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'The Horse' Game in infantile folklore and literature

Summary

The present article aims at highlighting the fact that in a world invaded by strict
rules which are meant to “block” the human being, the ludic manifestation and lit-
erature intervene. The former intercedes through the game as a game, which is
equivalent to pleasure, and the latter through the game of interpretation, identical
with the creation. In their works I. Creangă, I.L. Caragiale, I. Agârbiceanu evoke
one of the most simple, loved and spread ludic manifestation in which the protago-
nists are the horse and the rider. The horse from the children’s traditional games ap-
pears as a solar/telluric symbol with deep mythical/ritualistic significance.

Motto: “Puii mei, bobocii mei, copiii mei!
Aşa este jocul.
Îl joci în doi, în trei.
Îl joci în câte câţi vrei.
Arde-l-ar focul!”

(Tudor Arghezi, De-a v-aţi ascuns, în vol. Cuvinte potrivite, 1927)
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Jocul De-a calul în folclorul infantil şi în literatură (Ion Creangă, I. L.
Caragiale, Ion Agârbiceanu)

Cel care este “altfel decât în viaţa obişnuită” (cf. Johan Huizinga), cel care constituie “un
fel de oază în care suntem stăpâni pe destin” (după Roger Caillois), nu este nimeni altul decât jocul
ca joc, “activitatea de lux care presupune timp liber” (cf. Roger Caillois).
Băţul, din jocurile de copii, poate să fie orice: şarpe, râu, linie de demarcaţie, undiţă, puşcă etc. În
jocul De-a calul / De-a caii, băţul, pentru jucător, este cal, pentru etnolog, simbol solar / htonian.
Ludemul, sub aspectul semnificaţiei sale, tinde spre polivalenţa simbolului1 .
Ion Creangă, I. L. Caragiale, Ion Agârbiceanu, în operele lor, evocă unul dintre cele mai simple,
îndrăgite şi răspândite manifestări ludice, în care protagonişti sunt calul şi călăreţul.

1.1. Privirii panoptice, a lui Ion Creangă, nu-i scapă acest joc (jocul De-a calul) care
aparţine copilăriei vesele şi nevinovate. Nepăsării copilului i se opune neliniştea adulţilor, preocu-
paţi de problemele cotidiene: “Ce-i pasă copilului, când mama şi tata se gândesc la neajunurile
vieţii, la ce poate să le aducă ziua de mâine sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijorare.”
În naivitatea sa, copilul, transpunându-se în situaţia călăreţului, îşi duce rolul, constituit ad-hoc /
însuşit prin imitare, prin învăţare de la alţi copii, până la capăt şi transformă activitatea, specifică
vârstei, într-un joc de emulaţie: “Copilul încălecat pe băţul său gândeşte că se află călare pe un cal
de cei mai straşnici, pe care aleargă cu voie bună, şi-l bate cu biciul, şi-l struneşte cu tot dinadin-
sul, şi răcneşte la el din toată inima, de-ţi ie auzul; şi de cade jos, crede că l-a trântit calul, şi pe băţ
îşi descarcă mânia în toată puterea cuvântului…” În Amintiri din copilărie, ludemul reprezentat de
băţ este calul. În mediul rural, de obicei, obiectul ludic pe care încalecă actantul este: o nuia / o bu-
cată de lemn / o coadă de mătură / o tulpină de floarea-soarelui. Băţul încălecat este real, palpabil.
Acesta prinde viaţă în contact cu actantul. Calul este hrănit, adăpat, dar şi strunit, mustrat când îşi
trânteşte călăreţul la pământ: “După fugă îşi duce calul la iesle […] la fân […] Dacă se împiedică
şi cade, l-a trântit calul. Pe el se răzbună, bătându-l” (jocul Calul, Tudor Pamfile, p. 326).
Prezenţa jocului De-a calul în Amintirile lui Ion Creangă atrage atenţia asupra răspândirii jocului
în universul infantil.

