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DE 
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Fără a diminua cu nimic contribuţia remarcabilă ne care mulţi dintre folcloriştii 
noştri au adus-o la cunoaşterea tezaurului spiritual tradiţional, este hine şi necesar 
să intelegem că. in acest domeniu, sînt încă multe de făcut. Vetre folclorice impor- 
tante au rămas' şi astăzi aproape necunoscute sau sînt încă foarte puţin cunoscute; 
capitole - cum ar fi cel al dramaturqiel populare -- de mare bogăţie şi varietate 
,IU fost atinse numai in treacăt; fructificarea datelor obţinute, în contextul 
tuturor disciplinelor care aduc mărturii şi lumină în istoria naţională, continuă 
încă să tie un deziderat. 

Mijloacele de investig-aţie ale epocii noastre sînt categoric sporite şi utilizarea 
JOF cîtă vreme realitatea care să Ie facă operante este ind! vie, constituie o datorie. 

Plecind de Ia aşa de lacunarele informatii referitoere <Jelj teatrul folcloric, în literatura de pînă acum, - lucru confirmat pe deplin de ultimlle două lucrări de sin- 
teză care abordează aceste aspecte: Istoria literaturii române, VoI. 1, Bucureşti, 1964 şi 
Istoria teatrului în România, Bucureşti, 1965 - ne-a apărut ca deosebit de necesară 
adîncirea studiului de teren, i'n legătură cu teatrul folcloric. 

Se înteleqe că, într-un domeniu atît de putin investlqat, tratarea oricărui'a dintre 
elementele sale se justifică şi se solicltă deplin. Incercarea noastră de a tftpoloqiza şj 
cartografia manifestările teatrale folclorice dintr-o arie cert delimitată (administrativ). 
ne apare ca utilă. din mai multe puncte de vedere, dintre care vom alinia aici 
CIteva: 

Determinarea repertoriulul general este posibilă numai' printr-o Intensivă şi 
adîncă cercetare a tuturor tlnuturllor, ceea ce ar putea duce şi Ia delimitarea anumi- 
tor zone .. (Folosim aici' termenul de "zonă" în accepţiunea sa tradiţională, fără a 
ne gîndi la sensul specializat ce i se conferă în studiile contemporane). Căci, din 
momentul in care, numai cercetarea a două judeţe Înscrie peste 40 de spectacole 
de teatru folcloric iar tratatele amintite nu se referă deCÎt la cel mult 15, cu 
toate că vorbesc de . tot repertoriul de pe terltortul românesc şi au în vedere pînă 
şi spectacolele cunoscute - în momentul redactării - numai prin două variante 1, 
cîştigul este evident. 

1 Este vorba de teatrul .Brîncoventi", cunoscut atunci numai prin prezentarea 
făcută în ,.Studii de istirie literară şi folclor", Filiala Academiei Cluj, 1964, p, 
21-61, de I. Muşlea, 

An. linqv, ist, lit., T. 19, p. 151--157, Iaşi, 1968. 
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Tinind sp.ama că structural şi funcţional această varietate de spectacole se 
reduce la cîteva tipuri principale pe baza generalizărilor ce se impun pot fi aflate 
momentele mari şi principale ale dezvoltării dramaturgiei populare, adevărate etape 
din evolutia fenomenului urmărit. In cazul nostru, aşa, cum se poate vedea mai 
încolo, prind contur clar cîteva capitole despre care vom şi face cîteva observaţii. 

Stabilirea răspîndirii teritoriale a acestor variate forme de manifestare indică 
preţioase probleme cip studiu legate de vechimea unor practici; de unitatea (sau 
lipsa de unitate a populatiei), suqerînd chiar volumul şi direcţia unor vechi 
mişcări de la o provincie istorică la alta; de scoatere la Iurnină a unor schimburi 
culturale cu teritoriile învecinate etc. 

In virtutea constatărflor ce se fac pe baza răspîndirit unor practici folclorice 
dramatice, legate de sărbătorile de iarnă cînd tradiţiile stau pe prim plan în viata 
socială il' fiecărei colectivităţt este posibilă chiar identificarea unor străvechi 
grupări cu aşezări stC'.tornidte pînă şi în viata spirituală. 

