimoºi, la care vânãtoarea constituie una din ocupaþiile
principale. Prin comparaþie, în folclorul european sunt mai puþin rãspândite ºi în forme mai evoluate, determinate atât de mutaþiile funcþionale,
cât ºi de interferenþele cu literatura scrisã.
Eliberate de autoritatea miturilor totemice, basmele despre animale
evolueazã, în tradiþia oralã, spre snoavã, legendã ºi alegorie. Eliberat de
teama faþã de animalul totemic, omul se recunoaºte a fi, dacã nu mai
puternic, cel puþin mai isteþ decât animalul. În aceste condiþii, din erou
al naraþiunii animalul devine obiect al satirei.
Treptat însã, protagoniºtilor acestor povestiri li se atribuie însuºiri
antropomorfe, calitãþi umane potrivite unor însuºiri specifice animalelor: vulpea este vicleanã, lupul este rãu, lacom ºi crud, ursul este în general prost, iepurele fricos etc.
Evoluþia cãtre alegorie a fost provocatã de amplificarea acestor însuºiri antropomorfe.
Oglindirea veridicã a însuºirilor ºi obiceiurilor animalelor, a relaþiilor
specifice dintre ele a impulsionat evoluþia spre legendã. Sensul de legendã
se instituie atunci când basmul explicã de ce animalele au aceste însuºiri,
obiceiuri etc. (de exemplu, de ce nu are ursul coadã? De ce merge bivolul
încet? De ce goneºte câinele pe pisicã ºi de ce pisica prinde ºoareci?)
Apropierea de fabulã, fãrã a se pierde identitatea de gen, este pronunþatã, morala fiind fixatã prin proverbe. De multe ori, însã, aceastã
apropiere este ºi rezultatul prelucrãrii culegãtorilor sau povestitorilor
culþi. O povestire didacticã a lui Ion Creangã despre ªoarecele ºiret ºi
lacom se încheie cu un proverb introdus printr-un avertisment moral:
Ce trebuie sã învãþãm din aceastã fabulã
Sã nu fim lingãi ºi lacomi ca ºoarecele.
Cãci lãcomia pierde omenia.
Ca structurã ºi stil, aceste povestiri sunt în general scurte, simple,
uneori foarte simple chiar, cuprinzând un singur motiv. Desfãºurarea
acþiunii se bazeazã mai mult pe dialog decât pe întâmplãri relatate.
Datoritã exprimãrii succinte ºi proporþiei lor reduse, basmele despre
animale sunt uºor memorate, ca discurs constituit, ajungând astfel la o
mare ºlefuire.

5.3.4. Basmul fantastic
Originea strãveche a acestui gen de naraþiune oralã ºi legãturile lui
cu marile sectoare ale culturii primitive sunt, de asemenea, incontesta-
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bile. Spre deosebire de basmele despre animale, care pe parcursul evoluþiei lor ºi-au schimbat substanþial statutul funcþional ºi sistemul de semnificaþii, basmul fantastic s-a constituit în forme primare mai stabile.
Privind geneza acestui gen, B. P. Hasdeu a emis ipoteza originii basmului în vis. Aceastã ipotezã este argumentatã prin mari similitudini
între basm ºi vis. ªi într-unul ºi în celãlalt totul capãtã forme hiperbolice, spaþiul ºi timpul se ºterg, zborul devine un mijloc de locomoþie la
îndemânã, metamorfozele sunt ceva normal etc. Concluzia este cã basmul nu s-a nãscut într-o epocã sau într-o þarã oarecare, ci pretutindenea,
o datã cu naºterea omenirii, pentru cã toþi oamenii au visat, viseazã ºi vor
visa cât va exista omenirea.
Ceea ce caracterizeazã basmul, ca operã de artã, este o lume cu totul
aparte, conceputã în coordonatele unui univers fantastic, opusã deci cotidianului, o lume în care voinþa omului nu cunoaºte limite, în care nu existã contrarii care sã nu poatã fi rezolvate. Basmul porneºte de la realitate,
dar se desprinde de ea, trecând în suprareal, unde imagineazã nu o lume a
visului, ci o lume a dorinþelor omului, de fapt o transpunere în aceastã
lume cu ajutorul fanteziei. Este o lume opusã realitãþii cotidiene nu prin
personaje ºi întâmplãri, ci prin atmosfera ei interioarã, prin esenþa ei.
Va trebui sã reconsiderãm din aceastã perspectivã relaþia dintre
legendã, mit ºi basm. Funcþional, legenda descrie, iar mitul explicã; basmul creeazã o lume nouã, care îi este proprie, reorganizând elemente de
legendã ºi mituri primitive. În trecerea de la mit la basm nu se înregistreazã numai o schimbare de funcþie, ci ºi un salt pe un alt plan, într-un
nou sistem cultural. Se elaboreazã o nouã structurã care corespunde unei
noi necesitãþi sociale ºi spirituale. Basmul s-a cristalizat deci, ca gen
artistic, pe o treaptã mai evoluatã a societãþii umane. El constituie, de
fapt, o normã într-o societate în care existã contradicþii, în care omul este
supus limitãrilor materiale ºi sociale, unde existã deci o ordine socialã
care îi separã pe oameni în clase privilegiate ºi neprivilegiate. Numai aºa
se poate explica de ce basmul a putut conserva pânã în epoca modernã
elemente ale culturilor primitive. El le-a organizat într-un sistem cultural superior ºi le-a supus dominaþiei estetice. Basmul nu este numai o
creaþie, ci tocmai din aceastã perspectivã  un creator de umanitate,
situându-se în rândul marilor opere de artã ale omenirii.
Prin reorganizarea elementelor unei lumi preexistente lui, o lume a
legendelor primitive ºi a miturilor, basmul ºi-a elaborat, încã din epoca
de genezã, tipare fundamentale ºi un cod de limbaj artistic ce au cãpãtat
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o mare stabilitate.90 Aºa se explicã universalitatea basmului în timp ºi
spaþiu, similitudinea tipologicã pe vaste arii culturale ºi gradul accentuat
de stereotipie.
Un prim aspect estetic al basmului fantastic îl constituie lumea cu
totul particularã creatã în graniþele lui, o lume dominatã de dimensiuni
fantastice, o lume alcãtuitã din protagoniºti specifici care nu sunt numai
oameni, ci ºi anume fiinþe himerice, animale ( ) cu psihologia ºi sociologia lor misterioasã,91 fondatã pe o ordine proprie a timpului ºi spaþiului ºi înzestratã cu peisaje ºi obiecte miraculoase. Pendularea între real ºi
fantastic imprimã naraþiunii un statut artistic particular, determinat de o
cauzalitate proprie. Nu existã nici un basm în care elementele pur fantastice sã aparã izolat. În mod aproape constant acþiunea basmelor se declanºeazã într-un cadru real ºi reclamã împrejurãri verosimile. Proiecþiile
fabuloase apar pe parcursul dezvoltãrii, naraþiunii, începând, de regulã,
cu declanºarea conflictului care va fi rezolvat printr-o aventurã eroicã.
Statutul universal (antropologic) al acestei lumi implicã, alãturi de
elemente preelaborate în culturile primitive, elemente elaborate în evoluþia ulterioarã a basmului, care au devenit universale fie prin manifestarea paralelismului cultural, fie prin interferenþe ºi împrumuturi culturale. Merele de aur, cloºca cu puii de aur, cornul abundenþei, masa
încãrcatã cu bucate alese ce se pune ºi se ridicã singurã, pâinea ce nu se
terminã, punga cu bani ce nu se goleºte niciodatã sunt creaþii ale fanteziei, reprezentând un stadiu înaintat de culturã.
Fiind creaþie literarã oralã, basmul se realizeazã printr-un cod,
printr-o convenþie artisticã ce stã la baza întregii categorii.
Structura basmului fantastic confirmã existenþa unui sistem de
reguli care guverneazã aceastã structurã la nivel categorial, gradul înalt
de stereotipie ºi predictabilitate.
Un prim aspect îl constituie structura funcþionalã a basmului ca act
de comunicare, marcatã prin existenþa formulelor iniþiale ºi finale care
încadreazã discursul narativ. Deºi convenþionale ºi nelegate semantic de
conþinutul particular al naraþiunii, aceste formule privesc raportul protocolar dintre povestitor ºi ascultãtori. Rolul lor este întãrit de formule
mediane, menite sã asigure continuitatea comunicãrii.

90 Pop M. 1976. 264.
91 Cãlinescu G. 1965. 9.
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Un alt aspect, mai complex ºi cu implicaþii mai largi, îl constituie
structura mesajului narativ. La nivel categorial se poate vorbi despre un
model structural al basmului fantastic ca gen, implicând:
 o situaþie iniþialã de echilibru;
 un eveniment sau o secvenþã de evenimente care deregleazã echilibrul iniþial;
 acþiunea reparatorie, marcatã de cele mai multe ori printr-o aventurã eroicã;
 refacerea echilibrului ºi rãsplãtirea eroului.
Tot la nivelul categorial funcþioneazã tipare obligatorii de alãturare,
care grupeazã elemente constitutive ale codului (funcþii, motiveme) în
perechi opoziþionale:
 interdicþie / încãlcarea interdicþiei;
 încercãri / lichidarea încercãrilor;
 blestem / anularea blestemului;
 luptã / victorie.
Un alt tipar impune structuri ternare determinate de prezenþa unui
donator de obiecte magice pe care eroul le foloseºte pentru a se salva de
urmãrirea smeoaicei-mamã.
Protagoniºtii familiari basmului popular sunt, în majoritate, universali. Fratele cel mic, feciorul de împãrat sau feciorul de om sãrac, împãraþii buni sau rãi, personajul perfid, smeii, balaurii etc. sunt fãpturi pe care
le vom regãsi în basmele tuturor popoarelor. Circulând însã, odatã cu subiectele universale, de la o þarã la alta ele capãtã înfãþiºãri ºi denumiri
proprii. Existã, în basmul popular românesc, o preferinþã pentru anumite
personaje, care-i definesc idealul etic ºi orizontul spiritual. Eroul tipic
este Fãt-frumos, universal ca funcþie narativã, dar autohton prin sonoritatea ºi semantismul numelui. Fãt-frumos nu este altceva decât flãcãul cel
frumos, devenit în basm nume propriu. ªi în cazul personajului feminin
numele Ileana Cosânziana sau Sânziana, indicã atributul frumuseþii, întãrit prin formule caracterizatoare ( o fatã cu pãrul cu totul ºi cu totul de
aur, aºa de frumoasã, încât la soare te puteai uita, dar la dânsa ba.).
Opozantul eroului este, de cele mai multe ori, Smeul ºi familia lui
matriarhalã, dominatã autoritar de smeoaica-mamã. Mai rar apare, în basmul românesc, balaurul cu 3 sau 7 capete, dupã cum la fel de rar apar ºi
piticii, atât de populari în basmele occidentale. Smeii ºi structura mediului
lor oferã povestitorului posibilitãþi mai largi de personalizare a mesajului,
de marcare a contrastului dintre bine ºi rãu, frumos ºi urât, isteþ ºi prost.
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5.3.5. Legenda
În folclorul românesc, ca ºi al altor popoare europene, legenda
desemneazã un repertoriu de naraþiuni orale cu funcþie predominant cognitivã. În esenþã ea explicã un fapt real, sau considerat a fi real, printr-un
simbol narativ care include, de regulã, motive fabuloase ºi supranaturale.
Din punct de vedere al statutului estetic, legenda nu are structura
monotipicã ºi gradul înalt de stereotipie al basmului fantastic, dar este
mai puternic formalizatã faþã de basmul animalier sau snoavã. Sensul
cognitiv al legendei trebuie cãutat nu atât în caracterul ei etiologic, cât în
observarea realistã a obiectelor ºi fenomenelor lumii înconjurãtoare sau
a comportamentului uman, în consemnarea unor aspecte caracteristice,
cãrora li se acordã o anumitã semnificaþie.
Soarele ºi luna sunt luminãtorii pãmântului, unul de zi, altul de
noapte, ºi nu se întâlnesc niciodatã pe bolta cereascã; privighetoarea ºi
soþul ei petrec împreunã mai toatã noaptea, cântând ºi veselindu-se; ciocârlia zboarã în înaltul cerului, floarea soarelui îºi întoarce faþa spre
astrul zilei de la rãsãritul pânã la apusul lui; ciocãnitoarea aleargã prin
pãduri, vrabia are viaþã lungã, pisica prinde ºoareci, iar când o freci pe
spate, lasã scântei. Toate aceste trãsãturi reprezintã nu atât semne de
recunoaºtere ale obiectelor la care se referã, cât ciudãþenii ale naturii
care s-au impus observaþiei umane, aparenþe izbitoare care afecteazã în
egalã mãsurã sensibilitatea ºi curiozitatea omului.
Zborul ciocârliei, de pildã, este deznodãmântul unei puternice pasiuni
erotice. Ciocârlia a fost cândva o fatã de împãrat care, extaziatã de frumuseþea ºi strãlucirea soarelui, s-a îndrãgostit de el. Îndrãzneala ei fiind însã prea
mare, mama soarelui a blestemat-o sã se transforme într-o pasãre micã ºi sã
zboare toatã ziua în sus, plângând dupã frumosul ºi nepãtatul astru.92 Aceeaºi nepermisã pasiune eroticã explicã ºi faptul cã soarele ºi luna strãbat
perpetuu bolta cereascã, fãrã a se putea întâlni. Dar aici soarele nu mai este
astrul cel nepãtat, pentru cã dragostea lui este incestuoasã.
Tipologic, folcloriºtii disting în cultura tradiþionalã româneascã
patru categorii de legende: etiologice, mitologice, hagiografice (sau religioase), istorice.93
Legendele mitologice sunt povestiri despre fiinþele supranaturale pe
care le regãsim, de regulã, ºi în basmul fantastic (balauri, smei, muma
92 Marian, S. F. 1883. Îl citeazã Pop, M. 1976. 272.
93 Bîrlea, O. 1975. 224.
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pãdurii etc.). Dacã în basme aceste întruchipãri apar ca actanþi cu funcþie
epicã determinatã, în legende ele sunt obiect de cunoaºtere imaginarã cu
funcþie de semnificare. Legendele mitologice sunt narativizãri ale repertoriului de strãvechi credinþe populare în legãturã cu aceste întruchipãri.
Strãvechii mitologii populare îi aparþin însã, genetic, ºi legendele
etiologice, pe care mulþi specialiºti le denumesc, din aceastã cauzã, tot
mitologice. Un bogat repertoriu de legende etiologice, cu o tematicã deosebit de variatã, realizeazã o investigare exhaustivã a universului fizic,
cuprinzând cerul ºi podoabele lui, vãzduhul cu fenomenele lui tulburãtoare ºi, mai ales, pãmântul cu formele lui ciudate de relief. La acestea se
adaugã legendele despre om însuºi, despre aspecte care caracterizeazã
existenþa lui materialã ºi spiritualã.
Legendele istorice mai puþin numeroase, exprimã, în esenþã, atitudini
admirative ale maselor faþã de personaje ºi evenimente istorice sau faþã de
eroi populari, în special haiduci. Povestirile pe care I. Neculce le adunã în
O samã de cuvinte atestã cã tendinþa de interpretare legendarã a evenimentelor istorice memorabile este veche ºi specificã mentalitãþii folclorice.
Legendele hagiografice se apropie, ca modalitate de legendele propriu-zis mitologice, bazându-se însã pe o mitologie creºtinã autohtonizatã. Ele sunt de provenienþã cãrturãreascã sau apocrifã cuprinzând povestiri despre vieþile sfinþilor sau despre personaje biblice. Unele dintre ele,
cãpãtând o rãspândire mai largã în circuitul oral, au fost puternic transformate de imaginaþia popularã, contrar semnificaþiilor creºtine originare. Prin intermediul lor, unele personaje biblice, mai ales Sfântu Petru,
au devenit, cu timpul, personaje de snoavã, punându-se pe seama lor
întâmplãri comice.

5.3.6. Snoava
Snoava este genul folcloric care reprezintã umorul popular. Ea este
expresia înþelepciunii practice a omului simplu, a modului în care judecã el viaþa ºi lumea înconjurãtoare, o înþelepciune manifestatã însã prin
glumã, prin vorba de duh. În mentalitatea popularã, comicul are o dublã
valenþã: pe de o parte el reprezintã o expresie mascatã a isteþimii ºi inteligenþei omului simplu, pe de altã parte, un mod de satirizare a defectelor morale ºi a nedreptãþii sociale.
Prima modalitate este specificã bogatului ciclu al snoavelor despre
Pãcalã ºi Tândalã. Sub aparenþa prostiei, eroul popular dezvãluie, prin
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faptele ºi atitudinile lui, mari calitãþi morale, dar ºi o deosebitã agerime
a minþii.
Aceeaºi iscusinþã mascatã a omului simplu o regãsim ºi în ciclul
snoavelor despre dracul pãcãlit, în special de femeie, care cunosc o rãspândire mai largã în folclorul european. Folcloriºtii sunt, în general, de
acord cã aceste snoave au apãrut spre sfârºitul evului mediu, atunci când
teama omului de diavol a început sã slãbeascã.94
Satira de moravuri, prezentã într-un numãr mare de snoave, este ridiculizarea imperfecþiunilor omului, în contrast cu tipul ideal de om pe
care poporul îl acceptã. Acest tip ideal este descris în basme sau în colinde laice: flãcãul voinic, frumos, isteþ ºi cinstit; fata frumoasã, harnicã ºi
curatã; nevasta harnicã ºi credincioasã soþului; omul muncitor etc. În
snoave apare ºi reversul acestor calitãþi: prostia, lenevia, urâþenia, infidelitatea, viciul etc.
Prin funcþia lor educativã ºi satiricã, snoavele sunt raportate, de obicei, ca ºi proverbele, la întâmplãri ºi împrejurãri concrete de viaþã, fapt
ce determinã o puternicã tendinþã de localizare, chiar ºi în cazul temelor
de largã circulaþie.
Ca dimensiuni, snoavele sunt naraþiuni scurte, în cuprinsul cãrora
dialogul apare frecvent, imprimându-le un caracter dramatic.

