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Domnilor Colegi, 

Idea de teatru, aşă cum o înţelegem astădi, nu a pătruns la noi 

decât în a doua decime a v6eului acestuia, adușă de străini, nu pen- 

tru a ne însemnă vre-un pas întâietor în cultură, ci spre a le îi mij- 

loc de câștig. 
S'ar păr6 ciudat ca un popor cu minte isteţă, cu suflet duios și cu 

fire „vide, e ca Românii, să fi mârgiat vreme atât de ee a se 

străwvechilor. tradiția 
Dar “dacă. deschidem cartea trecutului şi ne încredințăm că: «fră- 

mîntările lăuntrice derapănă virtutea, deşănţarea năravurilor e jigni- 

târe propășirii, cârma treburilor e o primejdie în mâni prădalnice 

oră dușmane», vom înţelege cum, lipsiţi de viâţă intelectuală proprie, 

silniciți în avînturile ca şi în consciinţa n6stră, am rătăcit, turmă de 

prig6nă, în întuneric şi în pustii, iar când ne-a ajuns lumina, ne-a 
găsit rămaşi îndârăt pe calea cea de mult străbătută de n6murile 
civilisate! | 

Şi a trebuit ca cocoșul vechilor Gali să ne dea ţipătul de alarmă, cu 
sânge din sângele nostru, să ni se plămădâscă dreptul la libertate și, 

în faţa pepturilor glori6se ale celor răsăriţi dintr'o tulpină cu noi, să 

se surpe zidurile şi să se sfărame hotarele protivnice înfrăţirii tuturor, 
Atunăă, sai răspânâit, îmbelşugate în iubire de Gmeni, în năzuinţe 

măreţe, în credinţe dătătâre de viâţă, ideile nou, noutle deprinderi, 

cari ait covirşit golurile trudnicului nostru trecut, înfăptuind, ca prin 

minune, pentru un vâc hărăzit celor mai uimitâre cuceriri, un popor 

tîner, îndrăsneţ, cu suflet plin de rîvnă, cu ochi lacomi de s6re, sub 

pașii căruia munţii aveai să-şi întindă oblu grumajii, ca să p6tă ajunge 
tot mai departe şi tot mai sus! 

Atunci, puţin câte puţin, zarea n6stră se înseninGză.
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Prin mijlocul codrilor, pe largul câmpiilor, so bat cărări, căci din 

patru laturi sosesc 6speţii, călâtorii: unii vrednici de încredere, pur- 

tători de bune veşti, de învăţăminto, de daruri frumâse ale gândirii; 

alţii cu limba prefăcuta şi dulce, ageri la chibzuială şi cu îndemnul 

viel6n, cari, ori desealecă şi se așâză statornic la noi, oră cătându-şi 

de cale, duc cu dînșii încântarea celor văgute împrejur şi mulţumi- 

rea de a fi fost primiţi cu inimă bună și eu cuget curat, 

Un schimb necontenit se săvirşesce de atunci între dînşii şi noi: 

din tot ce avem mai bun şi mai de preţ luându-și ci partea cea mare 

şi dându-ne, pe lângă unele de trebuinţă, multe nouă nepotrivite și 

tot atâtea de prisos. 

Şi aşă ne este plecarea fir6scă de-a fi pentru dinşii, cu tot ce 

cuprinde și peptul şi mintea mai fără de tăgadă.ca apropiere, că 

limba şi portul și traiul întocmai luatu-le-am, mîndri, când trecem 

hotarul vre-odată la căminul lor să petrecem, că nu-i osebire de ci 

întru tâte şi noi precum suntem. 

Şi iată că ei ne-aii adus, între altele, teatrul, privelişte fără de semân, 

în care cu glasuri meșteşugite audul se îmbată şi firea fiinţei adine 

e pătrunsă de o vrajă acvea. | - 

In adevăr, Ruşii, cari ocupaii Moldova pe la începutul v6cului, chib- 

zuise, printre mijlâcele de -înrîurire a socictăţii de atunci -— înflăcă- 

rată de dragostea limbei şi spiritului frances — «înfiinţarea în. Iași 

a unui teatru de comedie franţus6scă»; Nemţii ne aduseră cele dintâi 

frupe_de dramă, comedie și operă, iar Eteriştii înfiinţară teatre în 

|emîndouă capitalele Brincipatelor, spre a înteţi focul sacru în inimile 

patrioţilor, cu cară sperait să cucerâscă libertatea Helladci. 

Faimosul «ridendo castigat mores> a avut câte-odată mai multă 

trecere în lumea romană decât edictele şi reseriptele împăraţilor și 

protorilor! 

Dar în sfirșit, dacă poporul român a primit._idea şi chiar. îndem- 
o. 

nul_ teatrului de la străini, totuși, bucăţică ruptă din cesta latină, el 

a fost tot-deauna _iubitor_de.spectacole, fie pentru a-și înălță mintea 

| şi inima, fie pentru a-și petrece vremea în chip plăcut. 

Credincios legii şi datinclor strămoșesc, nu a lăsat nici o împreju- 

caro mai de însemnătate 'a vieţei sale fără de a o simbolisă, fără 

ide a-i da o formă pipăită, ca să i se statornicâscă de-apururea în minte 

|şi în năravuri. 
Precum cântecele poporale sunt răsunetul bătăilor inimii lui, așă şi 

aceste «<îndelotniciri» arată felurimea credințelor și a însușirilor pline
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de eresură, de iscodiră şi de năsdrăvănii, moștenite de la n6mul din 

care e coboritor, ori luate de la cci cu cari s'a întîlnit pe calea vioţci. 

Un amestec de dragoste şi de îndoială, de duioşie şi de smerenic, 

de îmbărbătare și de fatalitate i-ai plămădit ast-fel, din începătârele 

vremuri, temeiurile. firii, pe cară, în slavă ca şi în vrostriște, le-a pă- 

strat fără ştivbire până în giua de astăgi. IN 

De accea şi este el vit6z şi nepisător la primejdii, voios și melan- 

colie în traiul lui, supus, deşi dirz adesea, în faţa puterii şi, mai mult 

cu gând bun decât cu mână harnic, plecat către lucru. 

;  Ori-cum ar fi însă, icona i se desprinde frumâsă şi vie din tote 

'apucăturile lui. 

Cu darul minunat do a-şi însuși şi de a preface ca al săi ori-ce 

intră în atingere. cu_dinsul, şi-a cr it cl, din cele ce a moștenit şi 

din câte a putut rupe de la alţii, un vestmînt, care-l prinde bine și 

căruia, cu tâte aceste, numai mîndreţea portului şi farmecul fiinţei 

lui îi dă preţ cu adevărat. 

: Aşă, pe urzâla iscodirilor păgânosă, trecând el firul credinţei ere- 

'stine, alcătui din protivnice întoemiri datine nou, cari atât amintesc 

pe cele de odinidră pre cât la chip şi la glas po un tată Var aminti 

copiii. 
Din pompe şi obiceiuri venite de pe hotarele depărtate de dinsul, 

sciti celor ce-i înseninară sufletul oră îi măguliră ochii să le deâ adă- 

post şi căldură, în cât cu trecerea vremii a tâte îndreptătâre să lo 

socâtă cl singur că ale lui ait fost de când lumea. 

Pe cole ce-i răsvrătiaii simţirea şi-i turburait odihna le îngăduiă 

silnic, până când ori se prăpăstuiait uitării ori, vitrege de vrerea și 

de sângele lui, își luait cu veneticii, fluturatecă în prâjmă-i, cărarea 

cea eu s6rele în spate. . 

Deprins cu nevoi de tot felul şi pururea blând, îndemnător de pace, 

_ Românul nu şi-a pus fiinţa mai presus de împrejurări, ci găsindu-și 

în pept isvor nesecat de răbdare şi putere de sine îndestulă să pue 

frîti ori-cărul avînt nebunese, a aşteptat să-i fie prilojul îndemână, să . 

rupă prin vrednicia lui însuși rîndurile ol6tei şi din adincul 'necu- 

noscutului să iasă la faţă de lume. 

Deci, numai cine-i cundsce de aprâpe faptele şi i-a râsfirat firea 

şi năravurile pâte da drâptă mărturie despre dînsul. Şi nu-i mărtu- 

pie maj hotărîtâre ca desluşirea acelor apucături şi îndeletniciri, cară îi 

resfrâng ca întro oglindă tot ce-i încunjură, tot ce-i încăldesco, îi 

mișcă sait îi luminâză viţa. 

*
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. a 

Teatrul, sub ori-co formă sar înfăţişă el, de la străvechile mi- 
, 

- 

turi pline de închipuite minunăţii până la drama crâncenă oră co- 

media sfărâmătâre de ilusiuni din giua de agi, este un ochii deschis 

asupra lumii, care cuprinde, străbate și pricepe tote. In fundul lui 

tresar, ca vii şi adevărate ie6ne, patimele, durerile şi bucuriile ome- 

nesci. | 

Tot'ee, dintr*un îndemn lăuntric, păşesce pragul sufletului nostru, 

să iasă în vileg pureede să-și facă tovarăși, să le desvtlue taina ce 

pârtă, nerăbdătâre să fie svonită, care, dacă uitarea no învălue în 

neguri, nici făţărită n'o mână minciuna înainte, trăesce singuratecă 

unde-va în văzduh, dar aşă stătătâre de sine, că răspunde ori-cui o 

châmă pe nume;... şi trăesce dor numai fiind-că, luându-și avîntul, 

ne-a smuls o fărîmă din suflet. Şi așă, trecend din loc în loc, din 

nâm în nm, veste oră poveste—svon pururea tînăr — iea fiinţă taina 

sufletului, pe care mii şi mii de urmași o iubesc, o cinstesc, iubind 

şi cinstind într'însa chiar po eci ce i-au dat vicţă. 

"Tată cum se făurese legendele, cum dinti”un cuvint se pâte nasce 

o idec, dintr'un suspin un simţemâînt, dint”o mişcare o luptă. 

Ore lumea nu e o țesătură de puteri protivnice, cari nu aşteptă 

decât îndemnul geniului pentru a se îmbină cu folos între dinsele?... 

Şi cum tâte, în desfăşurarea lor, legi ale firii, fapte de Gmeni, puteri, 

datine și credinţe se ţin legate, se întregese unele pe altele şi se as6- 

! mână, nu e nimic aprâpe din trecutul depărtat, ce să fie perdut în 

vremea de faţă, şi tot co ne însuileţesee ori ne înduioșâză acum a 

avut acceaşi înrîurire altă dată asupra altora. | 

Aşă, străbunii Romani,—recunoscători lui Saturn că i-a deprins la 

munca pămîntului, le-a dăruit cunoscorea pâmelor şi le-a descope- 

rit mierea,—îl srbătoriaii cu ospeţe vesele, la cari stăpânii luai lo- 

cul slugilor și slugile pe al stăpânilor, în Decembre, a decea lună a 

anului. | 

Cu acest prilej, că tăiait porci, făceaii jertfe, cântat imnuri de laude, 

bend vin în cinstea Jeului, îşi împărţiaii turte, colaci, faguri de miere, 

pâme, iar copiii cutreerai stradele strigând: Jo Salurnalia! (1) 

La noi, tot în_Decembre, cade una dintre cele mai mari s&rbători 

creştine, «Nascerea Domnului», la care e datină să se taie porci (la Ig- 

nat), să se împartă turte de foi subţiri stropite cu zachăr (Moldova), 

sait (Muntenia) covrigi muiaţi în miere (colindeţe). Meselo staii întinse 

pentru 6speţi, se fac daruri între rude şi prieteni, slugile ait voe 

  

(1) Dion Cassius, X. lib. XL, cap. 19.— Martial, Epigr. II, vers 5, cart. XI.
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slobodă de petrecut, se iartă osîndiţii; iar în nGptea ajunului, co- 

piii (1) alârgă din casă în casă, strigând: Bund dimintfa la Moș 
Ajun! (2) | 

Tot din n6ptea_de. Crăciun_încep_colindele, cari, cu urările lor 
de atâtea bunătăţi şi fericiri, nu sunt decât amintiri de ale cân- 

tărilor_ce se obicinuiaii la ealendele lui Ianuarie, în vremea lhoma- 

nilor. 
Fără îndoială că, încununând-o cu harul dumnedeese al mântuirii 

sufletelor, religiunea creştină a înălțat şi a idealisat acâstă sărbătoro; 

în adîncurile că trăesce însă tot vechia saturnalia romană, care, după 

„porunca lui August, trebuiă să ţie trei gile (friduo servuri ferias), cât 

ţin şi sărbătorile Crăciunului. 

Este drept, de alt-fel, că poporul român a legat de aceste sărbători 

nu numai sfintele amintiri ale datoriilor sale religi6se, ci şi prilejul 

voios al petrecerilor şi mulţumirilor, ce-l îndâmnă parcă să îngădue 

mai voios asprimea vremii şi. lungimea nopţilor de ârnă. 

Aşă dai ele deslegare câșlegilor (carnavalului), cari încep în giua 

de Crăciun și ţin până la postul cel mare. 
Căşlegile, vreme de răgaz şi de veselie, în_care danţurile întrun 

ropot o duc do la un cap până la altul; nunțile, cu miri înduioşaţi | 

de dragoste, cu archierei în odăjdii de aur, cu biserici înţesate de lume, . 

(1) Aceşti copii, în Banat, în părţile muntelui Vulcan, în munţii Abrudului, în tot 

comitatul Iuned6rei, în valea Hațegului, pe Târnave, în părţile Blajului, în comi- 

tatul Sibiiului și în părţile Făgărașului, se numesce piferci sai pizerei, de la verbul 

latinesc petere, a cere, a peți, în înţeles dră de bine-voitor şi poftilor. Piţercii 

aceştia se împart în mai multe cete, având câte un xătav (conducător) fic-care câtă, 

umblând de jur împrejur prin sat, poftind de la casă la casă diua lui Ajun, cu 

adaosul: că-i mai bună-a lui Crăciun? Piţereii pot întră slobodi prin casele Gme- 

nilor, căci după credinţa poporului sunt purtători de noroc şi fericire. De cum” 
intră în vre-o casă, e datină ca piţereii să scormone focul din vatră cu beţele ce 

pori tă în mână, numite colinde. — Calendarul lui Simeon Mangiuca pe 1882, 

p. şi 10. 

a) Diaconul Paul de Aleppo, în călâtoria sa prin Moldova și Țâra-Românâscă, 1680— 
1660, întovărășind pe Macarie, Patriarehul Antiochici, spune că: <e de observat 

că, în acâstă ţâră, se obicinuesce, în sâra despre nascerea lui Christos, ca toţi preo- 

ţii din diferite tîrguri, însoţiţi de sârmani, de ceteţi şi de coriști, să se adune în 

bande purtând ieâne şi să umble prin politie tâtă. nâptea, visitând casele boerilor 

și urându-le bucurie. ..... Ast-fel umblă ci totă noptea, e cântând nascerea lui 

Christ. Tot asemenea făceaă lăutarii, toboșarii, flautiştii, colindând în cete tâtă nSptea 

următore cu lanterne, pe la casele boerilor celor mari; mulţi dintre musicanţi sunt - 

din ţâra tureâscă».—/Zasdei, Arch. Ist. Rom., 1865, Document 310, p. 89.
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cu floră, eu cântări, cu cofeturi, nunţi cară fac să bată pepturi de copile și 

inimi do sâere să tremure! Mascarade, nebunii, vălmășagui, tote sunt 

jertate, tâte sunt bine venite. Femeile se prăpădese, în tot felul, de plă- 

cere, negustorii fac daraveră, tîrgoveţii se desfată, se dosfată atât 

“că le sbârnâe mintea numai după drăcii; iar la lăsata de see de-abiă 

cu greii mai pote creștinul să-și dea rînd gurii şi cumpăt picio- 

relor! 

La sat sgomotuii mie. de-l încap pereţii, lumea domâlă, că no 

scormonă nimeni. Dor pe la cârciumi, când dice cobzarul vre-un cân- 

toc mai ager, să sae vre-unul trecut cu paharul și talpa să-și bată; 

altmintrelea în casă, pe bătătură, pe la pădure, își dă îndemnuri omul 

când are de lucru, —când nu, stă la vatră, tăciunesce lulua, ori cun 

cumătru pune la cale câte de tote. | 

De e sărbătâre, se duce la biserică, ascultă pe popa slujind şi, după 

anaforă, merge cu dînsul la <cinsto», şi trece «cingea» de atâtea 

ori împrejur de câte parale lo sună în pungă ori dungă pe uşorul 

ferestrei hangiul în silă trage la unul și altul. 

Dar iată s'aude lătrat lung de câne şi ţipete de copii co alrgă şi 

se opresc și iar fug şi iar ţipă. Miraţi es cu toţii pe prispă. Un ho- 

hot de rîs de odată pe toţi îi cuprinde. ” 

Brezaea! Brezaca! răcnesce o fată şi în. casă dă năvală să intre, 

sonită de o namilă fiorosă din urmă. - | 

Cu _cap_de lup, ori de_barză (1), clănţănind dinţii, plescăind ciocul, 

co zeghe pe dînsa, împestrițată cu tot soiul de cârpe, de flori, de cor- 

dele, se opresce Brezaea şi, învîrtindu-se în loc, spune ăstuia o glumă, 

celuia o păcălitură, lui Moş Popa—eclătinându-se în mersu-i—îi înalţă 

pe nas un <aghios» ca un dascăl, hangiului un cântec îi cântă de-i 

vine să turbe Grecului de ciudă, pe_toţi îi face să ridă, şi jocă_ Și _ 

_sare_după versul ce-i dice ţiganul din vidră alături. )ă_ versul ce-i dice țiganul_d A PSI 

Şi aşă, din casă în casă, al6rgă ca să înveselâscă pe bătrâni, să 

dea ghes celor tineri, să infricoşeze pe copii. 

Deşi înfăptuire— la unii locuitoră de munte (2)—a ciudatei credinţe 

că Dumnedeii, pentru a vecinici nascerea fiului stil în nisce ieste, 

desiâgă, de la Crăciun la Bobotâză, limba dobit6celor, menindu-le să 

spună cu gura slobodă fic-căruia adevărul în faţă, Prezaea, jumă- 

(1) Alte-oră de vulpe, de câne, de cocoș, ori de vultur” 

(2) Brezaca e o datină a satelor de munte, mai ales în_Muntenia. In plaiul Bu- 

zeului, al Rimnicului-Sărat şi la Câmpulung, am dat de asemenea eresuri, cari 

pâte vor mai fi şi aiurea. In Moldova i se gice Capra.
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tate om şi jumătate dobitoc, este negreșit o fiinţă risleţită din stră- 

vechile coruri bacchice şi cel dintâii obraz de teatru ce sa ivit în 

datinele nâstre poporale. 

La Moldova arătarea o și mai năsdrăvană. 

In loc de un singur chip străvestit, sunt douc: un unchâş cocoşat, 

cu barba albă, slut şi sgripţuros, şi un cerb cu cârne mari și cu tru- 

pul învelit în făşii de pânză de felurite feţe, care-l portă în spi- 

nare. Ş 

“"Ţipând, sărind, cântând, se due amîndoi, în mijlocul unui alaiii sgo- 

motos, prin tîvgură şi prin sate, să colinde cu snove, cu vlume, cu 

cimilituri, ademenind lumea, ce bucurâsă le ese în cale. (1) 

Alte-ori, doi flăcăi acoperiţi cu ţole sait cu sumane Se pun unul îndă- 

vătul altuia, închipuind o vită Gre-care. Cel dinainte pârtă, ascunsă, o 

Glă în cap, iar cel din urmă o c6dă de păr sai de cârpă, legată cu 

o sfâră de picior, ast-fel. ca la cea mai mică mişcare să se ridice şi 

să se cobâre. Peste dînşii încalecă un al treilea flăcăi, cu un biciii 
a a. 
în mână, care, sfichiuindu-i sait dând din călcâc, îi mână prin sat, să- 

rind şi jucând. La cârciumă se opresc și cel călare, după ce cântă — 

în deobşte lucruri forte ugurele—întrâbă: dacă nu e nimeni muşteriii 

  

— 

) 
(1) Sulzer pomenesce despre acest joc în «Geschichte des transalpinisehen Da- ! 

ciens» (t. 11, p. 403), spunând, ca şi Cantemir, că el se numesce Turka și ar fi fost | 

întoemit în vremurile vechi, din ură asupra Tureilor, Se pote; noi însă credem că 

originea acestui joc, ca şi a Brezaci, isvorâsce din serbările_dionysiace, în cură 

cântăreții eraii străvestiţi eci mai. mulţi în.dobitoce, cum şi din Atellanele romane — 

'drame poporale—a cărora s&mînţă ușor a putut fi resădită în pămîntul nostru de 

către colonii şi soldaţii Romanilor aduşi după vremi. C'o fi avut când-va menirea 

de a-și bate joc de Turci şi că s'ar fi numit /urka, din ură către dinșii, iar se pote; 

dar să ien toema”. acâstă formă şi tocmai în vreme de Grnă (epoca Bachanalelor , 
mmm me 

la cei vechi) coincidenţa ar fi prea bătâtâre la ochi. . 

Dionysie din IIalicarnas povestesce că, pentru a satirisă sat a mieşoră îngâmfa- 

rea generalilor întorcându-se triumfători din răsboie, eră obiceiii rămas din adincă 

vechime să se străvestescă câţi-va, punându-și pei de capră și căciuli lăinâse fuguiate 

pe cap, cari eşeaii ast-fel înaintea lor şi dedeaii nota discordantă în mijlocul acla- 

mărilor mulţimii. (Lib. VII, cap. 74), 

Ore nu sto fi numit Turka sau Țurca, din pricină că moșnegul cel slut purtă 

o căciulă țuguiată, lândsă, o căciulă furcă, purednescă, pe cap? Dic acesta, fiind-că 

un asemenea joc există şi la mocanii de dincolo, de unde ne-a venit forma căciu- 

elor ţurcănesci. Până agi, în Moldova, copiii mai jocă urea, cu mingea, în care cel 

ce câştigă bate mingea călare pe cel ce perde. - 

Wilhelm Schmidt, în lucrarea sa «Das Jahr und seine Tage», (Ilermanstadt 1866, pp. 

2 și 3) dice, cu privire la acâstă datină: «Intre jocurile de la Crăciun,un rol deosebit are 

şi acela pe care Polonii îl numesc « Taurul», ori după cum îl numesc Românii «Turka» 

(în limba Polonă Zaron), în care cei mai adînci cunoscâtori ai mitologică slave află 

pe Taurul cultului mytraic (de alt-fel Tur -însemnâză taur în limba slavonă), ca



    
10 DIMITRIE C. OLI.ĂNESCU 80 

să-i cumpere calul, boul, măgarul de sub dînsul, pe care-l tot jâcă 

fel de fel, înşirându-i bunurile. Cei de faţă se prind însă a-l ponoslui, 

căinând ori luând pe stăpân în bătaie de joc pentru o aşă vablă de 

„vită, şi spusele lor sunt atât de erunte, în cât acesta, desnădăjduit-- 

şi ca să scape haram ul de gura lumii,—îl lovesce cu bâta în cap până 

ce, spărgându-se.6la, cad câte trei grămadă la pămînt, în hohotele de 

vîs ale tuturor. (1) Apoi întră cu toţii în cârciumă să bea aldămașul 

pelci cel puţin, şi... petrec ca în vremea cea bună. 

Dacă, pentru cercetarea obârşiei acestor datine, intrăm în adîncul 

tainelor vremii şi ale nâmurilor din trecut, deslușim că ele sunt r&mă- 

şițe ale ritului şi credințelor religidse ale păgânităţii. Aşă, de pildă, 

este sciut că Indienii, Egiptenii, Grecii, Romanii şi chiar Slavii şi 

Germanii cei vechi credeait că sorele eră un deit, care, în mersul săi 

de un an, pe cer, trebuiă să trecă, făcând încunjurul lumii, prin dou&- 

spre-gece zodii (2), pentru a da lumină şi căldură. 

Cât sârele își are faţa îndreptată asupra pămîntului, gilele sunt 

mai mari, firea întrâgă trăesce, lucr6qă, rodesce; cât însă şi-o întârce 

de la dinsul, întunericul iea avînt, ce e viii şi puternic se plâcă pe- 

riciunii, nevoia şi grijele apasă mal greii asupra făpturi. (8) Când 

n ——— 

a 

simbolică desemnare a îndreptării pămîntului după radele s6relui. Românii din Tran- 

silvania ai şi dinşii o legendă de Crăciun, în care se spune despre un legăn de 

aur purtat pe valurile furiâse ale mării de un taur cu cârne de aur, şi pun în 

jocurile lor (de la Crăciun) pe acest taur, înfățoșat de cine-va sub masca unei ară-, 

tări fiorâse, având cap de boi şi cioc de pasăre, pe care-l plescăesce merci, tră. 

gându-l cu o sforă ascunsă, şi e privit de toţi ca un fel de mama pădurii, mân- 

cătâre- de copii. Cine însă vrea să maibă tâmă de dinsa îi aruncă un ban când 

deschide ciocul.» 

Care vrea să gică, presupunerea lui Cantemir nu eră tocmai întemeiată. Acâstă 

datină, ca multe din câte avem, ne-a putut veni, cu influenţa religiosă, şi de la 

Slavi, precum multe ne-ai venit, tot pe aceeaşi cale, de la Greci. 

Amintesc iar că cerbul din Zurea în Moldova pâte să fie închipuirea unui per- 

sonagiii din corurile bacchice. a eului Pan de pildă, care toemai în cerb eră stră- 

vestit în timpul sărbătorilor acestora, 

(1) Acâstă scenă a Țurcei sai Țareei (cum 0 numiă) mi-a fost povestită de d-l 

Emil Costinescu, ca o minunată amintire a copilărici sale, Scena se petreceă la 

oraş ca la sat, în Moldova, unde a vădut-o d-sa de mai multe-ori representată ast-fel. 

(2) Cele dou&-spre-gece constelaţiuni, prin cari trece calea aparentă a s6relui 

întwun an, și anume: Berbecele, Taurul, Gemenii, Racul, Leul, Fecidra, Cumpena, 

Scorpia, Săgelătorul, Capricornul, Versătorul şi Pescii, 

(3) Cele două solstiții (adecă staţiuni ale s6relui): una de la Berbece până la Cum- 

pănă, cupringend cele șâse luni de primăvară și vară, cari se ţin de emisfera lu- 

minată de m6gă-n6pte a puterilor binefăcătâre; cea-laltă, de la Cumpenă la Ber- 

bece, cupringând cele şâse luni de ârnă, cari se ţin de emisfera întunecată de 

megă-di a puterilor răti-făcătâre ale tâmnei şi ernei.
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însă, ajuns la capătul drumului stii, ese el ca dintro prăpastie și 
se înalţă privind iar în faţă pămîntul, atunci pare ca înviat din noii 
și tâte pureed către o nouă viţă împreună cu diînsul. Atunci sor- 

baii păgânii dies nalalis solis învieti (1); atuncă aduceaii ci prin6se 

solemne lui Satarn-Ianus (bifrons), cel care priviă în trecut şi în 
viitor (sfîrşind și începând anul); atunci lumea creştină aşeză diua 
de nascere a Reînvietorului adevăratei eredinţi, a Mântuitorului de 

Smeni! 

De altă parte, deii păgâni aveati pentru fie-care însușire a fiinţei lor 
câte o deosebită întrupare pămîntâscă, şi dar s6rele, care avcă atâtea 

însuşiri și, pentru deplina săviîrşire a anului, trobuiă să trâcă prin 

dout-spre-dece zodii, apărcă sub numerâse înfăţisără şi îmbrăcă deci 
forma tuturor dobitâcelor ce alcătuiau zodiacul. 

Drept aceea, cu prilojul serbărilor acestor dei, preoţii ori cântă- 

roții corurilor religi6se se străvestiaul asemenea dobitâcelor ce le 

erai închinate, simbolisând deosebitele lor puteri şi însuşiri, şi jucaii 

ast-fel în jurul altarelor, înălţându-le imnuri de laudă. 

De la păgâni şi mai virtos de la Romani, aceste datine aii trecut, 

la noi şi s'aii statornicit atât de adînc în năravurile poporului, în 

cât chiar după creştinisarea lui ait remas, firesce întru atât cât nu 
jieniait noua credinţă, nici dedeaii o îndrumare protivnică înriuririi 

şi intereselor obștescei oblăduiri. 

Așă dar DBrezaed._și -Vasilea_în_"Ţâra-Românâscă, Tuvea sai TȚurea 
în Moldova şi Cerbuţul în Banat şi în părţile Hațegului din Transil- 

vania ar pute fi vepresentare a dramatică sait întruparea Din nteseă 

a sârelui, personificat ca”gâi, în mersul lui _Îuă prin zodiac, când la Cră 

ciun învi6ză din noii şi reînc6p6” ânul, ser serbând dies natalis colis 

învieti. 

In deosebi Brezaca întrupâză pe Bacehus Briseus (așă numit de la 
Brisa, un cap al insulei Lesbos, unde aveă un vestit templu și unde . 

orgiile bacchice erai un cult local); de aceea, prin jocul, cântecele şi 

purtarea cea fără de înfrânare, adeveresce ca şi acum străvechile cere- 

monii ale oului, întrupat în lup, barză, câne, cocoș, ori alt dobitoc. | 

Vasilea este înfăţoşarea lui Joe rss, regele anului, având capul 

de mistreţ-— dobitoc ce-i eră închinat —şi purtând la noi acost nume ! 
de la Sfintul Vasilie, începătorul lunci lui Ianuarie. (2) 

   
    

    

(1) Aork, Biblisehe Mythologie des alten und neuen Testamen's, Stuttoart 18%, 

t..1, p. 339. 
(2) Simeon Mangiuca,. Calendarul pe 1882, pp, 39 și 40.
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Cevbuţul este Cervulus din vâcul de mijloc, împotriva căruia atâta 
timp aii lucrat episcopatele Franciei, Germanici, Italici și Spanici, dar 

în deşert, deşi consfinţiă o legendă păgână a cultului mytraie. (1) 
Țurea este numai împerechiarea Brezaci cu Cerbuţul, rămasă ca da- 

tină în Moldova de la 'Transilvăneni oră de la Poloni, la cari se pă- 

strâză întocmai și până astăgi. (2) 
Printwînsa un noii obraz teatral se amestecă în jocurile popor ului, 

obraz de om, menit, prin înfăţişarea-i pocită şi prin posnașa împe- 

rechiare cu un dobitoc cornorat, să nu stărnâscă numai risul, ci în 

chipul lui de a fi să deştepte mintea celor dimprejur şi să-i silâscă 

să cugete. 
Bătrânul fleear, ghobos: şi urît se as6mână—eca o ie6nă bântuită de 

vremuri —cu moşnâgul Dorsellus din Atellanele romane, purtând ca 

si dînsul aceleaşi ponose și dând acelaşi prilej de veselie şi de șăgi. 

- Insuşindu-și ast-fel viâţă şi mișcare nouă şi apropiându-se de firea 

şi ființa omenâscă, datinele și jocurile poporale ai făcut, fără să scie, 
un pas înainte în lumea teatrului. 

De acum încolo, priveliștea dobitâcelor cuvîntătâre nu mai e de ajuns 

poporului, înfăţoşarea gârbovului unchâș îl lasă rece. Doruri până 
atunci necunoscute se înfiripâză întrînsul. Spre tinereţe, spre s6re, spre 

iubire, spre fapte de bărbăţie, îl pârtă lăuntrica rîvnă, aşă că din fi- 
vele tainelor sfinte, din cele mai scumpe odâre ale credinţei, își va 

făuri el datine nous, ca pe deplin să se măgulâscă t6tă rîvna și avînt 

prielnic de curăţie şi de înălţare să se dea sufletelor. 

Erna, când stinsă-i vraja codrilor şi a câmpiei, când troenite-s că- 
rările și în patru pereţi ai cămării se sbate gândul fără de tovarăș, omul 

| 1 e mai cu plecare să-și cate de suflet. De aceea, fie datină, fie îndemn 

A 
mântuitor, dă el Crăciunului prinosul cel mai ales al slăvirilor sale 

de creştin. 
—— In deosebi împrejurările, de. cari a fost încunjurată: nascerea lui 

Christos în staulul de la Betleem, aii darul de a-l însufleţi și de a-l 
pune în mai strînsă legătură cu Cel de sus. 

