PANTOI"UL CENUŞĂRESEJ
SILVIACIUBOTARU
PovesteaCenuşăresei(cunoscutămai bine în variantaPerrault,Cendrillonou
la petite pantoufle de verre) a suscitatmereuatenţiacercetătorilorculturiipopulare,
Îndeosebi a acelora de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Emmanuel Cosquin,
Angelo de Gubernatis,Fraţii Grimm,AndrewLang, Caramany,MarianRoalfe Cox
şi, îndeosebi,Paul Saintyvesau urmăritrelaţiilefilogeneticeale naraţiunii,precum
şi larga ei circulaţie în zonele europene şi asiatice. Două motive etnografice
justifică această investigarepreferenţialăa basmului:primul este cel al Prinţesei
Cenuşii,cu trimiteri la parteneraRegeluiCarnavalului(este-vorba de cuplu1zeilor
vegetaţionalipersonificaţiîn timpul unor sărbătoride primăvară),iar al doilea, al
încercăriipantofului,corespundeunui obiceinupţial.
Ne vom opri asupra celui de al doilea motiv, amintit în fraza precedentă.
Proba identităţii viitoarei soţii, prin încercarea pantofului, apare în basmele
Încadrate de catalogul Aarne-Thompsonla numărul 510, IV, a. Prima atestare
datează din Egiptul antic, unde povestea spune că un vultur a furat urr'condur,
probabil un sandalium împodobit cu multe ornamente, ce aparţinea frumoasei
curtezaneRhodopis,şi l-a aşezat pe genunchiifaraonului din Memphjss'Acestaa
trimis soli în toată ţara, s-o caute pe stăpânagingaşeiincălţări,şi astfel'Rhodopisa
devenitîmpărăteasaEgiptului.
,
În folclorul european, eroina poveştii incluse în repertoriul naraţiunilor
despre conflicteleorfaneicu mama vitregăpoartădenumiriprecum:fr. Cendrillon,
it Cenerentola, sp. Cenicienta sau Venta fochs, germ. Aschenbrodel sau
Aschenputtel,Pepeliuga, Pipelcuţa sau Cernuşka la slavi etc. În toate variantele,
pantofulminunateste cel ce reveleazăcalităţiledeosebiteale fetei sărmaneşi care
o individualizeazăÎn grupulcelorlaltepretendentela măritiş.Numai dânsa este cea
aleasă,ea e mireasaautentică.
În versiunilevest-europeneale basrnului,pantofulcu pricina este pierdut din
fugă de eroină, obţinutprintr-unvicleşugde către prinţ la a treia întâlnire (treptele
sunt acoperitecu ceară,cu răşinăsau Cllsmoală),este furat de o pasăre sau aruncat
să pluteascăpe apă. De multe ori, însăşi Cenuşăreasaeste cea care Iasă din picior
un pantof,pentrua-i derutape urmăritori.Ceea ce pare un accidentnu este decât un
gest voit, pentru că pantofularuncat sau abandonateste o chemare a ursitului,un
semn că o eventualăcerereîn căsătoriedin parteaacestuiaar avea sorţi de izbândă.
!\LIL,t. XXXIX
-XLI, 1999-2001,
Bucureşti,
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După ce găseşte condurul,"mic şi drăgălaş, împletitcu totul şi cu totul din
fir de aur", prinţul din basmul germancules de Fraţii Grimm ştie că o va găsi pe
aleasa inimii sale şi dă ordin slujitorilors-o caute: .Fata pe-al cărei picior se va
potrivi condurul acesta, numai aceea Îmi va fi nevastăjuruită şi de nici o alta, În
afară de ea, n-am nevoie,,1.La fel se petrec lucrurile şi în naraţiunilefolclorice
româneşti.Împăratuldin povestea Vacaneagră (colecţiaD. Stăncescu)invârtiseîn
horă, de câte trei ori în trei duminici,o frumoasănecunoscută.Ultima oară, când a
dat fata să zboare,"a prins să o apuce de un picior; a zmucitea şi a scăpat, dar i-a
căzutpantoful şi împăratull-a luat, unpantofior mic numaicât o şchioapă,,2.Abia
după ce o Întâlneştepe Cenuşăreasă(" iar când Îi incercă pantoful, el parcă fu
de-acolo") ştie că este vorba de adevăratamireasă.
încălţăminteafetei urmăritede prinţ rămâneprinsă în răşina topită pe pragul
bisericii',în ceară",în smoală sau,pur şi simplu,estepierdută:,,[ ..] dar când să sară
în căruţa-i trasă de 8 cai înaripaţi,ii căzu dinpicior un condur de aur ,,6;"Dinfugă,
îi pică jos conduruldin picior ,,7etc. A se vedea în acest sens şi cele două versiuni
culesede OvidiuBirleade la Gh.Zlotardin FunduMoldovei,judeţulSuceava".