5.4. Cântecul epic
5.4.1. Origine, evoluþie, tipologie
Epica popularã în versuri este cunoscutã în popor sub denumirea de
cântec bãtrânesc, pe care o adoptã ºi Vasile Alecsandri în titlul culegerii sale din 1852, alãturi de termenul de baladã, împrumutat din limba
francezã.95
În limba francezã, ballade provine din verbul latin medieval ballare
ºi a denumit la început un cântec simplu ºi scurt, compus din trei strofe egale, cu refren, ce se cântã în cor în timpul dansului.
Aceste cântece s-au rãspândit odatã cu dansurile ºi îndeosebi cu danse en ronde în întreaga Europã apuseanã încã din secolul al XI-lea, odatã
cu ele rãspândindu-se ºi termenul de ballade. În Anglia a pãtruns pro94 Pop, M. 1976. 275.
95 Alecsandri, V.: Poezii poporale. Balade (cântice bãtrâneºti) adunate ºi îndreptate
Partea I. Iaºi, 1852.
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babil odatã cu normanzii, dar a ajuns sã denumeascã în secolul al XV-lea
cântecele eroice de origine foarte veche, care se cântau în cor în timpul
dansului. Sensul termenului a fost însã cu timpul lãrgit, referindu-se atât
la cântecele povestitoare cu caracter nuvelistic, cât ºi la cântecele despre
lupta dintre englezi ºi scoþieni sau la vechile cântece din ciclul lui Robin
Hood. În secolul al XVIII-lea, odatã cu creºterea interesului pentru creaþia
popularã ºi cu apariþia ºi faima ce-au cãpãtat-o poemele lui Ossian, apoi
cu rãspândirea colecþiilor lui Parcy, cuvântul reintrã în circulaþia generalã ºi se impune în terminologia de specialitate, denumind cântecele epice cu tematicã nuvelisticã. Cu acest sens este folosit astãzi în folcloristica
internaþionalã, pentru restul cântecelor epice populare folosindu-se termenul general de cântece eroice.
Evoluþia istoricã a cântecului epic, ca realitate folcloricã vie, nu poate fi investigatã decât pe baza colecþiilor ºi cercetãrilor întreprinse în
secolele al XIX-lea ºi al XX-lea. Datele istorice pe care le avem sunt insuficiente pentru a ne putea face o idee precisã despre evoluþia genului înainte de secolul al XIX-lea.
Problemele originii ºi evoluþiei eposului popular în versuri trebuie
discutate, de fapt, diferenþiat pentru balada nuvelisticã de circulaþie
europeanã, pentru cântecul epic cu circulaþia zonalã (ca Meºterul Manole) ºi pentru cântecul epic cu circulaþie numai în folclorul românesc (de
exemplu baladele haiduceºti).
Problema istoricitãþii, mai precis a raportului dintre realitatea istoricã ºi reprezentarea artisticã în cântecul epic, este strâns legatã de problema clasificãrii acestei categorii.
Sistemele de clasificare elaborate pânã în prezent sunt foarte deosebite unele de altele ºi chiar contradictorii. De aceastã problemã s-au ocupat G. Dem. Teodorescu, I. C. Chiþimia, Al. I. Amzulescu. Menþionãm aici
sistematizarea lui Gh. Vrabie fãcutã într-o temeinicã lucrare monograficã
destinatã eposului popular românesc, în cadrul cãruia distinge: l) balada legendarã; 2) balada pãstoreascã; 3) cântecul istoric sau de curte; 4)
balada antiotomanã; 5) balada antifeudalã; 6) balada familialã.
Criteriile de bazã adoptate privesc, de cele mai multe ori, tematica,
determinãrile istorice ºi modul de realizare. Este imposibilã clasificarea
cântecului epic în categorii precis delimitate.
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5.4.2. Epica fantastico-mitologicã
Epica fantastico-mitologicã þine, prin geneza ei ca specie de o epocã
foarte veche, fiind dominatã de mentalitatea acestei epoci ºi un anumit
mod de a gândi.
În realizarea creaþiilor care þin de fondul strãvechi al cântecului epic
fantastico-mitologic, se constatã, în primul rând, o participare foarte
mare a elementelor fantastice, în unele cazuri ele dominând întreaga
desfãºurare a temei. Alteori, încadrate în contexte care oglindesc aspecte
de viaþã concret reale, elementele fantastice apar ca exagerãri conºtiente
ale realului, însuºindu-ºi funcþia hiperbolei. În alte cântece se poate
observa cã, în proporþii mai mari sau mai mici, locul fantasticului este
luat de hiperbolã. Prezenþa elementelor fantastice în aceastã categorie a
cântecului epic poate fi explicatã fie prin substratul mitologic al conþinutului lor, fie prin înrudirea temelor lor cu teme de basm.
Fantasticul de provenienþã mitologicã este prezent în creaþiile care
aparþin, unui strat foarte vechi. În ªarpele, de pildã, conflictul este generat de un element mitic strãvechi: predestinarea copilului printr-un act
de voinþã umanã, determinatã de plânsul prematur al acestuia. Acest
motiv este cunoscut ºi în basme (ex. Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã
de moarte): copilului i se promite cãsãtoria cu a fatã fabuloasã, în cãutarea cãreia va porni la vârsta nubilã. În cântecul epic, mama îºi blestemã
copilul sã fie mâncat de ºarpe. Eficacitatea blestemului matern amplificã motivaþia miticã a baladei (În spiritualiatea popularã blestemului
matern i se atribuie un grad sporit de eficacitate ºi crezare.). Când copilul creºte mare ºi ajunge un voinic chipeº, i se împlineºte sorocul ºi ºarpele îi iese în cale ca sã-l mãnânce. În secvenþele urmãtoare, naraþiunea
capãtã un colorit eroic. ªarpele nu-l poate înghiþi pe voinic decât pe
jumãtate, din cauza armelor. Þipetele acestuia sunt auzite de alt erou,
care îl salveazã, luptându-se cu fiara ºi omorând-o.
Elementul de mit nu este reprodus, deci, integral în baladã, dar
împlinirea lui se face simþitã prin prezenþa elementelor fantastice. În aceeaºi categorie pot fi înscrise, prin formele lor primare, ºi douã creaþii care
constituie capodopere ale folclorului literar românesc: Meºterul Manole
ºi Mioriþa. În variantele cântecului care are ca temã jertfa zidirii, motivaþia miticã este complexã. Omul doreºte sã construiascã un edificiu mãreþ
pe un loc dominat de o forþã difuzã, miticã, ºi supus interdicþiei, iar zidul
pãrãsit adãposteºte duhuri nefaste, e afurisit, motiv pentru care:
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Câinii cum îl vãd,
La el se rãpãd
ªi latrã-a pustiu
ªi urlã-a morþiu96
Surparea nocturnã a zidului ridicat ziua, dezvãluirea misterului prin
vis (de fapt printr-un glas), jertfirea unei fiinþe umane pentru a da trãinicie construcþiei sunt, la nivelul naraþiunii consecinþe ale conflictului
mitic primar. În variantele foarte vechi ale Mioriþei, conflictul dintre ciobani este generat, de asemenea, de încãlcarea interdicþiei de a aduce o
femeie la stânã; prin moartea tânãrului cioban, nenorocirile care se pot
abate asupra turmei, din aceastã cauzã, sunt înlãturate.
Prin structura lor ºi prin valorile estetice pe care le concentreazã în
substanþa lor, cele douã balade depãºesc cadrele eposului mitologic.
În Cântecul despre Vidros, substanþa epicã se realizeazã într-un
cadru real, oglindind relaþii între oameni. Un tânãr pescar cere tatãlui
sãu permisiunea de a pleca la pescuit, pentru ca, cu peºtele pe care îl va
prinde, sã-ºi pregãteascã nunta. Îngãduindu-i sã plece, tatãl îi comunicã
interdicþia de a pescui în apele Vidrosului. Pentru cã nu reuºeºte sã prindã mai nimic, tânãrul încalcã însã interdicþia, deznodãmântul fiind tragic: un peºte monstru care este prins în plasã rãstoarnã barca ºi pescarii
mor. Eroul ajunge singur la mal ºi rãmâne spânzurat într-un ciot de salcie, bãtut de vânturi. Prin toate elementele ei, balada þine de un strat foarte vechi, relatând conflictul dintre un mod de viaþã patriarhal, care ºi-a
stabilit un sistem de reguli de convieþuire ºi interdicþii, ºi un tânãr temerar care încalcã acest sistem.
Funcþia formativã a baladei are un sens moralizator: tânãrul care
încalcã interdicþia reprezintã un model negativ de comportament care nu
poate avea decât dezlegãri tragice. (Adam ºi Eva sunt primii care îºi
încalcã interdicþia dumnezeiascã, pentru care trebuie sã suporte consecinþa izgonirii. Sancþionarea lor este sancþionarea omenirii.)
Balada marcheazã o încleºtare între om ºi naturã, în condiþiile în
care omul a încãlcat limitele pe care natura i le impune. Aceste limite
sunt promovate, apãrate de bãtrânul pescar. Vidra apare ca animal totemic al tribului de pescari, animal a cãrui viaþã nu trebuie tulburatã.
Mediul uman este confruntat deci cu o naturã superioarã lui. Forþele
acesteia întruchipate în fiinþe mitologice regleazã activitatea omului,
impunându-i anumite limite.
96 Vrabie Gh. 1966. 80.
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Contaminând douã tipare tematice diferite, lupta cu monstrul ºi
incestul, cântecul lui Iovan Iorgovan este un model de baladã în care sensul eroic se coreleazã cu cel moralizator, coercitiv. Prima temã, de facturã
eroicã, este o temã de basm: eroul luptã cu balaurul ºi îl învinge, salvând
din gura lui o fatã sãlbaticã. În desfãºurarea ei, fantasticul nu dominã
întreaga atmosferã ºi nu reproduce integral universul basmului.
Balaurul, cu un portret sumar, încolãceºte fata. Pentru a ajunge la el,
eroul se adreseazã Cernei, rugând-o sã-ºi potoleascã talazurile ºi rugãmintea îi este îndeplinitã: Cerna-l asculta / ªi pe loc îmi sta 
Personificarea apei turbate sau greu de trecut apare, ca element fantastic, ºi în basme.
Tema a doua, de naturã nuvelisticã, se dezvoltã într-un cadru real:
eroul vrea sã se cãsãtoreascã cu fata salvatã, dar o recunoaºte ca fiind
sora lui ºi evitã incestul.
Fenomenul transpunerii în fantastic apare ºi în unele balade cu
tematicã nuvelisticã, mai ales atunci când comportãrile oamenilor ºi
relaþiile dintre ei sunt interpretate prin prisma unor credinþe superstiþioase, aºa cum se întâmplã în balada despre cãlãtoria fratelui strigoi, a
cãrei temã este cunoscutã în literatura universalã sub titlul Lenore. Balada are o largã circulaþie în sud-estul Europei. În variantele româneºti
aflãm despre o bãtrânã mamã cã a crescut nouã feciori ºi o singurã fiicã.
Când fata primeºte peþitori, mama nu vrea s-o înstrãineze. În urma insistenþelor celui mai mare dintre feciori, consimte totuºi s-o mãrite, deoarece acesta promisese sã i-o aducã Iarna de trei ori, vara de cinci ori. Între
timp o ciumã loveºte casa bãtrânei ºi toþi feciorii mor. Rãmasã singurã,
fãrã speranþã de a-ºi mai revedea fata, bãtrâna îl blestemã pe feciorul cel
mare, care, atins de puterea blestemului, iese din mormânt în mod miraculos: pãmântul se crapã ºi mortul, în urma unei metamorfozãri, zboarã
din sicriu, ajunge la horã ºi se prinde lângã Voica. În acelaºi chip miraculos, fratele strigoi îºi poartã sora pânã în pragul casei pãmânteºti.
Mama nu-ºi recunoaºte fiica decât dupã inelul de logodnã. În timp ce
strigoiul dispare, ele se îmbrãþiºeazã ºi mor.
Metamorfoza mortului în strigoi, ca efect al blestemului, este cel mai
semnificativ element supranatural din baladã, pentru cã în funcþie de el
se fixeazã întreaga atmosferã a desfãºurãrii naraþiunii în continuare.
Trãsãtura caracteristicã a acestui tip fantastic constã în depãºirea
ordinii normale a lucrurilor ºi inspirã groaza.
Tot de nivel fantastic, dar cu funcþie de alegorie liricã, poate fi intrepretat ºi motivul arborilor îmbrãþiºaþi, ca semn al veºniciei dragostei dincolo de
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moarte, motiv cunoscut ºi în folclorul maghiar.97 Sensul fantastic este dat
de faptul cã metamorfoza post-mortem a îndrãgostiþilor în arbori este o continuare a unei naraþiuni ºi, ca atare, este conceputã ca eveniment. Prin liricizare, credinþele superstiþioase care au stat la baza imaginii îºi pierd rolul
ºi substanþa, metamorfoza rãmânând un simplu simbol erotic.
Balada Soarele ºi luna este o simbiozã a temei incestului ºi a celei
solare.
Soarele ºi luna este o baladã-legendã, consideratã de G. Cãlinescu
basm astronomic al soarelui, care vrând sã se cunune cu sora sa luna, Ileana Simziana, e împiedicat de la incest prin metamorfozarea fetei în lunã.98
Incestul a fost privit cu oroare la un nivel de dezvoltare a societãþii
umane, fiind oglindit în mitologie prin interdicþii de ordin etic. În balada Soarele ºi luna, subliniazã tot G. Cãlinescu, intriga porneºte de la
observarea alternãrii soarelui cu luna, interpretatã ca o persecuþie sterilã. Antropomorfic, faptul este explicat ca o pedeapsã pentru o încercare
sexualã patologicã.99
Soarele, în baladã având înfãþiºarea de pãmântean, cãlãtoreºte în
lume nouã ani, pe nouã cai ca sã-ºi gãseascã mireasa:
Puternicul Soare va sã se-nsoare
A tot umblat
Lumea-n lung ºi-n lat
ªi tot n-a gãsit
Potrivã sã-i fie
Vro dalbã soþie. (G. Dem. Teodorescu)
Mai frumoasã însã, decât sora lui, Ileana Simziana, / Doamna florilor / ª-a garoafelor, / Sora Soarelui, / Spuma laptelui  nu existã. ªi Soarele o cere în cãsãtorie. Intenþia repetatã a fratelui Soare este refuzatã, de
fiecare datã, de sora acestuia:
Puternice Soare,
Eºti puternic mare,
Dar ia spune-mi: oare
Und s-a mai vãzut
ªi s-a cunoscut,
Und s-a auzit
ªi s-a pomenit
97 Vezi în Vadrózsák, 1975. 3-7.
98 Teodorescu B.Pãun O., 1964. 207.
99 Idem.
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Sã ia sor pe frate
ªi frate pe sor?
De mi-i arãrãta,
Atunci te-oi lua,
Atunci, nici atunci. (G. Dem Teodorescu)
Soarele strãlucitor se înalþã la cer pe scarã de fierca sã capete
învoirea supremã de la Moº Adam ºi Maica Iova. Cu toate cã aceºtia îl
apãrã de incest, el se întoarce pe pãmânt ºi nu renunþã la intenþia sa, stãruind pe lângã Ileana Simziana sã-l ia de bãrbat.
La fel ca în basm, fata îi cere sã construiascã un pod peste Marea
Neagrã, iar la capãtul podului sã ridice o mãnãstire în care sã se celebreze cãsãtoria. Când ajung pe pod, fata se aruncã în mare ºi se metamorfozeazã în mreanã, pe care sfinþii o aruncã în slava cerului, transformând-o
în lunã. Dumnezeu le hãrãzeºte atunci destinul, sã nu se mai întâlneascã niciodatã:
  Lumea cât o fi
ªi s-o pomeni,
Nu v-ãþi întâlni
Nici noapte, nici zi.
ªi de atunci:
ei se gonesc
ªi nu se-ntâlnesc:
Luna când luceºte,
Soarele sfinþeºte;
Soarele când rãsare,
Luna intrã-n mare. (G. Dem Teodorescu)

5.4.3. Epica eroicã
Cântecul epic eroic, pentru care în cele mai multe clasificãri este
folosit termenul voinicesc, reprezintã în folclorul românesc o categorie
puternicã, a cãrei dezvoltare ºi evoluþie sunt legate de mentalitatea care
a dominat veacul de mijloc. În aceastã epocã se creeazã un canon comportamental eroic, ale cãrui însuºiri sunt puterea fizicã, curajul ºi grandoarea, dârzenia, cinstea ºi mândria, iscusinþa ºi un anumit simþ estetic
al luptei. Acest cod eroic a reprezentat un sistem de valori ºi un mod de
a gândi ºi concepe existenþa umanã.
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Epoca feudalã, care a favorizat dezvoltarea cu precãdere a cântecului eroic, a constituit în acelaºi timp perioada de apogeu a cântecului
epic ca gen.
În circuitul eposului eroic se regãsesc strãvechi teme mitologice, dar
ºi teme nuvelistice de circulaþie europeanã, ca de pildã recunoaºterea
fraþilor înstrãinaþi.
Creaþiile pe care le putem integra eposului eroic nu oglindesc întotdeauna confruntãri directe sau lupte între un erou ºi adversarul sãu, ci
ºi comportamente specifice mentalitãþii eroice, reliefate hiperbolic prin
descrierea unor situaþii ºi moduri de viaþã feudalã.
Fondul tematic major al eposului eroic îl constituie însã conflictele
feudale ºi lupta împotriva cotropitorilor.
Un important grup tematic îl formeazã cântecele despre conflictele
cu turcii sau cu tãtarii. Ele vorbesc, de pildã, despre incursiunile lui
Novac ºi Gruia dincolo de Dunãre, despre petrecerile cetelor de haiduci
în cârciumile din oraºele turceºti.
Cele mai multe cântece eroice aparþinând acestui ciclu tematic vorbesc despre lupte pe care le-am putea numi partizane, despre ciocniri
izolate între români ºi turci în zona raialelor de pe Dunãre.
Dacã în epica fantastico-mitologicã sunt relatate confruntãri între un
erou uman ºi o întruchipare supranaturalã, în cântecul eroic propriu-zis
adversarul voinicului este reprezentat de o forþã din mediul uman ºi în
limitele condiþiei umane. Pentru ca trãsãturile eroice ale voinicului sã
poatã fi reliefate mai pregnant, cântecul îi opune, în confruntare, o forþã
foarte mare, în confruntarea cãreia locul elementelor fantastice îl ia
hiperbola. Eroul se luptã cu un adversar-mulþime, iar calitãþile lui eroice
sunt demonstrate tocmai prin faptul cã învinge aceastã mulþime singur
sau cu un ajutor (calul nãzdrãvan, un alt erou etc.).
Cele mai bune exemple în acest sens sunt ilustrate de cântecele
despre conflictele cu turcii: Badiul, alãturi de Vâlcan sau de unele balade din ciclul Novãceºtilor.
Badiul cîrciumarul, duºman de moarte al turcilor, este prins în timp
ce doarme ºi chinuit de moarte. La îndemnul sãu, nevasta îl vesteºte pe
viteazul Neculcea, care, înºelând bãnuiala turcilor, îl dezleagã pe Badiu
ºi împreunã îi mãcelãresc pe turci, dând foc casei pentru a dispãrea orice urmã a acestora.
Funcþia epicã a hiperbolei poate fi urmãritã ºi în cântecul eroic care
relateazã conflicte feudale, ca de pildã balada Corbea.
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Corbea, cu înfãþiºarea schimbatã, zace de mulþi ani în temniþã,
închis de ªtefan-Vodã.
Dupã multe cãutãri mama îl gãseºte, reuºeºte sã vorbeascã cu el,
merge ºi cere îndurare domnitorului pentru fiul sãu. Domnitorul, neînduplecat, o anunþã cã i-a pregãtit drept logodnicã pe Jupâneasa Carpena / Adusã din Slatina. Corbea înþelege cã i s-a pregãtit þeapa ºi o
îndeamnã pe mamã sã scoatã calul nãzdrãvan din grajdul de sub pãmânt
pentru a-l ispiti pe domnitor. Printr-un ºiretlic este scos din temniþã, ajutat sã-ºi recapete înfãþiºarea voiniceascã, încalecã pe cal, o ia pe bãtrânã
ºi sare peste zidurile pãzite. Se întoarce, pedepseºte pe temniceri, pe
boieri ºi pe domn.
ªi în aceastã baladã hiperbola îl însoþeºte pe erou în toate apariþiile
sale. Funcþia epicã a hiperbolei în cântecul eroic este aceea de a contura
un chip ideal de erou, subliniind caracterul extraordinar, suprauman, al
forþei ºi acþiunilor acestuia.
Cu acest rol, hiperbola apare cu o intensitate mare sau mai micã în
întreg repertoriul de cântece epice eroice. Manifestarea vitalitãþii prin
petreceri la care eroul consumã o cantitate uriaºã de bãuturã ºi mâncare
apare frecvent.
În Gruia lui Novac chefurile þin de trei zile ºi trei nopþi ºi implicã o
mare risipã de bani:
Cã-n trei zile ºi-n trei nopþi
A bãut sute de zloþi
A bãut trei buþi de vin,
Tot vin bãtrân cu pelin,
ªi-a mâncat trei vaci belite
ªi trei cuptoare de pite  (Amzulescu, II.,10)
Armele eroilor ºi modul în care sunt mânuite implicã, de asemenea,
hiperbola:
Pãloºelul cã-l uita,
De-o sutã cincizeci de oca.
Cu deºtiu-ãl mic l-ardica,
În palmã cã-l fluºtura,
O datã cã-l sãruta,
Cu el în sus cã mi-º da,
Cu norii l-amesteca  (Amzulescu, II., 6263)
De obicei, hiperbola ajunge la o concentraþie maximã atunci când
sunt relatate încleºtãrile directe dintre erou ºi duºmani. În Copilaºul lui
Roman, accentul cade pe durata luptei:
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Cu turcii se-amesteca
Dimineaþa pânã-n prânz,
Tãia copil tot cu râs:
De la prânz pân-la nãmiaz,
Tãia copil cu necaz;
Când soarele scãpãta,
Copilaºul termina. (Amzulescu, II., 189190)
În alte cazuri, hiperbola vizeazã imensitatea numãrului duºmanilor
uciºi sau suficienþa unor gesturi simple prin care se manifestã forþa eroului:
Apoi amândoi se lua
ªi prin turci se întorcea
ªi pe toþi cã mi-i tãia.
Pe unde Novac mergea
Numai cu cotul cotea,
Uliþi printre turci fãcea
ªi turcii aºa pica
Cum pica vara iarba
Când ajungi cu coasa. (Amzulescu, II., 1617)

