NOTE ŞI DOCUMENTE

DATE PRIVIND VARIETATEA ŞI RĂspINDIREA
TEATRULUI FOLCLORIC îN JUDEŢELE IAŞI ŞI VASLUI
DE
V. ADĂSCĂLIŢEI
şi I. H. CIUBOTARU
Fără a diminuacu nimiccontribuţiaremarcabilăne care mulţidintrefolcloriştii
noştriau adus-ola cunoaştereatezauruluispiritualtradiţional,este hine şi necesar
să intelegemcă. in acest domeniu,sînt încă multede făcut.Vetre folcloriceimportante au rămas'şi astăzi aproapenecunoscutesau sînt încă foarte puţin cunoscute;
capitole- cum ar fi cel al dramaturqielpopulare-- de mare bogăţieşi varietate
,IUfost atinse numai in treacăt; fructificarea datelor obţinute, în contextul
tuturor disciplinelorcare aduc mărturii şi lumină în istoria naţională,continuă
încă să tie un deziderat.
Mijloacelede investig-aţie
ale epociinoastre sînt categoricsporiteşi utilizarea
JOFcîtă vremerealitateacare să Ie facă operanteeste ind! vie, constituieo datorie.
Plecind
de Iaacum,
aşa -delucru
lacunarele
informatii
referitoere
<Jelj
teatrul
folcloric,
în
literatura
de pînă
confirmat
pe deplin
de ultimlle
două
lucrări
de sintezăcare abordeazăacesteaspecte:Istorialiteraturiiromâne,VoI.1,Bucureşti,1964şi
Istoriateatruluiîn România,Bucureşti,1965- ne-a apărutca deosebitde necesară
adîncireastudiuluide teren, i'n legăturăcu teatrul folcloric.
Se înteleqecă, într-undomeniuatît de putininvestlqat,tratareaoricărui'adintre
elementelesale se justificăşi se solicltădeplin.Incercareanoastrăde a tftpoloqiza
şj
cartografiamanifestărileteatralefolcloricedintr-oarie cert delimitată(administrativ).
ne apare ca utilă. din mai multe puncte de vedere, dintre care vom alinia aici
CIteva:
Determinarearepertoriululgeneral este posibilă numai'printr-o Intensivă şi
adîncăcercetarea tuturortlnuturllor,ceea ce ar putea duce şi Ia delimitareaanumitor zone.. (Folosimaici' termenulde "zonă"în accepţiuneasa tradiţională,fără a
ne gîndi la sensulspecializatce i se conferăîn studiilecontemporane).
Căci,din
momentulin care, numai cercetareaa două judeţe Înscriepeste 40 de spectacole
de teatru folcloriciar tratateleamintitenu se referă deCÎtla cel mult 15, cu
toate că vorbescde .tot repertoriulde pe terltortulromânescşi au în vederepînă
şi spectacolelecunoscute- în momentulredactării- numaiprin două variante1,
cîştiguleste evident.
1Este vorba de teatrul .Brîncoventi",cunoscutatuncinumaiprin prezentarea
făcută în ,.Studiide istirie literară şi folclor", Filiala AcademieiCluj, 1964,p,
21-61, de I. Muşlea,
An. linqv,ist, lit., T. 19,p. 151--157,
Iaşi, 1968.
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Tinind sp.amacă structuralşi funcţionalaceastă varietate de spectacolese
reducela cîteva tipuri principalepe baza generalizărilor
ce se impun pot fi aflate
momentelemari şi principaleale dezvoltăriidramaturgieipopulare,adevărateetape
din evolutiafenomenului
urmărit.In cazul nostru,aşa, cum se poate vedea mai
încolo,prind conturclar cîteva capitoledesprecare vom şi face cîteva observaţii.
Stabilirearăspîndiriiteritorialea acestorvariate formede manifestareindică
preţioaseproblemecip studiulegate de vechimeaunor practici; de unitatea (sau
lipsa de unitate a populatiei),suqerîndchiar volumulşi direcţia unor vechi
mişcăride la o provincieistoricăla alta; de scoaterela Iurninăa unor schimburi
culturalecu teritoriileînvecinateetc.
