
La centenarul naşterii 

ele 
(l\JOG--iDO'7), altele, de mai mie:1 irnpr:rtanţă, in "Lumin:Hol'ul", patru, in 1imbarusă,în "J3ule- 
ttnulEparhle lCh iştnăulut", şcicîtev3. Din m otlvc .nccnncscutotnsă 
(h1.toril;iiJaplllltll că :rvea la 1!V1CJ'lllJll.ă suncient ljl,31Lexial la subiectul 
iniţialal tezeişi, h:ţ"pb$cl,viJ:ca r\(a.ckJ]1ifi, 
de pagini) intitulaM Concepi:« rclicioasă 

1 Vezl IstoriCi uterosurt; ronuuu: de.Laorinini pfml1n prezent, Bucureşti, 1941, p: 855-- 85f\. 
• Vezi , an. IX, nr. l1i.C12,noiembJ'iedecel11bric '722; vezi 

şi "Preocupi!riliternfil", an. VI, nr. ,4, aprilie 1941, .1'.134 .. 
3 Ibidem, p. 72e;; 135. 
4 lbidern,p .•. 724 ...... 725; 
Ibidem, p" 724; .13(\. 

6 Vezi amăuunte 'Ia .S. Pinzaru , Alcxci M(1t'1J,!ci. de ean(lidafîllleo,logie,tn "Limb(l. 
şi Iit.erarura moldovenească", an. XXX I, nr. ,Hll"ille-'imllie 51  IH> 
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Primul articol de folclo rlst.ică se intitulează Cuniătriile 7 şi este semnat eu pscudontmut 
A, Larnprlon B. Este o lucrare de inccput., Cu unele sttngăctî, fără documentarea care se impunea 
(In HKHi Matcevlcl cra elev la Seminarul din Chişinău), dar care rămîne interesantă prin subiectul 
ahordat , prin amănuntele legate de descrierea acestui obicei. Sint fapte cunoscute de Mateev lci 
din zona copilăriei sale (Căillari,loc\!lllaşterii,-Căuşclli-,Zaim, localităţi în fostul judet Tighina), 
dar, cu srguranţă, aflate şi de la părinţii săi (tatăl a fost preot, iar mama se trăgea dintr-o familie 
de clericl). 

In art icol silit descrise felul în care se anuntă tatălui naşterea unui hălat (moaşa se repede 
şl-i smulge căciula din cap"), vestirea naşterii în satvcredlnţa 111 ursitonre , oh lccinl de a aduce 
Ichuzei daruri (rodini) şi sensul expresiei a se duce în roditie, "cinstea" de la casa mamei noului- 
născut, botezul (la care "nu este ohlcel de a se pofti, ci vin de sine numai care se Inttmplă, tndcob- 
ştie se adună mulţi copii" .. ,) etc. 

Un spaţiu mai larg este acordat Mchcmutului" la cumctrle (îl face un prieten al casei. 
care, MCU o garată dc rachiu", pofteşte oaspeţi aleşi de "jupinul nănaş şi jupmeasa nănaşa, împreună 
cu ai lor curn ăt.rl") şi cnmetrtci caitl!al i;nsine,]qc,4Ţe .iJ4flklBă dp<ll' ,.bărhaţii cu Iimetle lor, 
căci numai gospodarii se poftesc Iansemenea petreceric".Dc asemenea, merită. a fi menţlonat 
In acest context şi obiceiul ca, Înainte de aşezarea mesei, oaspctll, adurra ţ i în diverse grupuri, 
să poarte discuţii cu privire la viaţa trecută. sau prp"cntă (tnttmplărl deosehite din războaie, 
năvăliri ale barharllor, Conflicte <'U ciocoit, diverse perlpr-tli cotidiene ct c.) 

in final este descrisă masa de cumetrie, eu sfîrşitul ei, cînd se dreg paharele cele dulci" 
(darurile cumetrlel), şi se dau amănunte despre jO(';Lui1e şi cîntecele legate de acest obicei ("feliu- 
rite ctnteci de ţar,eunl şi altele, vehI, tmpănunten Ite ,. P1'9011,111 sărbcasca, sprb.iascl1. si TJISas<,a"), 
Mateevieifiid inwresionatde f'rumusc teacelor de illilrJi\albaştră", 819;Q dO!"ln .prilUll'indde 
valpflrea'doinei"care,rfprezintăo,culme a Hr1ciI populare. Artico)uln.llqliza,t este, .în..utimă 
instflllţi'ioreproducre aproape fidelă, ,a stUdiulllilui A. Lamhrio,Cll[!lălriile"pu!Jli(:at ,in 
"Convorbiri literare", an IX, nr. 1, 1 ap1'ilie)875, p.2-·1., .Prflqtica aFcasta" de apulJli<;a' 
cr..,aţjile iflltora, .Ulai lIJllltsaţt IŢI!1.Îpuţin l!lo<!ificate, ..,1'0. pl110dă irI .BS:1rr]biaac9Ipr vre- 
mup şI., d9 ceea", ,J1l.\ritul:' lui Ma..te'Jict constă doal'iufllltlll. că ,arc.llşit, să! f\ci\<:Ul1.0:'i- 
cu te l'om l1i,(rr din. stinga .rutul1,lî .. uwle tradiţii, .Jwp,ulal'e •. cu caractclf ..• gllcral ,românesc. 