5.4.4. Cântecul epic istoric ºi haiducesc
Spre deosebire de cântecul eroic, faptele sunt mai aproape de conturul lor real. În cântecul haiducesc, accentul cade nu pe conturarea personalitãþii eroului, ci pe relatarea stãrilor sociale care genereazã conflictul.
Tot în aceastã direcþie se înscrie, dar cu o situaþie aparte, cântecul istoric.
Ca modalitate de realizare el se apropie de cântecul haiducesc.
În cântecul epic haiducesc se observã o diminuare accentuatã a
hiperbolei definitorie fiind o relatare a faptului cât mai aproape de
autentic. Se constatã însã, în unele cazuri, tendinþe de evoluþie a temelor haiduceºti sau istorice cãtre cântecul eroic, ºi atunci prezenþa hiperbolei e mai consistentã. O asemenea tendinþã se manifestã în cântecul lui
Pintea Viteazul. Balada se deschide cu descrierea unui ospãþ, care nu are
proporþiile uriaºe ale petrecerilor din Badiul, Novac ºi Gruia etc., dar
care implicã, totuºi, uºoare tendinþe de hiperbolizare:
Sunt voinici o sutã nouã,
Voinici de-ai codrului,
Puiºori de-ai lotrului.
Dintre ei, vreo doisprezece
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Tot frig carne de berbece
Un berbec ºi opt miei,
Un juncan ºi cinci viþei,
Sã se sature cu ei. (Amzulescu, II. 364)
Hiperbola intervine mai clar în descrierea forþei pe care eroul trebuie sã o înfrunte:
Tot cãtane-mpãrãteºti
ªi panduri orãºeneºti,
Cãtane cu sutele
ªi panduri cu miile  (Amzulescu, II., 367)
Cântecul epic haiducesc reprezintã o etapã nouã în evoluþia eposului folcloric, legatã de destrãmarea feudalismului ºi apariþia relaþiilor
capitaliste. Haiducia a reprezentat una din principalele forme de rezistenþã împotriva oprimãrii sociale ºi a nedreptãþii, prin prãdarea celor
bogaþi ºi ajutarea celor sãraci. Evoluþia conºtiinþei sociale, în acest context istoric, a determinat înnoiri în orientarea artisticã ºi modalitãþile de
realizare a cântecului epic.
Protagoniºtii baladei haiduceºti nu sunt imaginari, ca adeseori în
cântecul eroic, ci haiduci autentici, atestaþi în documente, pe care poporul i-a glorificat pentru cã, prin acþiunile lor au personificat setea de
libertate a maselor. Numãrul haiducilor este foarte mare, ºi aproape fiecare regiune îºi are haiducul sau haiducii ei: Iancu Jianu în Oltenia,
Bujor în Moldova, Pintea în nordul Transilvaniei etc. În conºtiinþa
maghiarilor cel mai vestit haiduc a fost Rózsa Sándor, întemniþat la Gherla. Personajul liric al multor cântece haiduceºti (gustate ºi astãzi la petreceri), a devenit ºi erou de romane (vezi romanele lui Móricz Zsigmond).
Stilistic, deºi foloseºte în chip firesc unele mijloace de realizare ale
cântecului de facturã mai veche, epica haiduceascã îºi dezvoltã convenþia artisticã proprie.
Nucleul mesajului narativ îl constituie, de regulã, confruntarea haiducului cu potera, prinderea lui în urma trãdãrii ºi întemniþarea sau uciderea lui. Spre deosebire de cântecul eroic deci, care consemneazã victoria eroului asupra adversarului sãu, cântecul epic haiducesc implicã,
de obicei, un final tragic, corespunzãtor coordonatelor adevãrului istoric.
Confruntarea cu potera este precedatã de reprezentarea principalelor
isprãvi ale haiducului, a vieþii de codru ºi a relaþiilor lui sentimentale,
într-o manierã generalizatã care contureazã tipul voinicului haiduc,
identic, prin trãsãturile lui relevante, în toate creaþiile de acest gen.
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Portretul idealizat al haiducului atrage, în desfãºurarea discursului
narativ, motive ºi imagini de un profund lirism. Accentele lirice profileazã
orizontul sentimental al eroului înfrãþit cu codrul, cu calul ºi cu armele lui.
În limbajul artistic al epicii haiduceºti, se conservã ºi imagini specifice eposului eroic mai vechi; aureola eroicã este ºi aici întãritã prin
descrierea amãnunþitã a mânuirii armelor cu un adevãrat ritual eroic.
Spre deosebire de cântecul haiducesc, cântecul istoric propriu-zis
relateazã evenimente cu caracter senzaþional: uciderea lui Constantin
Brâncoveanu de cãtre turci, arderea Iaºiului, arderea Bucureºtiului etc.

5.4.5. Balada nuvelisticã
Baladele propriu-zise au, în general, un conþinut care în chip convenþional se numeºte nuvelistic. Ele cuprind teme din viaþa cotidianã
(relaþii de familie, relaþii erotice etc.), care circula în general la mai multe popoare. Tematica baladelor româneºti, mai cu seamã a celor din Transilvania se aseamãnã adesea cu tematica baladelor din folclorul popoarelor din centrul ºi apusul Europei.
Baladele nu oglindesc fapte de rezonanþã istoricã, ci întâmplãri din
viaþa particularã.
Una din temele cele mai frecvente este tema Lenore, cântecul fratelui sau logodnicului strigoi. (În colecþiile româneºti este cunoscut sub
titlul Voichiþa).
O altã temã este tema fraþilor regãsiþi, realizatã în balade ca Dobriºan,
Oleac etc., sau tema soþiei necredincioase, în Ghiþã cãtãnuþã. În repertoriul de nuntã, se cântã adesea balada nuvelisticã, având ca temã povestea soþului care se întoarce dupã ºapte ani de armatã tocmai în ziua când
soþia sa se mãrita a doua oarã.
Tot din ciclul relaþiilor de familie fac parte baladele având ca temã
povestea fetei care îºi otrãveºte fratele, a soþiei care îºi otrãveºte soþul, a
mamei care îºi ucide fiul în complicitate cu amantul, a nevestei care fuge
de la bãrbat. De o largã rãspândire în folclorul tuturor popoarelor se
bucurã tema logodnicilor nefericiþi care dupã moarte renasc sub forma a
doi arbori îmbrãþiºaþi.
Tematica baladelor este mult mai variatã, subiectele ºi variantele
locale fiind foarte numeroase.
Faþã de eposul eroic, care are întotdeauna un caracter optimist, balada este caracterizatã întotdeauna printr-un sfârºit tragic.
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Cântecul epic eroic redã situaþii, stãri de lucruri, descrie lupte, peisaje, oraºe; balada dã mai multã atenþie atmosferei interne, ceea ce o
apropie de cântecul liric. Balada penduleazã între descriptiv ºi liric.
Ca un elaborat propriu al baladei apar portrete ale fetei ºi flãcãului,
uneori în realizãri deosebit de sugestive, al cãror ecou îl vom regãsi în
lirica eroticã.

5.4.6. Mioriþa
Mioriþa reprezintã pentru cultura româneascã o valoare care depãºeºte cadrul unei singure creaþii. Motivele pe care le include în structura ei
au o largã circulaþie în cultura popularã româneascã ºi rezonanþe puternice în cultura naþionalã. Balada poate fi consideratã drept una din marile sinteze ale culturii româneºti, ale sufletului poporului român.
Aceastã deschidere largã a poemului, caracterul lui cuprinzãtor în ce
priveºte valorile pe care le subsumeazã, presupune o mare complexitate
a semnificaþiilor, amplificatã de existenþa unui numãr mare de variante,
cu deosebiri de structurã ºi substanþã.
Structura narativã a poemului este, totuºi, foarte simplã, chiar ºi în
variantele cele mai complexe. Scenariul epic al baladei urmãreºte istoria
unui pãstor pe care însoþitorii lui vor sã-l omoare, dar cãruia o oaie nãzdrãvanã îi destãinuieºte complotul. Cel sortit morþii îºi exprimã ultimele dorinþe: sã fie îngropat în mediul sãu preferat (în mijlocul stânii), sã i
sã punã la cap instrumentele lui, ca sã-ºi audã etern cântecele îndrãgite,
iar moartea sa sã fie ascunsã fiinþelor dragi (oile, mama bãtrânã, logodnica), cãrora sã li se comunice cã s-a însurat cu a lumii crãiasã.
Structura metaforicã a poemului este, la prima vedere, la fel de simplã: mioara care vorbeºte, oile care plâng moartea ciobanului, fluierele
care cântã la bãtaia vântului, moartea conceputã ca nuntã ºi cortegiul
nupþial format din soare ºi stele, munþi ºi brazi, pãsãrile cerului. Toate
acestea ne vorbesc despre o seninã comuniune între om ºi naturã, comuniune care devine mai profundã, atingând desãvârºirea, dupã moarte.
ªi totuºi despre acest poem s-a discutat mult ºi în modul cel mai
contradictoriu cu putinþã.
S-a vorbit mult despre caracterul reprezentativ al baladei Mioriþa,
consideratã de unii ca exprimând integral sufletul popular românesc. Ca
urmare ea a fost adesea luatã ca piesã de bazã pentru definirea specificului etnic al românilor. Dupã alþii, Mioriþa nu reprezintã decât un aspect
al psihologiei poporului român, al specificului naþional. Este notabilã
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opinia lui G. Cãlinescu, dupã care Mioriþa este un mit al culturii române
moderne, reprezentând moartea ca fuziune între om ºi naturã.100
Sensul major al baladei relevã, dupã unii, o filozofie de resemnare a
omului în faþa destinului; dupã alþii dimpotrivã, relevã atitudinea activã
în faþa vieþii, o expresie a dorinþei de a trãi, a optimismului popular.
Analizele întreprinse au relevat, în varianta Alecsandri, cinci motive fundamentale, concretizate în cinci episoade relativ distincte: l) conflictul între ciobani, 2) mioara nãzdrãvanã care destãinuie complotul, 3)
testamentul ciobanului, 4)mama bãtrânã care-ºi cautã fiul, 5) alegoria
moarte-nuntã.
Conflictul dintre ciobani ºi hotãrârea de omor reprezintã un arhetip
simbolizat prin conflictul dintre Cain ºi Abel, etern reluat ºi diversificat
în cele mai variate zone culturale. În basmele româneºti ºi de pretutindeni, eroul, aproape de afirmarea plenarã a idealurilor sale, este pizmuit
de fraþii sau de tovarãºii lui, care se sfãtuiesc sã-l omoare. ªi o fac.
Animalul nãzdrãvan, capabil sã înþeleagã ºi sã foloseascã vorba
omului, având darul prezicerii (animalul profet), este ºi el prezent în basme ºi, în general, în mitologie.
Testamentul ca motiv poetic (modalitate esteticã de a exprima un
crez sau de a manifesta o atitudine) este prezent în toate genurile de poezie popularã româneascã: colinde, balade eroice (Toma Alimoº), lirica
eroticã, blesteme etc.
Motivul mamei bãtrâne care îºi cautã fiul se gãseºte, în forme foarte
apropiate de aceea din Mioriþa, ca baladã independentã: mama bãtrânã
care îºi cautã fiul cãzut pe câmpul de luptã, prezentã în folclorul sârbesc
ºi românesc, dar ºi în alte balade eroice.
Alegoria moarte-nuntã apare ca element etnografic, în întreaga culturã balcanicã ºi chiar pe o arie culturalã mai largã, sub formã de credinþe în posibilitatea îndeplinirii destinului uman dincolo de moarte.
În ambianþa contextului, în care se încadreazã, toate aceste motive
devin specifice baladei, conferindu-i unicitate ºi originalitate.
Revenind la primul motiv  conflictul ciobanilor  constatãm cã el
are o structurã epicã, presupunând:
a) un cadru natural: Pe un picior de plai, / Pe o gurã de rai 
b) o situaþie normalã ºi durativã: turmele care coboarã încet la vale;
c) trei personaje: trei ciobãnei (în alte variante numãrul lor diferã, dar
victima totdeauna este un singur personaj, protagonistul poemului);
100 Cãlinescu G. 1941. 61.
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d) o manifestare umanã monstruoasã: hotãrârea de omor, care
declanºeazã conflictul epic propriu-zis;
e) o motivare a conflictului: invidia.
În cadrul desfãºurãrii acestui prim motiv se reliefeazã puternic o
opoziþie fundamentalã între:
 atmosfera seninã din primele versuri, care dominã cadrul natural;
 perspectiva sumbrã, tragicã, pe care o anunþã versurile urmãtoare,
implicatã de hotãrârea de omor a celor doi ciobani ºi de sublinierea unei laturi negative a fiinþei umane: invidia, ura. În acest cadru,
apusul de soare capãtã semnificaþii simbolice, implicã o similitudine cu perspectiva morþii.
Al doilea motiv implicã în structura poemului un nou personaj 
oaia nãzdrãvanã  ºi o nouã acþiune, opusã hotãrârii de omor: destãinuirea complotului.
Prin acest nou episod, în care dominã dialogul dintre cioban ºi mioarã, poemul trece de la o structurã epicã la una dramaticã. Este remarcabil ºi modul gradat în care este transmisã tensiunea dramaticã de la mioriþã la protagonist. La început agitaþia mioarei îi creeazã ciobanului o
stare de neliniºte.
Episodul al treilea  testamentul ciobanului  este acela care i-a surprins în mod deosebit pe cercetãtori ºi a iscat cele mai aprinse controverse. Episodul nu numai cã nu consemneazã nici un gest de apãrare din
partea ciobanului, dar nici mãcar nu semnaleazã un cât de mic resentiment al protagonistului împotriva celor ce-i plãnuiesc moartea. Reacþia
ciobanului în faþa veºtii tragice ce i s-a comunicat nu implicã nici spaimã, nici neliniºte, nimic din tensiunea dramaticã de pânã acum. Dimpotrivã, o reacþie de sublimã seninãtate. Ciobanul îºi face testamentul,
comunicând felul în care doreºte sã fie îngropat: încredinþeazã îngroparea sa chiar asasinilor. ªi mai cere sã i se punã la cap trei fluieraºe: de
fag, de os ºi de soc, sunetul fiecãruia implicã o altã nuanþã sentimentalã.
Pe baza acestui episod, baladei i s-a dat o interpretare fatalistã. Ciobanul se pleacã deci în faþa destinului ºi acceptã moartea cu seninãtate. Acest
fapt a fost considerat ca fenomen caracteristic fizionomiei poporului român.
Interpretarea opusã fatalismului, fundamentatã pe faptul cã ciobanul,
într-un moment tragic, îºi exprimã dragostea de viaþã, ataºamentul faþã de
meseria sa, faþã de mediul natural în care a trãit, este ºi ea unilateralã, pentru cã neglijeazã sentimentul tragic pe care episodul îl implicã.
În acest nou episod, dialogul este substituit printr-un monolog liric,
pânã la sfârºitul poemului. Deci dupã ce a trecut de la o structurã epicã
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la una dramaticã, balada atinge o notã eminamente liricã. Sentimentul
sinistru al morþii este substituit cu imaginea unei morþi frumoase, în
sânul naturii. Moartea este conceputã sau imaginatã ca o prelungire a
vieþii anterioare a eroului.
În alegoria moarte-nuntã, transcendentul este integrat unei viziuni
cosmice a cãrei perspectiva este anunþatã printr-un semn al morþii: La
nunta mea / A cãzut o stea. Apoi toate elementele care intervin  soarele ºi luna, brazii, pãltinaºii, munþii, pãsãrile  sugereazã expansiunea
cosmicã, senzaþia de înãlþime, desprinderea de mediul teluric.
În felul acesta poemul îºi dezvãluie adâncimile de mit. Un mit generic al confruntãrii dintre om ºi moarte, care îºi dezvãluie semnificaþiile
prin metaforizarea unor scheme arhetipale ale neantizãrii.
Contradicþia între integrarea teluricã ºi cea cosmicã sugereazã eterna
tragedie a fiinþei umane, care este o fiinþã finitã, dar care are sentimentul
ºi conºtiinþa infinitului.
Aºa cum conchide profesorul ºi savantul Mihai Pop, poemul mioritic reprezintã deci epicizarea unui mit, ale cãrui vechi valori sacre au
fost depãºite de evoluþia conºtiinþei umane, dar care ºi-a conservat ºi
sublimat valorile estetice.101
Pentru circulaþia valorilor în medii lingvistice ºi etnice diferite este
demn de remarcat faptul cã balada Mioriþa are ºi versiuni maghiare în
Transilvania.102 Gheorghe Vrabie consemneazã în cartea sa monumentalã consacratã baladei populare româneºti cã motivul Mioriþii a fost
cunoscut ºi de populaþia maghiarã din Transilvania. În chiar epoca în
care a fost descoperit de Russo-Alecsandri, a fost cules ºi de folcloriºti
maghiari, iar acum  în urmã  au fost descoperite un numãr destul de
mare ºi la secuii din pãrþile Caºinului ºi Trei Scaune ori la ceangãii din
jurul Bacãului ( ) Românii ºi maghiarii trãind laolaltã, a fost firesc ca ei
sã preia unii de la alþii motive folclorice, pe care însã fiecare le-a dezvoltat dupã o tradiþie poeticã proprie.103 Putem presupune cã traducerea
Mioriþei în limba maghiarã, nefãcutã la comanda cuiva, a cunoscut un
lung proces de elaborare, de ºlefuire, ca oricare altã creaþie originalã.

