ASPECTIi;AL1i;EDJTArUI FOLCLORULUIIN CADHUL
CENTHILOR JUDETENE De lNDRUJ\IAREA CREATmI POPULAIn
ŞI A MIŞCĂRII ARTISTICE DE :MASA
DE
IONB. CIUBOTARU
Editareafolcloruluiocupă un loc de seama rn activitateaCcntrolorjudeţene
de 'indrumarea creaţieipopulareşi a miscăruartisticede masă,instituţiichemate
să contribuieefectivla descoperirea5i promovarea,pe diferite căi, a tot ceea ce
este valorosîn domeniul.culturhnoastre populare.Dacă,la inceput,culegerilede
folclor apărute sub acest patrona],erau destinate,cu precădere,să sprijine,mişcarea artistică de amatori- ceea ce explicăintr-o oarecaremăsură anumite('.arenţc metodologice-- cu vremea s-a ivit necesitateaulloreerceti'tri folclorice
regionalemai sistematice,menite să realizeze "culegeriilustratIve'pentru creaţia contemporaniidin diverse colţuri ale patriei noastre"1. Casele'judeţene ale
creaţieipopulare (actualeleCentre de indrumare)nu au intirziat d-şi lărgească
şi să-şi diversificeactivitateaîn această direcţie,numai că, uneori; cei angajaţi
in astfel ele acţiuni s-au arătat a fi extrem de grăbiţi, plerzînd.elin vedere că
"cercetareafolcloricălocală trebuie să se plaseze la nivelul bun al cercetărilor
folcloricegenerale"2,pentruca ostenealasă nu l'ie zadarnică.
Integrareacercctăr-i
i Iolcloriceîn viaţa culturalănouă a j\lleţeloI'patriei s-a
produs ca un proces firesc, mai ales acolo uude venea să rcvitalizezefrumoase
tradiţii locale,i a căpătat o oxtensiuncatît de mare încît, la un momentdat,
fenomenula :fostconsiderat"senmificativpentru caracterul de masă al muncii
folcloricede azi"3. Aproapein fiecare judeţ au apărut, pînă in prezent, cinci,
şase sau chiar mai multe volumede folclor,însumînd,în medie. I 500·_·-2000
pagini tiparrte, ceea ce, la nivel naţional,reprezintăo realizareLm',precedent.Lucrăr-Il«alcătuite cu competenţăşi probitate ştiirrtlfică,nu puţine Ia număr, s-au
bucurat întotdeaunade un larg interes, fiind apreciateşi de specialisti, care "nu
pot totuşi cuprindeintreagavarietate stilistidi locală a Iitcraturt},muzicii,dansurllor şi obiceiur-ilor
populare"4.
Pe de altă parte, însă, s-a constatat că, odată cu creşterea numărului de
volume ttpărite, exigenţeleunor Centre de indrumare au scăzut, în chip Surprinzntor,favorizindastfel pătrundereaamatorlsmuluiîn acest domenlude actiJ%5,1V. Adăscăliţei,Cercetârijoldoristiceregionale,"Iaşul literara, XVI, nr. 1,
2M. l'op, Va.le zune[olcloriceaşteo·ptăsă fie defrişate,"Scinteia",XXXV1JI,
nr. 8056,l(JG9.
3 A. Fochi, 15 ani de foldori.sticăin T.P.R, ,,,Revistade folclor", VIII,
nr. 1-2, 196a.
4 1\1.Pop,loc.cir.,p, 4,
BDD-A1479 © 1976 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 35.175.201.175 (2023-01-09 01:33:42 UTC)

20(i

10NIl. CreDO'rAHI!

2

vitate. Proliferareacolcctiilor regionalede folclor,in care textele sint publicate
la Int.imnlar»(fără a se indica de la cine, cînd şi de către cine au fost culese),
lipsa de discernămîntin sclccUlI'ei!
materialuluiadunat, ncglijarca legilor ce guvernează adevărata creaţie folcloridi,intcrvcnţia (declarati}sau nu) în toxtcle
culese,f'rer-vcnţaunor greşeli de ortografie.i punctuaţies.a, au determinnt,cum
era ,i firesc,reacţia unor specialişti5 care au atras atenţia asupra pericoluluitul(r;lrii dllctuntismulu!în cerceUn'caculturii populare.In ce măsură observaţiile
de mai sus au ajuns Ia cei interesaţinu putempreciza.schimbăr:hotru-îtoarc,
insa,
în această privinţă nu s-au produs,fapt ce justif'lcâintervenţiade faţă. Şi pcntru e<"t
în principi.uchestiuneait fost deja discutatăsupunem,in cele ce urmează,
unei succinteanalize aspecte ale ronţinutuluiunora dintre Iucrările de folclor
regionale,publicalein ultimii ani6. Fiu'ă indoiala.Iucrarrlola care ne vom referi
aui părţi pozitive,unr-oriele prodominri«hinr.dar nu' izbînzile acestei munci
ne-am propus să le rclicram în contextulcip [aţel,ci .neajuns1l1:ile
ci. care. nu o
dată. ecllpscazăşi cele mai frumoaserealtzări.