Tot în· cadrul obiceiurilor de familie trebuie reţinut un articol, lmllt mai cupri.nzătorş! 
muLqpc.uWenta,t, <dec.licat ,11ll11ţii(Qbir:0i(lrilcfi rlndnielile 1I.l,l!lţei /JlQ/!fQuenii basarabeni', 
Sl\l1Hl:)t AJ0cHMatf\Scu)... .. ' . ',' '.' . <." '.' '. .... ' ...... ,', .' 
. .' Peş! l\relllai al.eWlcanlqt\r dc'.popularlzal'(: {revista "Basarabi\t", inCaf\\ a fost pl\hlîcat 

arUcolulleareSall!lei 111 as<, larildecitJtol'I şi, În primul rind, avqa scopuldqapune la indemina. 
unui pUlJliemai puţin instl'l\ilJna.tcl'ia.1e de divem specialitiî\l,mai leB f111cgeri defo1clqr şi 
artic.olee foloristt('ă.l0),Sl pOilterpl'Jl:ezenta un pllIlctde reIerillţq .. şipcl1ll;U.sPGGiali;;ti, prin 
1111('le .. idei. il1tel'eşante . peIJtru aCf!ltimp priyinctde.sfăşurarca întregii, ecn,nionii., .,.. ,'.,., 

.1.a Îll,cepl1ţ se dfnl inform,aţH SllHl.m'c despl'<c loqodIld (care se . .fa<'c j8caSamil'Csei, prin 
scl.i.i.ni;barea il1ellor) şiulspl1{ls (la G?sa mirelui,lllule se face lnvolahLIJ!'ivind zestrea, Iar reuşita, 
se apunţăde căIre. cin,eva care "dă de trei ori din puşd'i .sau din pislql"), .capiţ"lul al treila .fi.inr;l 
consacrat npntii: IUil.rea euo săptămînă Îlluintea..n\n)[lşiLek min', pofUrealpnuntă decătr 
cPl'\,qatV mirelui şi :Ql'lllcqii mireseI,. plfeal'a.wj]'(:lu işi anunta.şilul' la.ndl'asă i.apoi Ia gazda 
mh;el\li,reluroHEcerca. ,1;\ cas miresei, nnde are,l()c icrţâcilwea 91 spmul conă.câr.iel" plp<'arca .mj- 
resei MF,Hre,ulJăcllzestrcfiJuQf!s,a lJlireltli" vepirea.oHlTICnilor ,elLcolaei1", cUllunia :l,ldoua;zi, 
In,asa de,Clll\Ullie,lllil.SaCCa mare şi ob1eeiurile .de aici, i.n speeÎaI .,înc\lÎl,urqacql<lcilor" .. MatGevici 
insistă>arupra pctrecţ;!'ijol' de a do."a zi, cţnl qre Itlc "Indulci1'ca tillf'rilor"(l.:ind mm,a le dă să 

Th. IllclIle\ .. Poetlll A/reu 1Ua- 
:7J, 2:.JseJt('rnl)l'ie 1925, p. 2 ;nr. 1 372, 24 

p, 2; Scrieri, Iaşi 1989, p. 82-·86, lncillcţ, ari, fii. (nnmerclc citale, la care se; 

"Basarabi,a.'j, ,an, 
lcwlci,.f0l!.!arfsl, 
septetllbri 19.25,p. 

8 Pentru autenticitatea UUll11iCtIH, 
adaugă nr, 1 370, 21 septembrie 

1.'111'. 51, 1.9 noiembrie 1\W6,.p. il ,nr: 5:'t, .'2,.6noiembrb',11*06, p. 2 -- 3 
(cU;SlllYtî.Hul.Gortlte'flria); n1','55, 17 decembrie 1906, p. 2 3:nr.57.i!2de<'.embrie 1906,.p. 2- 3 ; 
COltocclria '1 fost reprodusă şi În : Scrîet:i alese, Chişinău, 1966, 'p, 127 .,.13),; ediţia, t971,p.98- 
104; ediţia HI77, p, 98-1{)·1; vezi şi Scriere, Iaşi, 1989, p, 87-100, 

10 Vezi amănunte la I. Ghennan, . PI"()Cl1P(IJ'i de fol.Alor'1d ziarul 
Şi Htcratura moldove.neasd", all. III, ,4 .. oetombrie-deel'mhl'ie1960, 
gram.lll cullllNlşi ,'e,zipril11tll nuMăr din. ,.EillSif\I'Ul',ja,''i 
1906, şi volUmul IJreplâte,.lloiii.,ŞL pămînl, Chişinău, 1957. 
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măn l II ce "pine întinsă IUIILÎerc", pentru ca v lata 10l'"si'Î' fie bogată şi rodnică ca ptneaş! dulce ca 
mkrml"), plcpt.ănatutsl.Icgntul părului miresel şj1zostrd].JăţU[ sali păsillcl111, jocul femeilor, care 
mergcu.sttole dcv.in pe la socrlt mar! şi, uuul, exprimînd bucurla. că numărul lor s-a.tnrnulţtt 
prin adăogirea ttnercl.nevcste., care din ztua eeeas-a făcut tovarăşa lor.". Seara urmează "masa 
sncrllor", la carcpurt lcip ăpcntnr prima datli.şipă)'lnţii miresei, şi are loc [ocnl Cămăşilor.dc' 
socru ", cele cusute de către mireasă Inaintea nunţii. 

Ult tmaparte a artlcolulul.i.cen de a şasea, Iatndlscu llenblec lulnumlt ţaeereacăii (cînd 
m Irtl Sll,l t jloft\l,i 1 a masă-de către nunîj.. dă.am ănun te despre .catea primare" (urnblatul noilor 
căsătorlţl.pe la rude şi Pl'iltenijpL'l1tru ale arăta trecerea lortn rindul oamenilor", el exprimmd, 
11 fQl1d,"lungu şi sptnoasaeale a vlctc] sau, mai hlnczls, inceputul acestni,,(;),lif)şiul11iuteşJe de 
chiqdlll turatuluimircsei: reminiscenţă intilnită şi la alte poponre.iIrecventă.şlastăzt in diverse' 
locuri. 

