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OBSERVAŢII PRIVIND
CULTURA POPULARĂ
A ROMÂNILOR DE LA EST
DE NISTRU, DE BUG,
DIN NORDUL
CAUCAZULUI
Dr. hab. Nicolae BĂIEŞU
The paper offers, first of all, information about
the history of Romanians / Moldovans from the East
of Nistru, Bug and from the Northern Caucasus.
They are indigenes there, but also, the emigrants
from different periods (in the XIII-XVI centuries,
in domination of Duca Voda, when D. Cantemir
and other have emigrated in Russia). Evidently,
the Romanian indigenes and the emigrated ones
have respected their ethno-folkloric traditions.
The first researcher of these was the well known
ethnographer and folklorist Teodor Burada (18391923). The investigation of their popular culture
was effectuated in the XX-XI centuries, in different
ways. In conclusion, the author underlines the very
deplorable situation of the Romanians located in
the immense space of oriental Slavs (Ukraine and
Russian Federation). Although, the knowledge
and the continuously investigations of the cultural
heritage of the Romanians from these zones is a saint
duty of the savants.

Mai întâi, câteva informaţii, foarte pe scurt,
despre istoria românilor/moldovenilor din zonele
respective.
Cunoscutul savant Alexandru Boldur scria,
cu multă competenţă: „Noi suntem prezenţi acolo
[în Transnistria] permanent prin strămoşii noştri:
în perioada veche (sec. VII î. de Hr. – jum. sec.
XII d. Hr.) vedem stabiliţi acolo pe geţi şi daci,
în perioada medie (jum. sec. XII d.Hr. – jum. sec.
XVI) pe bolohoveni, predecesori ai românilor, şi în
perioada nouă (jum.sec.XVI – sec.XX) pe numeroşii
moldoveni, care se trăgeau din foştii bolohoneni
sau au apărut în urma emigrărilor din Moldova,
Muntenia”1. Un alt istoric, Nicolae M. Popp, făcea
şi dânsul o importantă periodizare a istoriei acestor
români, concretizând teritoriile unde au trăit/trăiesc
ei în Ucraina şi Rusia:
– „transnistrieni propriu-zişi, între Nistru şi
Bug, autohtoni”;
– „colonizări româneşti din sec. XIII-XVI pe
spaţiul vechiului pământ bolohovean, în Ucraina de
nord-vest, reg. Berdicev şi la apus de Kiev”;
Alexandru Boldur, Cu privire la istoria Transnistriei: Studiu critic, Bucureşti, Universul, 1943. Republicat: Românitatea transnistriană, Bucureşti, 1996, p. 3.
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– „românii din fosta Ucraina Moldovenească a
lui Duca Vodă, răspândiţi sporadic între Nistru, Bug
şi Nipru, în reg. Movilău, Braţlav, Kanev”;
– „grupul românilor dintre Bug şi Nipru, având ca
centru Elisabetgradul (Kirovo, apoi Kirovograd);
– „colonizările lui Cantemir de la începutul sec.
al XVIII-lea, în bazinul Doneţkului, la sud-est de
Harkov”;
– „românii din nordul Mării Azov, de la
Mariupol [între anii 1948-1989 s-a numit Jdanov],
în majoritate macedoneni”;
– „românii din Crimeea, în împrejurimile or.
Simferopol, în majoritate oieri ardeleni”;
– „români din valea Kubanului, din reg.
Ekaterinodar (Krasnodar)”2.
Nichita Smochină, consacratul cercetător al
Transnistriei, evidenţia trei principale intervale
de timp legate de colonizările românilor la est de
Nistru:
– perioada lui Duca Vodă (sec. XVII; Nistru a
dispărut ca graniţă; s-au înteţit colonizările);
– colonizări pe timpul ţariţei Ecaterina a II-a
(sec. XVIII; numărul românilor în Transnistria a
crescut cu mult);
– perioada după 19243.
Fireşte, moldovenii băştinaşi, dar şi cei veniţi cu
traiul în regiunile la est de Nistru respectau tradiţiile
lor etno-folclorice la sărbătorile calendaristice,
familiale. Aveau legendele, cântecele, dansurile
populare proprii. Este regretabil faptul că nu
dispunem de informaţii în scris despre aceste creaţii
etno-folclorice. Putem doar presupune că unele
cântece populare (sau creaţii poetice individuale,
compuse în stil folcloric), înregistrate mai târziu,
se referă la vremurile din sec. XVII. În asemenea
creaţii populare orale sunt cântate, mai ales, Nistrul
(„despărţitorul” de fraţi), durerea înstrăinării
moldovenilor de locurile natale.
Nestru, Nestru, apă blăstămată,
De când pe tini ti-am trecut
Şi la Bug m-am dipărtat,
Tu din mal în mal ai crescut
Şî pi fraţîi nei din Moldova
Nu mai pot videa
Tot din pricina ta4.
Sau:
Ard-o focu străinătate,
C-am ajuns tare departe,
Peste Nistru, peste ape,
Unde cartea nu răzbate5.
2
Nicolae M. Popp, Românii din Basarabia şi Transnistria, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1942. Republ.: Românitatea transnistriană, 1996, p.228.
3
Nichita Smochină, Republica moldovenească a sovietelor // Moldova Noastră, 1935, nr. 1. Republ.: Românitatea
transnistriană, 1996, p. 299
4
N. P. Smochină, Les Moldaves de Russie Soviétique //
Moldova Noastră, 1935, nr. 1, p. 106.
5
Idem.