La Piteşti a apărut. În cursul anului ID71,o a.ncoloyie
7 de folclor poetic,
Intocmităde GeorgeCristea Nicolescui profntatade Sergiu Nicolaescu.îl] care
sint incluse atît piese publicateanterior în diverse volumesau periodice,cit ;,;i
texte inedite.Ce reprezintăaceastăantologiepenrru folclorulargeşeanaflăm dintr-un avertismentimprimatpe coperta intcrtoarăa volumului:"Atragematcntin
ef1titulatura de antologienu incumbaopulzareamatet-ialu
lui folcloricexistent în
această zona" ('). Este, prin urmare, () selecţie,dealtfel,singurulsens pe carr- îl
consemneazăpentru termenul respectiv,toate dieţionan'leDin prcfatâ rezultă
că autorul,"dovedindun ousi deosebit"3, a ak.ătuitvolumuldupă "criteriulestetic" (p. 7). Iată cîteva dintre pieselcvantologice
cuprinseîn prima secţiunea volumului,in care majoritateao formeazăcîntecelede dragosteşi dor: "Vară,vară,
prlmăvară/ Cind sâ te mal vedemIară. / Copilusii-npielea goală I Cu Iocsoarcle
p-af'arăI Şi pe puica-n uscioară"(p. 2:3).Dorul după fiinţ, dragă capătă şi el o
caructcrtzarepceticăcasemânâtonrc
: "Frl-rnc"t
Doamne-uncurcubeu Fă-ruă Doam
ne-un pui de zmeu ! La Murrta-neleşieu,! Să prind peşte şi' şalău I" (p. 2D).
Chemareamîndreise face în cuvinte.,alese",,.Ieşimînclruţ;'t
pin' la poartă, :' De5culţiinuma-nciima.ş;:i,
! Cum.erai la miita-nfaşLl"(p. 105),sau·în terrneniceva mai
categoriei:"Foaieverde !oboc1(t
/ Vin' cu mine, dod<'t,
f{1! Sînt feciorde V{Ic!lIWY'
(p,27). Cel cuprinsde dor nu-şi află linişteanici în somn,"PuţinLe]ce-adormitez
/
Eu CLIjale mii visez",(p. 119),pentru dl dnlgosteneste un lucru mare, "Şi-ţi mai
cliicite-orăceală/ La pi.ccre-mpleticetlj{t"
(P. 46),suferinţaînclr{lgostitlllui
căpiHînd,
uneori,proporţijîngrijorătoare:"Mergpe dnllfl şi dau din mîini! Parctt mă apiil'
de cîini" (p. (4). Este, cel puţin, ciudatAaceastC\,.ecliţiede autor",în care texte
cum sint.cele de mai sus, precumşi altele asemCtn[ltoare,
aflate la paginile:lG,G5,
107, 112,147,au putuLfi ",eLecwiedintr-un material vaSI,';şi considerate"producţii popularecare pot fi comparate,ffiri1nici o teamii,cu cele mai bune existente deja in antologiide mai maresau mai 111i('[1
circulaţie"(p. 7).
DiscutabiL'i
este şi culegereaDrag mi-i cintecul şi jocul9, ap{trut{tîn 1972
la Vaslui,sub îngrijireamuzicieniJorN. Bit!anşi M, SLan.ScopulediUiriiacestei
colecţiide folclor este expus în termeni amhigui,dac{tnu chiar ·contradictorii.
Lucrareaeste destinată"să îmbog;'iţească
reperLoriulsoliştilorvocaliai numeroaselor formaţii de muzicilpopulad\",în acelai timp, însă, vI'ea 5,'i constituie"un
5 V. Adilsc5.liţci,
articolul.citat, şi MirceaFutea,Observaţiiasupra eulegeril(!I
de folclor pubHcatede Casele regionale(judeţenc)ale creaţiei popular·cin ultimii dowlzecidc ani, ,,,Analeleştiinţifice'ale Universiti'iţii«AI.
1. Cuza»din Iaşi.",
serie nouă,secţiuneaIII, Literaturii,ţorn XVI,1970.
6 Cele şase volumeluate in discutieau ap[trut intre anii 19711973.
7 Doine şi balade din Argeş. Antologiealcătuită de George Cristea Nicoleseu,Cliun cuvint.înaintede SergiuNico]aescu,
Piteşti,H171.
[1Toatesublinieriledin articolapartin.autorului.
9 NicolaeBCtlan,MirceaStan, Drag mi-i cînteculşi jocul. CUlegerede cîntece populareşi melodiide joc din judeţul Vaslui,Vaslt;i,1972,
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inceputde sondaj al creaţ,ieimuzicalefolcloricevasluicno,olit de puţin cercetate
pitui acuin" (p. 7). Autorii.se spune în
,.nu au. pretenţia realizârii unei
liicriiri cu curccrer,;diinţ.itic,
intrucit notarca melodiilora fost tăcută mai mult
dhcct. up{t auz, recolta.]"ca
lor fiind efectuat{lla concursuri.
