CONSJDEHAŢII ASUPHA BALADEI POPULAHE DIN MOLDOVA
DE
IXCIABE;RDAN
Cercetarea asupra baladei populare în Moldova s-a constituit pe baza
Arhinei de (olclora ]v!o!dovci
şi Bucovinei(A. F. M. B.) din dorinta de a pune
în circulaţie un bogat material de variante moldovene la t.emeleclasice de
baladă. Lucrarea, în ansamblul ei, urmăreşte să conţurezc situaţia speciei în
circulaţia sa în Moldovade la cele mai vechi at estăr'l pînă la stadiul actual.
Utilitatea unui asemeneastudiu confirmă o mai veche aserţiune a lui D. Caracostca: "Pentru cinevrea să descifrezefiinţa 11Oastră<,!n
expresia românească,
după limbă privită ca valoare, a doua mare întrebari; este aceea cu privire
la esenţa plăsmuirilorpoporane.Fireşte ne intereseazăindeosebiceleversificate;
iar dintre acestea pe primul plan stă cîntecul nostru hătrînesc. Adîncireaacestei
părţi a expresiei româneşti cere o concepţie asupra cîntecului,.poporan"1.
D. Caracostea recomanda: "... trebuie să devie şi un folclorist În stare să-şi
cucerească singur adevărul" 2.
i
în acest scop, ne-am propus în primul rînd să cunoaştem si'să folosimîn
lucrarea desprebalada populară în Moldovacît mai mult material culespe teren,
sau aflat în arhive, colecţiişi publicaţii, pentru a scoate în evidenţă unitatea
de teme şi motive În euplinsul specieiîn cadrul folcloruluiromânescÎn general.
Raportînd apoi aceste variante la versiunea clasică, am Ulmărit să detaşăm
prin ce elementese diferenţiază, part.icularizîndastfel aria de circulaţie avută
in vedere. întrucît despre balada populară există foarte multe studii şi contribuţii, cercetarea noastră, asim.ilind rezultatele înaintaşilor, a trebuit să-şi
fixezeun punct de plecare adecvat materialului. După un prim capitol destinat
istoricului cercetării baladei, cu deosebirea celei din Moldova,capitoleleurmă-o
toare se ocupă de problemelepe care le pune tipologia baladei populare, de analiza varantelor tipologiceeu circulaţieîn MoIlova in contextul tipurilor stabilite
pentru balada populară românească.Din aprofundarea acestui bogat şi interesant material au rezultat apoi şi citeva consideraţiicu caracter general privind
modul specificde existenţă al baladei populare in Moldova. Pentru a încadra
baladele populare din această zonă a ţării in tipologj, baladei populare româneşti şi pentru a întreprinde o comparaţie in plamjf subiectului a baladelor
1 D.Caracostea,
Poeziatradiţională
romclnd.
lI, Bucureşti,
EPL,1969,p. 61.
2 Op,cit.,p. 62.
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din repertoriul zonal este necesar să se determine elementele constitutive
(momentele narative) ale vuriautelot fiecărui tip, tinzîud spre o descriere
a baladei după p ărţile sale componente,"Temelia oricărei adinciri este c:;acLa
descrieremenită să scoată la iveală esenpalul" :lseria D. Caracostea. Sist.ematizarea ma+eluinumăr de balade populare elin Moldova, aflate în colecţ.ii,
monografiide sate moldovene,periodiceşi in arhivele de folclordin Iaşi, ClujNaj)OUlş; Bucureşti, eu intenţia de a cuprinde Jle cît se poate, exhaustiv,
ceea ee u rma a fi studiat, a impus ordonarea pe tipuri. A reiesit astfel dintr-un
Indice tipologieal baladeipopularedin Moldoo«,elaborat de noi pe baza tipologiei haladei populare româneşti alcătuită de Al. L Amzulescu', o viziune de
ansamblu, dar şi detaliată in acelaşi timp a fiecărui tip şi subt.ip de baladă
populară.în circulaţia Ior în Moldova In afara colectiilorclasice,care cuprind
şi 111
aterial moldovenesc,folclorul din Aloldova a fost cercetat sporadic, cu
excepţia Bucovineişi Vrancei. Of, o condiţ.iede hază a unei cercetări În domeniul literaturii populare este să Lină seama de realitatea Iolclorică. Avind de
studiat un anume tip de baladă care constituie un subiect tematic independent.
cercetătorul va fi nevoit să ia in consideraţ.iefaptul că În practică tipul se
rarnif'ică intr-un număr nesfîrşit ele variante. În foleloristica rnmânească,
13.P. Hasdeu este acela care a impus ca metodă exigenţa cercetării tuturor
variantelor de pe întreaga arie de răspîndire a unui tip, pentru ca ahia din
studiul acestora să se poată deduce geneza şi difuzarea Lipului de cercetat".
