
MARIA BILÞIU

Snoava popularã ºi Petre Dulfu, cel care a preþuit comorile
literaturii populare

( 150 de ani de la naºterea scriitorului )

Snoava popularã a fost întotdeauna consideratã o cenuºãreasã a
cercetãrilor folcloristice ºi literare pentru cã mereu rãmânea în umbra
basmului ºi legendei.
Folcloristul Ovidiu Bîrlea susþinea cã pânã la el nu fusese gândit nici un
studiu monografic care sã consemneze într-un mod cuprinzãtor tot ce se
cunoºtea despre aceastã specie a literaturii populare.
Întâiele semnalãri ale snoavei le descoperim în literatura greco-romanã
dar sunt destul de nesemnificative, perioada care rãmâne tributarã totuºi
snoavei, un gen de literaturã care place omului cã-l înveseleºte, îl
relaxeazã, este evul mediu când a apãrut o bogatã creaþie, mai ales
cântatã de trubadurii, truverii, menestrelii vremii prin pieþele târgurilor
unde se bucurau de bunã primire ºi apreciere.
Texte scurte ºi hazlii, acele “ contes a rire en vers” cele mai multe
rãmase nepublicate pânã când au atras atenþia filologilor medievaliºti,
reuºesc sã treacã de pragul de literaturã facilã, marcând astfel începutul
unei literaturi narative în limba naþionalã.
Termenul de snoavã este de origine slavã, slava veche iz nova =”din nou
“ naraþiune scurtã nouã, similar cu anecdotã, cuvânt grecesc. În circulaþia
folcloricã mai sunt folosiþi termeni potriviþi conþinutului redat, tradiþiune,
glumã, poveste glumeaþã, jitie, tacla, bazaconie.
Aceastã naraþiune scurtã, cu porniri satirizante despre fapte din realitatea
înconjurãtoare, satirã îndreptatã împotriva cusururilor omeneºti, un fel
de protest, de revoltã când nedreptãþile sociale, greutãþile copleºesc pe
cei mai mulþi, aceste creaþii cu intenþii umoristice vãdite evidenþiazã

Mireasa mi-i ca º-o floare,
Mirele dupã ie’ moare.

(Informatori: Ileana Stan,
Maria Stan, Maria Pop,
Gheorghe Stan, Ion Stan).

4673

Strigãturi de la nuntã, pentru
mire, mireasa:
Sã trãiascã mirele
Pântru el îi binele!
Sã trãiascã mireasa,
Pântru ie-i veselia!

4674

Hãi tu, tu, mireasã, tu,
Rumpe-þi s-ar brâuþu,
Cum þ-ai lãsat drãguþu!
Þâie, mire, curaua,
Cum þ-ai lãsat drãguþa!

4675

Miresã, de-amu nainte
Cãrãrile þî-s oprite,
Numa tri þî-s desgrãdite:
În grãdinã dupã ceapã,
La fântânã dupã apã,
ªi la mama-þi, câteodatã,
Când îi fi mai supãratã!