101 Pop M. 1976. 329.
102 Faragó J. 1977. 427; 442.
103 Vrabie Gh. 1966. 274.
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5.4.7. Meºterul Manole
În epica popularã româneascã în versuri, motivul jertfa zidirii sau
legenda Meºterului Manole ocupã un loc central. El a suscitat interes
atât în rândul cercetãtorilor români cât ºi în cel al pasionaþilor greci, bulgari, sârbi, maghiari etc.104
Printre cei dintâi cercetãtori români care au arãtat interes faþã de
balada Meºterul Manole a fost Lazãr ªãineanu. Problemele care au fost ºi
vor fi reluate mereu se referã la cea a originii ºi circulaþiei baladei în spaþiul sud-est european sau a raporturilor dintre un tip ºi altul.
În preajma primului rãzboi mondial, folcloristul grec N. G. Politis,
de pildã, susþine cã þara sa este spaþiul de baºtinã, unde ar fi luat naºtere mai întâi balada, opinie susþinutã cu argumente ºi de cercetãtorul
bulgar M. Arnaudov. Cãutând sã arate importanþa bulgarilor în difuzarea acestui motiv, Arnaudov aduce ca argument aºezarea lor în centrul
popoarelor din sud-estul european. În acest scop face baladei ºi urmãtoarea schemã:

Savantul bulgar aduce un numãr mare de variante pentru ca sã punã
în luminã prototipurile balcanice ºi sã arate legãturile între ele. El susþine poligeneza motivului ºi subliniazã importanþa lãutarilor poligloþi.
La baza cântecelor rãspândite azi la popoarele din centrul ºi sudestul Europei stã o strãveche credinþã despre însufleþirea construcþiilor
printr-un sacrificiu uman. Construcþiile pot fi cetãþi, oraºe, mãnãstiri,
poduri, chiar ºi case particulare. Credinþa a persistat la cele mai multe
popoare pânã în zilele noastre, a avut chiar reprezentãri rituale în care
s-au produs cu timpul mutaþii, de la sacrificiul uman la zidirea umbrei
sau la sacrificiul animal.
104 Câþiva cercetãtori români ºi maghiari care s-au dedicat acestei teme: Lazãr ªãineanu 1896; Mircea Eliade 1943; I. Taloº 1962; Vargyas Lajos 1976; Faragó József 1977.
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În 1871, lordul Leigh a fost acuzat cã a îngropat fiinþe omeneºti la
temelia podului din Stoneleigh. În 1929, muncitori indieni din Bombay
au declarat grevã generalã pentru cã s-a rãspândit zvonul cã patanii, zidarii afgani musulmani, rãpesc copii pentru a-i zidi la temelia edificiilor pe
care le construiesc. Asemenea exemple se cunosc ºi în Mexic.
Practici asemãnãtoare au folosit ºi romanii, când au construit Roma
ºi alte oraºe. În Germania, construindu-se castelul, cavalerul Uchtenhagen ameninþã pe meºter cu moartea, dacã acesta nu va fi cel mai frumos
dintre toate cele existente. La terminarea clãdirii, stãpânul îl întreabã
dacã n-ar fi putut face un altul ºi mai frumos. Meºterul rãspunzând afirmativ, mai mult în glumã, este înmormântat de viu. Cam acelaºi lucru i
se întâmplã ºi unui meºter spaniol.
Mulþimea materialelor atestã cã din epoci îndepãrtate ºi pânã aproape de epoca noastrã, la toate popoarele, fie ele din Europa, Asia, America,
au existat anumite practici ºi ritualuri prilejuite de noile construcþii. 105
În privinþa sensului dat jertfei zidirii, pãrerile sunt împãrþite. Astfel
Tylor crede cã sacrificiile pentru construcþii se fãceau pentru ca sufletul
victimei sã se transforme într-un spirit protector. Dupã opinia altor cercetãtori (germani), pe care o adoptãm ºi noi, o construcþie nouã ar supãra
duhul locului ºi de aceea s-a crezut cã ea ar cere un sacrificiu, ca acesta
sã fie împãcat. Altfel spus, zidul se surpã noaptea pentru cã nu s-a împlinit o prescripþie ritualã sau este surpat de un duh care a fost ultragiat.
Este importantã dezvãluirea momentului în care elementul de rit a
devenit poezie ºi a modului în care ºi-au consolidat ºi dezvoltat creaþiile populare valoarea artisticã de sine stãtãtoare.
În acest sens credem cã este pertinentã observaþia cã acþiunea baladei se desfãºoarã nu în baza unor motivãri magice, ci relevând conflicte
sufleteºti. Cu resemnare nu se îndeplineºte un rit a cãrui fatalitate este
nediscutabilã. De aceea are loc zbuciumul meºterului între dorinþa de a
înfãptui o construcþie ºi sacrificarea soþiei iubite. În acest zbucium, piedicile pe care le cere sã fie date în calea soþiei par ca niºte probe ale dragostei lui, iar învingerea lor de aceasta sunt o dovadã a devotamentului
ei faþã de bãrbat. Cele douã voinþe, ca forþe morale, nu sunt însã egale,
deºi din punct de vedere al emanaþiei existã între ele o disproporþionalitate extraordinarã. Obstacolele sunt solicitate de la Dumnezeu! Manole
de trei ori este ascultat de divinitate ºi tot de atâtea ori este învins! Este
greu de stabilit, de fapt cine este învins: bãrbatul sau atotputernicul? ªi
105 Vrabie Gh. 1966. 73-74.
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cu ce? Conform solicitãrilor, piedicile trimise de Dumnezeu (ploaie cu
spume, cu vânt, ceaþã cu vânt, lup turbat, furtunã, urs etc.) au o realitate fizicã, degajând forþã fizicã ºi spaimã, ºi ele vin din afarã. Iar puterea
femeii se alimenteazã din voinþa, din dragostea ei, deci ea le învinge cu
o forþã internã, moralã. Considerãm cã relatarea acestei confruntãri între
cele douã voinþe reprezintã un salt de la rit la poezie.
O problemã aparte o constituie alegerea locului, cu consecinþe în
desfãºurarea ulterioarã a evenimentelor, dar ºi în privinþa evoluãrii ritului spre poezie. Cãutarea ºi alegerea locului pentru zidire imprimã baladei, de la început, un conþinut ºi atmosferã medievalã. Era un obicei al
evului mediu, ºi nu numai, ca bisericile, mãnãstirile, catedralele sã fie
înãlþate în locul sau vecinãtatea lãcaºurilor de cult anterioare, obiectelor
sacre, cultice.
În multe variante ale baladei româneºti se cautã un zid pãrãsit ºi
neisprãvit, având loc un dialog între domnitor ºi un ciobãnaº:
 Nu cumva-i vãzut,
Pe unde-ai trecut,
Un zid pãrãsit
ªi neisprãvit? (Varianta lui Alecsandri)
Rãspunsul dat de ciobãnaº semnalizeazã faptul cã zidul adãposteºte
duhuri nefaste, cãci:
Câinii cum îl vãd,
La el sã rãpãd
ªi latrã-a pustiu
ªi urlã-a morþiu. (Varianta lui Alecsandri)
Ruinele, zidurile pãrãsite ca ºi dãrâmãturile au polarizat în jurul lor
superstiþii ºi credinþe, care au dat naºtere la o întreagã literaturã folcloricã.
Versurile de mai sus constituie un preludiu, o anticipare a dramei meºterului ºi a meºterilor. Este posibil ca locul zidurilor pãrãsite sã fie încãrcat de o veche culpã: ultragierea duhului locului (vezi, reacþia câinilor, adicã a animalului deosebit de sensibil la rele), iar Manole, în loc sã respecte
prescripþiile rituale, repetã ultragiul, amplificând gravitatea situaþiei.
Reacþia, rãzbunarea nocturnã a duhului pãmântului nu întârzie ºi se
permanentizeazã:
Ei se tot cerca
Zidul cã-ndrepta
Zidul cã-ntãrea.
Trei ani cã lucra,
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Dar geaba era
Noaptea se surpa. (G. Dem. Teodorescu)
Din acest motiv Manole este înfãþiºat ca un om frãmântat de gânduri:
El mi se scula
Zori când se ivea,
Lucra, nu lucra,
Cã toatã ziua
Din ochi mãsura,
Gându-ºi frãmânta
Zi când se fãcea,
El mi se scula,
Zidul jos vedea,
ªi iar se gândea
Ziua cât þinea. (G. Dem. Teodorescu)
Expunerea baladei prin asemenea sublinieri afective capãtã o puternicã trãsãturã liricã.
Este dovada unui simþ al artei cã alãturi de leitmotive afective
(Doamne minunate, / Sfinte ºi-ndurate, / Câte te-am rugat, / Toate mi le-ai
dat), detaliile enumerative pot amplifica drama celei jertfite:
Zidul se suia
ªi o cuprindea
Pân-la glezniºoare,
Pân-la pulpiºoare,
Pân-la þâþiºoare , apoi la buziºoare, la ochiºori.
(G. Dem. Teodorescu)
În finalul baladei lui Manole i se conferã valoare de erou principal alãturi de soþie, el având o posturã deosebitã faþã de toþi ceilalþi. La întrebarea
lui Negru Vodã, dacã meºterul ar mai putea face o altã mãnãstire, tot atât de
strãlucitoare Manole rãspunde afirmativ. De aceea Negru Vodã, fiind atins
de orgoliu, ca ºi prinþul spaniol (sau german) la care m-am referit, porunceºte luarea schelelor, lãsându-l sã moarã sus, pe acoperiº. Folosind un
material legendar al zborului lui Icar, Manole cu tovarãºii lui îºi fac aripi.
Cad cu toþii ºi mor: Care cum cãdea, / Stanã se fãcea  Iar Manole:
Unde-mi cãdea,
Cruce se fãcea,
ªi d-alãturea,
Ciºmea izvora
Cu apã curatã
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Trecutã prin piatrã,
Cu lacrimi sãrate
De Caplea vãrsate. (G. Dem. Teodorescu)
Într-o ambianþã epicã nouã, desprinsã de legendã ºi semnificaþii mai
profunde, se încheie balada maghiarã a jertfei zidirii, Kõmíves Kelemenné (Soþia zidarului Kelemen).106 Tatãl, destãinuindu-i bãiatului
moartea tragicã a mamei, acesta pleacã la Deva ºi, strigând-o tare pe
mama sa, un glas îi rãspunde:
  Nu pot, dragul mamei, zidul rãu m-apasã,
Tare-mi strânge trupul piatra nemiloasã!
Inima-i plesnit-a, s-a deschis pãmântul,
Pe copil, cu sete, l-a-nghiþit adâncul.107

5.5. Cântecul liric
În folclorul literar contemporan, cântecul liric ºi strigãturile reprezintã categoria cea mai dezvoltatã ºi cea mai vie. Aceastã vitalitate este
determinatã de capacitatea mai mare de adaptare la viaþa contemporanã.
Cele mai vechi forme de liricã popularã apar în poezia obiceiurilor.
Tema înstrãinãrii cunoaºte dezvoltãri lirice în cântecele de nuntã ºi în
colinde, sentimentul morþii în bocete ºi cântece ceremoniale de înmormântare. Lirica eroticã este prefiguratã în poezia colindelor, în special prin
portretul fetei frumoase purtate în leagãn de mãtase, în coarnele unui cerb.
Deºi strãvechi prin origini, cântecul liric nu a pãstrat pânã în zilele
noastre creaþii aparþinând etapelor mai vechi de evoluþie. Nu sunt, de
exemplu, cântece lirice care sã descrie viaþa satului patriarhal, aspecte
specifice feudalismului timpuriu sau de mentalitate eroicã. Repertoriul
liricii populare aparþine perioadei cuprinse între epoca de destrãmare a
feudalismului ºi zilele noastre. Temele universal-umane (dragostea,
înstrãinarea) sau cele legate de ocupaþii tradiþionale (ciobãnia) au fost ºi
ele adaptate la specificul acestei perioade istorice.
Cântecul liric este expresia multiplã ºi nuanþatã a vieþii, mentalitãþii,
gândurilor ºi nãzuinþelor poporului. Substanþa ºi fondul imaginar al liricii populare sunt dominate de capacitatea de a surprinde toate trãirile
omului simplu, în cele mai variate determinãri, pornind de la concre106 Vadrózsák 1975, 584.
107 Tradus de Petre ªaitiº 1975. 104-107.
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tism, pânã la o generalizare liricã de mare profunzime. Versurile de mai
jos, de exemplu, dezvãluie o stare de profundã meditaþie, un complex de
sentimente legate nu de împrejurãri concrete, ci de ceea ce este mai
general în natura omului, de trãirile lui majore, fundamentale, realizând
o viziune filozoficã asupra vieþii:
Te lasã, te lasã,
Salcie pletoasã,
Sã te-apuc cu mâna,
Sã-mpletesc cununa,
S-o port totdeauna.
Te lasã, te lasã,
Salcie pletoasã,
Sã te bate vântul,
Sã sãruþi pãmântul,
Sã-mi umbreºti mormântul. (D.C.S., 146-147)
Este cântecul omului care-ºi cautã liniºtea, obosit de mizerie ºi suferinþã: este tragismul unei întregi existenþe.
Lirica popularã reprezintã, în contextul culturii folclorice, valorile
lirismului individual. Aceastã afirmaþie implicã un anumit risc, pentru cã
pare sã contrazicã statutul colectiv al creaþiei folclorice, propriu ºi definitoriu pentru fiecare dintre categoriile ei. Contradicþia este, totuºi, numai
aparentã: lirica popularã este, ca ºi basmul, balada sau cântecul ritual, o
creaþie colectivã, definitã prin valoarea generalã a sentimentelor, nãzuinþelor ºi intenþiilor exprimate. Chipul concret în care sunt exprimate, atitudinea pe care omul ca individ o are faþã de cântec, conºtiinþa cã îi aparþine prin toatã puterea de expresie dau însã caracterului colectiv al liricii
populare un conþinut propriu. În timp ce cântecul ceremonial fundamenteazã atitudini ºi ipostaze ale vieþii colective, cântecul liric merge spre
sensibilitatea individului, devenind expresia multiplã ºi nuanþatã a vieþii.
Astfel se explicã de ce, spre deosebire de cadrul tematic restrâns al poeziei ceremoniale, cântecului liric îi este propriu un orizont tematic pe cât
de larg pe atât de diferenþiat, capabil sã surprindã toate ipostazele destinului individual, în cele mai variate determinãri ale lui.108

108 Pop M. 1976. 342.
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5.5.1. Categorii literare ºi muzicale
Cântecul liric, ca ºi alte categorii ale creaþiei populare, ºi-a elaborat
moduri proprii de realizare ºi specii cu forme ºi rosturi proprii. În realitatea folcloricã vie, aceste specii nu trãiesc izolat, ci se interfereazã frecvent nu numai în interiorul categoriei, ci ºi în afara ei. Legãturile genetice cu poezia de ritual ºi ceremonial au fost constante. Blestemele, de
pildã, adeseori au trecut în repertoriul liricii nerituale, este cunoscut ºi
procesul de liricizare a bocetelor.
Baladele propriu-zise, cântece epice ajung uneori la variante al cãror
caracter povestitor a fost diminuat în favoarea elementelor lirice. Se produce un proces de dezepicizare, un salt calitativ al cãrui rezultat este o
nouã categorie. Fenomenul trecerii de la un gen la altul este frecvent în
folclor ºi se datoreºte schimbãrilor de funcþie produse de evoluþia concepþiei despre lume a oamenilor.
Încercãrile de delimitare ºi definire a speciilor liricii populare s-au
confruntat de la început cu dificultãþi derivate din diversitatea repertoriului tematic ºi imagistic, ºi din ambiguitatea criteriilor pe baza cãrora
se poate identifica o ordine internã. Primele încercãri, legate ºi de nevoia ordonãrii materialului în colecþii, tind spre o delimitare a speciilor pe
baza terminologiei populare, spre diferenþierea unor categorii tematice.
Vasile Alecsandri împarte cântecele lirice în doine ºi hore, fãrã sã
arate care este de fapt deosebirea între cele douã categorii. G. Dem. Teodorescu aºeazã doinele în rândul cântecelor de dor.
În încercãrile ulterioare de clasificare, fundamentate pe conþinut,
alãturi de doine ºi hore apar frecvent cântecul ºi strigãturile.
Este de menþionat faptul cã în graiurile populare numai cuvântul
cântec este cunoscut peste tot. Doina are în graiurile mai vechi o circulaþie redusã ºi capãtã o rãspândire mai mare prin limba literarã.
În definirea doinei, B. P. Hasdeu, B. ªt. Delavrancea au înglobat toate cântecele iobãgeºti de rãzvrãtire, cântecele de haiducie, cântecele mai
vechi de dragoste ºi dor etc., producþii ce în unele locuri se numesc doine, în altele cântece, în altele hori.
Folcloriºtii muzicali definesc doina ca melopee pe care executantulcreator o improvizeazã într-o nesfârºitã variantã pe baza unor formule ºi
procedee tradiþionale.109
109 Comiºel E. 1659. 148.
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Pentru doinã sunt tipice urmãtoarele elemente muzicale structurale de
bazã: scara unitonalã, uneori redusã la un numãr mic de sunete, formule
melodice tipice, ritm liber nesimetric, execuþie într-o miºcare tãrãgãnatã,
formã arhitectonicã liberã, emisiune vocalicã specificã, diferitã de la o
regiune la alta. Dar chiar dacã existã o definire a doinei ca realizare muzicalã, din punct de vedere al conþinutului sufletesc, ca ºi al formei de artã
poeticã, doina nu se poate defini clar ca specie a cântecului popular.110
Versul nu este definitiv legat de o melodie, de obicei un text circulând pe mai multe melodii, dupã cum o melodie poate primi mai multe
texte. Numai cântecele noi sau cântecele adoptate din alte melodii folclorice ori din creaþia profesionalã circulã cu melodiile lor proprii. Îmbinarea versurilor cu melodia nu este totuºi arbitrarã. Ea se face pe baza afinitãþilor expresive ºi a concordanþelor structurale.

5.5.1.1. Cântecul de leagãn
Cântecele de leagãn se interpreteazã cu un scop bine determinat,
liniºtirea ºi adormirea copilului, ºi sunt legate de circumstanþe precise
ale vieþii de familie. Prin melodica de mare vechime ºi prin realizarea
poeticã, ele formeazã o specie aparte a liricii populare, la graniþa dintre
lirica ritualã ºi cea profanã. Unele elemente de formã le apropie de cântecele de copii. Tematic aparþin marelui complex al cântecelor ce oglindesc relaþiile de familie. Mamele îºi exprimã dragostea pentru copiii lor
mici, dorinþa de a le asigura o copilãrie liniºtitã ºi o viaþã fericitã. Ardoarea cu care este exprimatã aceastã dorinþã imprimã cântecului de leagãn
aspect de incantaþie sau de urare.
Prin funcþie, cântecul de leagãn are deci aparenþa unei incantaþii
magice pentru adormirea copilului; prin conþinut, el vorbeºte despre
cursul normal al destinului individual, în termeni definitorii pentru
viziunea folcloricã asupra vieþii. Se desprinde, din substanþa lui, un anumit sentiment al predestinãrii insului uman, nu unor întâmplãri fatale,
ci unor norme ºi praguri ale vieþii care constituie chiar rostul existenþei
telurice. Mama îi doreºte copilului sã creascã mai uºor ca sã poatã munci
sau sã o ajute la boalã; ºcoala ºi armata sunt incluse în circuitul obligatoriu al vieþii, în rând cu maturizarea ºi cãsãtoria:
Frunzã verde solz de peºte, / De te-ar putea maica creºte, /
Liu, liu, liu, liu, nani, nani / / Doarã-i creºte mai uºoru, / Sã
te vãd umblând în casã, / Sã ºezi cu mama la masã, / Sã
110 Papadima Ov. 1968. 40.
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faci mamii trebuºoarã / Care þi-a fi mai uºoarã, / S-aduci
mamii surceluþã, / Apuºoarã c-o cofiþã. / Sã te vãd umblând
la ºcoalã, / Sã-mi fii de-ajutor la boalã. / Liu, liu, liu, liu,
puiu mamii, / Sã te vadã mama mari, / Sã te vãd în câmp
lucrând / ªi cu fete mari giucând, / Sara, cu flãcãi umblând,
/ Logodnicã alegând. / Sã te ieie la cãtane, / Sã mãnânci prifont cu carne / ª-apoi, mamã, sã te-nsori, / Sã fii mamii deajutor. (D.C.S., 36-37)
Cântecul de leagãn conservã însã, prin fondul sãu propriu de imagini,
tonalitãþi de poezie arhaicã. Unele expresii par sã descindã dintr-o magie
a adormirii, prin formule ezoterice sau invocaþii adresate animalelor:
Haide, luicã, / De mi-l culcã;
ªi tu cioarã, / De mi-l scoalã;
ªi tu peºte, / De mi-l creºte;
ªi tu raþã, / De-l rãsfaþã;
ªi tu þarcã, / De-l îmbracã. (F.A. II. 138)

5.5.1.2. Strigãturile
Strigãturile sunt poeme scurte, catrene lirice sau satirice care însoþesc dansurile, fiind scandate în ritmul lor sau cântate dupã melodia
acestora. Ele pot fi simple chiuituri menite sã antreneze dansatorii, sã
dea mai mult elan dansului, comenzi care sã orienteze desfãºurarea lui
ºi sã sincronizeze miºcãrile, sau catrene lirice ori satirice care coloreazã
petrecerea:
Frunzã verde mãrãcine,
Du-te mândro de la mine,
Tu te duci ºi alta-mi vine,
Mai frumoasã decât tine.
Frunzã verde d-avrãmeascã
Nici eu cu asta nu þin casã
Sã-mi vie alta mai frumoasã.
Verde, verde de cucutã
Fugi de-aici cã eºti urâtã,
Du-te fatã de la mine;
Tu te duci ºi alta vine.
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ªi o replicã femininã:
Floare albã din islaz
Sã ºtii badeo cã te las,
Nu te las cã eºti urât,
Ci te las cã eºti bolând. (D.C.S.)
Strigãturile se improvizeazã ºi în toiul dansului, fiind de multe ori
mesaje de dragoste ori reflecþii în legãturã cu iubirea.
Strigãturile se realizeazã cu ajutorul aceloraºi mijloace de expresie
ale arsenalului tradiþional cu care se realizeazã cântecul liric în general.
Este deci firesc ca între ele ºi celelalte specii ale liricii sã existe asemãnãri tematice, întrepãtrunderi de imagini etc.
Strigãturile împlinesc o funcþie esteticã deosebit de complexã, dintre care se evidenþiazã cea de plãcere. Csoóri Sándor atribuie strigãturii
chiar o autonomie în privinþa reprezentãrii artistice. Strigãturile, aratã
poetul maghiar, ne înfãþiºeazã niºte laturi care au fost ocolite de toate
genurile scrise.111
Strigãtura este una din speciile cele mai productive ale folclorului
contemporan.