.." etc.. totusi,aceste
creaţii populareSQadrescaz{ji specialistilor,C;ll'Ol'a
le revint' sarcina ,,;,iile SQ]ec!.eze,s{\le studicx«,SI le valorificeteoretic,tr{lgîndconcluziile:;;tiinţifice
adecvate" (p. 8), Asadur,abordareacolecţieiîn cadru! de [aVl este pc deplin justificnL1'I,
Tema în jurul căreia gravitem:21
aproapetoale textele poetice,caci numai la
ilcesteane referim"esto dragosten.Acestsentimentpoateaducemulţumiredepllnă,
"Cu bădiţa laolaltî I Am mîncat poarnî brumati, ! /\111băut şi tulburej ! Ş··apoi
m-am iubit cu el" (p, 34-:35).sau poate determinasupărnrea badolui.căci "Maria îi rea tare I Nu-i dă gura de-aşteptare"(p, :12),poatesil declanşezedorul aprins,
"Frunzî vcrdi eli cicoari / Mari-i doru cii Iic.ioarî"(p. 124),în fine, poate genera
dezamăgirea,supărarea (ielui nir!i noroc in dragostefiind impnrtăşităde toată
colectivitateasăteascăşi chiar de elementeale nalurii : "Eu in sat cind am intrat, / Munţii s-au cutremurat, Apele s-au tulburat, ! Sătenii toţi s-au sculat"
(p. S;j).Irrvoşmîntăr:poetice similaro apar într-un cîntec ce vrea să omagiczo
calita..ţile fetelor, .,Fetili din MoldovaI Mult imi rupi inima, / [lin Bacau piu'
la Oneşti,! Nu mai şt.ii ci :;î alegi"(p. 51),in unde cîntecede nuntu, "Mamazici:
hai, dă-i zor I Ci stă mirili-n pridvor"(p. 50),pn'C1I111
!ii in unele texte cu conţinut nedefinit: ,.M-otrimis mama Ia vie! Sit aduc .struguri din vie I Şi-am stat
toată zrua-nluncă ! Şi n-am mai ştiut ele muncă"(p'. GO),La rindul lor, strigălurile sînt, in majm'itate,rodul aceluiaşiproces de .,elaborare"artislidi: "Moş
Costicfldin lVIitoc:
I Indeamnifăc{lila jioc i ." ; 1\10;;;
Jianu, cu cojoc / 1n-,
deamnî flăc[lila jioc;;etc. (p, 129).O afirmaţie din prefaţ{i,a cărei justeţe se
vcrificl\aproapela fiecarepagină,face inutil orice comentariu:"Colecţian-a fOBt
alcâ.tuitc1
pe baza vreunui.cri.teriuvaloric,d( vechimesau ele autenticitate"(p. 7),
Survine,totuşi,în; mod legitim,intrebarea: de ce a fost publicatiio astfel dţ' lucrare, care pune într-o lumină falsă!Orealitatea folcloric:lcontemporanilil judeţului Vaslui? Si'inu uit[ttncit din folclorulacestei7.Ones,-anutrit, cu precădere,
timp ele 1.1pl'Oape
tr'eisprezeceani, revista ele limbă, literaturiI şi, arUi popularii
"Ion Creangl"11constituindi asU\ziun serios punct de refcrinţ(ty
pentru spe:ialiştî,
.
:tn culegereade folclor poetic buzoian Doru.Zeele unde;'vii. , . 12,publicatiI
în allul Hl7:1,intenţia profesorilorN, Peneş şi (;11.B<iicuşil fost de a pune in
valoare .,uneledintre cel.cm(i reprezentativeproducţii lirice;9i epice din crea
ţia noaslr;:lpopulară"(p, 2), Aflat intr-llI1spaţ.iude confluehţLI.
Buziiul,aceastii
stri'lvechevatrEtfolcloric{lsi-a tras, adesea, seva din substanta spidtualiUltii
populareCiCeIOI"
trei provinciiromdneşti,,.influenţelefiind asimila'lein mod creator, în sensul intcgr2lriilor într-o concepţiecstetic{lproprie"(p. 1), In realitate,
departe de a Ii "cele mai reprezentative';,textele cuprinsein volum vădesc,mai
curînd, 1ipstîde discernămîntîn seledan,a materialului;;i nu o "concepţieestetic[t [JI'opric"."Din poianil,c\Qla boi'\ badea lii vede rnîndra ţcsind si, cuprins
de dor, ar vrea să fie cît mai aproapede ea; "Să mă fac o suveicuţ;'i/ Mindl'o,
la 1ine-nInÎnuţcI,! Sii mă porţi elin min{j-nmîrdl ! lV!âcar,doar o s,lptăruinij"
(p, Hl),SentimenteHscmiin{ltoa.re
par să o sti"rpîneasci'l
şi pc mindră,:are, de asemenea,doreştemetamorfozarea:.,,$i-atuncim-am gîndit în mine / SEtmă fac: o
fluien\ ! Baele,la guriţa ta" (p. 19).. ,Creaţii';de aceeaşifacturilmai apar la paginile: 21, :12,7B,10:1,105, 110,nelipsindnici din spaţiul rezervat producţiilor
epice: "Am sfîrşit orIce parale ! Tot plătind la angarale , , .! Perceptorul.cu
10Pentru o edificarecit mai exacb'tasupra creaţ:ieifolcloricevasluiene,aşa
cum se prezinti'iea în zilcIe noastre, vezi Ion Oprişan,Folclordin Moldovade
Jos, în val. Folclordin 1\Joldova,
II, Bucureşti,E.P.L.,1969.
11Intemeiatil,la Bîrlad, de T. Pamfile, ]VI:.
Lupescu ş,a., revista a api'l)"u!
din august190Bpîniiîn iulie 1921.
