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Înstrãinarea prin cãtãnie
(Continuare din numãrul trecut)

Din cauza condiþiilor vitrege pe care omul nostru din popor a fost
obligat sã le trãiascã, unii oameni mai curajoºi ºi-au luat inima în dinþi
pãrãsind locurile natale. “Odatã cu începutul secolului al XIX-lea dupã
Revoluþia francezã  din 1789 a impus tuturor þãrilor Europei renunþarea
la sistemul  militar  al armatelor  de mercenari cu ridicarea 
gloatelor - doar la mare primejdie ºi a iniþiat crearea armatelor naþionale
pemanente, din ce în ce mai complexe, pânã la serviciul militar
obligatoriu” (Istoria Literaturii Române, Vol. I, Buc, 1964, pg. 150). Se nasc în
folclorul românesc cântecele de cãtãnie. Numele acestor cântece este
ardelenesc deoarece deosebitele condiþii în care se fãcea serviciul
militar în monarhia Habsburgilor au dat naºtere, la toate popoarele
subjugate acestora, unei poezii populare în care predominau sentimetele
de înstrãinare, de jale ºi de protest. Feciorii ardeleni, deci ºi cei
maramureºeni, care plecau în armatã erau instruiþi într-o limbã strãinã,
pe care nu o înþelegeau, de comandanþi strãini ºi care în actele lor de
comportare nu manifestau nici un fel de înþelegere.
Adeseori ei erau trimiºi sã lupte în þãri strãine care nu aveau nici o
legãturã cu þara mamã, pentru o dinastie ambiþioasã ºi care nu se mai
sãtura de a robi popoare:

“În sui, mândrã,-n deal la cruce
Sã vezi trenul cum mã duce,
Mã duce din garã-n garã
Pânã mã scoate din þarã.”

Pe primul plan stã elementul de revoltã împotriva acestei instituþii, dupã
cum reiese ºi din versurile:

“Cine-o fãcut cãtãnia
Mânca-i-ar casa pustia
ªi copiii sãrãcia
ªi neamul nemernicia.
De-o fãcut-o împãratu
Sã-i mãnânce casa spartu
ªi copiii spânzuratu.
ªi de-o fãcut-o popa
Mãnânce-i casa doba
ªi copiii lui funea.”

În armata trecutului, tânãrul era umilit ºi sentimentul ce-l stãpânea de a
nu mai fi considerat om, îi umplea sufletul de o urã clocotitoare, aºa
cum observãm din versurile:

“Cãtãnia-i giug de-aramã
Trag feciorii fãrã samã.

Mândrã, de ce m-ai lãsat,
Nu te-ai temut de pãcat?

4988

Mânã-mã, muierea-n draci,
ªi-mi rãmân pruncii sãraci.
Da’ i-am zâs sã margã ie,
De coconi îi grija me!

4989

Pe valea cu lemne verzi
Merge lelea cu scoverzi.
Mult mã mir unde le duce;
Pare-mi cã la gurã dulce.

4990

Mândra mea, de cãþãluºã,
Pus-a patul dupã uºã.
Eu mã duc sara la ea,
Ea mã trage de curea
Sã mã culc în pat cu ea.

4991

Câtilin cu nevasta,
Cã nevasta nu-i a ta,
Da-i a iestuia de-acoale
Cã se uitã pe sub gene.
Batã-l biata, rãu se teme!

4992

Lele cu sprâncene negre,
Sã trãieºti, cã þi se ºede,
Ca la fag cu creanga verde,
Ca la ºãs cu clãi de-ovãs,
Zile bune sã trãieºti!

4993

Nu m-a fãcut mama mândru
Sã mã iubeascã de-a rându.
Cã m-a fãcut mama buzat,
ªi-s dulce la sãrutat.

4994

Sii, raiule, sãnãtos,
Io m-oi duce pe din jos.
Mi-o plãcut omu’ frumos
ªi din faþã, ºi din dos!