In virtutea constatărflorce se fac pe baza răspîndiritunor practicifolclorice
dramatice,legate de sărbătorilede iarnă cînd tradiţiilestau pe prim plan în viata
socială il' fiecărei colectivităţt este posibilă chiar identificareaunor străvechi
grupăricu aşezăristC'.tornidte
pînă şi în viata spirituală.
In sfîrşit, din prezentareanoastră mai'rezultă şi faptul că prin bunăvoinţă
şi hotărîre,mobilizîndpe toţi cei care pot într-un fel oarecare-, sprijinimunca
de iuvesti'qare,sînt posibilerezultatecel putin multumltoer
c 2,
La () cercetareatentă a conţinutuluişi formeimanifestărilor
de teatru folcloric
din judetelede care ne ocupămaici, am putut conchidecă cele 49 titluri pe care
le-amîntîlnitîn functiede trăsăturileComunepe care le prezintă,se grupeazăîn:
1. Alaiuri provenitedin jocurile dramaticecu măşti:
al din măştianimale:-- Capra
Cerbul
Betbecul
-- Tapul
Calul
Boul
Ursul
Strutul
.-,. Leul
Turca.
b) din măştiumane:
AnulNouşi AnulVechi
Harupii
._, Mocănaşii
- Si/arii
Arnăuţtt
.-. Ursatii
Roşiorii
,._,Artiştii
._,Turcii
Damele
- Modurile
2!n ttpoloqizereaşi cartografiereafăcută ne-am sprijinit pe date care provin din mai multe surse, unite - în cele din urmă - într-un fond manuscrl.şi
într-o
Ionotecă
ce se340
află
în"posesia
totalizează
peste
1050
materiale
de teatru
folcloric.
provenind
dinnoastră;
zona lacare
oare
'ne referim
acum.
Iniţiată
din
1949,arhiva noastră .a fost mereu sporită cu rezultatuf cercetărilorpersonale;
răspunsurilela chestionarelerăspînditeprin studeIltiide la .cursurtlede' zi şi fără
frecvenţă,adesea verificatede noi pe teren şi culeqeriledin decembrie 1967ianuarie1968,efectuatede noi cu sprijinulmaterialal Casei regionalea creaţiei
populare-Iaşişi al Comitetului[udeţuanU.T,C.-Ia5i.:'1enţionămcă ultimul mijloc de sporirea fonduluia dus mai ales la o creşterecantitativăşi nu calitativă
a informatiei,dţ;ltorUă
neajunsurilordecurgînddin caracterul"organizat»,competitional, al ocazlilorde culegere,satele inteleqjndcă se pune. preţ pe speotaculos
şi nu pe documentar.
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2. Alaiuriprovenitedin dezli.ollarea
unot practicilituale colectivesUăvechi:
Rîndulde ieie
Rindu!de băieţi
VălI1re/t11
Globul
NuntaSOU
}\[lll1taţărănească
3. Teatrulfolcloricde vădită inilucntăcărturăreoscă (sau numai'urbană);
-" Trupă
-- Relatie
.- Haiduciicu subvarlentelc
:
Jianu
Bujor
Groza
Gruia
Pdun(1ş
- Radu
Roşu
.- Hoţomunl!
cu suhvarf
antclc:
,-' Corof
-' Griqom»
.- Merişor
-" 'I'eritite
.- Trandafir
.'. Cu subiecteistorice:
Ştefcmvodă
Căderea.PIevnei
Incheiereapăcii
CădereaBerlinului
- Incheiereaarmistiliului;
4. T'eairul popular rezultat din iolclorizaretidirectă a unor 'creaJii culte;
Irozii
BarbuLăuiaru
Movilalui Butcel
Stejuruldin Botzesti
Unele din spectacoleleamintiteaici şi prezentatedupă critetiul.oridinii,fa;
posibileobservaţiicu privir., In răsptndireemai larqllpe care o au. IlăndJînfilnite
şi în alte parti ale Moldovei.ori cl.i'arin afara acesteiprovincil.Sînt însa cîteva
care se dovedesc(l fi specificejudeţelorurmările,reprezentîndcontrtbutlaJocalCi
la dezvoltareadramaturqie!folclorice,ÎTi'spiritulunor traditii 'imedj'ate.
