
I-epgHf':; ALE SATIHEI lN LIRICA POFU Ld\HA 
(Contributii Ia studiul STHIGATUHIl) 

DE: 

ritate, 
i\ Lenţia deosebită ce se acordă tinutei fizice a fctelol'. dar mai cu seam;'i 

cOlllpo]'tiuncntului lor social 'ii moral; s-a pus, uneori, pc sE;ama originii aeesior 
strig{tturi, ele fiind rostite în timpul horelo!' numai de bftrb;lţi 2, Impotriva OJ'lcaroJ' 
aparenţe ins21, strigăturile pen tI'n :fetele de măritat nu denotă rnisoginismul celor 
ce le rostesc. :Mai mult decît atît, cercetările de teren ef"ctuate în ultimii ani, În- 

Spre dcoscune de cintec (ne referim doar la cintecul lirIc), care este rodul 
exprirniirn G110r sentimente personale. dczvălult« în intimitate şi expuse rareori 
unui grup ma: mare de oameni, tematica strigăturii se axedz;'i indeosebi pe carac- 
terizarea iruirvivi Ior unei colectivităţi săteşti şi, implicit, pe relaţiile ce se stabi- 
Iese intre membru respectivei grupări sociale. Stri găturn exprimă o judecată etică, 
mornlizatoare, o judecată de grup, chiar i atunci cînd aceasta porneşte de la un 
caz parti cular.. Strirctura dinamică a strigăturii, for-ma ei concisă, restrînsă la 
4, 5, 6, maximum .,8vcrsuri, este menită să-i asigure o funcţionalitate adecvată 
împr-ejurarilor în care scirostestc. Dator-ita conţinutului cel mai adeseapersi- 
Llator, strigătura il fost asimilată uneori cintr-cului de joc mai ales: .celui satiric, 
confuzia justificîndu-se, în parte, prin aceea cii o scrie strightun nu sint alt- 
ceva decît unor cunoscute cîntece satirice. Distincţia seimplnre totuşi, pen- 
tru că ar însemna sh. ignor-ăm granitele ce separă cele douit spcci i folclorice. 

tematică la care ne vorn referi în continuare. Stri,rliÎ/wra sa!iricr1.1n 
adresa m.iiritat 1, este preponderentă in repertoriul de strig{lcuri ce înso- 
ţesc frecvenţa sa la acelaşi n ivr-l şi în contextul 
altor cum ar fi sau siu'bMOl·irea lăsatului de sec 
(în cu prllcjol strigiiriloI' peste sat), man ifesUtri la care particip{\ Ulai 
ales Chiar şi atunci cînd practicarcu strigziturr! depăşf'l$te cadrul sărbă- 
i.Ol'CSC al )Jetrecerilol',· ea insotind orice adunare il sătenilor. curn se înLîmpltl în 
Maramures, de piidii, unde această specie (nuruită aici ţipuriturâ) este preferată 
cintecului, . strigă/ura stllirieă la adresa fetelor de miiriiat· predomină asupra celor- 
l altc tipuri. Remarcabtlă este aria ei de răspîndire, Incluzînd întregul sputiu Iol- 
clodc al dacoromănilor, unele atestări existînd si la Istror-omân i. Nunta rămîne 

moment de seamă din viaţa comunităţii rurale în desfăşurarea căruia 
despre fetele de măr-itat nu apar decit sporadic, Cînd acestea se spun 

lor este doar să demonstreze diferenţele dintre condiţia de fa tă 'ii 
măr-itată. ori să pună în contrast mireasa cu fetele rămase ncmă- 

, . . . •• < •••. , •.• " .. __ ._._.- ... --- 

1 Lucrarea de faţă reprezintii un fraglnent dintr-un studiu mai amplu con 
E':lcrat strigi'H.urii. 

, T. Papahagi, Poezia lirică }?opulară., Bucureşti, EPL, 196'1, p, 278-279. 
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deosebi cele din Bucovina :şi Podişu l Central Moldovenesc. arată cit aUt fetele cît 
s: femeile cunosc un repertoriu bogat de asemenea versuri, pe care şi le reven- 
clică adesea ca fiind propriile 10[' creaţii 3. Pentru it putea înţelege mai bine fondul 
cpigramatic al acestui tip de strigătură este necesar să avem permanent în vedere 
conjunctura in care se produc. La hore sau la şezători astfel de strigături nu se 
spun gratuit. Ele vizează o unumită persoană", o anume trăsătură, iar atunci cînd 
sînt raportate la subiect, justifică din punct de vedere etic ascuţişul satirci, 