Adesea,tânărul îndrăgostitreuşeştesă obţină el însuşi gajul de peţire.Astfel,
în varianteleolteneştiale naraţiunii,Pepelcuţamergeîn sat de trei ori, la trei nunţi,
de fiecare dată se-nvârteşte-nhoră de trei ori cu feciorulde împărat şi apoi zboară
spre casă. A treia oară, ,,[...] hop, zbură şi-i apucăpapucu, zâce,fecioru dă-mpărat
dân picior'", Basmulcu aceastătemă, O împărăteasăse preface vacă, din colecţia
Ioan Micu MoldovanlO,cuprinde un episod asemănător:"Feciorul intru aceea-i
1FraţiiGrimm,Cenuşăreasa,
în vol,Povestialese.În româneşte
de DanFaur,Bucureşti,
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smulsepapucul din picior şi-l puse bine,,11. Când eroina basmului Pipilcuţa, din
culegerearealizatăde CristeaSanduTimoc la româniidin Banatulsârbesc,se duce
a treia oară la horă, încălţatăîn papuci ţesuţi din fir de aur, "fiu unui împărat vru
SrOprindă şi abia-i putu scoate din picior un păpuc ,,12.Feciorul boierului din
povestea bucovineană Porumbii Ilenei CosânzeneiJ3recurge la cel mai frust
procedeu:o calcă pe fata cea frumoasăpe condur, iar aceasta pleacă de la biserică
pe jumătate desculţă,
Din toate aceste exemple deducem că, în mod evident, nu ne aflăm în faţa
unei secvenţe narative accidentale. Oropsita orfană, ajutată de sufletul mamei
moarte (ascuns în alunii sau nucii crescuţi pe mormântul acesteia, în cornul şi
oasele vacii negre, în care se întrupase răposata, în porumbei etc.), nu se poate
căsătorifără a trece aceastăprobăde autentificare.
Pantoful folosit pentru alegerea miresei îl vom regăsi în ciclul basmelor ce
debutează cu o tentativă de incest. Soţia împăratului se îmbolnăveşte şi-i Iasă
acestuia cu limbă de moarte rugăminteasă nu se recăsătoreascădecât cu aceea
căreia i se va potrivi condurul ei14(vezi Găinăreasa de Petre Ispirescu,Fata de
împărat cu stea infrunte de Mera, Popa ia de nevastăpe fie-sa din culegereade
basme aromânea lui Cosmescu,Pielea de măgar din culegerea lui Cristea Sandu
Timoc ş.a.). Singurapersoanăcare poate Încălţaacel condureste fiica împăratuluifapt care declanşeazăefectivintriganaraţiunilorrespective.
Pierderea pantofului de către Cenuşăreasănu este considerată a fi de rău
augur, dimpotrivă:,,-- Am pierdut un păpuc, mumă, zice; - Lasă, fata mea, ăla
ţi-aduce năroc't'", În aceleaşitext, povestitorulSanduPătruţă din Ziocutea.judetul
Craina, o pune pe eroină să subliniezeimportanţaprobării pantofului:"Nu te teme,
măria-ta, încearcă-Işi abia atunci ai dreptul să mă ceri să-ţifiu soţie ,,16./
Pantofii de preţ nu numai că o înalţă pe aleasa prinţului deasupra,telorlaIte
fete, ci constituieşi o emblemăa neamuluidin care se trage. Ca şi în basmele de
tipul Piele de măgar, aceştiasunt moşteniţi.Astfel,Într-ovariantănarativădaneză
se spune că familia regală păstra un pantofior micuţ de aur pc care trebuia să-I
încerce tânăra care urma să se căsătoreascăcu moştenitorultronului". Sufletul
mamei celei adevărate îi dăruieşte fetei straie şi încălţări, alegând din zestrea
tinereţilor sale. În povestea culeasă de Tudor Pamfile din satul natal, Ţepu Tecuci,Fata unchieşuluiceafără noroc, în prima duminică,la horă, ea se îmbracă
cu "hainele maică-sti de fală mare ", a doua oară îşi pune "straiele mă-set de la
IIIbidem,
p.73.
12Cristea
Sandu
Tirnoc,
Povesti
populare
româneşti,
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Editura
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p. 111.
17P. Saintyves,
Lescontesde Perraultel les recitsparalleles.Leursorigines(coutumes
primitivcs
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logodnă", iar în "Duminicade-a treia, ca în veleat, cu satu-npăr şi cufata moşului
îmbrăcată În straiele mă-sei de nuntă şi încălţaiă cu conduri bătuţi în pietre
nestimateşi mărgeluţealese, cum nici la curţile mai marilor impăraţin-aiji putut
ajla"18.Citatulpune în evidenţăşi aspectulesteticaparteal încălţărilornupţiale.
Preluând Urbilduri, imagini arhetipale din datini vechi, basmele, ca şi
miturile,au fost la un momentdat, măcar în parte, Ia nivelulrealului. Consultând
legendeşi episoadeistoricepoetizate,vom regăsi motivulpantofuluica laitmotival
cuceririi viitoarei soţii. Potrivit Cronicii lui Nestor (scrisă după anul 988), când
Vladimir,ţarul Rusiei Kievene,cere în căsătoriepe fiica lui Ragvald,ea îl refuză,
spunând:"Nu vreau să port pantoful adus de Jiul unei servitoare,,19.Într-un poem
germandin secolul al Xll-lea, regele Rother oferă fiicei regelui Constantinpantofi
de argint şi pantofi de aur. Prinţesa acceptăsimbolicainvitaţieîn faţa altarului şi-i
porunceştes-a ajute să-şi pună încălţărileîn picioare.RegeleOsangtrix- eroul din
Thidrekssaga,compusăÎn secolul al XIII-lea- o încalţă pe fiica regelui Melias,
mai întâi cu un pantof de argint, apoi cu unul de culoare roşie şi, constatândcă-i
vin de minune,o cere de nevastă.
Cronicile bizantine prezintă proba încercării pantofului ca fiind uzitată în
protocolulalegerii partenerelorde viaţă ale Porfirogeneţilor:"Când împărăteasa
Irina vru să căsătorească pe jiul său Constantin,ea trimise În Întregul imperiu
mesageriînsărcinaţisă descopereşi să aducă În capitalăpe cele maifrumoasefete
din monarhie.Ca să limitezealegerea lor şi pentru ca sarcina să lefie mai uşoară,
suveranaavusesegrijă să fixeze vârsta şi taliape care trebuiaus-a aibă candidatele
la mâna bazileului,ca şi mărimeapantofilorpe care trebuiausă-i încalţe,,20.