De la Pop Toader Diacu Mintea brici, da’ mâinile 
lucrã ca ochii mortului.
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Cãtunia-i giug de ser
Trag feciorii pânã ptier”.

Sentimentul înstrãinãrii de cei dragi, de locurile natale, umple  sufletul
cu numeroase pãreri ºi izbucniri, dupã cum observãm din versurile:

“Cãtunie blãstãmatã
Sã port clop cu panã dreaptã,
Cum l-am mai purtat odatã”.

Unele cântece de cãtãnie care fac parte din categoria înstrãinãrii, au
pãtruns ºi în colinde.
Acasã, flãcãul lãsa o familie sãracã, lipsitã adesea de braþele cele mai
voinice de muncã ºi acest gând îl mãcina mereu:

“Nu mn-i jale cã mã duc,
Jale mi-i cã-s tânãr prunc.
Nu mi-i jale dupã sat,
Numai dupã ce-am lãsat.
C-am lãsat boii-n rãstele
ªi pãrinþii-n dor ºi jele,
ªi pãmântul nelucrat
Cã eu am plecat din sat.”

Acelaºi sentiment se desprinde ºi din:

“De unde cãtana pleacã
Rãmâne casa sãracã” 

Expresia sentimentului de jale de care vibrau  cântecele de cãtãnie ºi
rãzboi se apropie de bocet, evocând moartea soldatului:

4995

Nu te uita cã-s micuþ
C-am ºezut la oi desculþ.

Strigãturi din Berbeºti

4996

Dumnezãu p-acela-l batã
Care-ncuie doru-n ladã,
Nu-i dã drumu sã-l abatã.

4997

Zâs-o mândru c-a zini
Pã rãsãritu lunii.
Nu ºtiu, Doamne, ce nu zine,
Cã m-o fãcut de ruºine!

4998

Pãhãraºu iest cu zin,
Nu ºtiu, Doamne, cui 
Sã-nchin,
La tânãr o’ la bãtrân.
La tânãr aº închina,
Cel bãtrân s-a supãra!

4999

Pãhãraºu-i cât un cui,
Cum îl pui la gurã, nu-i.
Cã gândeºti cã-i fãcãturã,
Cum îl pui la gurã, curã.

De la Codrea Odohia a lui
Ion, 
11 ani

5000

De ce sã siu supãrat
Când îs ºepte crâjme-n sat.
Tri cu zin, patru cu bere,
Când am bani, tãte-s a mele.
Aivã dracu voie re,
Cât îi lume-s tãt cu ie.
Aivã dracu supãrare,
Cã io am bugãt de mare.

De la Baten Ioana a lui
Florea, 50 de ani

În doru’ fragilor, mãnânci ºi aguridã.
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“Copiliþã moroºanã
Eu nu pot ieºi afarã.
Tu de nu eºti mulþumitã
Du-te-acasã, te mãritã
Cã ºi eu m-oi însura
De-aici când m-or dezgropa.”

În unele din aceste creaþii, grozãviile ºi ororile rãzboiului au luat în
mintea omului proporþii uriaºe ºi aceste sentimente din care respirã o
atmosferã tragicã, le gãsim exprimate în imagini zguduitoare:

“Mândrã de þi-i dor de mine
Sui în tren, cã trenul zine.
ªi-acolo sã te dai gios
Unde-a si sânje mai gros,
Sânje de-a cãtanelor
Pânã-n coama cailor.”

Ceea ce caracterizeazã conþinutul acestor cântece de cãtãnie ºi rãzboi
este tocmai aceastã notã de tristeþe ºi, de asemeni, mai putem constata
cã acest conþinut al textelor se împleteºte cu cel al cântecelor de
dragoste. Soldatul român era chinuit de puternicul sentiment al
înstrãinãrii, al dorului ºi al îndoielii, din care cauzã spunea:

5001

Când îi uiaga la mine,
Beu dint-ie de nu rãmâne.
Când îi uiaga la altu,
Doamne, rãu mã doare capu.