Se poate observa cum îmhogăţ.indcercetarea cu materialul de teren adus la zi,
apar balade eu ein'ul[tie locală, dinfre care unele nu pot fi tipologizate in
contextul tipurilor sLal'11iLe.
Sînt cunoscute pină în prezent în Moldovapeste
145eletipuri din totalul ele384cîte cuprinderepertoriulspeciei,la care adăugăm
40 netipologizatc.
Categoriaciuieculniepic eroic,cea mai cuprinzătoare În cadrul tipologiei
baladei populare rornancşt.i, este reprezentată In Moldova prin tipurile cu
cele mai numeroase atcstări : (i (7) Şorpele, 27 (:37)Nouac. Gritui capti» În
TariYl'ud,28 (38) Nouac. Anii« iLuioa, Libra)crtsmărita,2D (3D; 42) Nouac.
Insztrâloatealui Ioviţă {Gruilă], :30(40) Nooac.Gri/ia la arai, :B (44) Nouac.
Tiirciilşi Nooăceştii,41 (51) Tânislou, ,12(52) Btuliu circiumcrul,47 (5/1)W/lw(a Şandrului, 85 (88) Corbell,8G(8\l) Toma Alimoş, 87(DO)JHilw Copilul,
88 (\J1)-:lnlljwiducul, \)·1(B5) BOţJaflll
şi sâruCl/[,H5(9Cî)Târonul şi ('iocoilll,
0G(D7)Iancll Jiallu. \18(m) Gheorghelaş,
101 (1()1)Cinlecul
lui Rudu, 107 Ra!1nâ,
J08 (107) Ion Pielrariu, Ion (108' DraţJoş, 111(156) Pantelimon, 170(171)
Codrcanulşi mocal1
LII,HJ3(l mI) Costeaşi FulYH,195 (201) .')a[yCl,
201 (22\1)
Constantin BrÎJ1COlJCO]lu.
Dintre străveehile teme mitologieecare se inelnd în balada eroică, tipul
G(7) Şorpefea fost atestat în jude!ele laşi, Botoşani şi Vrancea. Variantele
din jucleJ.ulIaşi, cele !Ilai nllmeroase,sint fragmentare şi puternic li'tieizate,
rezultat al ştergerii din rhemoriaeîllHlre[.ilol'
a textului epic, iniţial mai dezvolLat..Aeeasta şi ea rezultat al faptului eă asemeneaCÎntecenu se mai cer, nu mai
3 Dumitru
Caraeostea
..
Bîrlea,Problemele
tipologiei
folclorice,
Bucureşti,
"'\finerva
",
1971,]J. :::.L
4 AI. 1. Amzuleseu,
.I!alade
populareromâneşti,
Bucureşli,
E.P.L,.,1964; Cîntecul
lepic
croic,Bucureşti,
EdituraAcademiei
H.S.P.ornânia,
1981; Baladafallliliald,
Bueureşti,
Editura
Academiei
R.S. Homânia,198,t
fiOvidillBirlea,Metoda
de cercetare
a folclor1llui,
Bucureşti,
E.P.L.,1969,p. 131.
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sîut CÎntatespre ascultare. Variantele din judetul Vrancea,spuse de informatori
care le-au auzit de la lăutari. mentin eu prcdilecţ.iel'irul epic al naratiunii.
In [udeţ.ulBotoşani variantele acestui tip de baladă se rccită ca plugnşoare.