. Artic.olulat1illizat.sfpat,eÎlJ .. evidcnţ.ă))pgăi.ia şi:;frmn'llseţea Iolclorulul, ingt;n(l)al, şi al 
celui referitor la obicehţrile·.fallli!iaJe"Î11spccial,. .. originalitateacone!cârier, chiuiturilor Ilăcăilor 
şi a iertiu: ÎUn ii, valoarea artisti,că,şi documentară. a creaţiilor -popularevcare, impune, prcctzează 
Al. Mateevicl, eforturi pentru păstrnrca.jor. 

AL Mateevlcl ti tostpreocupa tstdcproblcma ·obtceiurilecalcl1daristice.redacttndln acest 
sens douăartrcolc.: . . 

Primul,' sCl11naAlecttMat?esc,u', este intilulateoli[!d11e Cl'ăt;ilZI1.ît[ttill,. SLsllctnţelc ob- 
servaţii lgate (fe, această te!1'\ă!lit exempllficate cu trei eoljhd.culese (le l\fvteeviC!i:, 

11 "Bas:xrahia";an"liJw. 5.8,25 decel1lbric1906,p.3. 

12 Hepl.odtrcem.·.· aid?cele' ,trei. colîllde,.păstl'llld. tOale 'formele .. specifiCe · •• (,j'iSultli liJ.!··.Al, 
Mateevici, partlcuJal'iti'iH fQiletice, 1110rfologicc şi lexicar ÎnUhHte frecvent In el'ocăşi 
nltor scriitori·sau. caracteristice graiului ll'loldovimesc: 

;,Me>Clli cizrţi ac!islelnaltC, 
DomIt,' Domn> ! . 
De-s CI1 cerilll ;asi'ilnânale ','.. 
Domn, Domn din cer! 
Pe i!u'bhautt met!Jcu tunuri, 
Pe sl1b stele 'c1tzebte'le, 
Pe păreţi p0l'11lllb11ri verzi, 
l.a icoane mintă floare, 
Pe podele turturele, 
La Ilşori mămnchi de .flori, 
La portită gHllJbită" 
Dar in mijloClll .. curtilor 
I;ăd mesele inlinse, 
Scaune Cl! jll/llri P\l,e, 
Făclii de ceară apr{nse, . 
Dar la mese cine şade,? 
Şade Crăciun cel bii/rln 
Şi CII frale-său AjWl 
Şi cins!esc,şi măresc, 

"Bucură·te, sfih/ă emee! Bilcllră-ie, arme! sfîntă! 
Bncură-ld,' lHmea_ţl cfnta 
Si-ţi cinta gla,suri cu jale, 
Pentru ale Illi.1drtm greşale: 
Iar Adam, cind a greşit, 
Domnuldinrfli l-a lipstl 
Raillle, grădină dulce! 
Nu [TIa Îndur' a mă mai dllce, 
DehdditLalacea dulce: 
lJe. dulceafa pmflo'r, 
De mfrozrta florilor, 

II 

De-.rtlar gren săjălliiesc, 
Palmele şi coalele 
De jilircah'i, tineri jugulli, 
Pe fii di'irui{f. 
,lot; ;maijos, la crtp de masă, 
Şade' doanll!a CrâcWneasă 
.5i CZ1 sora A,jllllecMă 
,5i cinstesc, şi măresc. 
(;111'11 apa la lordanll, 
lJe merg sfinlii.d,e se spalq. 
Şi se-ncl1in·j la ic{!aJle. ..' 
Dar stăi, l)oaJ1Vle,săte-ll/eZ; 
Cind îi capul IJl,lcnl\ll, . 
Sflrşillii pomînillilli ? 
Cind va bale fill pe [mă, 
Fiică-sa pe maică-a, 
.1fllncea-1 capul vacului, 
Sfirşi/ul pomintullli". 

De sOllrSUl''ele apelat, 
De s!1t!ellll fntn'iielor, 
De aeătul' b/'Oaşteldl', 
De şllicml şarpilor. 
CUe (lorisUl1lpe pomlnt, 
Toate merg la jllramint. 
Numai . [ClI1Illil Domnulni 
$icu spicul grfullli 
Sta!! la poarta talzlilli. 
GercetI!CIZi'i. florile, 
Unde1e-s'l1tiI'Oznel e". 
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. file;CR' centrală' (;ir!!.s!" llesj'j.rllJc!e.\lin,:xrtieol este 'acr.ca ciI, In w'\neral; e<Ai'lidelc 'au lilhrr1[1 
un .carader re'Iiios, darilnînuJte tlltl'e e1c;apar fapte şi. croi crct! dp()por,11ot$speCifk'ă fiiheLdată, de aSllcctullaical acestora; Gre;) tornI anonmt inlervineac!c,c2HUmnniz!11(] istortsirilc 
11latc.dii'BV(!Il!llldie, " .. dcvt:nÎntlpăIIIÎntetll şi . (·(m-.porHn- rin-se Ca<ilUtfe .. Ei Iocutesc In \:lranii,iparticipiî la tonle actl I'i- 
tiltiIe lor. 

Prrnexumplclc citate; MaLeevicis(\Hate şi mai clartu evldcnl.ăueest ,;:lltlNitcC' âc p0\rsUri 
lunte<dinei'il1ţilebîseTiet\şti cu-rchtpurt!e făcute de mlntenţărannlui"jnillll poctulul 1101111Ja1' In 
chhW];Jare.l.i (lel"initiWrrea' unei ereatii atit de T!lspinclitc.Autffl'ul llmintc5lejÎll ilf:ll"ll origitiI 
;iÎ' conţinutului COlill'clei, Jnnnllseţeaaceslcia· (a . "mlViJi.telor. şi a ycrsului"),>vaJoal'dl artistică 
Şi.istorieiî, răspll1llirt,<Vi ci,carc,spre exemplu, iti Tlliriparllţte cu-obtceiul mcrsnlui cu steaua, 
practtca t In aceeaşi perioadă a anului. "este mult mai obişnuită şi mai în duhul norodului". 