Una dintre condiţiilecăsătoriilor aranjateprin procurăera încercareapantofilor
trimişi prin intermediari.Solii îngenuncheauîn faţa persoanei peţite şi-i puneau
încălţăminteaîn picioare.Aceastămodalitateera preferatăde unii principi,care nu
voiau să se expună unui eventual refuz şi, mai ales, nu doreau să se umilească
plecându-seîn faţa viitoareisoţii,în specialdacă aceastaera de rang inferior".
Dar până a ajunge regula de aur a nunţilorprincipilormedievali,pantofulde
identificarea mireseia fost prezentîn mentalitateafolcloricăîn urma unui complex
de acte magice.Pantofuleste legat de personalitateacelui care-Ipoartă şi asupra lui
se pot efectua numeroase vrăji bazate pe principiul magiei de contact. Anumite
personajeimportantedin cinurile bisericeştisau din cercurileregale nu aveau voie
să atingăcu piciorulgol pământul,Acelaşitabu era impusfetelor nubile,între 12 şi
17 ani, în numeroasesocietăţiprimitive.
18TudorPamfilc,
op.cit.,p.281.
19P. Saintyves,
op.cit.,p. 161-162.
20Charles
Diehl,Marileprobleme
ale istorieibizantine.
Figuribizantine.
Traducere
de Ileana
Zara.Prefaţă
şi tabelcronologic
deDanZamfi
reseu,Bucureşti,
Editura
pentruLiteratură,
vol. 1,1969,
p.187.
21P. Saintyves,
op.cit.,p. 161.
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Materialuldin care erau confecţionateîncălţărileera ales În funcţie de rolul
jucat de cel sau cea care urma să le poarte. Pielea sandalelorfolositede Flaminica,
soţia celui mai importantpreot din Roma antică, nu trebuia să provină decât de la
un animal ucis sau sacrificar". Un monarh brahrnan, la urcarea pe tron, purta
încălţări din piele de mistreţ şi, Începând din acea clipă, în tot cursul vieţii nu
trebuia să stea desculţpc pământ".
Pentru a-şi confirmadreptul de proprietateasupra unui teritoriu, noul stăpân
trebuia să-I atingă cu picioarele încălţate. În Cartea lui Ruth din Vechiul
Testament, validarea unei vânzări de pământ sau de alte bunuri se făcea în
momentul în care cumpărătorulprimea una dintre incălţările fostului proprietar.
Perechea desperecheată funcţiona în mod asemănător cu un răboj de tip
negustoresc. Vom vedea că aceeaşi transmitere a unei posesii se operează şi în
cazul cerernoniilornupţiale.
Pantofii, opincile,papucii,ciubotele ş.a, sunt simboluriale călătoruluişi ale
trecerilor efectuate de acesta. Hermes, protectorul graniţelor, al călătoriilor şi
negustoriei,este un zeu încălţatcu sandaleînaripate". Atunci când vine În ajutorul
lui Telemah din Odiseea, Atena poartă sandale de aur ..care o duc prin aer ca
vântul, Orice muritor,când porneşte la drum, are nevoie de încălţăminte.Riturile
de trecere impun protagoniştilorun schimb de încălţări, alegerea unor pantofi
specialipentruefectuareaunei schimbăride statut social şi familial.
Lucrul acesta se detaşeazăpregnantÎn cazul ceremoniilorfunerare.Pe lângă
toiag şi azimă,plămădităcu cenuşăşi cu laptede mamă,pantofii(sandalele)făceau
parte dintre obiectele pe care le ia cu el călătorul din basmele fantastice, în
momentul în care pleacă pe celălat tărâm. În vechile morminte/fi'receşti s-au
descoperitincălţăride lut (chiar câte două perechi).Alemaniişi lotaringiiaşezauîn
lăcaşurile funerare cizme şi toiege. Multă vreme scandinavii obişnuiau să
confecţioneze pentru morţi incăltări deosebit de rezistente. La fel procedau
egipteniidin vremearidieăriimarilorpiramide".
ii
Pe planul ficţiuniinaraţiunilorfolcloricereverbereazăecoul gesturilorrituale
din societăţile arhaice. Ca să-şi găsească soţia-zână,Petrea Făt-Frumosdintr-un
basm bucovineanîşi face papuci şi toiag de fier şi porneşteîn lume. Uneorieroul
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religioase
sandale
albe,iarfaraon
iiaveauînpicioare
curioascle
sandale
cu
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sau eroina poveştilortrebuie să toceascătrei perechi de incălţări din oţel până să
ajungă la mănăstireade tămâie, la palatelesoareluisau la curţile zmeilor.Aşa cum
sublinia Samter, încălţăminteade fier constituie un indiciu că eroul pleacă În
împărăţia morţilor'", Oricum, această cale era deosebit de anevoioasă,chiar şi
pentru divinităţiputernice,precumAstarteea,venerată în Fenicia,Canaan,Egipt şi
Grecia. Un imn egiptean referitor la călătoria În infern a zeiţei o interpelează.cu
vorbele: ,,-- Încotro te duci tu,fiică a lui Ptah, zeiţă înspăimântătoareşi crudă?
Oare nu s-au tocit sandaleledin picioareletale?,,27.