Fondul tematic de bază al eposuluieroicrornăncsc, deci şi al celui din Moldova,
îl Iormeazâ cîntecele despre luptele ('Uturcii şi Lăt.nrii, ciclul colropitorilor,
din care reprezentativă este cpupeea Novăceştilor.Este singura baladă de
la noi care are o desfăşurare.ridică avînd ca protagouişt.ipe Novac, Balahan,
Gruia, Ioviţ.ă, din neamul Novăcegtilor.In Moldovasint atestat- în colecţ.ii.
publicaţii şi se menţin in circulaţie ;) din cele 10 tipuri incluse in "Colecţia
naţională de folclor", în speţă tipurile de baladă elasieă ale acestui ciclu care
face corp comun eu intreaga baladă populară românească. Un motiv foarte
răspîndit al ciclului Novăceştilor în Moldovase referă la plecarea lui Gruia
la Tarigrad. Dintre variarrtele mnldoveueşf.icare se cîntă, cea de la Obileşti,
azi satul Bordeasca Veche, comuna Tăt.ăranu, judeţul Vrancea (AncIzetiJ
direclă. Chestionar)este suficient de închegată sub raport t.ematic. Varianta
debutează abrupt, fără o determinare spaţial temporală a acţiunii, aducînd
în prim plan personajelecare definescopoziţia fundamentală. Pentru eficienţa
comunicării, balada dezvăluie o structură concisă. Varianta culeasă de la
Sabasa, comuna Berea, .iudeţul )l cam] (l\Ig. 1:14,1, 11) a tipului 28 (:18)Nouac.
Aniia (Lidua. Libra) crismări!aincepe ca un cîntec de paharvdupă earese
intră în naraţiunea proprru-zisă,enunţ.îudu-seconflictul. Dar rezolvarea situatiei epice nu mai constituie o preocupate ti cînt.ăreţei eare din dorinţa xle il
scurta expunereaeliminăunele etape ale acţiunii şi.implicil;motivaţia necesară
ovnluţiei finale a conflictului.Tipul 29 (:)J ; 42) Nouac.Lusurătoarealui Lotniă
(Gruiiă}, Tip 1 Fato Cadiului aduce în discutie G variante urătnră şi una de
ba Iadă. Varianta de baladă a fost consernuată la Obilesti (azi satu1 Bordeasca
Veche,cOll1ullaTătărallll,
.iucieţ.ulVrancea),in1914, l\1otivullematic principal,
ÎnsÎlrătoarealui Ioviţ.ileu fata Cadiului,.elintJ'rgulOdriului".este ar'npludezvol-·
lai. în 175eleversuri. În discuţ.iavariantelor moldoveneştiale h<l1'Vieior
despre
No\"ăceştinu am luatîn eonsideraţieprelucrllrilelni P. Dulfu".ea& au circulat,
se pare, {(Jarleintens, fiind reproduse in manllalele şcolare (ţ( 'unde_au fost
prt'lu<:llC'
ca aLare de informatori.
'
Tipu14[ (51) TânisluIJeUlloaşLe
trei alestări pentru \Iollovn, ea variante
inedite toate trei rec.itaLe,dintre care două cu funcţie de 1ll'ăfuritde Anul Nou
(din i licieţul Botoşani). Varianta baladă recitată, înregisIrată la Preuteşti,
jude!nl Suceava (Mg.:;'J, Il, 15) dezvoltă In lORversuri tema acestei balade
<llllioloIllan(',din ei(;llIldllnllrean, al t'ărei protagonist Se llUlneşteVilean (sau
Vulcan în alte variante moldovenecunoscute din c.olec.ţii).Variantele haladă
urăturiJintroduc cîteva schimhări în planul acţiunii: cele trei fete !TIoldovence
refuză S[I destăinuie llll'Cilorascunzătoarea voillieului; apare ea personaj
s('cundar .mama eroului pentru n('cesitatel travestirii Ini Vllean (Mg. J70,
1, 12; l\Jg. :11);),
1. 1;J).
Tipul 42 (G2) lJudiu c']"elunw['ul.aparţinind ciclului dunărean anLiotoman, are numeroase aLestări pentru judl'tele Suceava, [aşi, Vaslui, Bacău,
Vrancea, (;alali. Neamţ. Varianta culeasă de la Cuejdiu, eomUlla Gîreirw.
jLld(l111
Neamţ. (:\Ig.1\)9,I..l:n inlitulată lJaidu, dU!J[1
nmnele eroului, are o
ti P. Dulfu,Grllit'callaii\"ovac(19
13).in Scrieri,Bucureşti,
"Minerva"',
H171,
p_97-258,
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structură concisă eliminînd mai multe episoade din desfăşurarea acţiunii În
forma ei clasică.