1:(gllt.deaceasta,511blinlemşifnpetll.·călIatMYicl; întrlul'al'tîcolspbeiaJ, CII l;aracter 
iSLorie,'şi Iin'!4vistic,De un.teoine-mtrntrcaruiştcru. =Mintuitorulu: no.·dm = Ctr.leiull 13, '(USCtlti! 
stpropune etltli.ologia' cuvintuhri; tUu,latinescuI tncarnotio, '"ceea 'CeVrR să zică'inc(ltnarc, 'Întru, 
parc (venirea in trup a Domnului nostru [isus Hristos"): 14. 

Ce,] eLc; alor19iJea;,'8{îilllll· VasUe -- .AJ1lIIlN'(;)1!,JnobiceiurUe ll1oldoDcnNol' .bnsrnaben nl.; (sem- 
nat Mateescu). trece sumar ÎI1 revistă prcg,1til;iIe care se fac In pragul Anului Nou, Irr-spcciul 
cele pic copii1.or;, şi JliJ.8i\ilp\,;pcpLru,nintîn1PÎl1:il,,?i CillsU. '14.ţb{l.topre,a /plugRrullli". 

ACţlsţ ,articol prszj!;tt o .iml?p1:tantŞapart.e ,llftHn1e& dHţorltă. faptnluj că; nici .. Tllateevici 
reproduce un "hăU f/ăciiicsc", considerat (le către <lutor'"a fi tinul din cele 111::1\ kUl11oasc", iar de 
unU specialişti, drept o primiI variantă a hăitlllui tip 15. 

Este povestită :!iei intreaga llllllTcăâ. 'ţiîml1'tvIgl;. de Ta' ara t $i"5cin8.iiat plnă 1,1. t!opt.ul piinii 
şi; Fo!opţll1i,megilLiţ ,pel1ţYll··Ul;ători ... gru\lt:'i\ikşi .bueurii]e :)4'csteiOC)lpaţji.Se, poartildisellţ ii 
Slllnarep['ivin:c\d!)os(\ţ)lrl1(IC;JliC !\;,itii Inlr.e."hălt.ul" qlpjilOTI;ş\celalfl;jQil.IJ9r.'.H ;unintcşte dCEPl".f! Semrlllf1[lll "eu griu, eli orz, cu popllşoi" de,a (10p:1 zi şi sc.lmge. concJl1zin că, "şi s:lrbiilozgca sfîn- 
tuluiVasile, st:lplnului plugurilor, este tot plllgiîrcască,\ărăncaseă, iar nu biscrlceasdl". 

Problema aceasta va fi reluahl de Al. M:l'tecvici cîţiva ani mai tirziu, cind va publica in 
"Luminătoriul" (1 seti··Ae·paqlar.tieole,iJJtit.illatc ./l/ml NOlZ II şi GnAIlU1No.H It iar:in 1 \)1 ;i. 
în limba rusă, ..111111 Nou la moldii/Jţn! lG. (sint publicate airi, in limbile romnăşi..tu5ă.;dou il. pllJ- 
guşoare, o "urare cusem;JnatIW'. el,liTl)leisaşi. sint descrise unele,superşţ,iMi şi cJ·celi'!\.e legate de 
Anul Nou. ajullul şi ziua de B.qb,ottnzăetc.). 

în JUlI A1,;:Mat€\c'0ic publicăill,jimha rusă Uil studfVtde )1sţe,)() de p<lgini,fl1titulat 
Bocetele de ÎJlTTlOrmfnlqj"emql(!Qveneşli/Î"Q,'lI1Qare Inceare,l 5,'[ eomplclcze.&isă aprofundeze t()oretie 
ul1de fapte legate. de g?lle;r,tl,Şj. evoluIJa,bp'.I',teJor mortnare. 

III 
Unghiile i-a 
Picioarele i-a 
La (;orgoa!"Iă 
La Gor{j()afla ilJ(!.easc,7. 
Nourit s-au 
Soarele s-ol-nlllIle(:!ctl 
Pielrele s-au 

"Trei crai 
"lliIldră 
Noi Cll 
Jmla pe Hristos 
Si l-a prins, 
Sus pe cruce 
Ş-acolo l-a ră!Jli(wit. 
MÎnile i-a 

13 "Lui1l.in::toriul", an. V, cartea fi X c1eeemhric 1912, p 50,.5:l ("mJJ,tAI.M:'t-ei). 
l' JbirlC'J1, p. 5iL 
Fi "Basarabia", ,1;1. 2. ur. 1 (GOI. J i:1l1uaric1\J07, p. 5; vezi si' Scrieri olese, lHGG, p.121-- 

12l1; ediţia 1971, p. U3 \JŞ';, .. c\li\ia 1977, p,.\J:3-- 98; Scrieri, 
16 er. Poe;;ia obiceiuri.[or c(1lcudMi,e, Cbişinău, Editura 
17 "Luminătoriul ", ianuarie 1910, p. 

l\Jll, p.5 -H. 
lS "LUl1'1irlăl.0l;inll" 1 \112, 

191:), p. 13-,15. 
19 "Buletinul JC;pflrl\iei ChJsirl·uIlJ.i:';'ln. XLVIII. nI'. 47. 
20 Fidem, an. XLIV,jll',o.38,l13.septcmbrie Jntl, p. 1:131-'- 