Dar omul, neputincios de a făuri —fie chiar întru atingerea unui 
ideal — covă desăviîrșit, a căutat, fără de încredere par'că în ce nu 
puteă pipăi, să doa forma sa vremelnică şi peritâre celor de-apururea 

ncîntrupate însușiri. 

  

(1) Da Cange, Glossarium mediae et intimae latinitatis, Paris 1810 --50, sub -Cer- 

vulus». 

(2) Wolf op. cit., ad verbum.
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De aceea religiile păgâne aveati atâți Dumnedei câte temeiuri pu- 
tuse ele descoperi făpturii, iar relisiunea creştină întruni, urmându-le 
pilda: puterea, simţirea şi mintea, — isvor şi sprijin la tote, — într'o 
singură fiinţă unică, deşi din trei feţe întregită. 

Pe cea mai blajină dintre ele, po dulcea simţire, cea mai apropiată 
de firea pămîntâscă, o întrupă în om, pentru săvîrşirea minunilor ce 
aveati să mântuiască lumea. - 

Christos dar, care a suterit prin Gmeni și pentru Gmeni, Mântuito- 
rul păcatelor și Propovăduitorul adevărului, e sărbătorit de biserică 
prin pompe strălucite și prin mistere sfinte, întocmai precum în tem- 
plele păgânesci se sărbătoriă Bacehus, detii al durerii și al bucurioi, 
prin pompe măreţe şi fum de la jertie şi cânturi de laudă. n 

Scopul e acelaşi, aceleași aprope serbările; numai pe pămînt s'a 
prefăcut cugetele şi tăria credinţei, odată pârghie a omenirii, astăgi 
e mlădidsă ca o ramură slabă. 

Invăţătură nouă cu năravuri curate, credinţă statornicită pe cele 
mai largi temelii de morală și de iubirea aprâpelui, legea creştină se 
ridică totuși la început împrotiva pompelor, serbărilor si datinelor 
păgâne, <zămislite din eresuri şi idolatrie, închinate dostriului şi 
plăcerii!» (1) 

Când însă, după lupte crâncene, după jertfe nenumărate şi cumplite 
suferinţe, ajunse ca lege a Domnilor şi a norddelor, când tronul ci 
se ridică strălucit alături de tronurile împărătesei, când biserica 
simți novoia de a răspândi și a înrădăcină în minţi și în inimi cuno- 
scinţa și dragostea înțelepeiunilor sale,—îu silită să întrebuinţeze şi 
dînsa serbări şi ceremonii arătâse şi impun&târe, ca mijloc de pro- 
pagandă. 
„Mărginite numai la săvîrşirea slujbelor sfinte ori la desfăşurarea 

formelor din afară ale cultului, ceremoniile aceste n'ar fi avut pu- 
terea de a înfrână poftele, de a sfărâmă îndoolile, de a purtă cu is- | / 
bândă ccuvîntul adevărat» până la marginele lumii. Deşi fiică a lui - 
Christos, biserica war fi avut darul, dat lui Christos numai, de 
sătură cu cincă pâni şi doi pestă o gl6tă do cinci mii de âmeni. 

A trebuit să se întârcă dar la pilda trecutului, să-şi făurâscă mij- 
ISce nouă de înriurire Şi, din datinele ori pompele ritului păgânese, 
să-şi alâgă pe acele ce aveai mai multă apropiere de sfintele oi în- 
suşiri şi aşezăminte întru acâsta, 

Inţelegând, prin urmare, că înfăţişarea dumnedeirii în chip uimitor 

- 
] 
ţ 
l 
| 

$ 
a 

  

(1) Zertulian, Apologist., cap. XV.
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de măreț, minunile cu firea lor neînţelâsă şi tainele cu farmecul lor 

vecinic tînăr ati robit în tot-deauna sufletul omenirii, plămădi fapte 
pu 

şi împrejurără lumesci cu esenţa nemuririi divine şi dete credincioşi- 

lor spectacole atât de răsturnătore dreptului legămînt al judecății 

cu credinţa, în cât, pentru a „ăidărnici oră-ce răsvrătire din parte-le, 

tăeăi din apriga poruncă: crede și nau cereclă, o lozincă de mân- 

tuire! 

Când hicrofanţii, magii, augurii și pontificii se perdură în adin- 

cul vremii, preoţii, archiereii, cardinalii şi patriarehii creştini, în ehla- 

mide mai strălucitâre şi în faţa unei mulţimi pote mai luminate, ju- 

cavă drame şi mistere religidse, tot pentru a mişcă, a cârmui şi a 

stăpâni obştâsca suflare! 

Atunci se coneretisară în chip teatral faptele şi întîmplările de că- 

petenie ale vicţei lui Isus; atunci, în biserică, se înfăţişară, ca pe scenă, 

patimele Mântuitorului; atunci Fzechicl tragicul compune (vâcul Il) 

drama lui Moise, Sfîntul Grigorie Nazianzul serie (vâcul 1V) drama 

sa Npisms mă ȘI în leturghie se alcătuesc dialoguri: preotul cu 

diaconul, şi trialăge: preotul, diaconul şi corul (adecă poporul), luând: 

fie-care cuvînt în cursul slujbei divine. 

Se reîncep procesiunile, danţurile, ceremoniile sfinte întru pome- 

nirea martirilor, împrejurul mormintelor, la sicriile mâştelor de sfinţi; 

cântecele se aud iar la praznice, la nunţi, la sărbători; Crăciunul, Bo- 

botâza, Pascele şi alte dile mari alo anului se serbâză cu pompe stră- 

lucite. 

Bisericile creştine din Egipt şi din Galia prăsnuiaii de timpurii 

nascerea Domnului. De la dînsele, datina treci la biserica apusenă şi 

apoi la cea din Răsărit. 

Ceremonia ac6sta se puse în leturghie la <cetania» din Evanghelia 

lui Mateiti «cu buna vestire», întroducându-se tot odată în oficiul bi- 

sericesc și închinarea păstorilor. Se făcii un pas mai departe: se 7e- 

presintă chiar Nascerea Mântuiloruluă, așezându-se în dreptul alta- 

vului o ieslă, la care cei «trei Crai de la Răsărit» veniatt să se închine 

şi să aducă daruri. ” 

Din eantefonele şi responsoriile», co se sâvîrşiati încă din secolul 

VI, râsări cu încetul dialogul, însoţit de cântecele dintre păstori şi în- 

seri; iar Regele [rod fu mult mai în urmă întrodus în aceste mistere. (1) 

Cu_rânduiala_acâsta, jocul misterelor tu primit în_biserici. 

In vâcurile VIII şi IX călugării şi călugărițele (dintre cari una 1/r0- 

  

(1) Gaster, Literatura poporului român, ed. 1882, partea II, p. 491.
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sucilha (1) din mănăstirea Gandersheim scrise 6 drame teatrale, pe 
atunci în mare vagă) jueaii la mârtea celor mari sait la aniversarea 

sfinţilor adevărate drame funerare. 

Seena, pe care se represintai, în asemenea împrejurări, acele drame, 

so ridică pe un pulpitum (2), ca să fie în vederea tuturor. 

Preoţimea sta în altar, nobilii cu familiile lor aveaii locuri osebite 

în galeriile de sus ale naosului Disericei, galerii f6rte bogat împo- 

dobite cu covâre, cu stofe, cu perini de mare preţ, bătute cu fir de 

aur şi cu petre nestimate; jos în mijloc steteaii comişii, militarii şi 

suitele senioriale, pe când gl6ta poporului se îndesă pe latură: băr- 

baţii la drâpta, femeile la stânga. (3) 
Sa 

In adincul mai _tutur Or. originelor. sunt dout elemente: un element 
= aa aa 

noi şi “Și spontaneii şi un _olement tradiţional. Pui 
Th ori originea teatrului modern, principiul activ şi novator aparţine , 

creștinismului şi bisericoi; cât despre elementul tradiţional, el trebue » 

căutat sub pulberea teatrului antic. (4) 

Aşă 'Teotilact, Patriarchul Constantinopolei, institui către anul 990 

spectacole religisse cu caracter teatral, în scop de a da o direcţiune 

(1) IMroswitha, călugăriţă care se numiă singură: glasul puternic de la Ganders- 

heim (Braunswceiz), a compus legende simple dar energice, legende pline de simţe- 

mâînt creştinese, de sciinţă și de barbarie tot de-odată. 
Mănăstirea Gandersheim, una din cele mai vestite în suta VIII în Germania, 

eră şi cea mai veche. Bolţile ci înalte și largi, de pâtră săpată şi împodobită cu 
ornamente în genul architecturii franco-romane, purtaii pe ziduri picturi sfinte, cari, - 

în colori şterse şi cercuite cu aur, străluciaii, luminate de radele ferestrelor strâmte, 
cu gemuri grâse, rotunde şi multicolore, în cercevele de plumb. Ruinele lor ait du- 
rat până în v6cul trecut, fiind marture la cele mai pi6se cum și la cele mai mișcă- 

tre secne de patimi ale Mântuitorului, puse în acţiuni dramatice de călugărițele mă- 

năstirii. A 

lată lucrările Hroswithei, care până la virsta de 23 de ani, când se călugări, 

cunoscuse lumea, plăcerile și pasiunile ci,— într'însele ea căută să facă elogiul cură- 
țică trupesci şi suiletesci—: Gallicanus, Dulcitius, Callimach, Abraham, Paphuutius 

și Supientius dai pilde despre luptele dintre amor, plăcere și datorie şi fac pe eroii 
saii pe eroinele lor să caute scăpare în morte mai bine decât să-și calce pe con- 
sciinţă și să-şi pângărescă trupul. | 

(2) Un fel de estradă așezată între altar şi naos, care se păstrâză şi până adi 

în bisericele nostre, a | 
(3) In muscul naţional din Praga şi în cel de la Louvre din Paris, sunt mai 

multe tablouri, înfățișând jocul misterelor în vâcul de mijloc. In ele se recunâsce 
minunat de o parte acţiunea călugărilor-actori, de alta rangul și posiţiunea spec- 
tatorilor, după cum ocupaii locurile arătate mai sus. 

(4) Chartes Magnia, Origines du thââtre moderne, Introduction, p. XIV.
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creştină înclinării ce dovediă mai ales poporul de pe la sate către 

datinele şi deprinderile jocurilor păgâne. 

Biserica făcu apel la închipuirea dramatică a apostolilor săi. Se 

instituiră ceremonii figurative, se înmulţiră procesiunile, se creară 

şi se strămutară de la un loc la altul mâștele sfinte mai cu rivnă de- 

cât nici odată, în fine se întroduse în cultul religios nisce oficii, cari 

crai adevărate drame, ca: Praosepe sai Ieslea la Cr ăciun, ca Steaua 

şi Cei treci Regi (din care ait eşit Vicleimul şi Sieu); ca Îlormîulul 

şi Cele trecă Marii la Pasci, când sfintele femei erai represintate de 

troi călugări cu capul acoperit cu mantiilo lor — d similitudinem 

mulicrum; ca Înălțarea, când, unc-oră la tîmpla, alte-ori la galeria 

din afară a biserieci, se vedeă un preot înfățișând pe Christos înăl- 

ţându-se la cer. 

i Ceremonii în adovăr mimice, a căror ortodoxie îu recunoscută printr”o 

ouă a Papei Inocentiu III. (1) 

In vceul X, unele vieţi ale sfinţilor, unele legende monachice, ori 

fapte do ale pusnicilor erati puse în scene şi jucate de călugări pe 

la r&spântiile drumurilor. (2) 
“In sutele XI şi XII, drama cclesiastică ajunge la apogeul stil. La 

qile mari, ca se destăşură mărâță în biserici, atât prin bogăţia şi stră- 

lucirea vestmintelor, cât şi prin minunatul ajutor ce-i dădură musica 

şi artele plastice. 
Adesea, aceste spectacole se sfirşiait cu representaţiuni vesele, cu 

danţuri comice și sglobii, cari se întindeai din altar, prin naos, până 

în tinda Disericei și până chiar peste mormintele de primprejur, 

cedând ast-fel pictorilor idea faimosului Danf macabru, danţ de femei - 

şi de bărbați, în caro mârtea făceă să salte fiinţe de totă mâna: re- 

ginc și archiepiscopi, curtesane și cerşetori». (3) 

In suta XIII, drama cclesiastică luase atât avînt și lumea prin- 

sese atâta gust de diînsa, în cât începi să fie jucată şi do comunităţi 

laice, cară întrebuințaii, cu mai mult folos pentru public, limba po- 

porală în locul celci latine, întrebuințate de preoţi. 

Drama, de atunci, nu mai fu exclusiv hieratică, frubaduriă fiind ccă 

dintâi cară părăsiră ritul eelosiastie, pentru a representă fapte din 

viâța Gmenilor. Unul dintwînşii, dam de la Ilalle, reproduse chiar 

scene poporale ale timpului, petrecute în cârciumi între bărbaţi boţi, 

(1) Charles Magnin, loc. cit., p. XIĂ. 

(2) Les conirâries de la Passion. 

(3) Charles Magnin, ibidem, p. XXII.
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“ prihănită și îmbinare cu temeiurile legii creştine, făuriră drama re- 
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femei destrămate şi bătăuşi cartotori. Trubadurii sunt ast-fel iniţia- E 
torii teatrului modern şi părinţii comediilor de năravuri. Prin mij- 
Jocirea lor, limba vulgară a poporului ajunse să fie idioma obicinuită a 
teatrului. (1) / 

Din Francia, drama religidsă treci în Germania, şi de acolo în tâtă  —————— 
lumea. 

Incetul cu încetul, mirenii înlocuiră însă pe preoți în acoste repre- 
sentaţiuni. 

Afară de breslele de meseriaşi şi de cetele diacilor judecătoresci (2), 
cari până în v6cul XVI jucară, fie în salele municipalităţilor, fie pe pr 
pieţele marilor oraşe ale Europei (3), se înjghebară trupe de actori, cu 
cari drama. bisericscă, comedia. şi farsa poporală pătrunseră în ca- 
stelele feodale, în sate şi în oraşe. 
So TOTII . . [a ae / ( In “unele “localităţi ţăranii luară chiar obiceiul de a jucă ci înșiși ) “ | nisterele sfinte, | 
De atunci, patimele Mântuitorului se represintă, la câte 4 ani, cu 

multă pompă şi cu un mare simţemînt de realism, de către locuitorii 
satului Oberamergau (Bavaria), şi se păstrâză datina acesta şi în alto 
sate din Germania. 

Aşă dar preofii, dând jocurilor şi datinelor păgânesci formă ne- 

ligidsă, căreia musica îi dărui glas fermecător, mimica însufleţire şi 
fală, artele pod6be scumpe și temple frumâse. 

Un6ltă puternică de înrîurire, ca aveă să uimâscă vreme îndelun- 
  

(1) Alphonse Royer, Histoire universelle du thââtre, vol. IL, p. 130—139. 
(2) Les conirâries des mctiers, - Les cleres de la basoche. 
(3) In Beihef/te zum Centralblait fiir Bibliotekswesen NV, wăsim că Jesuiţii at 

fost de la început zeloși cultivatori ai dramei cu subiect religios ori lumesc, în- 
cepend de la anii 1570 —1761 şi 1773, în provinciile Ordinului de la Rinul-de-jos și 
anume: Aachen, Bonn, Diiren, Diisseldorf, Emmerich, Essen, Iadamar, Hildesheim, 
Jiilich, Koblenz, Kln, Koesfeld, Meppen, Miinster, Miinstereifel, Neuss, Osnabriick, 
Paderborn, Ravenstein (Mission), Siegen şi Trier. Aceste drame, cari, după «Ratio 
studiorum societatis Jesu», nu se puteait representă decât rar şi numai în limba 
latină, fură—după trebuinţa din ce în ce mai urgentă ce se simţiă de representări 
teatrale— produse şi în limba poporului, nu numai la începutul şi sfirşitul anului 
şcolar, ci şi in ondrea nobililor patroni, la aniversările unor însemnate evenimente, 
precum și la serbătorile Disericesci. Bucăţile ce se puneaii în scenă (mai multe sute 
la numer) erait întocmite în mare parte de profesorii de poetică şi retorică, cari 
le produceait în șe6lă ca modele de cetire clasică saii ca exerciţii scrise de stil li- 
terar. Pe lângă cele date acum la lumină, mai sunt încă multe altele închise în bi- 
blioteci și archive, neputând fi încredințate tiparului fără de o prealabilă învoire a 
censurei Înaltului Ordin. 
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gată închipuirea credincioşilor, înfăţișându-le în ieâne vii minunile 

faptelor lui Isus. 

“Poatrul se întorecă ast-fel la străvechia formă teoeratică, iar scena 

lui se ridică în Sf. Sofia, în Sancta-Maria-Maggiore, în biserica Sfin- 

ților Apostoli din Strassburg, în Sfîntul Petru din Roma, în mănăsti- 

rile Corbici şi Castilici, la Gandersheim şi St. Alban. 

Cei puternici şi cci avuţi, regii şi nobilii, îi împrumuta ră strălucirea 

şi fastul, însuşindu-şi vreme îndelungă dreptul de a se bucură singuri 

de minunăţiile, atât de plăcute, cu care-i desfătă. Ducii Normandici, aj 

Bretaniei şi Burgundici, castelanii și alţi de însemnătate baroni feodali 

îi desehiseră cu mîndrie porţile palatelor şi castelelor; iar la serbă- 

rile Pegilor Francică, Anglici și la Curtea Imperatorului Germaniei, gla- 

sul ci duios răsună cu mult mai presus decât fanfarele ceremoniilor. 

Cei mulfi, cci uşurei la cap, dar cu inimă bună, cei cari rid şi plâng 

cu înlesnire şi cari, altă dată, în circurile Nomoi, hotăraii, cu o întorsă- 

tură de deget, despre viţa şi mortea luptătorilor, lotu, care a purtat 

în triumf de la colţul cel mai depărtat al Sicilici pe Arlechino şi pe 

Puleinella în trecerea lor fra gli monti la cci-lalți fii al mamei la- 

tineX poporul italian îu cel dintâiii care, după pribegitele r&sunete 

ale palatelor papale, unde drama își tiîră mantia sa de purpură,—din 

pieţele pe cari bufonii, saltimbancii şi istrionii îşi umflaii bucele, în- 

teţind hohote cu strîmbăturile și păcălele lor,—sui la început pe po- 

dine strimte de scânduri teatrul poporal, mai pe urmă adăpostit în 

palate măreţe, la strălucirea cărora comorile geniului omenesc aveai 

să-şi verse cu mână largă tot cuprinsul! X 

  

Cea mai însemnată dramă religissă din câte a întăptuit biserica 

creştină este fără de îndoială acea a Nusceriă lui Isus la DBellecm, 

care-și trage obârşia din Galia, unde de mult cântările Crăciunului 

(les Noils) se înălțaii în limba vulgară, şi din temple trecuse ca da- 

tină în popor. Introdusă de timpurii în Germania, treci de acolo, 

cu protestanții, în Ungaria și în Transilvania, unde se păstreză şi 

până astădi. 

De la Saşiă de dincolo, jocul Irodilor şi Vicleimul îură aduse la noi 

cel mult pe la sfîrşitul vâcului trecut, fiind-că nici Cantemir, nici Sul- 

zer nu pomenese despre dînşii (1), iar Kogălniceanu (2) arată că: «pe 

  

(1) Cantemir seriă Descriptio Joldaviae la 1716, iar Sulzer scriă Istoria Dacici 

“transalpine la 1781. : 

__(2) Kogălniceanu, Revistă pentru istorie, arehcologie şi filologie, ed. 1882 t.1, 

p. 33.
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la începutul vâcului acestuia, Irodii crai ţinuţi în mare ondre», deci 

trebuiă să fi fost un obiceiii cu totul noi. 
Vieleimul înfățișâză, prin cântări și prin fapte, ca vechile mistere 

bisericescă, îinprojurările ce ai urmat după nascerea Domnului şi îm- 

bracă la noi, pe lângă caracterul sti religios, şi unul lumesc, prin 

dojenile, poveţile şi ocările—de multe-ori grosolane -— îndreptate asu- 

pra relelor din societate sait a celor râii nărăviţi dintre 6meni. 

In casul întâiui, este o adovărată acţiune teatrală, săvirşită de per- 
/s6ne avend caracterul şi înfăţişarea acelora între cari s'a destăşurat 
acâstă dramă în Iudea, cu prilejul nascerii lui Christos. 

In al doilea cas, Vicleimul e mai mult un teatru de păpuşi, care 

cu perdea sai fără perdea,— adocă cu saii fără cântar de bună cu- 
viinţă la gură, — po lângă povestea uciderii celor 14.000 de prunci, 

mai spune câte altele multe despre acele vremuri şi mai ales despre 
ale nostre ...... 

E nâptea Crăciunului, zăpada cade în fulgi mărunței, gonită de 

vînt pe uliţi, gerul cel sârbăd la faţă cată cu lăcomie prin gemură la 

focul din vetre, la lumina ce umple casa de bine. 
Jată-i cu toţii, bătrâni și tineri, împrejurul mesci, ciocnind pahare 

cu sănătate şi cu mulți ani! Bucuria deplină-i cu dînşii, vorbele 

dui6se due farmecul lor de la unii la alţii, ia vinul vioiii bunătatea 
şi dragostea în suflet le pune. 

Ce fericiţi sunt că ast-fel, prieteni şi rude împreună! 
Şi vintul tot suflă afară, și cad mereit fuloi de zăpadă, şi-i linişte 

căci frigul a strîns pe tot omul pe acasă. 
Dar glas subţiratee de cântec s'aude venind din răspântii și o ectă, 

la port şi la umblet ciudată, de vremea rea nebântuită, înaintâză 

purtând un chivot luminat, în prâjma căruia selipese poleele şi arme 
şi fel de fel de pod6be. » 
Acum clarinota (1) îşi ţipă cântecul ci cu putere şi, la ferestre, ca- 

petele nerăbdătore să vadă alaiul se zugrăvese tot mai: dese, cu cât 
cl mai. aprâpe păşesce. | | 

Şi cci de la masă se scolă grăbiţi să nu pârdă prilejul. 
Moșnâgul din capăt se ridică şi dînsul, privindui; uşor își mân- 

gâie barba, cu ochii blajini un semn face şi..... minune, pe uşa 

) 

(1) Este sciut că la Grecii din anticitate corurile dionysiace eraii însoţite de 

nisce fluere, în forma elarinetelor de adi, numite podis. Incă un semn de apro- 

piere între acele datine şi datina nâstră a Vielcimului.
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deschisă pătrunde mîndrul Irod şi în urma lui eâta cu Picleimul. () 

tepede fie-care se duce la locuri, căci Irod cu ai lui s'au închinat 

de trei ori, iar până să se aşeze după orînduială, unul câte unul 

prind a trece pe dinaintea 6speţilor. 
Iată bătrânul Irod, cu fruntea îneroţită şi înegurat la chip, purtând 

corână colțorată pe cap, mantie roşie blănită cu alb pe margine, spadă 

la epsă şi peptar de alamă galbenă pe pept. 
După dînsul vine Ofițerul, sfetnicul lui, îmbrăcat ca soldaţii romani 

din vremea lui August; 
Apoi Cei trei Crai saă Magi: Melchior, Baltazar și Gaspar (2), cu 

mantii lungi în felurite feţe, cu săbii şi corâne în patru sait cinci 

colțuri pe cap; 

Pruncul, între 12—14 ani, îmbrăcat cu haină lungă şi cu capul gol; 

Doi Zlini (soldaţi), cu portul ostașilor romani; că se aşcză la drepta 

şi la stânga lui Irod, ţinendu-i pulpana mantalci. 
= u i = 

Lângă uşă at rămas numai: Paiafa, în vestmînt strîmt, împetecat 

ca al Arlechinului, în cap cu o chivără ţuguiată, de virful căreia atârnă 

o e6dă de vulpe, în mână cu o bâtă, la picidre cu clopoței, şi Moşul, 

cu mască de bătrân cu barbă albă pe obraz, în spate cu o mare co- 

e6şă, cu căciula întârsă pe dos. (3) 

(1) Kogălniceanu, loc. cit., dându-și sâmă despre Irogi sai Vieleim, dice: «Dască- 

lii și Diacii, întoemai ca în Francia les cleres de la Basoche, eraii învățătorii, zu- 

ravii, cântăreții şi chiar actorii, representând misterele religidse ce pretutindeni 

aii fost începutul teatrului modern și din cari râmăşiţe ne sunt păstrate încă prin 

Irodul şi Betleemul nostru, ce, din diua de Crăcinn şi până la lăsata secului (?), 

se plimbă pe stradele orașului și se represintă mai cu osebire de cântăreții de 

pe la biserici. La începutul încă al acestui secol, Zrodii erai ţinuţi în onore mai 

mare. Fii boerilor celor mai înalți, îmbrăcaţi în haine de stofe aurite, mergeail la 

Curtea domnâscă și la casele mari boeresci, de jucaii scenele religiose.» 

(2) In vechile texte latine ci se numese: Zlemeh, Eleor şi Elav. Gaspar, deşi din 

Persida, cum dice el, e însă negru la faţă. De la dinsul se vede că s'a luat obiceiul 

de a se da porecla de Gașper Țiganilor. 

(3). Paiaţa (Panniculus) şi Moşul (Pappus) sunt pers6ne vestite în vechile „tel- 

Iane, comedii satirice din ţâra Oscilor, pe cari tinerimea romană le întrodusese în 

cetate și cari devenise mai târgiii petrecerea favorită a poporului. Incă un semn de 

înrudirea Vicleimului, sai mai bine a jocului păpușilor (căci ci figurâză de-adrep- 

tul întinsul) en datinele păgânesci. Omenii aceştia sunt măscăricii cetei, cari se 

lâgă de treestori pe drum, alârgă după femei, strâng banii și merg înaintea Vielei- 

mului, prefăcându-se că se bat. In prima jumătate a vâcului, pe lângă aceste per- 
s6ne, mai crai un ginere şi o mir6să, representând pe Maica Domnului și pe Siin- 

tul Iosif, înlocuiţi adi cu un Ture și un Arap, persne mute,—apoi păpuşarul cu 

lada cu păpuşi.
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Chivotul vieleimului Pai pus lângă perete, iar băeţii cari-l pârtă, 
clarinetistul şi ccă 4 fanaragii ati rămas afară, 
Acuma sunt gata să înc6pă: (1) 
Irod (de pe jeţul, pe care stă răsturnat, cu mâna pe sabie) întrebă 

pe ofiţer: 

Ce veşti, de văii ori de bine, 

Pot si aflu acum de la tine? 

Ofierul, plecându-se înaintea lui Irod, răspunde: 

Că s'aii prins trei Gmeni străină; 
Călări pe cai, 

Cari sunt filosofi și Crai 
Din părțile Răsăritului 

Și merg în ţ6ra Nazaretului; 
Să se închine lui Christos 
Ce se numesce Mesia .... 

Irod dă poruncă să-i aducă pe câte trei. 
Craii se înfăţişâză, i se închină şi cântă: 

O, Ir6de, Impărate, 

Te-a umplut de răutate 

Pădărnieia lumâscă 
Și zavistia domnâscă!.... 

Apoi Gaspar ica cuvînt şi spune: 

Suntem trei Magi călătorii, 
Crai, ca fraţii iubitori... 
Din Persida (2) am plecat... 

călbuziţi de o stea, ce s'a ascuns în nori când ati ajuns la Ierusalim, 
prin care plimbându-se ati întrebat: 

Unde s'a născut, dicând, 
Un Craiit mare de curînd?.., 

dMelehior, la rindul lui, înaintând, dice: 

Că din prooroci aflând, 
Că se va nasce'?n curînd, 
Mare-Impă&rat pe pămînt, 
A plecat, ca să-l găsâscă, 
Să i se 'nchine, să-l slujâscă! 

  

(1) Textul vicleimului și al jocului păpușilor este împrumutat în substanţă din 
volumul <Cântece populare» de 6. Dem. Teodorescu. 

(2) Adecă Persia. Prin Persida vor înţelege ci ț&rile orientale, de alt-fel.



22 DIMUTRIE C. OLLĂNESCU 92 

  

Pallhasar îi mărturisesce asemenea, că vine din Persida 

Călcuzit de o stea, 

Către Mesia, căruia, dice: 

Să mă închin și ci, 

Ca unuia Dumnedeit! 

Ivod îi taie vorba mânios: 

Pasă la nemernicul, 

Cam să-i închin cit capul, 

Cun paloş tremurător! 

Apoi îi într6bă mai departe. Vorba se înăspresce însă între din- 

.y 
sii atât, că Gaspar, punând mâna pe sabie, strigă: 

y 
Ei ţin frînele Crăici 

In părţile Arăpici: 

Craiul Gaspar mă numesc 

Şi ca unui Craiii vorbesc! . . . 

Tar Irod, trăgând paloşul, întimpină dirz: 

Fi sunt Irod Impărat, 

Pe cal am încălecat, 

Paloş în mâmam luat, 

In Vieleem am intrat, 

Şi din picior când am dat, 

Pămîntul sa cutremurat . . . 

(Toţi răpăese din picidre în semn de cutremur) 

Pai-spre-qece mii am tăiat: 

ână la pai-spre-qece mii, 

Tot prunci mărunţci, copii, 

Impreună cu Christos!! . . 

Alagii, audind acestea, avuncă întwun glas tot felul de blesteme şi 

de rele prevestiri asupra lui Irod, până ce, scos din răbdări, Irod 

châmă pe Of/ifer şi-i dice: 

Tea pe aceşti trei Magi, 

Şi în temniţă să-i bagi, 

Şi la muncă să-i ţii, 

Până or peri de vii... 

Dar Gaspar cade în genuchi şi sc rOgă cerescului Părinte să trimită 

Asupra-Impăratului tunet, 

Peste-Împărăţia lui trăsnet,
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Catran, smolă şi pucisă, 

Palatul, ca să i-l ardă, 
In Christos și el să crâdă ... 
Dă peste el ciumă și ric, 

Opt ani să se cate cu leşie 
Şi să nu se mai lecuscă, 
Făv” de legea creştinescă! . . . 

Cei de faţă se mişcă înfioraţi de asemenea grâză, iar Irod, spăimân- 

tat, întinde mânele spre dînşii, dicend: 

Fraţilor! să daţi crtare 
Că am fost în turburare; 
Căci în cugete curate, 

Acuma vă daii dreptate... 

Și cu privire la Isus le spune: 

Porniţi, mergeţi de-l aflaţi 
Şi'ntoreând, me înseiinţaţi, 
Să merg să mă "mchin și cil, 
Ca unuia Dumnedei! ... 

Cei trei Crai pornese cântând: id. 

O tiranul crud Irod, 
Intră ?n blestem de-norod, 

Nofiind el bucuros 

De nascerea lui Christos! .. 

Apoi es din casă împreună,iar afară se mai aud cântând, ca în de- 

părtare, că ai adus sfintului Impărat (lui Isus) daruri ceresci: 

Aur, smirnă şi tămâie, 

De pomenire să-i fie 

La tot nâmul creştinese 
Şi în poporul românesc!... 

a 

Irod, frământat de negre gânduri, se preumblă în sus și în jos, cău- 

tând în faţa fie-căruia dintre ai sti, ca să le cetâscă — par'eă—gândul; 

apoi oprindu-se de-odată, poruncesce -ăstit ofițerului să-i aducă: 

Un prunc nevinovat, 
De șâpte ani şi mai jos, 
Prin el să afle pe Christos... 

Până la întâreerea ofițerului, ecă r&maşi cântă: 

Minunea nascerii lui Isus 

In orașul Vitleem.
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Din feci6ra Mariiam, 

Din nâmul lui Avraam, 

Din s&mînţa lui David, 
De duhul sfint zămilisit.., 

94 

Ofițerul intră cu pruncul, care îngenuchiază în faţa lui Irod, pu- 
nându-și mânile la pept. 

Irod îi grăesce cu blândeţe: 

O tu, prune nevinovat, 

Care gura-ţi la minciuni 
Nici cai întrebuințat... 
Scii tu să-mi spui cu folos 
De Mesia, dis Christos? 

Pruneul, cu glas molcom, dar nu cu sfială, răspunde: 

Seciu mult şi de tote, 
Prea Inalte Împărate! 

