!i'RUMUSETH
PETRUURSACIIE
în oralitatea românească, imaginea Afroditei ca dar şi apariţie poate fi
întâlnită ÎIl categorii specializate,în descântec (cu formele subsumate, farmecul,
vraja) şi încolind. Acestea sunt poezii rituale dintre cele mai intens cultivate, iar
faptul ni se pare semnificativpentru a ni se lămuri funcţia magică şi religioasă a
frumuseţii,ca şi locul preponderentpe care îl ocupă în practicadiurnă. Descântecul
şi colindul au totodată calitatea de a conserva credinţele mitologice; ele oferă În
mareparte bazadocumentarăpentrureconstituireaunei mitologiiautohtone.xu alte
cuvinte ne plin in contact direct cu cele mai autentice imagini ale tradiţiei
îndepărtate. Vârsta lor, dacă este să ne raportăm la tim'ijiimitici, se apropie de
aceea a Afroditei,cum seva vedea indată. Există şi alte specii care pot fi invocate
În privinta vehiculăriifrumuseţii,in spiritul unei conştiinţeşi ideologiicomunitare.
Ele se raporteazăla elementedisparatede portretori de peisaj, introdusecu intenţie
stilisticăÎn ordineacompoziţiei.Descânteceleşi colindelevizează Însă aspecte mai
largi privind geneza,funcţiaşi chipul frumuseţii.
Ritualul inddnării
Cel mai interesantdescântec pe tema frumuseţii,in spiritşl lui Hesiod şi al
Afroditei, îl conţine marea colecţie fi:lui Artur Gorovei, D(3Scâ;,tecele
românilor.
Prezentămtextul întregime,Întrucâtdupă el le vom orienta şi pe celelalte:
- Duminicădimineatam-am sculat,
la fântânăam alergat
şi acolo am văzut o corabie.
Dar În corabiece era?
Era dragosteacu dragostele,
şi frumuseţeacu frumuseţile,
ochioasacu ochii,
sprincenatacu sprincenele,
genata cu genele.
albeaţa '11albeţele,
roşaţa cu roşaţele,
mintoasacu minţile.
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PETf<U
URSACHI1

Dragosteamă îmbrăca,
frumusetilemă încingen.
Eu am cerut
şi mi i-a dat,
am cerut minţileşi mi
am cerut roşata şi
dat-o,
am cerut albeţele
şi mi le-a încredinţatmie,
Cum se alege soareledin toti nourii,
aşa să fiu şi eu aleasă
de toţi boierii
şi de toate cucoanele,
de toţi flăcăii
şi de toate domnişoarele.
Cum îi apa dimineţiişi busuioculde drfigălaş
asemeneasax fitu ŞI.1eu .
Să retinem următoareleelemente
fala aleargIlla
intr-o
duminică dimineaţă. iri primele două versuri sunt fixate timpul şi spatiul m
adică momentulşi locul unde urmează să se producă transferul
conţin
şabloanefrecventeîn majoritateadescântecelorşi farmecelor. i ..eintâlnlm ca forme
de comportamentmagicşi in altă lucrare a lui Artur Gorovei:"înainte de răsăritul
soarelui, fata care merge să se spele ia un izvor, să se spele din partea din care
răsare soarele şi să zică: «După cum aşteaptă oamenii ca să răsară soarele, aş" să
mă aştepte şi să mă dorească pe mine f1ăcăih>,,2
Soarelecolaboreazăcu apa, ca În
cosmogonie.Într-adevăr,este un început; pentru el, Întrucâtse fină pe punctulde a
deschide cursul zilei; pentru apă, deoarece ajută fiinţa să urmeze elementele
primordiale (soarele, apa) intr-un ritual sociocosmic,adică să intre intr-o nouă
etapă de viaţă. Paralelismulsituaţionalînlesneştetransferulmagicde tip imitntiv /\
fost aleasă duminica, timp sacru, dar şi suport moral şi religios. IJe aici, de In
fântână, loc predestinat.facerllor", fata pleacă fie la biserică,după unele variante,
fie la horă, pentru a se mândri, in faţa lumii adunate, cu frumusetile dohânditc
Fântâna reprezintă la rândul ei locul sacru unde se intră in contact (Il apele
primordiale innoite În timpul nopţii. Ca şi izvorul, fântâna simbolizează Însuşi
oceanul cosmic, aceia care fi dat naştere şi Afroditei,şi se alimenteazădirect de la
sursă. În cursul zilei îşi pierde puterile latente, se profanează,
şi le
după miezul nopţii, când se refac ritmurile cosrn o dală cu odihna soarelui
adăpostit in taina muntelui mitic, "
şi spaţiul, afirmă un autor IlH.•dcm. fuc
corp comun cu sentimentulrealităţii care se manifestă În
şi
astlcl o
anumită validitateontologică,De aceea, În Însăşi măsura în care
compCII!TI
această viziune a plenitudinii,ele nu s-ar putea constituica variabile independente
.' Descântecele
românilo
r. StudiudeIolklor,
Bucureşti.