1 \)1 1, p. 1357 --1:106; nI'. ,to, 2 pclpmbrie HJll, p. 1410 '-,J4.1;\J,; !lI'. 41".\Jocţmnbrie 1911, 
p. 1444-1455 ; rloui'i fragmcllţc; intiţulate',Poezia populard şi Bocelele.', ;;tU f@st ;tradqs; de dVe 
F. Levit i pnblicnlp în :8,'1'101'1 !llş,si?,'1\J6ik.p. 119 .. -120 :ji lS:I-·-141;.ceHU:il IH-92 şi 
104·-111 ; ediţia 1\J77, p. HJ-\.l2 şi 104-111 ; Ve;d şi, Scrieri, Inşi,,,989,p; 82; 



ale cro,(icipoiJllqre 
iulie·-scptcmbrie 1988, 

şi unele 
an. XXX 1, {IlHfi'(lre, in 

p, f;8 62, 
n "Buletinul Ell'll'hi,p.i CJlişi.lIl'ăl.lh:L", ,'11. XLIV, 11l'. ,38, 18&e.ptem]or.ie1911', l, 13'37, 
::;:.1 1 birIc!]1, p. 1. 
24 fbidcm, 1'11'. :39, 25 S'el)CimhTj'e 19t1, p, 1:\f;:'I, 
25 JMdem, n1'. '11, 9 oetomhrie 1\)11 ,.p: 1450, 
;(; 'bidem, ]]1'. :l\ 1, p.t:3i10. 
c" lbidern, n!', 'p,l 45:3, 

în eontrarUeţi' cu tipurik senInalaLe mai 
sin eerita.h; şi 'iim ţire" , 
ea reuşite, Ială unul in tare este hoeH l\n 

IIU.;! 
Cum le-ai dlls şi m-ai lusa!, 
,lI-ai lâsa I eli dorM tââ 
,:,'i le-ai dus puiului 
Cind IlŞ ştiai at"vÎJ1Î, 
Stlll Ol altul pcnttuIllaIn,j 
,;O!,mi1JlHlc'ă dhiga111c, 
Noi 'l'l1i1f'îiz"Oll1Ilwiar>e 
Câ ori de muIe om l1ent 

interCi)anti).; ... p;-JarLl':l 
n:ll1'll'l'-\\l!'I;,cle;;pj"( rUJJ1, ·ritni1 şi :!:;troUi): şi 
",",tP"'''', se IlJ7,cazi( do.u' pc eX1rmp]'clr, 

"",Il,"", '.,LO':, cu ,igllra.nf;'j; exit:1ll atul1ci), cu " 
,',U frecvente :'I00I1:111\C. Cl1 n:Il1:1!'l 'I',r,'ne 

PUJlct rl, "er!e)'e ill'Usti,', ho('(',t('h fe])r,(;zilnjij 
i)· Hricii /'H1j1'Jluc n primil m<1nifesUlJ:e, Il ,ci, (',\re 
tii te. L(1atuTil fil,erl SCit 

l';ln1a 5La:;in{"tjpo\og:i",,'c[nrÎ.';' etil'! 'l'UIH'i:l1itJl, arl!l"('lU.Pl!,'i dcsnrilld 
di.ti:r.iuui· nleiho:cetelol';.it;:a re.: ia li 

p,!-tlc\'il'i eviden!,iază in 
t,"lr:l lor, 'ilJ'.di[ti'JIZil c1l110l[vi·lair.9.!"; 
,i [JCII{[l/ Iaht Citi'illl II 11' exeml,lll 

PleCllld de' t:1 ,}(,cIL{i id(\p, f:'iri'i H ;.idllC'{' ;uficic:.lLc ii .ern('jjl.ice probe', 'i\lutc('\'b,'i,sn:s,·: 
("".H"PI.,'" ohicei ,,'intill'(;slt'siîn M.(iJduv:'.numai eil "j"·i,lll',:IU,tj.",, boeele.lol."nn fI fo'sl impm- 

fliul.'ltAde: Id'd:>,gipte:"li, >el e:t,·,t)' [noştenire·.dir<c,tt.ih V' 
prui tl"ţnin()i()gLl de', O'('f\ilH,laUnli:,Kl l'oC'i'"b(iCe!,III}('fI, bo-i ii, Iali- 
nescul a boci,provinc·,rlin. bc=cc ,VO{·) fnvchiUt 

d" DA nunrutn ,.i\LtISec] ţ;i:BajmL, iasi:lzi aproape 
păstrată.doar.I» macedororuâ.nivcnrenre In,hnz:i la Linescul.' po.1'; 

'11'lVevici prov i n ;ele .lavcrbuJ' rvrnt\1'lC5C a (IOd,) 
M rtecvici, bocetele .nu sint. cu ,fIi toratl\inspecibl (1,1110:' 

i1ilord" morncnt, ei lp doar ,pc baza uuor ';;ata'" (!inainte 
cnalede,j)IJ!t de f:Ulte:r.';n popnrul'ui." Iii nu face distincţie şi. ('\'-le 
t t.arl! !ioJ1(J/!!, nu, $csizcnzi'i valoarea ,n, '''''d'", I.l)cLi.dl(;l.eaZ!1,'e:l;fiill:([ vechi crea ţ.j'i populare: 
făn) demonstra nccst lucru, .rucluncntarc. impro\'iz:.ljii Iiiril 
valo.are 

O 
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Cu.toate că.unele .tdei exprimate in arttcot-nu.istnt suficient de arstumcntate.. iar altele 
s-au dovedlf.a fierouale (bQcelele·nu sînt cele mai veclrlcreatil :populare,. lrăsăl;n raloresenţială 
11 u este scurtlmea Ş .. a.), studiul.d e raţă prezintă un interes a Pllftc prin fapt uleăaiej Mateevtcl 
aducespre cl(cn:H/Uficare peste 30 de bocete culese de el tnsust, unele de o fnIl1111seţeaparte,deşt 
astăzi, citeva. dintre acestea ax putea fignnl Î11 categoria cintecelor de priveghi sau a verşurl lor 
fune bre 2 • 