Apoi, după întrebările ce-i pune Irod, el îi povostesce vicţa lui Isus 
pe scurt, siivşind cu ochii ridicaţi la cer, ca uimit de vedenia cea sfintă: 

Vii şi morți va judecă, 

Iar mare 'mperăţia sa 
In veci sfirşit nu va avâ! 

Irod: Ba da! Ba da! 

Pruncul: Nu va avâ!. 

Irod, supărat: Ba da, îţi die! 

Pruncul, ridicând mânile: Nu va av! 
Irod, înfuriat, trage paloşul şi ucide pruncul, porunecind Elinilor 

Luaţi dinaintea mea 
Pe pruncul cel neruşinat, 
Care într'atâta ma turburat!... 

Spăimântaţi, curtenii cântă: 

O, Irâde Împărate, 

Te-ai umplut de răutate 
Zădărniecia lumâscă 
Și zavistia domnâscă . .., 

Dar Jrod cade pe genuchi, cu fruntea plecată, dicând: 

O Jei ai Deilor, 
Ai Cărturarilor, 

Ai Sadukeilor, 
Ș'ai Fariseilor ....
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Eu prin voi am credut, 
Că stua care s'a vădut 
Pe capul meă s'a oprit 

Și sceptru mi Pa întărit! 
Dar ca s'a oprit pe capul 

Lui Christos Nazaritânul! 
O, Iv6de, Iv6de, 

Fălosule Impărate! 
Ai ajuns ciuca blestemului, 

Uriciunea pămîntului .., 

Şi sfirşeşce rugând pe deii lui păgânescă: 

... „Să me 'ntăriţi 
Și paloșul să-mi sprijiniți; 
Ca din sămînţa jidovâscă 
Vre-un Mesia să nu mai nască! 

Iar esta întrâgă cântă: Domnul slăli Cruiii în feră!? închinându-se, 
ca la început, de trei ori înaintea celor ai casoi. Elinii pun jeţul la 
loc. Irod şi magii, ridicându-şi în mâni pâlele mantiilor, aduc chivo- 
tul Vicleimului (1) în mijlocul odăii; apoi de-oparte şi de alta rotă 
se fac toţi cetaşii, când păpuşarul'se așcză în dosuii, aprinde în lăuntru 
lumina, — tote împrejuru-i punându-le, — ca să încâpă jocul păpușilor. 
Mesenii cată unul la altul zîmbind şi-și spun vorbe de glumă la ureche. 
Paiaţa de-odată sare de la ușă, se plecă mucalit la tâtă lumea, apoi 
cu capul în sus, cu mijlocul frânt şi cu mânile aduse înainte, wră-: 
csce — subţiând ori trăgânănd glasul : 

Omeni buni! Bocri d-vâstre! și voi mojicilor de lângă mine! 
“ Daţi ascultare 

La acâstă împrejurare, 
Ce vă va pune în mirare; 
Că noi din diua de Crăciun, 
Când creștinu-i mai bun, 

(1) Acest chivor, înalt de un metru şi lung de unul şi jumătate, are înfăţişarea unci 
biserici, făcută din speteze de scânduri lipite cu hârtie unsă cu unt-de-lemn, ca să 
fie străvezie, şi împodobită cu zugrăveli arătând deosebite vederi din Betleem, și 
anume: grădina palatului lui Irod şi parte din piața oraşului. In fund se văd case, 
iar în grădina palatului stă Irod pe tron, încunjurat de ostași. Chivotul se luminâză 
cu capete de lumînări de stearină puse în tuburi de tinichea. Păpușile jâcă, trase 
de sfori pe de-asupra de păpușar. Paiafa și: Afoşul Vicleimului ieai parte în vor- 
bire; păzitorul întregului cuprins e însă o păpuşă, Jo Ionică, cu cojocul şi că- 
ciula întOrse pe dos, întăţoșare a paznieilor de uliţi, cu bâta în mână—ca în ve- 
chime la noi - și precum sunt şi până astădi beccii (strejarii de npte) la Con- 
stantinopole.
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Si până la Bobotâză 

Când e lumea mai. tr6ză, 

De la mare și până la mic, 

Pe un ban alb, sait un firfiric, 

In nouă perdele o arătăm 

Si o cântăm, 

Ca să fie oglindă sufletului 

Şi isbăvire tot rtului; 

Iar dacă nu e cu prihană 

O arătăm și de pomană. 

Şi dacă oţi fi mulţumiţi, 

Ani în delungi să trăiţi; 

Iar dacă nu, să nu ne daţi - 

Afară, nică să ne alungaţi, 

Că nu-s dâr păpușşile vină 

Că lumea-i de șugubină, 

Nici Baba şi Moş Ionică, 

Nici Ghindă, nici Moisilică, 

Ori Turcu și cu Muscalu, 

Ursoica şi cu ursaru, 

Nici chiar Paznache și cu Marița, 

Nici bragagiul 
Ori iaurgiul, 

Cari se bat cu cobiliţa! 

doşul de-odată strigă ăstit de la ușă, bătând cu bâta în scân- 

duri: 
Ci ca ho! moră stricată, 

Că te icaii boerii de spată 

Şi te-aruncă în zăpadă! 

Paiaţa, învîvtindu-se în loc şi sunând elopoţeii de la piciore: 

Priă! tiu, tii, tii, tii, til, tiu! (0)... 

De acum gluma se îngr6șă 

Ca vorbit și Moş Cocoșă! 

Dar d-vâstre aţi audit 

Cele ce v'am' arăit, 

Şi dacă daţi ascultare, 

Vreţi acâstă împrejurare 

Cu perdea ori fără de perdea! 

Că pe legea mea, 

  

(1) Așă strigă și Arlechino în farsele poporale din Italia.
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E ori cun frumos 

Şi lumii de folos! 
Priu! tit, ti, ti, tiu, ti, tii! (1)... 

Dar moșnegul din capul mosci îi face semn cu mâna să fio mt- 
surat; aşă că, după două învirtituri sgomotâse, Puiaţa se astâmpără, 
ușile din faţă ale chivotului (2) se deschid şi Moş Zonieă, cu un ciomau 
în mână, cu căciula şi cojocul întârse pe dos, ese pe piaţa Vielei- 
mului, strigând de două ori: Bună dimăncfa la Aloș Ajun! Do-odată 
sar Puiafa şi Moşul Vieleimului şi se icaii la certă şi la ocără eu dîn- 
sul, până ce sârmanul fuge, dicendu-le: Xople bună, inv ci stii 
după dînsul: 

: că 

Să vii, când te-om chemă noi, 

Maimana bătrănă ce cesti! 

Dar iată, purtându-şi pe umeri cobilița cu găleţile, că se ivesce 
Juurleiul, cu: 

Iaurt! iaurt! rococo! (3) 
Iaurt, caimac prospit! .,, 

Audindu-l fata lui Moş Ionică, îi ese înainte, vrend să cumpere ; el 
însă face glume cu dînsa, cerându-i pentru «cotul de iaurt» trei parale 
mărunte şi să o pupe odată pe [vunte!? Deci se icaii la certă şi 
fata intră în casă. 

Nu trece însă mult şi din depărtare aude el strigând: 
Bragă dulce, 
Bragă rece! 

Ilai la bravă rece! 
Cine bea de dor îi trece! 

Ese deci Bulyarului în cale şi începe să-l batjocorâscă, de co a 
venit din ţâra tureâscă la noi cu «poşireă în doniţă», să-i facă marfa 
lui de rîs?! De aici gură, ocări, încăerare, bătaie! 1/oș Ionică alârgeă 
să-i despartă, dar es cu toţii îmbrâncindu-se! 

Ah, dar cine vine așă <foş, foş, coehetă, cochotă, ca o curcă bâtă», 
dice Puiafa, zărind pe coena Mari[a, care decum îl vede îi strigă: 

— Bon sor! musiii Paiasă! Pon sor! 
— Bu jor, Madaramo, bu sor! a a 

(î) Acâstă cuvintare a Paiaţei. pe care mam găsit-o în culegerea d-lui G. Dem, 
Teodorescu, o șciii de la un bătrân din Focșani, Nicolae Veruleseu, fost căpitan al 
Domnului “Tudor, fost vâtat de aprogi. mort acum câţi-va ani călugăr la Dălhăuţi, 
Imi spuneă că o rostise el însuşi, făcând pe Painţa în tinereţe, 

(2) Ridicat pe două scaune, ea să se potă bine ved& jocul păpuşilor, , 
(5) Alusiune la fustele seroLite şi la malacâvele coeânelor, numite rococo pe vremea 

când se puriai.
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îi răspunde Paiafa. Urmâză între dînşii vorbă: dacă a vădut, dacă 

ma vequt (Paiasa) pe JMasealul ci, carele încă se ivesce la o rispân- 

tic, întindendu-i braţele: 

7drasti, balgogras Marița, 

Că a ţinut uliţa; 
Stavsti pazarovă? 

Scenă comică de dragoste, care se sfîrşesee cu deeclaraţiunea Ru- 

sului: «paidi na pahot!> (1) 

Bravo! Bravo! incă și Xea Ghindă Vinătorul, 

Care 'mpuşcă cu mosorul, 

qic Paiafa şi cu Moșul (vicleimului) de cum se opresce în mijlocul 

pioţei bietul om zăpăeit, cu capul în tote părţile, cătând urma unui 

epure, pe care Pa luat în eână. Vai de dinsul ce-i fac măscăricii 

amîndoi, până ce pif! pal! două focuri şi culcă epurele la pămînt: 

Măă! dar greii mai e gras, 

Că-i dă untura pe nas! 

De ce nu m'ajutași, mă Paiaţă? 

Că-ţi dăm și ţie o bumbăreţă! 

dice mirat Ghindă, ridicându-l de jos. 

Ra! s'o dai lui unchiu-tăii 

Mămăligarule, 

îi răspunde Paiafa, cam rușinat de păcălclă ... şi dă să plece, dar 

ursurul, de cum îl vede, îi cântă: 

Meșterul de la Cojasca, 

Po linia rudavâsca, 

A venit cu Vasilca, 

Frumușica, 

Capaţinosa, 

Cracanosa, 

Foloştinosa, 

Sa joce la Dumneahostra! 

Apoi 'Țiganu-i jocă ursdica, care se trântesce de-odată jos, așă că 
FI 

ursarul începe a ocări pe Paiaţă : 

Impestriţatule! 
Impeliţatule! 

i 

(1) Alusiune răutăciâsă la legăturile ce se eomtractaii de către femeile de la noi 

cu Musealii <călare pe ducă», cum li se qiccă,-- legături pline de zădârnicie şi de în- 

şelăciuni prin urmare.
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Gargaricitule! 
Mi-ai diochiat ursoica! 

Mi-ai fisticit Vasilea! 

Dar Afoșul vine şi-i doseântă de deochi, ursdica se ridică, vreă să 
mai joâce, însă 'Țiganul, vădend că nu capătă nimic de la dînşii, plâcă cu: 

ese oma. Vasilca hacasă, 

Că de la hasta casa zugravită 
Până la hasta cisa varuită, 

“Nici nasturi pe teşilă, 
Nici mamaliga în hasta gură! 

Paiafa şi Moşul îl huiduiese şi-s gata pe bătaie, când... emartă! 
martă! mărunţuşuri!» dati peste Ooreiul cu boceua plină cu fel de 
fel de lucruri, care, bun de cură şi slobod la ficăduială, îi râgă să-i 
dea voce să facă: 

Un mititichi 
rândărichi 

Prin bâleiu-aista mare, 
Că dai la babă doi, trii cotâ de stambă! 

pe cari tot nu-i dă până la urmă, şi Jfoș Zoniedă îl ica cu bâta la 
genă! 

Cine-s voinieii, cari, zornăind din pinteni și „bătând cu palozul în 
pămînt, vin din două laturi? 

Tuveul, cătând încruntat, întrebă pe Puiafă : 

Ne akit saer bre, 

Saban, saer ocut: 

Moscov bre, ioc vădut?.,, 

Şi Ausealul iavăşi: 

Sdrasti brat! 
Ochii pe supat: 

Cevă căldări, tingiri de furat?,.,. 

Zărind pe turc: 

Tureski... ibit,.. foi... mat! 

pă Turcul îl înjură şi el, apoi trag săbiile, se bat, şi Muscalul retâză 
capul 'Tureului. 

Şto! Assan?... ia glumit, 

Dar la tine... murit!2 
dice mirat Rusul. 

„«Aşă sunt 'Tureii, boerule, mor numai de frica Musealului», 
punde Paiafu. ! 

r&s- —
_
 

_
c
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Dar Aloș Ionică se obidesce amar asupra morţii 'Pureului. «în gră- 

dina Împeratului» şi pornesce după popa Macare, "care dă rasol mai 

tare», să-l îngrâpe. | 

Dând să 6să, se lovezee în pept cu popri (eu epetrahirul de sât) 

şi cu dascălul (cu o carte în mână), cari vin împleticindu-se de beţi 

şi cântând: 
Foie verde pomă cornă, 

Leliţă Ioană! 

Aci nu ce lucru de glumă însă. Fac cu toţii sfat în privirea mor- 

tului, căruia prind aă citi slujba de însvopăciun2, chomâni pe San 

Lopătavul: 
Să vie numai decât, 

Să-i facă o popă până la gât. 

Apoi aruncă pămînt peste Pure, cântându-i cu toţii: 

Dumnedeii să-l erte 

Cu trei pâme ferte 

Şi cu una mole, 

Să nu se mai scole!... 

Şi aşă r&mâne Aloș lonieă singur! Atunci, cu glas drăgăstoz, se 

râgă de <Moşicu şi de Păoţiea» să spună: 

Cu. respeet şi cu înţeles, 

La boeri și la cocone, 

Că nu mai sunt păpuşi 

Cu mănuși, 

Cu ciobote încălţate, 

Avuneate după spate, 

şi că e numai 1/oş Ionică cu pesbăbuica lui Ilincula, ce vine, de, 

Să câră dar 
Pentru bietul păpuşar, 

Că do rebegit 
A cam răgușit 

Şi ar vreă să facă gargară de prune tomnatice!..... 

Deci Baba înaintâză cu mâna întinsă, dicend: 

Miluiţi-mă&, măiculiţă, 
Cuconași şi cuconiţe! 

iloşu-i spune să câră mai cu inimă şi o îndemnă: 

„.. Cere babo, cere, 

Că-ţi trebue ristie pentru sprincene,.
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Cere o rublă mai bună, 

Pentru brănişorul de lână. 
Iţi mai trebue câte un ban, 
Ca să-ţi cumperi suliman ; 

Că ei îl plătese cu-un zlot, 
Şi mi-l dai pe-o falcă tot, - 
Și nu scii cum naiba Vai dat, 

Că şi falea ţi s'a crăpat!.., 
Cere, că-ţi trebue, o lciţă 

Pentru foiţă, 
Două 

Pentru ou, 

Trei 

Pentru ardei, 

Patru 

Pentru tat'tăi, 

Cinci 
Pentru opinci, 

Ş6se 
Pentru o basma de mătase, 

 R6pte 
Pentru o vacă cu lapte, 

Opt 

Pentru tin malaiă copt, 
Nouă 

Pentru o clozcă cu ouă, 
Dece 

Pentru un purcel rece! 

Și baba cere mereii, adăogind sub amenințările și ispita moşului: 

Daţi babei, daţi, 
Venduraţi 
Și-i daţi, 

Că de Moşul nu scăpaţi! 

Iar gologanii, paralele mărunte, banii bătuţi sbâră din jurul me- 
seci în căciula Moșului, pe când băcţii ridică din noii chivotul, păpu- 
șarul iși adună păpuşele, Irod cu ai lui, după ce saă închinat de 
ici oră, pășesc ţanţoşi pragul afară, unde, fanaragiii aprindend lumi- 
nele și clarinetistul reîncependu-şi cântecul, pornesc cu Vicleimul (1) 
mai departe! 

  

(1) De pe vremea Grecilor se întrodusese la noi un fel de Vicleim, — mai mult 
un fel de farsă poporală,--numit //agi-Zavat, care, tot ca Vicleimul, jucă prin case,
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fără îndoială, că între drumu Vieleimului, cu înalte inveţături, cu 

pilde alese, cu adevăruri sfinte, şi jocul păpușilor, plin de glume să- 

ate, de vioiciune neocolită, de îmboldiri grosolane, nu este nici o le- 

sătură şi, dacă ele se produc împreună, tot străvechia înriurire a da- 

tinelor dionysiace trebue să fi mijlocit acâstă apropiere, căci întinsele 

numai sbueniati de-odată: lupta erâncenă a patimelor, despicarea adincă 

a tainelor şi mişcărilor sufletesci de o parte, cu hohotele veselică nc- 

bune, batjocorirea fără îrii şi schimonosirea făpturei şi năravurilor 

omenesc de alta. «Moşul» şi «Paiaţa> — înfăptuiri vii ale acestor în- 

suşiră — mar găsi altfel loc alături de Irod Impăratul, care nică tre- 

buinţă mare de dinșii, nici ci, pe vremea color atunci petrecute la Bot- 

lecm, nu aveai fiinţă-pe lume. 

S'apoi acâstă împreună lucrare a «misterului religios> cu «<mistc- 

rul lumese> consfinţesee marele adevăr, că teatrul nu pote fi eredin: 

ci6să ieână a lumei, dacă nu înfiripeză binele, râul, bucuria şi lacri- 

mile tot la un loe. 

Teatrul păpuşilor e vechii de când lumea. 

A fost de ajuns ca un meşter dibaciii să scobâseă în lemn, ori din 

clisă mâle să facă trup asemonea lui-și, pentru ca poeţii, în rivna lor 

de însufleţire, să-i dea cuvînt, musica şi danţul să-i mlădieze glasul 

şi paşii, iar curcubeul să-l împodobâscă cu strălucirea radelor sale. 

De atunci, tot ce nu se puteă arătă prin fapte, nică spune din viii 

oraiii, fu crtat să se înfăţișoze și să se rostâscă de către aceste mi- 

nunate fiinţe, cari sufăr, cântă, jocă, trăese ca noi şi pentru noi, și 

mai mult decât ori-cine cinstesc adevărul! 

Venite de vreme îndelungată în ţările n6stre, unii die de la Turci, 

alții de la Nemţi, ele aii fost:până mai dounădi cunoscute sub numele 

de Purayhioz-perde (1) şi ati avut pururea darul de a face pe popor 

să rîdă şi să petrâcă cu năsdrăvăniile lor. (2) 

  

ori prin localuri publice, scene din viâţa de tâte dilele, forte comice, atât de co- 

mice chiar că împingeaă lucrurile până la obscenitate. Actorii acelor farse inde- 

pliniaii —ca în străvechile atellane şi în_dramele_satirice_ale.anticităţii grecesci — 

rolurile lor sir lipsă atât de nare de decorum şi de bunci-cuviință, în cât crai 

un adevărat scandal pentru morala publică. JZagyi-Zavatul a dispărut odată cu în- 

troducerea teatrului la noi. 

(1) Karaghioz e ca Guignol la Turci. Originar din Persia, el arată isprăvile lui 

Koccl-Pehlivan (luptătorul chel), un tip popular în părţile Iranului. 

(2) Omenii cci mai însemnați aii avut o deosebită slăbiciune pentru aceste pă- 

puşi: Platon, „Aristotel, Iloraţiu, Marcu-dureliu, Galien, Tertulian la cei vechi, iar 

la moderni Cervantes, care făcă în păpuși tâte personagiile lui Don Quichotte, Sha- 

bkespeare, care mai t6te dramele și le jucă singur pe un teatru de păpuşi, Molitre, 

' - 
>
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Prin bâleiuri, pe pieţe, prin casele mari şi mici, își purtai ele rostul 
gălăgios și inghimpătore, aşă că nu e mirare când — după pilda celor 
din Rusia şi Polonia, unde până adi misterul nascerii Domnului e 
jucat de păpuşi,—s'aii lipit de Vieleem şi ati rămas aceleaşi în grai 
şi în mişcare. 

Jocul păpușilor a fost o petrecere plăcută chiar în palatele Dom- 
nitorilor ţării, după spusa unui martor ocular din vremea Fanario- 
ților. 

Ac6stă privelişte turcâscă, pe care Grecii — ca să ne fie nouă pe 
place —o numiait operă (2), este un fel de joc de marionete şi se să- 
virşesceo ast-fel: 

Se face întuneree înti”'o odae (dacă e n6pte atât mai bine), se în- 

tinde întw'un colţ un ccredf subţire de pânză, se pune în dosu-io, 
masă și se lumincză acest colţ ast-fel închis cu câte-va lumînări. 

In acest îngust cuprins. se aşcză un singur câuș, cu păpuşi făcute 
din mucava, ori din_cărţi de joc, ale căror mădulare se mișcă prin 

sfori. Ceuşul, după aceea ce are de arătat, ia pe fie-ce păpușă la 

rindu-i, de o plimbă și o mişcă pe masă, însoţind mişcările ci cu 
vorbe valache, grecescă, ori adesea tureescă, aşă că eci din întunerec 
le văd umbra jucând pe pânză și aud cuvintele, rostite ca de cele 
însele (1). 

Dar esta Vicleimului găsesco venindu-i în drum o altă câtă, pur- 
tând mişcătâre de-asupra-i o sea cu podâbe de zugrăveli şi de lu- 
mini (2). 

  

care-şi făci chipul ca păpușă în rolurile lui Masquarille şial Avarului, Zope poe- 
tul engles, Swift romaneierul, aticul scriitor IZamilton, ironicul Voltairg, marele 

, Goethe, care, trimitea, împreună cu flori de iasomie, câte o păpuşă ea dar începător 
damelor lui iubite, Lord Byron şi bătrânul Beraager, al cărui cap alb cu plete lungi 
se vedeă în fie-ce după amâqă în Câmpiile Eliseo, la Paris, alături de al copiilor 
(cari îl priveaii cu respect şi-i aseultaii vorbele cu dragoste), îni faţa vre-unui teatru 
de Guiznol. Ce să mai qicem despre Regina Victoria a Anglici, care-și păstreză 
până astădi, întrun dulap anume, tOte păpușele, de când eră mică! 

(1) Sulze», loc. cit., pp. 402, 403. 
(2) Steua e o instituţiune curat religiosă a creștinismului, menită a respăndi le- 

genda nascerii Domnului, şi nu are ca Vieleimul amintiri sait legături cu institu- 
țiunile asemânătâre păgănesci. Ea purcede de la data nascerii lui Isus, pe care a 
prevestit-o și către locul căreia ă căltuzit pe cci trei Crai sai Magi. 

Făcută în cinci colţuri, din speteze de lemn subţire, învelite cu hârtie colorată 
pe margine, stâua are la mijloc zugrăvite ieslele, în cari, încunjurat de lumină, stă 
pruncul Isus, avend la picidre închinăndu-i-se pe Magii aducătoră de aur, smirnă
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Tşind încet din întuneree, pare că alunecă singură prin văzduh, 

ccăltuza celor trei Crai de la Păsărite, iar cântecul copiilor, ce o în- 

soţese, răsună duios în depărtare, ca glasul de prerestire al unei 

neasemă&nate minuni! 

Cine primesce s(cua frumosă 

şi luminosă, 

Cu colțuri multe și mărunte, 

De la nascerea lui Christos dăruite! 

die ci, apropiându-se; iar când fură faţă în faţă, Paiaţa sărind inainte 

vospunse: “ 
—Noi poftim, stâua frumosă 

şi luminosă, 

Şi o poftim să ni se închine de trei ori, 

căci altmintrelea. . . .0ofac ţăndări. . - şi ridică bâta ameninţă- 

tre, va să-și intărescă cuvîntul. (1) 

— Plecaţi-vă, mocofanilor, le strigă Moşul, nu vedeţi voi pe Irod 

Impârat, pe Craii de la Dosărit, pe Prune şi pe Ostaşi? Cine sunteţi 

voi, să treceţi cu semeţie fără să vă închinaţi lor?! 

— Inchină stâua, că dai. . . ţipă Paiaţa 

Cta cea mică stă la sfat. Ei sunt căţi-va, cei-lalţi sunt mulţi . 

Wat co face. . . şapoi bâta Paiaţei ridicată în sus le dă fiori. Cu 

ochi galeși privind deci stcua lor cea frumâsă şi lumin6să, o plecă 

de trei oră înaintea chivotului cu Vieleimul, pe când cel mai în vîrstă 

dintre ci dice: 
Noi suntem cci curaţi, 

Cei curaţi şi luminaţi .... 

Jată stua v'o închinăm 

, Dar robi vouă nu ne dăm!.... 

Şi daii să trâcă pe alături mai departe. 

  

şi tâmâăie.—Pe colțură sunt chipurile lui Adam şi al Evei, primind mârul de la şerpe 

în Paradis, şi alte mici scene din Istoria Sfintă. 

Cântecele de stea, culese și prelucrate de Anton Pann, sunt întocmite întru povestirea 

şi lauda nascerii Mântuitorului sait cuprind deosebite apologii ale religici nostre, 

(1) Este tot-deauna certă mare intre cei cu Stâua şi Vieleimul asupra întăictăţii 

lor, Cei cu Stâua dic, că că trebue s/o aibă, fiind-că ci represintă instituţiunea religiosă 

în tâtă curăţia că, pe când cci cu Vicleimul pretind că, având pe Irod, pe cei trei 

Crai şi pe Prune cu dinșii, ci sunt mai mari, așă că puterea numerului covîrșind 

pe ccă-lalți, Stâua trebue să li se închine de irci ori,alt-fei sare Paiaţa și o sparge. 

De multe-ori Vieleimul umblă cu Si6ua împreună, când vrea ca spectacolul să fie 

mai bogat şi partea religiosă mai desvoltată decât cea-laltă. Atunei ordinea spec- 

“tacolului este: Incepe Stua, apoi vine Vicleimul, fără părţile comune din cântecul 

Stelei, după acâsta la sfirşit jocul păpușilor.
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— Nu așă, băoţi, dice atunci Irod, eşind din umbră, voi sunteţi că- 

lsuza Magilor, voi să mergeţi înainte, noi om căleă după voi, că la 

Vieleim e dat să mârgă Stâua. . . şi ce-om câştigă, om împărți. . 
— Impărţela Domnilor ori a calicilor, luminate Împărate, întrâbă 

Moşul. 

— Impărţelă dreptă, r&spunde Irod, şi acum cântaţi cu inimă, ca să 
vaudă boecrii. 

Cetele amîndouă sai împreunat şi St6ua se întâree înapoi, păşind 
în cap, după dînsa Vicleimul, luminat de felinare, la urma tuturor 
vin păpuşarul şi elarinotistul, care bucuros că nu-i mai înghâţă de- 
getele cântând, îşi aprinde o ţigară şi umblă cu mânole în busunar, 

Iar băeţii de la Stea, cu Paiaţa şi cu Moşul, încep din noii psalmul: 

Cine primesce Stâua frumâsă 
Și luminsă, 
Cu păpuși, 
Cu mănuși, 

Cu cioboțele încălţate, 

Aruncate după spate!!.... N 

Și aşă se duc /răfesce acum pe uliţe până după mequl nopţii şi... 
până la Boboteză. . 

„Insă tâte-s trecătore: 
De e plâic, de e sâre, 
De sunt morţi, ori de sunt vii, 

T6te per, r&mân pustii; 
Numai dreptu-aşezămâînt, 
De-i nărav, de e cuvînt, 

E statornic pe pămînt ..,.. 

vorba cântecului, căci treci Crăciunul cu bunătăţile lui şi iată că îlă- 
căii strunese uhuiul (1), ca să ureze an noii bun, cu fericire şi cu 
sănătate! Iată-i la ferestre hăulind, plesnind din Dice și, ca în vremile de 
altă dată, când omul sîșă dedeă cole cu Diumnereii pe faţa pământu- 
lui=, reînviând în suilete amintiri și năzuinţe, înfiripând din belşugul 
lor de dorinţe, o clipă măcar, nouă avîntură şi speranţe nouă!... 

a... TTăi! Iăi! 

Plugușor cu doi-spre-dece boi! 
Ilăi! ITăi! 

  

(1) Flăcăii la ţâră îşi durâză în ajunul Sf. Vasilie un buhaiii, făcut dintr'o puli- 
nică, de fundul căreia l6oă o cordă, care, trecând printr”o ţiplă, imitâză mugetul 
boilor. Cu acest instrument umblă ci să colinde Pluguşorul. din casă în casă.
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Plesniţi măi 
Iăi! hăi! 

Mâne anul se 'noesce 
Pluguşorul se pornesce 
Si începe-a colindă 
Pe la case şi-a ură! 
“ena-i prea, omâtu-i mare, 

Semne bune ahul arc, 

Semne bune de belsug 
Pentru brazda de sub plug. 
Dâmne binecuvintză 
Casa, pe care-o ur6ză 
Pluguşorul fără boi, 
Pluguşorul tras de noi. 

Uraţi Măcăi! 
Sirigaţi măi! 
Iăi! hăi! 
Măi! hăi! 

Tot satul e în piciore, în peptul fie-căruia tresare pare că o viţă 

nouă, căci din atâtea urări de bine Românul se mulţumesce şi cu în- 

deplinirea uncia numai: noroc bun să dea Dumnedei! Datină stră- 

moşâscă (1), care, atunci ca şi acum, pămîntului mănos și cerului mi- 

lostiv prinse de mulţumire îi închină şi din om în om în poporul 

roman, popor de plugari ca şi noi, sbură fvumâsa urare: 

Gaudium et laetitia 
Sit in hac domo: 

Tot filii, 
Tot poreelli, 
Toi agni!.... 

Şi diua Sfintului Vasilie se ridică la noi purtătore de daruri, împă- 

ciuitâre de inimi şi sfătuitore de bine, precum cl însuşi, părinte al: 

pisericoi creştine, eră dătător de linişte şi de pace imprejuru-i; precum 

anul noi, copil nevinovat, în întâia di a vieţei sale de vecă, se cade 

să măgulâscă pe cei nerăbdători, pe cci de-apururea cu gândul către 

diua de mâne. 

  

(1) Serbările romane Opalia în ondrea lui Saturn (cerul) și a soţiei sale Ops (pă- 

mîntul), care dedeai hrană, vreme bună şi îmbelşugare omenirii, erai din cea 

mai adincă anticitate fârte cu evlavie ţinute. In timpul lor se făceau urări ase- 

menea cu ale pluguşorului nostru, care nu e decât consfinţirea unei tradițiuni înăl- 

țătâre de inimă și dătătore de pace şi de bune speranţe.
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Copii, cu crăngi înflorite în mâni, cu surisul pe buze și cu graiul 
îinduleit de gingaşe cuvinte, întimpină: p6 fie-care cu sorcova (1) lor, 
dicendu-i : 

Sorcova, vesela, Ca uu fir 
Să "mfloriţi, Do trandafir; 
Să măvgăriţi Tare ca pâtra, 
Peste vară, Iute ca săgâta; 
Primăvară: Tare ca fevul, 
Ca un păr, Iute ca oţelul. 
Ca un măr, La anul 

Și la mulți ani! 

Şi acesta întru vecinicirea tot a unui obiceii roman, acola de a 
se felicită la începutul anului (la că începutul lui Martie al nostru), 
atingendu-se cu o ramură de dafin verde: uf annare pereniareq ue 
commode liceul! (2) 

Orașele, satele, ţâra întregă sunt în s&rbătoro! 
Cu strigăte de bucurie, cu sunet de clopote, cu bubuit de tunuri 

îl întimpină lumea, ca pe un Împărat, nesciind, vai! câte nevoi poto-i 
aduce în sîn şăgalnicul prune al vremii, 

lată boerii în butei cu telegari de mare preţ, porniţi să hiritisescă 
pe Vodă, pe mai marii și mai bătrânii nâmului. Iată negustorii, în 
haine nouă, trecând, după slujba bisericâscă, la părintele arehiereii, să 
iea blagoslovenic, Ia staroşti, la mai mar-bașa, la toptangiii cci bo- 
gaţi, la fruntașii mahalalci, să se sărute frăţesce cu dinșii şi să-și 
ureze: ani mulți şi fericiţi! Iată breslaşul cu copiii de mână, ducân- 
du-se pe jos, dintrun capăt al uliţelor la cel-lalt, la nașul, la cumătrul, 
la frate, la nepot, să eioenâscă paharul, ca să le fie de bine!... Iar sâra, 
iată pe-fio-care aşezat cu ai lui la masă, mâncând, unii din talere 
scumpe smălţuite (3), alţii din străchini . de pămînt, pldeciuta cu bi- 
lete și așteptând toţi cu aceeași plăcere, cu acelaşi ncastimpăr, să-şi 
cundscă sorful, pe care li-l trimite Dumnedeii de anul noi, căcă încă 
pe acea vreme deprinderile crai fără mult încunjur, îndoiala despre 
tot și obos6la grabnică de tâte nu avusese prilej să se furişeze în- 
tre dinşii. Vremuri întadevă&r patriarehale, când ccă mari, cei mă- 
runți şi eci de jos, Gmenii de talent și noghiobii, nu cătaii să fie, 

  

  

(1) Numele soregaei vine de la slavonul sar04% (patru-deci), numâr fatidie al 
atingerilor ce se face cu ramura împodobită cu hârtie colorată și poleită, betâlă 
şi flori artificiale, din cari e alcătuită soreova. 

