ARII FOLCLOHICE ÎN MOLDOVA: VALEA ŞOMUZULUIMARE
DE
IONIL CIUBOTARU
BazlTIulŞomuzuluiMare se află In extremitatea sud-estică a judetului
S#Jceava,pe p:lrtea dreaptă a SireLului. şi cuprinde un număr de peste 50 de
localităţiI ceformează o arie lingvistică etfio-Iolcloricăunitară şi conservatoane. Vechimealocalităţilor de pe valea Şornuzuluieste considerabilă.Multe
cu denumirea actuală, in dbcumcnteJydilisecolele
Îngăduie să se presupună eli data fundării lor
Creaţi»populară de aici, pe care o vornpreun interes deosebit,.atît prinfaptlIl că reprezi nHl
cOlJilu:'IJF't
intre Moldova.şi Bucovina, GÎtşi pentru
[()(:aliti-iti
depe Şornuzsau aşezăt.rncă din secolulal XVIII-lea,
de români transilvăneni. Ca.rmal'e CIacestei îndelungate
convieţuiri, Ia care trcbUlesă zdiiugam şi mişcarea permanentă a l'0Iliânilol'
din Moldova şi Ardeal peste culmile Carpaţilor, cultura populară din perimetrul şomuzeanpune pruhlerne complexe şi extrem de intqesante, asupra
cărora vom stărui însă eu alt prilej".
'
Faptul căIn sflrşitul secolului al XV-lea valea Şornuzului Mare era
aproapeÎn întregirriepopulatăne indrepfăţeştesaconsiderăm că în morncntu
stabilirii aici a românilorardeleni,lucru ce s-a petrecut îrl prima jumătate a
secolului al XVIII-lea, elementele def'initoriiale culturii populare locale erau
deja cristalizate, Aportul noilor vniţi,în această privinţă, avea să se Între
vadă abia mai tîrziu, după o perioadă de convieţuire îndelungată. Ex o du
ţăranilor ardeleni ,spreMoldovaeste consemnat În documente încă din secolu
al XV-lea.Diferite napoarte din 1440 -- 1447susţin că la aceadată comunele
Sîngeorgiu,Poiana, Rebra, Şieu,Năsăud, Salva şi .Zagra ai' fi rămas cu o
1 Veziharta cu localităţile
din zonaŞomuuitui
Mare.
2 Vezi:Documente
privindistoriaRomâniei
(D. LR.), A, Moldova,
XVI I, d. 42 şi
291;,},(YI,III, d. 402; XVII:-IV, d. 127şii?7i?
; Documenta,
Romaniae
Historica(D.R.H.),
A. Moldova,
vol. 1,intocm.de C.Cihodaru,
1.Caproşu
şi L. Şimanschi,BucureştlyEd.
Acad.
R. S. România,
1975,d. 2, 6,30,55,72,90,12(:1
şi 228; voI.Il, tntocm.deL. Şirnanschi
, GeorgetaIgnatşi DumitruAgache
, Bucureşti,
Ed, Acad.R. S. România,
1976,d. 60,113,128şi
248; vol.III (manuscris),
întocm.dc C. Cihodarn
şi I. Caproşu,
d. 32,186şi26'1(Seaflăla
Institutulde istorie"A.D. Xenopol"
din Iaşi).
3 O cercetarecomparativă
amănunţităva fj efectuatăin lucrareaValeaŞomuzului
Mare.Monografie
folclorică,
aflată in curs de dennittvare
.
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populaţie destul de restrînsă-.Aceastămişcarea românilorardelenispreMoldova,
avea să înregistrezeproporţii mari şi în anul 1746,pentru ca apoi să culmineze
cu mareleval din 1763, cînd au trecut munţii cea 24000 de familii",o parte
dintre ele stahilindu-se pe valea ŞomuzuJuiMare. După cum rezultă din cele
două cotiscripiiiefectuate în anul 1778u, la cererea generalului Enzenberg,
guvernatorul Bucovinei,în satele din zona Şomuzuluise opriseră 184 de familii cu aproape 700 de suflete. Majoritateaveneau din actualele judeţe Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Cluj, Sat.u Mare, Mures, dar şi din Bihor, Sălaj,
Alba, Harghita, Sibiu şi Covasna'. în conscripţia a doua, din decembrie1778,
sînt precizate şi căile de accesspre Bucovina: Berghea,Blrqău, Borşa, Pietrele Roşii, Rodna». Noii veniţi se îndeletniceau eu agricultura şi creşterea
vitelor, printre ei numărindu-seşi cîţiva meseriaşi: cojocari, dulgheri, morari,
olari. Au mai existat, desigur, şi o serie de etape ulterioare în care români
de peste munţi au continuat să vină în Moldova.Unii veneau pentru că aveau
aici rude şi prieteni", alţii, pentru că se dusese vestea că "La Moldova-imult
mai bine/Cine merge nu mai vine">, Nu vom recurge însă la ipoteze decît
pentru partea moldoveneascăa zonei Şomuzului Mare, unde datele foarte
exacte cu privire la obîrşia unor familii de ardeleni sau la perioada stabilirii
lor pe acestemeleagurilipsesc.CeeaCese ştie este că în preajma anului 1775,localităţi ca Horodniceni, Rădăşeni, Spătăreşti, Şoldăneşti, Ruşi, Preuteşti,
Dolheşti şi altele, rămase în afara graniţelor Bucovinei, aveau o populaţie
mult mai numeroasă decît cele situate la izvoarele Şomuzuluio, Recensămintele populaţiei Moldoveidin anii 1772- 1773şi 1774,spre exemplu, ne arată
că în satul Zahareşti existau 6 case, la Stroieşti 17, la Măzănăîeşti 21 etc.U
Patru ani mai tîrziu, potrivit conscripţiilor din 1778, în aceeaşi zonă
se stabiliseră : 35 de familii de ardeleni cu 112 suflete la Zahareşti, 43 cu 170
de suflete la Stupca, 37 eu 142de suflete la Corlata, 17 cu 58 de suflete la Drăgoieştiş.a.m.d. lată, aşadar, că în multe din satele de la obîrşia ŞornuzuluiMare
ardelenii devin majoritari şi vor reuşi astfel, cu timpul, să impună o serie
de particularităţi lingvistice şi etno-Iolclorice.Dealtfel,chiar şi în zilelenoastre,
satele din partea hucovineană a ŞomuzuluiMare, mai conservatoare,păstrează încă suficiente dovezi în sprijinul convietuirii dintre moldoveni.şi transilvăneni. Românii ardeleni s-au stabilit, desigur, şi în celelalte localităţi de
pe valea Şomuzului dar numărul lor a fost ceva mai restrîns>, Catagrafia
& Ion I. Nistor,B'j tiariardclrtiiInBucovina,
in "CodrUl
Cosmlnului"
II- III Cernăuţi, 1927,p. 447.
'
,
5 Ion 1. Nistor,Emigră.fîle
de pestemunţi,extrasdin "Analele
Academiei
Româneseriaa II-a,tom.XXXVII,Istoric..
Bucureşti,
1915.p.41.
•
ti Idem,Bejenari
..., p. 445--533.
7 Pentruultimeleşasejudeţe,numărulIocalttătttor
dincareau plecatromâniitransilvănenispreMoldova
esteextremde mic.
a'Ion 1. Nistor,Bejenari
..., p. 456-457.
9
Ştefan
Meteş,
Emiqrări
rOmâneşti
din Transilvania
Îh secolele
XIII-XX, Bucureşti,
Ed. şt., 1971,p. 135.
10Vezirev."PlaiuriNăsăudcnc",
III, nI'.31-33, Bucureşti,
19'15,
apudŞtefanMeteş,
op:ctt; p. 136.
.. 11P. GlLDirnltrlcv,
j1;[9IdOlJa
in epocafeudalismului,voL
VII,partea1. Chişinău,
Ed.
Ştiinţn,1975,p. 333-353.
12Idem,op, cit., p, 346.
13ŞtefanMeteş,op, cit.; p, 231.
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ţinutului Suceava pe anul 182014semnalează,în ocolul Şomuzului, numeroase familii Ungureanu, Moroşanu, Şomeşatui, alături de nume ca Yişon,
Dolhan, Monoran, Căilean etc. care trimit mai precis spre anumite localităţi
din Maramureş, Sălaj sau Bistriţa-Năsăud. Cert este că factorii Iingvisticiv
sau etno-Iolclorici,care prezintă în satele din zona ŞornuzuluiMare anumite
trăsături comune cu nordul Transilvaniei, evidenţiază aceleaşiparticularităţi
în întreg spaţiul şornuzean, chiar dacă uneori ponderea lor variază de la o
localitate la alta.
Stadiul actual al cercetărilor
Creaţia folclorică din această parte a ţării a reţinut atenţia culegătorilor de timpuriu, fără ca cineva să manifesteun interes specialpentru vreunul
dintre variatele aspecte ale.culturii populare păstrate aici, eu toale că unele
fapte indicau Incontestabile trăsături specifice. Cel mai asiduu culegător şi
val orificator al creaţiilor populare din zonă a fost Simion Florea Marian,
care s-a născut şi a copilărit la Ilişeşfi, în imediata apropiere a satelor de la
obîrşia ŞomuzuluîMare. După ce publică în prima sa culegere de Jolclor16
o variantă a baladei Darie, provenită din Stupca, el include în volumul de
Poesii poporaleromâne, din 187317,alte 12 balade (nouă din Stupca şi trei
din Zahareşti),unelediscutabileca valoareartistică/poate chiar şi ca texte folclorice), oricum importante ca documente, mai ales cele--pcsprehaiducul Darie,
pentru că rămîn pînă astăzi singureleatestări de pe Şornuz,La Stupca,Marian
a cunoscut-o pe Ilincă MieluluiCapra, o informatoare deosebit de înzestrată,
de la care, pe lîngă cîntece şi balade, a cules valoroase texte poetice de descîntece=, obiceiuri la sărbători-", credinţe, practici .rituale elco În studiile
sale consacrate obiceiurilorfamiliale apar cîntece de leagăn culese din Stroieşti=, cîntece de înstrăinare din Zahareşti'", bocete din Stupca şi Stroieşti=,
precum şi descrieri de cereIIloniale. Volumul 1 din ciclul Sărbătorile la
români= cuprinde două tipuri de colinde,cu cinci variante, culesestin Stupca
şi Corlata, de Ilie Căilean şi respectiv de Ion Brătean, Colecţia/de Hore şi
14CataqraţiaŢinutuluiSuceaua
pe anul 1820,Arhive.eStatului,Iaşi,Tr. 166,p. 184,
nr. 7, p. 127-128; 132-136;144; 146-147;149--154;160-162. ,
15Pentruproblemele
de lingvistică,
vezi RomulusTodoran,Cu priuiTela repartiţta
teritorială
a grafurilor
dacoromâne,
LR,V,1956,nr.2; Ion Gheţie,
Cnprivirela repartiţţa
graiurilor âacoromăne,
SCL,III, 1964; EmilPetrovici,Repartiţiaqratutilorâacoromăne
pe baza
ALR,tnvol. Studiideâiolectoloqie
şi toponimie,
Bucureşti,
1970.
16S. FI.Marian,Poesiipoporale
dinBucovina.
Baladeromâne
culeseşi corese,
Botoşani,
1. V. Adrian,1869,p. 3.
17S. FI.Marian,Poesiipoporole
române,
adunateşi întocmite
de ..., tom.I, Cernăuţi,
G.
Piotrovschl,
1873,p. 4--16;30-,-52;71,,-85;105-107;111-122:128-141;177-180.
18S.FI.Marian,
Descîntece
poporane
române,
Suceava,
Eckhardt
, 1886,p.68-71; 136144.Vezişi Vrăji,farmece
şi âcsţaceri,
Bueureşti,
Gohl,1893,p. 72-77.
19S. FI. Marian,Sărbătorile
la români.Studiuetnografic,
vol. III, Bucureşti,Gobl,
1901;p. 47; 51-52; 68; 80-81; 85--87;114; 143; 175; 177.
20S. FI. Marlan,Naştereala români.Studiuetnografic,
Bucureşti,
Gobl,1892,p. 266;
433-434; 436-437.
21S. FI. Marlan,Nuntala români.Studiuistorlco-etnograftc
comparativ,
Bucureşti,
Gobl,1890,p. 52-53.
22S. FI. Marinn,Inmormintarea
la români.Studiuetnografic,
Bucureşti,Gobl,.1892,
p. 503L505;516;!)59-561.
23S. FI.Marian,Sărbătorile
la Tomdni.
Studiuetnografic,
voI.I, Bucureşti,GobI.1898,
p. 10-15; 19-20.