Tot In cadrujpreocupări.lorxale folclorlst lce merită a. fi citate şi alte lucrărtv-dtntrecare 
amilltim;GllrnMlrecern naisărbătoriie'», Alot[lIele reltotoasein. crcditiielc.ş! obiceiuri le, molâoocni- 
lor din !JiJ's{/.ntb!a 3Q (stntprezentate.atct sărbătorllo păgillf:l, zllelc săpt.ămlnli şi inilc de după Paşti 
ptnă la Husalit, crerltntr-rlcspre lumea. cealaltă, .despre moarte şboblceturt rla .inmurmtntarc. 
altlăml!ltcdesppc. sfinţii. Ieremia, Prlcopie, Chirlcă, .Iulita, Ilie.. Foca, MarlaMagrlalena, 'Pintilie 
Călătorul, Marina); Schtiăasuşn-a traditiilor vietii religioasemoldopeneş/i31 (sînLdescl'ise obtceiuri 
specifice unor anumite sărbători şi ni se. oferă dateprlvtnd calcndamlş! astronomtapoputară) 
ştSărbălorile moidouenilor deda, Paşii la zi/ta' a einctzecen [Ihtsa!iilr 32 (sînt lnrătişate. diverse 
obiceiuri legate de sărbătorirea Paşteluti-- vopsitulsi Incorleterea.ouâlor, cu dcscrlerea-diferltelor 
modele şi denumirea dor, eoptul cozonacflor.: scrtnctohul, forţantir;iCllloasă: auuîncărilor tdtu 
această. ztetc. şLni. se. dau relaţii despre: săptămîna lumtnatăvRusatn, .Izvorului tămădulrtl, Pllştileblajil1l1ol', sHntulGheorghe; Arrninden, sfmt.ul Ioan, În ălţarea Domuurul, Duminica 
Mare: sint Inreglstrate cîteva legende şi obiceiuri populare in legătură cu vopsltnl.ouălor, mana 
Vildlor, il'trig\)ii, 'Î0cul vin, strînsul buruicnilor pentru lene; tll'xrţml!Joilor;,lnt Wpl'O -ll;<e trei 
texte versificate,iiH româllă şirusă,cu subiecte Înspiratedin sărbătoarea Paştelu i.: ZilluÎnvierii, 
Ingerul a alergţ1I;,Azi ii Invierea), trltitnele t1'('i, In Jimba rusă 33. ' 

InaM:raarticolelor teortieetrebuie amilltit aid şi faptul că A1. Ma leevi<d a fost şi un 
COllstant culegător de folclor; Dl păca te nu s,au păstl'at de 18 el decltpuţinecu1egeri,cllf ioa te 
că există mărţurii>e!oevcntecă elCalr(ist mai>multe.O spune chiar M[lteevicicare, într-o,scri.; 
soare ciHl'e Artu:r. Gorovei, 'face aceustărprecizal'e: Flilld Însă scminarist, am cules şi eu ceva; 
dar mi se pare că caietele cu eulegeri (unele au fost tipărite anonim în ziarul"Ba.sal'abia" din 
Chişinău) mi-au fost răpite de ulIc{)leg.iubitorşicl de litcFaturăpopulară" M: 

Din nenum ărateleproducţii poplllar.e apărute in • ,;Basarubiai'fărăavurfa . semnătura 
eulegătorului, este Îfllposibilaselecta pe celepuhlieafecte Mateevid,aş că, ceeace !leca n'imas 
(',u certitudine ele Ta el sînt numai culcgerilercare:inH.ăill conlpqnenţa articolelor de folcloi'istică 
(3 colinde ele Crăciun, COllăcăria; H,litul flăcăiesc şi bocetele),6:co!indereunitesUb titllllCitevlY 
colinde de sf. Crăcizme (adll"ale din Iloro.d(35 $i poezia D01'll136. aceasta afinnat în 

vezi şi 

martie -- 5 aprilie 1912, 

r 

2S Pentl'U bocetele din Jl.!Qldova,ve.zi Ion lI. Ciubotam, Foleloml.obiceizlri/o'r familiale 
din lvfoldoDa (Marea trecere), Illsi,,1986. 

20 "Lumini\tOl'llll,",.an, IT, cartea a XP,", decembrie H1l2, p.5::l 
30 "Buletinul Eparhiei Chişinăului", an. XLIV, nI'. 9, ;27fţl;ruqrjţ p. 3i?7-368; 

nr; 13, 27 martie t91ţ,.p531,.,.,546 : .. nr.14, :3 aprilie 1911, .p. qR66fl.o: rejlllbljcat ÎlJ 
"Lucrările Societăţii Biser.iClştide Istorie şi Arheologic' din Basarabia",. Chişinău. voI, VI, 
1911, p. 1·-10. 

31 "BlIletinul Eparhici Chişinăului", an. XLV, nr. 12 şi 1:1, 
p, 336-347 ;llr.22şi2B, 3$1101\1111(>1912,' p. 74&:.i750. 

32 IlJidem,lUl. XLVI, 111'. 18 şi 17, 2.1 şI 28 aprilie 191 a.p. 779-"&18 ;m', 13,5 ItlllÎ HJ13, 
p. 854",869; nI'. 20. 19 111a1191:1; p. 938·-955. 

38 Despre articolele cu. caŢar;tcl' lplcţ(jl1ic publicate in limba mSă" veZilll1yJdal\l'ezUma, 
tive, la PeIre V. Ştefănyeă, Contr.tbu(.ie la bibliografia studii/arşi eUlegerJ/ol' de folklofprlviloare 
la l'omilnii din Basarabia şi]J(jPQ.ari;.le cOll/ocuiloarc, pllblicale În ruseşte, .în ,Anual'l.LArhivei de 
folklor", III, Bucureşti, 198Ş,p. 183 184, 

34 "Viaţa Basarabiei", an. IX, 111'. 11-12, Iloiembrie-decendJJ'ie 
"Preocupări literare", an. VI, m. 4, aprilie 19·11, p. 180. ' 

35 "LUlllil1ătoriul", an. V, curtea a XII-a, decembrie 1912, p! 71 
cOlltililtarecele şase 

"DOi l)oieÎ'lde c1:/ .mari, 
O Leroi, Doamne! 
Ca şi doi drumari, 
O Deroi, Doamne , 
VindiIl RusalUn, 
Merg spre "ilh/eent. 

