
III. STUDII DE ANTROPOLOGIE

PETRU URSACHE

Cadrul social sau Cucul ºi Lupul

Cucul ºi lupul sunt simboluri sezoniere în societãþile agropãstoreºti.
Fiecare se rânduieºte sã domine, prin prezenþã, fie un anotimp bun,
frumos ºi roditor, dorit de toatã lumea (cucul), fie unul greu de suportat,
urât ºi împovãrãtor (lupul). Primãvara cucul este vestitorul mult aºteptat.
El cântã din pom în pom cu dãruire, iar vietãþile de la mic la mare se
înveselesc ºi intrã în normalitate, dupã rânduiala îndãtinatã de naturã ºi
de lume. Iarna este vremea lupului iar cu acesta se instaleazã o altã
ordine, infernalã, de frig ºi îngheþ. Un proverb ca ”Acu’ nu cîntã
cucul,/Ci urlã lupul” aratã cã s-a produs rotaþia calendarisicã fireascã,
urmând ca toatã suflarea sã se adapteze dupã putinþã ºi împrejurare.
Natura este înzestratã cu destulã inteligenþã ºi prevedere de sine ca sã-ºi
punã la adãpost puterile vitale. Adverbul de timp acu(m) îndeplineºte
rolul de operator, cum se întâmplã adesea în paremiologie, printr-o
simplã rotaþie dupã cursul vremii: ”Acu’ nu urlã lupul,/ Ci cîntã cucul”.
Operatorul îºi schimbã mereu obiectivul pentru cã ºi existenþa se aflã în
continuã miºcare, iar bãtrânul Cronos cunoaºte foarte bine aceastã lege.
Pe de altã parte existã certitudinea, deci mai mult decât speranþa, cã
dupã vreme rea vine vreme bunã, dupã domnia lupului urmeazã
primãvara plinã de forþe renãscãtoare. Cântecul ºi urletul, primãvara ºi
iarna, constituie o bi-unitate care alimenteazã ºi asigurã circuitul
existenþei în ansambul ei.
Fãrã ca ordinea lexicalã sã fie modificatã se pot produce mutaþii de sens
dacã operatorul acu’ intrã în altã ”vreme”, cu înþeles social, nu
calendaristic. Dualismul bine/rãu funcþioneazã ºi aici. Vremea lupului
echivaleazã cu îngheþul social, cu domniile rele, cu nesocotirea legii,
distrugerea armoniei între oameni, reprofilarea organismului social în
baza principiului puterii: cine e tare ºi mare ºi trebuie sã stea în frunte
cu orice preþ. De aici ºi imposibilitatea construirii, la noi, a unui
organism social normal, cu implicaþie în toate formele de activitate
creatoare la nivel înalt ºi pentru folosul tuturor. Semnificativ pentru
dezbinarea, în interior, este proverbul ”Schimbarea domnilor,/ Bucuria
nebunilor”. Un apusean nu ar înþelege din douã motive un asemenea
text. În primul rând, de ce sã nu se schimbe domnii, conducãtorii, ºefii
de state, la anumite intervale de timp ºi dupã regulile general acceptate
ale democraþiei? Schimbarea este o condiþie a progresului. Rãspunsul nu
poate fi ºi el incredibil. De aceea sã vedem cum ar replica nebunul, ca
fiind implicat direct. În accepþiunea româneascã, nebun nu înseamnã
numai ne-bun, adicã opus bunului, ci ºi acel ins care face parte dintr-o
familie aparte de înþelepþi ºi are darul de a spune adevãruri fãrã drept de
replicã. Râsul nebunului nu este totdeauna o expresie a comicului, cum
aflãm din cãrþi, ci semn al disperãrii. Se râde ºi în situaþii extreme iar
nebunul ºtie de ce: orice schimbare de domnie, la noi, nu aduce o
noutate, doar în rãu. La români nu existã obiceiul ca noul ”ales”, adicã
trimis de ”colo” sau de ”colo”, sã vinã în faþa naþiunii cu un program de

Eu îmi trãiesc supãratã
Fãrã mamã, fãrã tatã.
Fãrã fraþi fãrã surori
Gândeºti c-am picat din nori.
Nu fi mamã supãratã
Cã mã dai înstrãinatã.
Prin cãrþi ºi prin sãrbãtori
Ne-om vedea adeseori
Ca ºi eu când mã supãr,
Cu horile mã stâmpãr.
Poate de n-aº ºti hori,
Eu de dor aº nebuni
Dar noroc cã ºtiu cânta
ªi-mi astâmpãr inima.
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Trenule cu ºase roate