5.5.2. Fond tematic ºi imagistic
Vorbind despre caracterul unitar al fondului tematic ºi imagistic specific liricii populare, nu excludem ideea de varietate ºi diversitate în
interiorul lui. Condiþionarea funcþionalã a cântecului liric de sensibilitatea individului ºi de gustul lui artistic constituie factorul esenþial care
determinã aceastã diversitate. Reacþia omului la aspectele multiple ale
vieþii se oglindeºte, în conþinutul lui, printr-o tematicã foarte variatã,
sensul unitar fiind determinat însã de anumite dominante care definesc
atitudini ºi trãiri fundamentale, legate de realitãþi tipice ale cadrului
natural ºi social care prilejuiesc manifestarea lui.
Sentimentul naturii nu se manifestã prin atitudini contemplative
concretizate în pasteluri descriptive, aproape inexistente în lirica popularã. Contemplaþia propriu-zisã presupune o înstrãinare de naturã, urmatã de o reorientare adorativã, specificã mai degrabã lirismului cult. Poetul popular nu cunoaºte decât rar extazul în faþa frumuseþilor ei. Specific
pentru prezenþa naturii în cântecul liric este predominarea funcþiei estetice, pe care o îndeplineºte fãrã a-ºi pierde valoarea de conþinut, ea fiind,
111 Csoóri S. 1982. 83.
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în poezie ca ºi în realitate, un cadru ºi o condiþie a existenþei umane. Permanenþele cadrului natural pãtrund în substanþa lirismului popular ca
factori activi, care definesc existenþa ºi trãirile omului, participã la sentimentele ºi acþiunile lui.
În lirica de inspiraþie pãstoreascã, de pildã, sentimentul dureros al
pustiirii determinate de venirea toamnei este imaginat prin legãnarea
brazilor încetinaþi :
Sãraci brazi încetinaþi,
Voi la ce vã legãnaþi?
Cum sã nu ne legãnãm,
Când noi singuri rãmânem. (D.C.S., 133)
Versurile care, printr-un paralelism enumerativ, reiau obsesiv sentimentul de gol, de despãrþire definitivã, au tonalitatea unui bocet.
Acelaºi motiv este adaptat, în unele variante, la un alt cadru situaþional, care schimbã semnificaþia mesajului liric însuºi:
Ce te legeni, plopule
Fãrã ploaie, fãrã vânt,
Cu crengile la pãmânt?
Dar eu cum sã nu mã legãn,
Cã ei cã s-au vorovit
Trei bãieþi din Baia Mare
Ca pe mine sã mã taie
Sã mã taie-n trei sfârtaie,
Sã mã puie pe trei carã,
Sã mã ducã-n Timiºoarã /
Sã mã facã-un fus de moarã. (D.C.S., 144)
Faþã de varianta anterioarã, notãm deci un alt cadru de viaþã, o altã
situaþie-eveniment care motiveazã tristeþea, implicând un alt limbaj.
Intensitatea sentimentului de jale este potenþatã de presentimentul deznodãmântului tragic.
În alte variante, mai apropiate de expresia eminescianã, aceeaºi
structurã motivicã devine expresia unui sentiment liric universal:
Ce te legeni, plopule,
Fãrã ploaie, fãrã vânt,
Cu vârful tot la pãmânt?
 Da cum nu m-oi legãna,
Dacã mi-a trecut vremea
ªi-a venit iarna cea grea!
Vântul bate vãlurele
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ªi-mi aduce dor ºi jele,
De pe unde-s pãsãrile. (D.C.S., 145)
Ipostaza liricã majorã nu mai este aici despãrþirea, ci instituirea
toamnei ca factor devitalizator, succesiunea varã /toamnã reprezentând
nu o situaþie-eveniment implicatã de activitãþi umane, ci un ciclu permanent al naturii.
Integrarea naturii în structura imaginarã ºi semanticã a liricii populare implicã deci, în egalã mãsurã, particularizãri ale cadrului, pânã la
localizãri concrete.
În alte contexte, însã, cadrul natural implicã determinãri mai largi,
nuanþate diferenþiat în funcþie de sentimentele sau trãirile semnificate.
Legãtura organicã cu codrul, marcatã prin sentimentul înrudirii de sânge sau al înfrãþirii, defineºte, în esenþã un mediu prielnic manifestãrii
libere a insului uman. Pentru haiduc, de exemplu, codrul nu este numai
un loc de refugiu ºi siguranþã, ci ºi un mediu vital necesar, în care se
refac legãturile rupte prin socializarea eroului:
Frunza-n codru cât se þine
Toþi voinicii trãiesc bine,
Iarã frunza dacã-l lasã
Toþi voinicii merg pe-acasã
ªi la para focului
Zac de dorul codrului! (F.A. I., 31)
Pentru raportul om/naturã sunt concludente concluziile lui P. Ursache: În acest stadiu al cunoaºterii empirice, dublatã de alta misticã,
omul ºi natura sunt factorii fundamentali care fac schimburi de mesaje.
Cã este vorba de un schimb real, ni se pare explicabil, întrucât se amestecã elemente ale empiriei ºi ale imaginaþiei, într-o manierã specificã
începuturilor construirii culturii. Natura nu apare pasivã. Fiind personificatã în diferite chipuri, ea devine, în mod paradoxal, un factor activ
emiþãtor de semnale, dar ºi fabricant de semne, fapt relevabil încã din
primele zile ale Genezei.112
Pentru îndrãgostiþi, pãdurea este locul ºi, totodatã, martorul împlinirii nestingherite a pasiunii erotice:
Pãdure sorã pãdure
Neatinsã de sãcure;
Nu mã tot spune la lume
C-am iubit pe mândra-n tine.
112 Ursache P. 1980. 68.
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Las sã mã spunã pãmântu,
Cã el mi-a fost aºternutu;
Las sã mã spunã iarba,
Ea mi-a vãzut patima. (F.A. I., 175)
Sentimentul muncii, legat de cele douã ocupaþii tradiþionale  pãstoritul ºi agricultura , strãbate lirismul folcloric în toate ipostazele lui fundamentale.
Implicaþiile pãstoritului în structura tematicã ºi imagisticã a poeziei
populare au fost supuse unei minuþioase analize de Ovid Densusianu, în
lucrarea sa de bazã Viaþa pãstoreascã în poezia noastrã popularã.
Extensia motivelor de inspiraþie pãstoreascã în întreg repertoriul
poetic oral este impresionantã.
În condiþiile vieþii iobãgeºti, din trecut, ciobãnia echivaleazã cu
libertatea. Atât în lirica popularã maghiarã cât ºi în cea româneascã ciobanul este vãzut ca omul lipsit de griji ºi de nevoi ce stã culcat pe pat
de flori în minunatul peisaj al pãºunilor de munte:
Cu capul pe muºuroi,
Cu ochii þintiþi la oi, /
Cu capul pe floricele,
Cu ochii þintiþi la stele.(Densusianu, 238)
A juhásznak jól megy dolga
Egyik dombról a másikra
Terelgeti nyáját, fújja furulyáját,
Bú nélkül éli világát.
O poezie propriu-zis agrarã, care sã reflecte raporturile dintre om ºi
muncã, este mai puþin prezentã în lirica popularã. Nu se poate vorbi de
existenþa unei lirici agrare în afara poeziei rituale, aºa cum vorbim despre
o liricã pãstoreascã.
Relaþiile ºi conflictele sociale reprezintã, alãturi de sentimentul ºi relaþiile erotice, unul din filoanele tematice cele mai puternice în poezia liricã.
O motivaþie dominant socialã o au, de asemenea, cântecele de
înstrãinare ºi cântecele de cãtãnie. Temele vechi de înstrãinare, legate de
viaþa de familie, au consemnat nu numai jalea fetei mãritate departe de
sat, ci ºi situaþia precarã a copilului strãin, singur pe lume, sau a celui
plecat sã slujeascã printre strãini. Însuºi cântecul de cãtãnie, oglindind
jalea flãcãului care se desparte de sat, este dominat de sentimentul
înstrãinãrii. O datã cu proletarizarea unei mari pãrþi a þãrãnimii, aceste
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teme au fost dezvoltate în variante noi prin cântecele de slugi, cântecele
celor plecaþi în America113, cântecele celor ce lucrau la pãdure, în mine
sau în fabricile ºi uzinele din oraºe.
În lirica de dragoste sunt frecvente cântecele despre prejudecãþile
sociale care îndrãgesc idealurile ºi nãzuinþele erotice, impregnate de
revolta împotriva celor care îi despart pe cei dragi. Motivaþia psihologicã a opoziþiei dintre urât ºi dragoste este adeseori generatã de aceste
stãri conflictuale:
Dã-mã, maicã, dupã drag,
Lasã-l în foc gãzduºag;
Gãzduºagul s-a gãta
ªi urâtul m-a mânca. (D.C.S., 250)
Dominat de aceste permanenþe tematice, lirismul popular este polarizat, aºadar, în jurul unor atitudini ºi stãri sufleteºti definitorii.
Structurile imaginare ale lirismului folcloric sunt dominate, în plan
sincronic, de un orizont metaforic ce se relevã ca un sistem de analogii
între lumea fizicã ºi dinamica trãirilor interioare ale fiinþei umane, corelate cu contextele sociale care le motiveazã. Acest sistem, departe de a fi
compus din fapte spontane ºi efemere, alcãtuieºte o structurã relativ stabilã, impusã nu numai prin tradiþie, ci ºi prin registrele fundamentale ale
psihologiei etnice. În cântecele de dor ºi jale apare frecvent analogia
între omul bãtut de gânduri ºi frunza, pomul sau codrul bãtute de vânturi, semnificând stãri de deprimare meditativã.
ªi de jalea mea cea seacã
Toate lemnele se-apleacã;
ªi de jalea mea cea mare
Toate lemnele se-ndoaie,
Cu crengile la pãmânt
ªi mã-ntreabã de ce plâng. (F. A. I., 231)
Spre a ilustra paralele folclorice, citãm o strofã dintr-un cântec liric
maghiar de jeluire:
Azhol én elmenyek,
Még a fák es sírnak,
Gyenge ágaikról
Levelek lehullnak.
În mod similar pot fi identificate ºi alte tipuri de analogii, precum
drumurile lungi pentru dor, cucul sau cântecul lui pentru despãrþire,
113 În lb. maghiarã szolgadalok, amerikás dalok.
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înstrãinare, singurãtate, floarea care-nfloare sau care rodeºte pentru
împlinirea eroticã etc., analogii care consteleazã în jurul lor modele
expresive de largã circulaþie, înscriind lirismul folcloric în coordonatele
unui univers metaforic particular. (Despre acest univers în capitolul
Limbajul poetic metaforic al folclorului.)

6. Reprezentarea spaþiului ºi timpului
în cultura popularã
Existenþa omului este jalonatã de doi factori esenþiali: spaþiul ºi timpul. Activitãþile umane se raporteazã la ele, în consecinþã întreaga culturã, îndeosebi cea popularã, datoritã pragmatismului vieþii þãrãneºti este
strâns legatã de spaþiu ºi timp. De aceea, înþelegerea concepþiei populare
despre spaþiu ºi timp este una dintre cheile de înþelegere ale culturii
populare, ale folclorului.
Cu problematica spaþiului ºi timpului s-au ocupat ºtiinþe ca matematica, fizica, filozofia etc.
Ce sunt însã spaþiul ºi timpul din punct de vedere al culturii folclorice, al filozofiei populare?
Spre deosebire de modul de abordare al acestor categorii de ºtiinþele
amintite, se impune, considerãm, descifrarea unui mod specific de a gândi
spaþiul ºi timpul ca niºte fenomene concrete ºi categorii care demonstreazã o concepþie ºi o viziune de viaþã specifice poporului. Modul de a gândi
experimental spaþiul ºi timpul din perspectiva existenþei are o influenþã
asupra culturii populare, asupra întregii mentalitãþi a þãranului.
Demersul folcloristic trebuie sã se îndrepte spre cunoaºterea mecanismului de gândire a þãranului din mediile tradiþionale, spre elementele intelectuale ºi emoþionale care au generat o concepþie ºi o viziune asupra lumii
prin cadre fundamentale ale spaþiului ºi timpului ce apar ºi se exprimã în
toate formele ºi manifestãrile de viaþã ale omului ºi colectivitãþii.

6.1. Reprezentarea spaþiului
Reprezentarea spaþiului a avut antecedente în domeniul istoriei artelor, al etnologiei ºi filozofiei culturii, la începutul secolului al XX-lea. Istoricii germani au fost printre primii care ºi-au dat seama cã arta în manifestãrile ei este fundatã pe un sistem de valori ºi cã sentimentul
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spaþiului este factorul determinant: viziunea spaþialã, modul cum spaþiul
a fost gândit ºi exprimat au contribuit la crearea stilurilor arhitectonice.114
Filozofii Spengler ºi Frobenius au încercat sã dovedeascã faptul cã
spaþiul este un sentiment care genereazã culturã. Lucian Blaga expune în
Trilogia culturii o tezã asemãnãtore celei susþinute de Frobenius ºi Spengler.
Spaþiul în satul tradiþional este o problemã practicã impusã de
mediul înconjurãtor, a cãrei ignorare i-ar pune omului în pericol însãºi
existenþa fizicã.
Spaþiul are o naturã intimã în mentalitatea comunitãþilor rurale tradiþionale, ºi cunoaºte diferite unitãþi, forme concrete de manifestare.
Astfel locul este reprezentat într-un mod cu totul deosebit: este un dat
concret, de o mare varietate, cu însuºiri proprii materiale ºi spirituale.
Prima caracterizare care i se acordã este aceea cã locurile sunt de
douã feluri: loc bun ºi loc rãu. Primul este rodnic, aducãtor de bine, întotdeauna cu un sens pozitiv, cel de al doilea este nerodnic, aducãtor de
rãu, întotdeauna cu un sens negativ.
Locul bun îi loc sfânt; tot sã face frumos ºi puternic ºi rodu bogat.
Locul rãu e loc slab ºi omu cade în pãcat 115
Locurile bune ºi rele au urmãri asupra vieþii omului care se pot
manifesta atât în domeniul fizic, al sãnãtãþii, cât ºi în cel psihic, al vieþii
interioare sufleteºti. De aceea locurile sunt observate cu atenþie ºi þinute
în minte ca bunurile de valoare.
Ernest Bernea a întocmit un tabel al locurilor rele. Loc rãu unde au
jucat ielele, s-a ridicat volbura, s-a produs un vârtej de colb (praf), s-a
tãvãlit un cal, unde a fost îngropat un om necurat, unde a lãsat cineva
semn, a fãcut farmece, unde a pãcãtuit cineva, s-a îndrãgostit fãrã lege,
unde s-a pus la cale o faptã rea, a fost omorât cineva.116
Locurile bune ºi rele nu sunt în primul rând spaþii cu trãsãturi fizice, mãsurabile în lãþime ºi lungime, ci au încãrcãturi spirituale.
Alt loc cu însuºiri deosebite era casa ºi curtea.
Casa este vãzutã într-un mod deosebit de cel al populaþiei urbane.
Omul vechilor aºezãri vedea în casã un obiect, nu numai material, ci ºi
spiritual, nu numai de întreþinere a vieþii cotidiene, ci ºi de promovare a
unor valori spirituale tradiþionale.
114 Bernea E. 1985. 16.
115 Bernea E. 1985. 22.
116 Bernea E. 1985. 26-27.
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Pentru þãranul aºezãrilor cu caracter tradiþional casa este însãºi materialitatea familiei.
Însuºirile specifice ale casei ºi locului sãu au o seamã de influenþe
asupra vieþii omului, asupra condiþiei lui morale ºi materiale. Strânsa
legãturã a þãranului cu casa ºi locul unde s-a nãscut se confirmã prin profunda sa întristare când este nevoit sã le pãrãseascã. Textele rituale ale
ceremonialurilor de cãsãtorie ºi înmormântare marcheazã momentele
pãrãsirii casei de mireasã, de mort.117
Factorul cel mai important prin care se explicã calitãþile deosebite
ale casei ºi locului ei este tradiþia, este moºtenirea pãrinteascã. În conºtiinþa þãranului fiecare mutare este o rupere de trecut, o pierdere a unui
tezaur familial, de neam, aºa cum fiecare mutare este ºi o suferinþã de
adaptare la viaþã lipsitã de rãdãcini, de trecut.
Alte noþiuni ale spaþiului sunt preajma ºi vecinãtatea.
Preajma este o noþiune mai largã decât vecinãtatea, exprimând, în
general, tot ce este situat în imediata apropiere a locului în care ne
situãm:  în preajma mea; în preajma casei; în preajma noastrã. Uneori
are ºi sens temporal: în preajma nunþii; în preajma sãrbãtorilor.
Mai uzitatã ºi mai plinã de înþelesuri apare noþiunea de vecinãtate.
Vecinãtatea este vãzutã ca o prelungire a spaþiului familial. În comuna Sândominic, desigur ºi în alte comuniuni rurale, vecinãtatea se pare
a fi cea mai puternicã instituþie care organizeazã ºi asistã toate muncile
ºi schimbãrile vieþii familiale, toate riturile de trecere.
Ca unitate socialã, vecinãtatea este un fenomen complex, ce angajeazã elemente de naturã materialã ºi spiritualã totodatã. Ea este o unitate
socialã ce funcþioneazã între familie ºi sat.
Satul este o altã unitate a spaþiului. Este un loc de care þãranul aparþinea ºi prin care s-a definit în relaþiile care sunt dincolo de hotarele satului propriu. Astfel se explicã faptul cã mentalitatea generalã a satelor
arhaice nu îngãduia pãrãsirea satului din care omul îºi trage substanþa.
Este ilustrativã în acest sens practicarea endogamiei, respectiv respingerea exogamiei.
Satul tãu e locul tãu. În satul tãu te simþi mai bine ºi eºti mai tare.
În alt sat te simþi mai strâmtorat ºi eºti mai stânjenit. Vezi cã nu e locul
tãu 118
117 Balázs L. 1994. 117; 1995. 127; Meiþoiu I. 1969. 167.
118 Bernea E. 1985. 41
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Hotarul închide o lume apropiatã ºi deschide una necunoscutã:
Cine a trecut hotarul, nu mai e la el acasã.
O altã categorie de locuri sunt aºa-zisele locuri cu întâmplãri: moartea unui om, fie cã a fost omorât (crimã), fie cã s-a omorât (sinucidere),
fie cã a murit de accident (trãsnet, lucru la pãdure, accident de circulaþie etc.). Fapta nefastã petrecutã pe un loc, adeseori marcatã ºi prin tãbliþe, cruci inscripþionate pecetluieºte acel loc ºi devine loc rãu ce poate
aduce suferinþã omului.
Rãscrucea (rãspântia) este un interesant teren de manifestare a credinþelor populare. Este un loc din care pornesc mai multe drumuri, în
mai multe direcþii. Aceastã situaþie genereazã îndoialã în sufletul omului. Apare ºi ca metaforã în mai multe opere literare, în cântece de dragoste, de pribegie.
La rãscruce se lasã semne ºi se fac farmece, aici umblã duhurile rele,
este un loc prielnic pentru actele rituale magice. Acolo ies tâlharii sã
jefuiascã drumeþii, acolo se puteau întâmpla ºi crime.
Spaþiul þãranului este legat de lucruri concrete ºi acte, este viu ºi
experimental. Spaþiul geometric este abstract ºi simbolic. Spaþiul concret
al þãranului este implicit un spaþiu calitativ, dispunând de însuºiri particulare. Este un fenomen legat de viaþa materialã, dar deþine valori care
aparþin spiritului.
Spaþiul satului tradiþional în toate formele sale de manifestare este
un spaþiu individualizat, absolut umanizat.
De aceea, în tot ceea ce omul întreprinde, fie cã e vorba de muncã,
de rod, de datini ºi obiceiuri sau de relaþii sociale, în tot ceea ce omul
începe ºi finalizeazã, spaþiul cu puterile lui specifice este considerat ºi
articulat în funcþie de interesele vieþii cu caracter individual.