Dară ci ne sint? 
li Iosif cel sfint 
ŞiMal'idsfînlă, 
Care\aşa cU/Jînlă: 

llisif, mi.! grezi 
De acesldrum rău; 



7 AL.MA'l'EEVICl 141 

deserl}(ltrri căesteopO(;Ziel'iglna1ă, ih:piratădln Dordecălătorie, poezÎuJulVusne Alccsand rt 
publicată In. vo]tul1ul Doine u: Iăcrăinioare din IMi:),. deşi. fn.numărul din "Basarabia "eaapare 
ev rnenţiupea "cules de. AI. AI.", iar titlul urmează după precizarea .. Din ctntecele poporane alt, 
Basarabiei". Faptele sint fără echivoc şi ele nu necesită aici demonstratii suplimentare. 

Vină să ne odihnim 
Şi să. ne z<m/!rlm. 
De un plop ah dat 
Şi acolo au slai , 
De s-au răcorit, 
Plopul că 8-0 clăiinal , 
Umbra că s-au tras, 
Soarele i-au ars.. . 
Sţtuta Maria 
Mult BC supăra 
Şi nii-lblăstămu', 
Din ţtură-tni 'ztceti : 
- Plop aînrisit, 
S ă JlU fii. ['odU, 
SI! creşti tot In sus, 
Umbră nu {ni-ai adus 
Iară au plect, 
Şi ei int-au plecdt 
Prin pâ[ şi tiăleele, 
Mirişti, păpuşoişti, 
Precisia au picat, 
Căci s-auImptedicat 
De-o tuţă . din. cale. 
Ea, oţtinâ cu jale, 
Din {Jul'â-mi zicea 
Şi mi-o blăstăina: 
- Tufâ aţurtsită, 

II 

Să rnr creşti fn SUI!, 
Cine de tinese »a-mpteâtc«, 
Toţi te-or b/ăsiăma". 
1 ar au mai pletat; 
Un mâl' auoţtat, 
Şi ei s-au oâtbnii, 
Mărul i-au=umbrit, 
Umbra ş-au. lăţit, 
Soarele au pierit. 
Sfinta Maria 
Către mâl' zicea: 
-- Mărul tnîlortt, 

Să fii lai roâtt ! 
Să creşti tu 1n 'lătuti, 
Să sporeşii În roduri! 
Iar Iosif grăia, 
Precisiei ii spunea : 

Ilai sa ne grăbim, 
La «îtntu! VifhlCem, 
Că iată, îi sară . 
Şi-tuioptăm prin ţară. 
Şi ei s-au sculat 
Şi-tuiaiă au plecat 
Către Yitlileem, 
Cu toţtt: să trăim 
La anul şi la.tnulţi ani" I 

.Dormiţi, âonuii.cda» .rur 
Florile aou«, ..' 
De-mi dormiţi, de nu-mi dpFllfţ/, 
Florile dalbe ... 
Faceti racul CUIll mai 
Şi aprindeti o luminare 
$-0 candilâ la icoană 
Şi-mi ieşili şi păn-afară, 
De il vedeti pe IIi/slaB, 
Cum vă lIine de fruT(los, 

III 

De frumos, de cuuios, 
Cu veşmtntulw-ohQtft, 
Liuun; plntn pămt{ti. 
lnlr-amlmlol wncrcl 
Scrise-s doi luceferei. 
-,1fna slinga crucea duce,' 
Şi-n cea dreap/â, busuioc. 
Cruce-i a bătdnilor, 
BusuioCll a fetelor, 
Sănătatea CI iulurorK, 

" , 

"Seu/ati, stapini, nil dorm[.ţî 
Cii nu-i lJJ'e.mea de. dormit, 
Ci-i !il'emea de .. mpoUobil. 
ScoaZâ, slâplnll, s.lujnlcele 
Sâ aşlearn4mesele, 
Să umple pâharele, 
eli vă vine naşterea, 
O naş/ere de tmpăral, 
A lui Hristos cel lUminat., 
in glulg/uri lnfdşurat, 
Vine Domnul Dumnezeu 
Cu o eeală de ingeri, 
Făcînd slujbe şi cintări. 

Vine Domnul Dumnezeu 
Cu o eeaM ingerească, 
Pe deavoli să-i biruiască .. 
Vine Domnul Dumnezeu 
Cu VangheUa deschisă. 
1n mină cu făclieaprtnsd ... 
Cind Dumnezeu se năştea, 
Rau peste cfmpi citdea, 
Prin păduri lumtlltarda, 
Din nuiele, lumine,le; 
Dumnezeu aşa zicea : 
Pomenifi naşterea mI!. 
CU de rar, in zile mari" ! 



Şi stelele înc<l 
ca n-orz {osl 
Luna-fi slnqe s-au 
Soarele s-au tIU/LUI.cea/, 
,51 de-acolo L-uu. luai, 
Groapa-u ptatră i-m.l.,'ic1JWJ 
Ş! acolo l-au ÎI1!ll'opal. 
Grele slr ă]! i-oii aruncat, 
8(1 stră juiască pc tnipărat ! 
DWl111e:l:1i CI' (/U 
St răjtle tonlc au lJ1}'e!1:1t1il' 
Ta eşti matcă adeuărată, 
C-ainâsw/ [iu [ără laiii. 
De awm păn-in vecie 
Mila Domnului 
Cu do)' şi CI! 