(2) Macrobius, Saturn., liber I, cap. XII, 
(3) Cele mai multe de majolica, aduse de la Danzig şi Bohemia. — IPolf, t. 1, p. 263,
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bunăgră ca adi, fofi deo apă, nici năzuinţele nu le eraii cu atât 

mai neîngrădite cu cât puterile Je erati mai slabe şi minţile mai în- 

tuneeate! 

Pe noi, cci de acum, propăşirea ne-a răpit prea p2 neaşteptate în 

vîrtejul că, în cât capetele încă nu-s deplin liniștite de sbuciumul 

prin care am trecut. 

Ideile, simţirile, dorinţele sunt amestecate în minţile și în sufletele 

năstre, hotarele lor despărțitore îneă nu le-am atins şi Babilonia în 

care trăim ne răpesto, de multe-oră, ceca ce face pe om fiinţă cum- 

penită: bunul simț. 

Năravurile vechi ne par sârbede, pod6bele mindre alo trecutului 

nu ne mai însufieţese. Femeilor le e silă să orăiască limba cea dulce 

a părinţilor, copiilor nu le mai poți pune stăpânire pe limbă şi pe 

purtare; iar dacă am păşit de hotarul ţării dincolo, cu grei mai găsim 

cevă plăcut în cuprinsul pămîntului nostru. | 

La sărbători, la petreceri şi la răsplată cu toţii de una, la lucru la 

datorie şi la răspundere [ie-care în deosebi! 

Gâna neobosită după avere a împetrit pare că inimile; tot ce nu face 

vilvă sati nu dă câştig se iea peste picior, ori nu o înţeles! 

Tvântoriă, feciorii de bani gata, cămătarii îmbogăţiţii, nemernicii cari 

aţin drumurile dor o da norocul peste dînşii, eci împrumutaţi cu 

cei ce împrumută, eci cari vind ce nu ati cu ccă cari cumpără ce 

nu pot plăti, minciunoşiă, dibacii cu cei pururea jertfa minciunii, eci ce 

alârgă flămândi după un codru de pâne cu cci ec aruncă sătui pânea 

întregă la câni, toţi vor să trăiască pe aceeaşi trâptă ca cei mai har- 

nici, cei mai cinstiţi, eci mai deştepţi. ” 

Priviţi acum la ran. 

Din ceea ce a moştenit de la tată-stit el păstreză tot, fie pămînt, fie 

obiceiuri. Aşă, am găsit neatins raiul nostru la dinsul, isvorul cel lim- 

pede de cântură și de poveşti tot de la dinsul purcede, şi sub acope- 

vemâîntul lui adăpostitu-s'a în vremi de rostrişto comâra n6stră minu- 

nată de datine! 

Dacă tîrgoveţului nuă mai e nimic de ajuns, pe dinsul cu puţin îl 

împacă. Dacă unora nu le poţi sei nici voia nici nevoia, lui cu puţină 

îngăduire îi cetesci până în adîncul sufletului. 

Pentru dinsul nu-i nimie mai de preţ decât cuprinsul în care tră- 

osce, căci pe atâta țarină câtă vede cu ochii pote fi stăpân ca pe bă- 

tătura lui, dacă e volnice la muncă. De aci dragostea ce-l l6gă de pă- 

mînt şi frica de Dumnedeit în apucăturile lui ca om între Gmeni. 

Dacă wa fost atins de stricăciunea orașelor, mai rar îţi va arătă
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el o altă faţă decât acea pe care i-a dăruit-o Dumnedeii; iar în jo- 

curile, în petrecerile şi nebuniile lui chiar vei află, fără tăgadă, mai 

multi curăţie de sufiet şi o voce bună mai puţin prefăcută decât în- 
tr'ale nostre. 

" Tată-i adunaţi bătrâni şi tineri la ședefore, 

In tindă, lângă vatră, uncheşii, încădindu-se când pe o parte când 

pe alta, r&scolese cărbunii aprinşi, pe cari înfloresc bâbe de porumb 

înt'o largă tipsie de aramă. 

Ola cu vin trece de la gură la ură, că nimie nu usucă mai lesne 

gâtul Românului decât vorba, şi de cum a înoptat vorbose ci, vor- 

bese despre feţi frumoşi, despre smci, despre vîreolaci, despre haiduci, 
ori despre nevoile lor. 

Un pădurar, vestit într'ale vînătoriei, tăilmăcesce rostul hăituelei: cum 

se prinde ursul în bârlog, cum se alungă epurii pe-ehâţă, care e mai 

bună de mâncat dintre lişiţă şi dropie; iar un vier de lână dînsul 
spune băeţilor, că nu c friptură mai cu gust ca cca do grauri beţi de 

zemă de struguri. 

O babă, întrun colţ, ghicosec: norocul fetelor în palmă; în fund, 

după grămada de ştiuleţi de porumb, flăcăii se jocă de-a fefele, de-a 

îneluşul, de-a afa cu nisce codane, cară se prăpădese de rîs, dându-i 

remaşi. 

Dezemată de uşorul uşci, o tînără nevastă cântă o doină, pe care 

ciobanul, trântit întwo rînă pe laviţă; o prinde—ea din depărtare--cu 
cavalul. 

Se face tăcere, jocurile rămân neisprăvite şi o vădană, cu ochi ageri, 
se pune în mijlocul tinerilor, priveghiând să-și ţie fie-care mânile 
acasă, până s'o slirşi cântecul. | 

Un moșnâg, cu bărbia în palmă, tâleuesce visuri copilelor, o mătușă 

descântă de întilnitură şi de deochi, iar în dosul cuptorului stăpâna 

casei începe un basmu pentru cci cari îi curăţă porumbul aruncând 

bâbele înti”o baniţă cu cercuri de fer. 

O veselie senină însufleţesce po toţi la olaltă. 

Poveștile, cântările, snâvele, jocurile şi risul şi glumele, se prelun- . 
gese până în adîncul nopţii; iar după ce grămada de ştiuleți a fost 

curăţită, eacrele de lână şi fusurile aninate în grindă, îloricelele şi vi- 
nul date gata, unul câte unul se ridică, își iea bunda, cojocul, zeghea 

ori fermenua pe umeri, şi cu n6pte bună! mâne cu bine! leliţă cu- 

mă&tră, naşo, badeo, vericule, nene! se îndreptă po acasă: flăcăii şi fe- 

tele alergând şi bătendu-se cu zipadă, bătrânii mai ticniţă, la pas, pu- 
o. 

tuind din lulea, ori isprăvind vre-o vorbă lăsată la urmă. . .
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Şi aşă tree nopţile cele lungi, așă se undesc dragostele și so fac îm- 

părechierile între tineri. 

La şedelâre se pun la cale multe şi de tâte, acolo se aduc și de 

acolo pornese veştile do la sat la sat, toemelile mai eu înlesnire acolo 

se chibzuose, iar mamele îşi pun ochii pe vre-un odor, numai bun 

pentru copiii lor. 

  

De când se întocmiră măscile pentru teatru, sub cari actorul îşi putea 

ascunde chipul şi preface glasul, îndrăsn6la de a sta în faţa publicului 

şi a-i spune adevăruă luă tot mai mult avînt. Când li se dete caracter 

personal şi înfăţişară pe cine-vă anume cunoscut, spre a-i aduce slavă 

sait ocară, însemnătâtea măseilor ca undltă satirică se vtdi cu de- 

săvîrşire, 

Ingrijirea deosebită pentru prinderea asemănării îu dată în dauna 

cuvîntării, iar. mişcarea câştigă vioiciune şi înţeles mai larg. 

Pantomima luă ast-fel locul tragedici. 

Lungă vreme domni ca singură pe scena romană şi poporul se de- 

prinsese atâta cu dînsa, că nu-ă eră de ajuns a o aplaudă la teatru, ci 

o strămută şi în viâţa lui de-acasă. La ospeţe, la ceremonii, la petre- 

corile mari şi miă, ca eră aprâpe nelipsită, lucru de care cu atât mai 

mult se măguliait musafirii, cu cât însăşi roligia în ceremoniile sale 

o întrebuinţă ca o pod6bă trobuinei6să a ritului celui atât de pompos 

şi de teatral. . 

Deul Pan, însoţind-o cu danţul, întocmi petrecerile câmpenesci, în 

cari fetele şi flăcăii jucaii purtaţi de glasul flucrului și cântait în râs- 

-timpuă laude ocrotitorului holdelor şi turmelor. 
x 

Comus, deit al visului şi al ospeţelor, le st mută de la câmp la 

mese şi la veselii, orînduind ca danţul să nu se încingă decât sub 

îmboldirea vinului şi a cărnurilor fripte, cari pun un grăunte de ne- 

bunic în erceri și o scântee de foc în sânge. (1) 

De la ospeţe, eu vremea şi cu prelacerea năravurilor, danţul treci 

la nunţi, la praznice, la serbări de familie, până ce deveni cl însuşi 

o s&bătâre, cu atât mai strălucită cu cât felul şi numărul danţuito- 

rilor erat mai de sâmă şi mai mare. - 

Zădărnicia bogaţilor,- luxul, capriciul fomeilor şi ispita tot-deauna 

caldă a dragostei şi a tinereţei ait făcut din acâstă îndeletnicire, atât 

de nevinovată la început, desfătarea cea mai pomp6să și mai costisitore 

a vremurilor moderne: balul. - 
. 

  

(1) Datină păstrată până la finele vâcului XVIII la noi și care în Francia a 

purtat și portă numele de la danse des festins.
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.. Prin pod6bele lui scumpe şi bătătâre la ochi, prin vioiciunea, în- 
drăsnsla şi gingăşia mișcărilor sale, prin farmecul cu care el încarcă 
simţurile și ademenesce mintea, balul, pantomimă şi comedie tot de- 
odată, are multe însușiri de ale teatrului, fără do a avâ şi înriurirea 
binefăc&târe a acestuia. (1) 

La noi, până către sfîrşitul vâeului trecut, balurile erai necunoscute. 
Se dice că nisee Comiţi şi Marchisi, fugari din Francia, s'ar fi cereat 
să înjghebe petreceri de felul acesta la Curtea lui Vodă Moruzi. Cu ve- 
nirea oștirilor rusesci de la începutul vâcului nostru însă, balurile se 
înființară statornie, luând tot mai multă întintere, până ce ajunseră 
a fi adovtrate solemnităţi ale Curţilor domnesci şi ale caselor celor 
mari. 

Inainte vreme, lumea nu aveă prilej să danţeze decât la anume îm- 
prejurără: la nunți, la praznice, la lăsaturi de see, petrecerile fiind în. 
deobște rari şi puţin însufleţite. Aşă, bărbaţii oră se adunati să bea 
și. să mănânce, oră făceaii între dînşii sintrofii, fumând, vorbind de 
daraveri și jucând cărţi (2), pe când femeile ese inglindiseait», cosând 

(1) Balul, originar din Talia (batlo = danţ; ballare=a danţă), unde, cu t6Lă rigorea 
evului medii, se practică de ţărani, iar în Sicilia eră obiceiii de a se face chiar mas: 
caraule (adecă plimbări de măscă pe uliţi sait prin case), a trecut de timpurii în Francia. 
Când căgură luptele singulare, fes fournois, şi isprăvile trubadurilor, se introduseră 
mascaradele, străvestirile, jocurile, mai întâiii în meqă-di, apoi de acolo se ureară spre 

nord, ast-fel că primul bal cunoscut de istoriografi (de Montelave) se dete la Amiens 
în anul 1385, cu ocasiunea căsătoriei Rogelui Carol VI cu Isabela de Bavaria. Un bal 
vestit fu iarăşi cel de la 1500 dat la Milano în onârea lui Carol VIII, unde danţară 
doi Cardinali: San-Severino și de Narbonne. Caterina de Medicis introduse balurile 
în serbările oficiale, la Curte. Balurile erati desehise, costumate saii maseute. Primul 

bal costumat fu cel de la 1397, dat lui Carol VI ia «Iâtel de la Reine-Blanche>, unde 
“intră ducând după sine patru gentilomă îmbrăcaţi ca sălbateci. Ducele de Orlâans, 

| ratele Regelui, apropiă o lumînare de costumul unuia din ci, făcut de câlţi și smâlă, 

ș care luă foe, și căte-și patru periră arşi de vii. Ludovie XIV dete baluri strălucite 

“la Versailles la 1688 și 1697; iar la 8 Ianuarie 1713 ercă balul mascat la Opera din 

Paris. De atunci balurile mascate deveniră o petrecere favorită a nobililor şi se în- 

tinseră în tâtă lumea. In timpul Carnavalului, măscile şi mascaradele cutreeră uli- 

țile în Italia; iar în ultima lui s&ptămână, măscile merg din casă în casă, intrigând 

și amusând lumea. Același obiceiii se păstrâză în Grecia până astădi. 
o Dacă erait din starea de jos jucaii: conțina, joc italian, curelușa, joe bul- 
wărese, mariage, joc franţusesc, tablele, joc turcesc, fintarul ori giîci, în care, jo- 

curi roinane trecute de la strămoşi întocmai la strănepoţi. 

In clasele mai ridicate, boerii jucaii: piguet, /hombre, tokatille, jocuri franţusesci 

răspândite în Europa încă de prin mijlocul veacului XVIII, apoi triselţ, langen- 

paulf, un-spre-dece şi jumătate, jocuri nemţesci, otuz-bir (trente-et-un), joc franţusese' 

botezat turcesce, ghiordun, joc tureese, stoss, joc nemţesc introdus de Ruși la noi, lan- 
| , >
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la gherghef și la ciur, jucând jocuri nevinovate, cântând unc-ori (1),- 

dar mai ales măncând duleoţuri şi prăjituri, 

Alt-fel, fie-care stotoă po acasă, aprindeă sra câte o lumînare ori 

dou& de stii, puneă pe ţigance să spună poveşti, se sfătuiă cu ai 

lui, mai întinde: vre-o «pasiență» şi . . . Se culeă de cum se înoptiă, 

ca să se sedle de mânecate: «că aşă eră bine şi sănătos». 

Când le veniă însă vremea să jâce, «jocurile lor se deoscbiaii cu totul 

de ale altor nâmuri. Ei nu jucaii doi câte doi sait patru cu patru, 

ca Francesii ori leşii, ci mai mulţi împreună, făcând un cere saii un 

şir lung. 

«Nici nu jucati altă dată bucuroşi, decât la ospeţe. Atunci, jocul se 

numesce oră, când se prind cu toţii de mână şi jâcă în cere, mis 

cându-se după măsură cu paşi potriviţi, din drepta în stânga; iar 

când se pun în şir lung, prinqându-se de mână, aşă că atât un capii 

cât şi cel-lalt să rumână slobod, şi fac felurite ocoluri şi întorsături, 

se numosce lanţ (cuvînt leşesec). 

«La nunţi aii datină șă jăce, înainte de cununie, în curte sail pe 

stradă, întoemiţi în două şiruri, unul de bărbaţi şi altul de femei. La 

amîndout se alege câte un pristav, care trebue să fie om bătrân şi 

de cinste: acesta pârtă în mână un bâţ vărgat cu aur sait tras în alte 

fețe, în capătul de sus al căruia atârnă o naframă cusută forte frumos. 

„Când fac întâia mișcare, unul din pristavi trâge pe ai sti din drepta 

  
  

squenel, joc îranţusese tot de dinșii adus, pharao, damele, idem, introduse din 'Tran- 

silvania (Sulzer, op. cit D. 399); apoi mai târgiii baceara (macca), preferenec, uhist 

şi britseh (aceste două englesesci). Diliardul tu introdus de oficerii ruşi în Mol- 

dova. - ” 

(1) In deobşte femeile, cari şedeaii mai mult în casă, bine hrănite, bine ţinute, 

bine păzite, sănătose, aveai glasuri îrumpsc. Cultură musicală aveaii forte puţină 

şi, dacă cântait cu gust și cu Gre-care dibăcie, eră mai mult un dar firesc decât 

un resultat al studiului. Cântai din gură, din tambură, din ghitară, iuvăţate de 

robii ţiuani, oră de dascălii greci, meșteri în ale cântecului. Până în vremea lui 

Caragea-Vodă, nu sa sciut despre piano lă noi. Atunci. fata unui boor mare, cres- 

cută la Viena, unde invețase clavivul, măritându-se, avi nefericirea să şi-l vadă sfă- 

râmat bucățele cu toporul de părbatu-sâii, gelos că trecttorii se oprinii la ferestre 

să asculte pe nevastă-sa cântând. Mâhnirea, se dice, că i-a fost atât de cumplită, că 

biata femee muri în curind, lăsând cu limbă de morte să-i facă șieriul din scândurile 

clavivului, dar s'a împotrivit Popa, icând că fusese vasul neeuratului.— Jon Ghicu. 

Serisori. 

Une-ori fetele cântau împreună, formând un fel de cor unison, însă neavend 

cunoscinţă de armonie. Musica eră exclusiv naţională; rari bucăţi, ca marșul lui 

Napoleon, ori vre-o arie grecâscă de dragoste, ai putut pătrunde în straturile soci- 

cetăţii femeesei înainte de începutul vecului nostru.
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în stânga, iar cel-lalt din stânga în drâpta, aşă că şirurile să stea 
faţă în faţă, iar întorcându-se, să stea spate la spate. Şi aşă se întore 

amîndou& şirurile în rotaţiuni continue, dar atât de încet, pentru ca 

să nu se amestece, în cât abiă le poţi băgă de s6mă mișcarea. 
«ătât întrun şir cât și în cel-lalt, fie-care ica loc după rangul stii. 

Femeile ori fiicele boerilor icaii loc după rangul bărbatului oră tată- 
lui lor, 

«Locul întâiit îl are însă tot-deauna pristavul, al doilea nunul, al 

treilea mirele. Asemenea, în şirul femeilor, mai întâi e pristavul, 

apoi nuna și după ea mirâsa, chiar când ar fi de o stare mai josă 

decât cei-lalţi. După cununie se amestecă amîndouă şirurile şi jocă 
în cerc, așă că fio-care bărbat să-şi aibă femeia la drâpta și tot de- 
adrepta să aibă fie-care tînăr câte o fată de trâpta sa. 

«Câte odată fac şi figuri în horă, schimbând cercul în triunghiă, 
în pătrat, în forma oului saii altele, după închipuirea şi dibăcia pri- 

stavului.» (1) | 
Când mai târgiă Măria Sa Vodă, în cinstea vre-unui General ru- 

sese ori a unui Consul străin, deschideă uşile Curţilor domnesc, adu- 
nând în sala tronului tot ce eră mai nobil, mai bogat şi mai frumos 
în Iași sati în Bucurescă; când deprinşi cu portul, cu limba, cu obi- 
ceiurile europenescă, boerii nu mai socotiaii ca faptă de ruşine ori 
de necuviinţă să-și vadă fetele şi nevestele în braţele altora jucând,— 
balul se începea cu poloneza, la care luai parte în şir toți dănţuito- 
rii doi câte doi. Menauetul, cu paşii mărunți, tacticos şi ţâpăn, veniă 
după dinsa; apoi urmaii passe-pied, cel repede ca un vîrtej, în. trei pași, 
numit fampeta (la tempâte); matradu, danţ napoletan, manimascu, 
danţ poporal italian, mazurca leșâscă, tirola nemţescă, un fel de 
ciardaş numit anguresea (jucat mai ales do militari, cari băteaii la în- 
torsături din pinteni), englesul, romana," un fel de cadril, skotiseh 
(6cossaise) şi în sfirşit săltărţa 'eracovenca (leş6scă). (2) Muscalii ne 
aduseră cadrilul (contradanţul) .şi polea, Nemţii valsul în doi paşi; 
apoi veniră galopul, polka-mazurea, cadrilul lăncerilor şi coti- 
lionul. 

Numai biata nâstră horă, ea o ţărancă rătăcită între coeâne mată, 
steteă sfisă întrun colţ, din care rar, f6rte rar, câte o Domniţă bine 

(1) Cantemir, op. cit, p. 141. 
(2) Aicolae Philemon, Ciocoii vechi şi noi, p. 173, nota 1. — Teodor Burada, 

Almanach musical, 1877, mai pune printre danţurile de salon: şubela şi jocul sena- 
toriţii, introdus pe la 1808 de soţia senaturului rus Milasevici, dar care a dispărut 
la 1816.
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însulleţită o luă de mână şi o puncă să-şi mlădieze oingaş trupul și 

paşii, întru măgulirea ochilor şi a dragostei celor st 'ămoşesci. 

După pilda Domnitorului, boerii cci mari şi, după a lor, boerii de 

starea a doua începură tveptat să-și deschidă casele, să adune lume, 

să-și lumineze încăperile (1), să le împodobâscă cu oglindi, cu Mo- 

bile alese, cu plante, cu flori şi să dea baluri strălucite. Chiar şi ne- 
“ 

gustorii cei de frunte, căleându-le în urmă, făcură cheltueli — unii în 

nepotrivire cu starea lor — pentru întruniri de aceste, dintre cară ale 

lui Ştefan Poppovici, toptangiul de la Hanul-eu-Toi, ale lui Hagi- 

Moscu și Haoi-Tudorache ati rămas de pomină la cei ce le-ait apucat. 

Int adevăr, boerii îmb -Xcaţi cu câeşșiri roşii cu mcşi, papuci sail 

cisme galbene de meşină, cu botul ascuţit, întors în sus, fără toc; cu 

anterie de shermeșit, de citarie, calemeher, cutnie, selimie sai sevaiil; 

încinşi cu şaluri de India, cu fermenele scurte sai scurteică îmblă- 

nite cu paceă de samur, sing6p ori cacom, pe de-asupra giubea de 

postav sait binis, feregea ori contoș cu profivruri de samur de Moseva; 

baş-boerii cu hamger bătut în petre scumpe la pbrîă, gugiumane de 

samur în cap, cu fundul roșu ori verde; boerii halea (2) stând în 

jurul Domnului cu bastâne lungi în mâni; Vodă îmbrăcat cu caba- 

niță (eontoş roşu cu găitane şi eeprazuri de fir), purtând ca Beiza- 

delele gugiuman de samur cu fundul alb (3); 

PI 

(1) Lumînările erai de câră făcute la noi ori de stearină amestecată cu câră și 

aduse de la Leopol din Galiţia şi chiar din Viena, când balurile se dedeaii la Curte; 

când se dedeaii însă în casele particulare, chiar de boeri mată, huminările erai de 

săi, Tocmai pe la 15830 îneepură şi boerii să facă, cu voia înaltă, us de lumină- 

rile de câră. Cele de stearină curată au venit din Austria mai târgii. 

Drept aceea se povestesce că, în timpul domniei lui Grigorie Vodă Ghica, trecând 

pe la noi ambasadorul Marehis de Ribeaupierre, Domnitorul îi făcii o primire fă- 

lâsă. Intre altele îl pofti și la un bal public, dat în onârea sa. Marchisul se duse 

la Dal, mai mult ca să observe gradul de civilisaţiune a societăţii nostre; dar mă 

tăsăriile, şalurile şi mai ales diamantele ce vidă la damele române îl surprinseră, 

căci numai diadema, cerceii și ghiordanul cocânei 7... M... costa peste un milion. 

Din întîmplare, Marehisul își aruncă ochii și asupra iluminării salei şi vEdii, cu 

destulă surprindere, că eră făcută cu lumânări de săi. A doua qi, venind la Curte 

şi fiind întrebat de Domnitor de a petrecut sai nu bine, Marchisul respunse că 

luxul coesnelor nostre este egal cu acela al damelor din St. Petersburg; numai un 

lueru nu i-a plăcut, dise el Domnitorului. 

— Ce lucru ? întrebă Vodă Ghica. 

— Lumînările cele de stii, al cărora fum strică aerul salci. 

—— Cât despre aeâsta, ai dreptate; dar la noi numai Domnitorul are voe să ardă 

luminări de e6ră, eci-lalţi eată să ardă de stil. 

(2) Adecă în funcţiune, Ministri ori demnitari ai Curţii. 

(3) Ion Ghica, Serisori, cd nouă, p- 501,
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Frumuseţea şi gincăşia deosebită a femeilor, al căror port de o rară 

bogăţie le dedeă un farmece mai mult: rochii de mătase de Veneţia, 
de zăbranie franţusese, de zefir de Țarigrad ori de catifea, în tote 

feţele, cară le subţiau mijlocul, încins cu colane de fir bătute cu pe- 

rozele ori cu smaragie, avend mânecele strîmte şi pepţii ridicaţi, în- 

cheiându-se cu îlori de diamante ori cu îulii de cea mai strălucită apă; 

cu gâtul acoperit de «semizete» de horbotă de Veneţia, de blondă de 

Olanda, ori puţin desfăcut, prins atunci în ghiordane de rubine şi 

de safire; cereci lungi de mărgăritar şi briliante împodobindu-le uro- 

chile, iar pe cap femeile măritate purtând fesură albe de Tripoli, .le- 

gate împrejur cu sangulii albe cusute cu mătase şi cu fir, ale căror 
căpătâie se înodaii frumos de-o parte, cu flori de diamant, fetele cu 

capul gol, cu părul împletit în e6de lăsate pe spate, ori făcute colac 
pe, ereştet şi împodobite cu floră de grădină (1); 

Belşugul fără margine de tâte; 

(1) A. Philemon, Ciocoii vechi şi noi.—/Zallony, Les Phanariotes. Iată, de alt-fel, 
o mică listă a mărfurilor alese ce se aduceaii pe la începutul vâcului acestuia pen- 

tru îmbrăcămintea femeilor, la noi: bataia sadea de Veneţia, hataia Florentine, 
camohus de Veneţia cu fir, camohus sadea, catifea cu aur şi sadea de Veneţia, 

sandal cianfes canavâț, tafetas, atlas vergat şi cu flori, hares pungiue (?) (bareges 

pouges pote), îesuri funestii, basmale de Triest, de Francia, de Englitera, fulpan mosc, 

alagea de Triest, şal de Indii, cicecliii, şal boza-fer cu îlori prin colțuri, gear de 
India, sangulii, briuri caragialar cusute, cutuii, alagea, citarii şi gazuri de 
Prussa, suvaele de IIale. (Condica vămilor din timpul lui Caragea, No. 121, p. 210.) 

După Miron Costin, boerii vechi purtau căciuli de pele ori de pâslă, ţuuiate, cu 

vîrful îndoit la o parte. Asemenea căciuli purtau şi boerii din Muntenia, cu sai 

fără blană în jurul capului, când erai de pâslă, Portul lor semenă f6rte cu al Po- 

lonilor: cisme până la genuchi, de pele colorată, cu tocuri, pantaloni strimţi, haină 
scurtă încheiată cu nasturi pe pept, pe de-asupra un fel de contoş cu blană, cu 

câprazuri de fir. Femeile purtau rochii lungi de stofe bogate, pe de-asupra o haină 

cu mănici scurte, blănită, iar pe cap văluri prinse cu ace de petre scumpe și €rna 

căciuli de pâslă subţire, cu blană în jurul frunţei, cu flori de diamant pe dînsele, 
Sulzer, op. cit., p. 374 seqq., spune că, pe vremea lui (jumătatea a 2-a a vâeului 

NVIII), portul bărbaţilor și al femeilor eră în ţările române, de la cap până la picidre, 

cu totul turcesc. Purtai rochii lungi (el dice Juppe), anterie făcute din stofe fine, 
camelot turcesc sai şal, cu mâneci, o blană cu faţa de mătase. cu măneci scurte, 

peste cari cădeaii alte măneci largi. Aceste haine la femei eraii împodobite cu flori 
de aur saii de argint şi blănite cu blăni scumpe. Apoi, pantaloni largi cădând până 

peste pantofii de pele de Cordova. Femeile purtau galenţi de lemn, să nu-și mur- 

dărescă pantofii umblând după treburile casei; iar la pept rochia le eră deschisă 
în triunghiiă, prin care deschidătură se putea zări peptul acoperit cu cămăşi subţiri 

de borangie Pe: cap ele purtâi un fel de turban turcesc, mai înalt decât al bărba- 
ţilor, ale cărui căpătâie, în loc să cadă pe spate, eraii încolăcite tot în sus, în forma 
unei pere, iar în vîrtul lor seoteaii pârul (sai atârnaii per falș) împletit în 20—30
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Pusderia de ţigani robi, cari slujiaii aprope unul pe fie-care musafir ; 

Musica de atunci, ciudată pentru urechi nedeprinse cu dînsa; 

- 

Ceremonia 'greeâscă, plină de închinăciuni şi de cuvinte măgulitâre ; 

'Palîmurile felurite, ce se întrebuințaii, dându-se cevă unui obraz de 

soiit şi altele şi altele;... i6te aceste obiceiuri, jumătate orientale şi ju- 
* 

|. 

mătate curopene, făceaii pe străinii, cară se găsiail trăind ast-fel 

înto altă lume decât a lor, să remâe uimiţi de cele ce vedeai şi 

augiau! 

Şi se duse vestea pretutindeni despre ospeţia frățescă şi traiul cel 

larg al Românilor, așă că toți eci din afară—de-apururea nNOrocoșI 50- 

sitori la noi — își putură curînd, curînd, răsădi năravurile de visţă 

şi apucăturile lor de risipă în grădina n6mului nostru. 

De atunci Carnavalul fu lanţ neîntrerupt de veselii. Balurile r&ma- 

PD 

de cogi mică, de păreă un fel de panache. Bărbaţii purtaii fesuri roşii pe capul 

jumătate ras și pe de-asupra o căciulă de blană în patru colțuri ori de postav, numită 

şlie, asemenea unei barete de popă catolic, sati căciuli rotunde, având în faţă şi 

în dos margine puţin ridicate, ca o luntre, făcute de samur saii de hârşie nâgră. Fe- 

meile nu purtaii numai turbane, ci îşi puneaii câte odată şlice de blană de samur sait 

de hârşie, aduse de viri într'o parte, şi, ca să nu le cadă din cap, le legaii pe frunte 

cu o legătură de mătase. La ceremonii însă, legătura fiind înlăturată, femeile ste- 

teati aprâpe nemișcate, ca să nu le cadă șlicile de pe cap. La Pasci şi la Crăciun, 

bărbaţii şi femeile își făcea vestminte nous, dintre cari numai blana ce purtaii 

pe de-asupra, cu podobele ci de aur şi de argint, costă de la 1/, de pungă până la 5 

punzgi de bani fie-care (500 —5000 franci). 

Giuvaerurile lor erai iarăşi forte numerose şi scumpe. Femeile purta la gât, pe 

cap, la urechi, pe pept, în degete, petre alese (diamante, mărgăritare, smaragde şi 

mai ales mono-petre), așă că îmbrăcămintea unei boeroice nu eră mirare să coste 

şi 20—30.000 de lei. 

In “Transilvania, îmbrăcămintea, deşi cam la fel cu cea din ţările nâstre,eră însă 

făcută mai din economie şi, dacă femmeele aveaii giuvaeruri, ele erai salbe de gal- 

beni la gât, coraliit sai mărgele ordinare. Cele ce nu aveai putere să aibă aşă 

lucruri, purtaii salbe de parale, ori chiar de bani falsi. Femeile purtaii și ele rochii 

lungi, cu mâneci scurte, din care eşiatt prelungite mânicile subţiri ale cămășei, 

în faţă şi la spate purtând două făşii de stofă de Jână (eatrinţe, fote), cari aveail 

în partea de jos ciucuri şi eraii legate împreună cu 0 curea, sati mai bine cu un 

puii de lână la încingătâre, aşă că vara se vedeă printre ele numai cămaşa; iar Grna 

purtau un peptar “sait un cojocel fără mânecă. Fetele umblai cu capul sol, cu părul 

împletit cunună și împodobit cu cordele şi cu floră; femeile măritate îşi acoperiail 

capul cu o maramă subţire în felurite cute şi o înfăşurau imprejurul obrazului. 