4676

Miresucã cu cununã,
Sã cunoaºte c-a fi bunã.
Nici mã-sa n-o fo’ re’,
Doarã samãnã cu ie’. Ai pierdut, mergi înainte.
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elementele realiste duse pînã la limita verosimilului, a credibilitãþii.
Snoava graþie umorului savuros, a secvenþelor imprevizibile care
capteazã atenþia auditoriului sau cititorului constituie un simbol al
isteþimii populare, glumind, fãcând haz, ca atare râsul este un element
indispensabil, o stare creatã involuntar, pe neaºteptate.
Tipic ºi preferat totodatã rãmâne mereu un personaj anume, pe numele
lui Pãcalã, prototip de inteligenþã, iscusinþã ºi multã abilitate, foarte vioi
în orice împrejurare, intrând în relaþie cu lumea satului, demascând
lãcomia stãpânului faþã de slugã, umilirea, supunerea, batjocorirea
servitorului, Pãcalã gãsind oricând soluþii de rezolvare, ieºind cu obrazul
curat din orice impas.
Cea dintâi colecþie de la noi, de acest gen, alcãtuitã de fraþii Schott,
cuprindea în afarã de basme ºi legende, treisprezece snoave din ciclul
Pãcalã ( Bakála scriau ei ) ºi snoave despre omul pretins a fi de pe
lumea cealaltã ºi despre biserica þiganilor.
Prima lucrare în limba românã alcãtuitã de V. Stãnescu Arãdanul “Prozã
poporalã “ cuprindea snoave despre Pãcalã ºi Tândalã cu înºealã 
(cãciula care plãteºte singurã ) ºi femeia lecuitã de bãrbatul ei care
înnebunea când bea apã pe nemâncate. Culegãtorul de folclor I. C.
Fundescu mai numea aceste povestioare ºi pãcãlituri.
Unul dintre cei mai cunoscuþi culegãtori de folclor românesc, Petre
Ispirescu, va încerca sã publice în cele douã volume „ Snoave sau
poveºti populare “editate în propria-i tipografie, în anii 1873 ºi 1874,
numai snoave. Cel care a istorisit pentru lumea satului multe snoave,
mai ales sub formã versificatã, a fost Anton Pann îndeosebi în „Povestea
vorbei“ ca ilustrare a originii unor proverbe ºi în ciclul “Nastratin
Hogea”. Mult mai târziu, între cele douã rãzboaie mondiale, Editura
Anca din Cluj a publicat o sumedenie de proze scurte care nu erau
altceva decât snoave, de obicei despre þigani, transpuse pe scenã pentru
elevi.
În repertoriul snoavei populare româneºti mai întâlnim creaþii care atacã
prostia omeneascã, sancþionatã cu puterea minþii justiþiarului, hoþia,
minciuna, asistând chiar la o întrecere între mincinoºi ( unul a vãzut o
cãldare cât o moarã, altul o cãpãþânã de varzã cât o bisericã, apoi un
altul a vãzut o gãinã cât hotarul dintre douã sate ºi un ou rostogolit abia,
abia de o sutã de oameni ), slãbiciuni omeneºti din toate vremurile
aduse înaintea celui dornic sã asculte, cu un singur scop, de îndreptare,
de corectare. Snoavele au intrat în circuitul larg al lecturii în publicistica
româneascã prin ziarele ºi mai ales calendarele scrise  anume pentru
þãrani, cã doar satul era mediul cel mai prielnic unde se desfãºurau
întâmplãrile relatate. În literatura românã, snoava popularã are o
contribuþie majorã, deosebitã în plãsmuirea celei dintâi opere de valoare
universalã „ Þiganiada  sau tabãra þiganilor “. Poemation eroi-comico-
satiric. Alcãtuit în douãsprezece cântece, de Ioan Budai Deleanu, unul
dintre reprezentanþii de marcã ai ªcolii Ardelene ºi ai iluminismului de
la noi. Între snoavele populare, totuºi, cele din ciclul cu Pãcalã ocupã un
loc însemnat atât prin numãrul mare de naraþiuni cât ºi prin diversitate,
întâlnindu-l pe faimosul nostru personaj în diferite ipostaze, din fragedã
pruncie pânã cãtre anii maturitãþii. Pãcalã a devenit din secolul al
XVIII-lea un erou popular unic în literatura oralã iar în veacul urmãtor a

4677

Tu mireasã logoditã,
Spânzurã-te-nt-o rãchitã!
De-a si bine spânzuratã,
Þ-a si bine mãritatã!
Mireasã, mirele tãu,
La multe le pare rãu.
Nu le parã tuturor,
Cã n-o fost pe sama lor!

4678

Strigãturi pentru naºi ºi naºe,
când vine  cu gãina:
Faceþi-mi o þârã larg,
Sã pot sãri peste gard,
Cu poale din patru laþi,
Cu gãinã din Galaþi!

4679

Vai sãracu nãnaºu,
Cum sã uitã ca uliu,
Sã-mi apuce cocoºu!
Vai sãraca nãnaºa,
Cum sã uitã ca vulpea,
Sã-mi apuce gãina!
Io gãina nu o-i da
Pânã nu mi-a arãta
Punguþa cu talerii,
ªi mi-a da ºi mie trii.
Punguþa cu taleri noi,
ªi mi-a da ºi mie doi,
Da nãnaºa-i subþiricã
ªi n-are-n pungã nimicã!
Batã-l soarele de pui
Cã l-oi da nãnaºului, 
Cã el scrie-n primãrie
ªi mi-a da salariu miere
Ca sã-mi cumpãr rumenele
Sã mã rumenesc cu ele,
Sã siu albã cum îi caºu,
ª-apoi m-a iubi nãnaºu.

4680

Morþii tãi, gãinã grasã,
Ieri erai pã dupã casã
ª-amu eºti friptã pã masã!