Constituind
deci manifestăriteatrale.particulare,spectacoleledin: această de a >doua eatelJoTieele care.am amîntit determinatede hol, întrucît dispunemde informatie
Iii Iel de bogată şi pentru zonelevînvccln
ate - suscită, în t-cazul:carectsrlzărlt
acesteizone admlnistretlve.
cele 'mai multe discutii.
Este necesarăşi precizareacă origineauuitară il mai multor spectacole,în
cazul nostru încadrateÎn acelasi qrup, nu înseamnătotodatăidentitateade vîrstă
il respectivelorjocurt dramatice,manierelede constituirea teatruluifolclor.ic.fiînd
de durată,în cele mai multedin situaţiileremarcate.Existăînsa posibilitateadatării
gener?le şi aproximativepentru aparitia Ilecărui gen de spectacoleteatrale.
bazată atît pe logică cît Şi pe fapte,
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Astfel,spectacolelefolcloriceprovenitedin jocurile dramaticecu măşti animale sint categoricmai'vechi decît alaiurileprovenitedin evolutiajocurilordramatice cu măşti umane,lucru confirmatde vechiullor caracter ritualic neidentificabilîn cazul jocurilorcu măşti umane cultivate dintr-o raţiune fundamental
deosebită,din tendinţa de imitare a tipurilorde oamenice apăreau autohtonrlor
ca nişte cludătenli.
Dar, chiar jocurile cu măşti animale- cum arătaTll-- indică vîrste deosebite. Uneledin ele sint rezonanteale epocilorde vînătoare şi pescuit.Aşa stau
lucrurile cu capra şi ursul, care şi cunosc o răspîndiredeosebitde largă, nu
numai pe teritoriul românesc.Altele însă apar numai la români şi numai în
Moldova;ba chiar numai pe raza unitătilor administrativela care ne referim.
Dintreacesteafac parte cerbul,tapul şi berbecul,Cerbul.mai ales, pune chestiuni
de mare insemnătatepentruistoriasocială,pentruistorialimbii,pentrudeterminarea
mişcărilorde populatie,intrucit este semnalatnumaiîn aria: Hîrlău--Iaşi-Romran
-Fălticeni',prezentindo conservaremai pură în. epicentrulzonei,în afara acestui
perimetruin Moldova,apărtnd rareori şi nu departe de limitele sale, dar fiind
aproapela fel cultivattocmaiîn sudul Transilvaniei(în.Ţara Hatequlul)şi partea
extrem-nordică
a Banatului.Structurareajocurilortapul şi berbecul,ŞiÎnu numai
a acestora,după formuladramattcădin jocul cerbulul..- împrumutareaepisodului
tmbolnăviriianimaluluişi descîntareeecestnie - arată că putem presupuneo
masivăşi destulde veche venire a unei populatiiastăzi total asimilată.(Ipotezase
sprijină şr pe alte elementeprocurate de realitateafolclorică,cum ar fi felurile
colindeipracticatăin zonă3.de modalitateade construirea măstiicaprei în felul
turcii transilvăneneetc.). De altfel, ni se pare a nu fi întîmplătornici faptul că
alaiul cerbululieste practicatîn Moldovaîntr-o zonă care se află în centrulacelei
părţi undepracticareajoculuicapreise face indicindtipul .- e drept,mai'răspîndit
- de spectacolbazat pe episodulimbolnăviriianimaluluişi nu celălalt tip pe
care - intrucitnu prezintăun astfel de conflict- l-amnumi"capracu striqăturl",
regăsitdoar arareori'aici.