In sfîrşit, din prezentarea noastră mai' rezultă şi faptul că prin bunăvoinţă 
şi hotărîre, mobilizînd pe toţi cei care pot într-un fel oarecare -, sprijini munca 
de iuvesti'qare, sînt posibile rezultate cel putin multumltoer c 2, 

La () cercetare atentă a conţinutului şi formei manifestărilor de teatru folcloric 
din judetele de care ne ocupăm aici, am putut conchide că cele 49 titluri pe care 
le-am întîlnit în functie de trăsăturile Comune pe care le prezintă, se grupează în: 

1. Alaiuri provenite din jocurile dramatice cu măşti: 
al din măşti animale: -- Capra 

Cerbul 
Betbecul 

-- Tapul 
Calul 
Boul 
Ursul 
Strutul 

. -,. Leul 
Turca. 

b) din măşti umane: Anul Nou şi Anul Vechi 
Harupii 

._, Mocănaşii 
- Si/arii 

Arnăuţtt 
.-. Ursatii 

Roşiorii 
,._, Artiştii 
._, Turcii 

Damele 
- Modurile 

2!n ttpoloqizerea şi cartografierea făcută ne-am sprijinit pe date care pro- 
vin din mai multe surse, unite - în cele din urmă - într-un fond manuscrl. şi 
într-o Ionotecă ce se află în" posesia noastră; care totalizează peste 1050 materiale 
de teatru folcloric. 340 provenind din zona la oare 'ne referim acum. Iniţiată din 
1949, arhiva noastră . a fost mereu sporită cu rezultatuf cercetărilor personale; 
răspunsurile la chestionarele răspîndite prin studeIltii de la .cursurtle de' zi şi fără 
frecvenţă, adesea verificate de noi pe teren şi culeqerile din decembrie 1967- 
ianuarie 1968, efectuate de noi cu sprijinul material al Casei regionale a creaţiei 
populare-Iaşi şi al Comitetului [udeţuan U.T,C.-Ia5i. :'1enţionăm că ultimul mij- 
loc de sporirea fondului a dus mai ales la o creştere cantitativă şi nu calitativă 
a informatiei, dţ;ltorUă neajunsurilor decurgînd din caracterul "organizat», competi- 
tional, al ocazlilor de culegere, satele inteleqjnd că se pune . preţ pe speotaculos 
şi nu pe documentar. 
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2. Alaiuri provenite din dezli.ollarea unot practici lituale colective sUăvechi: 

Rîndul de ieie 
Rindu! de băieţi 
V ălI1re/t11 
Globul 
Nunta SOU }\[lll1taţărănească 

3. Teatrul folcloric de vădită inilucntă cărturăreoscă (sau numai' urbană) ; 

-" Trupă 
-- Relatie 
.- Haiducii cu subvarlentelc : 

Jianu 
Bujor 
Groza 
Gruia 
Pdun(1ş 

- Radu 
Roşu 

.- Hoţomunl! cu suhvarf antclc : 
,-' Corof 
-' Griqom» 
.- Merişor 
-" 'I'eritite 
.- Trandafir 

.'. Cu subiecte istorice: 

Ştefcmvodă 
Căderea .PIevnei 
Incheierea păcii 
Căderea Berlinului 

- Incheierea armistiliului; 
4. T'eairul popular rezultat din iolclorizareti directă a unor 'creaJii culte; 

 Irozii 
Barbu Lăuiaru 
Movila lui Butcel 
Ste jurul din Botzesti 

Unele din spectacolele amintite aici şi prezentate după critetiul. oridinii, fa; 
posibile observaţii cu pri vir., In răsptndiree mai larqll pe care o au. Ilănd Jînfilnite 
şi în alte parti ale Moldovei. ori cl.i'ar in afara acestei provincil. Sînt însa cîteva 
care se dovedesc (l fi specifice judeţelor urmările, reprezentînd contrtbutla JocalCi 
la dezvoltarea dramaturqie! folclorice,ÎTi' spiritul unor traditii 'imedj'ate. Constituind 
deci manifestări teatrale. particulare, spectacolele din: această de a > doua eate- 
lJoTie ele care. am amîntit determinate de hol, întrucît dispunem de informatie 
Iii Ie l de bogată şi pentru zonele vînvccln ate - suscită, în t-cazul: car ectsrlzărlt 
acestei zone admlnistretlve. cele 'mai multe discutii. 