6.2. Reprezentarea timpului
ªtiinþele  filozofia, matematica, psihologia  considerã timpul ca un
fapt convenþional, fãrã vreo consistenþã, obiectivã sau subiectivã. Ideea
de timp abstract, apoi cantitativ, cronometrat funcþioneazã de secole din
motive practice. În urma dezvoltãrii cercetãrilor etnologice ºi sociologice
din secolul al XX-lea, timpul a devenit mai complex ºi s-a umanizat. Prin
cercetãrile de psihologie întreprinse de Pierre Janet timpul a fost definit
ºi mai concret, legat de natura umanã ºi stadiul de evoluþie a societãþii.119
119 Ibidem 134-135.
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În folcloristicã ºi etnografie problema timpului a fost aproape în
întregime ignoratã. Folcloriºtii ºi etnografii au avut un interes deosebit
pentru materialul în sine ca produs al culturii populare. A fost cercetat
mai ales produsul creaþiei populare ºi nu procesul acestei creaþii.
Problema timpului constituie o temã a filozofiei populare.
Timpul ca ºi spaþiul este tot o dimensiune a modului de reprezentare a lumii ºi vieþii ºi un factor determinant al culturii populare. Ritmul
naturii, desfãºurarea evenimentelor, a vieþii omului ºi a tuturor actelor
zilnice se produc în timp, dar în alt orizont ºi condiþii, cu alte semnificaþii decât acelea pe care le cunoaºtem ºi folosim obiºnuit.
Þãranul de pretutindeni a privit ºi priveºte cerul pe care îl cunoaºte
atât de bine, socoteºte ºi el cum merge timpul, face calcule ºi totuºi gândeºte timpul într-un chip deosebit. Între timpul sãu ºi al nostru existã o
deosebire de calitate ºi de sens. Este vorba în primul rând de alte raporturi în câmpul de activitate a omului; mai mult decât atât, între timpul aºa
cum îl gândeºte ºi trãieºte þãranul ºi timpul nostru pozitiv fizico-matematic este o deosebire de structurã ºi sens, de naturã.
Societatea urbanã considerã timpul ca o entitate uniformã, mãsurabilã cu aparate, o mãrime alcãtuitã din pãrþi egale, omogene ºi succesive,
ceea ce înseamnã o concepþie abstractã, omogenã ºi cantitativã a timpului.
În satul tradiþional omul nu a cunoscut un astfel de timp. Timpul în
comuniunile rurale nu este abstract, fãrã chip ºi monoton ca timpul
matematic, ci dimpotrivã este concret, cu înfãþiºãri variate. Þãranul gândeºte, lucreazã ºi simte timpul într-un mod ºi într-un sens aparte: timpul
pentru el are calitate. El ºtie cã toate lucrurile au timpul lor ºi cã ordonarea în timp a activitãþilor omului este o necesitate. Nu se poate face
nimic la întâmplare, nimic fãrã sã aibã un punct de sprijin ºi de reper în
mãrimile ºi calitatea timpului. Þãranul când judecã, fiind prins de concret ºi cotidian, vede în fenomenul timp un regulator: Toate lucrãrile
se fac la timp.
Timpul în satul arhaic nu rãmâne numai un fenomen cu caracter
practic. Omul simte interior cã fãptura sa existã în timp, ºtie cã s-a nãscut la o datã oarecare, cã trãieºte în prezent ºi cã zilele ce urmeazã îl
poartã pas cu pas cãtre un viitor care se încheie în moarte. Aceeaºi stare
de lucruri o vede ºi în jurul sãu: cursul ce urcã ºi coboarã al vieþii oamenilor, animalelor ºi plantelor. Iatã patetica mãrturisire a unei þãrãnci de
60 de ani din judeþul Gorj):
Faci o hainã ºi sã trece, faci o casã ºi sã trece; toate sã trec ºi de faci
o-mpãrãþie.
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Iacã, am fost tânãrã ºi nu mai sunt. Când eram tânãrã toatã lumea
asta nu mi-ajungea, da acu m-am liniºtit, cã s-apropie ceasu socotelii ºi
mã-ntreabã ce-am fãcut cât am trãit.
ªi nici nu ºtiu cum s-a fãcut; doar vãd cã toate s-au trecut: ºi lemnu
ãl mare tare putrezeºte ºi feru rugineºte ºi omu sã ofileºte! Ce mai vrei?
Existenþa în timp în concepþia þãranului are douã feþe: aceea a clipei ºi aceea a eternului, nedespãrþite una de cealaltã.120
Timpul ca duratã obiectivã, legat de condiþia omului este denumit
de þãranul român veac. Tot ce alcãtuieºte lumea aceasta de lucruri ºi
întâmplãri, desfãºurare de energie, gând ºi faptã omeneascã, tot ceea ce
se petrece în cadrul ºi ritmul lumii acesteia se întâmplã în veac.121
Care este raportul între a exista, a trãi în timp ºi eterniate?
În sistemul credinþelor satului arhaic cele douã lumi sunt despãrþite
categoric ºi net: lumea de aici ºi lumea de dincolo, lumea timpului ºi
aceea a veºniciei. O mãrturie în aceastã privinþã:
Aici nu-i nimic veºnic, tot ce-i în lume e trecãtor. În lumea asta se
naºte ºi moare; toate se prefac, cã nimic nu-i nemuritor.
În cealaltã lume lucrurile stau cum sunt; ele nu se trec ºi nu sunt din
lumea asta fãcute. Acolo-i fãrã timp ºi fãrã vreme.
De ce-i zice omului când moare cã doarme somn de veci? Atunci el
s-aºazã.122
Dupã cum timpul nu putea fi înþeles fãrã existenþa umanã, la fel eternitatea nu putea fi înþeleasã fãrã credinþa în existenþa divinitãþii. Pentru
omul satului arhaic, Dumnezeu existã dincolo de timp, mai bine zis existã pur ºi simplu fãrã nici o condiþie, ceea ce este totuna cu eternitatea.
Alþi termeni ai timpului se referã la început ºi sfârºit. Amândoi se
raporteazã la Dumnezeu. Timpul începe odatã cu lumea aceasta creatã ºi
se va sfârºi odatã cu ea.
Începutul este însãºi lumea, aºa cum a fost creatã. Pentru cultura
modernã sfârºitul înseamnã moarte, înseamnã dispariþie. Aceasta pentru
cã ºtiinþa foloseºte timpul ca pe ceva linear, fragmentat în trecut, prezent
ºi viitor ºi mãsurat cu lungimi. Sfârºitul este pentru cei ce trãiesc în
aceastã perspectivã consumare totalã; nici o legãturã nu e posibilã cu
începutul care este fixat la capãtul celãlalt al liniei de timp.
120 Bernea E. 1985. 149.
121 Op. cit. 150.
122 Femeie de 70 de ani, jud. Braºov. O citeazã Bernea E. 1985. 152.
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Pentru þãran sfârºitul existã cum existã ºi timpul, nu în sens cantitativ, ci în sens calitativ, cu posibilitãþi de totalã prefacere. Sfârºitul timpului nu este în timp, ci dincolo de timp, în eternitate.123
Potrivit filozofiei populare timpul curge fãrã încetare între douã mari
momente: facerea lumii ºi judecata de apoi. De aceea þãranul nu se desparte niciodatã de permanenþã, adicã de etern. El se simte ºi crede continuu într-o viaþã eternã, considerând absolutul ca o realitate.
În filozofia popularã în raporturile ce se stabilesc între cele trei faze
ale timpului  trecut, prezent ºi viitor  accentul cade pe trecut. Aceasta
pentru cã în trecut se aflã adevãratele izvoare ale tradiþiei. Între cele trei
faze ale timpului, trecutul are prioritate deoarece el singur se impune în
mod obiectiv. Prezentul este momentul imediat trãit, iar viitorul este
ceva posibil. Între ele trecutul apare concret ºi conºtient, ca o existenþã
de sine stãtãtoare. De aceea numai el poate fi cunoscut cu adevãrat.
Psihologic, memoria este aceea care a fixat trecutul ºi în acest fel a
inventat timpul. Dupã francezul Pierre Janet, relaþia dintre trecut ºi prezent o stabileºte memoria, care nu este altceva decât cunoaºterea trecutului în prezent.124
Faptul cã ceva a existat ne aratã cã acest lucru a fost cândva prezent,
iar faptul cã a existat ºi a fost prezent pãstreazã ceva din forþa lui activã.
Reflexiile unei þãrãnci de 47 de ani (jud. Braºov) surprind modul de a
gândi trecutul:
Uite, ºi lucrurile sunt azi ºi mâine nu mai sunt; da sunt în trecut, cã
ele tot mai sunt, chiar dacã nu mai sunt, adicã au trecut.125
Trecutul pare un fel de depozit al timpului; aici se consumã prezentul dar ºi viitorul, pentru cã ambele faze devin pe parcurs trecut.
Trecutul este socotit într-un fel singurul deþinãtor al legii timpului:
pe el se desfãºoarã prezentul ºi din el se desprinde viitorul. Aceastã credinþã poate merge atât de departe încât trecutul ar putea fi socotit uneori
timpul însuºi:
Bãtrânii noºtri spuneau cã timpul vine tot de la Dumnezeu ºi-l
putem cunoaºte dupã legea trecutului cã de acolo vine toate.126
Prin aceastã concepþie trecutul alimenteazã prezentul ºi deschide
viitorul.
123
124
125
126

Bernea E. 1985. 155.
Îl citeazã Bernea E. 1985. 159.
Dupã Bernea E. 159.
Dupã Bernea E. 160.
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Pe fondul originar al trecutului deþinãtor al misterului genezei, în
sistemul de credinþe populare putem descoperi o structurã ºi o dinamicã specialã a fenomenelor, care în fond sunt tocmai ceea ce se poate
numi tradiþie.
Prezentul  cea de a doua fazã a timpului  ocupã un loc mai puþin
important în concepþia popularã. Fãrã celelalte douã faze, prezentul
devine inconsistent ºi ambiguu. El se configureazã printr-un dublu contact a ceea ce a fost ºi a ceea ce trebuie sã vinã. Prezentul are un rol
important prins în corpul celorlalte faze. Cu toatã instabilitatea timpului
psihologic printr-o raportare la trecut, prezentul opereazã legãtura dintre
cele douã faze ale timpului, dându-i în acest fel stabilitate. Prezentul
actualizeazã trecutul ºi deschide cãile viitorului; el apare ca un fel de
articulaþie a celorlalte douã faze.127
Viitorul  cea de a treia fazã a timpului este ca o poartã deschisã
posibilului, ca o idee sau aspiraþie ce poate fi obiectivatã. Privit astfel,
viitorul nu poate fi observat, nici experimentat, ci doar proiectat pe linia
de dezvoltare a timpului. El este ceva aºteptat, este posibilul deschis
neprevãzutului ºi nesiguranþei.
Interesul pentru viitor cunoaºte o intensitate deosebitã în cadrul
riturilor de trecere, îndeosebi în faza de separare propriu-zisã, adicã în
atmosfera de sporire a tensiunii psihice faþã de neprevãzut: cum va fi ºi
ce va fi noul nãscut, cum va fi viitoarea cãsnicie, cum va fi viaþa de apoi?
Viitorul destinului individual, de asemenea, este adus în prim planul
atenþiei în zilele, îndeosebi în ceasurile de searã ce premerg unele evenimente, perioade calendaristice noi: seara lui Sf. Andrei, noaptea revelionului etc. Prorocirile, practicile magice, observarea fenomenelor de toate
felurile sunt axate pe speculaþiile privind viitorul.128
Evocãrile, forme specifice ale folclorului, ilustreazã faptul cã viitorul, devenind prezent, se obiectiveazã ºi trece în acest mod în lumea sensibilului. Aºa cum prezentul devine trecut ºi se spiritualizeazã, se transfigureazã.
Viitorul în gândirea popularã nu este o fantomã ci este împlinirea
timpului dat de Dumnezeu:
Viitorul existã, cum sã nu existe? de nu-l ºtim noi, el tot îºi face rostu lui. Dumnezeu a rânduit toate în lume ºi trebuie sã se împlineascã.129
127 Bernea E. 1985. 163.
128 Balázs L. 1999. 257-256; 1994. 165-225.
129 Dupã Bernea E. 1985. 164.
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În mentalitatea popularã tradiþionalã viitorul este ceva deschis posibilului, apoi se transformã în prezent, iar prezentul în trecut. Se aflã deci
într-un joc dialectic de continuã reciprocitate cu celelalte faze ale timpului.
Legat de conceptul de viitor se poate înþelege mai bine ºi ideea de
soartã, atât de rãspânditã în filozofia popularã.
Credinþa în soartã este unanim recunoscutã în satul tradiþional, cã
soarta omului este predeterminatã, hotãrâtã principial, de la început,
uneori chiar înainte de a se naºte:
Când vii pe lume ai o soartã; trãieºti ºi mori aºa dupã cum þi-a fost
sortit. Cã o fi drept sau nu o fi drept, da mergi aºa cum þi-a fost sortit.
Timpul trece ºi se împlinesc toate dupã cum i-a fost dat.130

7. Limbajul poetic-metaforic al folclorului
Se justificã, oare, o dezbatere despre poetica popularã, ori este vorba
doar de ataºarea forþatã a unui atribut la substantivul poeticã ce denumeºte doctrina universalã a artei literare?
În capitolele anterioare am evidenþiat specificitatea folclorului, a literaturii populare, demonstrând cã folclorul dispune de modalitãþi structurale
ºi forme de realizare proprii. Din aceste considerente am trecut în revistã
elementele formalizatoare ale folclorului precizând cã acele concepte clasice ale teoriei literare (gen, specie etc.) nu sunt operante pentru folclorul literar. Tot aºa se poate vorbi de un anumit mod de organizare a materialului
poetic, de un limbaj metaforic propriu al folclorului, chiar dacã tropii, figurile de stil, celelalte mijloace ale expresiei artistice vor avea denumiri cunoscute, ele vor avea forme de manifestare, suport textual cu totul specifice.
Oportunitatea demersului de a discuta despre limbajul poetic al folclorului este susþinutã, pe de o parte, de orientãrile folcloristicii moderne (valoarea artisticã a textului folcloric a fost mult timp neglijatã), pe de
altã parte, de rezultatele cercetãrilor în acest domeniu.131
130 Dupã Bernea E. 1985. 169.
131 Menþionãm câteva lucrãri reprezentative, relativ recente: Bîrlea, Ovidiu: Poeticã
folcloricã. Editura Univers, Bucureºti, 1979; Vrabie, Gheorghe: Retorica folclorului. Editura Minerva, Bucureºti, 1978; Ursache, Petru: Prolegomene la o esteticã a
folclorului. Cartea Româneascã, 1980; Constantinescu, Nicolae: Rima în poezia
popularã româneascã. Editura Minerva, Bucureºti, 1973;Constantinescu, Nicolae:
Lectura textului folcloric. Editura Minerva, Bucureºti, 1986; Roºianu, Nicolae: Stereotipia basmului. Editura Univers, Bucureºti, 1973; Voigt Vilmos: A folklór
esztétikájához. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972.
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Vom parcurge, aºadar, câteva aspecte, legitãþi ale poeticii folclorice
manifestate în planul expresiei ºi al conþinutului, urmãrind modul lor
particular de realizare-manifestare generate de unul dintre caracterele
fundamentale ale folclorului  oralitatea. În esenþã vom urmãri în aceastã sferã a culturii cum un simplu cuvânt este în stare sã declanºeze mutaþii semantice ºi o adâncã sensibilizare a comunicãrii.

7.1. Tropii
7.1.1. Epitetul
Epitetul nu apare cu mare frecvenþã. Existã însã o specie în care epitetele abundã, chiar se vorbeºte de o risipã de epitete.132 Este vorba de
descântece. Descântãtorul necunoscând originea, natura, categoria rãului, din precauþie el înºirã toate posibilitãþile. Predominã cele referitoare
la culori, ele fiind cele mai izbitoare:
Gãlbenare albã, neagrã, roºie, verde, vânãtã, viorintã, galbenã de
99 de feluri.
Enumeraþia devine adeseori o monotonã obsesie care are, fãrã îndoialã, rãdãcini magice:
Douã muieri negre
Cu doi oameni negri,
Sãmãnarã la grâul negru
Secerarã grâul negru
ªi legarã grâul negru
În funie neagrã
ªi prinserã boi negri
La un car negru  (încã 13 versuri).
De origine evident folcloricã este forma superlativã a epitetului obþinutã prin genitivul popular:
Eram floarea florilor,
Drãguþa feciorilor. (Din Sãlaj)
De nuanþã de superlativ pentru a denumi însuºiri neobiºnuite sunt
folosite epitetele prea curate, dalb (culoare prin excelenþã imaculatã):
Trei fete prea curate, / sã vã duceþi la fântâna lui Adam.
Pãsãricã dalbã-n pene;  brazdã neagrã / ªi rãsare pâine
dalbã.
132 Bîrlea O. 1979. 40.
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Imaginile vizuale, cromatice sunt concepute cu ajutorul epitetelor,
într-un mod folcloric original:
Cojoc dalb pânã-n pãmânt,
Pe la guler d-aurit,
Pe la poalã d-argintit,
Colea jos mânecile
Scrise-i stele mãrunþele;
În mijlocul spatelui,
Scrisã-i lunã cu luminã
ªi în faþa cheptului,
Scrisã-i raza soarelui.(Din Hunedoara)
Pentru exprimarea însuºirilor fizice ºi morale cuvântul frumos este
întrebuinþat cu frecvenþã ridicatã:
Mãi bãdiþã, om frumos; Fir de brad frumos; Sunt înaltã
ºi frumoasã 
Sunt frecvente, în textele folclorice, ºi epitetele depreciative: spurcat,
necurat, blestemat (îndeosebi în descântece): Tu spurcate, blestemate 
Epitetul-apoziþie este un alt epitet caracteristic poeziilor populare.
Este un fenomen nu numai retoric, ci ºi metaforic. Substantivul (de cele
mai multe ori la vocativ) este întregit prin epitete. Are rol stilistic în fixarea trãsãturilor portretistice: mândrã, galben, puiºor etc.
Neculaie, pui pãun; Mã bãdiþã, strugur bun; Kira Kiralinã, / Floare
din grãdinã, / rumenã cãlinã 
Cumulul de epitete este utilizat frecvent în balade pentru realizarea
portretelor ieºite din comun:
Cu cãciula neagrã-n cap,
Cu cãmaºa de bumbac,
Cu guleru porumbac,
Cu chipu ca de capac, /
Cu ismene de fuior,
Pe la poale pestricior,
Cu chipu ca de bujor. (Din Muscel)