4681

Gãina-i  cât un broscoi,
Plãte’ bani de patru boi!Lapte acru-n cãlimare,

Chiu ºi vai, în buzunare.
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cunoscut o largã rãspândire în toate provinciile româneºti, mulþi
cercetãtori considerând cã cele dintâi creaþii populare glumeþe ar fi
apãrut mai întâi în Transilvania. 
Snoavele sunt povestite la ºezãtori, priveghiuri funebre, pe alocuri în
cadrul unor munci, clãcile de curãþat porumbul de pãnuºi în serile de
toamnã. Etimologia cuvântului Pãcalã (a pãcãli) este necunoscutã. 
Se spune totuºi cã un sat din comuna Drãgãneºti, judeþul Bihor a fost
botezat Pãcãleºti; locuitorii, oameni gospodari, harnici la casele lor,
credeau cã numele satului a fost dat de un conlocuitor cu numele Pãcalã
care pãcãlea pe toatã lumea; mai ciudatã a rãmas cealaltã numire a
satului Þigãneºti, deoarece în aceastã localitate nu au trãit vreodatã
þigani. Oare sã fi fost implicat Pãcalã? ªi mai misterioasã rãmâne
patalamaua de pe actele de identitate a sãtenilor: nãscut în satul
Pãcãleºti (Þigãneºti). De bunã seamã cã acest sat a fost locul unde
farsele vestitului Pãcalã ºi-au lãsat urmele la vedere, în toponimia
localã. Sã fie adevãrat?
Pãcalã„ a fost un om aºa de nãzdrãvan, încât pe toatã lumea pãcãlea cu
vorba ºi cu faptele sale, ... El era sãrac lipit pãmântului, avea nevastã ºi
vreo doisprezece copii, care de sãrãcie umblau mai mult goi. Într-o zi,
speriat de atâta sãrãcie ºi de amãrãciunile pe care i le fãceau nevasta ºi
copiii lui se hotãrî sã se ducã în lume ºi aºa ºi fãcu. ªi se duse, se tot
duse ºi dupã ce trece printr-o mulþime de încurcãturi ºi spaime din care
nu ar fi putut ieºi decât bogat, se întoarce acasã ºi trãirã în fericire cu
toþii, copiii din copiii lor (Pãcalã din volumul „Nevasta cea isteaþã“
Bucureºti, Editura Minerva, 1971) Cele mai multe istorioare cu Pãcalã
încep de la o moºtenire. Într-un sat trãiau trei fraþi care trândãveau toatã
ziulica, cãrora tatãl lor le lasã moºtenire ceva avere ºi o vacã pe care
trebuie s-o împartã frãþeºte. De la moºtenire pornesc întâmplãrile prin
care trece Pãcalã în bogatul tezaur de spiritualitate popularã româneascã
descoperind multe ºi mãrunte nãzbâtii de pe când Pãcalã era copil,
flãcãu, student, avocat, ... având sentimentul cã nu existã profesie în
viaþa oamenilor satelor româneºti pe care sã n-o fi îmbrãþiºat Pãcalã cât
a hãlãduit pe acest pãmânt.

Pãcalã este de mai bine de o sutã
de ani întruchiparea poporului
român. Cine nu-l înþelege, cine
nu-l ia în seamã, cine nu râde la
toate nãzbâtiile sale, cine nu se
bucurã de satisfacþiile pe care le
obþine în lupta cu prostia,
rãutatea, lãcomia, îngâmfarea,
zgârcenia omeneascã acela nu
poate înþelege sufletul românului.
Pentru aceasta Pãcalã este eroul
de netãgãduit al folclorului, „un
fel de Fãt Frumos mai sucit la
minte ºi la fire care este în stare
sã care uºa în spinare, sã le cânte
dracilor, hoinãrind prin lumea
largã ºi fãcând dreptate aºa cum

4682

Ieri erai pã dupã surã,
ª-amu-i cu þigare-n gurã.

(Obiceiul este sã i se punã o
þigarã în cioc)

4683

Gãina noastrã-i cu guºi,
C-asarã-o zinit din Cluj.
O zinit ºi n-are pene,
Nãnaºu-i fãrã izmene.
Gãina-i fãrã de clonþ,
Nãnaºa-i fãrã chiloþi.

4684

Sã trãieºti, nãnaºule,
Sã suceºti mustãþile,
Sã sãruþi nevestele.
Sã le suceºti cât de bine,
Sã mã sãruþi ºi pe mine.
Cã dipde mi-i sãruta,
Tri zile þ-oi secera.

4685

Cântã puiu cucului
Sus pe vârfu nucului.
Tãt cântã ºi cirie’,
La boieri le mulþume’
ªi þâie nãnaºa me’!