Din ciclul de balade vitejeşti antiotomane, un tip bine reprezentat este
47 (54)Iluicuia Şoiuiruluicare, cu excepţia judeţelor Neamţ şi Vrancea,acoperă
tot teritoriul Moldovei.Deşi inclus în categoria de balade vitejeşti, tipul în
discuţie are o structură de baladă nuvelistică, cel puţin în variantele baladă
care circulăîn Moldova.Ca urătură de AnulNou se întîlneşte în judeţul Botoşani
Aceste abateri de la funcţia ohişnuită Silit tardive, consideră A. Fochi. Ele
apar eu consecvenţă În judeţul Botoşani şi în cazul altor tipuri de balade. O
situaţie particulară, cum ar fi pătrunderea sporadică a acestui tip de baladă
în cadrul specieijocuri de copii, apare în variantele provenind din judeţele
Neamţ, Bacău, Galaţi şi Iaşi. Prezenţa baladei şi în alte specii este încă o
dovadă a vechimii ei şi a posibilităţilor multiple de readaptare la noi
flincţionalităţi,
Baladele clasice ale subdiviziunii Haiducii sînt de fapt cele care corespund în mai multe clasificări termenului voinicesc,anterioare baladei antiotomane care se dezvoltă în secolul al XVI-lea, urmată cronologiede balada
haiducească (secoleleXVJII-XIX): Cotbea, Toma Alimoş, Mihu Copilul.
Motivul luptei antifeudale este tema centrală a cîntecului lui Corbea care a
cunoscut o largă răspîndire în spaţiul dacorornân.Cele mai multe şi mai realizate variante au circulat în Muntenia, Dobrogea, Tara Vrancei şi în judeţul
Galaţi. in Moldova se pare că circulaţia baladei nu a fost atît de intensă
ca în regiunile din sudul-ţării, ceea ce a dus la localizareamotivului în cîmpia
Dunării, către care conduc .numeroaseprecizări de detaliu. Creaţiipopulareeu
subiectesimilareavînd la bază conflictul dintre voinicul întemniţat pe nedrept
şi domnitorulfeudal mai apar în eposulslavilor de sud şi în hilineleruse. Balada
lui Toma Alimoşaparţinînd eposului medieval, răspîndită îndeosebi în sudul
ţării (Muntenia,Olteniaşi Banat) este cunoscutăşi la românii din sudul Dunării.
Cele mai izhutite variante provin din Moldova şi din Muntenia şi sint
incluseîn colecţiilede poezii populare ale lui V. Alecsandrişi G. Dem. Teodorescu, În faza actuală, în Moldova, se întîlnesc variante ale acestei balade
at.estat.eeu Iuncţ.ia de urătură de Anul Nou, în cazu] unora dintre acestea
informatorii mărturisind originea lor livrescă. Balada lui Miliu Copilul,pusă
în circulaţie printre primii de V. Alecsandriprin colecţia sa, dezvoltă tema
luptei dintre doi voinici, Mihu Copilul (Cnhiul, Zglobiu) şi Ianoş Ungurul.
în balada lui Mi.u Haiducu, creată probabil in perioada tîrzie a Ieudalismului.
conflictul nu mai este de ordin etic, preeum În balada lui lHihu Copilul,
ei social. caracteristic baladei haiduceşti. Intilnirea dintre domn ş: haiduc
marchează punctul culminant al acţiunii care evidenţiază isteţimea şi curajul
haiducului. Uneori, conflictul devine din social, etic : sora haiducului ezită
Între datoria ei de soră şi datoria faţă de domnul pe care îl iubeşte. în finalul
unor asemeneavariante, de obiceicouflictulse rezolvăprin nunta domnitorului
eu sora voinicului, Şi mai pregnant apare conflictul social În balada Bogatul
şi săracu], declanşat de Înfruntarea reprezentanţilor celor două clase sociale:
bogatul şi săracul, care în haladă nu au nume, ei fiind personaje tipice. Figura
haiduculuiIancu .Jianuelpătruns adînc în eonştiinţa maselorpopulare, dovadă
numeroaselecîntece liriee de haidueie, dar şi eîteva ateslări de eînteee epice
populare pentru Moldova,În care se descriu episoade din actiunile haiducului
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pentru pedepsireacelor bogaţi şi ajut.orareacelor aflaţi În nevoie,ea In variantele de la Zăneşti, Neamţ, (Mg. ('>7,II, 28) şi Pericni, Vaslui (Mg.213, I, 22).