Singurjocul calului,deşi indrăgit şi aici într-o măsură anreciabtlă.CUnoscut
la româninumai in Moldova,nu-şi desminteortqineaslav-răsăriteanăşi pătrunderea Într-operioadădestulde tirzie,cînd demeqizereasa se produsesechiar la cei
ce I-au creat, lucru confirmatde toate variantele.
Deslqur,la fel de vechi.jocuriledramatice:betbecul,tapul,boul,fără a asigura
in Ieqăturăcu oriqine'alor totemicăindiferentde stadiulevoluatla care au ajuns
astăzi,convertindu-se
în alaiuriciudatdejmodernîntocmite,amintescepocideosebit
de vechi.
Cu totul altfel de aprecierise pot face în legăturăcu măştileantmalepe care,
datorităaparitieilor relativ recente şi din considerentecare vădesc tendintespre
Inedit,le-amnumiexotice:struţul,leul (din subzonaPescani,a cărei febrilăcăutare
în domeniulspectacoluluiinformativşi distractiv v'a mai face obiectul unor
observatii,tot cu acestprilej) ce apar tn localităţilimitrofeale judetuluiIaşi, însă
tnveclnatecu 'alteledin Neamţ şi Suceava,unde repertoriulde acest gen înreqlstrează şi: păunul,gari/a,cămilaetc.
Cît desprealaiurile provenitedin jocuriledramaticecu măştiumane,ele arată
o istoricitateşi mai evidentă.Mai vech'i,măştileprofesii
lor nu au găsit putereade
atractiecare să le asiqureevolutiapînă la stadiul de alai, decit în putinecazuri;
mai noi măştiletipuriloretnice5-aubucurat-- se pare .- de mai multă atenţie,
Dacă unele dintre acestea: Hiuapii,Arnlfutii,Roşlorii,Artiştiisînt caracteristice altor părţi ale Moldovei,Si/arii, Turci1,Damele nu mai pot fi regăsite în repertoriulzonelorÎnvecinate.Existăputinta desclfrărilparţialea istorieide
constituire
a fiecăreiadin aceste practici,lucru pe care nu ne propunemsă-I facem
acum.Dar numărulmare al alalurilorde acest gen arală că procesuldrematlzărll
3 Este vorba de repertoriulpăstoresccare prezintărelicve evidentela Hel1eştenl-Paşcanişi de resturiledin colindazăoritulul(din dimineataprimeizile de Crăciun)întîlnitela Tîrqu-Prumos.
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unor practiciIolclordce,şi aici - ca pretutindeniîn Moldova- s-a desfăşurat
continuuşi nu mai putin intens4.
Jocul MocănaşiIoI,
de pildă, caracteristicsud-estuluiMoldovei,pare a fi plecat de la o practicăa ciobanilortransilvăneni- în veacurilede mijloc- aflati
la baltă cu oile pentru iernat, care, departede căminşi de ai lor, felicitauqospodarii satelorde aici obtlntndcăldurasufleteascăatît de necesarăprlbeqltilor,ca şi
unele beneficiimateriale.De aceea, costumulnationalpe care îl poartă nici nu
este moldovenesc,
în spectacolelede astăzi, adesea.Desigurtrecereade la colindă
la o manifestareteatrală propriu-zisăSoiaputut împlinicu timpul,prin împrumutul
făcut de la elte praCticIdramaticemai vechi,de la Anul Nou şi Anul vechi,cale
eficientăşi în dezvoltareamultor altor practicisimilare.
Alaiul Anul Nou şi Anul Vechi,Încadratîn jocurile dramaticeprovenitedin
măşti umanese justificăai'ci mai mult prin materializareasimbolului(un tînăr, o
mireasăsau un copilreprezentîndanul care soseşte- un moşneag,anul care pleacă).