De la Alecsandri şi pină astăzi s·"a menţinut constantă, in fiecare studiu sau 
prefaţă, observaţia că spc5:ificul strlgăturti c()ntt în. spoI1tmeitate, în ·ara.cterul 
ci de improvizaţie. Aceasta constatare nu trebuie susţ1l1uta m aosoliito. Ca f'iecarr: 
specie folclorică bine conturată, strrgăturu prczint[, o anumită stereotipie Iorrnală 
şi de conţinut. Faptul este susti nut şi de remarcabila unitate a repertoriului de 
strigături pe întreaga arie de răspîndire a speciei. Evident că o creaţie produsă 
.ul-hoc, la horă, la nuntă sau cu prilejul altor manifestări folclorice, nu poate 
avea caracteristicile enunţate mai sus, Spontaneitatea stJ'ig{,t.urilor constă în spe- 
cia! în capacitatea creatorilor anonimi de il le adapta momentului respectiv, situ- 
aţiei sau persoanei vizate. Irnprov izat.ia intervine. ca :şi in cazul altor specii [01- 
clor ice, numai pentru a îmbogăţi un nucleu artistic elaborat: anterior, cu genera- 
\11 in urmă. La fel stau lucrurile şi în cazul strigăturilor despre fetele de măritat. 
Bogăţia repertor iului, varietatea motivelor, numărul imens de variante, toate se 
grupeazii în jurul unor scheme unificatoare. Schimbările intervenite nu alterează 
fondul primar. 

O clasificare a strigatur-ilor sat iri ce despre fetele de rnâritat se arati] a fi d i- 
i ici la. Motivele vehiculate sînt mai numeroase decit in oricare dintre celelalte 
compartimente ale speciei. Impărţirea pe care o propunem ţine seama de obiectu l 
satirci. Din acest punct de vedere, materialul folcloric subsumat tipului de slrigă- 
tură tratat se poate diferentia în: . 

A. Strigături ce vizează defecte fizice 
B. Strigături ce satirizează defecte morale şi de comportnmcn t. 
Proporţia dintre aceste două categorii este inegală, strlgăturrle care se referă 

la defectele morale şi de comportament fiind preponderente, în raport cu cele 
privitoare la defectele fizice ale fetelor de măr-itat. Constatarea acestui fapt este 
suficientă pentru a combate afu-matii lc: unor culegător-i care vorbesc despre ctuz i- 
luca gratuit,'! a atrigâj.url lor satir icc la adresa fetelor 4. De obicei. defectele fizice 
sint asociate cu cele morale, satlrn probîrid obiectivitatea creatorului popular. 

In general, strigăt urile satirrce vizînd defecte fizice expr-imă gustul estetic al 
poporului. Tot ce tulbură armonia vizuală este izvor de ironie, sursă a comicului. 
Două motive sînt mai frecvente: primul are în vedere Sărutu dat de fata 
scundil ; 5 "Lelea nalta sprînccnată I Dă gUl'iţa peste poartâ, I Da lelea mititc, 
Sâ-nt.inde 'li n-ajunge" 6. Varinntcle acestei strigăt.uri sint numeroase mai a les .în 
zona transcarpatină. TODUI ironiei este mai Iuult ş{'galnic. Al doilea motiv se rc- 
ferzl la 1VlindrG cu nasul !lmg: "Leliţa cu nasu Jung / Ducea nişte borş la plug, / 
yi de nas s-o-llchiedicat I Şi tot borşul 1-0 vărsat" 1. Efectul hilar este amplificat 
III partea a doua a strigiiturii pînă la grotesc - lungimea nasului ajungînd Sii o 
împiedice la mers. Motivul cunoaşte o largă răspîndire şi în repertoriul de slrig{l- 
turi satirice la adresa femeilor măritate. Alături de aceste două motive, cu o mare 
circulaţie, stau cele despre Petele strimbe de spinare 8, Fetele subţiri ca btdea 9 Ş.Lt. 