'Peranii în Moldova şi Muntenia purtaă cămăși scurte cu mâneci largi, nădragă 

lungi de postav, o zeghe saii o glugă vara, iar pe vreme de. ârnă cojoc şi sa- 

rică, la cingătore chimir de pele, de care spânzurail “cuțitul, amnarul şi punga; în 

cap căciulă de die albă ori nâgră, vara pălărie de pâslă grosă ; iminei în picidre, 

&rna. opincă.. . 
- 

Vedi şi Codez Bandinus, ed. Academiei, p. 135, în acâstă privire.
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seră statornice serbări ale lumii bogate, iar cu a doua venire a Musca- 
lilor se înjehebară balurile mascate (1), mai întâitt în sal6nele aristo- 
eratice, apoi în cluburile de danţ ale tinerimii, până cc, momâlă plă- 
cută, ajunseră să fie petrecerea tuturora. | 

Dar iată că se apropie postul cel mare şi o septemână — septe- 
mâna nebunilor—a rămas numai din câșlegi pentru danţ şi benche- 
tuit. 

Atunci, pare că sub îmboldirea unui zel n&sdrăvan, sângele mai cu 
foc se aprinde, minţile mai cu grabă se rătăcese şi veselia mai uşor 
atinge culmea nebunici. 

Dacă în orașe, unde e sgomot, mișeare și lume multă, nebuniile ace- 
stea tree aprâpe nebăgate de sâmă, la sate ele fac cu atât mai mare 
âlvă, cu cât și apucăturile sunt pote mai grosolane. 
Aşă, flăcăii se străvestese cu pei de dobitâce, ori din ţ6le împeti- 

cate cu lolâţe de cârpe îşi fac strac, apoi cu bice în mâni încep să 
sară, să strige, să alerge, lovind pe ori-cine le ese în cale, aprind fo- 
curi de uscături, de pae, de curăţituri de prin ogrădi, împrejurul că- 
rora j6că, sbâră, cântă cântece obscene; apoi se prefac că sunt beţi, 
dait peste 6meni, îi îmb âncesc, trântese bărbaţilor căciulele în pămînt, 
smulg femeilor legăturile de pe cap, amintind întru acâsta destrăbă- 
larea Bacchantelor și nebuniile preoţilor lui Pan (2), ale căror sărbă- 

  

(1) Ele se r&spândiră atât de repede în ţ6ră, în cât mai nu cră oraș care să nu-și 
aibă <clupul»— cum se diceă — de baluri mascate și picnikuri pentru cele deschise. 

In Bucuresci balurile mascate se dedeaii: la Teatrul Național, în sala Bossel (adi 
dispărută), la Siătineanu (adi dispărută), la întrarea Cismegiului (spre Cuibul cu 
Barză), la Franzelaru (lângă Dâlul Spirci), aprâpe de S/. Apostoli (balul slugilor), 
la Zrei Rose (al Ungurenilor) şi la Pomul Verde (în negustori) al Jidanilor.—G. De. 
Theodorescu, Datine, credinţe, moravuri, p. 39. 

In Iași, pe lângă balurile de la Teatrul Mare, se mai dedeaii în sala lui Petrea 
Bacalu, în Sărărie, în Tătăraşi şi la hanul lui Vanghelie. In Galaţi, comunităţile 
grece, bulgare și evreesci dedeaii baluri îrumâse, iar Ralli eră vestit la Brăila ca 
loc de adunare a măscilor și a dănţuitorilor. La Focșani, <clupul> din casele lui 
Mihaly, mai târgdit ale lui. Cimbru, atrăgeă lumea a trei judeţe la balurile ce dedeă 
în timpul câșlegilor; iar în hanul lui Pompie sait al lui Pastia, nu se mai ostoiait 
jocurile şi petrecerile. La Craiova în teatrul lui Teodorini, la Ploesci în salonul lui 
Meedinţeanu sai la Dobrică, la Buzâi în otelul Moldaviei, la Giurgiu în hanul luă 
Dumitrache, şi așă în tote oraşele, se danță cu sait fără mască, în Carnaval, ba și în 

- post câte-odată. 
(2) Bacchanalele şi Lupercalele se serbaii aprâpe împreună la Roma. 
Bacehantele umbla bete, despletite, jumătate gdle, pe drumuri, cântând, jucând, 

plângând adesea întru slava deului lor iubit. 
(Lapercalele aveaii caracter câmpenesc, după întocmirea ce le dedese Evandru,



  

48 
n MLCEIE C. OL'ÂNESCU 

115 

Da
 n
 e   

ÎI
 o 

tori cădeaii în a 15-a di a calendelor lui Martie, adecă 27 Februarie 

al nostru. (1) 

In cca din urmă di a câșlegilor, feciorii din “Transilvania fac în 

mijlocul og6relor un on de pace şi-i dai foc, creqend că ai nimicit 

ast-tel tâte rtutăţile ce ar put să jion6scă semenăturilor. (2) 

Iar a doua di începe postul, smerenia și rugăciunea, pe cară doar 

la înjumătăţirea praznicului, -- când slobod e şi după lege să se în- 

fvupte,—le dă la spate Românul, căci până la giua Invierii primăvara 

31 frământă din adînc, de i se pare vremea mai lungă... 

  

X Când Pascele cu ouă roșii, cu sâre, cu stâlpari, sosesc pentru bu- 

_ 
curia celor hine-eredincioși, îi vedi: gătiţi cu haine nouă, după amedă, 

îndreptându-se pâlcuri, pâleuri spre livada unde, în sunet de naiu şi 

do viori, dulapul (3), ca un uriaş eu braţele întinse, pârtă prin văs- 

A 

duh tinerile perechi, strigând cât îi ica gura: opred la basma! 

„Pe policidrele şubrede se uveă că riqând, cu flori în mâni şi cu 

flori la pept, ca din vîrful cel mai ridicat să-și potă odată măcar 

aruncă privirea peste capetele celor atât de mici colo jos, mai de- 

parte decât le-o încape zarea! 

Şi so coboră apoi pe pajiştea plină de lume, voioşi străbat rîndu- 

vile, cu ai lor cinstindu-se închină paharul, iar când lăutarii zorese m&- 

PI i 

şeful Pelasgilor Avrcadicni, care colonisase O parte a Laţiului şi clădise oraşul Pal- 

lantium la pâlele muntelui Aventin. Se începeaii cu jertie aduse la Lupercal (peştera 

în care se credeâ că lup6ica hrănise pe Romulus și Remus) în ondrea lui Pan, apoi 

preoţii lui (Luperci), goi, cu pelea îrccată în unt-de-lemn, încinși cu O frânghie pe 

mijloc, alergaii prin oraş, lovind pe cine întilniaii cu bice făcute din pelea vieti- 

melor. Femeile întindeaii braţele, ca șă fie lovite, în credinţa că ast-fel nu vor r&- 

mân sterpe. 

(1) Sulzer, op. cit., pp. 811—3818 
, 

(9) Wilhelm Schmidt, op. cit, pag. 7, Spune că acel om de pac, numit 'hodoifă 

saii kopaîță, e, după afirmarea lui Schuster (Wodan, ed. 1855 —56, p, 39), un joc 

a căruia origine se perde în cea mai adîncă anticitate păgână. 

In părţile muntâse al Banatului, în ajunul lăsatului de sec se face purificarea 

prin foc, obiceiii moştenit de la Romani. In s6ra ajunului, se fac focuri la malul 

rîurilor, peste cari flăcăii trebuesc să sară de trei ori strigând : alto more sai 

ali more, more, ca să fie spălaţi de ori-ce necurăţii ale câșlegilor. Pe fetele ce nu 

sat măritat până atunci le daă în vil6g cu batjocură, ba une-ori şi prin tărbăcelă. 

(3) Dulapul nu este o invenţiune românâscă, dice Wolf, op. cit. p: 237, ci vine 

pâte din Rusia, unde asemenea maşine sunt populare. 

In Anglia, în Olanda şi în Germania se wăsese urme despre acest Drehsehaukel 

încă prin vecurile XVI și XVIIL.—La noi dulapul ţine de la Pasci până la Rusalii 

şi e petrecerea cea mai plăcută a tîrgoveţilor şi țăranilor.
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sura, de pare că presară jeratec sub tălpi, îşi pun Românii căciula pe 
ureche şi soc aruncă în joc. 

Ici, câţi-va cu paşi sdrumicaţi şi-repogi frământă serba oră chin 

dia; colo, sburdalnică săltând, flăcăii şi fetele se prind și se lasă de 

mijloc, se rotese în drâpta şi în stânga pe loc şi bat cu călcâiul pă-. 

mîntul (1), pe când mai de-o lături, ticnite şi line se întind /orile 
la umbra salcâmilor înfloriţi. 

Părechi, părechi — bărbaţi şi femei, — prinși de mâni ori de briă, 

cu doi paşi înainte şi troi inapoi, se mişeă încet, încet la olaltă, şi ar 

merge aşă până înoptat, dacă mar tresări de-odată cântecul aromit, 
paşii invioraţi nu sar înteţi şi întreg ocolul nu sar avintă, răpăind 
acum bătula. (2) 

Inainte vreme eră datină la Iași, ca în Joia după Pască să se ducă 

t6tă lumea să petrâcă sub pâlele delului Cetăţuci, ale cărui coste um- 
brite de arbori serviaii de preumblare dilnică nobilimii. 

Sub nuci stufoşi cu ramurele departe întinse, sub meri înfloriţi, 
sub salcâmi se aşezaii pe Grbă verde tineri şi bătrâni, îşi des- 
făceau legăturile cu merinde, își destupaii botele şi elondirele cu 

vin şi, la sunotul scripearilor şi musculagiilov, dedeai drum slobod 

desfătării. Serânciobul de o parte, hora de alta, danţurile săltăroţe pre- 
tutindenea făcea să- dudue pămîntul sub ropotele paşilor şi să flu- 
ture în vînt plete voinicesci şi ştergaro străvegii. Mai înainte de as- 
Iinţitul s6relui, Domnitorul, încunjurat de boori şi de curteni, sosiă 
călare, să so bucure de priveliştea veselici poporului; apoi descălicând, 
se aşeză pe jilţ întrun cort, precum se face la Moşi în Bucuresci, iar 

(1) Sulzer, op. cit, p. 413. — Danţul numit Cătdnesca, 
(2) Hlora, danţul nostru naţional, este de origină grecâscă. Din cea mai înaltă an- 

ticitate, zopzia a fost danțul mai multra îinpiounăz— cari ţinându-se de mâni, 
formaii un cere şi jucaii fie după melodia ce cântaii singuri din gură, fie după 
sunetul fluerului, al lirei sait al cembalelor. In coristica antică t6te danţurile erai 
însoţite de cântece și se săvirșiait mai ales în jurul altarelor, pe cari seaduceaii jertfe 
deilor; de aceea cele mai multe dintr'insele erai rotunde. Așă eră danţul cel mai 
însemnat al lor, numit Gnossianul, consacrat lui Apolon și Dianci (s6relui și lunei), 
mai târdiii corurile Dionysiace danţaii, cântând, în jurul altarului lui Bacchus, di- 
tirambul din care aveă să 6să teutrul. De la Greci, ele trecură întocmai la Ro- 
mani, de unde cu colonisarea Daciei de către Traian și Aurelian sau strămutat la noi 
şi ai ajuns, prefăcându-se cu trecerea vremii şi schimbarea năravurilor, a se contopi 
întrun singur danf circular, căruia i se păstră numele primitiv de chora saii hora, 

întru amintirea obîrşiei sale. In Grecia și până adi se danţâză hora și la Megara 

(capitala Beotiei) poporul jâcă, în cele trei dile ale Pascelor, o horă anume, care este 
forte asemănată cu acea a ţeranilor noştri de la câmpie. In alte părţi ale Gre- 

cică moderne se danțăză cu aceleași măsuri ca ale horci nostre: doi puși înceţi
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tineretul, fete şi băoţi, îi aduceaii în dar mănunchi de floră şi lucruri 

câmpenesci. Dâmna cu Domniţele, cu cocânele şi copilele lor, sosite în 

rădvane şi în leftice, trăgeaii la schitul Socolei, din pridvorul căruia 

se uitai la acâstă frumosă petrecere. 

Astăqi acest obiceiii s'a perdut. (1) 

Ţăranii, cari nu şi-ati schimbat din moși strămoşi nică graiul, nică 

portul, şi-aii păstrat neatinse şi jocurile moştenite de la dinşii. 

Hora le este lor pretrecere și mângâiere. Mișcarea ci trăgănată şi 

liniştită se împacă bine cu firea dui6să și visătore a țeranului. Aleanul 

sufletului şi-l află, prindendu-se alături de iubită; uitarea nevoilor, din 

priveliștea pacinică ccă desfată ochii, o undesee; simţirea plăcută prin 

trup i-o furnică plăpânda cântare .. . întrâga pornire ce tainic îl 

mână să calce cu paşii pe aceeaşi măsură ca toți dimprejuru- !.. 

Col mai vechiii danţ moldovenesc după horă este pste Hârlăonea 

a căroi origine se trage, precum sc crede, din împrejurarea dragostei 

lui Stefan-cel-Maro cu nevasta unui pescar de la Hârlăii, din care 

sa născut Potru Rareş. Se j6că păreche, câte doi flăcăi şi dout fete, 

întorcându-se de mai multe-ori împrejur, ţiindu-se de mâni faţă în faţă 

şi dându-se înapoi. Flăcăii dic: 

Inainte şi 'napoi 

Catrino, Catrino, hăi! 

Apoi, pornind jocul îndăr&t, de unde plecase, adaogă: 

C'aşă jOcă pe la noi, 

Şi "nainte și 'napoi! 

Apoi Jlora gălățencă, originară negreșit din Galaţi, se j6că de mai 

mulţi bărbaţi și femei, țiindu-se de mână rotă. La un ocol al danţului 

intră un bărbat în mijlocul horci şi co basma prinde de gât pe un 

  

  

înainte, trei paşi repedi înapoi, cu deosebirea că nu fac dănţuitorii un colac, ci r&- 

niân în semicere şi cel din capătul din drâpta are în mână o basma albă, cu care 

dă semnul celor-lalţi să facă figurile şi învîrtiturile ce-i trec iui prin cap. In aceste 

danţuri. însă, Grecii se ţin de briîi. ! 

Sulzer, op. cit., pp. 120—127, vecunâsce că hora, așă cum se j6că la noi, cu melo- 

dia ci trăgănată, duiosă, tristă, nu este numai un apanagii al Românilor Munteni 

ori Moldoveni, ci că dinsa se păsesce la Albanesi şi la Slovacii din Transilvania şi 

din alte părți ale Austriei, precum căntecele ţiganilor noştri sunt luate de la tote 

pop6rele de primprejur, deși ni le dati ci ca ale n6stre proprii. 

“Prebue însă observat că Sulzer, ca și Răâssler, caută tote mijlâcele pentru a do- 

vedi că suntem Slavi de origine și anume prin femei, precum Slave sunt după dinşii 

cele mai. multe datine, jocuri şi căntări de ale nâstre. 

(1) Acâstă sârbătâre, pe care 0 sciam de la bătrânul Sdrobici (adi r&posat) din 

Bacăii, am găsit-o descrisă și de T.T. Burada în Almanachul musical, pe 1877, p. 69,
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alt jucător, care întră la mijloc; apoi vine altul şi altul, până se des- 
face rota și danţul se urmâză în doi, pentru a se încheiă, ca la în- 
coput, cu pași săltăreți în horă, 

La Vrancea și în Ard6l se jâcă Areanaua, co se asâmănă cu hora 
de brii, avînd în frunte un vătaf, care ţine în mână un b&ţ și bate 
tactul. Ea se jâcă tot la un fel în Moldova, Muntenia, Bucovina şi Ardâl. 

IIora «livencilor se j6că de bărbați şi femei, cari din când în când 
se lasă de mâni, fac un pas înainte, bat do trei oră din palme şi, dând 
un pas înapoi, se prind iarăși rotă. 

Jocul Ilangului (din munţii Hangului), I/orodinea Malorusienilor 
din Bucovina şi fufaianea (Mureşanea) ai multă asemănare cu A7- 
canaua, pe când Pristandaua de la Moldova se jâcă ca şi de briti 

bărbaţi și femei la un loc. 
Pe sub pole de dugână este iarăși un danţ fârte vechiii, ce se 

j6că pe la tîrgușre saii pe la sate de către un bărbat şi o femee, 
ținend de capetele unei basmale, pe sub care se învirtose din când 
în când. Acest joc aduce puţin cu jocul grecesc + se îEţn. 

Rafa e jocul soldaţilor, ca în chip de “horă, bătătorind pasul. 
Mai sunt încă o mulţime de alto danţuri, ale căror nume le arată 

obirșia şi le pot zugrăvi mişcările, precum: Sârbu, Căzăcesea (care se 
j6că mai mult pe vine), Arndufesea, Ifufănesca (venită din Galiţia), 
Corăbicresea şi danţurile ţigănescă ca: Țiitura sai Ca la ușa cortului, 
alcătuindu-se din sărituri fără nici o rînduială după sunetul cobzei, 
şi Tananaua, pe care o jocă copiii de ţigani, lovindu-şi trupul cu pi- 
ciGrele şi sărind în loc pe marginea drumului, când cer milă la tre- 
cători. 

Zoralia este un fel de bătută, f6rte sprintenă şi veselă, ai cărei 
pași sunt adesea însoţiţi de un fel de zîziit prelung al jucătorilor. 

Trebue băgat de semă, că, în nepotrivire cu tirgoveţii, ţăranii jâcă 
numai afară, pe bătătură, în drumul mare sati în fața cârciumei, dar 
nică odată în casă. (1) 

  

(1) 7. 7. Burada, Almanach musical pe 1877, pp. 62—64. 
In cele-lalte provincii locuite de Români, danțurile se asâmănă mult cu cele de 

sus, avend, după ţări oră după seminţii, nume fie apropiate de popârele cu cari 
sunt în atingere, fie zămislite din obiceiurile locale predomnitâre, ca: Rusesea, hora 
Românilor din Basarabia; Colomeica, danţul locuitorilor mazuri din Bucovina; Ar- 
delenca, joc special ardelân, care în Transilvania are şi alte numiri, după ţinuturi: 
Abrudenca, Someşanca şi altele. In multe părţi ea se numesce joc de mână și de 
învîrtit. Se jOcă de obiceiii de părechi, bărbaţi şi femei, grupându-se în şir sai în 
cere unele lângă altele. Ardelenca are două părţi: una cu care se începe jocul, mai 
lină, cu paşi anume, făcându-se un fel de înaintare în cerc a părechilor, după care
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Afară de acoste jocuri, Românul mai are «un altul aprope super- 

stițios, în care jucătorii troebuese să fio în număr fără de soţ: şepie, 

nouă, un-spre-dece. 

Fi so numesc Călușari şi se adună odată: întrun an, se îmbracă 

în vestminte cam ca femeile, pe cap îşi pun cunună împletită din foi 

de pelin şi din alte îlori, vorbesc cu glas subţiratee şi, pentru ca 

să nu fie cunoscuți, îşi acopăr [aţa cu o cârpă albă. Toţi pârtă în mână 

o sabie g6lă, cu care îndată ar st 'ăpunge pe ork-cine ar cuteză să 

le descopere faţa. Acest privilegii îl au consacrat din vechime, în 

cât chiar dacă ar face omor, nu pot fi traşă înaintea judecății. 

„Conducătorul lor se numesee Sfarif, al doilea e Primicerul (Mutul 

Căluşarilor), a căruia sareină este de a întrebă pe stariţ ce joc pol- 

tesce să se joce şi a spune apoi eelor-lalţi jucători în ascuns, ca să 

nu audă poporul numele jocului înainte de a-l ved6 cu ochii. Căci 

au peste una sută de figuri, sărituri şi tacturi deosebite, dintre cari 

unele atât de dibace, în cât ccă cară le jâcă pare că nici nu ating 

pămîntul cu picidrele, ci că sboră şi se pârtă prin aer. | 

«Căluşarii jâcă în dilele de la Inălţare până la Rusalii (2); în acest 

timp ci cutreeră tote satele şi oraşele, pururea jucând şi săltând, şi 

în tot timpul nu se culcă să dârmă întwalt loc decât sub acoperişul 

bisericilor, căci dacă s'ar culcă întwalt loc i-ar munci strig6ele, sail 

cum le die ci: frumosele. j 

«Dacă se întilnesce o câtă de căluşari cu alta pe drum, ele trebue 

să se bată şi eâta învinsă se plâcă celoi-lalte; apoi pun condițiuni de 

pace, după cară eci învinși trobuese să rtmână nout ani supuşi celor 

învingători Do se întîmplă ca în lupta acâsta să rămână vre-un mort 

dinto parte sait alta, în acest cas nu se încape judecată, nici jude- 

cătorul nu urmăresce pe făptuitor. 

«Cel care e primit odată într'o câtă de călușară trebue să rămână 

nouă ani întrinsa şi în tot anul să fie faţă la terminul sciut; dacă 

nu s'ar presentă odată, atuncă dic că are bâla cea rea (ducă-se pe 

pustii) şi-l muncesc frumâsele. (L) 

  

vine partea a doua, repede, cu învirtituri, bărbatul învirtind femeia pe sub mână. 

In timpul jocului, bărbaţii obicinuese a strigă sau a chiui versuri poporanc, după 

tactul musicei. Mocânesca, danţ în care pașii sunt repegi şi călcâiul bate în res- 

timpi potriviţi pămîntul, se jocă în tOta partea muntâsă locuită de Români şi e 

pâte cel mai vechii danţ de caracter pe care-l avem. Adesea i se dice Cătănesca, 

mai ales în Transilvania, căci soldaţii par a-l fi danţat cu preferinţă. 

(1) Froomâsele, în credinţa poporului, sunt nisce nimfe de aer, cari se înamor6ză 

de flăcăii voinici şi frumoşi. De aceea, când pe un flăcăi îllovesce vre-o bâlă (pa- 

ralisie sai apoplexie de pildă), se dice că a cădut jertfa frumâselor pentru nesu- 

punerea ori reutatea lui.
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«Poporul prost crede că acești căluşari ai darul de a vindecă bslele 
cronice, Modul lor de vindecare e acesta: aştern la păinînt pe bolnav, 
încep apoi săriturile lor şi, la un tact anume al cântării, îl calcă unul 
după altul de la cap până la călcâie; în urmă îi şoptese la ureche 
unele cuvinte anume născocite de dinșii şi poruncese bâloi să să: 
din trupul bolnavului. Ac6sta o repetă 'de trei oră în trei dile şi de 
multe-ori omul se îndrâptă>. (1) 

Așă erai căluşarii acum 200 de ani, când seria Dimitrie Cantemir, 
și ast-fel at remas cu puţine schimbări încă în Moldova, pe când în 
Transilvania şi în Muntenia ci sunt cu totul alt-lel. Mai întâiă, nu ai 
caracterul religios și Gre-cum mistice ce Vaii avut după Cantemir, nică 
formâză o corporaţiune aparte, trăind după regule neschimbate şi su- 
pusă unei discipline pe cât de aspre pe atât şi de puţin potrivită cu 
firea Rhomânului. Inriurirea medievală, — tainică şi supertiţidsă, — ce 
se vădesce din cele de mai sus, s'a mărginit, pâte, asupra căluşarilor 
moldoveni numai, prin faptul că atingerea cu catolicismul foudal a fost 
mai d6să şi mai puternică în acea parte a ţărilor nostre; pe când din- 
eee contactul cu Turcii, cu Grecii ori cu Bulgarii a fost mai simţitor. 

Acum călușarii, ca și la sfirşitul vâcului -trecut, sunt şepte, nouă, 
un-spre-qece sati doi-spre-dece flăcăi, îmbrăcaţi cu iţari albi strimţi, că- 
măsi albe până de-asupra genuchilor, legaţi cu basmale mari roşii 
după gât şi peste umeri, cu ciomege lungă în mâni, zurgălăi la olesna 
opincii, încinși cu chimir de pele bătut cu ţinte și nasturi de metal şi 
pe cap cu pălărie mică, rotundă, nâgră, cu cordelo (multicolore) şi cu flori 
sait pene. Ei se adună în câtă sub ascultarea unui Păta/ şi sunt în- 
soțiți de un om mascat, Mutul Călușarilor, umblând ast-fel pe ulițele 
tîrgurilor, prin sate, dănţuind, pe când lăutarii gie din gură cântece 
de dor şi de veselie. | 

Ei sunt via întrupare la noi a străvechi corporaţiuni instituite do 
tegele Numa Pompiliu pentru paza celor două-spre-dece scuturi (anci- 

lac), dintre cară unul, al lui Marte, fusese cădut din cer, şi cari erati pro: 
teguitârele cetăţii și simbolul puterii şi tăriei milităresci ale Romanilor, 

Aceşti Salii, numiţi Pallatini, fiind-că la început îndepliniati cultul 
lor in Palatul regelui, erati preoţi ai lui Marte Gradivus, aleși printre 
fiii Patricianilor cari aveai încă pe părinţii lor în vi6ţă (palrinos & ma- 
irinos). La 1 Martie al fie-cărui an, ci cutreeraii orașul, săltând, jucând 
și cântănd laude deului lor, din care pricină lumea îi și numi Salii 
(săltători). 

  

(1) Cantemir, Descriptio Moldaviae (1716), ed. Academiei Române, p. 1-42.—YVedi și 
Ioan Eliade, Curierul românese, 1813, No. 41, 

7
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Căpetenia lor se chemă praesul, magister Saliorum sai vates (vă- 

taful de adi); iar poesiile lor răsboinice se numiaii asfamenta sau ara- 

menta. 

Regele Tullus Hostilius institui şi el o corporaţiune de Salii în 

onrea geului Janus, cari, după locul unde li se clădise templul (co- 

lina Quirinalului), fură numiţi, spre a se deosebi de cci dintâi, Salii 

Colini, apoi Coli-Salii, din care, cu prefacerea cuvintelor, vine nNe- 

greșit numele lor actual de Călușari. 

Imbrăcămintea acestor Coli-Salii se compuneă dintr'o tunică scurtă . 

brodată (agi cămaşa cusută cu floră a căluşarilor), strînsă la mijloc 

cu un brîă militărese de bronz (cingulum), sait purtând o zea (pec- 

torale) pe pept (adi chimirul cu ținte şi nasturi de metal); pe de asu- 

pra o mantie de purpură (trabea, agi basmalele roşii de pe gruma- 

jii şi umerii căluşarilor); în pici6re purtail sandale (adi opinci), pe cap 

o căciuliță ţuguiată (agi pălării mici cu cordele), pe copsa stângă o 

spadă scurtă petrecută cu o curea pesto umărul drept şi în mâna 

drâptă o lance (adi ciomagul). 

Serbările lui Janus (Agonalia) se ţineau după unii la 9 sai 13 Ia- 

nuaric (ale n6stre), după alţii la 21 Aprilie şi la 21 Mai, pote chiar 

la amîndouă datele. Căluşarii noștri ait ales luna cea din urmă, căci 

ci dinainte de Rusalii îşi încep jocurile. 

Danţul celor din Transilvania, de unde cu: mici schimbări a trecut 

în Muntenia, este cu cântare sai fără cântare. 

Când este fără cântare, mutului, a căruia mască are în deobşte 

cioc de barză sati de dobitoc sălbatec (ca în Brezaea şi Țurea), îi este 

dat să se lege de Gmeni şi mai ales să sperio femeile, plescăind cu 

ciocul ori clănţănind fălcile după tactul musicoi, cu o si6ră ascunsă 

sub haine. 

„ Sprijiniţi în ciomag și făcend mișcări şi sărituri cu adevărat vred- 

nice de mirare (1), jâcă ei atunci, fie-care în deosebi; apoi trosnind 

din degete, bat pămîntul când cu vîrful, când cu călcâiul piciorului 

  

(1) Pentru a se dovedi cât de grei: e acest danţ, începâtorii trebue să se bage 

înt”un butoiii, pentru a prinde bine mâsura săriturii ce vor face în aer şi care nu 

se cade să fie mai largă decât o gură de butoii desfundat. Se dice chiar că das- 

călul îşi cunâsce clevii buni de joc şi de săltări, numai după partea trupului ce 

rămâne afară, 
| 

JPilhelm Schmidt, op. cit p. 13, crede mai lesne că acâstă înfundare în bu- 

toi a ucenicilor călușari, pentru a-i deprinde cu măsura paşilor și rotunjimea 

săriturilor, este un basmu, pe care cl nu Pa putut dovedi. Totuși există o credinţă 

generală, că adecă numai prin puternica mijlocire a diavolului, pe care o capătă 

fie-care dănţuitor, se pâte jucă jocul acesta.
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și în pași mărunți se pârtă la drâpta, la stânga, înainte, înapoi, ba 
une-ori se lasă şi pe vine, desghinându-se. 

Dacă este cu cântare, atunci căluşarii se fac râtă fără să-și dea 
mânile, sprijiniți pe bâtele lor, fac sărituri pe loc împrejur, dait din 
mâni şi din piciâre, se mlădiâză şi se rotesc, cu aşă repediciune și 
măestrie, în cât din mişcarea tuturora se pâte prea bine desluşi 
credinţa celor vechi, că «jocul lor ar imită adecă învîrtirea stelelor 
în jurul s6relui sait al lunci». 

Pe când se face danţul acesta, flăcăii cântă versuri de vitejie sai 
de dragoste, și în 'Transilvania se înfige pe bătătură, în mijlocul lor, 
o flamură, aşă că fie-care dănţuitor se repede să o smulgă, sfirşin- 
du-și cântarea cu refrenul: pe ea/ pe cu! Se dice că acest obiceiii 
ar aminti serbarea anuală a răpirii Sabinelor, care eră în mare 
cinste la Romani. (1) 

Când vor să câştige mai mult, căluşarii j6că şi cu fetele din sat, 
pe cari le aleg dintre privitori. Atunci este datina ca fata, după joc, 
să dea îlăcăului ci câţi-va bani de parale, căci dacă fuge din danţ 
fără să-i dea nimic, atunci cci-lalți tova ăși ai flăcăului îl pun într'o 
pătură și-l aruncă de câte-va oră în aer, ca să-și bată joc de dînşul 
că e nevoiaş. (2) 
Damaschin Bojinea (3), vorbind despre jocul Coli-Saliilor romani, 

ne arată origina călușarilor noştri. 
« Coli-Salii aceştia, dice el, și până agi se mai țin prin Ard6l şi prin 

Banat şi se châmă cd/ușari, iar peste ci mai mare, după a cărui orîn- 
duială j6că şi fac tâte, este unul care se-numosce vălaf, adecă valtes. 

«J6că la Rusalii tOtă s&ptămâna, umblând prin sate, și precum Coli- 
Salii vechilor Romani eraă preoți şi slujiaii unei dumnedeiri, așă şi 

"căluşurii Românilor de acum cred că este o putere care-i ajută în săl- 
- tare și privesce neadormit la jocurile lor; ba încă şi aceea cred, că cel 
ce nu scie jucă bine acela cade ameţit la pămînt, semn că nu e plă- 
cut acelei puteri, şi pe loc ese dintre.căluşari. Incă şi un sbicer este, 
cel ce, când cci-lalţi saltă, neîncetat îi încunjură pocnind cu sbiciul, 
de care toţi se feresc: acâsta însemnâză d6ră puterea nemărginită a 
„Romanilor, de care, ca de sunetul sbiciului, se feriaii alte nâmuri. 

(1) Wilhelm Schmidt, op. cit. p. 13.— Curierul român, 1813, No, 41. 
(2) Obiceiul acesta este forte comun între Românii din Ard6l şi, când eram copil, 

mi-adue aminte că un guvernor din partea locului ne învățase jocul acesta, destul 
de primejdios. In vi6ţa și aventurile lui Don Quichotte, aşă cevă se întîmplă lui 
Sancho Pansa, când nu are cu ce plăti la cârciumă o cheltuială făcută, - 

(3) Anticile Romanilor, Buda 1832,
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De mirare este, cu adevărat, ţinerea vechilor datine la Români, cum 

și una ac6sta se puti păstră de atâtea miri de ani până acum.» 