7.1.2. Metafora
În legãturã cu geneza metaforei s-au emis diferite ipoteze, printre
care ºi folclorice. În concordanþã cu concepþia arhaicã pronunþarea
numelor spiritelor ºi forþelor nocive era de evitat, aceste nume fiind
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tabu.133 Dar fiindcã referinþele la acestea erau inevitabile, nu era posibilã
decât calea cuvintelor aluzive la unele însuºiri sau forme de manifestare
ale acestora. Aceastã necesitate a dus la naºterea transferului metaforic,
prin care o fiinþã sau un lucru primea alt nume, convenþional.
Celãlalt mobil care a dus la fãurirea vorbirii metaforice a fost ghicitul, instituþie arhaicã cu rosturi rituale în trecutul îndepãrtat al omenirii.
Ghicitul mai era ºi o modalitate de a verifica ºi consemna maturitatea
cuiva. În lumea arhaicã, trecerea de la adolescenþã la bãrbãþie era verificatã, în cadrul riturilor de trecere, pe douã cãi: probe de putere fizicã ºi
îndemânare, ºi probe de înþelepciune prin rezolvarea unor enigme voalate sub formã de ghicitoare.
Metafora are o prezenþã inegalã în categoriile folclorice. Existã însã
douã specii care se hrãnesc aproape cu exclusivitate din metaforã: proverbele ºi zicãtorile, apoi ghicitorile. Unele noþiuni se desfãºoarã pe o
scarã de locuþiuni metaforice, sinonimice.
Despre beat se spune cã: ºi-a stropit mãseaua, umblã cu ochii logodiþi, umblã pe douã cãrãri, a fãcut burta butie ºi gura pâlnie, are sãmânþã de vorbãetc.
Fuga îºi luã picioarele pe umere, îºi luã tãlpãºiþa, se ºterse din
caleetc.
Despre cineva care a fost înºelat  l-au potcovit, l-au îmbrobodit, l-a
tras pe sfoarã, l-a purtat de nas, a umblat cu mâþa-n sac etc.
Despre sãrac  n-are dupã ce bea apã, lipit pãmântului, ajuns la
sapã de lemn, viaþã cârpitã cu aþã, n-are cenuºã-n vatrã, n-are nici mâþã
la casã etc.
În cazul proverbelor captiveazã metaforele în care formularea e
neaºteptatã, cu enunþarea plasticã ºi drasticã a realitãþii, adicã a celuilalt
sens: Cu lingura îmi dai ºi cu coada îmi scoþi ochii; Nici din câne slãninã, nici din cãþea smântânã; Precum e sfântul, aºa ºi tãmâia.
Proverbele ca A aruncat cu scalda ºi copilul; Babã bãtrânã cu dinþii de lânã; Arde moara ca sã prãpãdeascã ºoarecii  ilustreazã puterea de imaginaþie menitã sã transfigureze principiile abstracte ale condiþiei umane. Sunt autentice creaþii poetice. Superioritatea proverbelor
populare faþã de maximele cãrturãreºti culte constã tocmai în lipsa metaforelor în acestea din urmã, pentru care sunt greoaie ºi anoste.
Unele ghicitori sunt monometaforice: Nouã fraþi într-un cojoc
îmbrãcaþi (Usturoiul); Un moºneag cu barba în pãmânt (Ceapa), dar
133 Vianu T. 1957. 22.
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majoritatea lor sunt plurimetaforice, combinate cu personificarea: La
trup pepene, la cap pieptene, la picioare rãºchitoare (Cocoºul); Sunt doi
pui de greieraºi, joacã subt un pãltinaº (Ochii); Douã merg, douã stau,
douã duºmãnie-ºi au (Soare ºi lunã, cer ºi pãmânt).
Metafora este prezentã în basme care au ca temã probarea înþelepciunii. De pildã, fata isteaþã pune în încurcãturã pe peþitori: fiind întrebatã,
ce fierbe în oalã, ea rãspunde: Fierb ce umblã-n sus ºi-n jos  adicã boabe de mazãre. Despre tatãl sãu fata spune cã Din puþin face mult, adicã seamãnã ogorul arat, apoi cã Aduce unsoare pentru slãninã, adicã
sare din oraº. Sora fetei isteþe e arãtatã cã plânge râsul din vara trecutã,
adicã leagãnã copilul sãu din flori etc.
În poezia liricã, metafora apare cu precãdere în domeniul erotic. În
portretizarea iubitei transferul metaforic se desfãºoarã în lumea florilor,
mai puþin în lumea animalelor (în poezia popularã maghiarã ºi acest
regn este foarte productiv în crearea metaforelor de acest gen):
D-astã varã-am fost la oi,
Ciobãnaº, la douã flori.
Astã varã-am fost la sterpe,
Ciobãnaº la douã fete  (Din jud. Cluj)
Nu-s nici fatã, nici nevastã,
Nici zânã den cer picatã,
Da eu sunt o garofiþã
Rãsãditã-n grãdiniþã. (Din Bucovina)
Transferul metaforic în regnul animalier este mai rar. În oraþii de
nuntã, mireasa este închipuitã cãprioarã.
Iubitul are o gamã mai restrânsã de încifrãri: spic de grâu, strugur dulce, rojmalin etc.:
Dar eu, bade, cum sã-þi zic?
Rojmalin roº înflorit. (Din Bucovina)
Componentele feþei umane sunt asemuite cu fructe, flori, produse
florale:
Leliþã cu ochi de murã; Tu mireasã, ochi de flori; Trup
de floricele, / Ochi de viorele ; ªi iubesc o porumbiþã /
Cu gura de garofiþã; De-i miroase limba þâþã / ªi buzele-a
micºunele; Buzele de trandafir; Buzele de busuioc;
Gura, fagur de miere; Pãrul ei mãtase verde / Ca ºi inul
când înfloare.
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Sânii au pricinuit mai multe metafore hazlii, unele cu delicateþe:
Este o dalbã copiliþã
Cu doi pui de prepeliþã /
Eu mã plec sã ieu un pui:
 N-umbla, bade, cã te spui. (Din jud. Cluj)
Cel mai adesea, sânul e asemuit cu mãrul, fructul încãrcat cu semnificaþii erotice încã din grãdina edenicã a lui Adam ºi Eva: Þi-aº muºca
mãru din sân 
Sentimentul erotic contrariat a generat multe exprimãri metaforice
depreciative. Iubitul infidel e buruianã, lobodã, pleavã etc.(Versurile
unui cântec popular maghiar comunicã acelaºi lucru: Míg az enyém
voltál, / Piros rózsa voltál, / Éjjel-nappal ablakomban nyíltál / Már az
enyém nem vagy, / Piros rózsa sem vagy, / Hervadj babám, hervadj.)
Drãguþul infidel e rãmãºiþa satului / ªi propteaua gardului. Acesta,
cel mai adesea, e câine:
N-am fugit, bade, de tine
Ci fug de-un urât de câne. (Din Bucovina)
Repertoriul funebru este sãrac în metafore. Cel mai frecvent este
casa oarbã pentru sicriul mortului:
Sã-þi facã casã de brad
Sã trãieºti în ie cu drag
Fãrã uºi, fãrã fereºti
Numa negri de pãreþi. (Din Transilvania)

7.1.3. Alegoria
Alegoria este de fapt o metaforã mai amplã, un cumul de metafore
din acelaºi câmp semantic, este utilizatã pentru a reda aspecte culminante, forme superlative 134 Alegoria are prin excelenþã o funcþie descriptivã, apare aproape întotdeauna în portretistica folcloricã:
Gura i-e pãhar cristal,
Buzele mãrgãritar,
Faþa i-e spicuþ de sânge,
Când o vãd, inima-mi plânge. (Din Bucovina)
Dintre portretele personajelor feminine se reliefeazã cel al Chirei:
  Chira, Chiralina
Frumuºicã zânã,
134 Bîrlea O. 1979. 94.
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Fragedã copilã,
Tânãrã zambilã,
Floare din grãdinã,
Razã de luminã. (Din Muntenia)
Iubita are ºi portret negativ, realizat tot aºa:
Proastã eºti, nãroadã eºti,
Ori vicleanã peste seamã:
Mure negre-s ochii tãi,
Apã rece gura ta,
Sloi de gheaþã-i pieptul tãu  (Din Banat)

7.1.4. Comparaþia
Este o figurã de stil mai familiarã folclorului, depãºind simþitor frecvenþa metaforei. Cele douã figuri se înrudesc de aproape, o seamã de
imagini fiind realizate când ca metaforã, când sub forma comparaþiei.
Comparaþia în folclor e menitã sã punã în luminã în primul rând
calitãþile sau deficienþele de grad maxim, insistând asupra însuºirilor
neobiºnuite.
În textele folclorice se disting douã modele de comparaþii cu funcþie
esteticã: simplã ºi complexã, ele având o frecvenþã sporitã.135
Comparaþia simplã  prin care un colþ de realitate e asemuit cu altul
mai plastic. Între cele douã fragmente de realitate apare aspectul comun
care indicã însuºirea ce le apropie.
Portretul iubitului:
Voinicel ºi tinerel
Parcã-i tras printr-un inel,
Ca un fir de calomfir,
Feþiºoara-i trandafir. (Din Muntenia)
Expresia frumuseþii iubitei e frecventã în comparaþii, de nivel
maxim, cu soarele, luna, stelele, flori etc.:
ªi-o puiculiþã ca o floare
Mai mândrã ca sfântu soare. (Din Muntenia)
Ceru-i mari, steli-s multe
Dar ca luna nu-i nici una;
135 Op. cit. 100.
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Ca luna de luminoasã,
Ca puicuþa di frumoasã. (Din Bucovina)
Nu-i nici una dintre stele
Ca ochii puicuþei mele. (Din Bucovina)
În unele cântece, sentimentul erotic este comparat cu aspecte ale
lumii vegetale:
Dragostea cea de nevastã
Ca garoafa din fereastrã
Da dragostea de copilã
Ca ºi ruja din grãdinã;
Dragostea de fatã mare
Ca cireºele amare
Iar dragostea de bãtrânã
Ca boaba de mãtrãgunã  (Din Bucovina)
Stãrile sufleteºti de maximã tensiune sunt exprimate adecvat prin
comparare cu forme extreme:
Bade pentru dumneata
Mã topesc ca cânepa. (Din Banat)
Cel tiranizat de dragoste simte cã se usucã Ca iarba colea toamna /
Când o taie cu coasa, ºi plânge: Sãrutam peretele / Mã uscam ca lemnele.
Cele mai frecvente culori în creaþia folcloricã sunt alb ºi negru,
redând cel mai bine aspectele contrastante. Albul e culoarea feþei frumoase, este simbolul puritãþii, al imaculãrii. Negrul denotã mai întâi culoarea idealã a ochilor frumoºi:
Uite mamã, faþa lui
Cã-i ca spuma laptelui. (Din Transilvania)
Lelea-i albã ca ºi caºul. (Din Transilvania)
Ochii-s negrii ca neghina
Gura-i dulce ca zmochina. (Din Banat)
Dintre senzaþiile gustative frecvente sunt dulcele ºi amarul:
Dulce-i gura mirelui
Ca boaba strugurelui;
Dulce-i gura miresii
Ca ºi boaba cireºii. (Din Sãlaj)
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Comparaþia revine ºi în basme pentru a indica, de pildã, imensitatea
mulþimilor. Ciobanul se laudã astfel:
Cã are oi multe
Câte flori pe munte: /
Câte-s floricele
Atâte-s miorele. (Din Sãlaj)
Comparaþia complexã. Termenii comparativi sunt selectaþi din
domeniile cele mai diverse. De aceea, comparaþia este poliformã, alcãtuitã din mai multe articulaþii. Este practicatã în primul rând de descântece. În acest caz abuzul comparativ nu este generat de necesitãþi expresive, ci de intenþia creatorului popular de a spori eficienþa tãmãduitore a
descântecului, vizând ridicarea potenþialului energetic al textului.136
Inima (cutãruia) o plãmãdii:
Ca ou-n gãinã,
Ca varza-n grãdinã,
Ca aluatu-n capistere,
Ca fagura de miere,
Ca mânzu-n iapã,
Ca viþelu-n vacã.
..
Ca salcia sãditã,
Ca varza-nvãlitã. (Fãrã indicarea locului)
Dorinþa de a plãcea celui îndrãgit este formulatã astfel:
Sã plac dãnacilor,
Ca laptele pruncilor,
Sã plac bãrbaþilor
Ca berea boierilor.
Sã fiu ca soarele când rãsare,
Ca viºinu când înfloare,
Ca un pãun împestriþat, codat
De lume lãudat. (Din Banat)

7.1.5. Antiteza. Formule de contrast în folclor
În opinia lui Ovidiu Bîrlea, folclorul ar putea fi denumit pe scurt
poezia contrastelor ºi repetiþiilor de felurite forme.137
136 Bîrlea O. 1979. 118.
137 Op. cit. 136
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Tehnica de a reduce realitatea la formele sale extreme apare cu
pregnanþã în epica popularã, mai ales în basmul fantastic, unde personajele au sau calitãþi de grad maxim, sau defecte total reprobabile. Unii exegeþi vorbesc de o obsesie popularã pentru aspectele contrastante, realitatea fiind redusã la cei doi poli opuºi, încât s-ar putea spune cã toþi
creatorii populari aratã o aversiune fãþiºã faþã de nuanþe.
Formele contrastului prezintã o mare diversitate, în textele folclorice.
Singularizarea constã în a opune cazul individual tuturor celorlalte
din aceeaºi categorie, dupã formula toate sunt astfel, numai unul e dimpotrivã(aºa). Atare exagerare poeticã are rostul de a concentra dintr-o datã atenþia asupra ceea ce este bãtãtor la ochi. Procedeul este frecvent în
descântece:
ªi fãcui o masã mare,
Toate bubele le chemai,
Numai bubele dulci nu le chemai. (Din Muntenia)
În cântecele lirice ºi epice, singularizarea apare cu o frecvenþã ridicatã. În colinde:
Câte flori sunt pe pãmânt
Tãte merg la jurãmânt,
Numai floarea soarelui
ªade-n poarta raiului. (Din Muntenia)
În zorile nupþiale:
În grãdina lui Ion
Toate pãsãrile dorm
Numai una n-are somn
Îmi zboarã din pom în pom. (Din Oltenia)
În lirica popularã:
ªi-am pus gându sã mã-nsor,
Toate fetele mã vor
Numai Leanca preoteasã
Nu mã lasã sã-mi fac casã. (Din Oltenia)
Metafora negatã este o formã a contrastului. Procedeul constã în a
aduce în scenã o imagine uluitoare, pentru a fi repede corectatã ºi readusã la adevãratele sale trãsãturi proprii:
Este un câmp dalb de flori,
Nu mi-i câmpu dalb de flori
Ci mi-i câmpu dalb de oi. (Din Bihor)
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Pe deasupra casei mele
Zboarã un stol de rândunele
Acele nu-s rândunele,
Acele-s gândurile mele. (Din Banat)
La podu cu zalele
Rãsãrit-a soarele,
Dar nu-i soare rãsãrit
Cã-i bãdiþa-mpodobit. (Din Banat)
Hiperbola folcloricã e generatã tot de resortul contrastului. Ea se
vãdeºte în primul rând o metodã de a îngroºa trãsãturile eroilor ºi ale faptelor sãvârºite, prin contrast evident cu realitatea cotidianã:
ª-alerga ºi azvârlea
Buzduganul lui de fier
Sus în vãzduh pân la cer. (Din Oltenia)
Intensitatea sentimentului de dragoste, al celui erotic capãtã dimensiuni hiperbolice:
Inele când am schimbat,
Munþii s-au cutremurat,
Brazii verzi s-au scuturat,
Fântâna s-a turburat. (Din Muntenia)
Când se-ncepe dragostea,
Rãsare pe cer o stea
De-o fi dragoste curatã,
Steaua-i mare cât o roatã. (Din Banat)
Dragostea mea din fetie
Nu-i diac s-o poate scrie,
Nici de-ar fi ceriul hârtie
ªi luna un cãlimari,
Iar soarele un diecel
Sã tot scrie mãrunþel. (Din Bihor)
Oximoronul  genereazã imagini contrastante, unele având la bazã
ironia. El apare, mai cu seamã, în cântecele ºi strigãturile satirice:
Eºti tinericã ca mama
Subþiricã ca soba. (Din Banat)
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Atunci mândrã, te-oi lua
Când tu cã mi-i numãra
Frunza de pe nouã nuci,
Iarba de pe nouã lunci. (Din Ardeal)
I-o veni minte (nevestei proaste) atunci,
Când o creºte în tei nuci,
ªi alunele din plop
ªi piersicile prin soc
ªi n-o fi apã la scoc. (Din Muntenia)
Contrastele, antagonismele binare sunt deosebit de productive în
cântece lirice, strigãturi, proverbe. Cele mai frecvente antagonisme: tânãr
 bãtrân, bogat  sãrac, babã bãtrânã  fatã frumoasã, tinereþe  bãtrâneþe,
flãcãu  bãrbat, fatã  nevastã, urât  frumos, alb  negru, mic  mare,
dulce  amar, râde  plânge, ziua  noaptea, uºor  greu etc.
Decât pitã ºi slãninã
De la o babã bãtrânã,
Mai bine o coajã arsã
De la o fatã frumoasã. (Din Banat)
Ce-ai putut la tinereþe
Nu mai poþi la bãtrâneþe
Tinereþea-i fulg pe apã
Bãtrâneþea-i zid de piatrã. (Din Muntenia)
Moarte-mi fac nevestele,
Dar mã-nvie fetele. (Din Banat)
Om urât sã-mi deie pace,
Cel frumos sã vie-ncoace. (Din Banat)
Codrule, când te-am trecut,
Fost-ai verde ºi-nfrunzit,
Io tânãr ºi nãcãjit,
Când napoi m-am înturnat,
Fost-ai veºted ºi uscat,
Io bãtrân ºi supãrat (Din Sãlaj)
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Peºtii cei mari mãnâncã pe cei mici.
Acum plânge în cãmarã râsul ei de astã varã.
Ziua-n rând cu fetele
Noaptea cu nevestele. (Din Oltenia)

7.1.6. Repetiþia
Repetiþia joacã un rol mare în creaþia folcloricã. Este deosebit de frecventã în muzica ºi în dansul popular.
Repetiþia are la bazã mai multe resorturi, în primul rând de naturã
culticã, ritualã. Potrivit concepþiei strãvechi, unele numere  3, 7, 9 ,
împreunã cu multiplii lor  posedau o forþã intrinsecã, absentã în celelalte. Ca atare, un gest, o acþiune, un cuvânt rostit puteau avea eficienþã
numai dacã erau repetate de trei, de ºapte etc. ori.
Repetiþia cunoaºte în folclor diferite forme cu funcþii compoziþionale:
Anafora, adicã repetarea începutului versului în versul urmãtor. Se
întâlneºte în aproape toate speciile versificate. Atare repetare e impusã de
douã resorturi: adãugarea unor detalii noi, prilej de a trece la altã temã:
Neagrã corãbioarã,
Neagrã ºi smolitã  (Din Muntenia)
  Ori nu te-am scãpat,
Ori nu te-am purtat  (Din Muntenia)
În pãdure nãscui
În pãdure crescui  (Din Ardeal)
Anadiploza este repetarea pãrþii a doua a versului în întâia jumãtate
a versului urmãtor. Reluarea oferã întotdeauna un prilej de a insera noi
date despre aspectul repetat. Anadiploza e frecventã atât în liricã, cât ºi
în epicã:
Nu e doru boalã mare
 Boalã mare ºi cu jale. (Din Ardeal)
La o casã pãrãsitã,
Pãrãsitã ºi urâtã. (Din Ardeal)
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Când m-ajunge, stau în loc
 Stau în loc ºi mã socot. (Din Oltenia)
Câteva ghicitori sunt construite cu ajutorul anadiplozei.
Vorbim de paralelismul analogic când versul (versurile) urmãtor nu
repetã conþinutul celui dintâi, ci aduce ceva nou, similar sau analog sub
diferite aspecte: opoziþie, enumerare etc. Funcþia acestui procedeu este
amplificarea ideii poetice:
Nu mi-i rãu din Dumnezeu,
Ci mi-i rãu de dorul tãu. (Din Banat)
Paralelismul analogic permite înºiruirea imaginilor într-o spiralã
mereu ascendentã care mãreºte tensiunea:
 Fã-mã trestie de baltã,
Sã mã taie cu coasa,
Sã mã adune cu grebla,
Sã mã facã o cãpâþã,
Sã mã ieie boii-n coarne,
Sã m-arunce în câmpie,
Sã mã fac bucium de vie,
Sã mã fac un strugurel,
Sã mã mânce-un voinicel. (Din Muntenia)
În cazul paralelismului explicativ ideea versului este reluatã ºi
amplificatã:
M-o ajuns un dor º-o jele
Dup-o fatã º-o nevastã:
Dupã nevastã mi-i dor,
Dupã fatã stau sã mor. (Din Sãlaj)
Paralelismul sinonimic, ca formã a repetiþiei, se deosebeºte de cel
analogic prin faptul cã versul urmãtor (sau urmãtoare) repetã ideea versului precedent, dar cu alþi termeni. Adeseori se îmbinã cu anafora.
Ce te vaieþi,
ce te olicãieºti?
Ce sã nu mã vaiet,
Ce sã nu mã olicãiesc ? (Din Muntenia)
La tine n-are de ce sta,
La tine n-are ce cãta. (Din Muntenia)
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Un pom ofilit,
Un pom cãtrãnit. (Din Muntenia)
O formã a paralelismului sinonimic este paralelismul numeral, în
care douã versuri exprimã aceeaºi cantitate numericã:
De opt ori tot câte nouã
Îmi fac ºaptezeci ºi douã  (Din Transilvania)
Repetiþia paralelisticã enumerativã:
C-am iubit un om frumos
ªi mi-am luat un ticãlos
ªi-am iubit un diemant
ª-am luat un blãstãmat. (Din Muntenia)
Mã întreabã de cercei
Cine-a dat banii pe ei?
Cui i drag de ochii mei!
ªi mã-ntreabã de mãrgele
Cine-o dat banii pe ele?
Cui i plac buzele mele! (Din Banat)