12J)o)'ulc,de unde vii... Culegerede folclor poetic buzoian,Volumalcătuit
sub ingrijireaprofesorilorNicolaePcncşşi Gh.Băicu.$,
Buzău,197:3.
BDD-A1479 © 1976 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 35.175.201.175 (2023-01-09 01:33:42 UTC)

208

IONH. ClUBOTARlJ

turban' ! Mi-a luat din casti ţoale" (p. 140-141).O "varianUl';
ii Miorit;cî(508vorSurile)inclusăîn acest capitol('stc de naturii să stîrneascăcel puţin mirarea citi-o
l.orului.CPitrei oiobanns!sînt .,Rumeniori:;;igraşi" (p. 125);oaia năzdrăvană"Nu
mai are stare I Nicoalinare"(p. 127); ciinelemoldoveanului,
"Cel mai voinicios!
Cel mai bărbătos':(P. 127)este decis sil·-şiapere stripinul."Azi, ori niciorlata
p'utereaIl'.ca toată / Mi-o voi aruta ; Pentru viaţa ta" (P. 12D),dar sfîrşeşteîmpuscat eh' baeiul nngurean: "Cclţelandrulplinge Şi se scaldă-n singe I Cade
cu iuteala / Şi nu se rnni scoală"(p. 130).Haciul moldovean,".Mîndru1)1viclean".
dă semne de nesupunere,fapt ce provoacaameninţarealui unuurean."Hîtru I)i
viclean": "Atunci,cot la cot Te lcgillYl
de lot" (P. 13;,).Rămaserări\.'stăpin. oile
sînt îngr-ijorul.e
de soarta ce le astcaptă: "Hoţii 01' s;\ vină. Noapteapc la sttnă,
Şi ne vor fura /Ne vor junghia" (p. 1:36).Măicuta bătrînă.ascultă cele spuse de "Draga mamei, drag;'!,: Miorlţă fragi\", apoi "Pleacă supărată / Pleacă
Intristatâ l' Şi nemîngîiatăi Ca omul ce-:;;ipierde / Toat-a lui nădejde" (p.
l:HJ).Ar mai fi ele amintit că aceasUiculegerede folclor se vrea nu numai
"lUt preţios ÎlHlreptw'ţreni.ru.Ilctiviştii noştri. clll(.urali,ci şi o contribuţiede
scamâîn cadrulmi$câriijoldoristicecontemporane"
(p. 2).
Teluri asemănătoarepare S<1urmăreascăşi volumul Luru; e drumul DunâriiB, alc<1tuitde Ilie Bidui si editat la Resiţa. Colcoţiase subintltuleaz
a
Folciorpoetic, deşi cuprindeşi texte muzicale,şi îşl propune să ofere ,,0 imagine unică, organic,},a spiritualităţti dacoromâncdin defileul Dunăril, de la
Bcrz.ascala MoldovaNouă" (p. fi). Selecţia pieselor pentru această colecţie a
avut în vedere un material bogat, rod al unor îndelungatecorectări folclorice
de teren, efectuateprin anchete reluate, între anii 1962şi 1971.Chestion
arcu
repetată a aceloraşi subiecti nu i-a prilejuit autorului nici o observaţie(ceea
ce 11('surprinde),in schimb',ca o constataregenerală,semnalează"acuta destriimare a genurilorjole/.orice,datoritâ perimiLriiconţinuW.lui
lor" (p, 7), Pare să
iacil excepţiedoar genul liric, care "cunoaşteo dezvoltarefără preceelent",situaţie ce nu se reflect<lconvingătorîn colecţie.Cît de reprezentativesînt cîntecele reproduse,pentru o zonă folcloricăunde lirica a ajuns la o maxim<!înflorire, nu este prea greu de constatat.Un îndrăgostitîşi aşteapti'tmîndra: "Şi tol
stînd şi aşteptînd !Mrt trezii eu aelormind"(p. 119); altul, ceva mai norocos,
constată: "La mîndruţa nicu iubită / Am mîncat găină .friphi,j Astă searti
m-oi ducea I Şi G)coul l--oimînca" (p. 34).Tot în cadrul 1iricii"tradiţionale",
un pretins cîntec de ciităniedisloneazăsup{trătorîn raport cu adevăratelecreaţii
ele acest gen: "Sămi'i ciuc nici cu Il-aş vrea, Păi, pe cine-aşsăruta? I Şi de
tine, mult m.i-emilii / Dar tu tii că plec de silă" (p. fi4),Un loc aparte ocupă
.în volum cinteculnou, ,,înveşm.întat
în remarcabileşi înfierbintaieimaginiartistice" (p, 10). Şi 'in acest caz, lirica crotidt este pI'epotld('renUi:
"Frunziiverde
m.atosLm
! Am baele la mine-n saL / Şi frUI11DS
şi lucr;'itorI Şi lucrează PE'
tractor" (p. 4:3).Nici calitiitilernîndrei nu r<lminneobservate:.,C<1esti mîndro
de. argint, ; Cum nu-i <llta'pe p{mlÎnt,/ Cînd pe sccn21C'itigătat!'!/ 'Şi tu eşti
imbujorati'"!"