Nu credinţă deşartă dar, ci datină de la strămoşii săi moştenită 

este jucarea căluşarilor românescă. 

Românul plugar sa îngrijit tot-deauna de starea cerului și n'a lă- 

sat mijloe, socotit prielnic, pe care să nu-l întrebuinţeze pentru a-i 
întâree folosul asupra ogorului lui. Căcă dacă nu plouă la legatul ho- 

bului, ese spicul sec; dacă nu e căldură când dă în copt, griul se 

face sbîreioe; de e prea multă umeddlă, îl năpădesce mălura; dacă e 

prea cald şi o vînt, se culcă şi se pălesee; aşă că, din plâie la căl- 

dură, de la umedâlă la vînt, stă cl cu inima sărită, căci e grea po- 

vara îndoeclei şi-şi cunâsce el nimienicirea faţă de puterile fără ocâr- 

muire omenâscă ale firii. 

Şi cu tâte aceste, îndrăsneţ şi mai cu sâmă fatalist, încă se încu- 

motă a cercă adincul cu degetul şi a nădăjdui împlinirea chiar a ce- 

lor mai năsdrăvane dorinţe. 

'Fâte ca tâte, plâia însă e cea dintâi mană, pe care o cere cl lui 

Dumnedeii, şi pentru ca să o aibă la îndemână nu cruţă nici rugă- 

ciuni, nici farmece, nici chiar lupta cu stihiile nevăguie şi nepi- 

păite! 
“Şi nu e colţ de pămînt românese, pe care să nu găsim întrupate 

aceste năzuinţe, fie în datine moştenite de la cci vechi, fie în pilde 

împrumutate de la vecini. . 

Aşă, «vara, când din pricina secetei, e primejdie să nu se facă bu- 

cate, ţăranii moldoveni ieaii o fetiţă, care n'a împlinit dece ani, și o 

îmbracă cu cămaşă de frunze de copaci şi de plante și așă, urmată 

de alte copile și băcţi de virstă că, umblă cântând și săltând pe la 

vecini şi, ori încotro ar merge, bătrânele le es în cale şi le udă, tur- 

nându-le apă rece pe cap. Cântecul lor, cu acest prilej, este cam ur- 

mătorul: «Papalugo, sui-te la cer şi-i deschide porţile, și-i trimite ploile, 

cca să erâscă grânele, secarele şi meiul şi mălaiul.» (1) 

In Muntenia, « lreia joi după Pasci e diua Paparudelor. Tinerele 

țigance își împletesc cununi de bozii pe cap, se împestrițâză cu pan- 

glice roșii, cu salbe de firfirici, şi merg să joce din casă în casă. 

O ţigancă mai în vîrstă cântă din gură, pe o ari de danţ mono- 

tonă, pe tonuri scurte, stacate şi repedi, un şir de invocaţiuni ca acestea: 

() Cantemir, op. cit., (1716), ed. Acad. Rom, p. 155.- Sulzev, op. cit. t. II, p. 82. 
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Să umple pătulele!... 
Paparudele!.,,. 

Să deschidi cerurile, 
Să pornâscă ploile, 

Și să feresci holdele 

Paparudă, rudă, 

Vino de te udă, 

Ca să cadă ploile 

Cu căleţile, 
Să dea porumbiştile 

Cât gardurile, De tote mălurile, 

Și să cresci spicele “Să gonesci tăciunele 
Cât vrăbiile, Din tote ogorele!... 

Să sporâscă yrânele Paparudele! 

După ritmul cântecului, două sait mai multe paparude jocă săltând, 
bătend din palme, plesnind din degete, imitând sunetul castanietelor 

spaniole şi strigând una după alta: fa? ha? ha? 

Pe când jâcă, stăpâna cască iea o cană cu lapte, cel mai des însă 
o gălctă ori o cofă cu apă, şi o aruncă pe dînsele, udându-le do sus 
până jos. Zărind-o paparudele, se prefac că fug; une-ori fug de-a bi- 
nele . . . dar tot sunt ajunse din urmă și udate, căci dacă es dintr”o 

bătătură fără de a fi udate, stăpânul ci mare parte de grâne în vara 
aceea. 

Drept r&splata jocului şi a urărilor de fericire, li se dă câte un 

ban de parale, un săvan de gri, de malai, de făină, fasole, un caier 

de lână sati o rochic veche. Şi aşă pureed din casă în casă, până ce 

colindă tot satul, oră în oraşe t6tă mahalaua. (1) 
In Transilvania, obiceiul se păstrâză întoemai ca în Muntenia, dân- 

du-li-se numele de Papalugă, ca în Moldova. (2): 
temăşiţe din cele mai vechi datine romane, elo ne amintesc serbă- 

rile și procesiunile numite PRobigalia, aşezate de Regele Numa Pom- 

piliu în ondrea deiţei Pobigo, care apără, după credinţele de atunci, 

grîul de mătură (3), aducând plâia la vreme şi făgăduind prin urmare 
rod şi Dbolșug. 

Serbările acestea se ţineaii în a VII-a gi a calendelor lui Maiii, adecă 

la 25 Aprilie al nostru, când o procesiune de fete şi de băcţi îmbră- 

cați în alb, urmând pe Flaminiul robigal, eşiă din cotate, ducând în 
dumbrava <antieci Robigo» jertfe şi prinâsele laudelor ce i se înălţaii, 
pentru a face să crâscă grânele până co vor fi bune de secerat. (4) 

(1) G. Den. Teodorescu, Credinţe, datine și moravuri, pp. 128, 129. 
(2) 1. Schimdt, op. cit. p. 17. 

(3) Bobigo sau rubiyo latinesce e rugină (mălura griului), pe care Romanii, fă- 
când o deitate, o rugai «să ferâscă recolta de atingerea fioroselor ci mâni», dice 
Ovidiu. 

(1) Ovidii Fastorum lib. I, p. 556.
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Și la noi se intocmesc procesiuni religi6se când e mare secetă. Proo- 
țimea sete ieânele la câmp și face rugăciuni, adesea urmate de ploi. 
In Moldova se scot mâştele Sfintei Paraschiva din Iaşi, ori se aduce 
icâna făcătâre de minuni de la schitul Adani. In Bucuresci sunt m6- 
ștele Sfîntului Dimitrie, la Curtea-de-Argeș acele ale Sfintei Filoftea, 
cari ai adus une-ori pl6ia. 

Intîmplare saii cundscere mai dinainte a schimbării de vreme do- 
rite, popii aii sciut să înrădăcineze în multe suflete credinţa că ru- 
găciunile lor pompâse ait avut şi ait puterea de a alcătui, a adună 
şi a încăreă o cătăţime îndestulătâre de nori cu umegălă, pentru a 
produce pl6ia cea binefăcâtâre holdelor arse de sâre. 
In “Transilvania, dacă nici rugile preoţilor, nică papalugele nu aduce 

plâic, apoi se aruncă vina pe vre-o vrăjitâre, «care şi din mormînt pote 
face răi omenirii». Drept aceea, în unele locuri se duce lumea la mor- 
mîntul ci, sapă o gropiţă în dreptul capului şi târnă într'însa apă, până 
o umple. În alte părţi, lucrul e mai crâncen, căci mai ati şi credinţa 
că vrăjitârea pote, ca strigoii, suge sângele Gmenilor şi mai ales al 
rudelor ci prin somn. Așă dar o desgrâpă, îl taie capul, îi împunge 
de mai multe-ori inima cu o ţâpă, o pune pe foc de se face cenușă, 
și apoi o presară pe gr6pa în care aruncă trupul ciuntit. Şi poporul 
se iea după roşâţa obrazului şi după sângele care curge încă din ca- 
pul tăiat ori din inima înţepată a mrtei, ca să recunâscă că în ade- 
ver acel cadavru a fost al unei vrăjitore. 

De alt-fel, asemenoa procedeuri se întrebuinţeză și în alte împreju- 
rări. Aşă, de pildă, la Beclean, în districtul Făgărașului, dacă e cine-va 
învinovăţit după mârte de bâlă de vite, se scâlă cu mic cu mare toţi de 
se duc la mormîntul lui şi-l ameninţă, cu cele mai gr6znice jurăminte, 
să arate prin vre-un semn dacă bănuiala ce se aduce împotriva lui 
e adevărată. Dacă, firesce, semnul nu se arată, mortul e desgropat și 
împuns cu o furcă în două-spre-dece părți deosebite ale trupului; apoi, 
după ce i se umple gura cu usturoi, îl pun iar la „loe, dar cu faţa 
în jos în sicriă. (1) 

Şi dar, aii curs ploile la vreme, holdele s' ati îmbrăcat cât cuprinde 
vădul cu spice pline de rod, ce se poleese, mlădiându-se la sâre. Atunci 

“fetele din satele vecine se adună, aleg pe cea mai frumosă şi mai voi- 
nică dintre dînsele și, dându-i nume de Drăguică (2), se duc cu ca 

  

(1) VW. Schmidt, op. cit., pp. 17, 18. . 
(2) Drăgaica, cuvînt slavonese ce însemnâză prea iubită, —augementativ din dragă. 

Adi, sub numele de Drăgaică se face un mare tîrg de vite la Buzâi, care începe 
la mijlocul lui Iunie şi ţine gece dile.
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în frunte, printre semânături. Acolo fac o cunună de spice împletite, 
i-o pun pe cap, o mai împodobese cu mulţime de cârpe colorate şi-i 
agaţă de mâni cheile grânarelor lor. 

Aşă gătită, Drăgaiea, cu mânile întinse şi cu cârpele în bătaia vîn- 
tului, ca cum ar sbură, se întârce do la câmp acasă şi, săltând şi cân- 
tând, colindă satele tuturor fetelor cari o însoţese şi cari în cântecele 
lor o numesc surată şi prea iubită (drăgaică). 

Fetele ţăranilor din Moldova năzuese fârte mult la acestă cinste, deşi 
cântecul lor spune că fata alâsă Drăgaică nu se pote mărită decât după 
trei ani. () | 

Datina acâsta este tot romană. 
Drăgaica amintesce pe deiţa Ceres, pe care, sub numele de Dimiti», 

Grecii antici o adorait în strălucitele Thesmophovii și în Misterele 
eleusine. 

Ca şi Drăgaica, Ceres purtă pe cap o cunună de spice de grîit şi, 
la serbările ci, i se purtă cu alaiii mare statua peste câmpii de către 
feci6re — cară nu se puteai mărită (2)—şi numai după acâstă ceremonie 
eră ertat să se încâpă secerișul. 

  

9 

In traiul lor, tîrgoveţii aii parte adosea de lucruri, pe cari sătenii 
de pildă nică pot să şi le închipuiască, la tîrg trăgend tot ce e.arătos, 
tot sgomotul purcedând de la dinsul şi năsdrăvăniile, cum s'ar dice, 
în sînul lui aflându-şi de obşte sălașul, . | 

De accea şi firea lor e deosebită. Unii aii limba ascuţită, mișcările 
îndrăsneţe, ochii neastâmpăraţi; alţii aii graiul molcom, privirea cercotă- 
târe, pornirea trupâscă ticnită, deşi cu toţii, nici se mânie, nici se sperie 
aprâpe de nimic! 

Tîrgoveţu-i mai fluturatec, țăranul pare că mai așezat. . . Şi to- 
tuşi, ia vegi-i pe amîndoi la Moși, căscând gura şi rîgend împrejurul 
Geamalei. (3) Su 

  

(1) Cantemir, op. cit, p. 151. 
(2) Se vede că de acolo s'a perpetuat în cântecul Drăgaicei, că ca nu se păte mă- 

rită decât după trei ani. Rig6rea s'a înduleit cu vremea. 
(3) După descripţiunea.ce mi-a făcut Principele Ion Ghica despre dinsa, Geamala eră 

înaltă de 2—3 metri ori stînjeni și umflată ca un enorm malacoff, de alt-fel cu dibăcie 
întocmit. Impresiunea, îmi diceă el, eră adevărat înfiurătâre, mai ales când omul din 
lăuntru începeă să cânte și să vorbâscă. Eră spaima copiilor, cărora le-o înfăţişaii 
mamâle ca pe un fel 'de Joimăriţă, ca să-i astâmpere. Ea se arătă pe uliţe şi prin 
bălciuri la vremea Moşilor și eră, împreună cu călușarii, unul dintre spectacolele 
cele mai plăcute tirgoveţilor. Principele Ion Ghica nu a putut să-mi spue, dacă se 

3
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Şi cum să nu 0 casco, când namila asta de păpuşă, cu un cap cât 

o baniţă, are două obraze de gem ori de oglindă, trupul îi e făcut 

din cercuri de butie lipite eu hârtie, cu pânză roşie, cu tot felul de 
lolSţe de cârpe, de panglică şi de per de cal, pârtă cămaşă cu altiţe, 

fotă, şorţ, bete cusute cu fluturi şi cu arnicii roşu, iar în cele patru 

mâni—câte două de fic-ce obraz-- ţine un baston şi un mănunchiit de 
flori! 

Cum să nu rîdă, când Geamala (1), purtată de omul ascuns în lă- 
untrul că, se mişcă, saltă, jâcă, vorbescoe, își plecă mutra de-asupra 

privitorilor, atingendu-i cu b&ţul ori cu florile, după împrejurări, cântă 

de lume, spune păcăleli, ori după felul şi chipul fie-căruia, îl iea peste 

picior! 

Copiii fug speriaţi, muerile se dai înlătură clătind capul, iar babele 
își fac cruce pe-ascuns, ca de frica necuratului. 

Numai tîrgoveţul, fudul că-i pricepe rostul şi graiul, se ţine gae după 

dînsa. Lui îi place zeflomâua, şi glumelor, cu cât sunt mai sărate, cu 

atâta mai mare hohot le râspunde. 
Țăranul, sfios, nu cum-va să fie prostit înaintea atâtor feţe străine 

de aşă dănănae, se întrec mai bucuros la ulcica lui cu vin părăsită 
sub umbrar şi la scârțăitul viorii ţiganului, care până într'amurg îi 

va scutură p6te chimirul şi-l va culcă sdrobit de frământarea jocului, 
dar. . . fericit! 
„Fie mari ca Geamala, fie mică ca cele de la Vicloim, ori de la Ca- 

raghioz-perdt, asemenea păpuşi, cu vorbe şi mișcări deşănţate, sunt 

obraze ale teatrului oriental, aduse la noi, nu atât de înrîurirea tur- 

câscă, cât de pohoiul — îndelung domnitor pe pămîntul nostru— al 
Grecilor fanarioți, cari, împrumutând oră împrăştiând obiceiuri ne mai 

potrivite fiinţei şi geniului rassei lor, făceaii până şi din îndeletnicirile 
vieţei prilejuri de linguşire şi de umilinţă către stăpânii cei darnică 

de fală şi de putere! 
Rămășițe, fără îndoială, ale danţurilor bacchice oră ale măscăricilor 

atellani, căci tâte acolo își află obiîrşia, însuşirile şi întruparea lor 

arătă și prin sate. In cărţi n'am găsit nimic despre dinsa, afară de o lucrare asupra 
Bucurescilor a răposatului Locot -Colonel Papasoglu, în care am vădut cu mirare, 

că ea eră simbol al deiţei Isis din Egipt, pe care o slăvise Romanii până la credinţa 
idolatrici (!). Şi presupune că de acolo aă şi rămas în stema ţării nâstre sârele și 

luna, adecă Osiris şi Isis (?)). 
(1) Geamala e cuvînt turcese, ce însemneză uriaş. Ea a venit la noi probabil de la 

Turci. La Constantinopole an: vădut asemenea păpuşi — mai miei însă — în nopţile 
Bairamului, la At-meidaa la Stambul, jucând, cântând, ba unele chiar shicind și în 

palmă.
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invederâză însă înapoiarea și lipsa de simţ artistice a păturilor de 

norâde aprâpe barbare din cară eşiaii, precum şi slăbiciunea, dacă 

nu lipsa de voinţă, din parte-ne, de a preface potrivit firii nostre 

caracterul acestor jocuri publice, ce aveaii menire să înfăţișeze şi să 

înriurâscă pote o categorie destul de însemnată a năravurilor româ- 

nesci. P6te chiar din pricina asta Gecnnala a dispărut curînd, căci eră 

în mijlocul nostru o arătare străină şi de deprinderile şi de înţelesul 

obştici. 

De alt-fel cârdurile păpuşarilor, ale caraghiozilor, ale măscăricilor şi 

ale soitariilor aii făcut, mai mult de 100 de ani, parte de drept din ala- 

iurile şi palaturile domnesci şi aii fost de multe-ori singurele în stare 

de a aprinde o scântee de veselie în atmosfera lor gredie şi mohorită 
de patime uricidse şi de fără-de-legi! 

Aşă, Paul Strasburg, ambasadorul Regelui Suediei Gustav Adolf, 

trecând prin Bucurescă la Constantinopole la 1632, e primit cu mare 
pompă de Domnul ţării Radu Leon și la plecare e însoţit o bucată 

de drum de către Principe, cu o excortă de 1.000 de călăreţi şi 600 

de pedestrași. 
«De amîndout părţile, serie Sir asburg Suveranului săi, mergeau mag- 

naţii şi boerii ţării, pe cai arăbesci, îmbrăcaţi în vestminte str ilucitâre. 
Pe lângă. Principe eraii lăutari şi un cor de musicanți, qui carmina 

valachica pleno gultuve cantabani, apoi măscărici şi comedianţi.» (1) 

La Curțile Domnilor fanarioți, când boerii și cucbnele se adunaii 

să petrâcă, r&câla primirii şi sfiala — adesea prefăcută, —co cuprindeaii 
pe toți în faţa lui Vodă, i-ar fi făcut să moră de urit, dacă soitarii 

şi lăutavit nu-i mai desmorţiai din când în când cu glumele şi cu 

cântecele lor. | 
Intwun colţ de sofă, pururea cu ciubucul în gură, sta Hospodarul. 

Principesa, soţia lui, în celalt colţ. Ridicaţi ast-fel de la pămînt — 

ca pe o scenă — şi în mijlocul unei mulţimi de perine bogate, ci pri- 

miait pe fie-care, fără ca un zimbet să le trădeze mulţumirea oră prin- 

tun semn bine-voitor să-l salute de bună-venire. 

Boerii şi soțiile lor sărutai pe rînd mâna lui Vodă şi po a Dâmnei, 

apoi, după rang, se aşezaii pe treptele sofalei, ori pe laviţelo de lângă 

pereţi. 

doerii cei mari — dacă li se dedeă voe — își păstraii gugiumanele 
pe cap, pe când cei de starea a doua steteaii cu capul descoperit. De 

alt-fel, aceştia nu puteai nici vorbi, nici jucă, nică face vre-o mișcare, 

(1) Serisorile Patriarehului Ayrilos Constantinopoleos, p. 289,
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pe când numai boerii cei mari vorbiaii şi jucaii,—ci ca stâlpii în ju- 
rul odăii priviaii numai. Afară de aceste rare minute, tăcerea se în- 
tindeă asupra tuturora, nimeni neavând destulă îndrăsndlă să sc uite 
de-adreptul la Domnitor, nică să schimbe — decât la ureche —- cuvinte, 
precum nici Domnul însuși nu ridică glasul decât atunci când voiă 
să asmuţă pe mdscăriciul, care se răstăţă tot-deauna în mijlocul adu- 
nării, ori să cheme pe figani înăuntru. 

Ţiganii intrau cu instrumentele gata şi începeait numai decât să 
cânte hora. Fomeile se prindeaii tote în joc cu tineri și cu bătrâni Și, 
după ce învîrtiaii danţul ca o jumătate de câs înaintea Măriilor Lor, 
se întoreecaii iar la locuri şi iar tăcerea şi vorba încâtă se prourmaii 
ca înainte. (1) 

Se împărţiaii atunci şerbeturi de "Țarigrad, cafele ce umpleau casa 
de miros și dulceţuri cu apă rece, apoi jocul se luă din noii şi așă 
de trei patru ori, până sau Domnitorul, obosit de-a privi, se sculă să 
plece, sait dacă eră cu /-ef şi ţincă să arate cul-va eaifetul Curţii lui, 
chemă pe ccușaul soitariilor şi-i porunecă să le jâce teatru. 

Indată ş6se voinici, cu nădragi albi saii roșii, largi și lungă, după 
portul turcesc, cu bastâne învelite cu argint în mâni și cu căciuli ro- 
tunde de blană pe cap, se plecaii adînc, ducendu-și mâna la frunte 
în semn do grabnică îndeplinire a voci stâpănului şi... . după un 
moment, întoreendu-se, cel mai bun de gură ţinea mai întâiit o cu- 
vîntare, apoi începeaii teatrul. 

Imbrăcaţi cu uniforma ruptă a vre-unui desertor austriac, cu nis- 
cai-va sdrenţe vechi de haine străine ori pămîntene, sait chiar fe- 
meescă, când o femeie trebuiă să fio în scenă (rol jucat tot de un 
mustăcios câuș), ci vorbiaii românesce, turcesce şi grecesce, fără să 
se fi pregătit dinainte. Dialogul eră plin de glume prea mult sărate, 
de obscenităţi, de satirisări îndreptate — după cum ghiciait ci voia 
stăpânului —- împrotiva cutăruia boer sait cutărei împrejurări anume. 
Noroe dâr că, pentru onârea naţiunii române, aceste bine meșteşu- 
gite comedii se representaii rar, nu ţinea muilt, nici prea făceaii pe lume 
să rîdă și mai cu s6mă nu erait aşternute pe hârtie. (2) 

Acești soitarii domnescă mergeaii în alaiuri, doi înaintea Beiza- 
delelor și patru înaintea Domnului, purtând căciuli mari de blană de 
tigru și e6dă de vulpe atârnată. In faţa căciulei aveai oglindă, purtaii 
pist6le la -briti și toporașe în mâni. Ei mergeaii pe jos, strâmbându-se 

  

(1) Sulzer, op, cit, t. III, pp. 337-338, 
(2) Ibidem, t. II, p. 401,
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şi ridend în hohote către privitori, ca să dispue bine lumea, să fie ve- 

selă când va trece Vodă. (1) 

Domnii greci aveaii la Curțile lor pehlivani arapi şi hindii, aduşi 
din 'Turcia (2), cari, asemenea vechilor gladiatori, se luptaii—fără arme-—- 

între dînșiă, făceau feluri de năsdrăvănii şi de jocuri minunate şi ne- 

văgute locurilor nâstre. Unii de pildă săriaii în văzduh, cu capetele 
în jos, peste opt bivoli puşi în rînd, alţii căleau cu iuţelă pe o fășşie 

de tulpan întinsă fără de a se cufundă, ori aruncati căciuli în sus, 

cari atingând pămîntul se prefăceai în feluri de căciuli deosebite. (3) 
- Domnii erai geloşi de a ave pe eci mai vestiți şi mai voinici pe- 

hlivani (), ea să-i pâtă arătă înaltelor obraze ce conăceait din când 

în când în capitalele lor şi să le fie la nevoc buni apărători de pri- 

mejdii. 

Obiceiul se întinse de la Domni îa boerii cei mari, cară încopuri 

să aibă măscdriei sai, cum li se qiceă, nebunii curților lor, dintre 

cari trei mai cu s6mă ati fost f6rte cunoscuţi pe la începutul vâcului. 

Aceștia sunt: 

Prinţipul Zamfir, amicul intim și nedeslipit al Banului Pană Fili- 
pescu. Odini6ră bogasier cu prăvălia lângă Bărăţie, mai pe urmă 

dându-se singur de fii din flori al Marici Teresia și prin urmare 

frate vitrig cu Iosif II şi Leopold ai Austriei. La mârtea Împăratului 
Iosif se lepădase, după cum spuncă, de tron, trecându-l fratelui săi 
mai mic, numai şi numai din dragostea Filipescului, pe care nu se 

îndură să-l lase singur. Mai mult bătrân decât tînăr, gros, alb şi ru- 
men la faţă, cu mustăţile rase, purtă pantaloni de nankin, galbeni, cu 
capac, băgaţi în cisme unguresci cu pinteni, jileteă vârgată, Îvac. ca- 

feniii cu bumbi de metal cu pajură împărătescă, legătură de gât ro- 
şie de pambriii, în care îi intră bărbia cu totul, până la gură, lăsând 

să să de o palmă două colţuri ascuţite de guler serobit. Din buzu- 

narele jileteci atârnaii de-o parte şi de alta, zornăind, două lanţuri 

gr6se cu choi şi pecoţi mulţime. 
Syaberceu, f&t-frumos din curtea Dudescului, spân, cu trei fire de 

barbă, slab și sfrejit numai pelea şi osul de dinsul, sgârcit şi bon-.- 
doc, mititel ca un copil, dar elegant la îmbrăcăminte, încins cu taclit, 
şi purtând câsornic cu lanţ la briit. 

(1) Loc.-Colonel Papazoglu, Istoria Bucurescilor. 
(2) Letopisiţele ț&rii Moldovei: Condica de obiceiuri vechi domnesci a Logoiâtului 

Gheorgachi, t. III, p. 338. 
(3) 41. Odobescu, Dâmna Chiajna, ed. V, p. 82. | 
(4) Letopisifele ţării Jloldovei şi Valachiei: Condica de obiceiuri vechi dom- 

nesci a Logoistului Gheorg xachi, t. III, p. 333, 

-
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AMunea, protegiatul Banului Dimitrache Ghica, care, cu tâte că lumea 
îi diceă Manea nebunul, nu rideă nică odată. Umblă pe uliţe strigând 
în gura mare: «Toţi boerii să moră, mă! numai Manea să r&mână, 
m&!!. Dacă îi diceă eine-va covă, aruncă cu petre. Cu tâte aceste, el 
eră milos şi darnic, tot ce aveă dedeă la săraci. Dacă-ă dăruiă cino-va 
o haină bună, el se ducoă la eroitor sait la cojocar şi o schimbă pe 
haine grâse mitocănesci, pe cari le împărţiă pe la săraci, păstrând 

pentru dinsul pe cea mai prâstă; une-oră r&mâneă numai cu cămaşa. 

Nimeni nu seiă de unde eră, nici de unde venise. Manea eră fârte 

diseret și cinstit. Când Banul Ghica voiă să ajute pe vre-un sărac, 
chemă pe Manea şi lui îi încredinţă ceea ce voiă să-i trimită, căcă 
sciă că cel nu se va atinge de o lesecae. (1) 

In timpii din urmă, cine n'a augit despre Dună, măscăriciul caselor 
boeresă, ori despre Pope Ciupelniţenu, de Dărbucieăă şi de faimosul 
Chimiţă, nebunul din amor, după care se ţinea copiii droe pe uliţe, 
ăci se purtă îmbrăcat în stofă de mobilă şi aveă o biciuşcă lungă 
cu care mergeă apărându-se de trecători. Inebunise sermanul, fiind-că 
i se pusese în cap că eră omul cel mai frumos din Bucuresci. 

Dintre tâte spectacolele publice, nică unele nu aii putut fi, negreşit, 
mai fălose decât alaiurile domnesci, atât prin desfăşurarea puterii 
militare, cât şi prin bogăţia şi frumuseţea odârelor şi vestmintelor, 

cu cară, din vechime, s'ait împodobit Domnii, boerii și curtenii. 

Aşă, Vasilie Lupu se dice că purtă numai la mantă nasturi în preţ 

de 100.000 de galbeni şi, când pureedeă să călătorâscă prin ţ6ră, alaiul 
luă eră atât de măreț cât nu se mai pote altul. 

3.000 de călăreţi şi 2.000 de pedestrași îi meigeait înainte, iar din- 
sul, încunjurat de boeri în haine de mătase, pe cai faleraţi (2), păşiă 
călare între 50 de arcași și 100 de ieniceri. Doi sfapedari (3) steteaii 
lângă Vodă, ţinend unul mâna drâptă, altul mâna stângă pe falera 
calului, iar alţi 20 mergeaii pe amîndouă laturile. Ei crai îmbrăcaţi 
în purpură, cu căciuli ţuguiate împodobite cu stele de argint poleite 
saii cu semi-lune dese. Oştirea cea-laltă, de 10 — 12.000 de Gmeni, 
veniă în urmă. 

(1) Ion Ghica, Scrisori către Aleesandri, ed. nouă, 1887, p. 502 și urm. 
(2) Impodobit cu şea și valtrap de mare preţ, după moda tureâscă. 
(3) Stapedarii erai pagi ai grajdurilor domnesci, cari aveati grijă de curăţenia 

falerei domnesci și ţineaii scara lui Vodă ca să se urce pe cal. 
(4) Codez Bandinus, ed. Acad. Rom.. pp. 144 şi 146,
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Palatul şi ceremonialul din lăuntrul palatului acestui Domn erai 

tot atât de strălucite ca şi pompa ce o desfăşură el în afară. 

Alcătuit din două mari zidiră, una lungă de 80 de paşi şi largă de 

30, care eră loc de întilnire al celor ce aveai afaceri sati dregătorii 

la Curte, alta de 40 de paşi lungă şi largă de 30, în care se aflati 

sămările şi sala de mâneare a Domnitorului, îmbrăcate în tapete au- 

rite şi unde nu puteaii pătrunde decât bocrii cci mari, căpeteniile oş- 

tilor şi episcopii, palatul aveă două curţi păzite de oșteni, căci la ușile 
lui Vodă strejuiait chiar boerii cu slugile şi robii lor. Când se duceă 

la paraclisul aflător în întâia curte, Domnul eră însoţit de ostași și 

de curteni. Areaşii ocupaii atriul din afară, iar boorii se înşiruiaii de- 

alungul palatului în drumul lui. Trei Postelnieci, cu bastâne de au- 
gint polcite, mergeaii înainte, unul dintre Spătari purtă sceptrul, al- 

tul eladiul de amîndouc laturile lui Vodă, al treilea Spătar urmă cu 
spada. Inainte de Postelnicci păşiaii uşierii Curţii. Când trecea Vodă, 

toți se închinait cu mânile la pept, plecând forte adîne capetele 
Când mergeă la biserică în oraș, oștirea se puneă în linie şi el trecoă 

prin mijloc însoţit de boeri şi de 50 de arcași. (1) Clerul în haine 

scumpe îi eşiă înainte cu evanghelia și crucea. 

Curțile domnesci ale lui Petru Șchiopul (1560) se înălţau în Bucu- 

rescă pe poviîrnişul malului stâng al Dîmboviţei, printre bătrâne tul- 

pine de salcii, închise întun larg pătrat de înalte și ţepene ziduri, 

cari pe de o parte se afundaii în apă, proptite cu largi căpriorei de 

pâtră, iar de cele-lalte trei părţi, încunjurate cu şanţuri adinci, își 

arătată pe din afară numai întinsa lor faţă netencuită şi clădită cu stra- 

tură de cărămidi şi de bolovani. 
La mijlocul păretelui din faţa casei se află pârta cu gang boltit, pe 

de-asupra căreia se înălță un turn pătrat cu ferestrue de meterez; iar 
dinaintea porţii eră o podişcă, care prin mijlocul unui scripete se lăsă 

pe de-asupra șanțului şi se ridică la vremi de primejdie. Alte patru 

foiş6re cu temelii întărite apăraii colţurile întinsei împrejmuiri. 

Pe din lăuntrul curţii, nisce lungă şiruri de clădiri cu tinde arcuite 

stai rezemate de acei înalți păreţi şi slujiaii de locuinţe copiilor de 
casă, strejilor şi slujitorilor domnesă; apoi tot în rînd cu acestea ve- 

niaii grajdurile, hambarele şi şoprurile cu tâte tacâmurile d2 drum sub 
îngrijirea Comişilor şi a Şătrarilor. Mai în lăturile caselor domnesci, 

în cară răspundea printr”o tindă de scândură, eraii beceriile sai cui- 
nile şi cuptorele pitărică; în sus, mai pe d6l, din dosul bisericei, jig- 

niţa cu tâtă zaherua, şi în sfirşit de-alungul zidului ce se întindea 

(1) Coder Bandinus, ed. Acad. Rom., pp. 180, 140,— Cantemir, op. cit., pp. 96, 100.
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pe malul gârlci se adăpostiaii saielele cu vite şi zalhanaua Curţii dom- 

nesci. 