Prezenţaacestuia- mai frecventin judetele de care vorbim- este o dovadăa
puternicilortraditiimilenare,deoarecejocurisimilaresînt întîlniteşi la alte popoare
europene,din Asia Mică pînă în lumea Iatlno-qermană
5. Este însă surprinzătorşi
totodatărevelatorfaptul că în alte provincii'româneştiacest spectacolnu a mai
fost semnalat.
In destulecazuri,transformarea
acestuitâp de jocuri în alaiuris-a realtzatabia
în veacurile XIX şi XX,sub influenţeIrozilorşi a deosebitde popularelorspectacole cu haiduci.(Aşa arată materialelede Arnăuţi,Harapi].
Şii,pentrua Încheiaobservaţiiledestulde sumare'asupraalalurllorprovenitedin
[ocurlls dramaticecu măstd,găsimnecesarsa subliniemcă modalitătilefrecventede
constituirea acestorase bazeazăpe asocleriîntre măştileanimaleşi umane,corespunzătorcu sensurilece se urmăreştea fi sugerate.Se inţelegecă, în afara măştilor
umaneenumeratede noi în lista întocmită(şi care se constituieîn alelurideterminînd
denumfre.,lor), există nenumăratealtele, subordonateaici si independentein alte
zone moldoveneşti,ca: moşul, baba,ţiganul,tig'anca,calemrrlul,
vrariul, vinătorul,
popa, dascălul,doctorul,ffÎzerul.primarul,ofiţerul,grecul, cazaeul, evreul s.a.m.d.
Cea de il doua categorieprincipală.a repertoriululteatruluifolcloricstabilită
de noi estea aleturflorprovenitedindezvoltarea
unorpracticiritualecolectivestrăvechi.
Trei dintre tipurile de spectacolincluse ai,Oisînt întîlnite numar!în repertoriul
judetelordiscutate: Rindulde băieţi. Rîndulde fele şi VăJgreluI.Toate acestea
izvorăscdin aceeasinevoiecolectivăde ordonarea practicilor/teatrale
de AnulNou
şi se dovedescrelativ noi, fiiÎndîntîlnitenumaiin cîteva din localităţilerurale mai
Izolatesi conservatoare.
Pînă Ia un punct ele sînt expresiatendinteide limitarea
dezvoltăriidramaturgie!populare,deoarececonstau,în stabilireaunor reguli precise
de desfăşurare'a jocurilor teatrale,unind în cete impresionanternenifestărrdintre
cele mai vardate: ursul. capra.mosll,babele,harapii, auquştii,Anul Nou şi Anul
Vechietc. Dar tocmaiprin limitelepe care le impun,aceste tipuri despectacole
dau
nraimult conţinutde alai teatruluifolcloricevoluatdin practtclfolcloricestrăvechi,
4 Găsimutfl "ă amintimca totalul tipurilor de spectacoleteatrale folclorice
rultivate ele Anul Nou în Moldov
e. identificatede noi, se ridică la peste 100.
Se,înteleqecă ele nu sînt peste tot în aceeaşimăsurăşi varietaterăspînditeînsa
cifrade 49 tipuriînWniteîn judeteleIaşi şi Vasluiarată dî porţiuneade care vorbim
se sustineprintre cele mdlibogate.
5 LeopoldSchmidt,Le tiieatre populaire eutopeen, Paris, 1965, semnaleaza
la turci, elveţienişi italieni,spectacolepopularedespre scurqereatimpului,uneori
măsurareaşi înfruntareaunttătllcrce-I compunfăcîndu-sepe anotimpurişi luni.
Ne-amtngduI s11amintimaici că, din cite ştim, putinţa de compararea teatrului
din Italia de nord, unde apar 12 mosneqlce reprezintălunile anului (fiecarecu
monologulsău) cu jocul pantomtmtc
singularîntîlnit la Ruqinoase-Pascani
(reprodus
in filmuldocumenter-arttstlc
"Tradiţii"-- 1967-; reqizor.IeanPetroviol,consultant
ştilnţifloVasile AdăsdHitei).unde intr-un car alegoric.un moşneagreprezentind
finul CCa trecut, poartă alţi 12 carp înseamnălunile lui, nu poate fi o simplă
întimplare.