(p. 20-21). Fetele din Bozovic:isint satirizate deoarece: ,,les prin
parcuri la plimbare I Numa-llpapuci şi sandale ( Şi-şi facţoalelc de mod /
Şi pc pod llU-.jnici un glod" (p, :Hl)
, Dintr-un alt cîntec de dragosteafj;'imetl
"flaniinu se Jac UŞO]'
I Cum c1'E'dcţi
voi. rnînclre1or,
I Banii,banii, bate-Î Doamne
I De nu-i ai, tu, mori de foame"; cu toate acestea".pentru fiinţa iubitii nici un
sacrificiunu·-iprea mare: "Ii iau pardesiucu blanZl/ Şi în mînă geamantan;'l,
/
La grumazîi pun mEu-gel",
( Şi pre mîini n11111\1şi
de, piele" (p. 66).Dezamăgirea
il determin;:'l,
ins<l,pe îndrfigostitSi'ldevin,;'agresiv: ,,/\u, au, au, mînelruţă,au /
Unde-i elodas-o fac prau" (P. GG).lati'! doar citeva dintre textele "selectateîn
funcţie ele importantelenccesiti'lţide îmbogflţireCIrepertoriuluifonnaţiilorartis
ticc de amatori"(p. 6).
Unele observţji suscitii şi culegereade folclor literar 13răduleţ.de pe eri··
13Ilie Birău. L1mge drumul D1wârii.Folclorpoetic din Valea Dunăriide la
Berzascala MoldovaNouă,Heşiţa,1972.
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rare ',4,editată la Bacău,deşi nu a apărut sub egida Centruluide îndrumare a
creaţiei populareşi a miscărn artistice de masă. Rezultat al activităţiipionierilor. care se preocupă,după cum sîntem încredinţaţi,"ele pe () poziţie rigUTOS
ştiinţifică.,de culegerea,cercetarea salvareaa ceea c,emai există din Iolcloru!
truditiormlşi a ceea ee se creează condiţiilesocietăţiinoastre"(p, 3), volumul
este îngrijit de prof. PornpifiuStan, coordonareaştiinţificăli materialuluiaparţinînd conterenţiarului univ, dr. Traian Cantemir.Un capitol din colecţieeste
intitulat Lirica obiceilLrilor
de iarnă, cu toate că includedoar un pllLglLşor,
acesta
nereprezentîridaltceva decît () variantă a baladei Gruia şi SOTa,Ghicitori şi
CimilÎturisînt titlurile a două capitole distincte.în ciuda faptului că raportul
dintre cei doi termeni este de sinonirnicperfectă.In fine, o variantă a baladei
VUcan15 sau Vulcan16,răspîndită in sudul Moldoveimai ales sub formă de
plugusor apare in culegereade la Bacău intitulată Gruia şi turcii, Este adevărat
numele lui Gruia sUlruiemai puternic în conştiinţaoamenilor,totuşi,
lectura atentă a textului lasfl să se observe di informatorula rostit numele
adevărat al eroului, Fulcan, I1.LllTJ<,i
că acesta, din neatenţie probabil, Ci fost
transcrisvuUan.După cum, tot o urmare a neatcntieiparc să fie şi transcrierea
eronată a unor versuri din secvcnţa: );,i sub salcie o bătrînă./ Cu trei eaftanc in mină, / De pietre izbindu-Ic./ De sînge spalindu-Ie''17,care în culegerea pionierilorbăcăuan!apare astfel: .La () salcă-m-ărnurntă
! Era o bătrînă
/ Cu trei castane în mînă, De pe tTei izbindrele,/ De sînge spălindu-Ie"(p,
1:l), Sînt scăpilri care contravin spiritului riguros'ştii-nf:ific
al muncii de cercetare.
Monografiasatului Livezi -- Harghita18necesită o analiză mai arnănunţita. Angajaţi intr-o "pasionat;'lcercetare" a folcloruluidin această localitate,
NicolaeBucur şi C. Costin îşi propun să realizeze"nu o prezentaredescriptivă
de material documentar,ci configurareaunei sph-itualitătteu o personalitate
Ioarte bine timbrata" (p. 5), Prin urmare, o cercetare complexă,care să SUl'pr-indăparticularităţilecull.uriipopulare din această aşezare situată la poalele
munţilorCiucului,acolo unde Moldovai TransfIvaniase unesc prin trecătoarea
Ghime-Palanca.Lucrareaeste conceputăpe baza unui plan sui generis,autorii
ignorînd(cu bună ştiinţe1sau nu) imcusa bibliografiede specialitatereferitoare
la cercetarealJ1onogl'afică.
Lipsa de sistcmutiz
arc, de ordonareŞtii!ft
(ifică il materialului surprinde-În chip nepl[lcuLIdeile sînt expuseincoerent,iâl' unele observaţii eapClt21
formu!{lripripite şi chiar contradictorii.Se pun aştIel semneleega[it{ltiiintre GuLeniic
si vechi, ca si cum S[fTCl
semanti6i a ac'estOl'doi termeni
al' 1"iuna şi aceeaşi,jJentruca ap('livechiul,adică (l1ltenti.cul.,
sil fie opus noului,
wgf!rîndu-se
cii.
in
cazul
noului
(al
creaţiei
folclorice
nol,
d<ţci)
nu aralputea.
fi
vorba ele autenticitatE'.