Trenule cu ºase roate,
Nu mã-nstrãina departe,
Cã n-am cine sã mã cate.
Tata-i slab, mama nu poate.
Sorã eu nu am nici una,
Sã încerce-a mã cãta
ªi nici frate n-am nici unul
Cui sã-i povestesc amarul?
Strãinã, strãinãtate
Tu îmi eºti sorã ºi frate
De-amu ºi pânã la moarte.
Strãinã mi-s ca cucu,
Frate nu am nici unu.
Strãinã mi-s ca mierla
Eu sorã n-am nici una.
Zine-o micã pasãre
Zice-mi, dragã, surore,
- De ce þi-e viaþa aºe?
- Cum bietuþã sã nu-mi fie,
Cã nimeni nu mã mângâie.
Cucule, picaþi-ar dinþii
Mi-ai cântat pe uºa tinzii
Sã mã duc sã-mi las pãrinþii.
Mi-ai cântat afarã-n poartã
Sã-mi las mama supãratã.
Sã-mi las casa ºi ºura,
Pe mama ºi pe tata.
Fii tu mamã bucuroasã
Cã þi-am fãcut larg în casã.
ªi de þi-a fi dor de mine
Uitã-te-n fotografie.
De þi-a si dor ºi bãnat
Ieºi duminica în sat.

Nu dupã fiecare noapte vin zorile.
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ameliorare, pe care sã-l urmãreascã punct cu punct pânã la capãt ºi, pe
deasupra, sã fie în beneficiul tuturora. Dacã se anunþã o canditaturã
nouã, individul, pînã atunci, de regulã, necunoscut, se înconjoarã de o
echipã preferatã ºi joacã circul schimbãrii, dar în fondul general al
problemei nu se întîmplã nimic. Nebunul râde iar marea comunitate
priveºte neputincioasã. În epoca satului tradiþional, a cucului, lumea
continuã sã se conducã dupã datinã ºi dupã obiceiurile juridice ale obºtei
moºtenite din moºi strãmoºi. Societatea româneascã mai nouã ºi ”ne-
tradiþionalã” era clar divizatã. Pe de o parte un grup restrâns ºi profitor
urcat cu ajutoare din afarã la conducere, pe de alta, marea majoritate
sãteascã neparticipantã. Aceastã situaþie anormalã a fost calificatã drept
”boicot al istoriei”. ªi astãzi satul este þinut în umbrã, adicã jumãtate din
populaþia þãrii nu apare nicãieri, în legi protecþioniste, în programe
mass-media, în planuri ºcolare etc. Niciodatã prãpastia dintre sat ºi oraº
nu a fost mai adâncitã. Nu trebuie sã se creadã cã schimbarea nu se
doreºte, cã omul din spaþiul tradiþiei (autentice) persevereazã în forme
învechite. Ar fi prea grav dacã s-ar ajunge atât de departe. Din fericire,
situaþia de pe teren aratã faþa adevãratã a lucrurilor:”Anotimpu-i aºa, cã
vine o datã cu vremea care nu stã pe loc; vremea se schimbã, da se
schimbã ºi anotimpul. Dumnezeu o rânduit lumea sã se prefacã mereu; o
putere nevãzutã împinge mugurele sã dea frunzã ºi mugurele sã se
coacã. Fiecare anotimp are faþa lui ºi puterea lui”. Este pãrerea unui
þãran consemnatã la mijlocul secolului trecut de cãtre etnologul Ernest
Bernea. Altul i se asocizã:” Calendaru-i aºa,sã fie lucrul cu rost, cã nu
poþi merge la întâmplare. Calendarul e rânduiala vremii, sã ºtii când sã
faci un lucru. Fãrã calendar, unul ar face într-un fel, altul în altfel.
Calendarul are zile de tot felul, de nu seamãnã una cu alta. Nu poþi face
marþi ce faci duminicã ºi nici în aprilie ce faci în septembrie.” 
Acestea nu sunt simple afirmaþii izolate ºi spontane. Ele fac parte 
dintr-un sistem de gândire constituit temeinic în baza unei experienþe
îndelung acumulate ºi transpuse în forme esenþiale de comportament, ºi
cu aplicaþie în diferite domenii ale existenþei. Omul s-a convins cã nimic
nu se face la întâmplare, în naturã, în viaþa de familie ca ºi în societate,
ci dupã rânduialã bine aºezatã ºi în scopuri mai înalte. Schimbarea se
observã peste tot , cãci lucrurile ºi lumea nu stau încremenite. Dar ce fel
de schimbare ar fi aceea care nu aduce nimic nou în bine? În asemenea
situaþie nu se poate replica decât: ”Schimbarea domnilor,/ Bucuria
nebunilor”. Nu se mai poate spera nici mãcar în rotaþia aceea mecanicã
a lui acu’. Adverbul a înþepenit ºi nu se mai aude decât o voce: ”Acu’
urlã lupul!...” Neparticiparea nu înseamnã ”boicot”, ci orgoliu.
Anonimul carpatic preferã sã se retragã în cuvânt ºi în culturã decât sã
punã mâna pe bâtã ori sã aducã laudã puterii. Este o mare deosebire de
demnitate umanã între el ºi confratele sãu din mediul orãºãnesc, de mai
tîrziu,  trecut prin ºcoli, gata oricând sã intre în slujba puterii pentru 
un blid de linte.
Analiza organismului social pe terenul paremiologiei continuã sever ºi
cu luciditate sub semnul aceloraºi douã sentinþe pomenite pânã aici. Lor
li se adaugã formula consacratã: ”A se strînge ca lupii la hoit”. Ce
înseamnã aceasta decât a se aduna pentru jaf ºi profit? ªi cine sunt
aceºtia? Domnii! Conducãtorii! Cei care fac legile ºi împart ”dreptatea”.