3 .. 1rhiva de folclor CI Moldovei şi Bucovinei (AFMB), caietele de anchet,! din 
localităţile: Vicovu de ,Jos, Liteni-Moara, jud. Suceava, Vînătorii, jud. Iaşi ş. a. 
Cităm astfel întrucît catalogarea definitivă a fondului auxiliar (F.A.) al AFMB 
este în eurs de realizare. 

4 V." Voieulescu, Lirica populaJ'ă, in voI. ElogIu folclorului l'omdnesc, Bucu- 
reşti, EPL, 1980, p. 512. 

5 '1'. Papahagi, O]). cit., p. 283. 
6 "Şezătoarea", X, 190:3, nI'. :4, p. 58. 
7 S. FI. M<'1rian, Hore şi chiuituri din Bu,covi11,.a, Bucureiiti, Academia Română, 

1911, p. 39. 
8 T. Papahagi, op. cit., p. 28G. 
9 "Grai şi suflet", III, 1927-1928, fase. 1, p. IOB. 



Dacă deficienţele fizice ale fetelor mari nu devin decît foarte rar obiectivul 
strigăturilor satirice, evidenţierea defectelor morale constituie baza repertoriului 
acestora. Numărul motivelor tratate în strigălurile din această categorie schiţează 
UIl adevărat ghid de comportare morală şi socială. Defectul care apare cel mai 
frecvent incriminat de comunitatea sătească este lenea, conjugată cu nepăsarea 
şi nepriceperea. Un număr apreciabil de strigaturi ridic.ulizeazi'lţ.csătoarea leneşă 
sau neştiutoare. Spectacolul oferit de războiul la care lucrează aceste mîndre ne- 
indemînatece ţine de domeniul fantasticului; "Intre iţe şi-ritre spata, / Paşte-o 
scroară-mpledlcată, .1 Intre spată şi fuştei, / Paşte-o scroafă cu purcel" 10. Un motiv 
cunoscut, pe care îl amintesc mai mulţi Iolcloristi este acela al mindrelor care 
nu-şi spală bine rufele (cunoscut şi sub numele de "orgoliul zdrenţăros" 11; "Mîn- 
dra mea, de mîndră mare, I Işi spală Ha-Il căldare, / Şi-o usucă pe butuc, / Latră 
cîinii ca la lup" 12. Dacă aceste tinere se apucă să-şi spele straiele, ajung să pri- 
rncjduiascâ puritatea apelor inconjurătoare : "Fetele de pe Iza, / Cînd îşi spalri 
cămeşa, / Tulburi'! toată apa; / Cind îşi spală poalele, Tulbură izvoarele" 13. 
Motivul Ietelor care nu vor sau nu ştiu să toarcă la cîriepă este foarte răspindit, 
chiar şi în cadrul reper-tortului actual de strigiituri, in ci uda faptului că astăzi În 
colectivităţilo săteşti această îndeletnicire nu mai are ponderea ele altădată. EI 
cunoaşte mai multe concretizări. Citeodată str-ig.iturllo pcrstIlcază comoditatea 
unor fete care uită s<i-şi lucreze cinopa : "Joc la nuntă şi la joc, / Bucii stau în 
poloboc'' 14, sau, într-o versiune mai plastică: "Fata mamei cea jucata, I Cu cînepa 
nelucrată, / Şi din an, şi din ist un, I Şi-nfundată-ntr-un bostan, ! Să se ouă-un 
ciocîrlan" 15. Alteori strlgătura este mai directă, ironia căzînd necruţător asupra 
fetelor ce nu-şi ţes poale la cămaşă: "Mîndra me s::b lăudat I Cî ari poa le di 
bumbac; I Am văzut-o ieri la joc, I Ci Il-are poali di loc" 16. Alături de fetele le- 
neşe, strigăturfle satlrice vizează şi pe acelea care se sulemenesc; "Săracile fetele, 
/ • Cum îşi bat picioarele, I Pe toate ogoarele, / După ceapa cea ciorească, / Cu ea 
sa se rumenească" 17; sau: "Hai dura şi iar dura / Fetele cu legătura I Legătura 
ele grăunţe I Si'i-şi cumpere ruj' de buze" 18. 