Lipsa prozei populare din repertoriulfolcloric
satului
'LiveziprimcL(' () explicaţie care Il(' sClIteştedE' comentarii: "Poveştile,snoavele, basmelelipsesc,pentnl cii oamenii,c:inds-au adunat împreună,eVenil1"lent
destul de rar (la nunţi, botezuri,hore \[lr[me.şti),
în primul rînd au simţit nevoia
S{lcînte, sii doineaseă,să-şi spun{1p{lsurilei, in final, să-ncingi'ijocul" (P. 6).
A,rgumenLp
la fel de "întemeiate"aduc autorii şi în sprijinul unor observaţiide
ordin sociologic:"Cel au ajuns [W aici mOţli,nc-o dovedeşteexistenţa unei
plo:;:U,
la unul din .'sos]Joclarij
satului, claulh1·
190[),cu specificaţiaele la muntele
14Bri:tcluleţ
ele pe cărar(!.Culegerede folclorliteral' din judeţUlBacău,Consiliul jucleţeanal oI'ganizaţieipionierilo!',ediţie îngr. de prof. Pompiliu Stan.
coord.t. conf.univ. dr. Traian Cantemir,Bacău,1972.
15Vezi, G. Del11.Teodoresc\l,Poezii populare române, Bucureşti.Tip, Mo
dernă, J885, p. 550-·-,558,
reprod. în voI. AL !\mzulescu,Balade popuLaTe
Tomâneşti,II, Bucureşti,E.P.L.,1964,p, 86,-103.
16Vezi, Ioan Brezeanu,[n vadul BTâilei
... Folclor literar din zona Dunării
de .Jos,Brăila,1970,p. 29-40.
17Arhiva de folclor a Moldoveişi Bucovinei(AFIvIB)
IvIg.;, J, Ei.Vezi şi
L Brezeanu,loc.dt., p. 30.
13NicolaeBucur,C. Costin,Livezi- HW'f}hita,
Pagini din crcaţia folcloricâ
CIunui sat, l\1iercureaCîue,HJ72.
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ti

Gilina"
(p.: 45).
La ciuma,
fel, lupii
celorNu-mi
doi cercetiitori,
cuv
intuldovedeste
ciumii,din
strigătura
"Iv1încă,
ce-iopinia
rrunca.
mînca ibovni
ca".
că
aceastămolimă,.bîntuiscprin veacurile
pe meleagurilerespective"(p. 53).
<Desprejocurile populare de la Livezi se spune c{, sînt ,.monotone"(p. 6),
pentru ca peste numai două pagini să se subfiniezr."ritmul vioi" al acestora.
Mai mult decît atît, jocurile de aici "au in ele un clocot mistic.; rămas din
vremeacultuluizeilordar-ici".după cum şi ...linia mdodic{la majorităţiicîntecelor,
arc in eq o ritmică străveche.cu siguran{ir1
mostenitade la vcchişdaci" (p. 27),
Ce-i drept, siguranţa cu care N. Bucur si C, Costin descifreazăîn folclorulde
la Livezi "semneale unei trudit!i de adinci nidiicinidacorornan
ice" (p. 28) este
de-a dreptul dezarmanta,dar, am adăuga noi. şi incompatibilăcu rigorile spiritului ştiinţific.Lirica folcloricăeste clastf'icat»după critor+idiscutabile,In oategor-iocînteculuide dragosteşi eloT'sînt cuprinsepiese ce,exprimel jalea sau necazul.şi supărarea.Versurica: ,.Decîtcu ur-itu-ncasă, Mai bine cu boala-noasă:
/ Maicadin boală mă scoate,I Dar din urît nu
poate" (p. :n) nu par si'!
vorbeascăde dragosteşi nici dE'dor'. In 1'1
tmu1 jocurilorpopular-o,spun autorii
- continuîndsă .Jntcrnretczc''materialul cules - "bflietiisi fetele cînUî.augmentindu-şidestinul" (P. GO);strigăJurilela nuntă se onstitl;ie întI:-oirnens[l
glumă" (p. 55); un "foartE"vechi': cîntec satiric, vadind "autopersiflare",se prczintă curăţat "de oric", balast verbal": .,De cînd beau la crîrnii-n deal. /
De-atuncea-isumanul ars" (p. iil), In fîr:jjt, cînteccl.ede leaurlnsint "adevii-rate bijuterii lirice", în care mama, "vrînd s;'i-i s,jdeasc{lpruncului'sentimente
ancestrale,CÎntăde una
v.u-sirid amarui pilrinţilor,---părintilor ci"
(p. 62), încît. pruncii nu mal
după
lat' plac, ci doar la indcmnu!
din finalul CÎntecului:"StPlc:le'ii cerul Inripez.it,I Dormi, povestea s-a sîîrsit !" (p. (3).
Folclorulobiceiurilor,atît de bogat, de complex de interesant pe tot
cuprinsulţării, este ilustrat în monografiaLiveziJordoar prin ritualul 111mţii.
în prezentareacfiruia autorii s-au str[lc1uitsă p<'îstreze
ne'iLirbit{l
rînduiala moştenii:ildin bătrîni. Momenteleprincipaleale dcsfăurării nunj:ii(Peţitul,Logodna.,
PTegătirHe
pentru.nunii'i,Ziua nunţii) sînt derulatesuccesivşi comentatepe larg,
descrierilesprijinindu-seadesea PE'un mare număr de fotografiireprezentative.