Uitã-te la fete bine
ª-apoi te gânde la mine.
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Am fost, mamã, º-am vãzut,
Locul unde am ºezut.
Acolo-i locul tinos,
Acolo-i locul cu piatrã,
Nu mi-a fi cum mi-a fost fatã.
Acolo-i locul cu spini,
Rãu îi maicã prin strãini.
Cu strãinu-i greu un ceas,
D-apoi eu cât am de tras.
În strãini îi greu o noapte
D-apoi eu pânã la moarte.
Cu strãinu-i greu o zi,
D-apoi eu cât oi trãi.
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Foaie verde, foaie rea

Foaie verde, foaie rea
Rãu mã doare inima
Cã-s strãin ca pasãrea.
Dar pasãrea nu-i strãinã,
Cã ea cântã ºi s-adunã.
Dar eu n-am nici ce cina,
Nici unde mã alina.
Strãin sunt între strãini
Ca ºi-o floare între spini
Bate vântul ºi-o clãteºte
Floarea de spini se loveºte.
Ea se loveºte de spini,
Eu mã lovesc de strãini.
Strãin sunt, strãin mã cheamã
Strãin sunt de bunã seamã.
Strãin sunt, strãin îmi zice
Strãin sunt pe unde m-oi duce.
Strãin sunt ca pui de cuc
N-am milã pe unde mã duc.

4286

Foaie verde de pelin

Foaie verde de pelin
Vai, de copilul strãin
Când munceºte la stãpân
Cã slujeºte cu dreptate
ªi ia bani pe jumãtate

Prinde focu’ cu mâna.
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Ei între ei se înþeleg de minune întrucât îi unesc aceleaºi interese.
Partidele se fac, se desfac, dar afacerile continuã, ceea ce se traduce în
limbajul maliþios ºi figurat al paremiologiei prin sentinþa: ”Corb la corb
nu-ºi scoate ochii”. Modelul animalier, cel arhicunoscut prin rapacitate,
este invocat totdeauna pentru a-i indica pe cei cãzuþi în patima rãului.
Iatã, se confirmã  una dintre observaþiile cãrturarilor de altã datã, pe
alocuri entuziaste, cum cã anonimul are pregãtitã cîte o vorbã de duh
pentru orice situaþie de viaþã. Dar vorba, cum se observã, este de duh ºi
mai ales de nãduh. Se cunosc seturi de formule paremiologice, distincte
în tematica lor, care ar putea constitui repere teoretice pentru
micromonografierea problemei în detaliu. Dispuse în ordine
hermeneuticã ies în evidenþã momentele importante din istoria temei în
miºcare dialecticã ºi sub tensiune dramaticã. Se poate spune cã
anonimul a intreprins  adevãrate studii de sociologie, de moralã, de
esteticã, de agrotehnicã, de astrologie, despre viaþã, despre moarte,
muncã, petrecere, despre tot ceea ce a intrat în orizontul existenþei sale.
Un reper în spiritul celor afirmate îl poate constitui sentinþa: ”Vai, cînd
ajunge coada cap!”, dublatã de urmãtoarea:”De atunci e rãu în lume, de
cînd a ajuns coada cap”. Ele circulã separat. Prima are sens moral: a
ajuns prostul în frunte, sau a trecut minciuna înaintea adevãrului. Citite
împreunã cele douã sentinþe întãresc ideea moralã prin evocarea rãului
cuprinsã în ultima. Totodatã angajeazã ºi un sens social dat fiind
obiectul vizat; se presupune cã este vorba de conducãtori, domni,
”aleºi”. Aceºtia par sã se fi ivit din necunoscut, de la marginea societãþii,
de la ”coadã”, fiinþe cu totul nepotrivite pentru poziþiile înalte la care au
ajuns. Aici intrã în rol proverbul:”Cînd cei de jos greºesc este nãdejde
de tãmãduire, iar când cei mai de sus, nici o nãdejde nu mai este”.
Coada transformatã în cap aratã grotesc ºi cu urmãri grave la toate
nivelele de existenþã. Anonimul a persistat asupra acestei idei pentru a
menþine mereu în actualitate prima parte a sentinþei ”Acu’ e vremea cînd
urlã lupul,/ Nu cînd cîntã cucul”. Aºadar: ”Pilda rea o dã oamenii mari”,
”Pilda rea stricã obiceiurile bune”, ”Peºtele de la cap se-mpute”, ”O
vacã rîioasã stricã toatã cireada”. Iatã rezultatul schimbãrii nedorite.
Lipsitã de potenþã, coada devenitã cap nu se ridicã la înãlþimea de
model, adicã nu se dovedeºte a fi creatoare în sistemul vieþii 
socio-umane, aºa cum s-ar cuveni în condiþiile normalitãþii; nu poate fi
elaboratã o lege dreaptã, necesarã ºi oportunã pentru a fi urmatã de
mulþimea interesatã. Dacã pilda este rea, deci cu posibilitatea de
rãspîndire la toate nivelele, situaþia se aratã cu atât mai agravatã pentru
cei de sus. Aceºtia, ”lupii” poartã rãspunderea rãului, cum rezultã din
acuzatorul mental folcloric. Se poate ca domnii sã se comporte
necorespunzãtor din nepricepere sau din rea voinþã, ceea ce se întâmplã
prea adesea în ultima vreme, altfel spus, în opoziþie cu interesele
generale. În acest punct al evoluþiei înþelesului din sentinþa ”Acu’ e
vremea cînd urlã lupul,/ (Nu cînd cîntã cucul”), anonimul pune sub
acuzaþie modul deficitar ºi în spirit mafiot al domnilor de a elabora legi
ºi de a împãrþi dreptate. Principalul cap de acuzaþie este cã legile sunt
dictate de interesele puterii: ”Legea e cum o fac domnii”, (”Dreptatea-i
cum o fac domnii”), ”Unde este puterea acolo-i ºi dreptatea”, ”Legea
înainte, ºireþii dupã ea”, ”Cel mai tare/ E ºi mai mare”. Þinta, ca sã nu