Deosebitde răspîndit în Moldovaeste CinteculLuiRadu, În variante care
îmbogăţ.eseschema tipului prezentat de Al. 1. Arnzulescu în Caiolnqulsubiectelornoratineşi ol oariontelor.Punctul culminant, ca in majoritatea variantelor
din această categorie, este marcat de înfruntarea dintre haiduc şi pot.eră.
Tematic, baladele din categoria II \1itejeştiau un caracter local hine
definit, ceea ee explică faptul că unele an atestări in Catalogul subiectelor
narative şi al variantelornumai pentru Moldova:;-)(3(71) Glieorqhită Zăireat.u,
57 (72) A lui Şoimănel,80 (133) VeleaViteazul,81 (fiS)A Gruinlui, în timp ce
altele nu sint încă tipologizate: Cintecullui Ştefan Vodă, Cintecul Pleotiei,
Voiniculşi murqul, Colo-n/Jale-nLrc
izooară, la suhdiviziunea 1. Ciclul cotropitorilcr (turci-tătart}, iar la subdiviziunea 2. Haiducii, cu a testări numai
pentru \loldova: }2 (1G5),Tip 1 Peire Busuioc, 1O)0(8) Dragoş,114 (1::7)
VasilecelAtare, 142(128)Nedeaooinicul,143 (129)Coste,146 (32) Lupul, 147
(134) Stoneiu, 148 (135)Riiscolman,14H(136) Rugam, E)O(1,10)Frutuizi oerdi
dt-o răcit! 151(142) li hii J11nihr'ii!r'i,
152(14:i)A lui Cosiin, 153(144) Călinaş
şi Arşinel, 154(145) il Voieului,155 Gheorqhilas,156 (152) Floria, 157 (150)
VOiCZI,
1;")8(154) La curţile Vileului, 1;-)9(155) Mihai, HiOIon a Solcanului
şi netipologizate. Mocanu, Ionică Haulucu, Şulian, Ion Pipa, i\1liniiilă,Groza,
Baltii, Balan, Chirilă. Variantele netipologizatevqr forma obiectul unei cercetări aparte pe măsura îmbogăţirii lor eu noi atestări.
Din suhdiviziunea3. H%muI!ii a baladei vitej eşti, cel mai răspîndit tip
de CÎntecepic eroic în Moldovaest.e170 (171) Codreanul şi mocanul.Conflictul
epic se conturează prin opoziţia personajelor: Codreanul-mocanul.In varianta
de la Valea Seacă, judeţul Iaşi (.Mg.17('>,l, 3) intervine în desfăşurarea epică
un şablon preluat din balada voinice-iscă,eroul cere să i se dezlegemina dreaptă
să se roage, stratagemă prin care reuşeşte să scape şi se reîntoarce în codru.
:;;ila această categoriesînt două atestări de tipuri numai din.variantele culese
în Moldova: 187(18G)GlieorqheCosmaşi Ma(lei şi 188 (lX7)/Plrlici. In totalitate CÎnteculepic eroic În Moldovacunoaşte, pînă În przcnt, 67 de tipuri
menţionate în Catalogulsubiectelornoratiue şi al uariant'elordin totalul de
211, la carc sc adaug;], eum am menj,ionat, cele care -\1usînt tipologizate.
Balada lamiliali"i,cea de a doua mare secţiune, dttpb noua organizare
tipologicăprezentată de A1.1 Amzulescu,cuprinde un n.umărde 173 de tipuri
de halade populare româneşti, între care se înscriu unele dintre cele mai de
seamă creaţii ale specii. 1n Moldova.ea şi în Transilvania, ,baladafamilială
Întreee în freevenţ.ă creaţiile aparţinînd eposului eroic. Atît tematic cit şi
stilistic, domeniuldistinct al baladei familiale (numită şi Illivclistieli în studiile
de specialitate) nu poate fi discutat fără a face referiri la cîntecul epic eroic
de unele preia teme lnodela!e În spiritul unei anumite funcţionalităţi (a se
vedea tipul Ilincu!aŞcllldraluiş.a.) şi la cîntecul propriu-zis de eare se apropie
prin structura compoziţională. în ce priveşte originea şi veehimea repertoriului nuvelistic, constatarea largei răspîndiri europenc a unor motive ca
"arborii îmhrăţjşaţ.i", "întoarcerea soţului" ş.a. sînt argumente pentru a
demonstra vechimea multor teme nuvelistice. Dintre acestea, mai frecvente
În Moldovasînt tipurile 1 (1) Soareleşi lww, Tip 1 şi Tip n. 6 (26) Voica,
7(27) Vl!Cllşi Ciuma. Textele clasice ale tipului 1, suhtip 1, le întîlnim ca
urături de Anul Nou în judeţele Neamţ şi Bacău, Heprezentativă pentru acest
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tip de baladă estevarianta de la Ţ'ibucani,Neamţ (Mg 226, r, 19) mai bine
închegată artistic. Concomitent cu-balada circulă şi legenda despre soare şi
lună, in judeţele Suceavaşi Iaşi. Suhtipul 2 al haladci, Fr(ileleşi sora,l'recvent
în Moldovade nord, casiîn Transilvania, atest.ă o schimbarea .Iunctionalit.ătii
Iantasticului, de Ia funcţ.iaexplicativă (subtip 1) la cea eLieo-esLt·tică'(suhtip
2).