Drept în mijlocul ogrăgii, de-a stânga bisericei lui Mircea, se afla 

casele domnesci, clădire mare, pătrată, ridicată, cu ziduri late în pâle 

şi fără tencuială, purtând pe de-asupra lor un coviltir cu cerdac 

înalt şi întins, un adevărat munte de şindilă. Catul de jos al caselor 

abia aveă pe ici pe colea o crestătură, pe unde să intre aerul în be- 

ciurile boltite; de o parte numai, în fundul unei tinde întunecâsc, se 

vedcă gârliciul povîrnit al pivniţei, cu porţile-i de zăbrele; cu tâte acestea, 

ferestrele catului de sus, mititele, lungueţe şi întărite cu vergele de fer 

şi cu oblâne ce se trăgeaii în chepeng (toc), eraii cu mult înălțate 

de la pămînt, ast-fel în cât păretele r&mânea gol şi neted mai până 

sub strâşină. 

In dreptul porţii şi de-asupra cător-va trepte de pâtră, se află uşa, 

cu dou& canaturi de stejar căptuşite cu tinichele şi legate cu drugi 

de fer; acea uşă se doschideă pe o scară de pâtră închisă între doi 

păreți și drâptă, care duceă întrun pridvor, al cărui acoperiș sta re- 

zemat pe stâlpi ciopliţi din bardă și de-alungul căruia se întindea o 

laviţă învelită cu rogojini și cu zăblae. Pe urmă veniă o tindă întu- 

nec6să, în care dedeaii ușile deosebitelor încăperi, din cari unele luncă 

şi înguste, cu o mică ferestrue în fund, locaş de odihnă pentru n6pte, 

purtaii numele de chilii, altele mai întinse şi mai luminate crai salele 

de adunare, cămările feluritolor dregătorii și odăile de cămărași ori 

de obşte a curtenilor. 

Dincolo de tindă se deschidea o sală largă, al cărui tavan de grinqi 

se sprijiniă pe câte două şiruri de stâlpi scobiţi în glafuri şi cu flori 

şi al cărui fund, eşit mai afară din păretele cască, ca un pridvor rotund 

cu parmaclic, eră cu totul deschis. Acâstă sală pardosită cu lespedi, loc 

de ospeţe şi de danţ în dilele căldurâse ale verei, se numiă oră şi 

slujiă în tot-deauna ca loc de adăstare pentru cei ce voiait să intre 

la chiliile nâmului domnesc, sait în sala Spătărici, unde eră scaunul 

lui Vodă, sait în sacnasiul cu gâmlie înaintat pe grindi, care eră obici- 

nuita ședere a Dâmnci şi a femeilor sale. 

“Pâte aceste încăperi, precum și deosebitele băsci sait cămări boltite, 

purtând o culă rotunjită pe de-asupra, în care se afla do-ariîndul pa- 

raclisul, hasnaua saii comâra şi patul domnesc, răspundeait î6te în 

horă, prin nisce uşi, cu tocuri de pâtră înalte şi înguste aduse sus în 

îndoit perghel şi de-asupra cărora se vedea săpat într'o firidă vulturul 

țerii. 

Printmacea sală se făcea t6tă slujba dinăuntru a familiei domnesci,
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pe acolo puteă cine-va să întilnescă, trecând dintr'o odac într'alta, pe 
Domn sait pe ori-care altul dintre ai săi. (1) 

Ospeţele Domhitorilor erati iarăși fârte măroţe şi ceremonia săvîr- 
șirii lor dovediă strălucirea și bogăţia Curţilor n6stre, gel6se de a imită 
fastul celor mai vestite Curți de pe vremi. 

Așă, la dile de mari solemnităţi, «masa se puneă în Divanul cel mie 
din palat (un fel de sală de primire). Sunetul tobelor și al trompe- 
telor daii semn pentru aducerea bucatelor. Stolniecii (servitorii me- 
selor domnesc), cu Vătaful și Stolnicul al doilea le adue din bucătărie 
şi le dai Marelui Stolnie (2), pentru ale pune pe masă. Domnul so- 
sind în sală, J/e/ropolitul gice rugăciunea pentru masă şi bine-cuvin- 
teză bucatele, iar Medelnicerul cel mare (3) dă Domnului apa de 
spălat pe mâni, după care se așâză la locul săit şi toți cei-lalţi își 
jeau scaunele după ranguri. Sfetnicii și boerii cci mari stai primprejur, 
slujind. 

«După ce Marele Stolnie gustă din bucate şi când Domnul începeă 
să mănânce, se trăgeaii tunuri şi r&sună musica, atât cea turesscă cât 
şi cea moldovenâscă. Bâutura cea dintâiii o aduce Marele Paharnic, 
turnând vin dintr'un vas mai mare întrun vas mal mic şi dându-l 
Domnului, după ce Va gustat el întâiii: ceea ce în limba Moldovenilor 
se dice credință. Atunci Metropolitul, Episcopii şi toți boerii se scâlă 
în picidre şi se închină la Domn când boă. 

«Boerii cei mari stai la masă până la al treilea pahar; după aceea 
Spătarul cel mare dă spada Domnului spătarului al doilea, Pahar- 
nicul al doilea servesce cu paharele și toți cci-lalți boori de clasa a 
doua ieai slujba boerilor celor mari. Vodă, în semn de mulţumire, dă 
fic-căruia câte un blid de bucate de pe masă; iar ci, sărutându-i 
mâna, îl ieau și-l duc în cea mai apropiată odac, unde se pune masa 
pentru dînşii. Aceeaşi cinstire cu blidul de bucate o face Vodă şi 
boerilor mai mici, ca bulucbaşii şi căpitanii, observându-se tot acecași 

  

(1) „44. Odobescu, Dâmna Chiajna, ed. V. pp. 69—74. Descripţiunea minunată ce face 
Odobescu despre acest palat mi-a dat indemn s'o așez aci, nu atât ca un docu- 
ment istoric, ci mai mult ca o pildă vie despre architectura și lăuntrica orinduială 
a palaturilor sai mai bine a locuinţelor mai de sâmă de prin vremea aceea în ţâră 
la noi. 

"(2) Marele Stolnie sta în fruntea boerilor mari, aveă privegherea bucătăriilor și a 
Gmenilor din serviciul lor la Curte. EI gustă mai întâiii bucatele și sta la ospeţele 
mari până la paharul al treilea. Peste alte venituri ce aveă,i se dedeă îndestularea 
de la Curte, 

(3) La ospeţele solemne dedeă de spălat Domnitorului și eră plătit cu veniturile is- 
prăvniciei judeţului Ștetânesci.
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ceremonie la dînşii ca la boerii mari. Aceştia, după ce ai mâncat, se 

întore la masa Domnului, unde își ieait iar slujba. 

«Masa fiind pusă în lung, Armaşii cu busduganele lor stait la-capă- 

tul că ca garda Domnului. 

«După ce ai băut cu toţii vre-o câte-va pahare de vin... mai beait 

iarăşi câte un pahar mare, drept mulţumire pentru harul şi îndurarea 

lui Dumnedeii, al doilea îl beaii în sănătatea Impăratului, fără de a 

arătă vre-un nume, iar pe al treilea Jetropolitul îl închină cu câte-va 

cuvinte în sănătatea lui Vodă, la numele căruia toţi bocrii se sedlă, 

punându-se după ranguri la rînd în mijlocul salci Divanului. După 

rugăciune, J/etropolitul face cruce în faţa Domnului şi-i dă binecu- 

vîntarea, iar când pune Domnul paharul la gură, se slobod tote tu- 

nurile dimprejur şi tote musicele r&sună, La acest pahar, numai sin- 

gur Vodă bea; după dinsul bea Metropolitul dintrun pahar de ar- 

gint, ca de o sută de dramuri, stând la locul lui, în picidre. - Boerii 

coi-lalți  deşertă paharele ce li se daii, apoi merg de sărută mâna 

Domnitorului, ţinuţi de către J/arele Posteluie de subsuori, şi se în- 

tove la loc. După accea se bea în sănătatea Dâmnci, a fiilor şi a fii- 

celor că şi pentru alţii mulţi, precum se întîmplă la asemenea prile- 

jură, când capetele sunt înferbîntate. Domnii mai datină să se sc6le 

de la masă mai înainte de aprinsul lumînărilor, pe cară după ce Alu . 

vele Medelnicer le aşeză pe masă, toţi 6speţii se scâlă în piciore şi . 

se închină către Domn; şi când pune el șervetul pe masă, e semn că 

ospăţul s'a isprăvit. 

«Atunci Alarele Postelnie dă o lovitură în pămînt cu băţul lui de 

argint, pe care îl pârtă în mână, şi la acest semn toţi câți pot să se 

sedle trebue să se ridice de-odată în sus, cei cară nu pot singuri sunt 

ridicați de alţii. Medelnicerul mare aduce iar apă de spălat pe mâni, 

Vodă se spală, îşi face trei cruci, când elropolitul rostesce rugăciunea 

de scularea de la masă, apoi cu capul descoperit îşi iea s6ra bună de 

la toţi şi ese. 

«După masă, musica domnâscă petrece pe boeri până la casele lor, 

iar a doua di se adună cu toţii în sala de audienţă şi, sărutând mâna 

Domnului, îi mulţumese pentru cinstea ce ai avut şi se râgă de c- 

tare pentru greşalele ce pâte ait făcut din beţie.» (1) 

Aceste pompe, împrumutate de la Impăraţii Bizantini şi de la Regii 

Poloniei, se păstrară cu puţine deosebiri la Domnitorii noştri pămiîn- 

teni şi, numai după venirea Domnilor grecă, luară cu totul forma ŞI ca- 

  

(1) Cantemir, op. cit., pp 101- 103.
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racterul turcesc. (1) De atunci până târdii în vâcul de faţă, numele 
dregătoriilor Curţii, orînduiala alaiurilor, ecremonialul din lăuntrul pa- 

laturilor domnescă, locuinţele, îmbrăcămintea, îndeletnicirile familiilor 

domnesci, ale curtenilor, precum şi ale boerilor ţării fură aprâpe icâna 

micşorată a celor ce se petreceaii în aceleaşi împrejurări în capitala 
Imperiului otoman, la Curtea Sultanului sait în palaturile celor mari 

şi puternici de la Stambul. (2) 

In adevăr, iată cum descrie un martur ocular palatul Principelui 

Grigorie Ghica: | 
«Palatul, în care locuesce adi (1775) Domnul Moldovei, e un vechiii 

castel (aflător în Beilie), care a slujit de grajduri şi spital Ruşilor în 

vremea războiului. 

«Principele i-a spoit numai pereţii cu var şi a lipit cu hârtie albă 
ferestrele stricate. Camerele sunt fârte mari, însă fără mobile, afară 

d6r de odaia de culeare a Inălţimii sale. Gospodăria e aşă de bine 

făcută în cât, la masa chiar a lui Vodă, nu se schimbă şervetole de 

cât la două săptămâni şi paharele de vin sunt ştirbe şi cu picidrele 
stricate. Când însă Principele vrea să-şi desfășure fala şi bogăţiile— 

de pildă la qiua lui, — atunci mesele sunt acoperite de porţelane şi 

de argintării. Ceea ce este ciudat la aceşti despoţi ai Moldovei şi Va- 

lachici e deprinderea ce ait de a-şi strînge t6te bogăţiile: bani, giu- 
  

(1) Sulzer, op. cit., t. III, p. 334 şi urm. — Cantemir, op. cit., pp. 40—63. 

(2) V. al. Ureechid în Istoria Românilor (1774—1786) ne dă, la pp. 568—571, o amă- 

nunţită deslușire despre alaiul cu care Alexandru Ipsilante a intrat în Bucuresci 
la 3 Februarie 1773. — Acolo vedem mergând înaintea Domnului pe Baş-Beşligu 

cu neferii sti: de pildă, pe delii, tufeceii şi odobaşii lor, pe Iurucbaerac, Cioho- 
dari, Schemeni-Agassi cu Divan-Efendissi, pe Orta-cusac cu Tabla-başa, pe Ia- 

macii lui Saraci-başa, pe Icioglandar, pe IMasahirlii împârătesci, pe Deli-başa, 
pe Giuler-Agassi, pe Baş-Ciohodar și Tufecei-bașa, iar după Domn Sangeacul 
imperătesc, Cafegi-başa, Ici-Ciohodar, edeelii și mehterhancua!! 

S'ar crede omul mai mult în ţâra tureâscă, decât în capitala pămîntului românesc, 
cetind asemenea posnaşe nume și posnașe obiceiuri! . . . Acelaşi alaiita între- 
buinţat Michaii Vodă Suţu, când a primit în Bucuresci //atişerful din Februarie 
1784, alai pe care însuşi istoricul (V.A Urechiă) îl numesce marele alaii, în citata 
sa lucrare, pp. d38—551. — Veqi şi A. Philemon, Ciocoii vechi și noi, pp. 315 — 316, 

alaiul pe vremea lui Caragea. 

Unde mai erai pe atunci dorobanţii, vinătorii de plaiii şi de OI, cu lungi si- 
neţe, roșiorii şi verdişorii purtând mintene roşii şi verdi? unde pldcșii, seimenii, 
aprozii, ferentarii cu lănci poleite la vîrf şi mânere, vdtaşii, armăşeii, lipeanii, 
pandurii, copii de casă, Spătarii, Banii, Vornieii şi toţi veliții boeri ai lui Ma- 
teiii-Basarab, ai lui Vasilie Lupu, ai lui Ştefan-cel-Mare, ai lui Michait-Vitâzul? Amin- 
tirea ca şi vitejia lor perise din mintea tuturora mari și mici în faţa stârpiturilor, 
caraghiozilor şi veneticilor ce ne copleşise ţâra, sufletul și mintea!
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vaeruri, vestminte și mobile scumpe, în lăqi sai cufere de drum, ca 

şi cum ar fi gata să pornâscă în fie-ce minut. De alt-fel, nu fără pricină 

fac ci acesta, căci sunt ameninţaţi neîncetat să fie ori detronaţi cu 

sila, ori ridicaţi fără veste de Turci, oii asasinați; așă că luând ase- 

menea precauţiuni, familiile lor pot cel puţin scăpă covă din lucrurile 

şi averea ce ail.» (1) 

Palatul din Bucurescă al lui Vodă Caragea, după arderea Curţilor 

domnesci din d6lul Spirei (1813), ceră compus dintrun şir de case 

cu două rînduri, ce începeaii din Podul Mogoş6ei şi se terminati di- 

naintoa caselor Generalului Herâscu, pe ulița şcolei. Ca zidărie, cră o 

erămădire de material în care se vedeai mai multe ordine de arehi- 

tectură, imitate în ceea ce aveai mai grosolan şi mai neregulat. Fa- 

țada din Podul Mogoșsei aveă un balcon în formă de chiosc turcesc, 

mobilat cu divanură şi laviţe de catifea roşie, în care Principele își 

luă adesea cafâua şi fumă ciubucul privind la trecători. 

«In partea despre Momolo, eră un şir de odăi ca chiliile călugăresci, 

în cari şedeaii îdieliii, neferii şi iceioglaniă domnesci. Fundul curților 

despre Her&scu eră pentru grajdui, unde se ţineaii armăsarii de 

Missir şi Arabia, iar în faţa Podului Mosoşsci eră un zid simplu, 

care închideă în întregul stii marele pătrat ce compuneă reședința, 

avend intrarea principală printro portă numită: Paşa Capussi. 

«Palatul domnesc pe atunci eră un centru unde se adună tot ce aveai 

Bucurescii mai inteligent, dar şi mai leneş și mai depravat tot de 

odată. El eră plin de boeri şi de calemgii de tot felul, dintre cari 

Fanarioţii se deosebiaii prin cochetăria umbletului lor, prin desele 

complimente şi femenele ce făcea şi mal cu s6mă prin eleganța vest- 

mintelor, tăiate după ultima modă venită din Fanar. 

«Interiorul curţii presintă vederii o privelişte forte curidsă şi variată: 

mai întâi, vizitiii lui Vodă preumblaii armăsari, îmbrăcați cu ciollure 

cusute cu sîrmă de aur, pe dinaintea caretelor şi buteilor bocerescă și a 

unui şir de odăi, în cari tufeceiii, arnăuţii şi satiraşii îşi curăţiaii ar- 

mele, şucrând printre dinţi vre-o arie albanesă. In lăuntru şi afară 

din pârtă, o adunătură de popor din clasele de jos căscă gura la în- 

vîrtelele şi strîmbăturile pehlivanilor şi măscăricilor domnesci. Si- 

migiii cu tablele lor sferice puse pe cap şi cu tripodele de lemn la sub- 

ți6ră, împreună cu bragagiii şi salepgiii arnăuţi, făceaii contrast cu 

alunarii şi cu şerbetgii din Fanar, cari purtaii pe cap fesuri mică cu 

funte stufâse de ibrișim și cămăși de borangic subţire . . . In fundul 

  

(1) Jean Gara (fost secretar al lui Vodă Gr. Ghica) Histoire de la Moldavie et 

de la Valachie, Paris 1781, p. 184.
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curţii diferite grupe de masalagii şi de pungaşi, jucând unii în nuci, 

alţii iasie şi tură, alţii la o para cinci şi stos pe despuiate. Aceşti 

tâlhari, în mare parte Fanarioţi scăpați din închisorile Stambulului, 

jefuiaă liberi, în Curtea domnâscă, pe Gmenii fără experienţă şi 

creduli.» (1) Da 

Musica a fost tot-deauna tovarăşa duiGsă şi dătătore de însufleţire 

a vicţei Românului. Glasul ei molcom și dulce i-a înseninat aleanul 
sufletului, viersul că șăgalnie şi sprinten i-a aprins scântia veselici în 
sânge. 

De la palatul domnesc până la coliba păstorului a răsunat ea,— cre- 
dinei6să mișcărilor inimii,— în vremi de dragoste și de nevoi. De aceea 

şi este, fără ocoliri meșteșugite de forme, fără îmbinări felurite de to- 
nui, naiva expresiune a unor simţeminte naive, deşi pline de doruri, 

de amărăciune şi de isbucniri, când și când sgomotâse, ale trecăt6- 

velor bucurii. Şi din gură, din frunză, din fluer, a făcut să r&sune ho- 

mânul văile munţilor, poenele codrilor: şi largul câmpiilor, sub îm- 
boldirea farmecului din pept, precum în vremi de cumpănă le-a umplut 
el de glasul buciumului (2), chemând pe ostaşi la luptă și la isbândă. 

Din vechime surlurii, corniştii şi toboșariă ai păşit în fruntea 6stoi, 

iar pe Domnii pămîntoni (rîmbifașii, flaautiştii,. paitcerii (ţimbaliştii), 
flucrarii şi cântăreții din liră i-au însoţit la alaiuri. (3) 

De alt-iel, la Curțile nostre domnesci ait fost tot-deauna două soiuri 

de musici: cea pămîntenă (lăutarii ţigani) şi cea străină (europână şi 
tureâscă (mehterhane și tubulhane), cari cântau fie-care în deosebi sai 

t6te împreună, după împrejurări, 

Aşă, la mesele domnesci date la praznice însemnate, musica eră ne- 

lipsită, musica vocală și instrumentală, care dese-ori eră însoţită și 

de lovitură de tunuri, pentru mai mare cinste. Sunetul tobelor şi al 
trîmbiţelor dedeaii semn pentru aducerea bucatelor, iar când Domnul 
începeă să mânânce, se trăgeă cu tunurile și râsună musica, atât cea tur- 

câscă cât şi cea moldovenâscă (4), căci de altfel ese şi cade Domnului să 
aibă la masa sa multe feluri de tobe, de viori şi de surle de veselie.» (5) 

(1) W, Philemon, Ciocoii vechi şi noi, pp. 27—29. 
(2) hogălniceanu, Lotopisite, t. 1, p. 127: «iar buciumul serviă a da semn de răs- 

boii» dice cronicarul Wicolae Costin. 

(3) Codez Bandinus, ed. Acad. Rom., p. 144, cu prilejul deseri icrii ce face despre 

serbarea Bobotezei la Iași în vremea 1uă Vasilie Lupu Voevod. 
(4) Cantemir, op. cit. p. 101. 
(5) Ilasdeă, Archiva Ist. a României, t. 1, Documentul No. 311: Povaţa dată de 

Neagoe Basarab fiului sti Teodosie despre rînduiala Curţii domnesci.
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Când Metropolitul se seulă, pe la mijlocul mesei, să închine în sănă- 

tatea lui Vodă, se sculat cu dînsul toţi Gspeţii şi, îndată se dedeai tu- 

nurile, musica nemţescă, lăutarii țigani şi tubulhancua turcesc înce- 

peaii să cânte, pe când cei patru diaconi de la spatele Metropolitului, 

cu dascălii lor, diceaii în cor o rugăciune destul de lungă. (1) 

Acâstă datină îşi trăgea obîrşia de la obiceiurile celor mai vechi 

Domni ai ţării. Așă, la mesele Voevodilor Basarabi și Muşatini se 

cântă şi se glumiă mult. Căntecul: 

Ştefan, Ştefan, Domn cel mare, 
Sâmăn pe lume nu are 

se cântă înt”un glas de către meseni de-odată. Măscăricii își făceau 

mendrele, dicând lui Vodă «măi vere»>. Curțile domnesci erai pline de 

cimpoiaşi şi ospeţele ţineaii câte dout-spre-dece câsuri în șir. (2) 

Diaconul Paul de Aleppo serie, că la prândul Țarului numai cân- 

târeţii cântai imnună, dar fără fluere, fără tobe şi fără alte instrumente 

musicale, ca la Beii Moldovei şi Valachici (3); iar Logofătul Gheorgachi, 

în Condica lui de obiceiuri vechi şi nouc ale Prea Inălţaţilor Domni, 

însâmnă că, în ajunul Crăciunului, cum şi la Bobotâză, se făceă masă 

domnâscă la Spătărie, şedând Metropolitul cu Episcopii şi boerii și pe 

cine mai poronceă Domnul şi din cei mazili (fără slujbe), însă masă 

fără caftane şi fără dvorâlă (fără ceremonie), cu cântări bisericesti, 
mehterhanea şi cu ţigani. (4) 

La Sf. Vasile iarăşi, după ce Domnul eşiă din biserica cea mare cu 
toți boerii, după sfîrşitul slujbei de seră, mergând Domnul la Spătărie, 

mergea şi Metropolitul cu archiereii şi cu toţi boerii, de ședeaii în Spă- 

tărie, la rînduială, şi li se dodeă futuror câte un pahar de vutcă, cofe- 

tură şi cafea. Insă întâii Domnul, când ridică paharul la gură, îndată 
se făcea șanlic de slobodirea a tâte tunurile, cu focul mărunt şi cu meh- 

terhanea; după mehterhanca, ţiganii obicinuiţi, ce cântă la masa Dom- 

nului, făceait şi ci o giectură de un scopos.... După acesta, dacă în- 
seră, mergea mehterhanâua de făceă un nubet şi despre Dâmna și la 

Beizadele, apoi la Metropolitul şi la toţi veliţii boeri cu boerii, luându-și 

mehterbaşi şi cei împreună cu el bacşișul cel obicinuit. (5) 
Mehterhantua pare a fi fost musica stabului domnesc, întocmită 

(1) Sulzer, op. cit. t. III, cap. 5, p. 334, 
(2) M. Eminescu, Prefaţă la <Palavre și anecdote» de E. Baican, 1332. 
(3) Masdeă, Archiva Ist. a României, 1865, t. I, partea 2-a, p. 111. 
(4) Kogălniceanu, Letopisiţe: Condica de orînduieli a Logofătului Gheorgachi, 

t. III, p. 310. 

(5) Ibidem, p. 314.
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numai din Turci, sub ascultarea unui mehferbaşa (capelmaister), având 

ca instrumente: şâse ehkindii sdă tobe îmbrăcate în roşu, gemparale 

(cimbale, tesură) (1) şi un fel de /rerutbois imperfect, cu sunetul forte 

ascuţit şi ţipător. (2) , 

Tubulhanâua eră musica tureâseă militară, pusă sub ascultarea 

unui islam-etuș (tambur-major), care purtă un toiag lung îmbrăcat 

cu argint şi cu o mulţime de hasdrame (atârnători) pe dînsul. (3) In- 

strumentul ci de căpetenie eră tambelechiul: un fel de timpan între. 

Duinţat forte mult în vechime la musicele otomane. Eraii mai multe 

soiuri de sunare cu acest instrument; cel mai obicinuit însă, care se 

întrebuinţă în vremea Domnilor greci la noi, oră acesta: fio-care ar- 

tist avea două tumbelechiuri, unul acordat în sol, cel-lalt în do (cheia 

de bas), pe cari le loviă cu ciocanul după Gre-cari regulc, şi formă 

acompaniamentul melodiilor puse în executare. 

Aceste amîndout bande de musică tureâscă cântaii după împreju- 

ări: nubeluri (cântece vesele, marșuri), pestrefuri (4) (preludii, uver- 

turi), manele (cântece melancolice și de amor). Fondul acestor două 

musici fiind însă toba sait timpanul, sunt înţelese cuvintele Românului: 

bate mehterhaneauu, când ea cântă în. Curtea domnâscă, la câsul prân- 

dului, ori la vre-un alai, la vre-o căftănire de boer mare şi la praz- 

nicele împărătesc. . 

Musica. europenă, sai mai bine nemţâscă, menită ca de la Curtea 

domnâscă să împrăștie gustul şi dragostea armonică și clasicităţii prin- 

tre boerii noştri, n'a avut nică odată mare căutare, dacă trebue să credem 

ce se serie despre dinsa: «In tte dilele la masa Domnului trebue să 

cânte musica, fie tureâscă, fie mai rar cea nemţâscă, numai dacă acc- 

sta din urmă îi place Principelui, lucru ce o singură dată lam vădut la 

Curtea celui de astădi, care trebue să şi fi lincenţiat musica nemţscă, 

Firea fluturatică şi uşurică a Grecilor nu-şi pâte află, o jumătate de 

(1) Loe-Colonel Papazoglu, Istoria Bucurescilor.—La alaiură, mehterhancua, ca şi 

tubulhanâua, mergeă călare, iar tobele ci se nuimiaili chindii din pricina vremii 

când suna prândul în Curtea domnâscă, chindie numindu-se timpul gilei de la 

amâdă la apusul s6relui. 
(2) A. Philemon, Ciocoii vechi şi noi, p. 30. 
(3) Locot.-Colonel Papazoglu, op. cit. 

(1) Letopisifele Ţerii Moldovei, t. III, pp. 332, 333: «Mai pe urmă aii venit şi meli- 

terbașul Pașei, cu toţi mehterii sti, la Curtea Domnului, de i-a dis un pubeţ... şi 

vrând Paşa ca să audă și pe mehterbaşa Domnului ce meșteșug are, a dis Dom- 

nul ca să poruneâscă lui mehterbașa să dică un pestref, şi începând mehterbaşu 

şi dicend un scopos ca acela, aii fost forte plăcut Pașei (Lucituiulun Pașa) meşte- 

şugul şi dicâtura lui... >
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an măcar, mulţumire într'o distracţiune Gre-care. Ei n'ai nici răbda- 

rea să privâscă la un danţ deplin, nici să asculte până la sfirșit o 

simfonie cântată de musicanţii noştri. Cu mirare am audit adesea, şi 

mi-a părut ră de bieţii 6meni, cum în mijlocul unui adagio aii fost 

opriți, trebuind să încâpă un allegro sait vre-un danţ unguresc, fără 

să li se lase vreme să ica instrumentele trebuincibse, ca waldhor- 

nul sait basonul, pentru acâsta, siliţi deci a le execută bunădră pe 

harpă (1) 
bămâneaii decă Idutariă, [iganii, cum îi numiă şi-i numesce și 

astăgi tâtă lumea, cari, dăruiți de natură cu o minunată pricepere a 

musiccă, nu numai a musicei naţionale, ci a ori-cărei alta le-ar atinge 

audul, aă putut, din vremile cele mai vechi, să încânte,—-cuvîntul nu 

e prea pretenţios,—nenum&ratele generaţiuni de 6meni ce i-ait ascultat. 
Scriitorii cci mai cu vadă, călătorii de înalte trepte şi chiar Suve- 

ranii, cari ai avut prilejul de a-i augi, aii admirat iscusinţa, talentul 

şi dibăcia lăutarilor de la noi. | 
'iganii ai sarcina de a le gâdilă urechile cu vioră, chitără şi cu 

un fluer cu opt ţevi, în care suflă ci, treeându-l mereit mereit pe din- 

naintea gurii (2); căci sunt cu deosebire fârte îndemănatecă pentru 

musică şi cu vidra şi cu cobza şi cu naiul (musealul). Intru acâsta 
ci întrec pe ori-care altă naţiune și chiar pe Perşi, precum a mărturi- 
sit însuși Hanul, fratele Şahului Persiei, caro, trimis la Napoleon 

Bonaparte ca ambasador şi întorcându-se din Francia prin 'Ţâra-Ro- 

mânescă în anul 1810, s'a minunat de talentul lăutarilor ţigani şi mai 
vîrtos de muscalagii. Ei cântă şi din gură de minune şi, fără a avâ 

vre-o învățătură Gre-care sistematică, compun şi cântece f6rte dulci, 

că şi musicanţii Europei îi admiră. (3) 
In Iaşi, pe la începutul vâcului, t6tă musica se încheiă în taraful 

lui Barbu Lăutaru şi al lui Anghelufă, iar la Botoşani, eră al lui Wă- 
stuse. Barbu eră însă cel mai vestit. El făceă desfătarea boerilor la 
mese şi la potreceri, el dedeă târedle mahalalelor cu tinerii cari 

voiaii să-şi cânte patima dragostei către vre-o afrodită. Alecsandri a 

făcut dint”însul un tip ce va rămân6 viitorimii. Cântecele lui de 

lume, ca: Ajungă-ță puiule,— Lună, lună, mult eşti plină!— Iată florea 
vieței mele,— Sârta mea licălosă, — Vedi nemilostivo, vei! — Dacă 
strig, cine maude? şi altele multe, băgaii văpăi în inimi tinere și b&-. 

trâne; iar horile şi danfurile de salon, pe cari le meşteşugiă el, ar fi deş- 

(1) Sulzer, op. cit, t. III, cap. 5, p. 339. 

(2) Carra, Histoire de la Moldavie et de la Valachie, 1781, p. 159. 

(3) Dionisie, Photino, Istoria generală a Daciei, t. II, p. 239.
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teptat şi pe un mort, — povestea Medelnicerului Drăghici, pe care 

Pam cunoscut la V. Alecsandri. | 

La 1813, cu prilejul venirii Împăratului Alexandru I la Chişinău, 

Postelnicul Dumitrache Plaghino și Postelnicul Costache Pantazoglu, 

trimişi din partea ţării să-l salute, luară cu dînșii cele trei tarafuri 

de lăutari din Moldova, cari-cântară ast-fel la un bal dat în ondrea 

Ţarului de către bocrii din Basarabia. (1), 

Lăutarii făceaii parte de drept din alaiurile domnescă încă din v6- 

cul trecut. (2) 

Faimosul pianist Franz Liszt, care dedeă concerte în laşi la 1847, 
a . 1. - y TI IT 

având prilej de a augi pe Barbu cu banda lui, se entusiasmă întratât + 

de talentul cu care el cântase mai ales aria: «Tu-mă diccui odald», 

că Va luat în braţe şi Va sărutat, apoi a închinat paharul cu dînsul, 

proclamându-l musieant genial! 
In Valachia, pe vremea lui Caragea, eraii numai dou& musică cu- 

ropene: una a lui Niculescu în Bucuresci și alta a lui Chrisoscoleu 

la Buzăi. lie-care dintre musicanţii” acestor două bande trebuiă să 

cânte cu naiul pe lângă un alt instrument, de pildă: vidra, viola, 

violoncelul şi chiar contrabasul, tobe mată şi mici, numai capel- -maiste- 

rul eră apărat de acâstă datorie, el cântând numâi din vidră şi arătând 

celor-lalţi tactul și- nuanțele. (3) 

Lăutarii cei mai vestiți din Bucuresci ai fost: Dumâtrache Ochi- 

Albi, Drăgan, Marinică, Andreiaş feciorul lui Puiu, Radu Ciolac (mu- 

sealagiul), fratele lui Drăgan și tata lui Dinicu Ciolae de astăgi, cel 

care a făcut furori la Exposiţiunea din Paris de la 1889. | 
Dintre cci mai tineri sunt: Pădurenu, care a avut atâta succes la 

Petersburg şi a cântat de mai multe-orirînaintea Țarului Alexandru III, 

Năstase Ochi-AlVi; iar Gheorghe Dinicu şi îvate-sti Dumitru Dinicu, 
amîndoi profesori la Conservatoriul din Bucuresci, sunt unul com- 

positor distins de bucăţi naţionale, altul violoncelist printre ec emi- 

nenţi astădi în Europa. 
Din numărul acestor ilustraţiuni nu. trebuese uitaţi şi lăutarii din 

provincie, ca vestitul Dobrică din Ploesci, S/ănică (lăiutarul 'Polcov- 

nicului Solomon) din Craiova, Andrei Moldovenu, Pultan viorarul 

şi Ionică din Focşani, Sinieă din Pâtra, Bârleză din Brăila şi mai 

(1) 7. 7. Burada, Almanach musical pe -1876, pp. 74, 75 

(9) PV. A. Ureehiă, Ist. Românilor, 1794—1786, p. 589. 