1.2. În mediul urban, ludemul obiectual este o jucărie ca acel superb cal vânăt rotat din
schiţa Vizită de I. L. Caragiale, în care se resimte nota comică. Neastâpăratul Ionel transformă sa-
lonul boieresc în loc de joacă: “merge într-un colţ al salonului unde, pe două mese, pe canapea, pe
foteluri şi pe jos, stau grămădite fel de fel de jucării. Dintre toate, maiorul alege o trâmbiţă şi o tobă.
Atârnă toba de gât, suie pe un superb cal vânăt rotat, pune trâmbiţa la gură şi, legănându-se călare,
începe să bată toba cu o mână şi să sufle-n trâmbiţă”. Atacarea jupânesei, care aduce dulceaţa şi
cafelele cu sabia, punerea sabiei în teacă, salutul milităresc, cererea de a-i aprinde o ţigară, adresată
musafirului căruia îi toarnă în şoşoni dulceaţă anunţă pe de o parte zburdălnicia specifică vârstei,
descătuşarea tânărului de surplusul de energie, iar pe de altă parte relevă că jocurile sale constau
în a-i imita pe adulţi. Fiind unic la părinţi, lipsindu-i alţi parteneri de joacă, Ionel se joacă de unul
singur, imitându-i pe maturi. Jocul său de simulare, privat de semnificaţii mitico-rituale, devine o
activitate ludică serioasă, invadată de reguli când arbitrare, când implicite. Ludemele obiectuale
(jucăriile – sabia, toba, trâmbiţa, mingea) nu sunt distruse de copil, dar îl ajută în încercările sale
de a-i nimici pe inamici (pe jupâneasă) şi îi conferă o oarecare dexteritate. Jucăriile au semnificaţii
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precise, devin elemente specifice războiului (sabia – armă; toba, trâmbiţa – instrumente muzicale,
întâlnite pe câmpul de luptă, însă nu în cavalerie şi neutilizate de un maior; mingea – ghiulea săltă-
toare). Vestimentaţia de maior, ludemele obiectuale (în special sabia) îl transpun în postura con-
ducătorului, a maiorului care comandă. În opinia lui Jean Chateau, faptul de a distruge oferă o
satisfacţie de nivel inferior, iar dezlănţuirea haotică reprezintă o modalitate de afirmare a eului.2
Profesorul Nicolae Constantinescu precizează: “întreaga lui joacă se bizuie pe imitarea gesturilor
cotidiene ale adulţilor – fumatul, exerciţiile militare – o formă de mimetism cu efecte ilare. Rezultă
de aici că jocurile de copii îşi au timpul şi spaţiul lor bine determinat şi că, scoase din aceste cadre
spaţio-temporale, îşi pierd o parte din semnificaţii şi îşi anulează în mare măsură funcţia”.3

1.3. Jocul De-a caii, descris de Tudor Pamfile: “Unul ia o aţă lungă, iar de capetele ei ţin
doi cu gura. Călăreţul o apucă de mijloc. Cei dinainte se cheamă cai. Ei sar în sus, nechează […],
iar călăreţul caută să-i domolească cu fel de fel de laude şi vorbe” (p. 277) apare şi la Ion Agâr-
biceanu, în povestirea “Bunica Safta” inclusă în volumul File din cartea naturii (1959): “Unii aler-
gau în hamuri de sfoară, dădeau nărăvaşi din picioare, se opreau şi nu mai voiau să meargă. Cei
care îi mânau, în mână cu o biciuşcă sau o nuia, strigau, smâceau din hăţuri, asudau, până ce caii
o rupeau din nou la fugă, stând să calce totul în picioare, cât se fereau toţi din calea lor […] cei care
se joacă de-a caii se înverşunează uneori şi izbucnesc pe portiţă în uliţă […] Strigă tare după ei […]
Căluţii nu aud, zburdă şi nechează, dar de la o vreme se ostenesc şi se întorc. Vin în pas pe o aruncă-
tură de băţ, apoi iar încep goana, şi trec vijelios pe portiţa deschisă.
- Arză-vă focul! Zice bunica speriată. Cum sta înaintea porţii în uliţă, erau gata să o răstoarne” (p.
39, p. 41, [2006]).
În cele două descrieri predomină ludemele actanţiale, reprezentate de diverse gesturi şi mişcări
(sărituri, bătăi din picioare, producerea unor strigăte, dar şi a unor zgomote specifice cailor –
nechezatul, alergarea, goana) şi ludemele obiectuale (aţă lungă / hamuri de sfoară, hăţuri, bici,
nuia).
Călăreţul, înzestrat cu bici şi hamuri, rostind formula scandată, se contopeşte cu făptura solară.
Calul pare a anticipa originea mitico-rituală a jocului: “Calul sare, sare, / Pân’ la soare” (Emilia
Comişel, p. 218). Profesorul Ivan Evseev, analizând asocierea calului din manifestările ludice cu
Soarele, precizează: “Caii şi căluţii din jocurile copiilor fac parte din marea familie a cursierilor
solari din folclorul românesc care populează basmele şi colindele, animă sărbătorile agrare, pa-
tronează numeroase praznice din calendarul poporului. Logica unui scenariu ludic infantil în care
evoluează patrupedul simbolic poate fi descifrată numai în contextual unei ample mitologii astrale,
calendaristice şi a elementelor naturii, care, de cele mai multe ori, depăşeşte graniţele unei culturi
etnice.”4

Calul arhetipal, simbol al vieţii şi al morţii, legat de cele patru stihii -apă, aer, foc, pământ
– invadând, atât planul orizontal (calul htonian), cât şi cel vertical (calul solar / uranian) îl poartă
pe călăreţ de-a lungul celor doi poli: jos - sus, fie galopând de-a lungul şi de-a latul lumii telurice,
fie zburând prin imensul univers celest.
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Calul jucăuş, nărăvaş din jocurile de copii, îşi mai face resimţită prezenţa în basme ca ad-
juvant / având rol apotropaic (craniul de cal, înfipt în gardul casei), în colinde, în Cântecul Zorilor
(rol psihopomp / mesager al morţii); aminteşte de încurarea cailor (Bobotează), de obiceiul căiuţilor
(Crăciun, Anul Nou), de Sântoader / Sângiorz / Sânnicoară / Sântilie; de căluşari (Rusalii) etc.
Într-o lume invadată de reguli rigide, menite de a bloca fiinţa umană, intervin manifestarea ludică
şi literatura, prima prin jocul ca joc, care echivalează cu plăcerea, iar a doua prin jocul interpretării,
identic cu creaţia.
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