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cbiuituri din Bncooinov include un însemnat număr de CÎnteceşi strigături,
unele dintre ele putînd fi întîlnite şi astăzi în satele din care au fost culese:
Corlata, Drăgoieşti, Stroieşti, Stupca şi Zahareşti. Lui Simion Florea Marian
i se datorează, de asemenea, apariţia unor texte folclorice de pe Şomuz în
revistele "Albina Carpaţii or"25şi "Columna lui Traian">".
În volumul I, partea a II-a, din colecţia M.aierialuri ţolkiotisiicev,
C. 1. 'Nottara publică 7 fragmente de texte lirice provenite din localităţile
Basarabi, Leucuşcştişi Dolhasca, aflate în partea moldoveneascăa Şomuzului.
Lucrarea lui G. Wcigand, Die DialekLeder Bukowil]a und Bessarabiens=,
colecţia de CÎnteee bătrîneşti alcătuită de Const. Brăiloiu'" şi, În mod deosebit, RumănischeVolksliederaus âer Bukotoincw,a lui M. Friedwaguerrconstituie preţioase surse documentare pentru cunoaşterea folcloruluidin spaţiul
la care .re referim. În plus, În colectialui M. Friedwagnertextele culese de Al.
Voievidcasînt însoţite de melodii. Interesantă, în prinmI rînd prin valoarea
pieselor folclorice.Bublicate,.este i monografia satului Lămăşeni,Întocmită
de Mihai şi Ana Niculăiasau, Alte lucrări în care mai apr producţiifolclorice
de pe Şomuz sînt: Folclor din Moldouav«,
Folclor din imprejurimile Sucevei33
şi Folclor [ăliiceneanw.
între sursele documentare care servescIa cunoaşterea faptel()l' de cultură populară de pe valea ŞomuzuluiMare, revista "Şezătoarea"35ocupă UIl
24S, Fi. Marlan,Horeşichiui/uridinBucovina,
Bucureşti,
Socec-Stetea,
1911,p. 5-7,
9; 13;.18-19;
2:.;29;
49-56;
105--117.
25ÂnulIl, 1878,nr. 3-7.
26AnulIV, 1883,nr.3-6.
27Gr.G.Tocilescu,
Materialuri
[olkloristice
, vol.1,parteaa II-a,Bucureşti,
Tip. Corpulu
didactic,1900,p. 909-911.
28G.Weigand,
DieDialekt.e
dctI1uk01IJina
unâBessarabiens,
Leipzig,J. A. Barth,1904.
29Const.
Brăiloiu,
Ciniece
bătrlncşii
dinOltenia,
Muntenia,
Moldova
şi Bucovina,
Bucureşti,
1932.
30MathiasFriedwagner,
Rumănische
Volkslieder
ausderBukominai.L
Band,Wiirzburg,
1940.Vezilocalităţile:
Buneşti,Corlata,Drăqoieşti,
Liieni,Măzănăicşti,
Siroicşii,
Stupca,Toloa
şi Zaharcşti,
31Mihaişi Ana Ntculăiasa,
Monografia
satuluiLămăşeni.:
Fălticcni,1936.
32Folclor
dinAIoldova,
"OI.I, Bucureşti,
E.P.L.,1969,p. 103; 148; 154-156 ; 169-172;
260-261; 274--27(,
; 369-r170
; 458; 475-'176; 493; 523-524;536537.
33V. Adăscăliţet,
Folclordinimprejurimile
Sucevei,
Suceava,1972.Vezilocalităţile:
Boteşti,MoaraNică,TWbUa
şi Slroieşli.
34V. Gh.Popaşi V. Adăscăliţei,
Folclorfălticenean,
Suceava,1974.Vezil(}calităţile
:
Arghira,Brădăţel,
Dolhasca,
Doll!eşli,
H1I'top,
Hotod11iceni,
Li1măşcni,
Lileni,Pelia,Preu/eşti,
Ri1blia,
Rădăşeni
şi ValeaBonui.
35AnulI, 1892,Ilr.1,p. 8-15 ; nI'.2, p. 43-51 ; 57-59 ;nr. 3,p. 86; 88--90;nI'.4,
p.110; 124--125;Ilr.5, p. 139-143;nI'.6,p.171-173;nf. 7şi 8,p.179-180;llT.9 şi 10,
p. 238-239;2·13;245--·249;
nI'.1.1şi 12,p. 226.AnulIl, 1893,nr. 3-4, p. 80;nr.8,p.164167;AnulIII, 1894,nI'.2-3, p. 58-60 ; 107-109; 123-126; llT.7,p. 135,m.8, p. 178184; A.nUln', 1897,voI.IV, p. '11:3H8; 119-120;231.....
239.AnulVII, 1902,nI'. 2,
p. 27-28. AnulXII, 1904,llT.11-.12,p. 145·-157.Voi.X, 1907,llT1__2,p. 30;nr. ,3-4
p. 43.Vol.XI, 1910,p.1'-25;75;78-80. Vol.XII, 1912,p. 1:39.VoI.XVI,1915,nT.4-5
p. 56-61, nr. 6, p. 91--93,nr. Zi,p. 172-173.AnulXXIV,1916,nr. 1, p..12L':16
, 111'.
3-4, p. 56-62. AnulXXX,1922,Ilr.1,'p. 31, nr. 2, p. 33-37; ne. 3-4" p. 132--·133
nr. 8-9, 1922,p. 238--240.AnulXXXI, 1923,nI'. 1-2, p. 2-5; nI'. 3, p. 39; nI'.4,
p. 58;61; nr. .5-6,p. 87-88; Ill'.7-8, p.118; nr. 11-12,p. 170-171; 174-175;178180.A.nulXXXIT,1924,l1l'.1-.'i, p. 9-10; nT.7, p. 76-79; nr. 8- 9, p. 103-106.Anul
XXXIV,1926,111'.
5-·6, p. 67; nI'. 7--8, p; 86-88; Tll'.9-10, p. 9193. AnulXXXV,
1927,Ill·. 3--6, p. 32-35.
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loc de frunte. Pentru localităţile din jurul Fălficeniuluisau din zona de vărsare
a Şornuzului,culegerilepublicate în "Şezătoarea" au cel puţin aceeaşiimportanţă ca şi lucrările lui SimionFlorea Marian referitoare la folclorulşomuzean
din perimetrul izvoarelor. Culegători harnici ca T. C. Ionescu din Dolhasca,
I. Gh. Şiadbei din Dolhestii Mari, V. Radovici şi D. Balan din Preuteşti,
V. Costăchescudin Hirtop , alături de care trebuie să amintim şi activitatea
lui Ilie Olteanu din Stupca, au făcut ca în coloanele revistei de la Fălticeni
să fie publicate, chiar de la primul număr, cîntece lirice şi balade, strigături,
poveşti, snoave, legende, descîntece, obiceiuri de sărbători, datini şi credinţe
etc., îmbogăţind astfel patrimoniul culturii noastre populare cu o serie de
creaţii pe care astăzi nu le mai întîlnim în viaţa folcloricăa satelor amintite.
O menţiune aparte merită articolul lui Artur Gorovei,Detine diti-Rotopăneştiw,
în care se ocupă de port şi obiceiuri,publicînd totodată şi cîteva texte poetice.
Creaţii folcloricediferite (atît ca gen cît şi ca valoare), culese din mai multe
localităţi de pe Şomuz, au fost publicate în revistele "ConvorbiriLiterare"37.
"Foaia şcoalei rurale'<", "Albina"39,"Izvoraşul"40, "Făt-Frumos"41,"Codrul
Cosminului= şi" Înmuguriri":".
Un interes deosebit suscită şi materialele aflate în colecţiiinedite, unele
dintre acestea fiind utilizate În diverse capitole ale lucrării de faţă. Răspunsurile Ia chestionarelelui B. P. Hasdeu+' şi N. Densuşianu=, înregistrările pe
cilindri de fonograf sau pe benzi de magnetofon păstrate la Institutul de
cercetări etnologice şi dialectologicedin Bucureşti!", rezultatele anchetelor
întreprinse de Ion Muşlea, aflate în Arhiva de folclor din Clujv, sîntprincipalele fonduri la care am făcut apel pentru a înţelege mai bine bogăţia şi
varietatea culturii populare din extremitatea sud-estică a judeţului Suceava.
Posibilităţilor de documentare enumerate mai sus li se adaugă acum colec'ţiile Arhivei.idefolclor a Moldoveişi Bucovinei,În care se păstrează rezultatele unui deceniu de cercetări folclorice sistematice efectuateJn cele peste
50 de localităţi de pe valea ŞornuzuluiMare.
Coordonateetnografice
"
A) Aşezărileşi arhitecturapopulară
'
Aşezăriledin zona Şornuzuluiaparţin categoriei naturale sau endoqene»,
iar ca tipologiepredomină satele răsţiraie şi cele de vale, unele dintre ele fiind
36"Sezătoarea",
vol.XI, 1910,p. 1-25.
37A'nulXXVIII,1894,nr. 3.
38Anul11, 1899,nr. 3-4.
39AnulIII, 1899,nr. 1-3.
4(1AnulIV, 1923,nr. 11-12.
41Anul1, 1926,nr, 1-6.
42Anul VIII, 1933--1934.
43AnulIII, 1934,nr. 8-12 şi 1940,nr. 7-8.
14B.A.H.S.
România,
ms.3430,Răspunsuri
la Chcslionarul
Itnqnisttc,
vol.XII, Suceava,
filele::39-348; 384-399;408-425; 471-554; 596-605.
'r B.A.R.S.
România,ms, 4551,Răspunsuri
la Chestionarul
istoric,partea 1, 1-3;
63-67; 70-72 ; 126-127;162-190;194-195;202""":204;
246-247.Ms.4559,p.224-232;
297-302.
46Diverse
materiale
folclorice
culesedinlocalităţile:
Boteşit,
Budeni.,
CiprtatiPOTUmbescll.
Dolhasca,
Dolhcşti,
Dl'ăgoieşti,
Gulea,Lămăşeni,
Moara,Peiia,Preuieşti,
'Riuiăşcni,
Rotopăneşti,
Stroieşiişi Ţolrşii,
4,'1
VeziFondulIon Muşlw,ms. 1203,1211,1711,1720,1730,1731,1732.
48Romulus
Vuia,Studiideetnografie
şi folclor,1,Bucureşti,
Minerva,
1975,p. 39.
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situate de-a lungul apelor sau al drumurilor. Sate de tip răsţirat mai apar,
în judeţul Suceava, şi In zona Rădăutilor, numai că, spre deosebire de varianta rădăuteană a acestui tip, în satele de pe Şomuz "suprafeţele construite
realizează o vatră continuă, mai putin segmentată. de culturi şi mai dar
delimitată dehotar'<". Ca şi în alte regiuni ale ţării, unde agricultura şi creşterea vitelor sînt ocupaţii ce se cornplinesc,curţile au avut un aspect neregulat.
construcţiile din gospodăriefiind dispuse pe spaţii largi. în ultimele decenii
s-au produs însă şi aici transformări importante, în sensul că, în locul acareturilor monoţunciionole,răspîndite pe suprafeţe mari, au apărut construcţii
polifuncţionale, concentrate pe un spaţiu restrîns, care satisfac mai bine
cerinţele actuale ale oamenilor. In ceea ce priveşte structura arhitectonică
a locuinţei, se constată dispariţia casei monocehilare,care la începutul secolului mai existaw, prezenţa sporadică a casei cu o singură Încăpereşi tinda
rece, larga răspîndire a casei cu două camereşi tindă mediartă şi, în sfîrşit,
dezvoltarea rapidă a unor=tipuride casecu mai multe încăperi, gen vilă, care
nu relevă încă trăsături bine definite, Legate deevenimentul deosebitpe care-I
reprezintă în viaţa oricărei familii ridicarea unei case noi, s-au păstrat în
satele depe valea Şomuzului o serie de credinţe şi practici magice, pe care
oamenii le infăptuiau din. dorinţa de a inf1uenţapozitiv traiul celor ce se
mutau Î1110cuinţaterminată. Se îngropau bani în temelie, "ca să sie casa cu
noroc, eubogăţîie"51; şi tot pentru asigurarea prosperităţii, nu era bine să
te muţi în casă nouă decît pe lună plină52.Se mai credea, iarăşi, că orice
construcţie nouă "cere cap"53. De aceea, pentru a nu muri cineva din familia respectivă, se îngropa în temelie () pasăre vie, o găină, sau măcar un
cap .de coco.ln satulPreutesti obiceiul a căpătat O formă transsubstantializată, în. sensul că înainte dea se muia omul, "se tin în casă citeva vietăţi,
oi, raţe, fie ce-o fi, numai ieli să doarmî acolo prima dati, nu ornu'?",Răzbat
de asemenea ecouri ale unor credinţe străvechi, potrivit cărora dăinuirea
unei construcţii putea fi asigurată numai printr-o jertfă: "se măsoară. o
vieta te, se fac trei noduri şi apoi ata se pune în zid'?". Zidirea acestei sfori,
care cel mai adesea reprezentaumbra unui om, ar fi atras după sine moartea
celui măsurat: "N-azunÎ;isi si cermini casa şi el moari'v-.