(3) X. Philemon, op. cit., p. 172 în notă. 

|
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ales cobzarul Pelre Creţu Șolean (1), un adevărat rapsod naţional. 

Pe lângă aceşti maestri ai cobzei, ai viorii, ai naiului, eşiţi în mare 

parte dintre foştiLabi ai caselor bocresci, mai crai în Bucuresci și 

în Iași diletanţi cu mult talont, cară ai lăsat un nume bun după 

dînșii. 

Aşă Vornicul Zeodor Burada cântă minunat din chitară, dedeă 

chiar lecţiuni și compusese pe la 1831 o gramatică sait șc6lă, cu pilde 

de. arii, de danţuri, de cântece, pentru acest atât de ingrat instrument. 

După dînsul cei mai distinși chitariști ai Moldovei ai fost: Joan 

Cuvtu, Leonard Bancherul, Colonelul Cosinski, Papazoglu-Zinenu. 

D-na Flenu G. Asachi a fost o măâstră chitaristă şi cântărâţă, eleva 

celebrului tenor Donzelli, precum şi pianistă pasionată. Iiica sa J/er- 

miona Asachi, mai târdiă soţia lui Edgard Quinet, şi Săftica Paladi 

cântaii bine cu harpa. 

Vornicul Iordache Bueșenesecu, Banul Iancu Peristeli, Vornieul Alecu 

Păşeanu, Spătarul Nicolae Carp şi alţii învătase să cânte cu. Pemet- 

nul (un fel de vidră cu 7 edrde) de la lăutarii „4rif Aga şi Aicolae 

Bureaşu. 

 Paharnicul Vasile Urechiă din Botoşani eră cel mai meşter executant 

din canon (instrument.ca cimbala ungurâscă de adi, cu cârde de maţe 

de pesce, în număr de 72, cu care se cântă cu amîndout mânile, având 

la degetul arătător un degetar fără fund, iar între degetar şi deget 

o limbuţă de bagă, cu care se atinge cârdele) ; iar Căminarul Grigorie 

Avram şi Paharnicul Toder, grămăticul lui Andronache Drăghici, erai 

vestiți cu manelele, samaelele şi iacsimurile lor după moda tureâscă. 

Printre cântăreții din gură, crait negreșit cei dintâi psalţii de la 

biserici, între cară Spătarul Iancu JMalaza, venit cu Michail Vodă Suţu 

la 1819, întreceă pe toţi şi ca psalt şi ca cântăreţ (hanend6) de lume. 

Se gice că la un prânq dat de Vornicul Iordache Drăghici curtenilor 

lui Suţu, când Malaxa începu să cânte jalnica elegio: '/ogis pă rap pa- 

pur, nevasta Postelnicului Dumitrache Plaghino atât a tost de mişeată, 

că. a leşinat. Cântecul fusese compus la Țarigrad cu prilejul morții unci 

nepâte a acestei atât de simţitâre Postelnicese. De câte-ori cântă acest 

Malaxa la petrecerile bocrilor, eră acompaniat de către Grigorie Avram 

din tambură şi de -Indrie Vizanti din neiă (un fel de fluer de trestie 

  

(1) De la acest Creţu Șolean a putut culege d- G. Den. Teodorescu ecle mai 

însemnate balade şi legende naţionale, publicate în importanta sa colecţiune. Câte-va 

din cele mai frumâse ati fost de curînd traduse (1896) în versuri francese de un 

distins filo-român, d-l Jules Brun, şi publicate în meritosa sa Incrare : Le Romau- 

cero roumain.
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cu 7 găuri, din care so cântă ţinendu-l pe buze ca un cazat) și se 

dice că nu eră nimie mai armonios decăt glasul cântărețului însoţit de 

acele instrumente. (1) 

In Bucuresci, cel mai bun cântăreţ din gură, care eunosceă și-armo- 

nia şi piano, a fost pe la începutul vâcului „uton Pann; pe lângă dînsul 

steteai Petrache Nănescu şi fiul dascălului Chiosca de la Udricani, cari 

împreună eraii veselia grădinilor lui Deşliu, lui Pană Breslea şi a lui 

Giafer şi fără de cari fii de boeri mari, ca. Iancu al Raliţii Moruz6ci, 

Bărbucică al Tiţii V: icărâscăi, fraţii Băre ânesci, Costache Faca şi alţi 

tineri, nu puteait petrece. 

Năneseu, care cântă bine şi din viGră, compuncă cântecele lăutarilor 

din Scaune, dintre cari cele mai vestite craii pe atunci: 

Ah! iubito cale bună, Inima mea multe are 

Dar te rog nu mă uită... Culese după "ntimplare ... 

Rața ici, rața colea, 
Ah! amor, amoraș, 

Raţa pasce papura .... 
Vedâ-te-aş călugăraş ... 

Ardă-ţi rochiţa pe tine 

Cum arde inima în mine!... Cine în amor nu crede, 

Pâtră de-al fi. te-ai desface War mai căleă Grbă verde! 
? 

Si la mine te-ai întârce!... 

Nicolae Alexandrescu, tot elevul dascălului Chiosea, aveă aşă do fru- 

mos glas, că de cum l'a audit Grigorie Ghica ia luat la el în casă 

și-l plimbă nâptea în butcă dinainte, de-i cântă cântece de lume. Când 

Grigorie Ghica s'a făcut Domn, Alexandrescu a ajuns Cafegi-başa. 

Tot din şedla de la Udricani ai eşit pe atuncă cei mai buni psalţi, 

precum: Chiru de la Biserica Eneci, Dumitrache Bondoliu, tata r&- 

posatului Vlădică- Calistrat, Unghiurliu de la Sărindar şi Petre Efesiu, 

care mai târgiii ajunse cântăreţ în strana dreptă la Patriarehie. 

Unul însă, care pe lângă toţi cântăreții aceștia însuşiă multe daruri 

ale minţii, eră om cu carte pe acoa vreme şi aveă adîncă cunoseinţe 

musicale, eră Nicolae 'Philemon, care, cu o memorie neîntrecută, de | 

cum corifoii literaturei, Iancu Văcărescu, Eliad, Gr. Alexandrescu ori 

Anton Pann, făceati o poosie, a doua di o recită din loc în loc, cântă 

pe din afară şi forte bine ariile tuturor operelor ce se jucait în teatrul 

de la Momolo, fu corist în trupa Madamei Karl și mai pe urmă 

cântă cu flautul în orchestră sub direcţiunea lui Papa Nicola, fu ga- 

zetar, critic de teatru, foiletonist şi serise pote unicul roman de_nă- 

  

(4) T. FT. Burada, Almanach! musical pe 1877, pp. 80—87, — Recensiuni verbale de la 

V. Alecsandri, Ion Ghica. D, Cracti, Costache Strat, Episcopul Melchisedec,
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avuri de pe vremea lui Caragea,—Ciocoii vechi şi noi,— ce avem în 

literatura nâstră până acum. (1) 

Dintre tinerii generaţiunii următâre, col mai talentat a fost fără 

îndoială Nicolae Iatropulo, care cântă minunat din chita ă şi vidră; 

iar d-ra Fufrosinu Vlasto, mai târdiă Fufrosina Popescu, soţia Co- 

lonelului Popescu, Adjutant domnesc, a avut strălucite succese în 

străinătate ca primadonă, sub numele împrumutat de JMarcolini, 

după ce debutase la 1832 pe scena teatrului, Societăţii filarmonice, 

ea clevă a şeoici de deelamaţiune înfiinţate de Câmpineanu, Eliad 

şi Aristia. 

Pe scenele teatrelor celor mari de operă din Europa şi din Ameo- 

rica at căpătat apoi, în dilele nâstre, un renume de stele printre 

cântărețe: Elena Theodorini, fiica actorului Theodorini, și d-na Fa»- 

tula» (sub numele împrumutat de Darelâe), fiica moșierului Haricli 

din Bucuresci. 

Din înalta societate puţine femei, cât de distinse prin spirit şi de 

bine crescute ati fost ele, fârte puţine s'ait dedat la studiul musicci 

şi la desăvîrșita cunoscință a vre-unui instrument musical în deosebi. 

Dacă este adevărat că Voichifa, fiica lui Radu-cel-Frumos şi soţia 

lui Stefan-cel-Mare, pe lângă gingăşia rostului şi frumuseţa chipu- 

luă, eră mult iubitâre de cântări; că Domnița Rozandra, fiica lui 

Petru Rareş, învățase musica, de eră o desfătare pentru cei ce o ascul- 

tai; că fiicele lui Constantin Brâncovânu, cu «dascăli iscusiţi din Nem- 

ție deprinsese meșteșugul cântării cu harpa», —aceste plăcute îndelet- 

niciri ai fost puţin câte puţin date părăsirii, lăsându-se ţiganilor din 

casă, dascălilor de biserică, Grecă şi Români, arta cântării vocale sait 

instrumentale. ” 

Abiă la începutul v6cului nostru găsim pe Domnifa Ralu, fiica cea 

mică.a lui Vodă Caragea, însufleţită de dragostea musicci, cunoseând 

şi pricepând pe compositorii clasici şi dând ea însăşi cea mai bună 
pildă la noi despre acâstă nobilă pasiune, înființând la Cişmeua ho- 
şie col dintâiii salon, în care se adunaii boerii şi cucânele ca să pe- 

trâcă sorile de ârnă cu danţuri şi cu cântări. (2) 

In Moldova, casa Rosnovanului, casele Sturdzescilor şi ale Cantacu- 

zinilor erait iubitâre şi ocrotitâre ale artelor frumâse şi câte-va din odra- 

slele lor sai distins, fie personal, fie prin stăruința şi ajutrele ce 
maii cruțat, întru înflorirea acestora în capitala ţării. 

  

(1) Jon Ghica, Scrisori, ediţie nouă, 1887, pp. 55—63. 

(2) A. Philemon, op. cit., p 19%,
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In Bucuresci găsim mai târgiii pe Principesa „lerandrina Ion Ghica, 

născută Mavros, cultivând cu pasiune musica şi pe Principesa Elena 

A. Bibescu, născută Epurânu, făcându-și o reputaţiune curopână cu 

jocul ci într'adevăr maestru și strălucit pe piano. 

La ţărani, cimpoiul, fluerul, cavalul, cobza şi vidra sunt instrumen- 

tele ce-i desfată, mai cu osebire la danţuri, petreceri şi ospeţe. Lău- 

tarii de la sat nu cântă decât din viori, din cobze şi forte rar din 

naiii, dar cu atâta numai, ci, cunoscend pare că vraja dea mişcă, de 

a învioră, de a da brâncă veselici, fac, cu mărginita lor fantasie şi cu 

meşteşugul lor aprâpe începătornic, mai mult pentru plăcerea țera- 

nului decât n'ar pute face o bandă din cele mai iscusite de lăutari de 

la oraş. 

Cimpoiul îl întrobuinţâză mai mult locuitorii munteni, iar fluerul și 

cavalul sunt tovarășii nedespărţiţi ai păstorilor. 

Prin $6va acâsta uşurică de palten cu şâso găuri, a făcut Românul 

să trecă tâtă melancolia .sufletului, t6tă poesia câmpiilor, tote răsu- 

netele tainice oră neînţelese ale ţării. Fluerul nu este numai un în- 

strument musical pentru dînsul, ci un confident, un prieten, de multe- 

ori martorul unci vieți de lupte şi de visuri, ce nu pot luă înfiripare 

decât legănându-se pe aripi de vinturi, ori măgulind depărtările 

cu graiul lor tremurător, ca şi cum s'ar teme că-și icaii sborul în 

lume! 

Isprăvile de putere şi de vitejie aii fost de-apururea semnele cele 

mai bine preţuite ale bărbățici la Români: Ele fac parte din chiar 

firea lui mîndră şi îndrăsnâţă şi m'ait așteptat toemai prilejul ca să 

se dea în vil6g. | 
Dacă are uu cal frumos și arme bune, Moldovânul crede că nimeni 

nu mal e ca el şi sar bate chiar'cu Dumnegeii el însuşi. Toţi în 

de obşte sunt f6rte îndrăsneţi şi mult înclinați a începe cârta, dar în- 

dată se liniștesc şi se împacă cu cel protivnic. Țăranii, când se c6rtă, 

nu prea vin la arme, ci cu bâte, cu ciomege și cu pumnii astupă gura 

vrăjmașului. 
Toți sunt glumoți forte şi veseli şi inima o ati pe limbă. Dintre 

arme, arcul îl sciii Moldovenii întinde forte bine şi se pricep a purtă 
şi sulița; dar totuşi cu sabia aii făcut:mai multă trâbă. Puşcă portă 

numai vînătorii, pentru că ic că nu este lucru cinstit a o întrebu- 

ință împotriva dușmanului, neputând cu dînsa cunbsce nică arta nici 

vîrtutea răsboiului. 

pr
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Laudă deosebită merită și nu se pote preţui destul ospitalitatea 

lor către străini şi călători! Căci nici odată nu lasă pe 6spe fără 

gazdă şi demâncare şi-l ţin trei gile împreună cu calul stă, fără să-i 

eră cevă. Pe cel ce vine la ei îl primesc cu bucurie şi cu faţă voidsă, 

ca şi când ar fi fratele oră consângenul lor. Sunt unii cari aşteptă 

până la ora a 9-a din qi (oră tireâscă) şi, ca să nu mănânce singuri, 

trimit slugile pe strade, poruncindu-le a chemă la masă pe ori-ce că- 

lstor ar ved6. (1) 
Moldovenii și Muntenii sunt în do obşte voinici şi călăria este înde- 

letnicirea lor cea mai plăcută. De aceea, când e vreme frumâsă—-primă- 

vara sati vara — tinerii se dedaii călără la jocul givotului. (2) Acest 

joc, de origine arabă (djerid), se săvîrşesce între doi călăreţi, cari 

aruncă unul întwaltul un băț de alun, lung de un metru, aptrându-se 

de lovituri cu paveze de pâslă petrecute pe braţul stâng. Meşștoşugul 

jocului stă în ridicarea djeridului din fuga cailor, de jos, cu un fel 

de suliță (cu cîrlig în vîrt) co portă la briii. Dintracâsta călăreţii pot 

de multe-ori să-şi facă răni la pept şi la picidre. (3) 

Un alt joc, care se as6mănă cu acesta, este al balealci (cere de fer). 

A treia sait a patra di după Pască, a fost vechii! obicoiii de ceşiă 

Domnul afară, cu tot alaiul de slujitorimo şi cu tâtă boerimea, mari 

şi mici, la halea, oră în şesul Bahluiului, oră la Copoii, scoțendu-se toți 

caii domnesci. Şi şedând Domnul la saivan şi boerii pe scaune, pe 

cine rînduiă Domnul încălecă pe cal domnesc și se sloboziă cu sulița 

asupra halealei (cari sulițe sunt aduse din' ţera ungurâscă, acolo se 

fac întw'adins pentru acâstă tr6bă), cu dicături de mohterhanca, şi care 

luă halcaua în repediciunea calului veniă de se închină Domnului 

şi-i sărută niâna şi pâla. Şi celor mai mari boeri li se dăruiă de către 

Domn câte-o lastră sai canavăt (4) cu fir şi un postav, celor mai de 

jos postaji şi atlaze, iar celor mai mică postaji. Fie-căruia se da darul 

Domnului după cinstea sa, petrecând în acea di şi cu alte chipuri de 
glume pentru bucuria strbătorii. (5) 

Tot în Moldova, a doua di de Pasci, a fost obiceiit de se udă cu 

apă şi se trăgea la văi cu apă unii pe alții, şi mai în tote breslele 

oră acestă obicinuinţă, până la vremea domniei lui Antiohie Vodă 

(earo obiceii până acum la 'Țâra-Românâscă se păzesee şi se şi urmâză 

(1) Cantemir, op. cit., pp. 136, 137, 140. 

(2) Carra. op. cit., p. 187. 

(3) Li. “Colonel Papazoglu, Istoria Bucurescilor. 

(1) Lastră, un fel de țesătură de mătase. Canavit, materie de lână vărgată. 

(5) Letopisife, t. III, pp. 321, 322 
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a doua qi de Bobotâză, în giua de Sf. Ioan). Şi cum s'a purtat cu- 

vîntul din bâtrâni, că boerii şi Domnului îndrăsniaii a gice că-l vor 

trage în vale şi pe acei ce-i trăgeaii la vale ca să le târne cofa cu 

apă în cap, ci se împăcaii cu trăgătorii: unii dându-le vedre de vin, 

alții pasce și ouă. Şi mai vîrtos femeile se adunaii la un loc câte 

doui-deci, trei-deci și trăgeaii la vale pe bărbaţi. Iară din dilele lui 

Antiohie Vodă, din pricinele trasului în vale aii născut gâlcovi f6rte 

mari şi sati și omorît câți-va Gmeni. Și atunci, din poruncă  domn6- 

scă, sati tăiat, ea nici decum obiceiul acesta să nu mai fic (măcar : 

că femeile aşă Gre-şi-ce tot îl mai ţin). (1) | 

In diua de Sf. Gheorghe, dacă eră câmpul încheiat cu Grbă, saii şi 

mai pe urmă, cu puţine gile, după vreme, eră obieeiit şi în purtarea 

de grijă a lui Vel Comis ca să scâtă caii domnesci lu ciair. 
[să 

Tntacâstă di, făcându-se gătire, châmă Domnul pe Vel Comis şi-l 

îmbracă cu caftan şi, eşind .de la Domn cu caftanul îmbrăcat şi pri- 

mindu-și în cap şi şlicul lui cel de sobol, merge la grajdul domnesc 

şi de acolo se pornesc caii, după cum îi orînduesee Vel Comisu, în pri- 

vGla Domnului, a Dâmnei, a Beizadelelor şi a totă boerimea, potre- 

cându-i prin maidanul cel mare al curţii, despre cămară, ori din nă- 

untrul curţii. Şi înainte este un stâg de Arnăuţi cu zapciii lor, după 

dînşii două stâguri de Seimeni, pe .de o parte și pe de alta în șirâg, 

şi printre dînşiă înainte se adue telegarii; pe urma telegarilor, sacabaşi, 

apoi Vel Armaş, g. Armaş și Suruc-bairactar în mijloc; după diînșii 

trîmbiţaşii domnesti, sârmaciul novodnicilor, răsunând în trîmbiţă şi 

în surlă. După aceștia, povadnicii, apoi armăsarii, ţinendu-se de co- 

misci şi de seimeni, ce se rînduesce de Hatman, fiind înşelaţi atât te- 

legarii, povadnicii, cât şi armăsarii, cu cele obicinuite ale lor ţolituri, 

feluri de feluri. 

După armăsari, zapciii Curţii, ai Hatmanului şi ai Agăi, ai părţii 

slujitoresci, împodobiţi, apoi v. Comis și g. Comis. Şi pe urma lor Vel 

Comisul călare pe calul împărătesc co se chemă tablabaşi, îmbrăcat 

în caftan, fiind calul împodobit cu pod6bele cele mai alese, legat calul 

şi cu. tată neramzie peste branche. | | . 

Pe lângă Comis, Seigbaşi şi alţi Seigi și Comiși 'şi Ciohodariă, cum 

poruncesce Domnul, cum și slugile Comisului, tâte împodobite, şi pe 

lângă dinsul și mehterhanâua, icând pe urma lui. Şi când ajunge 

Vel Comis în dreptul Domnului, unde este, se închină către Domn, apoi 

ese cu tă rînduiala acâsta pe din sus de Sf. Nicolae şi po la vamă 

  

(1) Letopiseţe, t. III, p. 321.
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şi, ajungând la ciair, unde şi corturi sunt întinse, așâză Comisul caiă 
Domnului pe rînduială. 

Are obiceii Vel Comisu de face și masă mare la o sâmă de boeri 

poftiţi de dinsul. (1) 

In Istoria Imperiului Otoman de Ilamer se pâte vedă o ceremonie 
asemenea acesteia, care a fost împrumutată de Domnii grecă aprâpe 

întoemai de la Tur. 
In 'Ţera-Românâscă, caii lui Vodă erau daţi la ciair a doua di după 

"sărbătorea Sf. Impărați Constantin și Elena, pentru 40 de dile. Ciairul 

domnesc era pe câmpia de la Colentina şi Bănsa. Acolo, caii duşi de 
Scidi, sub privigherea Marelui Comis, împodobiţi cu valtrapuri și 

cioltare cusute cu aur, treceati pe dinaintea lui Vodă, care sta sub 

un umbrar de frunze şi de floră încunjurat de boerimea ţării. Lăutarii 
le cânta, soitariii făcoaii ohiduşii, şi băuturi răcoritore se împărţiaii de 

către copiii de casă, sub ascultarea Marelui Paharnic. (2) 

Tinerimea se mai îndeletniciă şi cu călăria (3), precum boerii şi cu- 
enele obicinuiai preumblarea în trăsuri cu arcurile poleite pe câm- 

piile Her&străului, unde eră un turn vechii făcut m6ră de vînt, ori 

la Bănâsa şi la Colentina, unde !se făceaii tratamente cu duleâţă, şer- 

beturi, cafele între boeri şi chiar — une-ori — între Domnitor şi pro- 

tipendadă. Podul JMogoșăei şi Podul Tirgului-de-afară erau ulițele 
cele mai de căpetenie pentru aceste preumblări ale boerimii. 

Mesele şi petrecerile le făceaii boerii între dînşii, adunându-se cu n6- 

muri, cu prieteni, când la unii, când la alţii. Rar se întimplă să se desiă- 

teze ast-fel pe la grădini, nevoind. a da norodului prilej să-i vadă şi 

să-i judece cu asprime dacă ar face vre-o necuviinţă la chef. De aceea, 

şi când se hotărait să mănânce pe 6rbă verde, mergeaii — în Bucu- 
resci — la via Brâncovânului din Dâlul Spirei, la grădina lui Belu 
de lângă Văcăresci, la grădina lui Scufa; iar în Iaşi se înfundaii prin 
viile ori grădinile de la Socola, de la Repedea, de la Copoii, cari erai 

întradevăr î6rte frumâse și așezate pe d6luri în „osiţiuni minunate 

ca privelişte și ca aer curat. 

Cei din clasa de mijloc: negustori, meseriaşi, se adunaii cu ai lor, 
în Bucuresci, la orădinele Cişmegiului, la Barbă-Lată, la Breslea, la 

(1) Letopisife: Condica de obiceiuri vechi a Logofitului Gheorghachi, ed. 1874, 

i. III, p. 328. 
(2) Loc-Colonel Papazoglu, Istoria Bucurescilor. 
(3) Carra, op. cit., p. 160, dice: <Un Grec ă cheval, les Gtriers hauts et les genoux 

en triangle, branlant la tâte comme un magot de plâtre, s'imagine âtre le person- 
nage le plus imposant et le plus respectable». 
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Giafer, ori la livada Deşliului, pe câmpul Cotrocenilor şi la Crângul 
lui Hagi Ilie de la Moşi; în Iași, pe valea Bahluiului, la Cetăţue, la 

mănăstirea Frumâsa, în satul Buciumului, în livada Rosnovanului, 

ori la TLătărași. 

Acolo fie-care îsnaf îşi întindeă masa la pămînt, bea şi mânecă cu 

copiii şi rudele lui; apoi sub îndemnul cântecelor de dor oră de joc, 

ce le trăgeau lăutarii, învîrtiau hora, băteaii căzăcâsca, se frămîntaii, 

înviorați de musică, până ce, făcându-li-se. iar f6me, se așezaii din noii 

la masă şi, încălgiți, mai mult decât trebue, turnaii vin în işlicile, în 

căciulele bărbaţilor şi în condurii femeilor şi cu glume, cu hazuri de 

tot îelul, se îndemnat la btutură şi la nebunii. 

Dacă-i pridideă somnul, se lungiaii cât-va la umbră cu mânile că 
pătâiu și dormiaii ca nisce fericiți; apoi către sâră, după ce-și ne- 

teziau giubelele, își îndreptaii tacliturile și-și trimiteati slugile înainte 

cu blidele și ploscele dle, se întoreeaii cu copiii de mână, ori spri- 

jinindu-se unii pe alţii, pe la casele lor. 
Când eră vre-o sărbătâre domnâscă şi norodul se adună, bunădră 

ca astădi la părădi şi la luminaţii, să se veselâscă în cinstea color 
mari, după băutură, strigăt, danţuri cu cântări de cimpâie, de cobuze 
muntenesci, ori de dible, sâra, înainte vreme, se aprindeaii prin pieţe 
focuri mari de pae și giceă tubulhancua de jucă prostimea, slujitorii 
slobodiait în mijlocul gl6tei câte o vulpe cu coda muiată în păcură 
aprinsă, de fugeă lumea în cotro puteă şi muecrile speriate se îmbrân- 
ciaă și alergaii țipând, iar bărbaţii, rîgând cu hohote, trălgeaii focuri 
de pistâle şi desfundaii la buţi cu vin! 

O adevărată scenă dionysiacă, prin spiritul şi făptuinea ci, eri 
iarăși Serbătorea zalhanalelor la Câmpulung. 

Pe riul Tirgului, în partea despre Flămânda, se afla altă dată 
mulţimi de zalhanale, ce făceau mare negoţ de pci, de 6se, de suni, 
cu ţera ungurâscă. Vitele mari veniaii la tăiere pe la începutul verei 
şi până după Sf. Maria cea mare se sfirşiă tăiatul şi carnea al6să eră 
pusă la uscat pentru pastramă. Oilor şi caprelor le veniă rîndul după 
diua Crucii și, de cum se gătiait la tăiere şi se deosebiait cărnurile, în- 
cepeă sărbătorea zalhanalelor. 

Surecciii se adunaii cu Dacii, paznicii, casapii şi “cok-lalţi lucrători de 
la scaune și chibzuiaii între dînșii asupra bacilor cari aduseseră vi- 
tele cele mai mari și mai grase, vitele cari dăduse fivesce mai mult 
câștig. Sa 

Baci, ast-fel deosebiți, erati câte unul puşi într'o căruciâră cu doui 
rote, în cap eu o pereche de cârne mari, de cari se atârnă un prapor, 

+



S4 DIMITEIE C. OLLĂNESCU 154 
  

ce-i cădeă peste obraz, cu trupul învelit într'o pele de boii, de bivol, 

şi în jurul gâtului atârnate pei de die şi de capră. 

Alaiul, în frunte cu un taraf de lăutari, se întocmiă: din lucrători 

jucând, chiuind şi cântând cântece obscene, după cari veniali căru- 

cirele cu bacii duşi în triumf, trase de alți lucrători. In urmă veniail 

cei-lalți luerătoră eu plosce de vin în mâni, cu pastramă, cari se opriaii 

de făceaii cinste trecătorilor, mâneaii, apoi porniaii mai departe, până 

ce străbăteaii oraşul şi eșiaii la d6l pe poiană, unde se întindeă b&u- 

tura şi mâncarea de-a volna. La aceste s&rbători se făceă şi vîndarea 

faimâselor arşice de capre (s6lbe), atât de scumpe —pe atunci — co- 

piilor, cară se ţineaii erangă după alai. 

Cântecele lucrătorilor, cu acest prilej, avea, cu expresiuni adesea 

obscene, cu asemtnără triviale, un fond de observaţiune adîncă cu 

privire la visţa şi la împărechiarea vitelor—și ale fie-cărora în deo- 

sebi — între dînsele. 

Aşă de pildă, un cântec slăviă firea violentă, dar pudică şi cavale- 

rescă a Divolului, care numai după ce 7—8 qile se gudură pe lângă 

bivoliţă, nu aveă apropiere cu dinsa decât n6ptea, în locuri retrase, 

ca să nu fie vtdut de nimenea. 

De aci dudia de păcălitună, de comparaţiuni fără rii şi de glume 

asupra îlăcăilor, mai puţin cuminţi decât bivolii, ce sbucniă dinti'înşii, 

se pote cu uşurinţă închipui, zugrăvindu-se ast-fel ieâna pote cea mai 

ciudată a unor năravuri adi perdute, din nefericire pentru originali- 

tatea apucăturilor de cari suntem însufleţiţi. 

La ţeră, Românul, dârz şi voinic cum Pa lăsat Dumnedoi, îşi încercă 

puterile la /rân/ă şi la luptă dreptu, apucându-se cu braţe vânjose de 

mijwe, opintindu-sc, smuncindu-sc, învîrtindu-se în tâte felurile, până 

ce unul dovedesce şi, isbind pe protivnic cu umerii de pămînt, îl culcă 

pe spate dinainte-i. (1) 

Pe pajiştea verde şi netedă, flăcăii sprinteni, cu capul şi peptul 

deschis, se ieait la întrecere cu fuga, oră încălecând pe deşălate calul, 

îl alungă alături de alţi-călăreţi, până ce se perd ca nălucile în zare. 

Cine-ă dat rămas dă şi de băut, cine-i biruitor are drept să se prindă 

frate de cruce (2) cu cine o voi şi, pentru multă vreme, în sat nimeni 

  

(1) Al. Odobescu, Dâmna Chiajna, p. 160, 

(2) Wilhelm Schmidt, Das Jahr und soine 'Tage, p. 6, dice: «In unele locuri îlă- 

căii şi fetele aleg diua Sf. 'Toder, ca să se lege în prietenie, Drept aceea spânzură 

de un copac o pită,— ca simbol al belșugului şi al rodniciei,— pită făcută intradins 

pentru acâsta, apoi se prind de mână şi jocă hora de mai multe-ori împrejur, apoi 

îşi împart bucăţile între dinşii şi le mănâncă (valea IIaţegului).» Acest obiceiit, care
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nu vorbesce mai tare decât dînsul; iar când vine vremea să mârgă la 
6ste, cu capul sus şi inima voi6să se duc cei fruntași, numai «mă- 

măligarii», aşă se numesc fricoşii, nesăbuiţii, nătăngii se codesc ori 
dai dosul, tînjind după vatră. 

«Căci însuşirea acestui popor, din care politica militară ar put trage 

mari foldse, dice un scriitor trăit printre noi, este acea de a da buni 

soldaţi şi bine disciplinaţi. Imperatul (Austriei) a făcut încercarea ac6- 

sta cu isbândă şi cu deplină mulţumire, căci are mai multe regimente 

de Valachi în oșştirile sale şi acești Valachi fac exerciţiile cu o înde- 

mănare și o uşurinţă într'adevăr vrednică de mirare» (1) 
Cuvintele aceste, rostite din pragul vâcului, în mijlocul celei mai 

furtunâse sbuciumări de patime şi de idei, ai fost o fericită proorocie 

despre virtutea nâmului nostru, care, oţelit în luptele şi restriștea tre- 

cutului, a păşit la cucerirea neatârnării, adeverind viitorimii că: 

Din vultur, vultur nasee! Din stejar, stejar râsare! 

se află la Serbi şi la Morlaci, se practică și în India între aceia cari se prind frați, 

cu îndatorivea «dle a-și da unul altuia, fie chiar străini, sprijin și ajutor.--(Mager, Le- 
xicon, Myth, î, p. 42). 

Tot în diua de Sf. Toâder este şi până adi obiceiit în judeţul Romanați de a se face 
încururea cailor, numită și alergarea de cai. Toţi cci cari ai cai în comună es 
cu dinșii la loe deschis şi încep a se întrece în fugă. Cine ajunge întâiii sait mai 
de grabă la ţintă, acela câștigă rămăşagul: vin, einste ori parale. Acestă datină dă 
poporului grijă de a-și ţine caii cât se pote de bine peste Grnă, ca primăvara să-i 
apuce sănătoşi și voinici pentru încurare. 

(1) Carra, op. cit, pp. 189, 190. 
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