Este necesară şi precizarea că originea uuitară il mai multor spectacole, în 
cazul nostru încadrate În acelasi qrup, nu înseamnă totodată identitatea de vîrstă 
il respectivelor jocurt dramatice, manierele de constituire a teatrului folclor.ic .fiînd 
de durată, în cele mai multe din situaţiile remarcate. Există însa posibilitatea datării 
gener?le şi aproximative pentru aparitia Ilecărui gen de spectacole teatrale. 
bazată atît pe logică cît Şi pe fapte, 
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Astfel, spectacolele folclorice provenite din jocurile dramatice cu măşti ani- 
male sint categoric mai' vechi decît alaiurile provenite din evolutia jocurilor dra- 
matice cu măşti umane, lucru confirmat de vechiul lor caracter ritualic neiden- 
tificabil în cazul jocurilor cu măşti umane cultivate dintr-o raţiune fundamental 
deosebită, din tendinţa de imitare a tipurilor de oameni ce apăreau autohtonrlor 
ca nişte cludătenli. 

Dar, chiar jocurile cu măşti animale - cum arătaTll-- indică vîrste deose- 
bite. Unele din ele sint rezonante ale epocilor de vînătoare şi pescuit. Aşa stau 
lucrurile cu capra şi ursul, care şi cunosc o răspîndire deosebit de largă, nu 
numai pe teritoriul românesc. Altele însă apar numai la români şi numai în 
Moldova; ba chiar numai pe raza unităti lor administrative la care ne referim. 
Dintre acestea fac parte cerbul, tapul şi berbecul, Cerbul. mai ales, pune chestiuni 
de mare insemnătate pentru istoria socială, pentru istoria limbii, pentru determinarea 
mişcărilor de populatie, intrucit este semnalat numai în aria: Hîrlău--Iaşi-Romran 
-Fălticeni', prezentind o conservare mai pură în. epicentrul zonei, în afara acestui 
perimetru in Moldova, apărtnd rareori şi nu departe de limitele sale, dar fiind 
aproape la fel cultivat tocmai în sudul Transilvaniei (în. Ţara Hatequlul) şi partea 
extrem-nordică a Banatului. Structurarea jocurilor tapul şi berbecul, ŞiÎ nu numai 
a acestora, după formula dr amattcă din jocul cerbulul .. - împrumutarea episodului 
tmbolnăvirii animalului şi descîntaree ecestnie - arată că putem presupune o 
masivă şi destul de veche venire a unei populatii astăzi total asimilată. (Ipoteza se 
sprijină şr pe alte elemente procura te de realitatea folclorică, cum ar fi felurile 
colindei practicată in zonă 3. de modalitatea de construire a măstii caprei în felul 
turcii transilvănene etc.). De altfel, ni se pare a nu fi întîmplător nici faptul că 
alaiul cerbululi este practicat în Moldova într-o zonă care se află în centrul acelei 
părţi unde practicarea jocului caprei se face indicind tipul .- e drept, mai' răspîndit 
- de spectacol bazat pe episodul imbolnăvirii animalului şi nu celălalt tip pe 
care - intrucit nu prezintă un astfel de conflict - l-am numi "capra cu striqăturl", 
regăsit doar arareori 'aici. 

Singur jocul calului, deşi indrăgit şi aici într-o măsură anreciabtlă. CUnoscut 
la români numai in Moldova, nu-şi desminte ortqinea slav-răsăriteană şi pătrun- 
derea Într-o perioadă destul de tirzie, cînd demeqizerea sa se produsese chiar la cei 
ce I-au creat, lucru confirmat de toate variantele. 

Deslqur, la fel de vechi. jocurile dramatice: betbecul, tapul, boul, fără a asigura 
in Ieqătură cu oriqine'a lor totemică indiferent de stadiul evoluat la care au ajuns 
astăzi, convertindu-se în alaiuri ciudat dej modern întocmite, amintesc epoci deosebit 
de vechi. 