7.1.7. Rima
Rima nu e figurã de stil, dar este un element important al versificaþiei, joacã un rol deosebit în realizarea esteticã ºi formalizarea textului
liric (cum am arãtat în capitolul Structuri compoziþionale).
V. Jirmunski considerã cã cel mai substanþial semn al rimei este
funcþia ei compoziþionalã, evidentã în poezia cultã, dar cu rosturi fundamentale în poezia popularã.138
Rima, ca repetare sonorã, este un element al instrumentaþiei (orchestraþiei) versului, dar are ºi funcþie compoziþionalã.
Rima este o marcã a finalurilor de vers, este un atribut semnificativ
al poeziei.
Rimele pot grupa versurile (la strofele de patru versuri) în succesiunea lor, 1 cu 2 ºi 3 cu 4, dupã formula aa / bb, adicã dupã rime alãturate; în alternanþa lor, 1 cu 3 ºi 2 cu 4, adicã ab /ab  dupã rime încruciºate ºi versul 1 poate rima cu 4, iar 2 cu 3, ab / ba adicã dupã rime
îmbrãþiºate.
138 Îl citeazã Constantinescu N. 1973. 29.
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În cazul strofelor mai ample intervin combinãri dintre cele mai
diverse.
Dupã identitatea tuturor elementelor sonore începând cu ultima
vocalã accentuatã se pot distinge rime bogate (coincidenþa consoanei  se
numeºte consoanã de sprijin  ce precedã ultima vocalã accentuatã) suficiente (coincidenþa ultimei vocale accentuate) ºi sãrace (o concordanþã
redusã a pãrþii post-accentuate a finalului versurilor).
Cu toate similitudinile evidente, între poezia cultã ºi cea popularã
nu se poate pune semnul egalitãþii, din punct de vedere al rimelor.
Oralitatea, caracterul fundamental al folclorului, impune existenþa
variantelor ºi, în consecinþã specificitatea rimei în poezia popularã. Dintre acestea menþionãm câteva.
O primã particularitate este aceea cã în poezia popularã rima joacã
rolul de marcã a finalului de vers.
Versificaþia popularã  remarca C. Brãiloiu  are obiceiul sã foloseascã pe re (ca ºi pe u) pentru a face sã rimeze la sfârºitul versului desinenþele a (ea, ua, ioa) plus re, cu cele ale cuvintelor care se terminã în
mod natural cu are:139
Dupã soare cum rãsare
Nime-n lume nu-l vedeare,
Cã de când ai adormitu
Roºu soare-a rãsãritu.
În poezia popularã un vers (octosilabic, hexasilabic) este întotdeauna o sintagmã, deci o unitate semnificativã, ºi niciodatã un element al
sintagmei din versul 1 nu va trece în versul 2.
Haide, mândro, sã fugim,
Amândoi sã pribegim
Cã noi bine ne lovim. (Din Ardeal)
Aceastã lege, care guverneazã construcþia versului popular, combinatã cu principiul paralelismului, are consecinþe directe asupra rimei.
Identitatea vers  sintagmã în prezenþa factorului paralelism face ca în
poziþia finalã a versurilor sã fie aduse cuvinte având aceeaºi funcþie sintacticã ºi aparþinând adesea aceleiaºi categorii morfologice:
Foaie verde a bobului
Lungu-i drumul codrului:
139 Brãiloiu C. 1967. 21.
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Drumul codrului sfârºeºte
Al dorului se lungeºte. (Din Ardeal)
În grupurile nominale raportul determinat  determinant faciliteazã
în cazul atributelor genitivale, adjectivale, participiale, rima:
De frica zapciului
ªi de groaza birului
Uitai drumul satului
ªi coarnele plugului,
Luai drumul crângului
ªi poteca codrului
ªi flinta haiducului. (Din Oltenia)
De curele-ncruciºate
De pistoale ferecate
De sãbioare atârnate. (Din Muntenia)
Rima este un element structurator al poeziei populare. Funcþia ei nu
se reduce numai la marca finalului versului, ci implicã ºi gruparea acestora laolaltã.
Funcþia organizatoare a rimei este relevantã în cazul poeziei populare pentru cã strofa este necunoscutã versificaþiei populare româneºti.
Dupã C. Brãiloiu existã pseudostrofe în constituirea cãrora rima joacã un
rol esenþial.
Cea mai simplã ºi cea mai frecventã grupare stroficã a poeziei populare este distihul.
N-avea mamã ºi nici tatã
Parcã-era nãscut din piatrã.
N-avea fraþi, n-avea surori
Parcã-era nãscut din flori. (Din Muntenia)
Existã grupuri strofice formate din trei versuri, de câte patru versuri,
mai rar, strofe de câte cinci versuri:
Tu, mireasã, ce-ai pierdut
Nici în târg nu-i de vândut:
Mamã dulce n-ai mai mult;
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Tu, mireasã, ce-ai scãpat
Nu-i în târg de cumpãrat
Mamã dulce de aflat. (Din Transilvania)
Cã ºi eu mi-am semãnat
Într-o margine de strat
ªi-a mea parte s-a uscat
De jale ºi de bãnat. (Din Muntenia)
Mã dusei la peliniþã
ªi-o gãsii cãlugãriþã!
 Bine, dragã peliniþã.
De ce eºti cãlugãriþã?
 De ce n-am avut credinþã. (Din Muntenia)
Funcþia organizatoricã a rimei se cupleazã, cum am arãtat mai înainte, cu paralelismul:
A trecut bãdiþa dealul
Cã-i cunosc mersul ºi calul;
Badea-i alb ºi calu-i sur
Blãstãma-l-aº, nu mã-ndur!
A trecut bãdiþã ºesul
ªi cunosc calul ºi mersul;
Calu-i sur, bãdiþa-i alb
Blãstãma-l-aº, dar mi-i drag. (Din Muntenia)
Monorima cunoaºte, aºadar, un numãr variabil de versuri. Secvenþele monorimice corespund adesea secvenþelor de conþinut.
Fixarea cadrului:
În buricul pãmântului,
La mormântul Domnului
La casele leului
La curþile zmeului. (Din Oltenia)
Portretizarea:
Cea maicã bãtrânã
Cu brâu de lânã,
Cu ia de sârmã,
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Cu pãr de cãmilã,
Cu doi dinþi în gurã. (Din Oltenia)
Corelarea rimei cu elemente de conþinut este ilustratã prin secvenþele evolutive ale unui sentiment, de la evocarea nostalgicã pânã la blestem:
ªtii tu, mândro, cum eram
Pânã nu ne despãrþeam,
Dintr-un mãr ne sãturam,
Dorul jos ni-l aºterneam
Cu dragostea ne-nveleam
ªi, doamne, bine trãiam.
Imperfectul accentueazã nota de nostalgie, de regret. Secvenþa a
doua, tot expozitivã, evocã momentul despãrþirii:
Un vânt mare s-a pornit
ªi pe noi ne-a dezvelit
ªi pe noi ne-o despãrþit. (Din Transilvania)
Perfectul verbelor sugereazã caracterul ireparabil al rupturii, acþiunea fiind încheiatã, definitivã.
Ultima parte este un blestem la adresa celui care a provocat despãrþirea, susþinut de verbe la imperativ:
Cine-aºa vânturi porneºte
Tunã-l, Doamne, ºi-l trãzneºte
ªi prin lut îl prãpãdeºte  (Din Muntenia)
Textul ne dezvãluie o construcþie în spiralã, iar secvenþele de conþinut
de la punctul iniþial pânã la cel final sunt marcate exact de monorime.
ªi în lumina sumarelor exemple se poate afirma cã, rima este un element esenþial al versului îndeplinind o diversitate de funcþii.
Funcþia metrico-organizatoare care presupune delimitarea, de cãtre
rimã, a rândului ritmic, în acelaºi timp unirea mai multor versuri în aºanumitele pseudostrofe.
Funcþia esteticã vizeazã încãrcãtura emoþionalã a acesteia, corelându-se cu rolul ei semantic, muzical.
Nicolae Constantinescu concluzioneazã astfel în cartea sa consacratã rimei: Poezia popularã nu cunoaºte decât rima împerecheatã ºi varianta dezvoltatã a acestui tip  monorima , celelalte moduri de aranjare
a rimei, proprii creaþiei poetice culte  rima încruciºatã sau îmbrãþiºatã
 fiind strãine poeziei folclorice.140
140 Constantinescu N. 1973. 187-188.
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8. Simbolul în poezia popularã
În capitolele anterioare am semnalat câteva simboluri, chemate sã fie
mijloace de comunicare fie în poezia enigmaticã, aforisticã, fie, îndeosebi, în poezia eroticã ºi de ceremonial. Astfel, la înmormântãri, de
exemplu, în locul celui decedat (flãcãu sau fatã) este jeluit bradul; la
nunþi este evocatã cãprioara, floarea, în locul miresei, dupã cum în
colinda pentru fecior apare învãluit în mit ºi legendã cerbul, leul etc.
Cântecele populare maghiare sunt deosebit de bogate în simboluri florale ºi ornitologice. Bradul de nuntã, de asemenea, are un conþinut simbolistic complex. În baladele populare (ºi legende) maghiare ºi româneºti,
îndrãgostiþii nefericiþi sunt simbolizaþi prin soare ºi lunã, prin pomi sau
flori ale cãror vârfuri se îmbrãþiºeazã sugerând dragostea invincibilã a
douã fiinþe care s-au iubit cu adevãrat.
Cu intenþia de a lumina puþin altfel decât o fac interpretãrile academice ºi de a apropia de folclorul literar termenul ºi noþiunea de simbol,
considerãm oportun momentul sã invocãm ºi sã comentãm câteva gânduri din opinia lui T. Burckhardt. Cercetãtorul ºi teoreticianul elveþian
considerã cã simbolurile provin din mituri.141 Termenul grecesc symbolon derivã din verbul szüm-boleo, însemnând a uni ceva, a alãtura, a
asocia (ceva cu ceva.)
În mituri sunt reprezentate legitãþi ºi procese interne ale existenþei,
ele fiind obiectivate în simboluri, adicã în imagini cu semnificaþii superioare, majore. Miturile reflectã stãri ºi forþe impersonale sau parapersonale, considerã Burckhardt.
Miturile ºi simbolurile deschid perspective mai largi. Ele reflectã existenþa nu din perspectivã umanã, ci a eternitãþii. Miturile ºi simbolurile sunt
atemporale pentru cã originea lor nu se leagã de timp (deºi nu se poate nici
nega aceastã legãturã), în centrul lor stând un nucleu metafizic etern.
Desigur, miturile interpretate astfel sunt strãine de lumea modernã,
existenþa fiind demitizatã de esenþa ei superioarã, ea fiind înlocuitã de o
lume dezrãdãcinatã, diabolicã. Or diabolicul este negarea dumnezeiescului (dia-bolosz este antonimul cuvântului sym-bolon ºi înseamnã
desparte, separã, provoacã discordie). Lumea diabolicã desparte lucrurile de semnificaþia lor înaltã, sacrã. Lumea modernã, afirmã Burckhardt
nu cunoaºte, în esenþã, semnificaþia simbolurilor, adicã sensul metaraþional al îngerilor, zeilor, infernului, satanei etc. Lipsa limbajulului simbo141 Burckhardt T. 1995. 7.
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lic face imposibilã înþelegerea lumii în profunzimea ei, limiteazã cunoaºterea doar la un sistem raþional. O asemena lume însã e profanã (pro
fanus = înaintea sacrului).
Concepþia tradiþionalã, putem concluziona pe temeiul ideilor de mai
sus, vede, în simboluri amintiri atemporale, eterne ale omenirii care se
referã la modalitãþi existenþiale majore depãºindu-ºi astfel limitele
cunoaºterii raþionale.
Dupã aceste gânduri despre simbolurile sacre, eterne ºi tradiþionale
vom preciza cã simbolurile în folclor sunt totodatã un limbaj figurativ,
convenþional prin care se exprimã conþinuturi cu semnificaþii precise ºi
fixe. Dintr-o asemenea meºteºugire a comunicãrii se încheagã anumite
tipuri de structuri artistice.
Prin intermediul simbolurilor, textele folclorice, datoritã asocierilor
corespondenþelor, cheamã la viaþã alte virtuþi ale cuvântului decât
categoriile discutate anterior. Colportorii folclorului recurg la asemenea
modalitate de comunicare poeticã tocmai pentru cã simbolul devine
factor stilistic ordonator de noi ºi noi structuri artistice.142
Simbolurile, desigur, sunt alese pe mãsura stãrilor de viaþã ce se vor
a fi sugerate, simbolizate, motiv pentru care li se conferã ºi un mare grad
de poeticitate. Prin simboluri, datoritã cãrora fraza poeticã devine adeseori elipticã ºi ermeticã dar sugerând sentimente ºi situaþii profunde,
textul folcloric dobândeºte valenþe expresive moderne. Marea bogãþie a
simbolurilor în folclor, în întreaga artã popularã, independent de etnie,
garanteazã, oricât de paradoxalã pare a fi aceastã judecatã, universalitatea ºi modernitatea folclorului.
Majoritatea simbolurilor, folosite frecvent în folclor, se pot grupa în
douã categorii: în simboluri animaliere ºi în cele vegetale.

8.1. Simboluri animaliere
Un simbol interesant, de acest gen, este leul. Voinicul din colinde se
luptã cu acest animal absent din fauna Europei. Folcloriºtii considerã cã
un asemenea motiv-simbol îºi are rãdãcini biblice, din care s-a preluat
doar sâmburele eroic. Sensul simbolic al animalului exotic este acela de
a elogia pe feciorul voinic.
Un alt simbol-cliºeu frecvent în poeziile este calul (mioara, cãprioara, cerbul). Este simbolul fidelitãþii faþã de stãpân.
142 Vrabie Gh. 1978. 203.
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8.2. Simboluri vegetale
În fruntea simbolurilor de aceastã provenienþã se situeazã, desigur,
floarea. Vorbind despre limbajul poetic al folclorului, am vãzut multiple
exemple ca în loc sã se cânte la modul direct despre tinerele fete cuprinse de dragoste ori de gândul de mãritiº se evocã floarea, busuiocul, garofiþa, ruja, trandafirul, floarea florilor º.a.m.d. Flãcãul adeseori este substituit cu un strugure, bob de strugure, spic, spicuþ, în funcþie de intenþia
de comunicare.
Aºa cum leul a devenit o emblemã pentru vitejia feciorului, floarea
este o emblemã a fetei ºi mai ales a frumuseþii ei.
Cununa reprezintã un alt simbol, cu un rost precis: acela de a fi cliºeu ordonator al unor tablouri potrivite momentelor importante din viaþa tinerei fete: la logodnã sau cãsãtorie. Structura devine mai complexã
dacã avem în vedere faptul cã la cununã a fost asociat ºi mãrul, simbol
cu rãdãcini erotice strãvechi.
Bradul, creanga de brad sunt simboluri ale tinerilor, fãrã deosebire
de sexe, deºi, potrivit intenþiei comunicative el poate simboliza pe flãcãul-mire, pe fata-mireasã. În cadrul ritualului de cãsãtorie practicat în
secuime bradul, ca ornament ritual, are o încãrcãturã polisemanticã.143
Atât la români cât ºi la maghiari bradul este simbolul tânãrului decedat
(vezi capitolul ritualurilor de trecere).

9. Folclorul ºi literatura
Problematica raportului dintre folclor ºi literaturã a fost atinsã, chiar
analizatã în mai multe puncte pertinente. Nu rãmâne decât sã facem o
concluzionare, o punctare a acestuia pentru studenþii filologi, pentru viitorii profesori de literaturã, purtãtori de culturã umanistã.
Studierea diferenþiatã a folclorului literar nu este un scop în sine ci
se impune datoritã valorilor estetice pe care le are. Dacã folclorul ar prezenta doar interes lingvistic, etnologic, etnografic ºi sociologic, pentru
cel care studiazã literatura, arta scrisului aparþinând unui popor nu ar
avea de ce sã-l ia în consideraþie. Folclorul include însã reale valori artistice, estetice, de aceea cercetarea lui intrã, evident, în obligaþia celui care
cerceteazã, studiazã creaþia literarã. Acesta poate sã nu fie ºi folclorist.
143 Balázs L. 1994. 89-90; 127-134; 245-249.
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În concepþia lui G. Cãlinescu (cel din Istoria literaturii române 1941)
folclorul prezintã interes literar numai ca sursã, ca punct de plecare sau
imbold al creaþiei culte. Însã, cum Cãlinescu însuºi menþioneazã, o seamã de scriitori înviaserã, în anii când acesta îºi construia monumentala sintezã, ºi alte elemente fabuloase, îndeosebi de naturã religioasã.
Realitatea e cã folclorul literar, aºa cum conchide D. Micu, fertilizase ºi fertiliza (fertilizeazã în permanenþã) literatura 144
S-a afirmat, ºi nu fãrã temei, cã în cultura românã folclorul a îndeplinit în raport cu creaþia literarã cultã rolul exercitat în alte culturi de literatura clasicã. Literatura românã cultã e pãtrunsã de spiritul creaþiei populare, de palpitul acesteia pânã în cele mai intime resorturi. Structurile ei
includ cu prisosinþã modalitãþi formative ºi tehnici folclorice. În poezie,
factura prozodicã popularã apare în unele dintre cele mai rezonante versuri eminesciene (Revedere, Ce te legeni?). Spre a nu mai aminti Doinele
lui V. Alecsandri! În literatura secolului al XX-lea, metrul popular a fost
cultivat de T. Arghezi, L. Blaga, I. Pillat, Ion Barbu etc. Alþi poeþi printre
care Bolintineanu, Coºbuc, Iosif, Goga, Topârceanu, Voiculescu ºi alþii, au
valorificat specii ale folclorului literar (blestemul, doina, cântecul bãtrânesc, descântecul, oraþia de nuntã, bocetul, colinda etc.), au integrat propriilor limbaje expresii, sintagme, locuþiuni, întorsãturi de frazã specifice
vorbirii þãrãneºti. Operele lor, ca ºi ale celor anterior numiþi (ºi ale altora,
nemenþionaþi) includ motive de basm, de legendã, de baladã, reminiscenþe de mitologie. Elemente de acest gen  ºi material folcloric aparþinând
altor categorii ºi specii, ca snoava, proverbul, cimilitura  încorporeazã ºi
operele multor prozatori ºi dramaturgi: Odobescu, Hasdeu, Gane, Eminescu, Slavici, Sadoveanu, Galaction, Agârbiceanu, Mircea Eliade  ºi atâþia
alþii. Ion Creangã e însuºi duhul folclorului naþional, încarnat. Chiar ºi
avangardiºtii (ºi înaintea lor, simboliºtii) s-au slujit, în felul lor, de folclor
 cum însuºi Cãlinescu o specificã, în Opera lui Mihai Eminescu. Prin
interpretarea unor situaþii de basm ºi de baladã s-a creat capodopera poeziei româneºti, Luceafãrul eminescian.

144 Micu D. 2000. 16.
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