Imprimeria
Naliollal:"i,
1'1111!ilP
1Credinţi
şisuperstiţii,
Librăriile
..Sorec"şi ..Sfetca".1915,!07P
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una de cealalta, ca două axe
fără contaminarereciprocă, Regimul 101'
este unul de
Comuniunea spaţio-temporală creează o
dimensiune
realului, anume "timpul sărbătorii", al duminicii, care dă
speranţe
împlinire fiecărui individ.
din volumul lui Artur
Gorovei reglementează comportamentulmental al grupului.
nu lire un sens
derizoriu, cum se Încearcăsă se creadă pe cale
ci UimipICI)!W,
destinat
să asigure
mecanismelor
Fata s-a dus la fântână să se spele
ritualic pe faţă, rostind cuvinte Încărcate magie, in prezenţa apei, şi exact in
momentul răsăritului soare, Acolo are viziunea frumuseţii şi e pregătită SO
întâmpine:i se arată o corabie misterioasă,aducătoarede daruri. Prezentaei lângă
fântână(a sosit pe câmp, a zburat")sau în fântânăeste greu de explicat Dar În mit,
subforţa sacrului,geografiafizică trebuiejudecată după alte criterii: ea se schimbă,
capătă dimensiuni fantasmatice,În mit, nu realitatea geograficăse află pe primul
plan, ci realitatea umană, Geografia naturală
locul geografiei mitice, În
textul citat realitatea umană
ca
să cunoască un fenomenvde
metamorfoză:ea experimenteazăun rit trecere potrivit intereselorsale imediate.
"Aceastăgeografiecordială,susţine
Gusdorf,şi existenţialăpermitenu doar
o simplă localizarea omuluiin întinderea
ci ŞI'o ancoraretranscendentăa
tiinţei in
. Prin urmare nu
concretă are semnificaţie, ci
simbolismulmitic,
precis,
că
de departe,Ca mesagermisterios
şi asociat apei, îndeplineşteo fllljcţiebeneficăşi se bucură de un statut privilegiat
Fata primeştedarurileenumerateÎn
dragostea,frumuseţea(roşata,albeaţa,
genata), înţelepciuneaetc.
mitologianoastră are un caracter misterle şi difuz
(Lucian Blaga), ocolind discret imaginile antropomorfizate,putem ortografia
Albeaţa, Roşaţa, Genata cu majuscule.Astfel ne apar ca divinităţiaie apei, Fiecare
hrtrupează o calitate: roşul pur, albul pur etc., În sens arhetipakşi configurează,
laolaltă,un portretideal de frumuseţe.Portretisticatradiţionalănu.opereazăcu culori
intermediareori nuanţate.Ea preferăcromatismulfundamental,qa în Mioriţa, pentru
că trăsăturilefizice şi moralesunt arhetipurişi daruricare nu se cuvine să fie alterate,
Ele specifică noua condiţie a individului.Fata s-a împodobit la fântână, ceea ce
echivaleazăcu o nouă naştere;apoi s-a dus direct fie la biserică,fie la horă,cele două
unităţisocioreligioasecare o confirmăÎn noua eiexistentă,
Plecarea fetei la fântână.respectă un cod ritualic, mai mult sau mai puţin
elaborat, dar obligatoriu şi devenit formulă introductivă şablonizată. intr-Uit
descântec de dragoste din colecţia lui Nicolae PăsculescuLiteratura populară (p,
Il
14), formulaintroductivăcapătă următorulaspect:
Duminicădimineaţămă sculam,
În vărsat
La glas de cântători,
Georges
Gusdorf,
Mitşi metafizică.
Introducere
în filosofie,
Traducere
de LizucaPopescuCiobanu
şi AdinaTihu,Timişoara,
EdituraAmarcord,
1996,p,68.
4Ibidem,
p.74-.75.