Autoritatea regală era simbolizată nu numai de coroană, ci şi de
încălţăminte. Astfel, suveranul din Ramayana este reprezentat, în absenţă, de
paduka - cei doi pantofi ai săi, brodaţi cu aur. A fi sub papucul cuiva este o
sintagmăee s-a păstrat până astăzi în limbajulmai multor neamuri cu sensul de a
fi vasal, supus, robit; dimpotrivă,a primi pantofi în dar, afi ajutat la încălţat de
către cineva constituie un act de luare În posesie,de legitimizare.La vechii evrei,
femeia care primea pantofi, în momentul când intra în noua locuinţă, devenea
egala soţului său În privinţa stăpânirii bunurilor.Este vorba de un ritual care nu
cunoaşte graniţe. De exemplu, peruanii, în timpul cuceririi spaniole, aveau mai
multe soţii, dar numai una era consideratălegitimă.Neamurileşi prietenii soţului
aflau care este adevăratanevastă în momentulcând aceasta primea ottoya, un fel
de papuciîmpletiti din lână colorată". .
Obiect magicîn naraţiunile fantasticefolclorice,determinânddisputadracilor
sau a zmeilor, perechea de papuci înlesneşte trecerea. Astfel, în basmul Ioan
Buzdugan,cules de I. C. Fundescu, eroul devine posesorulunor papuci eu care
putea să treacă marea ca pe uscar". Iar Petru Cenuşotcădin naraţiuneapublicatăde
T. Frâncu şi G. Candreaîn Româniidin MunţiiApuseni(Motii)obţine papuci" cu
cari poţi păşi 3 mi/uri,,30.
Obiceiurilepopulare păstrează şi astăzi pantoful În riturileAnupţiale, de la
divinareaursituluipână la peţire şi la asumareadestinuluimarital. In sudul Franţei
(zona Lyonului),tânărul pretendentla căsătorieoferă o perechede saboţi noi fetei
pe care şi-o doreşte de nevastă. Dacă aceasta Încalţă sabotul stâng, Înseamnăcă
cerereaÎn căsătorieeste acceptată,iar dacă, dimpotrivă,îşi pune sabotulîn piciorul
drept, nu sunt speranţede nuntit. Presupunemcă, odinioară,şi la români avea loc
un ritual de peţire asemănător,de vreme ce ecoul său s-a păstrat în mai multe
varianteale baladei Soarele şi luna. După ce umblă zadarnic,,9 ani, pe 9 cai" ca
să-şi găseascăsoţie pe potrivă("Unde Ia trup s-a lovit,!La papuc nu s-a brodit;!La
papuc de se lovea,!La trup iar nu se brodea?" sau .Jnelu nu s-a lovit, / Papucunu
26Ibidem,
p.47,469.
27Ibidem.
28P.Saintyvcs,
op.cit.. p. 160.
29LazărŞăineanu,
op.cit.,p. 194.
30Bucureşti,
1888,p.247.
31C. Rădulescu-Codin,
Literatură
populară1.Cânteceşi descântcce
ale poporului.
Ediţie
criticăde IoanŞerbşi FloricaŞerb.Studiuintroductiv
de DanSirnonescu,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
)986,p. 101.
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s-a brodit! După gându ce-a gândit="), soarele se Întoarcela sora sa, implorând-o
să acceptecăsătoriaincestuoasă: .Jleano Sinziano,'Întinde-ţi,neică, piciorul!Şi-ţi
ia condurul,! Seacă-misufletul'r". Este interesant de constatat că, I'n numeroase
variante ale basmului Cenuşăreasa, româneşti şi străine, fata urmărită de prinţ
pierde condurui din piciorul drept şi, în consecinţă,punerea alături a pantofului
perechedecideviitoareanuntă.
În două variante ale aceluiaşi basm, Cenuşotcă şi Povestea lui Cenuşotcă,
spuse de Gheorghe Zlotar din Fundu Moldovei, se arată că fetei urmărite "i-o
rămas papucu d'im picioru drept ,,34.La fel şi în basmul Vacaneagră, din volumul
Poveştipopulare româneştide Cristea SanduTimoc, se spune despre Cenuşăreasă
că "îşi pierdu papucul din piciorul drept ,,35.Chiar şi în naraţiunilede tipul Pielea
de măgar, împărăteasaaflată pe patul de moarte îi cere soţului său să se însoare,
după ce va rămâne văduv,"cu acea fată frumoasă la care i se va potrivi condurul
ei din piciorul drept ,,36.Prin urmare, potrivirea pantofului drept pe piciorul
frumoasei fete confirmă faptul că ea este cea căutată de fiul de împărat, iar
încălţareapantofuluistângpecetluieşteînţelegereaÎntreviitorii soţi.
Încălţărilesunt folositeÎn vrăjile din ajunul Anului Nou, prin care fetele de
măritatîncearcă să-şi afle ursitul. Pe 30 decembrie, tinerele din zona valonă a
Belgiei şi din Vosgii Franţei obişnuiau să indeplineacă ritualul aruncării
pantofului. Se aşezau pe rând în dreptul ieşirii din încăpere şi ţineau pantoful în
balans, pe degetulmare de la picior,apoi, cu o mişcarebruscă,îl aruncaudeasupra
capului, În urmă. Dacă pantoful cădea cu vârful spre uşă, însemna că fata se va
căsători cât de curând, iar dacă, dimpotrivă,Încălţămintease afla cu călcâiul spre
uşă, nunta se amâna pentru alt an. Răsturnareapantofuluicu gura în jos sau pe o
parte era considerată de rău augur, putând să însemne îrnbolnăvireaposesoarei
acestuia". Paul Saintyves consideră că acest rit divinatoriu nu es.ie decât o
transfigurarecontemporanăa unei vrăji de chemaresau de invocarea ursitulur",
În satele bucovinene,ca şi În alte numeroase ţinuturi româneşti, fetele şi
flăcăii ies în seara dinspre SfântulVasile afară şi aruncă peste casălcâteo ciubotă,
socotindcă încotro va fi îndreptatăcăputa ciuboteicăzute,Într-acolova fi locuinţa
viitoruluiSOţ39.