Şede sţint , 
,Ungtl sfint, 
.';iedc sfîntul (,'OllslWllrll 
811S, mai sus, s·o ÎuM/al, 
jlpa nutrit o ['iul'a!) 
V riU e ( râs.ull afi 
Pli!ll'l''' o râsllltna t, 
Boieri· lnari 
Şi pe 
Dormiti, dOl'mili, vâ'culcull 
Si pe 'noi ne (l(,llllati ' 
Dormi!i, dormiti, adUmili 
Şi pe noi ne dâl'l1ifi 
Tot Cll auI' ,,1: ./n'ai,J'U 
lJllndlâ{l de pe 
C-arn lIlnblal 
Şi pe la loii. am 

Şi-ncbină la răsărit, 
Să-l audă Domnul 
Domnul 
ln to arta 
li lumina soarelui : 
ln buza nătuirtttu] 
Scris Îi spicul 
in [urulul ţsanurnun 
Scrisii-i 
Tnnnncz ni {Un gura 

Il ai, tioi, Peire, 
Ci-anctu mari de 
,51 tncă mici de 
-- La cei mari 
Le /JOlI! da boi 
Ei nor t răi şi-i 
-- La cei mici 
Le uom da cai 
VOI' si-L !JOI' 

"Din Maica. 
Domnul Hristos pe 
I.u; Ituia i-au [est 
Iuda, iubitori de baui, 
L-au vindut la ai dnştruini 
Numai CII trttseci "".Vll'IIL'. 
CÎnd banii În 
Lutiln-l-tut şi l-eu dus 
Pe dctilnl Gol qot ha i'n sus. 
Sus pc crllce că 
Cu sul l ltt-l=uu 
Mall singe 
Luna s-au i mln.ăcat 
JnYCl'ii au prins 

"Ce S(lI'CH 
Accasla-i 
.',':1 II' 
La cea Tllasil 

Dar pc magă Cf 
Cd mai siul [ăcli! 

Printre [ăct i i 
Cii mai st nt colaci 

Prinl rc colaci ce 
Tol Jl11hârlifci ('li 

Dar la masâ 
'IL ca ţni! Hl esei 
Şcuc Imnul Lnimnezrn, 
De-a dreapt« lui l),(lm,rli;;;cI1 
.)cde sţţ nt n; 
La slinga lui 
Şede sţtntu! Ion, 
1 ar UnfJeI dînsul, 
Tol itu.hină şi 

,itces!e case, af:c:s!e 
DiiIrin, Domn din 
A.şa-halie, minunate. 
Domn, Domn din. ceri, 
(dllpâ {iecarc stih) 
De-s Cl! cl!Jil/'asătnămitl'.' 
Dar I"n ele ce-m[i'şede ?,\ 
Şede bi)iml Dlun;ncl:i;u 
,) i C1l 
L1n(jâ bunlll ])llmrleZiett 
Şede moşul,moş,Cl:dr:iurU 
Ungcl m'V""L,""'"'' 
Sede sfint, ,,!'lnillI\RI,I'i',,'Tl.-' 
lJllyd sftll!, 
Şel).e "rin!, 
.Unud s(int, S/illlUI,\"aSf!,e" 
Şede s/'i'n/a LHfL"U.LI. 
LlJ1IIă sfÎnla 



AL. lv[A'CEEVTCI 

şi nbl cei tu'I sluu put orl lc unul norod. Şi CII cit. mai mul l. vom păst.rn şi vom tiut, nesLl"ijmulată 
moştenirea strămoşilor, CI! aUt vom Ii mai tari şi mai volnici in lupta noastră pent.ru viuţ ă'' 87. 

Prlm e le sale texte urmau indeaproape progrnnml ziarului .Basarabla" şi elc,in mare , 
prezentau doar lli·7le înpt e înt ilnlt.c pe teren, mai mult înregistrau deeît demonstrau. 

Ceie lipărHe maitîrziu bcne.fieiaz{\ de o documentare superioară d, implicit, ideile expuse 
c[lpi\t;'i inlerpret:)r] si rez olvări noi, adesea originale, iar uutnrul argtlmentează păr eri Ie pc care le 
Innse:lZil şi infinniÎ pe cele ca re se opun concepţiei sale 

Piu:\ nu de mult. aceste contrl bu ţ ii au fost tolal nccunoscut.c "i ncvnlnrif'icute de către 
l"o]elorişU, «utorul lor lip';ill([ din dic\iollarc]c de spccin lltat.e, din an l nlogii, c01('('1ii, l11ol1ogmfii 
şi st.ud il consncrnt e ('(,jilldelor, bucet.clor sau olJ:('ciIlI'ilor ele Anul ,,"ou. 

Numele lui Al. Mateevicl merl t.ă a fi rcl lm.t de istm'b tolelol'lsLicii rumâ neşl.i 11\.1 l111!l1l1i 
dllLoril{t rupt!,;'!! Crl studiile sale teoretice şi' eukgelile din literalura populară sint elahorat e 
Intro peJ'ioaeHt(n carC' a cestc preucupăr! erau înt!'o fază nu prea avansnt ă, ci Şt pentru ett ele 
au i'epri'Zt:ntnt toiU!ii realiz:'iri demne de semnal"t. S[r,,(!ul'iile si reuşitele lui AI. l\IaLeevil'i dln 
uccst c!nrncnill t rebute 't'C\lflO'.cutc, deşi el llU li In"! dai, ,,[ci, efl in ]HJel;e, enpodoper" de felul 
Lin,l/;iinouslJl? 

'IfJ "Basm'llbia", :.m. 2, nr. 11 (70), <1 februnrie 1\)07, p, 2. 
:\7 Ohicciurilc şi rfndllieliie nun!ci la ll1oldoPwii basaJabc/li În "Basarabia", an 1, llt', 57, 

22 decclnlrrie JOO(j, p. :1. 