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îl fac să apară -- ca să spunemaşa .,.- sub formade .alai de alaiuri.
Cu totul altii realitatestă la baza teatrului.Globn!.carereprezintădramatizarea
destul de recentăa colindeiortodoxecu steaua,împlinităprin laicizareaei datorită
împrumuturilor
din practicilestrăvechi.
Cît despre spectacolulNunta sau Nunta ţărănească6, Intilnitîn toată partea
nord-estică a Moldovei,deci şi în judeţul Botoşani,ace.,!nprezintă obişnuitele
obiceiurilegate de intocmireacăsnlciîlor,înscenînddupă datinastrăbunăo petrecere
prilejuităde acest eveniment; fapt obişnuitîn practica slavilorde răsărit pînă
dincolode Urali.
A5a cum s-a putut vedea, oriqinea populară stravecheşi veche a tr-atruhn
('omentatpînă acum este evidentăşi incontestabilă.
Boqătinşj varietiltearr-pertoriului semnalataduce, după părerea noastră, servicii mari stabiliriiunui adevăr
adesouiqnorat: acela că tcatruluăfolcloric'I111
trebuie'să j se atribuio inteqral
o origine.nouă şi livrescă.Ipotezaoriginiirecente şi livreşti a teatrului popular
se sustine numai,şi nici în aceste cazuri total. prin ultimiIedouă cateqorţlde
piese identificateşi înscrisede noi în: teatrul folcloricde vădită influontăcărturărească{saunumaiurbană]şi teatrul rezultatdin Iolclortzarea
directăa unor creati!
culte. Sintemde părere că aparitia şi răspîndireaacestor tipuri de spectacoleil
avut o mare putere de iinfluentăasupra dezvoltăriiqeneralea teatrului folcloric.
eccelerîndmulf şi brusc acest proces, inclusiv în domeniulalcătuit de [ocurilo
dramaticecu măşti.
Capitolde mare interes,cel al teatruluifolcloricde vădită influenţăcărturăraască, are în centrul său spectacolelecu haiduci,Pornindde la Jteni care sînt
de fapt prototipulacestui gen de teatru. în zona de care vorbims-a ajuns la
diferite variante conturatepe criteriulnersonajululprincipal.Bujor, Grozu,Grui(]
(în foartepuţine cazuri,deoareceel este un erou specificteatruluidin Botoşanii
Suceava],pouno»,Radu şi Roşu, sînt cele întîlnite de noi. Dintre toate, sinqur
Roşunu a mai fost semnalatsi în alte zone,reprezentîndun tip de variantălocală.
ImnotrivaastEmti'îri!or,
teatrul haiducescnu este tot atît de variat şi în ceea
ce priveşte episoadelece-l compun,aceeaşi intrigă cerecterlzîndu-i
toate formele
amlntîte.singure textele din care se compuneprezentîndoarecare diferentierimai ales in ce priveşteînlăntulrealor. Avînd o origineidentificată
7, acest teatru
odată folclorizat se bucură de multă popularitate.Interesanteste faptul
ră îuzona urmărităaici - si anume.in jumătateade sud 11i'lC('std11
- denumirea
acordetă acestui teatru subliniazăsensul general pe care il are, fiind aceea de
haiduci,diferentiertlede genul celor constatatefiind aşadar apreciateca formale.
In jumătateanordicăa zonei,unde tendinţaspre originalitatese manifestăapreciahil fiind una din condi.tiil
e care conducşi explică la varietatearepertorlului
de teatru folcloricsînt înreqistrate,alături de vari'anteletentrului haiducesc pe
criteriul eroilor nrtnclpalt si variante mai noi: hotcstl $<1.11
hoţomănesti(dacă
acceptămtermenulpc care observindaceeastrealitate evidentăîn epica folclorică.
nu demult8. Al. Arnzulescu!1folosea).In acestea,însuşiintelesulacordatatitudinii
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