Imoralitatea unor fete generează critici Iără replică. Motivul cel mal cunos- 
cut este Mîndra cu copii din [lort : "Cît îi soarili di sus, / Feti ca la Bngza nu-s.v' 
ToaUI vara huhurează, / Iarna scaldă şi botează" 19. Frecvente sînt şi strigăturrle 
axate pe motivul fetelor de .măritat ce nu pot să coacâ pîine şi 1T?iJlaie. Imagistica 
1_1'i11 care se realizează acest motiv este diversă. Meteahna aparcjuneori generali- 
zată : "Cîte fete se ridică, / Nu pot face mămăligă". Excepţia udmisă nu face de- 
cît să confirme regula: "DOill'il una-i mai stătută, i Dar şi aceea' o face crudă'' 20. 
Unele variante amplifică imaginea, introducînd, pentru accentuarea ef'cctulut sa- 
liric, refuzul pisicii de a se atinge de mărnăliga ee i se : "Ch('arn[\ miţa 8-0 
mănînce, ! Mîţa miorlăie şi fuge I Şi s-ascunde pe cuptiori, Nu mănînc, să mii 
omor.!" 21, In alte val'iante inf{tţişarea l1iperboliCil CI m[tlaidol' niu pregătite pentru 
copt augrnenteazfl ironia necruţ<H.ciare :"l"ata mamii cea bllaip, / Coace ghinela 
rnf!1aie I Şi le pune CLI lopata Şi le scoati cu covata" 22. • 

;0 1Jzvora,şu.l'\ XI, lDa2nr. 7"--8, p. 165. 
11 T. Papahagi, o[J. cit., p. 288. 
12 StrigtltuTi, ediţie îngr, i ŢJl'cJ'. de C. CiuchindeI, Bucureşti, Ii;ditura tineretu- 

lui, l!J58, p. 19. 
13 Tit Bud, Poezii poplLlare din Alaranwreş, Bucureşti, .Academia Rormînă, 

1041, p. GO. 
i4 AFMB, satul G11igoieşti, corn. Şlefan cel Mare, jud. Neamţ, Chestionar, 

p. 225. 
15 ,IzvoraşuP\ XII 19;3:3 nr. 2, 1). 4:9. 
'6 AYlVIB, Chestiona)' - Ghigoieti, p. 2:25. 
17 Const. Jianu şi GI'. Dumill'<lşcu-Surpăceanu, Cîntece şi strig(LWri, Rîmnicu 

Vîlcea, tip. "Episcopul Vartoiomei ", 19:1:5, p. 21. 
18 Ion H. Ciubotaru şi Silvia Ionescu, Vînătorii. Monografie folc.lo1'ică, Iai, 

Casa judeţeană a creaţiei populare, lD71, p. 248. 
19 "Grai şi suflet",. III, 1927, [ase. 1, p .. J 08. 
20 i\Fl\.fB, satul Liteni, C0111. Moara, jud. Suceava, Chestionar, p. 24U. 
21 AFMB, Gî1'ceni, jud. Vaslui, Chestionar, p. 254. 
22 AFMB, satul Mii.no<1ia, com. Costişa, jud. Neamţ, Chestionar, p. 260. 