La fel se procedeazăuneoriînspre Bobotează:"fetele aruncă peste
casă un papuc sau o ciobotă şi incotro va fi îndreptat vârful papucului sau
ciobotei,dintr-acolole vor veni logoditorii'î",
32Ibidem,
p.96,
33NicolaePăsculescu,
Literatura
popularăromânească,
adunatăde... Bucureşti,
Librăria
Socec,1910,p. 185.
34OvidiuBirlea,op.cit.,I,p.575.
35CristeaSanduTimoc,
op.cit.,p. 1]4.
36Ibidem.
37P.Saintyves,
op.cit.,p. 159.
38Ibidem.
39TudorParnfilc,
DragosteaÎn datinatineretului
român.Textstabilit,cuvântînainteşi
întregiri
bibliografice
dePetreFlorca,
Bucureşti,
Editura
Saeculum
1.O.,1998,p.93.
401bidem.
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Pantofii, papucii sau condurii (adesea cusuţi cu fir de aur şi ornaţi cu
încrustaţii de sidef), terlicii de saftian ori cizrnuliţelenu lipseau dintre darurile
oferite de mire miresei,'in ajunul nunţii. La Armagnaca existat, până la începutul
secolului al XX-lea, o Întreagă industrie a confecţionăriisaboţilor de mireasă,
vopsiţiÎn negru, galben sau albastru şi decoraţicu emblemeflorale. Tot În Franţa,
în Lorena şi Vosgi, conducătorulalaiului mirelui venea la poarta socrilor mici
aducândpantofiinupţiali.
Oraţiile ce se spun la Schimburiîn Moldova indică drept dar sine qua non
oferit mireseiîncăltărileceremoniale.Într-untext din 1804,păstratîn manuscrisele
de la B.A.R.,vorniculîi Închinătinerei fete, din partea mirelui: "Cerevici, adecă
păpuci galbeni inalţi, / Din Bucureşticumpăraţi,/ Si cibote roşioare sau verzi de
adocat / Ca să fţifie dimeneaţade înciobotat,,41.O variantăa oraţiei schimburilor,
culeasă din Bucovina, laudă calitatea încălţărilor aduse plocon de mire: "Nişte
papucaşi, / Tare drăgălaşi, / Taftă de mătasă, / Ciubotefrumoase, / Ca pentru
mireasă, / Năfrămuţepestrecioare, / Cioboţele'gălbioare,/ Ca să-fifie dumitale/
Oricând de tras pe picioare/ Si de ieşit la plimbare,,42.Vornicul cel mare de la
nunţiledin satul PârâuNegru - Botoşanioferă miresei:.Papucaşi cufloriceli, / Si
văfie pentru / Celi mai mari sărbătoreli ! ,,43.Din darurileaduse cu trudă mare de
la Ţarigrad- aşa cum sună textul oraţiei Schimburilor-- i se închină miresei din
Ghindăoani- Neamţ: " ...0 părechi di pantofi / Meşteri mari i-o lucrat / Să vă fie
dumneavoastrî/ Pentru-ncalţat; / C-o părechi de colţuni / Di moslin... ,,44,iar în
satul Hârtop, pe Valea Şomuzului: "C-o părechi di papucaşi de zale / Pe-a
dumitalipchicioari,,45.
O altă categorie de oraţii la schimburi prezintă acest cadou special Într-o
cheie umoristică.Descriereatrăinicieiincălţărilorşi a materialelorciudatedin care
au fost croite constituieun prilej de a-i prevestiviitoareinevestetruda ce-o aşteaptă
În gospodărie.Astfel, într-un text cules din satul Ciprian Porumbescu- Suceava,
vorniculînchină din partea mirelui: "S-o parechi di ciuboţăli/ Cu tureci din pceli
di urs, / Ca si ai difugit pi părău În sus, / Cu călcâili di pceli di iapî; / Ca si ai cu
ci cara apî,,46.Mai rar apar, ca la Copălău-- Botoşani:.Papucei cu tălpi di gâscî, /
Să ai de-a ti primblapi prispî?":
Prezentarea încălţărilor din seria darurilor oferite miresei prilejuieşte, în
unele cazuri, amintirea uneia dintre cele mai obositoare îndeletniciri de care
41Folclorvechiromânesc.
Ediţieîngrijită,
noteşi bibliografie
de C. Ciuchindel,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1990,p. 165.
42S. FI. Marian,Nuntala români.Studiuistorico-etnografic-comparativ,
Bucureşti,
Gobl,
1890,p.333-337.
43SilviaCiubotaru,
Nuntaîn Moldova.
Cercetare
rnonografică,
Iaşi,EdituraUniversităţii
"Al.1.Cuza",2000,p.216.
44Ibidem,
p.217.
45IonI-I.Ciubotaru,
ValeaŞomuzului
Mare.Monografie
folclorică,
Iaşi,"Caietele
Arhivei
de
Folclor",
X2,1991,p.60.
46IonH.Ciubotaru,
op.cit.,p.54.
47SilviaCiubotaru,
op.cit.,p.213.
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răspundeaodinioară gospodina:,,1'-0luat papuci / Cu talpa di cârtiţî, / Ca si-i ai
di dus la râşniţă ,,48.