4686

Sã trãieºti nãnaº bogat,
Mândri miri ai cununat,
Sã mã cununi ºi pã mine,
Cã doarã þ-am strâgat bine!

(Toader Stan lui Grigore lui
Petre, Sãpânþa)

4687

La mireasã, în glumã:
Mãi sãraca mireasa,
Unde biata s-a culca?
Când a fi pe mâni sara?
Pã fuºteii de la scarã,
Cu gãinile de-afarã,

(Toader Popa a diacului,
Sãpânþa)

Din câine nu faci slãninã, 
nici din Bandrea popã.
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se pricepe el”.
Pãcalã a fost iubit întotdeauna de oameni, de aceea existã un numãr
impresionant de variante, Pãcalã, Din isprãvile lui Pãcalã, De-ale lui
Pãcalã, Pãcalã ºi Tândalã, Pãcalã la moarã, Pãcalã la judecatã, Pãcalã la
oi, Boierul ºi Pãcalã, Când era Pãcalã mic, Sfatul lui Pãcalã, Pãcalã
avocat, Pãcalã sluga popii, Pãcalã la nuntã ºi multe, multe altele.
Pãcalã nu îmbãtrâneºte ºi nu va îmbãtrâni vreodatã, ca o dovadã cã aceste
naraþiuni sunt mereu gustate, fiind un deliciu între vorbitori. În lumea
satului este capitolul bogat în snoave de-ale lui Pãcalã din volumul de
prozã popularã  “Fãt Frumos cel înþelept” “O sutã de basme, legende,
snoave ºi poveºti din Maramureº” de Pamfil Bilþiu, Baia Mare, Editura
Gutinul, 1994 ºi care convinge cã în Maramureº încã mai circulã
asemenea comori ale folclorului românesc. 
Unul dintre scriitorii români care a valorificat potenþialul tematic,
umoristic al snoavelor populare din ciclul lui Pãcalã a fost Petre Dulfu,
nãscut în 10 martie 1856, la Tohat, pe malurile Someºului, aparþinând azi
Maramureºului, de la a cãrui naºtere s-au împlinit 150 de ani nu de mult.
În acea realitate dureroasã, de dominaþie strãinã, pe care au trãit-o pãrinþii
scriitorului, Chifor ºi Gafia„ þãrani înstãriþi, ... pomeniþi de bãtrâni ca
model de hãrnicie ºi austeritate“ dovedind dragoste deplinã faþã de limba
ºi obiceiurile strãmoºeºti, faþã de oamenii satului, a crescut Petre Dulfu
iar limba pãrinþilor ºi toatã moºtenirea spiritualã i-au fost merinde pe
drumul lung ce l-a strãbãtut la ºcoalã ºi în viaþã.
S-a bucurat din plin de anii copilãriei „hoinãrind pe cãrãrile din porumbul
mai înalt decât el, ori venind acasã, în serile de varã, tolãnit pe fânul din
cãruþa trasã de boii ce rumegau molcom“ , alteori la „ danþul “ duminical,
între flãcãi ºi fete cu busuioc pe „ spãcel “ , în serile de toamnã friguroase
la „ desfãcatul “porumbului ºi „îmblãtitul “ florii soarelui în ºura mare
luminatã de„ ºtertul “ care arunca pe pereþi umbre fantastice, suport
imagistic pentru basmele ºi glumele care nu mai conteneau pânã spre
miezul nopþii.
Putea oare dispãrea din sufletul sãu „ comoara fireascã, necãutatã, care îi
legãnase copilãria?” Nu, nu putea sã uite de aceastã zestre popularã,
folcloricã, dobânditã de la bunii sãi.
Toate aceste nestemate ºi-au gãsit exprimarea în forma cea mai fericitã în
creaþia sa, o prelucrare Isprãvile lui Pãcalã “ . Epopee poporalã în
douãzeci ºi patru de cânturi care a fost apreciatã de critica literarã „ carte
de humor sãnãtos, cãci autorul, adânc cunoscãtor al graiului românesc, al
vieþii, obiceiurilor ºi isteþimii ce caracterizeazã figurile populare, ne-a dat
un Pãcalã, un erou îndrãgit, om din clasa celor de jos, lipsit de lãcomie ºi
cinstit, “ ca el la gard prostia cine mai ºtia s-o lege?” 
Aceastã creaþie l-a fãcut pe autor unul dintre cei mai populari scriitori
dintre anii 1885 ºi 1940.
Pãcalã„ nãzdrãvanul din nãscare“ ne cheamã, ne invitã la plãcuta
petrecere a vieþii „ Câþi grãiþi aceeaºi limbã, dragi români din lumea
toatã!“ pentru cã „ Ce ne-am face tot cu- amaruri, dacã n-ar mai fi pe
lume / ªi câte-o poveste plinã de-nveselitoare glume?“ 
Respectând suita tematicã a evenimentelor din snoavele populare Pãcalã
al lui Petre Dulfu a fost un norocos „ ºi-a rãmas din ziua aceea singur el
stãpân pe vacã“ ba bogat, ba sãrac, hoinar prin lumea largã, dintr-o lature