Cu totul altfel de aprecieri se pot face în legătură cu măştile antmale pe care, 
datorită aparitiei lor relativ recente şi din considerente care vădesc tendinte spre 
Inedit, le-am numi exotice: struţul, leul (din subzona Pescani, a cărei febrilă căutare 
în domeniul spectacolului informativ şi distractiv v'a mai face obiectul unor 
observatii, tot cu acest prilej) ce apar tn localităţi limitrofe ale judetului Iaşi, însă 
tnveclnate cu 'altele din Neamţ şi Suceava, unde repertoriul de acest gen înreqls- 
trează şi: păunul, gari/a, cămila etc. 

Cît despre alai urile provenite din jocurile dramatice cu măşti umane, ele arată 
o istoricitate şi mai evidentă. Mai vech'i, măştile profesii lor nu au găsit puterea de 
atractie care să le asiqure evolutia pînă la stadiul de alai, decit în putine cazuri; 
mai noi măştile tipurilor etnice 5-au bucurat -- se pare .- de mai multă atenţie, 

Dacă unele dintre acestea: Hiuapii, Arnlfutii, Roşlorii, Artiştii sînt caracteris- 
tice altor părţi ale Moldovei, Si/arii, Turci1, Damele nu mai pot fi regă- 
site în repertoriul zonelor Învecinate. Există putinta desclfrăril parţiale a istoriei de 
constituire a fiecăreia din aceste practici, lucru pe care nu ne propunem să-I facem 
acum. Dar numărul mare al alalurilor de acest gen arală că procesul drematlzărll 

3 Este vorba de repertoriul păstoresc care prezintă relicve evidente la Hel1eş- 
tenl-Paşcani şi de resturile din colinda zăoritulul (din dimineata primei zile de Cră- 
ciun) întîlnite la Tîrqu-Prumos. 
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unor practici Iolclordce, şi aici - ca pretutindeni în Moldova - s-a desfăşurat 
continuu şi nu mai putin intens 4. 

Jocul MocănaşiIoI, de pildă, caracteristic sud-estului Moldovei, pare a fi ple- 
cat de la o practică a ciobanilor transilvăneni - în veacurile de mijloc - aflati 
la baltă cu oile pentru iernat, care, departe de cămin şi de ai lor, felicitau qospo- 
darii satelor de aici obtlntnd căldura sufletească atît de necesară prlbeqltilor, ca şi 
unele beneficii materiale. De aceea, costumul national pe care îl poartă nici nu 
este moldovenesc, în spectacolele de astăzi, adesea. Desigur trecerea de la colindă 
la o manifestare teatrală propriu-zisă Soia putut împlini cu timpul, prin împrumutul 
făcut de la elte praCticI dramatice mai vechi, de la Anul Nou şi Anul vechi, cale 
eficientă şi în dezvoltarea multor altor practici similare. 

Alaiul Anul Nou şi Anul Vechi, Încadrat în jocurile dramatice provenite din 
măşti umane se justifică ai'ci mai mult prin materializarea simbolului (un tînăr, o 
mireasă sau un copil reprezentînd anul care soseşte - un moşneag, anul care pleacă). 
Prezenţa acestuia - mai frecvent in judetele de care vorbim - este o dovadă a 
puternicilor traditii milenare, deoarece jocuri similare sînt întîlnite şi la alte popoare 
europene, din Asia Mică pînă în lumea Iatlno-qermană 5. Este însă surprinzător şi 
totodată revelator faptul că în alte provincii' româneşti acest spectacol nu a mai 
fost semnalat. 

In destule cazuri, transformarea acestui tâp de jocuri în alaiuri s-a r ealtzat abia 
în veacuri le XIX şi XX, sub influenţe Irozilor şi a deosebit de popularelor specta- 
cole cu haiduci. (Aşa arată materialele de Arnăuţi, Harapi]. 

Şii, pentru a Încheia observaţiile destul de sumare 'asupra alalurllor provenite din 
[ocurl ls dramatice cu măstd, găsim necesar sa subliniem că modalitătile frecvente de 
constituire a acestora se bazează pe asocleri între măştile animale şi umane, cores- 
punzător cu sensurile ce se urmăreşte a fi sugerate. Se inţelege că, în afara măştilor 
umane enumerate de noi în lista întocmită (şi care se constituie în aleluri determinînd 
denumfre., lor), există nenumărate altele, subordonate aici si independente in alte 
zone moldoveneşti, ca: moşul, baba, ţiganul, tig'anca, calemrrlul, vr ar iul, vinătorul, 
popa, dascălul, doctorul, ffÎzerul. primarul, ofiţerul, grecul, caza eul, evreul s.a.m.d. 