Pentru nunţile din lumea romanică,momentulîncălţării miresei era integrat
într-un întreg ceremonial.În Roussillon,cea mai apropiatărudă a mirelui îi punea
mireseiîn picioareo perechede pantofinoi49,iar în unele localităţi,ca Les Angles,
Capcir, Llogana, Matamala şi Formigueres, viitorul socru încălţa mireasa, în
prezenţanuntaşilor,cu o pereche de pantofi mai frumoşi decât ai tuturor fetelor şi
femeilordinjur.
Prima domnişoară de onoare aducea pantofii miresei, în Armagnac, şi-i
oferea primului cavaler de onoare, care începea s-o încalţe pe protagonista
ceremonialuluinupţial. În acel moment venea mirele şi încheia cureluşele pe
măsura gleznelor miresei. La nunţile din Vosges şi Berry, respectivul moment
genera o adevăratăcompetiţie.Când alaiul nupţial se pregătea să plece la biserică,
incălţările miresei erau ascunse şi toţi tinerii începeau să le caute. Ribaud de
Laugardierepovesteştecă, în Berry, toţi nuntaşii încercau s-o încalţe_fe mireasă,
dar numaimirelereuşea să ducă la bun sfârşitaceastăprobă de abilitate).
În Moldova, când pleacă mireasa la cununie sau la masa darurilor, este
obiceiul să i se ofere soacrei mici o pereche de papuci. Barul Tacutmamei fetei
simbolizează în acest caz un substitut al miresei, care sublimează momentul
despărţirii. Sensurile iniţiale s-au pierdut, căci, atunci când sunt întrebaţi despre
acest obicei, nuntaşii dau explicaţii improbabile.Astfel, la Pojorâta - Suceava se
spune că "Mama mireseiprimeştepapuci, c-o alergat mult". Dacă ne gândirncă,
în multe basme, rnaşteraeste pedepsită,la nunta fiicei vitrege, să joace în pantofi
de fier inroşiţi În foc, prin contrast,pantofiiprimiţide mama cea bună a mireseiau
o conotatie
, pozitivă.
,l..F
Pantofulde fier încins apare în alte contextenarativeca un apanaj al forţelor
oculte. Astfel, Într-o legendă bretonă, un soldat trebuie să scape de!'ameninţările
fiicei mai mari a regelui Angliei, o îngrozitoarestrigoaieă,timp de trei nopţi la
rând. Când, în ultima noapte, reuşeşte să-i fure acesteia un pantof/de fier roşu, o
absolvăde spiritulmaleficcare o bântuia".
Strigăturilece se pot auzi pe la nunţi1emoldoveneşti,în momentulÎn care
mama miresei primeştedarul ritual, o învinuiescpe aceasta că a acceptat o plată
prea mică În schimbul înstrăinării fiicei sale: "Soacră mari [sic!] inşalatî, / Pi
papuci ai dat ofatî, / Pe-opare di ciuboţeli/ {-ai datfata şi-a averi, / Pe-o parechi
di papuci / Ţi-aidat fata şi doi giunci" (FrătăuţiiVechi - Suceavaj". Prin opoziţie,
soacra cu feciorul, care are cel mai mult de câştigat în urma schimbului
matrimonial,dăruieştemiresei o pereche de încălţări, gest prin care o recunoaşte
drept noră şi, implicit,filiaeloca.
48Ibidem,
p.215.
49P. Saintyves,
op,cit.,p. 161.
50Ibidem.
51LazărŞăineanu,
op.cit"p.567,
52SilviaCiubotaru,
op.cit.,p.323.
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Atunci când mireasa acceptă incălţările primite de la mire, ea consimte
totodată să treacă dintr-o familie în alta. Astfel, la arornâni, după ce se impart
darurileîn casa socrilor mici, mirele şi cei treifârtaţi ,,[,,] scot papucii cu care e
incălţată mireasa şi o Încalţă cu alţii, pe care i-a adus mirele; ea se preface eli
nu-i primeşte, aruncându-i cu piciorul de trei ori, după care apoi se lasă a fi
mca'ilt
ţa tv,,53
a .
Spre sfârşitul nunţii, pantoful unresei devine obiectul unor rituri
propiţiatoare, chiar dacă au o aparenţă put materialistă. Astfel, în Franţa, la
Caramany,banii strânşi la cheta făcută în favoareamiresei sunt adunaţi într-unul
din pantofiiacesteia.În localităţileSurques,Westhecourt,Polincove,încălţămintea
miresei este vândută pe acoperişul casei unde se ţine nunta. La Bonquehantşi
Rodelingen,mirele trebuie să răscumperepantoful.Ţăranii din Normandia(Nibas,
Fecamp,Savignac)pun la mezatpantofulmiresei,imediatdupă nuntă.Banii strânşi
sunt oferiţi tinerei neveste".
Atunci când, în mai multe sate din centrul şi sudul Moldovei,spre sfârşitul
petrecerii,mireasa este luată şi ascunsă de vornicei, unul dintre flăcăi vine cu un
pantof de-al ei În mână, ca să se înţeleagă cu mirele sau cu naşul asupra preţului
răscumpărării.Acelaşi obicei a fost semnalat la românii bihoreni stabiliţi în N-E
Ungariei. Episodul nupţial poartă denumireade furatu topancii. Naşul trebuie să
răscumperepe bani atât mireasa,cât şi pantofulei55•
Încălţărilepot fi utilizate ca elementefiloctericeîn contextulunor momente
hotărâtoare pentru destinul omenesc, ca să alunge mari primejdii. În insulele
greceşti Kassos şi Tilos, când peţitoarea sau stărăstoaia se ducea pentru prima
oară în casa viitoarei mirese, îşi punea un papuc pe faţă şi unul pe dos, pentru a
alunga deochiul şi ceasul rău: "Cette ac/ion magique regie par la force de
contrariete, constitue un moyen ejjicace frequement utilise, de sorte que si
quelqu'un porte par hasard une plece vestimentaireil l'envers, on lui dit : «tu
vaspour arranger les affaires»,,56.