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eo!.iţefepti:nee flori,
precaitl:Şfmersaiu,
fi'o (',ărare,
soan răsare.
t'llta atunge
lui Adam/Lu pârâul fut iordan", toc dtvenil
asemeneacomun
in Uricl'!erotică. in alte vflrtanteintlUnim:..Pe
cArarealui BogdanJLafântâna itli
(f'ăscufescu,p. f27} sau! .,Pe cArarealui
TraimllLaplrâ\11 Rrilor6'.lR"
Mariml, Pr4ii,.filrff1(!Ce
şi des,{tll'eri,.9((\, p.
75 Regufaprevede ca deptDsareata locul âles. fâm:ârJll,
râtt, Izvor, să se facă in
t.inl. mtfe!descâmecDIse trat\fQmlă in comrarmfsău, adtcl tfl vrajă, iar fnHnO'luf
in m:ât. l'am <liftdescântecl:ftmi tliisculescunu II resJ'ftlctatinter<HcHa,
iar cint· il
vbttt&,peMm ci fAfmvseteatrezeşre invidie, i s-a pus impotţivA,adică i·a fltcul
de fapt sau tie mit.
sAse vlikAreascăatât de tare fncât () aude Maka
()ornmJJui41Rcer, care ii sare in .
Di:arogttfdintre de este de asemenea
pbt004Zatşi a deVtmitfOl'fllt«1
distinctăin descântece:
ckf·răi?
- Cum n-oi tipa,
CtJm",) m-oi viita,
MO:tcă
fy,ecista'!
Că câtă lmtte m-a văzut,
Maica Dommfftflimi ra.spoodea
Şi lifingură aşa-mei
.grăia:
- Nte temea, t1Ute-t1tff.sfa.
Scarăde arglAtfhcea,
·Bkt acest fM()MefttiRc. ceea ce am putea numi zidirea frumuseţii, care
eomp6f'dmai mvt:reoperatmftiefectuate de Maica Domnului,tot in chip rituaHc,
M.l iAtii O
şi in fftntW şit» pârât1,pelottmp.ui, şi e dă cu'busuioc. flmtn:fl
sim'oolfciIldrostei:
Scară 8e argint făcea,
La mtftecobora.
De mM&ptă
măiua,
Pe Cftef:Je
fân.tânij,·mă
S\1.tS,
Şi fJlădespai8,
Şi măAga m ·rOO,
Pâft'la kâu,
Şt 4ftlspăta:
Pe faţă,
Pe bra,
Pe l'iept.
Pe tot tmput,
e-o stetbă de busuioc,
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în sfârşit, numea
adesea in colindii,
evocată figura fiulu·j
pat de
Şimi punea
Soarelecu
Şi-n spate,
Luna şi lumina,
I'n·umerHmei,
Doiluce.fel'ei,
În cap,
Îmiridicâ

i"

i)€l!$dfitc şi
într-un ah deseântee de dragoste
p, 13
bisericiidupă ce îndeplineşteritualulcunoscut:
Duminică
m-ara sculat,
La icoană IIHlminchinat,
La sfântarugă că m-am
Care riUm-a
rău că m-a l',«''''''''.
Uşile mi s-o
făcliile mi 5-0
Preoţii s-o rh1Iw);it'.j:lt
Şi eu ti
nu in-am încnmat,
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fata se duce la

PlâRgândumAşi vAic.l1l'ind\Hll1t.
NimeRillum-a văzut,
11l"aauzit,
Numai MaicaPrecista
M..a
văzut zis,.. ,
Hr.meaZi dialQgul, iarăşi cunoscut, dUI'ă care Maica DOfnnului. mereu
disponibilă şi gata să bltervină, o ia de mână
şi o
Iil apa
blnefădtoare, aflatâ .,SUS,mai sus", alt tip de
spirituală şi
Asemeneafictitlu fi spaţiului se 'întâlneşteşi În
"Sus, ia pOArtat'lliulllf"
"Sub poalele ()erului","ColO-fiSU.S,
mal tn sus", ori în balade: .Pe-un pidrH de
plai". Maica Ol)rrlllUlui
o spalllpe fată "din cap până-ntălpi", tlJl'nându·.j
apa direct
dintr-o
de argint.
se
de rtud şi de urâtul pe care inamicele le-au
trimis .pe cale
prin dat şi prinfilpt, (:·3să devină Ileplăculă la port şi
înfăţişare, Fata este readusăla starea inilialilşi
încercatea Il se duce la
biserică. Dar mai întâi
ritual
adică se spaM "pe ochi
negri" şi seinchină la
i se deschidesingură de astă dată; mai mult
decât atât, i se constn.licşte
ideal,ca şi il1descânteculanterior,insă diferit
ca profil:
Codiţă de mătasecă mi,a slobozit,
Ochi de şoim mi-a zidit
Sprincenede corb mi-a dăruit
Pe.capmi-a aruncat coroanăîmpărătească
Şi tot mi-a mai dat fată de împărăteasă
Cinste depreoteasă.