Cea de il doua categorie principală. a repertoriulul teatrului folcloric stabilită 
de noi este a aleturflor provenite din dezvoltarea unor practici rituale colective străvechi. 
Trei dintre tipurile de spectacol incluse ai,Oi sînt întîlnite numar! în repertoriul 
judetelor discutate: Rindul de băieţi. Rîndul de fele şi VăJgreluI. Toate acestea 
izvorăsc din aceeasi nevoie colectivă de ordonare a practicilor/teatrale de Anul Nou 
şi se dovedesc relativ noi, fiiÎnd întîlnite numai in cîteva din localităţile rurale mai 
Izolate si conservatoare. Pînă Ia un punct ele sînt expresia tendintei de limitare a 
dezvoltării dramaturgie! populare, deoarece constau ,în stabilirea unor reguli precise 
de desfăşurare 'a jocurilor teatrale, unind în cete impresionante rnenifestărr dintre 
cele mai vardate : ursul. capra. mosll, babele, harapii, auquştii, Anul Nou şi Anul 
Vechi etc. Dar tocmai prin limitele pe care le impun, aceste tipuri de spectacole dau 
nrai mult conţinut de alai teatrului folcloric evoluat din practtcl folclorice străvechi, 

4 Găsim utfl "ă amintim ca totalul tipurilor de spectacole teatrale folclorice 
rultivate ele Anul Nou în Moldov e. identificate de noi, se ridică la peste 100. 
Se, înteleqe că ele nu sînt peste tot în aceeaşi măsură şi varietate răspîndite însa 
cifra de 49 tipuri înWnite în judetele Iaşi şi Vaslui arată dî porţiunea de care vorbim 
se sustine printre cele mdli bogate. 

5 Leopold Schmidt, Le tiieatre populaire eutopeen, Paris, 1965, semnaleaza 
la turci, elveţieni şi italieni, spectacole- populare despre scurqerea timpului, uneori 
măsurarea şi înfruntarea unttătllcr ce-I compun făcîndu-se pe anotimpuri şi luni. 
Ne-am tngduI s11 amintim aici că, din cite ştim, putinţa de comparare a teatrului 
din Italia de nord, unde apar 12 mosneql ce reprezintă lunile anului (fiecare cu 
monologul său) cu jocul pantomtmtc singular întîlnit la Ruqinoase-Pascani (reprodus 
in filmul documenter-arttstlc "Tradiţii" -- 1967 -; reqizor .Iean Petroviol, consultant 
ştilnţiflo Vasile AdăsdHitei). unde intr-un car alegoric. un moşneag reprezentind 
finul CC a trecut, poartă alţi 12 carp înseamnă lunile lui, nu poate fi o simplă 
întimplare. 
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îl fac să apară -- ca să spunem aşa .,.- sub forma de .alai de alaiuri. 
Cu totul altii realitate stă la baza teatrului. Globn! .care reprezintă dramatizarea 

destul de recentă a colindei ortodoxe cu steaua, împlinită prin laicizarea ei datorită 
împrumuturilor din practicile străvechi. 

Cît despre spectacolul Nunta sau Nunta ţărănească 6, Intilnit în toată partea 
nord-estică a Moldovei, deci şi în judeţul Botoşani, ace.,!n prezintă obişnuitele 
obiceiuri legate de intocmirea căsnlciîlor, înscenînd după datina străbună o petrecere 
prilejuită de acest eveniment; fapt obişnuit în practica slavilor de răsărit pînă 
dincolo de Urali. 