Cele mai multe case elin zonă au pereţii construiţi din birne, prinse În
amnare sau încheiate în căiei, şi sînt clădire pe tălpi. Există însă şi case făcute din furci, îngrădite eu nuiele şi lipite.eu lut, din chirpici, iar în ultima
vreme se folosesc cărămizile şi zgura. Acoperişurilesînt joase, majoritatea
construite în patru ape, iar ca materiale folosescdranita, tabla, ţigla, azbestul,
altă dată recurgînduse, pe alocuri, şi la jupii de secară, la paie ..şi stuf. Pe
două sau trei laturi, caselesint prevăzute cu prispe, multe au şi cerdac (gang),
ar dintre ornamente se detaşează motivele florale şi zoomorfe, bazate pe
tehnica traforajului, răspîndită în satele din împrejurimile Fălticeniului
49
Tancre
d Bănătcanu.ztrz«
populură
1975,
p. 61-62.
5QPe
valea-SomuznlntMare,
acesttipbuconineană,
de casăeraSuceava,
cunoscut
subnumele
de bordel.
5l Arhivadefolclora Moldovei
şi Bucooinei
(A..F.M.B.)ChesUonal',
Dolheşt
ii Mari,p. 8.
5aItlem,Drăgoieşti
, p. 9. .
3 Idem,Lucăceşti,
Drăgoteştt,
ş.a., p. 8.
5 Idetn,Prcuteştt,p. 9.
55Idem,Ţolcşt.i,p. 10.
MIdem.Dolheşti!Mari,p' 8,
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sub infiuenţa zonei Neamţului?".Garduri de scînduri, de leaţuri şi de nuiele,
eu porţi ce se deschid intr-oparte sau în două părţi, împrejmuiesc gospodăriile, unde alături de casă sînt judicios amolasate voonstructiileanexe, unele
dintre ele, cum ar fi grajdul, a';înd o destinatie polifuncţiorială.
B) Pariul popular
Ca pretutindeni în spaţiul carpato-dunărean, în raport cu arhitectura
populară, portul a suferit mai rapid o serie de modificări, determinate în
parte şi de ritmul sustinut al prefacerilorsocial-economicecare au loc în ţara
noastră. Satele de pe valea ŞornuzuluiMare, îndeosebi acelea din perimetrul
izvoarelor, păstrează încă portul popular tradiţional, dat valoarea sa utilitară scade treptat, reduc/ndu-se la cîteva piese de bază : căciula, brîul,
bondiia,cojoculşi sumanul, In zilele de sărbătoare . bătrînii sînt.·singurii care
pun în vevidentăimaginea autentică acostuml.lltli·populan localr-pehtru că
straiele tinerilor relevă din ce în ee mai mult concesii făcute modei. Femeile
în vîrstă mai poartă şi astăzi pe cap bati.stealbe, "cuhorboţîeî", tulpone cu
franjuri. barize, bertuţeşi eastnci, Altădată, iarna foloseau o broboadăde
lînă numită taclit'», Cămăşile'de purtat se făceau din pînză de einepă sau' de
bumbac, se croiau dintr-o singură bucată şi aveau plaică. Astăzi'Se foloseşte
numai pinza de bumbac, ţesută în casă ori cumpăratădeIa magazin. Acelaşi
croi se folosea şi pentru cămăşile de sărbătoare, numai că acestea, compuse
din siani şi fustă, se făceau şi cu altiţă, iar ornamentele cu care se împodobeau
erau mai bogate. Motivefloralesau geometrice,cusute eu aţă, arHiGÎ,mărgele,
fluturi, apărean la gura cămăşii, pe piept, pe mîneci şi la poale, dispuse în
rînduri drepte, orizontale şi costişete. Culorile preferate erau ro şulonegrnl
şi verdele, uneori albastrul şi chiar galbenul, femeile în vîrstă optînd pentru
tonurile sobre. Bătrînele purtau cairiniă de suman, fetele "fuştă lungă, cu
Ialduri, Încinsă cu bîmeati", In locul cărora aveau să se ivească mai tîrziu
catrinta neagră cu margine roşie, zâgia şi fala .cu heteală. "DecYadughenile
din tîrgul Foltiscnilor", fetele îşiprocurau podoabe ea măr.Mile'de sticlă şi
hurmuz, cercei, inele,piepteni deprins in păr, sau îşi confecţionau singre
zqărduţedin mărgele mărunte cusute pe o bucată de pînză. Femeile hătrîn'e
purtau mărgele de piatră.
'
Bărbaţii poartă pe cap pălării de postav, negre şi cafenii, cu boruri
mari, căciuli negre şi brumării. Cindva, la Dolheştii Mari, se purtau un fel
de "pălării lungi cu nasturi În faţ,ă"59.Cămăşile de purtat ale bărbaţilor se
cornpuneau din statii, platcă, mineci şi guler, cele de sărbători adăugînd,
ca piesă separată, poalelec,Stanii erau Iăcuţi din patru Laţi, gulerul se croia
drept, iar mînecile aveau .ctinuri în părţi şi manşete. Ornamentele, mai cu
seamă la cămăşilede sărbătoare, erau dispuse pe guler, piept, lnîneei şipoale.
Cînd timpul este favorabil, hătrînii umblă şi astăzi îmhrăcaţUniJari., făcuţi
din pînză de fuiof'saude humbae, pe care îi poartă încreţiţi pc picior. Ianw
folosesebernelJlcii(cioarecii) confecţionaţidin pînză de lînă alb;] dată la piuă.
Cingătorile,atît ale femeilorcît şi ale bărbaţilor, sînt brîiele şi bîrneţ.ele,
de dimensiuni diferite, ţesute sau alese în stative, pe care localniFij le mai
57Tancr(dBănăţeanu,
op.cit.,p. 84.
58A.F.M.B.,
Chestionar,
DolheştiiMari,p. 173.
59Id('lll,p. 176.
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numesc f'ringhii sau Cingiea•Bărbaţii purtau şi chimire. Bîrnetele sînt lungi
şi înguste, bogat ornamentate şi se termină la capete cu ciucuri sau franjuri,
În vreme.ce brîiele, cu fonduri monocrome,în ocoalesau cu urisie, sint mai
scurte şi mai late ca.dimensiuni. Peste cămaşă, bărbaţii purtau botuliieÎnfundate, simple sau cu Înflorituri sumare, încheiate subsuoară, celede sărbăto are fiind deschise în faţă, bogat ornamentate şi cu prim pc margini.
Acest tip de bandiţă, precum şi pieptarul colorat apar şi In portul femeiesc,
glătlU.ide piese cum ar fiwţ.oveica,ilicul şi polcuia.Atît bărbaţii cît şi femeile
purtau eoliuni de
"obgeli" şi "opcinsi",pe care le legau cu sarad negru,
cu cur ăli, şi aţe din păr. de cal. Interesante sînt variantele de "siorapchi
di herIlevisi albi" sau "di iţari", care s-au purtat odinioară la Preuteşti şi
la DollJeştiiMari61,şi care amintesc de forma veche a eălţuniior "făcuţ.i din
pămlrădejînă,cu cele două părţi: iureacul şi căpuiav», Poate şi mai apro...
piaţi, de .act\şttip sînt papucii cu fureac, semnalati la Zahareşti=, satul care
deţine Întîietatea pe valea Şornuzului Mare în privinţa aşezării românilor
ardeleni, Dintre piesele de port popular comune, cel mai bine s...au păstrat
în .zonă cojoacele(denumite local mincene,şpeniăre, cojoacecu poale sau încreţîCe)şisumatiele,care.po t fi scnnte (zenuncheri)şi lungi, amîndouă tipurile
!'emarcînd.u,se.printr-oornamentatieelegantă, realizată .cu ajutorul saradului.
Diu.eategoria cojoacelcr,se detaşeazăprin frumuseţea decoruluicele scurte,
folosite la sărbătorr.-eare sînt împodobite cu prim negru, încadrind variate
motiveflorale ..cusute pe QlJ.rdujdl.In sfîrşit, mantaua cu glugă, o piesă de
port întrel:)uinţată aproape exclusiv de bărbaţi, înfrumuseţată, la rindul
ei,cusarad,.d.e.q.iferite.culori(roşu, negru, verde), vine să completezeansamblpI costumului popula!' tradiţional din zona ŞomuzuluiMare.
C) Indeletnicirile
Indeletnicireade bază a şomuzenilorrămîne agricultura, deşi configuraţia gen-morfologicăa zonei nu este dintre cele mai favorabile cultivării
ogoarelor. Muncile.agrare de aici nu comportă elemente specifice, dar au
favorizat o seriede .practici rituale care stăruie încă în memorialocalnicilor.
ObiCeiul.
binecuoiniăriiplugului şi a pluqarilor s-a 'practicat, pînă nu demult,
în multe localităţi= : "Scoeetata pIugul şî boii înogradi.işî mama pune tămîi
într-o căţuie şî îmbla roatî şî afuma . . . o si spus şî cuvînei,eu nu şCiU"65.
O sumară prezentare a principalelor unelte şi obiecte folositeîn agricultura
tradiţională relevă o terminologie edificatoare pentru interesul de care s-a
bucurqt .În zona ŞomuzuluiMare această străveche ocupaţie.De acasă pînă
la ogor pIugul era dus în cănlţă sau pe cobîlă,arăturile se sfărmau cu boroana
şi se netezeau cu vălr1tucrzl,
pentru treierat se foloseau caii sau îmblăciul
(compusdin dîrja, hadaragşi oglaZi),boabele se alegeau din pleavă cu ajutorul
siurului, ştiuleţii de porumb se băteau pe lcasă sau în eiuă, morile erau cele
purtate de apă, iar pentru măsurarea cerealelorse foloseaunercÎeu,stambolu
6Qldem,Moara
Nică
Corlta,Mari,
p. 17.5.
61ldem,
Preuteşti
şi şi
Dolhcştii
p. 175.
62ROIDulus
Vuia,op. cit., p. 58.
63A.F.M.B.,Chesti()nar,
Zahareşti,.
p. 175.
64ldi'm,Bofeşti,CiprianPorumbcscu
ş.a. p. 21165ld m, Dolheşt.ii
Mari,p. 211.
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şi nerţa=, În afară de cereale se cultivă plante textile, inul şi cînepa ajungînd
să ocupe, alături de cartof, suprafeţe agricole din ce în ce .mai Întinse. La
Măzănăieştişi Drăgoieşti, Ia Ţ'oleşti, Boteşti şi Preuteşti au existat, pînă în
deceniile3 4 ale veacului nostru, zdrobitoarede seminţe şi teascuripentru
ulei prevăzute eu pene şi eu mocue=.
Mai mult decît agricultura, creşterea vitelor şi păstoritul aII fost întotdeauna favorizate de condiţiile naturale pe care le oferă)podişul Sucevei.
Dealurile îrnpădurite, eu locuri pentru fineţe, vîlcelele eu păştrm-mănoase,
imaşurile din preajma satelor au determinat .,practicarea unui păstorit de tip
agricol-local,fără ea acesta să inregistrezedeosebiriesenţialefaţă depăstorf tiil
din zonele rrnontane, în cazul. păstoritului agricol-local, cel Itrai răspîndit
dintre toate tipurile de păstorit, "turmele de oi nu părăseso-hntarut'comunei,
ei pasc, fie pe păşune comunaIă,fie (după ridicarea recoltei) pe mirişt! sau
pe fîneţele cosite"?".De regulă, stinile sînt de strinsură, formate prin Intovărăşirî?",în unele locuri se practică şi păstoritul eu rîndul?", iar obiectele din
inventarul stînei păstrează încă nomenclatura arhaică.vLaptele=estet'âiuls
Într-o cupă legată la gura.galeţii, se încheagă În budacă, cheagulse păstrează
în ăeaqorniţi,pentru sfărîmat caşul se foloseşte brequlău, strecurătoarea se
aşază pe hirzobetc.?",In unelesate ciobaniipoartă o Îmbrăcămiilteadecvată:
"Primăyara îşi fa.5iocămeşî gi.cînipî,o ungi cu unt şi C1J,USUC
gî oaie, ş-aseia-i
pînă toamna. Apu au iţari,. agica .izmeni gi cînipî; daci-i maifrigpoartî
sioarisi,gi Hni. Pi cap au palarii sau căsiuli,opCÎIlSiîn pcisioari şi curd lati.