Ca să scape de urmărireaingrozitoareiFete a Pădurii, eroul dintr-o poveste
oşenească,înregistratăde TonMuşlea în satul Certeze,"odată Ş'o 'ntors opincile,o
53Teodor
T.Butada,Datinile
la nunţialepoporului
romândinMacedonia,
în Opere,vol,III,
Folclor
şi etnografie,
Bucureşti,
Editura
Muzicală,
1978,p.78.
54P.Saintyves,
op.cit.,p. 157-158.
55MariaGurzo-Cegledi,
Ceremonialul
nupţialla româniidin Ungaria.Tezăde doctorat
susţinută
la Facultatea
de Literea Universităţii
Babeş-Bolyai.
Conducător
ştiinţific
prof.univ.dr.
Dumitru
Pop,Cluj-Napoca,
2000,p.205.
56Zacharoula
Tourali,
Lecostume
iraditionnel
duDodecanese.
LesilesdeKassoset deTilos,
în vol,ttudeset documents
·balkaniques
et mediterraneens,
9, Paris,1985,p. 135.Acestprocedeu
magicprezintărădăciniarhaicenebănuit
de viguroase.
CândTelepinus,
zeulagriculturii
la hittiţi,
procedează
într-omanieră
asemănătoare
("iar Îngrabănunimereşte
să seîncalţecugheatapotrivită
fiecăruipicioral lui"),grâulşi alaculnumaicresc,iarfoametea
cuprinde
totţinutul.
VeziGândirea
hittităîn texte.Studiuintroductiv
de Constantin
Daniel.Traducere,
notiţeintroductive
şi notede
Athanase
Negoiţă,
Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică
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pus gurgoaiele la călcâie şi călcâiul la degete.Şî când o ieşit, s'o 'ncălţat ca să nu
poată me[rgeJpe urma lui,,57.Cel ce este în doliu poate să joace la horă, fără să i
se întâmpleceva rău, numaidacă îşi pune în încălţăminteun ban de ararnă58.Ca să
nu te prindă farmecele,este bine să porţi sare în papuc. Aşa cred sătencele din
Bucovina". Mirii din mai multe ţinuturiromâneşti,atunci când merg la cununieşi
apoi la casa socrilormari, Îşi pun în încălţăribani de argint şi boabe de grâu, ca să
aibă noroc 'incăsnicie.
Perechea de pantofi ca dar nupţial este un simbol foarte răspândit şi în
tradiţiile populare de pe alte meleaguri.În China, de exemplu, se oferea noilor
căsătoriţio perechede pantofibrodaţi,urându-seÎn acest mod armoniacuplului'",
Atunci când mireasa părăsea casa părintească, ducându-se la biserică, se
arunca În urma ei un pantof vechi. Este un obicei existentîn multe ţări germanice,
dar care poate fi întâlnit şi în alte spaţii geografice.Adesea, În unpa miresei sau a
perechii nupţiale, plouă cu pantofi uzaţi. Samter indică prezenţa acestei datini nu
numai În Anglia şi Scoţia, ci şi în Danemarca,pe Rin şi chiar În unele sate din
Ardeal. Acest gest ritual se practica probabil şi la nunţile antichităţii greceşti, de
vremece a fost reprezentatpe unele vase de ceramică.
În timpul unei nunţi turceşti,mireasatrebuia să alerge cât o ţineau picioarele
până la harem, de teamă să nu tie lovită de avalanşa de papuci rupţi care erau
aruncaţi după ea. De altfel, potrivit superstiţiilorlocale,un papuc vechi aruncatîn
urma cuiva constituiao vrajă infailibilăîmpotrivadeochiului.Nuntaşii din Insula
Man aruncă.pantofuldupă cuplul nupţial care se îndreaptăspre locul cununiei,sau
. diiat dupa ospăţ
v 61.
ime
Cele mai multe opinii referitoare la acest obicei confirmă valoarea sa
apotropaică.EdwardWestermarckconsiderăcă teama de pericolelevenind'dinspre
spiritele malefice terestre şi subterane,care ameninţătinerii miri angrenaţiîntr-o
schimbare,Într-unrit de trecere,a impulsionatapariţiaacestuigest magic.Pe lângă
pantofii din picioare, încălţările aruncate în urma cuplului nupţial îi asigură
protecţia pe toată durata drumului. În Scoţia, i se ura, în acest moment, picior
fericit", Zachariaspresupunecă scopul iniţialal acestuiact a fost acela de a alunga
duhurileşi deochiul,căci se crede că acestea se tem de obiecteledin piele. Pentru
Sartori,obiceiulurmăreşteşi asigurareafecundităţiinoii alianţemaritale63.
57IonMuşlca,
Cercetări
folklorice
În(ara Oltului,
în"Anuarul
Arhivei
deFolklor",
I, "Cartea
Românească",
1932,p.219.
58G.F. Ciauşanu,
Superstiţiile
poporului
românin asemănare
cuale altorpopoarevechişi
nouă,Bucureşti,
Academia
Română,
1914,p.297.