Ceea ce surprinde,.însă,i se prezinUichiar în dezacordcu valoarea În sine a
ritualului propriu-zissînt aa-numitele oraţii de nuntă, care, în HiLuatiia
de faţă,
nu au nimic comun cu structura poeziei populare. Şi nu ne ref(·rim doar la
formulăriizolate, de tipul: ,.,I{;mînem,
totuşi, mihniţi, I Floarea dacă ne-o ri1piţi" (p. 70), ce,j sînt impropriiorrllliuide la ţurti, ci Ia construcţiiample, elim
ar fi 01'dţiaele închinareCibeţe/oI'("Azie zi de siid)itor\!rc De aceea are loc
aici ;' Stindardulăs! cu floare")(Il. 74).JerUlciuneamirelui
vorbe de şag{l
/ Vreau si vă vorbesc,'1 Ci despre căs\tori(' Vreau si:i grăicsc")(P. 71).
Ierliiciuneamiresei (in care fata i se' adl'ese2zi:l
: .,De la mUllcilcum ve-neai, I Mă luai în braţe, I Ner[,bdfltoraşteptai I Ca s,l m[, fac mare" (p. U:3)
şi aşa rnai departe.Tinînd seamă de cele ele mai sus, înclinămSil credemeZIo
culegerede folclor intocmiUicu seriozitate.sau chiar şi o simpLi"pre;cenlare
descriptivăde material documentar"ar li fost mult mai Util{ldecit această pretinsă monograJiecare, aşa cum il fost conceputa,nu foloseştenimiinui.Dimpotrivă, ea aduce prejudiciifolcloruluidin satul Livezi,pentru că pune în cir..
culaţie, cu autoritatea cuvîntuluitipărit, texte ce vor determinapoluarea creaţiei popularedin aceast.ălocalitatemontan-'i.
Se impune, aşadar, o atitudine mai fcrm[l, consecvent{l,
din partea celor
ce îndrumă procesulde cunoaştereşi valorificarea patrimoniuluiculturii noastre populare,pentru ca neajunsurilesemnaklteS{lnu se perpetueze.Adunarea,
clasificarea,interpretarea şi editarea folcloruluipresupun () informare serioasti
în domeniulrespectiv,însuşirea unei metodologiicorespunziitoHre
şi nu doar
dorinţa de a deveni'cu orice preţ auto!'de carLe.j\ surprindepulsul viu al crea..
ţiei populare contemporanQ
nu ÎnseamnăEl "seleda" acele producţii hibride, de
mal'gine,puţine la numiir în şuvoiullarg al foldorului literar rom[lnesc,sau a
interveni cu impietateîn conţinutuli versificaţiapieselor culese,transformîndu-le,practic,în creatii nule atît din punct de vedere artistic, cît şi documentar,
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Ni se pare, de asemenea.daunatoaretendinta unor asa-zisi.creatori poplllaride
il comite pa,sti/lrj dup.i capodoperefolclorice,schiriibînd'u-Ie
structura poetică
şi mesajul spiritual,act ce nu este cu nimic mai putin gr',iv decît acdadea
mutila, de a interveniasupra unor creaţii ale Hteraturu culte, Istor-iaiculcgc1'1
lor de Iolclor a demonstratperisabilitatea acelor texte care contravrn.în: mod
flagrant. bunului
ce earaderizeaz{]
opera adevăratuluicreator popular.',;Creatorul popula- este exponentulartistic al colectivităţii,exprimînd, iri creaţiile
sale,gîndurile, sr-ntimenteleşi năzuintelcei. El este, înainte de toate, un bun
«unoscătoral tradiţiei,pâstr-atoru!dar şi trnnsmiţătorulei" J9.Spre aceşti.eX1JOnenţi artisiici ai colectivitâţiitrebuie sit-şi îndrepte atenţia culogătorulvde folclor, dar pentru a-i identificael însuşi are nevoie de cunoştinţetemeinice,Altfel, rjsc{\să .se opreascăla cei ce se erijează în "creatori"de folclor,de fapt,
vcralIicatoride ocazie,lipsiţi de har şi străini cu totul de spiritul Să1:ătos.
al
creaţiei noastre populare.In plus, valorificareaeditorială a pieselor dobindite
de la aceşti preti.nsi rupsozi populari, pune în circulaţie forme incorecte ale
Iimbii romane: .Rupe. bade, citu-i Vrea ! Trandafir din creanga mea,"/Rupe,
dar cu gri)ulea"20; "Foaie verde cirnbrieri! Greu era. pe la boieri'.'21;'"Un)bl0.
turcil tot aiurca, ! Tot aiurea, pe pIUillrea"
22; "Foaie verde l.cllşteanâ/ Ionlcă
Popa.ma cheamă:'23etc.
'.
La
de gruv este.0i faptul e[! multe dintre accste."cl'eaţii",Lipsite"
adeSea,
nu.
ele valoare ar-tistic.i. ci ;;;ide sens, sînt puse pe seama folcloruluinC>l.