ªi mâncare-a treia parte
ªi bãtaie câtã poate.
Trãsnit-ar strãinãtate
Cã strãinu-i tot strãin
De li-i purta tot în sân
Tot nu-i faci voia deplin.

Colecþia IOAN
CHIOREANU OAª

4287

Nu-i vedere, nu-i ºi nu-i
Numa-n vârful dâmbului
La Mãria lui Vãsâi
Nu-i vedere nicãri
Parc-o murit oamenii

4288

Cãlineºtiu-i mare sat
Drãguþã nu mi-am aflat
Dar Prilogu-i mititel
Multã dragoste-i în el

4289

Mãi mândrã, ce-a fi de noi
Io cu douã, tu cu doi
Cine te-o fãcut Mãrii
Mã-ta cu  sluga popii
Cine te-o fãcut, hãi lele
Cel de la Borcut, cu stele

4290

De-oi  trãi ºi n-oi muri
Sã vãd mândra ce-a iubi
De-a iubi unu ca mine
ªohan nu  i-a fi ruºine

Moare baba, pagubã-n ciuperci.
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spun cauza, a fost bine aleasã de observatorul atent din mediul tradiþiei:
legea ºi apoi dreptatea care se face sau nu prin aplicarea juridicului.
Cãci existã o parte a dreptului, din sfera mare a acestei categorii care
iese la ivealã în lumina legii. La fel se poate gândi ºi despre adevãr. ªi
adevãrul ºi dreptul (dreptatea) au deschidere spre social, adicã o laturã
pragmaticã, în vreme ce frumosului, din aceeaºi familie axiologicã îi
revine rolul de a reglementa fenomenele de contemplaþie esteticã.
Legea, dacã existã ºi este corect aplicatã, în spiritul în care a fost
elaboratã are capacitatea de a-i uni pe cetãþeni sau de a-i dispersa. Legea
juridicã decide în plan social sfera binelui ºi sfera rãului. Depinde în ce
întindere se aflã una în raport cu cealaltã. Dar pentru cã domnii decid
legea, sub toate aspectele ei, anonimul a avut prilejul, fãrã sã doreascã,
sã observe unele deficienþe pe care sã le consemneze astfel: ”De-atunci
se-nmulþesc lotrii, de când se-nmulþesc legile”, ”Hoþii nu sunt azi prin
pãduri, sunt prin cãnþãlãrii”, ”Tâlharul cel mic se spânzurã ºi cel mare
scapã”. Trebuie sã-i dãm crezare anonimului ºi sã-l aprobãm pentru
vorba disperatã pe care o rosteºte dupã asemenea observaþii: ”Bunã þarã,
rea tocmealã”. Nu þara este de vinã, cum auzi pe unii pomenind de rãu
România, limba, cultura, ci, vorba lui Eminescu: ”...cei ce te-au vândut”.
Aºadar tocmeala rea reclamã de zor paremiologia, care vine de la coada-
cap ºi împânzeºte oraºele cu tâlhari. Nu se cere nimic extraordinar ºi
neomenesc decât sã se respecte legea, ordinea. Altfel rãmâne o fereastrã
a tuturor vânturilor, dacã se lasã deschisã, cum a fost nemaipomenita
aventurã româneascã din acel decembrie 1989. Vremea idilicã, pe când
se fura doar un ou, boul fiind amânat pe anul viitor, s-a dus de mult.
Pare de pe timpurile lui ”a fost odatã”, pe când cânta cucul. Dacã
dispãruse ruºinea, mai exista frica, voinþa de a pedepsi pe fãptaº:

Acu coada a ajuns cap ºi hoþul a crescut, a devenit tâlhar, adicã ”mare”
ºi ”tare” prin ”cãnþãlãrii”. O lume pe dos. Fiind responsabil de legi îºi
poate permite sã joace partitura cum îi convine: ”Tâlharul cu un pãcat,
pãgubaºul cu zece”. ”Tâlharul neprins, negustor cinstit”, ”Tâlharul cel
mic se spânzurã ºi cel mare scapã”, ”Dacã n-ar fi hoþii, n-ar fi puºcãrii”.
Perfect. Astãzi puºcãriile au devenit camere ultraluxoase pentru
”oaspeþi”. ªi iatã, aºa se confirmã sentinþa pomenitã, ”Legea-i cum o fac
domnii”. Dupã cum se vede, formulele paremiologice, deºi îºi schimbã
adesea chipul dupã împrejurãri, se dovedesc a fi unitare ºi coerente în
înfãþiºarea unui anume aspect al realitãþii. Ceea ce le face invincibile
este exactitatea relatãrilor, nu în surprinderea accidentelor, ci a stãrilor
esenþiale ºi simbolice cu bãtaie lungã. Ceea ce se aratã simptomatic
astãzi se poate recunoaºte fãrã dificultate ºi mâine, ca ºi cum timpul 
ar sta pe loc. De aici decurge  actualitatea eternã a proverbelor,
sentinþelor, maximelor.
Nu i-a scãpat paremiologiei nici comedia formãrii actorilor sociali: cum
a devenit coada cap. În aceastã privinþã, farsa erorilor îºi mutã mereu
scena ca sã se arate cã rãul odatã instaurat sus are putere de contaminare
pânã la capãtul celãlalt. Imaginea saltului la putere aparþine

De-a iubi unu mai hâd
Nu  o rabde pe pãmânt

4291

Du-te, dor, cu dorurile
Unde-i mândra cu oile
ªi spune-i cã o iubesc
ªi pe su pãmânt muncesc
ªi dac-a veni toamna
ªi s-a coborî turma
De nevastã o-i lua

4292

Zis-o mama cãtrã mine
Sã nu dau gura la nime
Dracu sã poate rãbda
Când mã strânge Gheorghica

4293

Mândrã-ai fost la mã-ta fatã
Mândrã eºti ºi mãritatã

4294

Cine-o fãcut pe Mãrie
Mai bine fãcea o mie
Sã-mi facã una ºi mie

4295

Foaie verde de trifoi
Hai, mândrã, pânã la noi
Cã þi-oi da gura-napoi
Mâine-alaltã pot sã mor
Nu vreau sã-þi rãmân dator

4296

Lasã-te, mândrã, la rele
Cã-i muri ºi þi-or fi grele

Când sã ºtirbã securea te duci cu ea la coaci.
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De te-or prinde
Rãu te-or bate;
De-i scãpa, 

Bine-i mînca,”
Cerºetorii se miluiesc
Iar hoþii se pedepsesc”

De la Alexa Gavril Bâle



fantasticului: ”Adormi buºtean (duman) / ªi te trezeºti mare ban”,
”Asearã mã culcai bolocan / ªi azi, iatã-mã, mare han”. 
Cuvintele buºtean ºi bolocan sunt prin ele însele aducãtoare de
imaginar negativ. Dar ca sã nu fie nici o îndoialã în privinþa calitãþii
morale a celor vizaþi anonimul alterneazã bolocan cu duman, cu bou.
Ne aflãm în plin onirism. Într-adevãr, somnul naºte monºtri: s-a culcat
omul liniºtit, ºtiindu-se la locul lui, obosit poate de muncã, poate de
prostie ºi a visat cã a ajuns domn, han, cãpitan, ”mare ” în orice caz.
Întrebarea se pune: trezirea e realã ? Cele douã sentinþe amintesc de alta
în care narcoticul buclucaº îl constituie beþia:

Evident omul nu ia în rãspãr infirmitãþile, ci starea de decãdere a
beþivului stãpânit de halucinaþii bahice. Nu se râde de orb sau de olog,
de defecte fizice, întrucât acestea intrã în altã ordine a realului, ºi
suntem sfãtuiþi sã pãstrãm mãsura:

Se va spune cã omul este egoist: dacã îi vine în minte acel ”Doamne
fereºte” înseamnã cã se gândeºte sã nu cadã nãpasta ºi asupra lui. Aºa
stau lucrurile, dar privindu-l cu sensibilitate pe nenorocit, tot înseamnã
un pas spre umanitate ºi înþelegerea lui ”celãlalt”.
Numai pãcatele morale îºi au motivarea în paremiologie. Dar din
”Asearã mã culcai bolocan / ªi azi, iatã-mã, mare han” ori ”Azi Stan,
Mâine cãpitan” rezultã cã prostul nu are astâmpãr. El se dã în spectacol,

lãudându-se, spre paguba altora de data aceasta, ceea ce determinã
paremiologia sã revinã mustrãtor cu ºi mai mare putere. Dorinþa
prostului de a se aºeza în frunte (”A fi îmbrãcat domn / ªi nu a avea
minte de om”), þine de instincte primare, parazitare, de nivel zoo, ºi de
comportamente dereglate în ceea ce îl priveºte direct pe om. Dar pentru
a-ºi pãstra locul, obþinut pe nemeritate, prostia devine agresivã ºi
dãunãtoare, în aºa fel încât rãul se face simþit de cãtre întregul organism
social: ”Azi mlãdiþã de tufan, / Mîine coadã de ciocan”. Coada a ajuns o
forþã de temut. Deocamdatã, potrivit sentinþei anterioare, rãul prostiei se
menþine la un înþeles abstract ºi general, ca sã poatã omologa toate
cazurile particulare care îºi corespund ca sens, pe o întindere mai mare
de timp. Alteori, microtextul îºi permite nominalizarea rolurilor: ”S-a
ales ºi el primar, / A umplut satul de-amar”. Corpus-ul paremiologic
aratã cã aºa se întâmplã totdeauna când ajunge coada cap. Dacã sentinþa
vizeazã doar un primar de comunã, ea cuprinde, totuºi, toatã seria,
pentru cã îndemnul rãului vine de sus, cum s-a vãzut: ”Pilda cea rea o
dã oamenii mari”, ”Peºtele de la cap se-mpute”. Un anume set de
sentinþe aratã cum s-a format, ceea ce se numeºte în sociologia mai
nouã, clasa de mijloc, aceea care, ajunsã la maturitate, asigurã echilibru
ºi armonie în viaþa internã a unui stat. Aflãm cã ”începuturile” au fost
grele ºi penibile iar actorii sociali purtau ºi povara comicului. Totuºi
sunt priviþi cu blândã ironie, întrucât nu forþeazã nota, presteazã o
muncã cinstitã ºi perseverentã: ”Domn cu sula-n traistã”, ”A fi chiabur
cu trei cãmãºi”, ”E  de neam mare ºi are rude-n piaþã: pe Stan lãptarul ºi
pe Dobre cimpoieºul”.

Curvã-ai fost la mã-ta fatã
Curvã eºti ºi mãritatã

4297

Desfã, mândrã, ce-ai fãcut
De nu, nu trãieºti mai mult
Nu þ-am fãcut, mândrior
Nu þ-am fãcut ca sã mori
Ce þi-am fãcut sã te-nsori
Eu þ-am fãcut mândruþ þie
Ca sã mã iei de soþie

4298

Mândra cea de astã varã
Poartã miere cu trei carã
ªi gura i-i  tãt amarã
Dar mândruþa cea de-amu
Nu poartã nici cu unu
Gura-i-i ca faguru

4299

De-aº trãi ca piatra-n munte
N-aº lua fatã din curte 
Ci aº lua din casã proastã
Numai sã fie frumoasã

4300

Pe Ionu Chiorencii
Sã fiu fatã, l-aº iubi
Dar nevastã nu l-oi ºti
Nu-i ca Ion Ceteraº
Sã ne zâcã pe fãgaº

4301

Oºenia nu o lãs
De m-or þâne cu ovãs
Oºenia-i mândrã fatã
Sã o iubim toþi odatã
Cu plugu, nu cu lopatã

4302

Mândra mé-i ca laptele
Io mã-ntorc cu spatele
ªi mã uit la altele
Mã uit la cea mai brunetã
Mã iubeºte, mã respectã
Spune-mi mândrã ce-ai fãcut

De pui o proptea, te uiþi sã nu fie putredã.
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”Vinul face pe sãraci bogaþi,
Pe ciungi cu mîini,

Pe ologi cu picioare
ªi pe orbi cu ochi”.

”Sã nu râzi de oameni sluþi,
De orbi, de ºchiopi ºi de muþi;

Ci când vezi aceºti calici,
<<Doamne fereºte>> sã zici”.