Cînd iera frig purtau glugî sau manta giSllman sau suman"72.Lipsesc, În
schimb, informaţiile referitoare la anumite interdicţii etice sau. sociale în
legătură cu vi:)a de la stînă, şi nu se cunoaşte, de asemenea, străveehiul
obicei pastoral al focului uiu.
.
în decursul vremii, locuitorii de pe valea Şornuzului Marers-aumai
Indeletnicit eu olăritul, stupăritul, piuăritul şi îndeosebi, cu pqmicultllrd.
La Dolheştii Mari, unde se pare că a existat cel mai dezvoltat. cenB'udeeeramică din zonă, se mai păstrează şi astăzi, Într-o parte a sa\lţii,denumirea
unei uliţe a olărenilor.Vaselecare se Iăceau aici, din ceramicăroşie sau neagră,
aveau o destinaţie exclusivutilitară : Lăptâre,ulcioare,oalede saminle,chiupuri,
căni de băut apă.
. .
Suprafeţele de păduri Jntinse, păşunile şi, mai ales, nesfîrşitele livezi
de pomi Iructiferi au făcut ca stupăritul. să se bucure de. interes pe valea
Şomuzuluiîncă din cele mai vechi timp.uri. Un moment.înflqritor.pare.să fi
existat la răspîntia veacurilor al XIX-leaşi al XX-lea, eîn.dîn.sateleşomuzene
sînt semnalate numeroase stupine. Se crede chiar că•.numele satuhli Stapca
ar putea fi pus în legătură eu acea.stă îndeletnicire73
••

209.

66Idem.Boteşti,DolheştiiMariş.a. p. 216.
67ldem.Ţoleşti.p. 218.
68ROl11ulus
Vuia,op. cit., p. 67.
09Idem,Tipuride păstoritla români,Bucureşti,1964,p. 134.
70A.F.M.B.,
Chestionar,
TOleştiş.a. p. 19"1..
71.VeziCheslionarele
din zonaŞOrrtuzului
M\lre,p. 162-210.
72A.F.1VI.B.,
Chestionar,
CiprîanPorumbescu,
p. 205.
73Em.Grigorovitza,
Dicţionarul
geografic
al Buci)vinei,
Bucureşti,SQccc,
1908,p. 208-
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Folclorul obiceiurilor
A) Obiceiuh.calendarisiice
Aflat în permanentă relaţie cu natura înconjurătoare,săteanul şomuzean
şi-a altoit existenţa de fiecare zi pe arborele milcnar al vechilor credinţe şi
practici calendaristice, ceeace nu Înseamnă că astăzi se mai poate vorbi de
o.viziune mitică propriUfzisăasupra lumii. Unele practici străvechi continuă
să. se păstr;ţ'ze.nu pentru semnificaţia lor iniţială, rituaJică,ci pentru-că-se
supra,punpeste anumite observl-lţjidesprinsedin repetarea aceloraşiîntîmplări
şifepoW,ene de-a lung-tIIvremii. De asemenea, sint obiceiuri calendaristice
.Cares..e înfăptuiesc pur şi .simplu elin.dorinţafirească a ţăranului de a impulsiona refl,lizarea,.J.r;eburilor,
În special atunci cîndeste vorba de rodirea livezilor
SaU a og9arelorAstfel "pentru ad.etermina legatulpomilor care n-au rodit
1<\vreme, se pfac.ticăşi astiizi, la Crăciun,la Anul Nou sau la Paşti, amel"t.inţara.pomilor, obicei consemnat pentru această zonă, În aceeaşi formă de
deăsu:rare, încii dela şfîrsitul secQlului trecut:", Se dovedescviabile si unele
m:actici legate. de. cultiva{:eaplantelor textile.Cînepa trebuie semăată de
un Pili Înalţ, "ca sîcreCi.scîînaltî'\ .iar la claca de -Spolocanie.şntimpul căreia
Iemeile..torcel1.şi petrrceau,.n.uc.fau admişi bărbaţii "si nu fad cînipa haldani"75. .Fo1910ruldinzona Şomuzului consemneazăşi alte actedernagie
h()J;fieopati.că,
dar spaţiul nu ne Îngăduiesă stăruim asupra lor. Hiturile legate de
feI+olp,eneleatmosfericeaugispărut. aproape cu totul din practica actuală
a satului," nu Însă şi d.inluemoria informatorilor mai îJ vîrstă. în timpul
ploiIor g.e durată se practica obiceiul numit mama ploii76, constînd în îngropapea unei păpuşi "la marginea satului.upe-otarIa sau suh-spădure"?".Lipsa
precipitaţiilor atmosf'ericedetermina un obicei analog, ceremonialulfunerar
ayînd În centrul său, de această dată, pe mama secetei,o păpuşă ce era bocită
astfel ·"praga mamei, draga waIlIei,/îngropăm pe mama săcitei,jSă îngie
J;fiaIlIaploaiei"?",Obiceiulnu se. m,aipăstrează astăzi. Ploaia şi grindina erau
purtate pe susde sololl1ol1ari79,oameni
care Învăţau la "şcoala solomonească".
Dcă}vcaucil1dă pe cineva, ei .l!fllimiceau.semănăturileCUpiatră. Erau însă
şi oamni ca,reji biruiau pe solomonari"prindesCÎntece"80.Şi aceştia se.che
mau tot solomonarisau solomoni81•
Interesantă este mentiunea care se face
În Cod'X Bandin/./spentru o practică destinată înlătură;ii molimelor, constatată .în a dou.ajrnătate a secolului al XVII-lea în satul Lucăceşti, din
actuala.comună' Drăgoieşti. în timpul unei mari epidemii de ciumă, ee cuprinseseapuslli Europei şiarneninţâMoldova, la hotarul satului Lucăceşti
fusese construi, •dintr-uIl sejar,. Un stîlp profilactic antropomorf, avînd
o menire asemănătoare cu cămaşa ciumei. Omul de lemn ameninţa spiritul
malefic al ciumei ţinînd în mîini un arc cu două săgeţi Întinse şi o suli"ţă
74Nicolae
Densuşianu,
Răspunsuri
la Chestionarul
istoric,
..rus.4559,p.297-298.
75A.F..M.B.,Chestionar,
Preuteşti,p. 19.
76Idem,Măzănăieşti,
p. 155.
77Idcm,DolheştiiMari,p. 155.
78N. Densuşianu,
ms.4559,p. 224-'-23.2.
79VeziIonTaloş,go[omonarul
in cTcdint'1
şi l (ftjdclcpopulare
româneşti,
In "Anuar
de lingvistică
şi istrie literarr, t.XXV, 1976,p. 39......
53.
80NicolaeDensllşianu,
Răspunsuri
la Clws/iollarulis[orit,
ms.4559,p. 300.
81A.F.M.B.,
Chestionar,
Preuteşti,p. 37.
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pregătită de atac=, Atestarea lui Marcus Bandinus este importantă şi pentru
faptul că pune în lumină particularităţile monumentului stilimorf de acest
tip din Moldova.
In ajunul Crăciunului, la Anul Non şi la Bobotează, copiii umblă cu
colinda, eu pluquşorul, în unele sate şi cu steaua. Inainte vreme se umbla şi
cu luceafărul, iar la Ţoleşti, ca un element particular, este semnalată colinda
cu bostanul=, De regulă, cetele colindătorilor sînt mixte, separarea acestora
făcîndu-sein jurul vîrstei de 14 - 15 ani, cînd băieţii manifestau o preferinţă
expresii pentru repertoriul teatrului folcloric. Fetele continuă să umble cu
colinda pînă .se mărită, şi chiar după.aceea,dar nu o fac decît ea divertisment.
Colindătoriinu folosesc instrumente muzicale, eu excepţia cîtorva cazuri,
Întîlnite la Corlata şi Stupca, unde vîrstnicii sînt acompaniaţi de vioară şi
cobză. Se poate spune că În satele din zona ŞornuzuluiMare această specie,
cît şi practica ce o prilejuieşte, se află într-un proces de disoluţie. Cu excepţia
tipului de colindă Ce-i mai bun, consemnat de Simion Florea Marian Iasfîrşitul secoluluitrecutst, şi a unor variante la tipul Yinătoriişi Sf. Ioaiv«, care
relevă o certă influenţă ardelenească, celelalte.colinde întîlnite aici au prin
excelenţă o tematică religioasă şi nu prezintă elemente particulare faţă de
restul Moldovei.Tipurile cele mai răspîndite sînt Miinăsiirea şi Ruga (6),
Auulul şi săracul (13), Prada din Rai (19) şi Gonirealui Adam din.rai (20)88,
Realizarea lor artistică estedeficitară. Mai izbutite sub acest aspect sînt
variantele cu o structură predominant laică, între care consemnămşi balada
Ilincuia Şandrului, care se colindă la Moara, într-o formă preseurtată, sub
numele de Eugenia Iouuleasi a qreculuis>. Unele variante ale colindei
Cerbuşorul,prezentă În multe localităţi din zonă, relevă asemănări ce merg
aproape pînă la identitate cu texte culesedin Maramureş», Bistriţa-Năsăud=
şi chiar din Sălajvv.
In ansamblul ceremoniilorfolcloriceprilejuite de sărbătorjle schimbării
anului, jocurile dramatice cu măşti şi spectacolelede teatru h1ducesc ocupă
aici un loc însemnat, fără să atingă totuşi proporţiile manifestărilor de acest
gen din zona învecinată a Cîmpulunguluisau din Podişul Central Moldovenesc.
Capra, CăiaJii, Ursul sînt practicate în variante de joc ftndependente,sau
în cadrul unor alaiuri, alături de alte categorii ale teatrului 'folcloric,cum ar fi
Artiăuţii, Imparaţii [Lrozii}, Nunta faraneascaş.a. Teatrul haiducesc este
reprezentat şi prin variante de Jianu şi Bujor, sub zodia cărora circulă şi
o piesă cu subiect istoric, Banda lui Tudor. De o mai mare preţuire se bucură
jocurile dramatice cu măşti, mai ales atunci cînd acestea sînt constituite
în alaiuri (M alanca, Hora}, pentru că numai tinerii sînt aceia care pot să
82VeziRomulus
Vulcănescu,
Coloana
Cerului.Bucureşti,
EdituraAcademie!
R. S.România,1972,p. 114.
83A.F.M.B"Chestionar,
Ţoleştl,p.144.
84S.FI.Marian,Sărbăiortlr,
voI. 1. p. 19-20.
85CulesedinCipriatiPorutnbescu,
Drăqoicşti,
Măzănăieşt!
şi Moara,
86Al Rosetti,Colindele
religioase
la români,Bucureşti,Cartearomânească,
.1920,
p. 37,
48, 54, 60.
87A.F.M.B.,
Mg.138,II, 17.
881. Blrlea,Balade,colinde
şi bocete,val. I, Bucureşti,
Casaşcoalelor,
1924.p. 106.
89GavrilBlchigcan,
Colinde
dintr-uncolţdegraniţă,Năsăud,
1942.p.40-42.
9QFolclordin Sălaj, Ingr.de ŞtefanGoanţăşi Ion Plţoiu,Zalău,1972,p. 456-457,
6 _ Anuarulde tingvrsttcă
şi istorieliterară 211
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le pună in valoare întreaga lor frumuseţe. Constituirea alaiurilor are ca punct
de plecare un complex mai amplu de manifestări socio-Iolclorice,Între bare
Berea, ca formă de organizare a petrecerilor pentru tineri, dar şi cu rosturi
de iniţiere, adusă, cu siguranţă, de româniide peste vmunţi'",similară şi cu
Ospăţul [eciorilordin Ardeal=, ocupă un loc de seamă. În fruntea alaiului
este pus cel mai destoinic dintre flăcăii satului şi poartă numele de vataf.