Fireşte, urmează spălattd ritualic de curăţire, de rău/urat şi de dat/llpt. Şi
pentrucă repetiţia, ca elaborarestilistică, domină descântect1(secvenţe.ritualice.
enumed'iri,gruPHrIde versuri,pottrete stilizate, peisaje mirifice, scurte oratii şi
laHde),experienţaeste reluată:fata se duce dinl10ula biserică,exact ca prima dată:
uşile se deschid, preoţii încep sh\}ba specială pentru ea, toată lumea cade in
admiratie, iar laudele numai contenesc.Repetiţiaeste 11'ir[!
Îndoialăplictisitoareşi
Încarcăadesea eompoziia descânteeutu].Dar ea ţine de esenţa acestui tip de ritual
magic. in deseânteeele vechi, unde structura clasică este mai bine conservată, se
respectă o anume siruetrie numerică cerută de rezolvarea conflictuală. Seria
numerică trebuie dusă pllnăfa capăt, pitnă la Închidere, pentru că propune o
alternanţă de ennetizari şi decriptări. În folcloru! oriental există basme dt'SIHC
vrăjitoriÎn care
işÎîncearcă puterilepe calea metamorfozelor.Fiecaredintre
protagonişti îşi wnlăreşte adversarul până dind acesta comite o
de
momentori epuizeazătoate posibilităţilede camuflare.În folclorulromânescexistă
o istorioarăculeasă de Mihail Lupescnşi intitulatăPovesteamâţei. Este vorba de o
variantă a legendei potopului biblic, in care protagoniştiidin textul clasic sunl
inlocuiţi cu Adam şi Eva, Diavolul află·de ia femeie că Adam, sfătuit (k: Domnlll,
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o conbie
pretinde i se
diavolul. in
mănuşa care
mănâncă,
"''''I,·t",,,
accesibilă,ei \Im
şi
este
thuulIsete §(Idă cu inm...jiirc
puteri ireconciliabile,
forţe malefice; flecare
exterminareaceluilalt,
l\eimpăcatiahâului. iar
frumosul nu acceptă rivalitatea urâtului, şi este ermetică pentru că :nu
cursiv naşterea frumuseţii ca dar al
Datorităputerilor negativeale răului, nu
ale apei In general (opoziţia directă este frumos/urât, nu apă/urât), descântecul
inventeazăo
de ecbivocurit.La-fântânn lui Adam",
pârâul lui
Iordan"), paralelisme
biserica),
itlnerarele În
diferite.
utilizează tehnici
asemănătoare
naraţiunile
amintite,
cunosc
mlfl'}!.,i(:i,;;
cu o srilistică mHÎputin ngiolllltI'HtitYIEle
au suferit
un fenomen de destructurareşi!
şi
CI.Iinteres estetic. Un
colecţia
S,
tit.lul,semnificativca poezie.
Chemareaapei rouroase:
Apă, apă rouroasăt
fă-mă mândrăşi frumoasfl
grâu!
pe masă.
Ca sfântul soare
Când răsare,
Ca busuioculcând e-n
dragoste-ipe lume
Toată s-o pui pe mine-anume.