De la Roman Livia, 12 ani

5002

Mândruluþ, floare de soc,
Nu-þi bate de mine joc.
ªi eu mi-s floare de rug,
Nu mã-nting unde n-ajung.

De la Codrea Ana a lui
Pãlãguþã, 20 de ani

Strigãturi din Deseºti

5003

Foaie verde bob ºi linte,
Sã jucãm sârba nainte.
Foaie verde bat-o bruma,
Hai la sârbã sã-i dãm una.

5004

Foaie verde de trifoi,
Sârba, sârba ºi-napoi.
Refren

5005

Foaie verde picã rouã,
Hai la sârbã sã-i dãm douã.

5006

Foaie verde-a iederii
Hai la sârbã sã-i dãm trii.

5007

Foaie verde ca bumbacu
Hai la sârbã sã-i dãm patru!

5008

Foaie verde de urzici,
Hai la sârbã sã-i dãm cinci.

Stricãtor ca o pisicã ºi fricos ca un iepure.
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“Aº cãtuni fãrã fricã
De mi-ar si drãguþa micã.
Drãguþa-i de mãritat
În cãtune-s cu bãnat.”

Sub acest aspect, mult mai bogatã este creaþia poeticã a fetelor ºi
femeilor  rãmase acasã:

“Codrule, rãcãtãnat,
Cãtrã mine te-ai rugat
Cã tu þi-i þâne vârfu
ª n-a cãtuni mândru.
Cã tu þi-i þâne frunza
ªi n-o cãtuni badea.
Vezi, codrule, c-ai minþit
Frunza þi s-o vestejit
ªi badea o cãtunit.”

Ca sã scape de o obligaþie care-i apãrea nedreaptã în condiþiile în care
era silit sã o îndeplineascã, flãcãul fugea din armatã, luând calea
codrului:

“Decât cãtanã ºi rob
Mai bine-n codru slobod”

Sentimentul înstrãinãrii este prezent, de asemeni, ºi în versurile de
tipul:

“Vai, sãracii feciorii
Cum se duc ca ºi norii,
Blãstãmându-ºi pãrinþii,
Dar pãrinþii nu-s de zinã,
Cã merg în þarã strãinã.”

În astfel de poezii populare, poetul utilizeazã antiteza creatã prin
diferenþa dintre satul natal ºi viaþa plinã de suferinþã trãitã între strãini:

“Decât în þarã strãinã,
Cu ptitã de grâu în mânã,
Mai bine-n sãtucul meu
Cu ptitã de mãlai rãu.”

5009

Frunzã verde iarbã grasã,
Hai la sârbã sã-i dãm ºasã.

5010

Pe la noi frumoase fete,
Hai la sârbã sã-i dãm ºepte.

5011

Pe la noi frumos îi joc,
Hai la sârbã sã-i dãm opt.

5012

La Gutâi ninge ºi plouã,
Mândra me-i cu sugnã nouã.

5013

Frunzã verde pã iraº
ªi zece la ceteraº.

5014

Frunzã verde de þipruº
Sârba noastrã cât mai sus.

5015

Frunzã verde de pelin,
Sârba noastrã cât mai lin.

5016

Foaie verde lobodã,
Hai sã batem tropotã!

5017

Foaie verde busuioc
Sã batem sârba pe loc.

5018

Foaie verde-a macului
Lasã sârba dracului!

De la Bohotici Vasile, 23 de
ani

Douã mame au câte doi feciori ºi
pã tãþi îi cheamã la fel.

(Degetele de la mâini)

memoria ethnologica  nr. 18 - 19  ianuarie -iunie  2006 (An VI) 1839

Colecþia CORINA ISABELLA CSISZAR,
25 ani, Baia Mare, 2005