Varianta culeasăde la Bntoşana,judeţul SuceavaCMg.7f),IL 21) relevă asemănarea de subiect cu variantele transilvănen« Tipul () (2fJ)VoÎcadezvoltă un
subiect de circulaţie internaţională, fiind inrudit Indeaproapecu cel al .Jogodnicului strigoi" Unele dintre varian tele baladei culese din Moldovase intitulează Blestemde mamă. Naratiunea se menl.inela limitele dintre fictiune si
realitate. In circulaţia ei În 1VToidova
.şihalad Voiease intercaleazăea moment
de exceptie în firul epic al unei oratii agrare obişnuite în variantele culese din
judetul Botoşani.
O problemă ce nu poate fi ignorată în analiza unor asemenea variante
este apropierea de varianta Bl ăstămde mamă, publicată de G. Coşbuc?şi pe
care A. Fochi o apreciază că ,....poate fi considerată drept o variantă posibilă
şi ştiinţific utilizată în Iolcloristicăa versiunii naţ.iorrale'?'.Tipul 7 (27) VîlCll
şi ciuma circulă eu predilecţieîn Moldova.Textul se mai întîlneşte În Transilv ania, În zona învecinată cu Moldova, a Năsăudului. În culegerilemai noi,
balada apare eu Lotulsporadic, ceea ce denotă dispariţia ei treptată din repertoriul activ al cîntăreţilor.
Tematica haiducească nu este semnificat.ivăIn cadrul baladei familiale.
Revin Moldovei tipurile 22 (106) Bqjor, 28 (138) A lui. Rlidiş()r,29 (13l)
Buf'lia, ::10(141) il lui Nislorel,:n (146)A lui Ilie şi Bargan, 32 (147)Frundit
oerdipiiltinel,233 (148)4 lui Noţtol, 34 (149)Necştui,;)5(150)A lui Haimntui,
:)G(151)li lui Billtişăl, ::17Busiui, 38 Petreatiu, 50 (185) Motiea, 51 (188)
Terenle.
.
între baladele păstorcştiprimatul îl deţine, desigur, 1\1iotiţc, considerati] de cei mai mulţi specialişti () creaţie pe teren moldovenesc.Faptul că
Ion Diaconu a cules numai in judeţul Vrancea 91 de variante mioritice este
o dovadă a marelui "prestigiu" al baladei în Moldova".În trecut aria ei de
răspîndire era mult mai vastă. În faza actuală balada a mai putut fi culeasă
din judeţele Galaţi, laşi, Suceava, Bacău, Botoşani, Vrancea, Neamţ, unele
variante fiind apropiate ca text de varianta Alecsandri.Cu mai mare frecvenţă
se înt.llneşt.ein MoldevaliIl suhtip al 1\1[
iMitei, intitulat Cidbiina\)'
de la mior!,
Ullcîntec epico-liricÎl1caresuhstanţa epieă este dată de întrehare, iar răspunsul
are prin excelenţă caracter liric. Cînteculuiîi este aso:.ciatadesea un motiv di]]
clnteeul liric de răzhoi, "Măi soldati vînător" (sau "miîi soldat din roşiori"),
iar unE informatori îl numesc etn/cwl I'oşioI'uluidin munţii Balcani. TIpul
54 (207) Ciobomzlcare şi-a pierdut oile circulă ati't voeal, eÎe şi instrumental,
fi:ir[ltext.