10 - Anuarul ele lingviBtică 
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In afară de strig,UuriIe grupate în cele două categorii la care ne-am referit. 
sînt unele texte ce vizează in acelaşi timp mai multe defecte fizice, morale sau 
fizice şi morale împreună. Ele constituie, de fapt, categoria cea mai numeroasă 
din repertoriul str igătut-i lor satit-ice în general. Sti le spunem, cu un termen OilIT'< 
cum impropriu, stl'igâtv..ri mixte, Un loc aparte îl ocupă in cadrul acestora strig;\,. 
turile referitoare la retele bătrîne, De cele mai multe ori, fetele batrine satirIznte 
cumulează mai multe trăsături negative. Adesea ele sînt puse în tovărăsia unor 
babe gurative, împreună cu care alcătuiesc ceea ce se cheamă "gen'a satului": 
"l'\'1inciuna de un' se-ncepe, I De la baba cea urîtă, I De la fata cea stătută" 23, Se 
constată şi aici, ca şi în cazul strrgăturilor referitoare la defectele fizice, motiv arca 
judicioasă a satirei. 

Mîndra a cărei vigoare fizică contrastează cu lenea din fire este frecvent CL\- 
ricaturizată. Un adevărat tablou de gen se conturează atunci cînd autorul anonim 
o prezintă pe tînăra respectivă la lucrul cîmpului: "Darii mîndra bâlăoaie, I Dac-o 
duci la cîmp se moaie / Şi mereu cobeşte-a ploaie" 24, F'rumusetea fizică se deva- 
lorizează atunci cînd nu este susţinută de înţelepciune şi demnitate: "Puiculiţh de 
pe coastă, I Părul lung şi mintea proastă, I De ţ-ar fi mintea ca părul, I Nu te-ar 
iubi tăt rrrişălul'' 25. in general str igăturile din această categorie prezintă două 
modalităţi de tratare: contrastantă, cînd o calitate fizich este anihilată de un de- 
fect moral, sau, dimpotrivă, cînd un defect fizic este atenuat de existenţa unei 
calităţi morale, şi cumulativă, cînd defectele fizice sint augrnentate de defecte 
morale. 

Cu cît aria de circulaţie a unei creaţii folclorice este mai vastă, cu atit forma 
artistică a speciei respective cunoaşte o cizelare mai atentă, creindu-se astfel po, 
sibilitatca unei necontenite şlef'uir i. Se poate afirma că tipul de strigătură pe care-I 
avem în vedere îndeplineşte condiţia cerută, dovedind, alături de alte specii fol- 
clorice, resursele potentiale de dezvoltare a graiului nostru pe teren lhico-satiric. 
Necesitatea comunicării concise, aproape aîoristice, a unor observaţii determină în 
cadrul strrgăturn dezvoltarea unor modalităţi specifice de exprimare. Enuntarea 
directă este destul de rară: "Te cunoşti lele pe frunte, / C-ai pus rumenelc 
multe" 26. Se foloseşte mai mult exprimarea aluzivă: "Bate doamne pe 1e1ea, / De 
ce ş-o pierdut cheia, I C-o rămas Iada-ncuiată, / Şi ea umblă neschimbată" 21, fal- 
sul monolog: ,,- Hora, polca pot juca, ! Dar cămăşi nu pot spăla" 26, precum şi 
pseudo-dialogul: ,,- Mindro cu nasul pe sus, Poale la cămaşă nu-si . - Ba le 
am, dar nu le-am pus, / Că-s la harnica pe fus" 29. 

Figura de stil cu cea mai mare pondere în strigătura satirică la adresa fete- 
lor de măritat este antiteza. Ea dă dirncnsioriarea expresivă a satir-ei. Uneori anti- 
teza poate fi aparentă, pentru a sublinia comicul vizual: "Le!efHlaltil cît O jordă, 
Nu Se şti pleca la holda" ;lO, alteori ea este reală cum se întîmplă 111 strigăturl le 
referitoare la sărutul dat de fata scundă. De remarcat că în cazul sLrig[ttllrilor 
satirtce antiteza condiţionează întotdeauna celelalte figuri de stil. Un procedeu 
compoziţional specific creaţiilor folclorice scurte (cîntec liric, ghicitoill:<? etc,). cştc 
'repetitia. Ea susţine osatura strigflturilor, cărora le întregeşte imaginea poetich şi 
le ajută să constituie Un întreg independent. Dealtfel, repetiţia este absolut nece- 
sară pentru a intreţine ritmul alert, vivace, al versurilor satirice. Astfel, "parti- 
tura" fetei sprintenfl la horă, dar leneşă la treabă, capătă, datorită repetiţiilor 
verbale, un tempo de allegro: "Şi la joc ha[da, haida, / Cu suveica nu pot da, / 
Şi la joc mă,'ndes, mă-ndes, I Cu suveica nu dau des" 31. 