59ElenaNiculiţă-Voronca,
Datinile
şi credinţele
poporului
românadunate
şi aşezateÎnordine
mitologică,
voI.I, Cernăuţi,
Tipografia
IsidorWicgler,
1903,p. J85.
60JeanChevalier,
AlainGhecrbrant,
op.cit.,voI.3,p. 15.
(>1
Edward
Westermarck,
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Lesritesdu mariage,
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parArnold
VanGenncp,
Paris,
Mercure
deFrance,
1938,
p.295-298.
62Ibidem,
p.296-297.
63Ibidem.
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Nu trebuie să excludemînsă nici posibilitateaunei urări de drum bun în viaţă,
căci, În Anglia,Danemarca,Germaniasau Suedia,se aruncapapuculcel vechi şi În
urma acelor care plecauÎntr-ocălătoriede afacerisau la vânătoare,
La francezi, sabatul a simbolizat mult timp înţelegerea desăvârşită în
căsătorie şi norocul la copii. Sabatul stâng, cu care a fost acceptată cererea În
căsătorie,era păstrat eu grijă mult timp după nuntă şi expus pe fatada locuinţei.În
el se puneao păpuşă,care era luată când se năşteaprimulcopil al tinerei familii":
S-a insistat adesea, în bibliografia legată de relaţiile dintre psihologie şi
etnologic, asupra simbolismuluivaginal reprezentat de pantof, în opoziţie cu
simbolismulfalic sugeratde picior.Numeroaseobiceiurilegatede strategiilepetirii
confirmărealitateaacestei relaţii pe planul mentalităţiipopulare,În mediilerurale
franceze,sintagma"meler les sabots" are sensul de a începe o legăturăamoroasă,
Aluziile ce se făceau la adresa unei "fete mari greşite" conţineau,de multe ori,
referirila sabot: "Enjin, le doute n 'estplus permis quand 011sait qu 'en Sologneon
disait d'unejeune/file enceinte:alle a casse son sabiot ou encore alte a casse son
sabiot pa'l'taion' 5,
Totuşi, s-ar părea că, în ceea ce priveşte contextul nupţial, schimbarea
incălţăminteieste subsumatăsimbolisticiiritului de trecere şi, implicit,lndepărtării
primejdiilor aferente acestuia, Astfel, Zacharoula Tourali menţionează că, în
insulelegreceştiKassos şi Tilos, se continuăşi după cununievaloareaapotropaică
a noilor incălţări: .Pourtant; les dangers qui viennentdu bas el circulent sur le
plancher de la maison ne disparaissent pas. Meme apres le mariage, le jeune
marie reste sensible it des dangers. C'est it cet effet que la future mariee lui a
donne en cadeau despantoujles confectionneespar elle el qui sont destineesit etre
portees le lendemain du mariage,,66,După cum se poate observa, în acest caz
mirele este cel ce se bucură de ocrotirea papucilormiraculoşi,Prin urmare, este
exclusăprezenţasimbolismuluierotic feminin,
Recipientele pentru ospeţele nupţiale aveau, în unele cazuri, forma
încălţăminteimirilor. Remarcabilerămân, în acest context, vasele pe tiparul unei
cizme,folositeîncă din perioadatimpuriea culturiiurartu. Existenţalor pe teritoriul
transcaucazian,din Azerbaidjanpână în părţile apusene, este atestată înainte de
secoleleIX-.Ym î.e.n., când apar şi în ţinuturileînvecinate,de la aşezareaHurvin,
din Imn, şi până la necropolelegreceşti.Cele două exemplaredescoperitela Karmirblur au buzaevazată,iar parteade jos se terminăcu un vârf ascuţit.Unul este decorat
cu motive geometrice policrorne,pe când celălalt, monocrom,redă cu destulă
fidelitatefineţeapieliişi detaliilecroieliişi cusăturilor cizmei'".
Întorcându-nela basmulCenuşăreasa,trebuiesă constatămcă el păstreazăvechi
ipostazeale unuiobiceimatrimonial,De sub perucilepudrateale poveştilorlui Perrault
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etpratiques
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PANTOFUL

se desprindrituriprimitivedin timpulîn care,aşa cumsubliniaJan de Vries,naraţiunea
fantasticăfolcloricăs-a detaşatde universulmiticşi divin,căzândin popor'".
Cenuşăreasadepăşeşteipostazade claustrare,datorată,pe de o parte, doliului
purtat după mama sa, iar pe de alta vârstei nubile,în momentulîn care aruncă sau
pierde pantoful ei atât de frumos (brodat cu aur, cu argint şi perle, bătut cu
nestemate,lucratdin mătase,cleştar sau sticlă).Ritul de trecere nupţialîşi continuă
cursul fericit până la cununia cu fiul împăratului. Numai păstrarea cu grijă a
pantofilor asigură norocul fetei de măritat. Cele douăsprezece prinţese, care
dansează în fiecare noapte la balurile zmeilor, nu se pot mărita până când nu vor
contenisă-şi distrugăconduriilor de mătase.
PantofulCenuşăreseiîmbinăvirtuţileunui obiectsimbolicde tipul Liebesgabe,
care evidenţiazălegăturileafectivedeosebitedintre doi tineri (cum se întâmplăşi în
cazul batistei, inelului sau al cununii), cu acelea ale unui instrumentapotropaic.
Asigurândtrecerea ritualizatăîntr-o nouă stare socială,el ocroteştetotodată cuplul
nupţial de primejdiilece pot veni din zonele întunericuluişi nefericirii.Pantoful
mireseiconstituieun puternicsuportmagicîn favoareanoroculuiîn viaţă.
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DE CENDRILLON
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