De vreme ce chipul domniei aratã precum cap-coadã, având rãul ca
stemã, urmeazã sã ne închipuim imaginea restului, ce fenomene au loc
la suprafaþã ºi în interior. Nimic mai simplu, ne spune paremiologia: în
zodia lupului ”cine poate oase roade... ”. Cu alte cuvinte, lumea se
împarte în douã, unii iau portul ºi obiceiurile celor de la conducere,
ceilalþi stau deoparte. Este un fel de sociogonie. Cum în cosmogonie se
aleg întâi puterile, ziua ºi noaptea cu alaiurile lor opozante, dincoace
lumea se împarte între tari ºi slabi. Întâi sunt anunþate principiile ºi
modurile de aplicare, fie în sens alegoric, fie în forme mai lãmurite.
Levi-Strauss a observat cã mitologicul dirijeazã sociologicul. Autorul se
referea la societãþile tradiþionale. Dar cum mecanismele gândirii mitice
se prelungesc ºi în epoca modernã (Mircea Eliade), este de presupus cã
legea încã funcþioneazã. Adicã: “Apele mari înghit pe cele mici”
(varianta “Apele mici fac apele mari” este de pe vremea cucului). Sau
“Se bat cei mari, rabdã cei mici”, “Mare cu mare grãieºte, ºi mic cu mic
mai nimic”; “Cei mari pe cei mici picioarele ºi le ºterg”. Încet, încet
sensul se lumineazã. Generalul se retrage în favoarea concretului: “Cei
mici muncesc pentru cei mari ºi cei sãraci pentru cei bogaþi.” Un verset
biblic cu sensul proiectat în escaton:” Cã unul este semãnãtorul ºi altul
secerãtorul” (Ioan, 4, 37) este reformulat sociologic semnalând “lupta de
clasã”. Astfel: “ De unde arã boii, manâncã caii”. Deja existã boierii ºi
argaþii ºi, totodatã, bogaþii ºi sãracii, dupã cum sãtuii ºi flãmânzii, cei
din urmã tot aceiaºi, fie la sate, fie la oraºe, pentru cã, între timp, coada-
cap ºi-a adjudecat teritorii noi. Paremiologul indicã ºi relaþiile dintre
cele douã partide care, în privinþa raporturilor decriptabile de forþe este
de 3/1 pentru primii. Tot se fabricã în sociologie statistici fictive. Drept
urmare, punctajul trebuie sã fie totdeauna în favoarea celui mare ºi tare:
“La domni n-ai ce cãuta cu mâna goalã”. Aici nu mai e ficþiune: 
“Fereºte-te de boierii noi ºi de fetele bãtrâne”,”Ciocoiul ca câinele de
multe uºi”,”Averea bogatului mãnâncã bucãþica sãracului”. Aici este
rezumatã lecþia din Capitalul lui Marx, cum cã proprietatea privatã este
un furt. “Cel bogat face cum vrea, cel sãrac face cum poate”, “Când
bogatul vorbeºte, lumea amuþeºte”. Microtextul “Cel încãlþat cu papuci/
Nu-l cunoaºte pe cel cu opinci” s-a aburit mult astãzi. Cuvântul papuc
i-a jucat festa mai ales de la Caragiale încoace. Pe vremuri, purtãtorul de
papuci era om de vazã, ajuns ºi cu putere. Trãia la oraº, opincarul la sat,
cu sãrãcia. Se aud voci ºi de felul acesta, dar fãrã a fi ascultate:
”Lacrimile sãracilor, nici soarele, nici vântul nu le poate usca”,
”Nãpasta cade tot pe sãrac”, ”Cãile celor ce ºed fãrã lucru sunt acoperite
cu spini”. Se simte uneori ºi un curent înviorãtor destinat sã refacã
demnitatea umanã a sãracului: ”Cine capãtã stãpân devine slugã”,
”Cine-i slugã nu-i om”. Chiar accente de revoltã, de rãzbunare, de
schimbare radicalã: ”Nevoia schimbã legea”, ”Celui fãrã lege, cel fãrã
suflet îi vine de hac”, ”Scara de sus se mãturã, iar nu de jos în sus”.
Asemenea zicale sunt în ton cu cântecele sociale ºi de haiducie care
ocupã un spaþiu destul de întins în literatura folcloricã. Dar sã reþinem ºi
formule de tipul urmãtor, învecinate ca ideologie cu cele anterioare: 
”A fi vacã de muls”, ”A lua cuiva ºi cenuºa din vatrã”, ”A lua cuiva
pielea de viu”. Sunt semnalate practici cunoscute în istorie. Ele confirmã
cã stãpânirea domnilor, provenitã dupã inversiunea coadã-cap, este
aceeaºi cu zodia lupului. Când se spune: ”A lua cuiva cenuºa din vatrã

De nu pot sã te mai uit
Nu þi-am fãcut nici un rãu
De-ai fost iubitul meu

4303

Sunt fecior fãcut aºé
Cu cuþât ºi cu curé
ªi cu gurã mitité
Mor fetele dupã ié
Io-s fecior ca ºi ala
Cum îi zice aºa oi fa
Numai nu te-oi asculta

4304

Spune, mândrã, ce gândeºti
Nopþile când te stârneºti
Eu, noaptea când mã trezesc
Tot la tine mã gândesc 