înainte vreme,.tinerii care ol'ganizauBerea umblau la Anul Nou "cu muzica
şi cu Buhoiu mari"; spre deosebire de "flăcăii nisi", care umblau "cu Buhaiu
nic=; cu. pluquşoru sau cu uralul,
Oratia agrară a pluguşoruluieste preferatăcoIindelor.Pluguşorul nu
are aici o tipologie bogată, dar numărul variantelor este considerabil.Fără
să aibă imagistica savuroasă a textelor din zona Neamţului, pluguşorulrostit
pevaleaŞomuzului Mare are aceeaşi turnură umoristică, menită să atenueze
hiperbolizarea muncilor agrare. Tipul clasic redă ordinea lucrărilor ogorului
de la însăminţare pînă la culegerea recoltei. Toate momentele caracteristice
acestui tip de pluguşor sînt prezente în satele de care ne ocupăm: jupînul
falnic seamănă grîul "La mărul rotat/La cîmpul durat", spicele se înalţă ca
în visele cele mai frumoase ale agricultorului,secerişul,treieratul şi măcinatul
se fac .într-un.mtm alert, ca în basme, iar în final se Împlineşte actul ritual
al împărţirii colacului eu scopul de a perpetua belşugul în casă. Cîteva elemente atestăurme ale unor rituri agrare primitive, prin care se încercainfluenţarea rodniciei cîmpului, printr-o identitate între [nttmplările descrise şi
actul dorit. Apar animale mitice, ea acele "Nouă iepi/Suruiepi/Gi nouăzăsi
şînouă gi ani stărpi"94şi se respectă o simbolisticăcifrică, gazda cumpărînd
9 boi, 9 iepe (sau 99), încărcînd 9 cară (sau 99) etc 95.Un personaj ee apare
frecvent în textele de pluguşoreste baba, care seceră-grîul cu puteri s upraomeneşti : "Dar o babă mai gheboasă,jCusăsirea mai întoarsăjPl' uni mcrzej
Palancî făse,/Uni trintea snopu.jSi cutremura locu":". 1n altă variantă, baba
"Cu dreapta săcera,jCu stînga lega,/Cu spinarea-n clăi-aduna"?",sau, şi mai
sugestiv, "Închideadintr-un ochiiŞi umplea văile de snochij Şi-nchidea
dintr-amîndoi/Şi umplea văile. de clăi"98. Forţa şi indemînarea ei, cu totul
neobişnuite, rolul esenţial pecare-l joacă la legatul snopilor ne face să o considerăm:a fi identică cu mama qriului= din ritualurile agrare ancestrale, care
personifica fertiIitatea ogorului, sufletul cerealei concentrat, de obicei, în
ultimul snop de grîu. Se deosebeştede fecioarasau fata grîlllui, căreia îi este
inchinat cintecul cununei în zona Făgăraşului şi Năsăudului. S-ar putea,
totuşi, să le unească acelaşi simbol - ultimul snop cules de pe ogor, care
poartă în el germenii recoltei viitoare. Numeroaseimagini ale oratiei agrare
sînt Comune eu cele întîlnite în basmul fantastic, referitoare la intrecerea
dintre drac (sau zmeu) şi cei trei fraţi. într-o variantă de. pluguşor culeasă
91IonMuşlea,
Cercetări
etnografice
şi de[olclor,vol,II, Bucureşti,
Minerva,
1972,p.76.
92S. FI. Marian
, Nunta,p. 67.
93A.F.M.B.,
Chestlonar,
Lucăceşti,
p.14:3.
94Idem,Mg.4, II, 84.
asIbidem.
98Iâetn,Mg.36, II, 22.
97Idetn,Ctiestionar,
CiprianPorumbcscu,
p. 2H.
911
Idcm,Boteşti,p. 239.
99JamesG.Frazer,LeRameaud'Or,Paris,1923,cap.XLV.
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din satul Preuteşti, lucrătorii se duc să secere "la dealu garaleuluijAproapi
di curţîli zmeului"loo,iar în alt text, provenit din aceeaşi localitate, grîul
trebuie să treacă prin toate etapele (sernănatul, crescutul, coptul şi prelucratul) într-o singură zi, ca şi în intrecerea impusă de zmeu celor trei fraţi:
"Sî rasarî/Pini-n sarî/S! si coacl/Pîn' la !oad/Şi pîni mlni/Si-l faci pîni"lOl.
Pluguşoarele mai noi prezintă două tendinţe: prima reflectă influenţa puternică a repertoriului strigăturii satirice şi ajunge să înlocuiască oraţia
agrară cu o creaţie sui-qeneris, care, deocamdată, se caracterizează doar
printr-o pronunţată notă improvizatorică; cea de a doua pune în lumină
influenţa intelectualilor satului, care au încercat să impună, în perioada
interbelică, unpluguşor istoric, cu referiri la descălecatul lui Dragoş Vodă
şi la domnia lui Alexandru Ioan Cuza, în unele variante pornindu-se chiar
de la daci şi romani. Artificialitatea textului, în discordantă cu spiritul folclorului, este sporită şi de fragmentele aşa-zis meditative asupra deşertăciunii vieţii.
Determinat de obiceiul colindaiului,În multe sate din zona Şomuzului
Mare se practică şi âescolindaiulw»,care înregistrează variate forme de manifestare. Copiiistrigă Ja fereastra sau la poarta gospodarilorcare nu-i primesc
"Drele, drelejPe podele/'Şibureţi/pe pereţi"103.Alte grupuri de colindători
"îi blastămă să fie săraci tot anul"l04,le "scot poatta din halamale şi o duc
la altă casă, murdăresc pereţii cu noroi"105,
"îi dau -carul de rîpă", sau chiar
"îi ieu vaca din şură ş-o duc În altă parte"106.
B) Ciclul familial
Obiceiurile vieţii de familie prezintă un proces evolutiv în decursul
căruia colectivitatea rurală a păstrat numai practicile ce converg cu acea
latură spectaculară, Iaicizată, a riturilor de trecere către care tinde optica
actuală. Dacă obiceiurile calendaristice cunosc, în genere, opispersare tot
mai accentuată, multe din ele devenind treptat apanajul vîr.$tnicilor,ceremonialele familiale sînt încă puternic înrădăcinate în viaţa.' contemporană
a satului. . Practicile rituale ce însoţesc naşterea şi-au accentuat latura lor
psihică şi educativă, un interes special acordîndu-se reintegrării mamei,
după naştere, în colectivitate şi, în acelaşi timp, supravegherii începutului
de drum al noului născut. La scăldllşcă,În apa pentru haia copilului se pun
flori, bani de argint, pene, lapte etc., toate menite să-i facă viaţa mai bună
şi să-I înzestreze cu însuşirile cele mai alese. Apa În care a fost scăldat copilul
se varsă la rădăcina unui pom roditor, iar covata, întoarsă cu gura în jos,
capătă funcţii Iertiliz.atcare.Cîndfăcea primii paşi, copilului"i se tăia piedica"
cu o pană, iar mama îi. cînta, ca să-I încurajeze, "Pom, pom, pomişorjCind
îi cădea.rMama te-a ridica"lO?,
100A.F.M.B.,
Mg.4, II, 67.
101Ibidem.
103VeziPetru Caraman,Descolindatul
, "to Xetraguadisma",
dansle sud-estcuropeen,
in Comţites
rendusduIV-eCongres
desgeographes
cidesethnoqraphes
slaves,Sofia,1936.
103A.F.M.B.,Chestionar,
Preuteşt
i, p, 146.
104Idcm,Corlata, p. 146.
lO!,Iârm, Zahareşl.i,
p. 146.
106ta-«; Ţoleşti,p. 146.
101Idtm,Botcşli,p. 226.
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În cadrul obiceiurilorfamiliale, nunta reliefeazătrăsăturile spectaculare
mai precis conturate. Ceremonialul concentrează în desfăşurarea sa o
largă de momente (de la alegereastarosieluişi împăcare pînă Ia uncrop
şi caleprimară) şi este însoţit de numeroasecreaţii folcloricecare-i accentuează
caracterul de festin. Din acest complexde manifestări sincrctice se detaşează,
ca element esenţial al nunţii, actul trecerii tinerilor dintr-o familie în alta,
al integrării lor În comunitatea gospodarilor, al schimbării statutului lor
social. Momentele principale ale acestui ceremonial de-trecere sînt însoţite
de un impresionant număr de strigături, rostite la zestre, la qăiitu! miresei,
in drum spre casa mirelui, la masa tinerilor, la masa cea mare, la găină etc.
Strigătura este specia.ce se bucură de cea mai mare prctuirev'în satele
depe Şornuzşi care, în contextul nunţii, capătă trăsături specifice,indicind
similitudini cu folclorul din Ardeal. Personajele ce se află în centrul spectacolului ritual sînt portretizate printr-un repertoriu ad-hoc de strigături.
Motivelemai răspîndite se referă la despărţirea mireseide părinţi, la condiţia
femeii măritate, la oportunitatea. căsătoriei (atît pentru mire cît şi. pentru
mireasă), la bogăţia sau hărnicia naşilor, la posibile relaţii conflictuale Între
soacră şi noră etc. In mod deosebit, strigăturile adresate nuniIor şi mirilor,
şi celede la găină păstrează ecouridintr-un fondfoarte vechi,referitor1a acte de
iniţiere pe care le presupune căsătoria. Aşa se explică, probabil, puternica
lor coloratură erotică, frizînd adesea obscenitatea, Prezentarea mirilor subliniază, pe lîngă frumuseţea lor fizică sau morală, încadrarea În rîndul
oamenilor maturi, ziditori de viaţă, aşa cum fiecare element vegetal este
inclus universului cosmic: "1 si şăgi cui S1şăgi,/CodruIui cu ' frunzî vergi,
ICodruluicu iasomie/Şila nire cu soţUe/Codruluicu frunza geasi/Şîla nire cu
nireasî"108.Cîntecul miresei înregistrează în această arie folclorică, pe lîngă
tipul foarte cunoscut, unele variante cu o imagistică deosebită, ce accentuează ireversibilitatea trecerii în rîndul nevestelor: "Cînd Dunărea s-a-nvlrti
(Atunci Iatî tu-i maisi,/Cînd Dunărea a sacă/Atunci fati ti-i afla"109.Noile
realităţi sociale au determinat o atenuare a notei dramatice din aceste texte.
Adesea, rînd femeile insistă prea mult, în strigăturile lor, asupra vicisitudinilor căsătoriei, druştele nu ezită să le dea replica ; "Ni,i aiasta n-a mai si/
Daţîi drag aşugui/ În salu cu oaminii"11o.
Ritualul nunţii este.completat de oraţiile adecvate acestui eveniment;
conăciiriac.inchinareobeţelor,Închinarea straielor, Închinarea gliinii etc. In
imaginaţia creatorului popular nunta devine un vevenimentde proporţii
sublime. Mirele apare prezentat ca "un tînăr împărat", tovarăşii săi sînt
oşteni "înzăuaţi", mireasa este cînd floare cind căprioară, iar spaţiul de desfăşurare a acţiunii cuprinde intregul univers: "Munţii cubraziijCerul cu stelele/Cimpul eu florile/Dealurile cu podgoriilejVîlcelelecu viorelelejŞi satul
eu Ietele">v.Pînă şi g{JÎnafriptă se metamorfozeazăÎntr-o "drochie grasă{
Di clnd turcii ramasă''">.
108Idem,Mg.138,1, 19.
109Idem,Mg,4, I, 28.
110Idem,Mg.121,II, 11.
111Idem,Mg.35, Il, 44.
U2Idem,Mg.4,II, 62.
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Dimensiunilemitice ale ritualului sînt subliniateşi de contopirea fiinţelor umanecu elernente ale naturii. Tinerilormiri "Le-a venit vremea de-nsurat/
Ca la doi pomi de legat"113
, iar făptura strămoşului Adam se întrupeaz,
"Cu sîuz.ilidin roauî/Cuoasîli din piatrl noauî/Cuochii din mari/Cufrumuşăta
din soari"114.La rîndul lor, beţele vorniceilorplecate la pămînt sînt comparate
eu "ZiHi brazi luari, inzărzălaţi" răpuşi de "Ză'§ivînturi mari înziforaCi"115.
Inmormintarea, concepută ca o sumă de acte rituale ce se înfăptuiesc
cu scopul de a izolaprotectoreolectivitatea de o posibilă criză, declanşată
prin înstr.ăinareaunuia dintre membrii săi, este în mod firesc, mai conservatoare în păstrarea unor practici străvechi. Cele mai multe dintre acestea însă
se îndeplinesc în virtutea tradiţiei; "Aşa ştiu CÎ--igini", sau "aşa trehusl sî
iaeî"116sînt răspunsurile ce se primesc, pe teren, aproape invariabil, Există
mereu cineva, fără să-şi propună În mod expres acest lucru, care veghează
la înfăptuirea tuturor rînduielilor prilejuitede marea trecere.Totuşi, unele
practici, cărora nu li se mai cunoaşte astăzi semnificaţia decît de anumiţi
locuitori ai satului, se pierd.
în întreaga arie a ŞornuzuluiMare, cîntecul funerar constituie o prezenţă vie şi respectă cîteva elemente fixe, pe scheletul cărora se brodează
imagini şi motive adecvate fiecărui deces. In funcţie de sensibilitatea şi talentul celor ce bocesc, apar numeroase variante, meşteşugit realizate, care
exclud impresiade monotonie.Mai puţin răspîndite, celelalte tipuri de cîntec
funerar întîlnite aici (Prlueghiul,Cotuiuctul,Verşurilefunebreş.a.) se datoresc,
în mare măsură iiririurh-iihejenarilor transilvăneni. Pritieqhiul sau Cîntecul
de priveghi interesează atît ca act ritual cît şi ca structură compoziţională.