Cirupajulde halade aparţinînd categqriei Despre cur/ea feudalti nu a!'e
prea multe atestiîri pentru .Moldova.Semnalăm doar freevenţa deosebită a
7 G. Coşbuc,FIlăslâm
demamă.Legendă
popora/ădin!liliTlll.Nâs<llldl.llui,
ediţiaa 2'2
Sibiu,1885,Biblioleca
popora]{l
a "Tribunei"
nr. 1:3.
8 A.Fochi.George
Coşbllc,
si creajiapopularâ.
Bucureşti,
"Minerva",
1971,p. 200.
Il
Mircea
Eliade,
T,!ioal'a
năzclI'ăvanc1,
in
De
la
Zalmoxis
la
Genghis-Han,
Bucureşti,
EdituraŞtiinţifidlşi Enciclopedică,
1980,p. 223250
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tipurilor 71 (211) Dobrtşat: şi 201 (229) Constantin Brincooeanu,ca urătură
de Anul Nou in judeţele Botoşani, Iaşi, Bacău.
Cal.egoriade maximă frecvenţă înl'vIoldovaeste cea În care preponderent
este cadrul familial al subiectelor dispuse în subdiviziunile: lndriigosfiţii,
Soţii, Părinţi şi copii, Fraţii. Acestea sint, de fapt, aşa numitele balade
tuiuelistice'in care predomină atmosfera deseori tragică, sensul moralizat.or,
tendinţa continuă de liricizare a Lemelorepice, concerrtrarea textelor. Mai
ales frecvenţa cnntaminărilorapropie acest gen de balade de cîntecul propriuzis. Se disting aici, atît sub raportul realizării artistice, cît şi al circulaţiei
Iolcloriceîn Moldova,tipurile: 91 (235)Brumărelul, 96 (2,16,236,251,26, 77)
Metamorfoze.Tip r. Loqodnici!neţericiţi, 94 (241) Vâlean, 95 (242, 258, 29,
243) Proba iubirii. Tip [Milea, 99 (245) Blestemulmitidrei. Tip 1, 102(24\),
250,254) Leaculdragostei.Tip 1, 1:iO(287)Nevastavîndută. Tip III (1'vIOLDOVA). 131(288) NetiasiafugittI. Tip l. Subiip I, 132 (289) Chira, badii. Chiră,
] 33 (2\)0) !I.Josneaqu), 136 (293) Fata aml1gitiide ţigan, ]48 (304) Tudor Dobrogean, 149 (305) Inelul şi n ăţrama. Tip 1, 150 (306) Soacra rea, 151(307)
Fala blestemată pasăre pribeagă, 160 (316) La rîul de roauă, 169 (321) Sora
oirăuind{ratele.Apar şi cîteva tipuri noi: Fermecaiul, Ţ'uţanc«[uqiiă, Mitica
şi lata, Însurăiaarea. Caraeterul Iirico-epioal baladelor este prezent în toate
variantele creaţiilor din această categorie care circulă în Moldova, preeum
şi În cele cuuoscute din colecţii.De asemenea,cîteva dintre tipurile stabilite în
Catalogulsubiectelornarative şi al variantelorsînt atestate numai în Moldova:
Tip 92 1I.J
etamorţoze.Tip II Cuculşi iuriurica, )3 (240,253) Mindra semeaţătnşelată. Tip 11 Călina-Miilino,95 (242, 258, 2), 243) Proba iubirii. Tip V
Întemnitaiulp ărăsi!demîndra. 1()t1(255) Toduan, 106(2:)7)Mitulr«din Muncel,
107 (25\:1)Voinieulşi miudra moartă, 111 (263)Di la Odobeştila diol, 141 (297)
Frurulzi »erdis-ortltarbuz,142 (298)Frutulză oerâi pâr uscat, 156 (312) Manole,
157(:H3) Dedel,
.l
O categorie aparte de cîntece epice, considerată o etapă, îJ dezvoltarea
baladei popularew,este cea a jurnalelor orale--,la care se evidenţiazăcaracterul Iocal al variantelor. Dominantă este funcţia emoţională a textelor al căror
conţinut reflectă drame tipic umane cu un grad mai mare de generalizare
(mireasa moartă, [ota accidentalăsau omorîtă,fIăcău! ucis,' etc.). Variantele
moldovene ale cîntecului epic La Sirei la IVămoloasapot fi puse În corelaţie
eu tipul 100 (2'17)Mireasa moartă. Al. 1. Amzulescuindică în notă, citînd o
variantă din Banat, "posibilitatea alcătuirii unui tip - jurnal oral; mireasa
moare Înceată, căci ghiaţa s-a rupt: cînd alaiul nunţii trecea peste rîu ; după
cum există şi eînteeulliric, eu numeroasevariante (De la Bucureşti la vale ,1"12.