4305

Mãi mândrule, glasu tãu
Gândeºti cã-i pe boi ceangãu
Mîndrule de gura ta
ªohan nu m-aº sãtura
Ca de vin dulce toamna
ªi de somn primãvara

4306

Leagãnã mândrã, pruncu
Pânã-i adurmi ºi tu
Leagãnã-l sã crascã mare
ªi stãpân pe-a’ lui ogoare
Leagãnã, mândrã ºi taci
Ca pãmântul care-l calci
Dacã þi-a plãcut  sã faciVai de stâna la care comandã cânii.
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(aici, vorba lui Noica, ºi-ul spune tot) iar seria jafului diabolic nu
înceteazã, nu se poate imagina un îngheþ mai grozav.
Aceasta este o schiþã sociologicã, sã zicem, la întâmplare. Ea s-a oprit la
generalitãþi pentru cã paremiologia nu permite incursiuni în detaliu. Alta
ar fi fost situaþia dacã era abordatã lirica socialã. Oricum, dacã pot fi
recunoscute aluzii concrete ºi mai ales prezente, cititorul sã-ºi aducã
aminte de o anume formulã diplomaticã uzitatã în prozã: orice
asemãnare cu viaþa realã, pe care o trãim chiar în momentul de faþã,
clipã de clipã, nu este deloc întîmplãtoare. ”Acu’ e vremea când 
urlã lupul…”.

Petru Dunca

De la grâu la pâine – o perspectivã antropologicã

Existã în istoria culturalã a umanitãþii alimente majoritare, furnizate de
agriculturã, care a mizat pe o anumitã plantã dominantã. Se pot enumera
trei „plante de civilizaþie” care au avut o evoluþie remarcabilã ºi în jurul
cãrora s-a organizat viaþa materialã ºi spiritualã a oamenilor: grâul,
orezul ºi porumbul. Grâul înseamnã înainte de toate: Europa ºi nu
numai. Orezul ar defini alimentar spaþiul asiatic, iar porumbul ar
reprezenta spaþiul amerindian. Pentru a nuanþa o perspectivã asupra unui
aliment pe bazã de cereale, cum este pâinea, este necesar sã evidenþiem
câteva aspecte mai puþin cunoscute, uzitând de o grilã diacronicã.
Dovezile preistorice sunt lacunare ºi numai materiale, necesitând o
prudenþã ºi o metodologie adecvatã. Reconstituirea informaþiilor despre
alimentaþia vegetalã preistoricã are în vedere obþinerea informaþiilor din:
- urmele de alimente gãsite în cadavrele umane; 
- structura þesuturilor osoase umane din epoca preistoricã, comparativ cu
cele din perioadele moderne, urmãrind o evoluþie; 
- urme de produse alimentare; modul cum le-a transformat omul pentru
a le consuma; 
- reconstituirea unui paleo-mediu înconjurãtor din care omul se
alimenteazã; 
- studierea uneltelor pentru producerea ºi prepararea alimentelor; 
- analiza studiilor privind relaþia om – mediu înconjurãtor; modul de
preparare al alimentelor. Aceste surse de informaþii oferite de arheologi,
necesitã o raportare la rezultatele din antropologia culturalã (1) ºi din
alte ºtiinþe socio-umane.
Antropologul Yves Coppens într-o conferinþã la Universitatea Liberã din
Bruxelles susþinutã în 1989, definea primii hominizi ca fiind „hominizi
oportuniºti”. Primele studii asupra acestora demonstreazã cã aceºtia
consumau vegetale, fructe, tuberculi, carne, în vreme ce Australopitecul
era încã un consumator de ierburi, de legume ºi tuberculi.
Determinarea nevoilor ºi a necesarului de hranã a omului preistoric,
ilustreazã prezenþa unor posibilitãþi alimentare în domeniul vegetal,
completat ºi cu alte elemente nutritive oferite de mediu. Sînt extrem de
rare resturile alimentare vegetale conservate din perioada paleoliticului.
Cîteva studii asupra resturilor vegetale din mezolitic din Nord-Vestul
Europei, se referã la alune ºi la diverse fructe sãlbatice (2). La sfârºitul

4307

Când cântã cocoºii - întâie
Io mã  duc pe la Mãrie
Când cântã cocoºii des
Io pe mândra o iubesc

4308

Când eram la mama  fatã
De lucram, de nu lucram
Tot draga mamei eram
De cându-s  la casa lui
Nici-s pasãre, nici pui
Nici-s draga nimãnui

4309

Tãt îmi vine câte-odatã
Sã iau din uliþã-o piatrã

Sã dau la mândra-n fereastrã
Da iarã mã socotesc
Nu dau, cã pãcãtuiesc

4310

Avut-am o mândruliþã
Într-un capãt de uliþã
ªi-o murit mâncând pomiþã

4311

Pentru tine, mândrã  dragã    
Vin jãndarii ºi mã leagã

Vorbeºte ca din mâneca gubii.
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