Este singurul cîntec ceremonial de pe valea Şomuzului care pune probleme
deosebite. Merită atenţie, de asemenea, melodia pe care circulă Prineqhiul
pentrucă ea este diferită de cea a bocetului. Celelalte cîntece de. priveghi,
precum şi uerşurilede înmormîntare reţin atenţia într-o mai mi;ă măsură.
La fel şi Conductui.wereeste un cîntec instrumental, asemănător dl marşurile
funebre. Bocetul rămîne, astfel, specia bine conturată şi îndătrnată În sînul
colectivităţii săteşti locale. Motive mai des întîlnite, cunoscute, de fapt, în
Întregul repertoriu al bocetului românesc sînt; moartea itişelăloare, casa
mortului, drumurile pe "ceea lume", mesajul către cei din lumea umbrelor,
cămaşa mortului, urma mortului exe. Realizarea lor artistică deosebită le dă
pregnantă şi specificitate. Booitoarele fac parte dintre rudele şi prietenii
celui decedat. Pe valea ŞornuzuluiMare nu se cunosc bocitoare cu plată.
Cu toate. acestea, anumite femei, înzestrate nu numai eu talent poetic sau
muzical, ci. şi eu o sensibilitate remarcabilă (impulsionată adesea şi de un
număr mai mure de decesepetrecute În familiilelor) sînt nelipsite la înmormîntările din sat. Ele bocesc Întotdeauna, fărft ea acest lucru să le fie cerut de
cineva şi fără să primească vreo răsplată anume. Acest Iapt are implicaţii
mai mult pe plan psihologicdecit pc plan ritual. Puternica impresie exercitată
asupra lor de ceremonialulfunebru, durerile vechi redeşteptate reclamă erra 1dem, Mg.4, II, 60.
114Ibidem.
115Idclll,Mg.4, 1, 17.
116Jnf.
Natalia 1. Varzari
, 80 de anl,Preuteşti,IrimiaGh, Eugenia,52 de ani, Moara
Nlcă; ş.a.
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chilibrarea, potolirea crizei, fenomen pe care numai bocetul îl poate realiza.
Cîntecul funerar exercită aceeaşiinfluenţă benefică chiar şi În afara ritualului.
Unele femei obişnuiescsă bocească şi după înmormîntare, cînd se află acasă,
seara, şi sînt copleşite de singurătate şi tristeţe. Bocesc şi pentru a nu-i visa
noaptea pe cei morţi-". Prin urmare, şi bocetulla mormint, CÎntat la fiecare
pomenire a defunctului, trebuie înţeles ca un fapt obişnuit.
Pornindu-se de la cîteva metafore .ce constituie laitmotivul fiecărui
tip de bocet În parte, creaţiile de acest gen sînt supuse unui proces de adaptare
în funcţie de împrejurări. In bocetul ce se CÎntăla moartea tatălui se vorbeşte
despre prăbuşirea stîlpului casei, despre condiţia femeii văduve sau..a copiilor
orfani: "Copiiifără tată/Ca grădina nesăpată"ll8.. Moartea mamei se răsfrînge
şi mai dureros asupra copiilor rămaşi fără un sfătuitor apropiat: "Scumpî-i
mama cînd o aijCî vorbeşti cu ea ci vrai ;jDi vorbeşti di rău sau bini,jNu te
mai spune la nimi'<-".In această. categorie de bocete pătrund adesea motive
aparţinînd cîntecului.de .instrăinare sau celui de jale. Una din principalele
caracteristici ale bocetului de pe valea Şomuzului Mare este puternica sa
liricizare. Bocetele epice, de tipul celor ce descriu boala şi împrejurările decesului, sau care fac o cronică a activităţilor cotidiene înfăptuite de defunct
în timpul vieţii sînt extrem de puţine. Impresionantesînt bocetele ce se cîn-tă la mormîntul celor tineri. Surprinşi.de moarte înainte de a trece prin etapele fireşti ale vieţii, aceştia sint comparaţi cu nişte pomi tăiaţi Inaintede a
lega rod. Moartea .nnui fecior tînăr aminteşte pătrundereaingaşteptată a
gerului într-o grădină înflorită: "Trandasir mîndru-nfIoritjGigrabi ce-Î
vesţejit.j'I'randasir mîndru, rotatjGigrabî ce-i mai uscat"120.In cazul tinerilor
nelumiţi ritualul funebru se contopeşte eu cel nupţial (neîmplinit), moartea
căpătînd astfel înfăţişarea unei nunţi tragice, în cadrul căreia cei implicaţi
joacă roluri false. Mirelefetei decedate este fictiv, ea fiind menită altui partener: "Da cu cini-ai logodit?jCu nirilivlntuluij în fundul pămîntuluî'<s-.
Obiectele rituale - simbol de bucurie şi ..petrecere.- pun în evidenţă, la
rîndul lor, un mesaj duplicitar: "Batistuţa di nînaşjCum ţ-a pune-o la
saIaş,jBatistili di Ia Huni/Le-a puni la pochi În mîni,jBatistili de vorniceij
Le-a pune la prăpurei">=.
Obiceiulde a se cînta din fluier Ia mort se păstrează mai ales în satele
de la izvoarele Şomuzului.Pentru cei care în viaţa lor au avut ca ocupaţie de
bază păstoritul, înmormîntarea cu fluier şi cu trimbiiă era aproape obligatoriew. Ca pe întreaga suprafaţă a spaţiului dacoromân, moartea nu este
concepută la modul creştin, ca o izbăvire, ca o trecere Într-o lume mirifică,
ci ca un accident care zdruncină echilibrul colectivităţii. De aceea, ritualul
funebru nu este Îndeplinit numai pentru cel deeedat,în scopul de a-i anihila
eventualele tentative de răzbunare împotriva celor rămaşi, ci şi pentru a
potoli criza de doliu prin care trece colectivitatea sătească.
111A.F.M.B.,
Mg.186,1, 5.
11SItlcm,lVIg.
55, II, 23.
119Ldem,Anexăchestionar,
Liteni,COlTI.
Moara.
120Iâcm,Mg.55, II, 7.
121Idrm,lVIg.
57, It 14.
112Ibid.m.
U3Id m, Chestionar,
Preuteşti,p. 132.
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Folclorul literar
A) Lirica
În repertoriul liricii folcloricedin zona Şomuzului Mare, un loc aparte
îl ocupă cintele de dragosteşi dor. Sentimentul iubirii este simţit ea suport
.esenţial al vieţii, el conturează şi determină destinul uman: "Ia--i bradului
cetina/Şi omului dragostea/Şi-ivedea ce-o rămînea,jNumaiforma şi ţărna"124.
Dragostea este declanşată de frumuseţea unei anumite persoane ce întruneşte
datele unui ideal estetic.N{indrul îi apare fetei lndrăgostite ca un personaj
de legendă. Prin pădurea înrourată "Merge badea cel frumos/Cu carul de
odoleanjCu biciul de măgheran'v='. O ţinută vestirnentară îngrijită este, de
multe ori, complementarăfarmecului fizic: "Ionică cum se poartă?/eu flori
roşi__
n păIărie,jCu cordică livizîiejCîaşa ni-i drag şî nie"126.Sentimentul împărtăşit uneşte pe cei doi Îndrăgostiţi sub semnul aceluiaşi destin, care le
imprimă numeroase afinităţi psihice şi spirituale, sugerate printr-o metamorfoză.yegetală cornună: "La portiţa dragei melijRăsărrt-au două steli;
IDa nu-s steli răsăriti/Ci-s două flori înfloriti/ Una-i ea şi una-s eu/Dorul
ei şi dorul meu"127.
Tristeţea despărţirii sau a neşanşeiîn dragoste însoţeşte ca
un z ăbranic negru pe îndrăgostit, întnnecîndu-i bucuria ospăţului. Subiectul
prilejuieşte.poetului popular realizarea unui adevăratLablou de gen, în care
belşugul bucatelor contrastează cu mîhnirea flăcăului :;;Dar voios îi voinicuj
Ori îi ardi suflitu?jPită albă stă pi masl/Curn îi pita mai Irumoasi;/Lîngi
pitî/Carni fripfî,jLîngîcarui/Două cani :jUna cu vinfndulcit/Şi nu bedi năeăjît,;Una eu vin chiparat/Şi nu be di suparat'<=. O simbolistică specifică
a elementelor naturii, la uJ1isoncu trăirile sufleteşti ale creatorului popular,
caracterizează acest compartiment al cînteeului Iiric. Supărarea mîndrului
întunecă lumina soarelui: "Nu ştiu, noru-i nourosj Ori bădita-i mînios"129.
Duşmanii ce vor să strice dragostea tinerilor sÎntasimilaţi dealului, piedică
în calea .drumului: "Iacă, dealu s-() găsît/Şî pi noi ne-o dispărţît./,pealu,ceaI
cu rîurelijOaminicu vorhi.răli'<w.Portretul.mîndrei prinde contur' din fructe
şi flori, ca o poiană sub razele.oarelui :. "Are ochi ca murile/Şf faţa ca florile/Cîndrevarsă zorBe."I31Însăşi dragostea se metamorfozeazăîntr-un huchet
multicolor, În contextul unui act de magie benefică: ,,-Cu dragostea ee-ai
făcut?l-Am strîns--o.mănunehi în mînă/Şi-am zvirlit-(}--ntr-ogrădină!Între
flori şi-ntre suleinăjCa sî prindă rădăcină!Şi să creaseă busuioc/Să ne facem
de noroc"132.Cînd iuhirea .se încheie dramatic, apare motivul blestemul
ml'ldrei, stigmatizarea celui vinovat făcîndu-se într-o anumită. cadenţă
ri tualică, evocînq, ca îlltrco oglindă răsturnată, descîntecele de junghi;
"Cînd a si eîmpu gi-arat,/Sî Ci-·nvîrtîmă-ta-n pat,; La culesu einipi/Si ci",n124Idern,Anexăclzeslionar,
ZahareştI.
125Idcm,Lămăşeni.
126Idcm,Preuteşti.
127Idcm.Lămăşeni.
138Idrm,Preuteşti.
UVIdrm,Lămăşeni.
130Ibidem.
131Ibidem.
112nŞezătoarea",
An 1, 1892,nr. 1, p. 47.

88

IONH. CI1.JBOTARU

18

vîrtî docturii,jCîna si cînipa-nfloari,jTu si nu merzi pi cisioari"133.
Un motiv
întîlnit destul de rar în poezia noastră populară este personificarea dragostelor în haiduci, probabil pentru a sublinia puterea şi trăinicia sentimentului,
unicitatea lui, dar şi tăinuirea conspirativă a îndrăgostiţilor,fuga lor în lume:
"Dragostile cele mari/Merg pe drum ca :doi talhari,jDragostile cele miciI
Merg pe drum ca doi voînici.j.Oragostilecelevechi/Niciodatănu-s părechi"l3t.
Trecerea de la CÎnteculde dragoste la cel de înstrăinare o face repertoriul restrîns al cîntecului despre căsătorie. Sînt dezaprobate căsătoriile din
interes, pentru că "Pâtru boi şi patru giunci/Nu-s ca buzele de dulci,/Patru
boi şi patru vacî/Nu-s ca buzele de dl;agi".135
Adeseori, nepotrivirile fizice
Între soţ şi soţie sînt ţinta ironiei colectivităţii săteşti: "Badea-uait cît un
ursarjLelea. ptri'Ia brăcinari/Badea 'nalt, încins cu chingă/Lelea mică şi cu
ghibă"136.Deobicei, tînăra aflată la vîrsta căsătoriei îşi alege partenerul în
funcţie de frumuseţea lui fizică sau morală şi nu după mărimea agoniselii:
"N'am averi, da ni-oi fasi/Cim-o luat sini-mi plasi".137
Totuşi, pînă nu demult
căsătoria era condiţionată, în }.naremăsură, de prosperitatea unuia dintre
parteneri. Fetele înseşi se cereaifmăritate Într-un loc mai bogat : "Mărita-m-aş
tot pe şes/Căsc face grîul des/Mărita-ni-aştot pe vale/Căse face grîul mare"138.
Aceste căsătorii intrau în contradicţie cu înclirrărilesufleteşti ale tinerilor,
constituind o permanentă sursă de amărăciune, în special pentru fetele măritate în străini.