10PetruCaraman,
Contributie
la cronologizarca
şi genezabaladeipopularela romani.,
Partea1.Cronologizarea.Extras
din"Anuarul
Arhivei
deFolclor",
1,Cluj,"CarteaRomfluească",
1932,p. 53--105;ParteaII, Geneza.
Extrasdin "Anuarul
Arhiveide Folclor"Il, Bucureşti,
M,O."Imprimeria
NaţionaJI".
19:1:1.,
p. 21-88.
11Cornelia
Călin,Încercare
derecollsiderare
a jurnaluluioralromânesc,
"Revistaelednugrafie
şi folclor,
", 1982,1. XXVII, nr. 1, p. 78 87; lpolczâdeclasificare
a jumalaluioral,
"Revista
deetnografie
şifolclor",
l. XXVIH,1983,llr." p. 66-70.
12AI. 1. Amzuleseu,
Baladafamilială,Tipologiei COI:PUS
de.texlepoetice,
Bucureşti,
EdituraAcudemieiR.S. Homânia,1983,p. 65.
12 Literatură205
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Tipurile de balade populare cu circulaţie în Moldovase mai pot îmbogăţi
eu alte variante depistate în culegerea de teren "singurul element care poate
aduce clarîticări ştiinţifice" 13.Imboldul pentru astfel de cercetări, venit din
partea celui care a dat într-o formă definitivă tipologiabaladei populareromâneşti, "temei consistent şi stimulator pentru dezvoltarea dc noi studii monografice şi comparative asupra baladei" 14,obligă la continuarea investigaţiilor
în zone care se cer minuţios cercetate.
QUELQUES
CONSIDIHATIONS
SLH LA BALLADEPOPULAIRE
DE MOLDAVIE
RESUMF:
Cetterecherche
a comme
butI'etudedecertainsaspectsconceruant
la balladepopulaire
roumaine
danssacirculation
euMoldavie,
pourmettreeuevidence
d'uncpart,l'unitedethernes
et demotifsdeI'espece
dansJ'ensemble
durolklore
roumain,
engeneral,
el d'autrepart,decornpleterle Corpus
dela ballade
populaire
roumaine
avecunrichemateriel
ineditdevariantes
moldavesdesthernesclassiques
desballadespopulairss,
variantesquise trouventdansl'Arclzive
de[olktorc
de Moldauie
el de Bucooine
(A.F.M.B.).
Onconstatequedutotalde355types,quelerepertoire
encontient,
sontconnusen Moldavie(desplusanciennes
attestations
j usqu'fil'epoqueactuelle retletesparla recherche
de
terrain)145typesdeballades
populaires,
auxquelles
onajouted'autresvariantes
nonclassifiees.
La majoritede cesdernieres
sontdesballadesavecunecirculation
restreinte.
Lesvariantesde ballades
populaires
recueillies
durantlesdernieres
15annees,attestcllt
soitlechangement
delafouctionalite
del'especedecelleduchaulfila recitation,
soitlepassage
de certainsfragments
de halladedansle cadrede l'especenommee
jeuxd'enfanis.
La categorie
la plusfrequente
eu Moldavie
est fipresentcelledesballadeS
appelees
balladesfamiliales
(ounouvellistiqllcs)
danslesquelles
on constatela manieredontlestllemeset
lesmotifstresancienssontrenollveles
et readaptes
enfonctiondela sensibilite
contemporaine
elu createuranonyome.
La situationdela balladepopulaire,
eutant qu'espece,
dansla contemporalleil
et dans
sa drculationdanstouteslesprovinces
roumaines,
constituenuprobleme
quiexigeuninteret
particulier
delapartdeschcrchenrs
afindecompleter
le Corpus
dela ballade
populaire
roumaine.

13IonTaloş,lv.fcşlerul
Manole,
Bucu,reşti,
Minervaa,1973,p. 18.
1. Al. 1. Anumlescu,
op. cit., p. 6.