Câţi feciori că m-or
Eu lor dragă
cădea,
Câţi bătrâni m-or
cuvântulm-or
Textul citat se nretează mai curând la ° analiză literară decât la una specifică
descântecului
simboluri mitice, scenariu ritualistic,
gestică magică, limbaj
Nimic din toate acestea Dacă Il-ar figura alături de
vrăji şi
uşor recunoscut
lor tradiţională,am fi tentati să
abordăm textul
rouroase din
strict literară; am reţine
următoarele elemente
1) o compoziţie lirică formată din două părţi
perfect simetrice,din
şase
Prima
este o rugăciunepăgână
adresată apei, asemenea
care
soarele ori codrul. modalitate
de poetizare se foloseşte compoziţia simplă: se apelează la elemente din natură,
portret fizic de frumuseţe;
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partea a doua a poeziei este o automare şi se structurează
singur
element stilistic, repetitia, care angaJeazâ
"_'''H:
prima
parte construieşteUriportret fizic, li doua realtzează
În poezia orală de dragoste;3) clivântullrumuseţe
întreagasarcină
semantică a primei părţi, dragoste
rol in Il doua. Unitatea
ideaticăa textului este asiguratăde Înrudireapână la sinonimiea celor
cuvinte
suport,frumos şi dragoste. În poezia
propriu-zisăse întâmplă ca
înlocuiască, după caz, pe celălalt. în asemenea situaţii se foloseşte de asemenea
paralelismulsemantic;4) doar prozodiadiferenţiazăfoarte vag
două segmente:
structurilemetrice nu sunt aceleaşi peste tot, fapt explicabildatorită desincretizării
şi tendintei noastre a aplica ,,ritmareanaturală": rimele apar
În primul
şi eşuate în al doilea. Cu excepţia organizării strofice, structura metrică şi
neconcordantaprivindrimeletrebuie consideratesupravieţuiriale formelorarhaice.
PrezentareaetnograficăIl textului o găsim într-o notiţă explicativăaparţinând
lui FI. Marian: "Fata care voeşte
numaidecâtiubită se scoală În ziua.
Anul Nou sau Sân-Vasiledis-de-dimineaţă,
nu
soarele,se
cu
hainele cele mai nouă, mai bune şi
curate ce le
şi
la izvor sau
la o apă curgătoare din apropiere,rosteşte cuvintele mai sus arătate. După aceea,
spălându-se pe mâini şi pe obraz, se întoarce acasă,
'in acelaşi
ca
nimenea să 0·0 vadă, căci văzând-o,farmecul n-ar avea nici un efect'", înţelegem
acum cât de severă era interdicţia impusă fetei care se ducea la izvor ori la
pentru a cere să fie înfrumuseţată.Apa mitică
darul cu
pentru Gri
potenţele sale sunt inepuizabileşi se
cu generozitate.Însă
o
problemă grea păstrarea darului intrat in posesia cuiva. Ei poate fi pierdut din
neatenţie.Pentru recuperarese apeleazăla 1.111
ritual mult mai elaborat,care imnlică
personajeadverse,cum am arătat, şi stări conflictuale.Cererea
din farmec, se
află în firea lucrurilor, de aceea ea rosteşte o incantaţie simplă, protocolară şi
frumos ornată, Asemenea secvente ritualistice se apropie de poezia autentică.
Următorul text pare un fragment de descântec, mai bine-zis o vrajă, un făcut,
Culegătorula găsit de cuviinţă,şi nu a greşit,
introducă
de
autentice de dragoste; fata prinde meşteşugul vrăjitoriei, imitându-le
ritualismuluierotic pe babele profesioniste,dat fiind că
este şi ea un
de eres:
Ce-am făcut eu nu Ut::SHI'I";,
C-am făcut eli mi-a fost drag.
Ţi-amdat vin din trei pahare,
nu
ca min-e ţară;
Ţi-amdat vin din trei
Ca min'alta să mi
5Vn'!ii.jarmece
şi desfaceri,
Bucureşti,
Tip.Giihl.IR83.p. 109,110.
liFolclordinTransilvania;
1.
Editura
pentruLiteratură,
I p.23].

BDD-A1333 © 1994-1998 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.89.6.119 (2023-01-09 21:25:52 UTC)

LHOBNDELE

31

cunoscută
Lucian
pentru antologia sa de
populară:
Domn mare", pe care o
analizează
succint ÎntNiI1eseu consacratgândirii
acesta, oricât ni iHU'părea de
unitar la lectură, se constituieşi el din două segmentedistincte. Prima
este o
ce se
prin
nu
vânt la pământ",ceea ce încearcă
1111
inceput
magie Imitativă. Versurile următoare: "..
cercul tău/In capul
meu,lŞi
tale/În
schiteaza un portret de frumuseţe pe care eul
însuşeşte in baza unei autorităţi proprii. Partea fi.dOUHrepetă formula
introductivăşi reprezintăun farmec:
Sfinte Soare,
Sfinte Domn mare,
patruzecişi patru de răzrşoaret

în
soarele este in această scrie
dătător dar; frumuseţea
soare, De
comparaţiiin lirica erotică ori În basm,
ceresc"precum şi formula şablonizată,tot Pf
din
,Ultimele trei versuri, "La toţi
i să
munte
mărgăritar îngrădit", ncearcă o nouă
1·,ri"'If,·.hp
a portretului,dar şi () autourarecomunăcolindelorşi poe-;;:iei
magice.