Cîntecul de Înstrăinare a. cunoscut în zona Şomuzului o dezvoltare
relativ mare, diversificareaternelor şi motivelor fiind impulsionată,desigur,
şi d condiţiile pe care le crea graniţa cu imperiul habsburgic.Un motiv cu
ornare frecvenţă în această categorie de cîntece este blestemulmamei supărată cînd îi sporea familia cu o fată. în astfel de cazuri, instrăinata prin căsătorie nu mai are de Ia cine să aştepte alinare: "Jălui-m-aş maicii meli/Da
mama mai ari feti/Şî pi mini nu mă credi".13HUneori,
.blestemul mameieste
înlocuit eu blestemul cucului,pasre investită cu puteri magice :."Maica me
cind m-o făcut,jToate păsările-au tăcut,jNuma cucu . blstamat/Dinspre
stînga ni-o cîntat".140Tînăra nevastă era preţuită de noua familic în primul
rînd ca mînă de lucru: "Nu fi-O luat gi frumoasîjM-?luat slugi în csî/ŞÎ si
li sărvesc vla masî".H1Cîn'dnu-şi iubeşte tovarăşul de viaţă, apare motivul
urîtului : "Negru-i, negru-l pămîntu, /Da mai .negru-iurîtu,IDi pi pămînt ti
hrăneştf/Di urît îmbătrîneşti".142,Motive .asemănătoare caracterizează şi
cîntecul de jale şi de necaz. în plus, apare motivul mindrei greşite urmat, În
genere, de blestemulminârei, prezent şi în lirica erotică. Variantele care conţin
. aceste motive evidenţiază, de cele mai multe ori, Inegalitatea socială dintre
femei şi bărbaţi: "El s-a duci ş-a giuc.a/ŞitU-Î sta şî-i leagana,jEl a puni-n
133A.F.M.B.,
Mg.4, II, 73.
134"Şezătoarca",
val.X, 1907,nr. 1-2, p, 30.
ras A.F.M.B.,
Anexăclze$tionar,
Liteni,corn.Moara.
16 Idem,Preuteşti.
l? Idem.Litcni,corn.Moarn.
118Idem,Mg.:35,I, 18.
1$9Idem,Mg.86, II, 33.
140Idfm,Mg.55, 1, 8.
16)1.
Idem,Anexăchestionar,
LărnăşenL
1&2
Idcm.Mg.54, II, 18.
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cuşmi flori/Tu cu mîna-u scăldători,!El a ci flăcău pi sati!Şi tu-i ci braţi
legati".H3
Cîntecul de căIăuie şi de război adînceşte latura tristă a sentimentului
dezrădăctnărn. Condiţiile eătăniei erau grele, mai ales în imperiul austroungar, unde contlagraţiile numeroase şi regimul sever al cazarmelor militare
făceau ca plecarea Ia oaste să echivalezecu o plecare la război. Acest tip de
cîntec figurează şi astăzi în repertoriul folcloric de pe Şomuz. Frecvente
sînt pasajele ce descriu despărţirea de casă şi de sat, includ răvaşul ostaşului
către mamă sau către iubită, vorbesc despre tratamentul cazon etc. Mai
realizate rămîn acele variante în care elementelenaturiislnt făcute părtaşe la
pustiirea pe care o provoca plecarea tinerilor la oaste: "Cînd pleacă cătanele/
Seacă şi izvoarele/Rămîn numai pietrele/Să le plîngă mînclrele".l44Cîntecul
de război readuce în memoria contemporanilorimensa jertfă de sînge dată
şi de oamenii acestor locuri. O frecvenţă mai mare înregistrează cintecul
Vai de maica cu feciori, în care soarta tragică a tinerilor decedaţi pe cîmpul
de bătaie este prezentată în unele variante de bocet ce se cîntă Ia Ovidenie:
"Ş-or muri fără lumină/Fără scînduri de salas/Fără pînză pe obraz! . . . I
Matna-i aşteaptă să vie/Nu vine decît hîrtie/Să pregătească tămîie".145
Cu privire Ia cinteculsatiric se poate constata un fenomen de fragmentare
a textelor integrale şi de contopire treptată a acestora'cu strigătura. Este
un proces care a fost determinat de mai multe cauze, dintre care remarcăm
doar tematica foarte asemănătoare, aproape identică, a acestor specii şi eficacitatea mai mare a satirei concise. Strigătura constituie una din speciile
preferate pe valea ŞornuzuluiMare. Cu un conţinut în general amuzant, persiflator, ea reprezintă, în acelaşi timp, un cod etic şi estetic al opiniei publice
săteşti. Siriqăluriledejoc146au un repertoriu mai restrîns decît celede nuntii.
Cuprind, totuşi, motive caracteristice cum ar fi : fata leneşăla treabă şi sprintenă la joc, nevastabăutoareşi irnorală, flăcăii neindetninatecietc. 'S}ht frecvente, deasemenea, strigăturile cu subiect erotic, pe care tinerii H rostesc
alternativ cu cele comandă de joc.
t'
Parte integrantă a. medicinei populare, descinieculsubzistă încă în
memoriainformatorilorVîrstl1icişi are funcţia de a exercita o actiune benefică,
de obicei complementarăIeaculuipropriu-zis.Ar fi însă greşit dacă am reduce
descînteculla această unică ipostaJ';ă.Specie a cărei vechime se confundă cu
Inceputurile istoriei omeneşti, descîntecul sedimentează, ca într o falie geologică, rudimente alE:rnagiei homeopatice, ale magiei cifrelor şi culorilor
fatidice sau benefice, elemente ale totemismului .şi tabuurilor ancestrale.
Ceea ce întreţine interesul contemporan al descîntecului este valoarea sa
stilistică, în care cadenţe de formule criptice, secondate de imagini plastice,
sporesc efectul acustic şi vizual al textului. In zona la care ne referim, au
HaItiem,Mg.54, II, 22.
14«Itiem,Mg.63, 1, 18.
145Idetti,Mg.57, 1, n.
148Repertoriul
coregrafiedinsateledepc Şornuz
cuprinde
următoarele
jocuri:Alunelul,
Arcanu,Arqtleanca,
Barosul;
Batista,Băiţelul
; Bălăceanca;
.Băsmăluţa,Băttineasca
; Băiuta,
Briul,Caţaua,Cărăşelul,
Ceasul.Cerbuşorul,
Cernita
, Chirosttile;
Ciosănaşul,Ciobăneasca,
Cioţul,Coasa,Corăglliasca,
Cracooiana,
Crrţişorul
; Cumăiriţa,
De doi,Hora,Huţulca,Ileana
Moşneqeasca;
Pădureţul
, Polca,Polobocnl,
PuieuU/a,
Rata,Rusasca,
Slrba,Şăptipaşi,Trillişfa;
Ţigilneasca.
Ţln!t:lroiul,
Ungureasca.
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cunoscut cindva o circulaţie intensă descîntecele de dragoste. în ajutorul
fetei îndrăgostite era chemat [ocul, personificat în ,balaur cu solzii de aur",
luna "soră bună" şi apa lină, elemente primordiale ale cosmosului,păstrînd
În ele, potenţial, forţe inestimabile. în descîntecelepentru maladii.seîncearcă
obţinerea efectului curativ prin alungarearăul ui într-un-tinut străin, dincolo
de lume, comparabil cu tărîmul zmeilor din poveştile fantastice : "Duce-n
munţicărunţijUndicucoşu nu CÎntîjLupu nu urIîjCîini nu bat" .147Alteori
se încearcă potolirea bolii printr-un act deînşelare. propunindu-i-se să plece
Într-o adevărată grădină a Hesperidelor.: "C-acolo te-aşteaptă.jfliute cu
ciutoaiejCerbi cu cerboaiejLa muls aplecate/La coarne legănate/Bine ospătate".H8
B) Epica in versuri
Numărul tipurilor de boludă cunoscute pe valea Şomuzului Mare este
în jur de 20,149destul de mare în comparaţie eu repertoriul speciei în zonele învecinate ale Moldovei,mai ales dacă luăm în consideraţie şi bogăţia
motivelor epice (btutaărelul,leacul uoinieului,mindrapăr.ăsită,blestemulmindrei ş.a.) pătrunse în repertoriul cîntecului liric.'Paralel cu procesul de liricizare. 2 CÎntecului.epic se constată şi o tendinţă .cIesimplificar a unor tipuri
de balad..*, reduse adesea la o schemă sarăcită de .elemeutepoetice. Repertoriul epic preferat include, În primul rind,pieseaparţinînd ciclului familial,
variantele. care circulă astăziridiţindu-se numai rareori la .valoarea artistică
a celor publicate În revista "Şezătqarea" de Ilie Olteam11&o.
lmpr;csionabilitatea Înfoqnatorilorse îndreaptă în special spre latl,lra me1qdramatieăa conflictelor familiale. Prin această.preferinţă se explică În parte imixtiunea în text
a numeroase pasaje <de cîntec liric. în plus se constată 9 anume tendinţă a
creatoruluipopular .dea reiuterpreta concepţiilearhaice.păstrate în anumite
texte de Jraladă. Intr-o variantă I.i N enasta (JÎndută,.spre exemplu, după ce
şi",a,vindut soţia turcului (de fapt fratelui .ei) părbatul .are remuşcri şi se
întoarce s-o răscumperedin proprie iniţiativă: ,,(:ă tătă.noaptea 11--a111
dormiti
Di răceala banilorJ.Dill1ila băieţilor".l6lD9obici ÎI.1Să
a..cyntulcaqe pe tristeţeaeopiilor orfani c.l mamă, finalulevident.iind,l11otiyt!lmarflei vitrege:
"Mamanoastrî cea dintai/i'Jiculca pi că.pătăi,/Damam .de-a doua oarî/Ni culci
pi laiţa goali".152
Aee:li schimbărede opticăse consttăşi în variantele mai noi
ale.bala.c.leiNevastq{Ugi(ă,unde abandonul pruncului contrariază conştiinţa
creah)rului p0f>llar care interpuneîn context o replicăÎI1 contradicţie cu finalul obiuit,<lar în cOfleor:lanţ,ă
cu.etica sătească:...lEu pTuIlul nu 1-..01lasaI
Capu d.el1il-aţi tăia".153c.seditingedin a.cestciclu,atît suh aspectul realizării
artistice cit şi alirculaţiei folclorice, eînteeul lui Vălenaş. Tristeţea morţii
147A.F.M.B.,Anexăchestionar,
Arghira.
14:8
S. FI. Marian,Dese/Ilteee,
p. 233-238.
1«9VeziAI.Amzulescu,
Baladepopulareromâneşti,
voI.1, Bucureşti,
E.P.L.,1964:
1, Fantastice,
1, II, 7, 26, 27; II, Vilejlşti,39, 51,52,88, 91, 92,95,..105,,110,
156;III,
PăstoTfşti,
197; V, Familiale,235,241,244-246,219,287(1 şi III), 288(1, 1), 290,304.
321.
150Vezi"Sezătoarea"
An XXXI,Ilr. 5-6$i AilXXXII,Ilr. 1-.3, 1924,p. 9-10,
1923,p. 87-88'.
151A.F.M..B.,
Mg.'181,II, 7.
152Ibidem.
153Idem,Mg.36, 1, 8.
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premature, prin otrăvire, este sporită de calităţile fizice ale eroului. Spectacolul Înmormîntării este impresionant: "Cîntă cucul sus în prunjUnde duc
omul cel bun?jCîntă cucul jos în iarbă/Unde duc omul de treabă?.".164într-o
singură variantă a baladei apare ca personaj moarlea, Întruchipată într-o
bătrînă pe care o îritîlneşte Vălean în cale,165relief'îndu-seastfel unele interferenţe cu tipul Vilcuşi Ciuma. Din ciclul baladelor fantastice, ponderea o deţine tipul Voica,cunosc-utîn zonă sub numele de Yodiţa,Dochianasau Blestem
de tnamă.v» Alături de varianta Coşbuc,răspîndită în toată partea de nord
a Moldovei,circulă citeva texte prescurtate apropiate de cele maramureşene.