Dupa cum
se stic,
insă
,.elementele
novatoare
se. inteercază
tradiţiei şi
devin
valori
colective
numai
în masura
în care
sînt acceptate
de colectivitate
i transmise"2.1.Prin urmare, simpla alciituireel unui text, cu rime îrnpcrcchcateori
alătnrute,cum ar fi: .,Colo-n:
vale, la livezi.I E un pom cu mere verzi, / Bate
vîntul, pere pică..." ctt:., nu este suficienti]pentru a considera produsul respectiv drept creaţie folc1oridlJ10U[1,
,])eocamelat[l,
este o creaţie individualăIii
nimic mai mult: "Foaie>
verde ele mai sus IEu, SU\ncuţ:a,
l-am compus"25.Dealtfel, s-a mai atras atenţia (:[]"insu:ficienta
delimitaredintre ceea ce este astăzi
creaţie individualăşi ceea ce este creaţie'colectiviladuce cele mai marcate prejudicii activităţii folcloristiceregionale"
26, F:stcnevoie, aşadar, ca mai întîi S[l
u.)teptiirnvel'cHctul
colectivitC\ţii
:oiabia apoi sti inLegriimaceste "creaţii"în volume destinate ..s[] iransm.it[lmesajul nostru socieU'lţiiviitoare·'2;'l.
Se ştie, de
asemenea,c[l "inovaţia.ca ll1;:mifestan'
a ()]'iginallliiţ.ii,
ca S[l fie acceptată de
colectivitateşi să capete valoare de circulaţie,trebuie'să se integrezeea însăşi
tradiţiei"28,Exempleleunni\tonre.i multe'altele, asupra cărora'nu mai insistăm,
proveninddin sate cu fn]lYloasc
tradiţii folclorice,nu par să rli.spundt'l
acestui
imperativ: ','" Şi se oprete motorul/Şi nu mai merge t('ncctorul,
! Iar Ui'igelul
elin.annatLt/ Vinc-acasăşi meiceurt.ă",sau: "Oilepasc::intr-oparte, I Iu citesc,
colea,din carte, I Cums-apliometodenoi I La mioareşi la. oi"29.Punîndu-seîn
circulaţiecreaţiilede acest gen, în care abuncUt"înfierbintateimagini artistice",
se ajunge în cele din urmă, ca Jolclorulnou, cel puţin în parte, sii se situeze
19Mihai Pop, Pavel Huxăncloiu,Polelorlitcrar românesc,Bucureşti,Editura
didaetic,'işi pedagogică.,
lD7G,
p. 08.
20.Fl.oridin cîmp, Culegerede folclorpoetic din judeţul Arad, întocmitiide
ViLa1ieMunteanu,Teodol' Uluiu, Zenovin PrisLo]eanu,Iosif Dohangi.e,Arad,
19GD,
p. 15.
21J)orllle,de lI.7](lc
vii.."p. 10:3.
22Irlem,p. 14;,
23Ilie BirăLl,vol. cit" p. 66.
21MihaiPOl',Pavel Huxăndoiu,voI.cit" p,70.
2;)Ilie Birău,·voLcit.:!p. 58.
26V. Adiiscă1iţei,
loc.cit.,p 6U.
27Ilie Hir0.u,voLcit.,p, 10,
23MihaiPoP.Pavel Hux[mdoill,
voi. cit" p. 67,
29Pavel Delio!l,C:înteccşi jocuri popularcdin Moldova,Culegerealc[ltuităşi
îngrijităde MirceaStan,laiii,1972,p. 186--187.
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la antipodulcelui tradiţional,in ciuda faptului cii aparţine membriloraceleiaşi
colectivităţi.Adevăratacreaţie folcloricănouă, expresievie, pregnantă,a vremurilor pe care le trăim, este plăsmuităasemeneacelei tradiţionale,de oameniIn
zestraticu talent deosebit.Ea trebuieînsă căutată,cudtbdare şi pricepere,şi nu
înlocuităcu tot soiul de Improviznţii,care nu fac decît s{t o plaseze intr-o lumină cu tottx def'avornbl
lă.
Fără îndoială, cei mai mulţi dintre autorii colecţiiloi-de Iolclor regionale
sint bine intenţionaţişi pe deplin convinşide utilitatea munciilor, dar lipsa de
pregătire,de îndrumare competenta,îi face adesea si, e:;;ueze.Ar fi, de aceea,
necesar ca şi Centrelejudeţene de indrumare a creaţiei populare să, manifeste
mai mult interes faţă de modul în care sînt alcătuiteaceste culegeride folclor
şi, mai ales, să nu avizezepublicarealor fără referate externe. venite din partea unor specialiştiîn materie. Totodată,colecţiilesau monografiilefolclorice
regionalenu ar trebui sit mai aibă caracter de uz intcrn pentru cii, aşa cum
s..a putut observa,ele nu se adreseazănumai mlscărt: artistice de amatori.
Ar fi inexact să se creadă că întreaga activitate a Centrelorjudeţene de
îndrumarea creaţiei populare şi il mişcării artistice de masă, în privinţa editării folclorului,stă sub semnul observaţiilorde mai sus. Marea majoritate o
formeazălucrările alcătuite cu seriozitatesi pricepere,remarcabileprin frumuseţea şi prospeţimeancaltcrutăCIpieselorrcproduse,prin ţinuta ştiinţificăşi il1'tistică de ansamblu.Este un motiv în plus ca toţi cei ce manifestăinteres pcntru culegerea.şi valorificareafolclorului s{, dovedeascăexigenţesporite.
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