cuprinde numai câteva versuri,
pune În mişcare mai multebategorii de
sufletesti, forme imagistice,
ritualice, simboluri numerice pe care le face
şi Tluente.La nivelul compoziţiei este vorba, de asocierea vrăjii,
farmeculuişi oraţiei,
cuvânt Il unor
lirice diverse şi nuanţate.Să
comparăm, pentru
şi
textul lui Blaga cu prima vrajă din
colecţia lui S. Marian,care
cu versul "Eu scutur parul". Acolo pasiunile
sunt
dezlănţuite.
structuraliriculuiÎn general ni se pare
că efectul nuanţă
in interiorul ianumitor specii ritualice,
violente, regulă, şi
infirmă teoria lui Croce despre aşa-zisul
caracter
al
Autorulitalianera convins că poetul anonim
INtr fi
să traducăÎn
lirică" şi "teoreză" closetul sentimentalşi,
cu atât
mult.
dea
să-I
i-ar lipsi experienţa şi finetea
lucrului; aceea
popularăau
fi luată in consideraţie,după părereasa,
ca
estetică. în aeastă
se exprimă categoric: "În vremurile
neşlefuite şi
cântul
se înalţă totuşi, ba chiar sunt unii care,
exagerând, au afirmat că. poezia nu are
condiţie socială mai prielnică decât
hl·h"ri<>''inasemeneatimpuri
nu Înfloreşte,pentrucă, dacă ar Înflori,
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acele timpuri ar atinge, odată cu ea, conditilU)Jmsii-cea Il civllizaţiei'".
Îi
vizează pe Vico şi pe Goethe, cei care au elogiat timpul arhaic, natural şi sacru al
istoriei. Nu este cazul să intrăm aici În amănuntein ceea ce priveşteconditionarea
poeziei deciviJizalie. De altfel, nici B. Croee nu eraeonvins până la capăt
propda sa afirmaţie, dovadă pasul contradictoriu:"ChiArşi în exprimareaşi in
convetsâţia cotidiană se poate vedea, dacă suntem atenţi, cum, in fluenta 101'vie,
sfint inl10ite şi inventate, prin harul imaginaţiei, mereu
cuvinte, şi cum
fnfloreşteÎnsăşi poezia, o poezie cu tonalitătilecele mai variate, severă şi sublimă,
gingaşă, graţioasă şi surâzătoare,,8.Asemenea tnalntaşilor sEiiluminişticare l-au
Inspirat şi pe Hegel lnproblemele epicului indeosebi; Croce credea că poezia
populară ar fi Un fragment rudimentar de natuI'ij, brută, nepătrunsă de fiorul
spirituluI. În unele cazuri nu poate fi contrazis, Însă generalizâreani se pare de
neacceptat.
O variantă a incantaţieidespre care .8fost vorba, mai putin realizatăestetic, o
găsim in colecţia lui S. FI. Marian, Culegătorul mărturiseşte că textul
fost
comunicat de .Jlustrul nostru poet V. Alecsandri", de aceea îl şi
În
întregime:
Răsai soare,
Frăţioare
Cu 44 raze arzătoare.
Patruzeciţine-ţi-le,
Patru mie dă-mi-le:
Două-ofrunte,
Mai mărunte
Două mai scânteietoare
Peste ochi şi ţâţişoare.
Soare luminos!
Cât eşti de răzos,
Cât eşti de frumos,
Aşa să fiu şi eu de frumoasă,
Răzoasă,
Luminoasă
În ochii mândrului meu,
Peţi-mi-l-arDumnezeu!
Aici există o singură modificare de
partea întâi,
corespunzătoarevrăjii; ca urmare avem de a face cu
ce se încheie cu (}
urare. În rest, aceeaşi ipostază li soarelui dăruitor de
aceleaşi portrete,
aceleaşisistemede comparaţii,ceea de dezvăluie,la nivelulvariantelor,un fond
7 Benedetto
Croce,Poezia,Introducere
În criticaşi istoriapoezieişi literaturii.
Traducere
i
prefaţădeSorinStati,Bucureşti,
Editura
Univers.
1972,p.52.