4688

Mireasã:

Mulþãmesc mãmuchii mele
Cã mi-o dat pitã ºi sare
Pânã ce m-o crescut mare.
Num-atâta s-o greºit
Ochii nu mi i-o cernit
Pãru nu mi l-o-ncreþit,
Pã mulþi i-aº fi celuit!

4689

Vai, aproapes-s de urât,
Ca pticioru de pãmânt.
Vai aproape-s de nãcaz,
Ca ºirinca de obraz!

(Ioana Baten a lui Floarea, 50
ani, Berbeºti)

4690

La cuscrã: (în glumã)
Sã trãieºti tu, soacrã mare,
Cã-þi aduc scãrpinãtoare.
Pe unde te-oi scãrpina,
ªepte ai nu te-a mânca!

4691

La nãnaºã:
O, sãraca nãnaºa,
Cum închinã ºi suspinã
ªi-i stã gându la gãinã!
Noi gãina nu u-om da,
Pânã nu ne-a arãta
Punguþa cu talerii,
Sã ne dea ºi nouã trii!

Omu rãu se naºte rãu.
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în cealaltã a þinuturilor româneºti, niciodatã pãcãlit, când cu caprele
popii, când cioban la oi, ba cu boii lui cei zdraveni, Zorilã ºi Murgilã pe
la„ Cuibul Urºilor“ tocmai în mijlocul pãdurii, a ajuns chiar ºi pe la„
Moara dracilor“ de soi. 
Pãcalã care a stat „ faþã-n faþã cu al lumii ziditor “ cu barbã albã ca
omãtul cel curat, a primit de la Domnul fluierul, zãrit într-un colþ al
împãrãþiei cereºti, zãpãcind toatã suflarea pãmântului cu cântecul lui
vrãjit. Trãieºte din plin bucuriile tinereþii „ ca o pasãre prin crânguri “
dar ca tot omul ajunge aºezat la casa lui cu nevastã „ bosumflatã “ în
toatã seara însã scãpând de femeia neînduplecatã, „ a umblat Pãcalã
iarãºi, nu ºtiu cât ... prin cele sate / De-ale lui isprãvi în cale-i sãvârºind,
nenumãrate “ pânã când mai într-o vreme „. L-apucase dor de vatra de
atâta timp uitatã“ ºi revine acasã la ai sãi. De la apariþia primei ediþii a
lucrãrii „ Isprãvile lui Pãcalã “ acest personaj hãlãduieºte sprinten prin
sufletele ºi mintea noastrã. Parcã-þi vine sã-l strigi: Mãi Pãcalã, unde
eºti? / Nu vrei sã mai ºuguieºti? Aceeaºi uºurinþã de a scrie în versuri,
doveditã cu prisosinþã în „ Isprãvile lui Pãcalã “ se remarcã ºi în basme,
poveºti, cu o armonie interioarã a cuvintelor, nemaipomenitã în redarea
întâmplãrilor din „ Povestea lui Fãt Frumos“ , „Zâna Florilor“ , „Ion
Sãracul“ ,
„Povestea rândunelei“ sau „Soarele ºi luna“ (Dupã cântecele bãtrâneºti
ale poporului român), Petre Dulfu îmbrãcând în hainã nouã zestrea
culturalã popularã a acestui neam.

4692

Gãina n-are picioare,
Sã ne dea ºi nouã trii!

4693

Gãina n-are picioare,
ªi nãnaºa n-are poale.
Gãina-i fãrã de pene,
Nãnaºu fãrã izmene.
Gãina-i cu nouã ouã,
Nãnaºu-i numa cu douã!

(Aurel Fãt, Deseºti)

4694

La miresã:
Cine-a juca miresa,
Patruzeci de bani a da.
De-or juca-o pãcurari,
Patru sute º-un griþari!

4695

Sãraca miresa noastrã,
Nici îi hâdã, nici îi proastã,
Numa pã plãcerea noastrã!

(Maria Paul a lui Buha, 68
ani, Crãceºti)

Dacã te bagi în tãrâþe, 
te mãnâncã porcii.
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