A5a cum s-a putut vedea, or iqinea populară straveche şi veche a tr-atruhn 
('omentat pînă acum este evidentă şi incontestabilă. Boqătin şj varietiltea rr-perto- 
riului semnalat aduce, după părer ea noastră, servicii mari stabilirii unui adevăr 
adesou iqnorat: acela că tcatruluă folcloric 'I111 trebuie' să j se atr ibuio inteqral 
o origine. nouă şi livrescă. Ipoteza originii recente şi livreşti a teatrului popular 
se sustine numai, şi nici în aceste cazuri total. prin ultimiIe două cateqorţl de 
piese identificate şi înscrise de noi în: teatrul folcloric de vădită influontă cărtură- 
rească {sau numai urbană] şi teatrul rezultat din Iolclortzarea directă a unor creati! 
culte. Sintem de părere că aparitia şi răspîndirea acestor tipuri de spectacole il 
avut o mare putere de iinfluentă asupra dezvoltării qenerale a teatrului folcloric. 
eccelerînd mulf şi brusc acest proces, inclusiv în domeniul alcătuit de [ocurilo 
dramatice cu măşti. 

Capitol de mare interes, cel al teatrului folcloric de vădită influenţă cărtură- 
raască, are în centrul său spectacolele cu haiduci, Pornind de la Jteni care sînt 
de fapt prototipul acestui gen de teatru. în zona de care vorbim s-a ajuns la 
diferite variante conturate pe criteriul nersonajulul principal. Bujor, Grozu, Grui(] 
(în foarte puţine cazuri, deoarece el este un erou specific te atrului din Botoşani i 
Suceava], pouno», Radu şi Roşu, sînt cele întîlnite de noi. Dintre toate, sinqur 
Roşu nu a mai fost semnalat si în alte zone, reprezentînd un tip de variantă locală. 
Imnotriva astEmti'îri!or, t eatru l haiducesc nu este tot atît de variat şi în ceea 
ce priveşte episoadele ce-l compun, aceeaşi intrigă cerecterlzîndu-i toate formele 
amlntîte. singure textele din care se compune prezentînd oarecare diferentieri - 
mai ales in ce priveşte înlăntulrea lor. Avînd o origine identificată 7, acest teatru 

odată folclorizat se bucură de multă popularitate. Interesant este faptul 
ră îuzona urmărită aici - si anume. in jumătatea de sud 11 i'lC('std11 - denumirea 
acordetă acestui teatru subliniază sensul general pe care il are, fiind aceea de 
haiduci, diferentiertle de genul celor constatate fiind aşadar apreciate ca formale. 
In jumătatea nordică a zonei, unde tendinţa spre originalitate se manifestă apre- 
ciahil fiind una din con di.tiil e care conduc şi explică la varietatea repertorlului 
de teatru folcloric sînt înreqistrate, alături de vari'antele tentrului haiducesc pe 
criteriul eroilor nrtnclpalt si variante mai noi : hotcstl $<1.11 hoţomănesti (dacă 
acceptăm termenul pc care observind aceeast realitate evidentă în epica folclorică. 
nu demult 8. Al. Arnzulescu !1folosea). In acestea, însuşi intelesul acordat atitudinii 
neconforrnlsto a eroilor este modificat, caracterul ele clasă al b alduciei fiiind conver- 
tit într-o aventură Iamentabijă. potrtvit ontlcit unor flrupuri sociale care stau aproape 
dcfole1or numai prin C!eneralitatea acesluirt. Unii dintre eroii teatrului hotomtlnesc 
AU avut o eiXistenlă reală (Coroi, Terente); alţii Înstl par a nu fi decît simple născociri. 
De nmarcat că în mccltile folclorice (;ele mai autentice, teatrul de hoti păslreilz5 
Încă întelesul teatrului de baidur-i. Document valoros asupra psiboloqiei qeneralp 
sociale a multim\Inr, aCP.st gen de teatru face mari concesii leqpndnrnlui. 

6 V. Adăscălitei, Nunta, o piesd a dramaturqiei folclorice molc/oveneşli, în 
.Studii şi cercetări de istoria artei", VIII, 1961, nr. 2, p. 485-489. 

7 V, Aclăsrîliţei, Aspecte din dwmalurgia populară. Tea/ml popu](l[ de 11,(Jir!ucj 
in "Limbi) si literatura", voI. IL 19S6, n. 3--34ş1 Gbeorqhe '\fadoleanu. O lpo(eza 
asupra originii teatrului popular haiducesc Jienii., în "Revista de etnoqrafie şi 
foldor", X, 1965, nr. 3, p. 317--,325. 

8 Al. Amzulescu, Balade poplllare româneşti. l-III, Bucureşti, 1964. 