Ibidem,
p.39,
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LEGENDElJI
gâlldirc imaginativă puternic ancorat in realitatea sătească, Intl'"IHInit fannec,
Chemarea soarelui, înclinat puţintelspre vrajă, astrul ceresc este mgnt să nil răsară
peste munti, apeşi case, să trimită cele patruzeci de raze şă lumineze chipul
fetei.
continuăÎn direcţiasărbătorescului,pe acelaşi portatival compozitie]:
Cum le întorci tu, sfinte soare,
La lmpărati,la..mpărăţiori,
Aşa să se întoarcăşi la mine
Fete, bărbaţi şi feciori.
Acelaşi sărbătoresc dezvoltă şi un "farmec" din colecţia lui Nicu!;:l?
Păsculescu,intitulatDe dragoste (toate farmecelesunt de dragoste),careînccpc(:ll
versurile:"Soare, soare, sfinte soare,lEumă rog sfinţiei tale,lSă-midai trei raze","
Sărbătoresculmi are numai o semnificatieexterioară,cu intentia de Il cosrniciza
chipul omului,ci şi una interioară,morală,Sociabilitateaînsăşi reprezintăo laturăa
sărbătorescului.Pe de altă parte nu sunt suficiente frumuseţeaşi bunătatea pentru
situarea individuluiîn planul valorilor,Acestoratrebuie să li se adauge şi preţuirea
semenilor, În plsn Tamilial şi social. ceea ce echivalează cu dimensiunea
utilitarismului.
validează deopotrivă frumosul, binele şi utilul,
categorii deflnitorii ale comportamentuluiliman,N{:amintim că şi Socrate, atunci
când se afla pe urmele frumosuluiîmpreunăcu llippias Maior şi-l juterogaÎn chip
"potrivire", de armonie ori de plăcut văzului şi auzului, Il-a oprit şi asupra
comportamentuluisocial. Arnândoi
să cadă
acord asupra faptului că
are şanse lntrupezefrumosul
ajunge momentulsă fie inconjuratde d
familie şi să se bucure de respectulconcetăţenilor,
Legenda celor trei meşteri
"
Pe lângă frumuseţeca dar al elementelorprimare,apa şi fonâ ..etnologiamai
consemnează Încă o sursă gcnezică, aceea a făurarilor rnagici.,Aceştia nu sunt
divinităţi, ci personaje misterioaseridicate din rândul oamenilor şi Înzestratecu o
anume pricepere, fie pe cale ollturaiă,fie
În general, mentalul etnografic
înconjoarăcu oarecareaură de legendăpe orice ins din comunitate,recunoscutprin
îndemânaredeosebită Într-un
de utilitate curentă, fierărie, olărie etc. De
regulă, se crede că
posedă.un asemeneadar are legături misterioasecu forţe
demoniace,Copiii fac roată jurul omului şi-i urmăresc lucrarea, iar femeile fac
cruce şi pleacă uluite. Oameniimai aşezaţi il privescşi ei cu.mirare şi nu le vine să
creadă, Cum mirarea înseamnă primul impuls al întrebării În drumul spre
cunoaştere,cum spune Aristotel Metafizica,se creează premise pentru fabulaţie
ori. pentru judecată. Probabil aşa se explică trecerea unui fapt real În legendă În
societatea "semicivilizată" (Van Gennep). iar dacă meşterul se Întâmplă să fie
străin, un călător, un mesager de departe, legenda.a şi prins contur, Există În
folclorul românesc o povestire hazliecare explică ceea ce ştie toată lumea, de ce
nemţii sunt foarte buni meşteşugari,au aplicaţie tehnică, Diavolul,se spune, ia În
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fiecare an câte trei pui de neamţ şi-i ţine În subteranes1\facil ucenicie la el. Ollpl\
aceea, umple lumea cu ei. Iată de ce meşterulprovoacăsentimentediverse. teamă,
dar şi respect;totdeaunaasemeneaoameni s-au bucuratde preţuirein colectivitătile
rurale, dovadă şi formulaparemiologică:.meseria.e brăţarăde aur",
Despre trei făurari de frumusete este vorba in colinda ce urmează
(Păsculescu,voI. cit., Colind de fată mare, p. 54). Textul pune in scenă un peţit,
ceea ce presupuneun ritual foarte elaborat, după regulile sărbătorescului.Păriuţi]
biliatului, asumându-şi, conform mentalului, rolul de îrnpărat], trimit (1 solie in
Uilgariasă aducă "trei zugravi,trei meşteri.mari", ca să confectionezeechipamentul
festiv. pentru vânătoarea ritualică'. Aici apare ceea ce numesc Mircea Eliade şi
Heinrich Zimmer "mitul străinului", adică al persomţjuluiÎncărcat de mister şi
credibilitate. Munca faurilor vestitorl este o simplă boeăneală ("Ciocăneşte,
bocăneşte"),adică o ritmică magică de ciocane,ca În atelierelealehimiee.Împinsă
de eurlozitate, fata selectată pentru joc şi sărbătorescse furişează să vadă ce se
infâmpl1\..