Respectînd o caracteristică a liricii folclorice în general, strigături"! are o 
structură internă construită pe baza paralelisme lOT, Sînt utilizate frecvent parale- 

23 T. Pamfile, Cîntece de ţară, Bucureşti. 1913, p. 291, 
24 "Izvoraşul", XII, 1933, nI'. 1, p. 20. ' 
25 llŞezătoarea\ XXX, 1923, nr. 4, p. 55. 
26 "Arhivele Olteniei", VIII, 1929, ni. 41-42, .p. laI. 
27 A. Bîrseanu, Snoave, chiuiturl, povestiri, Sibiu, Editura Astra, 1925, p. :3L 
23 Folclor din Motdova, voI. I, Bucureşti, EL, 1969, p. 157. 
29 AF'IVIB, satul Miclăuşeni, C0111. Buteaţ jud4 Iaşil C1hestionar, p. 263. 
30 S. F'l. l\fariall, op. cit., p, 93. 
01 AJi'MB, Chestionar - Mănoaia, p, 265. 
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Iismch: de siJlOnimie, de de en1i1neraţie Iatii 
un paralelism contrastant : fată la 111EUU8., ca mi-i 
lene l / - Du-te Iata In ! ! >"_., Iacă-ndată hai" prezente 

contribuie la marcarea puternică a satirei, in unele 
la sarcasrn : late ! Buze moi, duba/azate" 33. 

cele mai multe ori întîlnim cpitete contrastul dintre 
D,parenţi'l şl realitate : "IIarnid!-i mamei. cum adoarme" 34. 
Comparatiile vin sti, sublinieze defecte Ironizatc. înca- 
driudu-se ele in simfonia contrustanta a naltă'' este cornpu- 
i-ată cu o cea SCU!1c!<\ cu un spora- 
clic, Intr-o stri",fitLll'ii din fe- 
Lele ahtiatc după mărit.iş apar mctamorIozate in -;.'<1S(· de pe 
cuptor, / Toate aşteaptă peţitori, ,1 Ş-u.n răsforel nespălat / Ş-fda aşteaptă mări- 
tat" 35. Personificarea obiectelor de industrie casnică, ce le obscdcază pe tinerele 
ncpricepute, purcede dintr-un animisrn caracteristic mai ales basmclor, animism 
care capătă in context valente noi, umoristice: ,,1'1I1Zii, pînză, / Fa-te minză i Si 
treci dealu la mama, / Cel te stie-a te lucra" 36, sau: "Cind văd furca 'ii cu Iusul." 
Parcă văd lupul cu ursul" 37. 

- Ascutimca criticii il strig{iLurilor este amplificată prin daun clor 
,c le poate aduce defectul vizat. Hiperoolete compun tablouri ce de monstruos. 
Cofa ncspălată de fata lem:şă aminteşte, prin lorfotrrea ei Iabuloasă, aglomcrnrea 
filptul'ilol' din pînzele lui IIyeronimus Bosch: "Printre cercuri ! Pui de iepuri, / 
Printre doagc, ! Pui de broaşte" 38. Comparată adesea cu €,pigramcl, slrig{\tura fo- 
loseşte foarte rar efectul final de surpriză, poanta caractertstică speciei culte. In 
exemplul următor portretul ideal al minch-ei, "Subţir'idi-i mîndra mea" - cap[ltc'i 
o creionare neasteptata, acidă : "Sub\il'icăi, bat-o focul, / De trei ori cît polo- 
hocul" 39, 

"Tinereţe"', V, 1941. nr. 3, p. n;2. 
33 "Şezătoarea", XI, 1903, nr. :3--"1, p. G4, 

"lzvoraşul", IV, 1923, ni". 5---6, p. 13. 
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