Accentul cade.pe puterea blestemului de mamă, asupra căruia se revine în
finalul baladei. La acet. moqv se adaugă cel al înstrăinării prin căsătorie a
unicei fiice. într-o ..yariaIttă a baladei Fratele şi sora, este introdus personajul preotului, care se opune întîi la căsătoria dintre fraţi, dar este
dispus în cele dinunnăsApficiez o altă cununie pe care o denumeşte"cllnunie
grecească".De data aceasta nu mama, ci sora peţită este aceea care-I supune
pe flăcău la diverse încerări,condiţionînd astfel acceptarea incestului. Sora
Mădălinaîi cere ca la unta lor să participe aştrii cereşti: "SfinLuSoare/ Nănaş mare ;/SfiIlta Lună! Mare nună!Luceferiţ,;Yătăjei/Să ne fie drag de eil
Şi steluţele druşcuţe".m Tînărul, aflt pe calde a comite un act neconorm
cu legile colectivităţii, este supus la aceleaşi încercări ca şi eroul din basmele
fantastice. El trebuie să ridice : "Pod de-aramăjPest'c-yamăi/Pod deargintj
Peste pământ,jPe marginea podului jSă Bui pomii raiului/Şi prin pomi, prin
rămurelejTot cuiburi de păsărele,jPăsări cu pene-aurite/Cînd om trece să ni
cînte".158
Din eÎClulhaladelorvitejeştie cunosc titlurile Tanislav, Pantelimon şi
Miu haiducu, La începutul secolului nostru, repertoriul pare ă fi fost. mai
amplu devreme ce culegerilelui Simion FIorea Marian atestă şivpiante ale
haladelorDarie, lovită, Baâiul ete159•Interesant este şi cîntecul hătrlnesc
lovită şi fata Cadilllui,culesla sflrşitulsecoluluitrecut în satul DolheştiiMaril6O•
In pezent acest ciclu de balade este slab reprezentat în zona .Şomuzului,
întîlnindu-se mai ales variante prescurtate sau degradate ale tipurilor amintite. O variantă a haladeiVlllcan ( Tonislauţ conservă.hine formaartistieă
străveche. Din categoria baladelor păstoreşti circulă doar tîplljlCiobanul,sora
şi zineii (leii, turciip6!. Deşi aflate în imediata apropierea satului Tătăruşi,
localităţiledepe valea ŞornuzuluiMare i1liprezintă un repertoriu de balade
comun cu acesta. Dintre tipurile de cîntece bătrîneşti culese, în jurul anului
1900, de învătătorul'Alexandru Vasiliu (Mnerluşcaşi Cucu, A VUculuz,A
Şoi.qului,Dolca, A Mnioriţii, A lui Nislorel, A lui Costin etc.)!62sînt atestate
în satele de pe Şomuz doar Peirea şi şărpili şi Vălinaş.
ISi"Şezatoarea",
An XXXI, 1923,nr. 5-6, p. 87-88.
15 Idem,An XXXII, 1924,nr. 1--3, p. 9-10.
156Juliu Bugnariu,MusaSomcşană.
Pocsiipoporaleromdnedin jurul Năsăudulul.
ParteaI, Balade,Gherla,1892,p. 1-12.
157"Şezătoarea,an. XXX,1922,nI'. 2, p. 132-133.
158Ibidem.
159S.FI.Marian,Pocsiipopora/e,
tom.I, 1873,p. 4-16; 30-52; 71-85; 105-107;
111---122;
128-141; 171-180.
160Nicolae
Densnşianu,
Răspunsuri
la Chestionarul
istoric,Ms.4551,p. 71-72.
161A.F.M.B.,
Mg.182,II, 25.
16Alexandru
Vasiliu.
Cîntece,
urălurişlbocete
dealt poporului,
Bucureşti,
1909.p. 5-86.
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C) Proza populară epică
Dacă snoavele sînt cunoscute de un număr imens de informatori, femei
şi bărbaţi de toate vîrstele, avînd o circulaţie atît deIargă Încît nu li se mai
poate urmări sursa şi specificulIocal, situaţia nu este identică în cazul poveştilor fantastice. Linia lor narativă, lungă şi sinuoasă, întîmplările miraculoase,
cu mai puţine tangenţe la realitatea zilnică, a determinat ca ele să fie reţinu te
în mod preferenţial. Informatorii care colportează basme prezintă o anumită
structură sufletească..rneditativă, introvertita.u
au spontneitateapovestitorilorde snoave, deşi au în repertoriu astfel de specii. Schimbareaatitudini i
sătenilorfaţ. de basm, socotit dacă nu demodat,. cel puţin inadecvat cu .o
anumită "seriozitate" care trebuie să constituie,apanajul vîrstei mature, a
determinat În parte. această sfioşenie, această Închidereîn sine a cre;}torului
şi apăstrătorului de poveşt! fantastice. După depistarea acestui gen de po\,cstitori, se observă îndoială l0r euprivire laeeeptivjţatea auditorilor faţă de
această formă de naaţiune folclorică. Şi.totuşi, deşi. adesea basmul şi snoava
sînt deumite cu termenul generic de minciuni,. nupoate fi contestată Increderea participanţilor în veridicitatea, fie ea şi parţială, a acestor i.torisiri.
Cînd.p ovestitorul are unele Îrdp,ieliasupp<lunor întîmplări slJ personaje de
basm, care, depăşesc.sfera real,uIui,el încearcă să le asimilezeunor realităţi
conte!llP()raneIn?denizînd cOJllextul;saHd:mpotrivă să.le justifice prezeIlţa
în vechime, ideetreCHr[ltă şi ÎI) unele fomule introductive: ,Poveste, poveste/Înainte mult mai este/J)lnqi nu sîntem dicindpoveştilijSîntem di .mai
ÎncoacijCuvreo două-tril soroaci".163
Proza.folcloricăfantastică este preferată.deInformatorii maUr vîrstă, cunoscătorii debasme fiind în generalbărbaţjţFecuţi de ,50de ani. Repertoriul este
bogat şiîn prezent.4eşi circulaţia lui este destul .cly[edusă. Buniipqvestitori
sînt puţin cunoscuţi în satul .101'şi s-au întîmplpt cazuri În care un băsmuitor talentata fost. aflat cu totul întîmplător, constituind,0. revelaţie chiar
pentru familia sa. Poveştile semai.spun doar în timpul executării unor munci
migăloase sau -de durată, pentru a risipi monotonia rltmului (la desf'ăcatul
porurnbului, spre exemplu). Din dorinţa de alungi spu4eaprescurta] naraţiunea popţlară'clppă cerinţeleauditoriului,se,c.ol1statăo tendinţă de a .imbina
diverse tipuri debasmtr-un
all1algammai mult .saumai puţiu.unitar, în
care4e ll1ulteerieroul pripc,ipaldin prima parte ,a poveştii devine secundar
sprefinal, sau este pur şi simplu abandonat .pe.parqus .. Din cele 30 de texte
culese.între anii 1970- 1975 În satele de pe valea-Şomuzului Mare, doar
dOUp4.se rnărginescla,tratarea unllÎ singur tipnartiv. Celelalte variante
îmbină două, trei sau mai multe tipuri de hasm. 11:epertqriulconţine,înmajoritate, poveşti fantastice, deşi povestitorii au tendinţa de a le eontem
poraneiza, dîndu-le astfel o turnură nuvelisl;ieă.In stilul.povestiriipredomiIli
dial.;lI, care Îiapopiepe eroiiasmului fantasticdeărnii locali. Curteanul
trimis să iscodeascăla hjcuinţa lui TăiăruşfiSiorgihainTelteaz.ele
văzute
împăratului, cum ar fi făcqt-o un.şomUZ.eaIl
.oare.care: "Inalţaciîmparaci, si
163.A.F,M.B.,
Mg.J40,II, 10.
164TipurileA.T.450şi A.'1':675.Celelalte
basme;In careapartipuri combinate,
pot
fi
..
lnc(ldrate
lncalalogul
.i\arne-:-Thomson
la
lipUJ:ile
:307;
}15,
328,
403,
450,
465.
507
510,511A, 518,552;590,675,.1137.
..
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ari el acolon-ai dumneata ni.i a triilea parCi,zî§i ... "165.Într-un alt basm,
explicînd împăratului de ce a tăiat limbile balaurului de la vîrf şi nu de la
rădăcină, voiniculva întrebuinţa, În mod firesc, o comparaţie care are la bază
experienţa muncilor cîmpului: "Dumneavoastrî daci aveţi un stog, di
uni-I însepeţi, di la mijlocsau di la vîrf?"166.Hangurileînalte se uită pe parcursul aceleiaşivariante de basm, după primele fraze împăratul devenind "hoier"
sau chiar "cetăţean". Elementelor fantastice Ii se alătură, În mod firesc, adaptări la realităţile actuale. Fata împăratului, care va rămîne însărcinată
dintr-o frunză de .tei, este ţinută "la al doilea etaj"167.Băiatul adăpostit în
casa corbului din pădure este făcut de împărat "ministru", iar sora lui "ministeră" (sic!)16B.
Vasîlică, din alt basm, după ce comiteun număr impresionant
de isprăvi vitejeşti ,,0 dat telefonde telefon la .impărat să-I anunţe"169,
iar împăratul, impresionat,,,1-0adus cu muzîeîmilitarî"l?Q.Povestitorii se opresc din
cînd în cînd, în timpul naraţiunii,pentru a explicaşi justifica anumite întîmplări
neconformecu viaţa de toate zilele. Cînd se întîmplă să întîrzie un zmeu la
masa .servită de Nu ştiu. cine şi nu ştiu ce, informatorul presupune: "Acela
o fost ramas planton uni o fost ii cu sărvisiu"171.
Textele de basm culesede pe
valea Şemuzului Mare respectă în general stereotipia tradiţională,cu unele
abateri cerutedetempoul narării şi de spaţiul de timp care i se afectează.
Sînt respectate formulelefixe iniţiale şi finale, mai rar cele mediane.Două variante, CUfinal tragic, provenind probabil din fragmentarea unor naratiuni
mai ample, .s încheie cu.înmormîntarea erouluiprincipaLwln general, povestitorii şomuzeni de basme fantastices-au apropiat mai puţin de colecţiile
tipărite, ceea ce a determinat configurarea unor particularităţi de stil şi de
limbaj; uneori putîndu-sevorbi chiar, în cazul .hasmului, de tippri şi motive
specifice. . •...•. . .... .. ........
...
...
.
•
.1n ceeace priveştelegenda, se constată un proces de decădere a speciei,
în primul rînd sub raportul .realizărliartistice. Accentuînd pe latura funcţio-nală a legendei, informatorii se mulţumesc să explice originea unei fiinţe, a
unui obiect, a unui element de relief sau a unei anumite sărbătofi, în cîteva
cuvinte, ţără .să mai desfăşoare mantia polic.r0I11ă
a unei nafa'ţiuniample.
Numărul tipurilor de legendă existente este foarte.Qogat,mai ales în categoria
celor eiioloqice: facerealumii, originea cucului"a ciocîrliei, a îndunicii, a pupezei, a păianjenului, aurziciÎ etc. Dintre legendele mitologice,o circulaţie
mai mare înregi$treazăcele despre iarba [iarelor:şi despre uriaşi->: O variantă
interesantă .est.zegenda tutunului, diferită.etît de textele publicate de.•B.P.
Hasden17\cît şi ele.celepe care le consemnează.SisnionFlorea Marian.LegendeleTGligioase
sînt în mare măsură expIieative,îns1'lccial··
acelevariante care au
ca personajeelrtral pe MaicaDon'muhJi.Altelegende, prÎntre eare se numără
cele desppecil)stirea hainelor (avîndu1 ca protagonist, în ciclul balcanic, pe
165A.P.M.B.,
Mg.181.r, 19.
166Ldetn,Mg.140, II, :36.
167Idem,Mg.182,II, 16.
168Idem,Mg.186,1, 15.
169Ibidem.
170Ibidem.
171Ldetn
, Mg.180,II, :3.
172
Idcm,lvIg.188,II,18.
17a"Şezătoarea",
An.
XXXII,
1924.,nI'
.. 7,p.76--79.
174
B. P. Hasdeu,
Czwenle
dcnbăirâni,
Bucureşti,
1937,p·.6266.
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Nastratin Hogea), au căpătat o vădită coloratură moralizatoare. Legendele
istoricecare apar indică, în genere, o origine cultă. Uneori, personajele ce au
comis anumite fapte sînt substituite cu altele, mai apropiate de inima şi conştiinţa creatorului popular. Astfel, în unele variante, Ştefan cel Mare apare
ca vînător al celebrului zimbru, devenind astfel descălecătorul Moldovei.
Repertoriul de snoave este bogat, printre tipurile mai răspîndite nurnărîndu-se cele despre femeia leneşă-ţ«,dar isteaţă cînd este vorba să-şi păcălească soţul, loqodniculprost ş.a. R.epertoriuluitradiţional de snoave i s-au
suprapus în ultima vreme numeroasetextede provenienţă citadină, colportate
în special de bărbaţii care au călătorit mult.
Cîteva observaţii generale, fără ca acestea să aibă valoare de concluzii
se impun formulate. Repertoriul folcloric al satelor din zona Şomuzului este
bogatv-areo tematică variată şi continuă să se bucure de preţuire din partea
localnicilor.în privinţa elementelorspecifîcepe care le relevă (şi asupra cărora
vom stărui cu alt prilej),.se constată că acest repertoriu de fapte (in care se
întrevăd cu.uşurinţă Inriuririle.fransilvănenilor)constituie o punte de legătură
între creaţia Iolelorîoăbucovlneanăşi cea din partea nond-vesticăa Moldovei,
tot .aşa cum, .dinp,un.ctde vedere geografic,bazinul ŞornuzuluiMare face trecerea din zona subcarpatică spre Podişul Central Moldovenesc.
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17"SabinaStroiescu,La Typologie
IJibliogra(ique
des faclies rOl.lmaines,
Bucureşti,
Ed. Acad.R. S. România,
voI.II, p. 1216,tip..5154(A.T. 1405).
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