Trei scântel sar pe ea relevându-lursitul şi, totodată,făurindu-ichipul de
mireasă. Astfel, aşa cum pentru fată, unul dintre semnele sărbătorescului îl
constituie, În anumitetexte, scenajucată la fântânăşi în grădină, pentru fecioreste
Înmţişarealui ca vânător sau oştean. Un Colindde băiat (Păsculescu,p. 52) începe
CUversurileşablon:.Dinceliar de Dunăre/Greleoşti purced",Măicuţaieseîn cale, în
manieră ştiută din Mioriţa, ca şi cum ar vrea să anunţe că feciorulei este pregătit
pelltru nuntă, nu pentru moarte: 1.111
croitor şi un zugrav i-au confecţionat,primul
hainele festive, al doilea chipul, transflgurâdu-]În spiritul liturgic al frumuseţii
mistice:;,întramândoi umereiJScrisamdoi luceferi"etc. GeorgesGusdorfar spune
că i s-a aplicatmascapentrurolul ce urmeazăa fi jucat.
Modelului mitic ii este dat.să fie perpetuat prin imitaţie. Meşterii făurari au
actualizat Într-o manieră proprie sugestiile apei sau ale soarelui. Ei înşişi sunt
imitati la rândul lor, Fireşte, nu În sensul strict al cuvântului.Aşa.trebuieÎnţeleasă
legea continuităţii creaţiei, sprijinită moral atât de mitologie, cât şi de teologie.
Omul simplu este chemat să ajute şi el zidirii, şi fiecare poate contribui cu puteri
proprii, intr-o nlăsură mai mare sau mai mică. Există numeroasepoezii de dragoste
În care mama apare drept creatoarede frumuseţe.De exemplu:
Tu bădiţă din cel cut,
Scumpămamă ai avut,
Că.frumoste-a mai făcut,
Cu ochi negri de Iubit,
Cu sprincenede-amăgit.(Folclq,.din Moldova,Il, p, 558)
Sau: "Cete uiţi, bade, la mine,lOrinu sunt făcutăbine?/Iate uită la obrazJ(\
tăcut e cu rgazJŞi te uită la sprlncene,lC-a.stat mama tot de ele" (Folclor din
Transilvania, 1, p. 173). în creaţia cultă nu există asemenea credinţă
instituţionalizată.privind magia facerii şi pusă pe seama mamei. Fata Iusăsi,
beneficiara,poate spori frumuseţeaprin magie. Într-o scurtă poezie pe care Lucian
Blaga ar fi selectat-o cu siguranţă În antologia sa, se pune În scenă un adevărat
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concurs de frumuseţe: .Dragă, dragii,lLa ochi neagră/La sprincene/Ca ş-a
mele,lCuatâta ro-ai intrecut,lCucondeiulle-ai făcut" (Folclor din Moldova, 1, p.
69). De aici şi conştiinţalnvestiriicu atributulfrumuseţii,pe care fata o exprimăcu
io7re.de,re
deplină de sine: "Foiliţl, iarbădeasă/Ce-ai crezut, bade, că-mlpasă.Că
mHUZIScă nu-sfrumoasă?lDacănu-sfrumoasătare/De ce-mi ieşi, bădiţă-n cale'?"
(Folclor din Moldova, 1. p. 537). Acesta este izvorul liric din care s-a inspirat
George Coşbuc în La oglindă. Fataeste admiratoareafrumuseţiipe care IlUlITW.
ca
magiciană, a făurit-o, Vom reţine iarăşi, cum am făcut-o şi În legătură CII
..farmecul" din colecţia lui S. FI. Marian, că exemplele din lirica erotică sunt
literaturizări ale descântecelor:poezia "profanA"a evoluat din cea ritualică.
Reţinem şi o ajustarea vocabularului:a zugrăvi,a Ciopli.a scrie, a ciocăni capătă
Înte)eri diferite de cele obişnuite.Ele au implicaţiimagice şi definesc misterul
naştem frumuseţii.
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