Etnologie
Multe colonizări ale moldovenilor la est de
Nistru au avut loc în legătură cu numeroasele
războaie ruso-turce (1711-1712, 1735-1739, 17501760, 1768-1774, 2787-1791, 1806-1812). La
războaie erau mobilizaţi şi tineri moldoveni. Despre
aceasta vorbesc unele cântece populare recruţeşti,
care ţin de acele timpuri.
Frunză verde de ovăs,
Lung îi drumul la Ades;
Lung îi, lung îi şi călcat,
Nu-i călcat de cai, de boi,
Da de voinici ca şi noi.
– Cată, frate, înapoi,
Ce negreaţă după noi!
Ori îi colbul drumului,
Ori îi oastea turcului.
Nu-i nici colbul drumului,
Da tot oastea turcului6.
Cea de pe urmă perioadă distinctă a emigrării
ţăranilor basarabeni la est de Nistru a avut loc în
anii 1860-1880, după reforma agrară burgheză din
1861 în Rusia, care s-a înfăptuit şi în Basarabia –
„colonie internă” a imperiului ţarist. Atunci relativ
mulţi ţărani basarabeni, unii rămaşi fără pământ
şi strâmtoraţi de către străini, au fost nevoiţi să-şi
părăsească locurile natale şi să se mute cu traiul în
zonele la est de Nistru, de Bug şi chiar mai departe,
unde auziseră că erau pământuri arabile libere.
Migrarea ţăranilor basarabeni în anii 18601880 s-a înfăptuit pe două căi: cea lungă, de „vreo
trei luni de zile”, cu carele cu boi, care trecea prin
Bender, Tiraspol, Nikolaev, Kerson; calea a doua –
pe la Odesa, unde se îmbarcau în corăbii şi, după o
escală la Kerci, ajungeau la Novorosiisk7.
Moldovenii plecaţi în nordul Caucazului s-au
stabilit cu traiul pe văile râurilor Şebeş, Digaco,
Ghecepsin. În anii 1860 au fost fondate de către
basarabeni următoarele localităţi în regiunea de
azi Krasnodar: Supsân în prezent Moldovanskoe în
r. Krâmsk), Şabanovskoe, Thamaha (Tamoşinka) –
ambele în r. Seversk, Moldovanovka în r. Tuapse;
Moldovka în r. Adler (azi subordonat or. Soci, reg.
Krasnodar) ş. a.
Emigranţii au dus cu ei unelte de muncă (plug,
grapă, râşniţă), puieţi de pomi fructiferi, butaşi de
vie, seminţe. Relieful, solul fertil, clima favorabilă
6
N. Smochină, Din literatura populară a românilor de peste
Nistru // Anuarul Arhivei de Folclor (Cluj), V, 1939, p. 24
(Râbniţa).
7
Iaroslav Mironenco, Glasul codrilor în munţii Caucazului
// Şi cânt codrului cu drag: Folclor moldovenesc din sate
nord-caucaziene / Cul. alcăt., descifr. şi pref. de I. Mironenco,
coment. şi postf. de V. Cirimpei, Chişinău, Literatura Artistică,
1987, p. 3.

din locurile unde s-au aşezat le amintea de baştină.
Au dus cu ei şi o bună parte a tradiţiilor etnofolclorice.
Totodată, în Rusia erau în vigoare principiile
politicii ţarismului şi în domeniul culturii, care
constau în promovarea ideologiei oficiale de
uniformizare a vieţii culturale a popoarelor neruse
din imperiu. Realizarea politicii acesteia rezidă în
ignorarea de către autorităţile ţariste a limbilor,
tradiţiilor etno-folclorice ale popoarelor ocupate, în
înăbuşirea spiritului naţional.
Deşi în condiţii nefavorabile, s-au făcut unele
încercări de a înregistra creaţii populare ale românilor
transnistrieni. Primul text folcloric românesc fixat
în scris în Transnistria datează cu anul 1848. Este
un fragment de colindă populară („În susul hateicasei / N-ai văzut tot lună şi soare, / Şiela nu-i lună
şi soare, / Da-s doi bătrâni”), inclusă de cercetătorul
L. Smerecinski în „informaţiile sale geografice şi
etnografice despre partea de sud a judeţului Balta
<…> şi rămase în manuscris (se păstrează în Arhivele
Societăţii geografice din Sanct-Petersburg)”8.
Mai amplu, mai ştiinţific creaţiile populare ale
moldovenilor din stânga Nistrului şi a Bugului au fost
studiate de către cunoscutul savant ieşean Teodor Burada (1839-1923), care a devenit membru corespondent al Academiei Române (1887). El primul, la finele
sec. XIX (în 1882), a cules pe teren informaţii relativ
detaliate şi autentice despre modul de trai cotidian, tradiţiile populare, folclorul în satele româneşti de la est
de Nistru. N. Iorga îl numea „acel harnic cercetător,
absolut dezinteresat, dus numai de iubirea lui pasionată pentru neam, care, scotocind urme româneşti pretutindeni, din Moravia până în Asia Mică, a descris cel
dintâi satele moldoveneşti din adâncul Rusiei”9.
La Transnistria se referă două studii ale acestui
împătimit călător, etnograf şi folclorist: O călătorie
în satele moldoveneşti din gubernia Kerson (Rusia)10
şi O călătorie la românii din gubernia KamenitzPodolsk (Rusia)11.
În primul studiu T. Burada relata în mod special
despre cultura populară a unor sate de dincolo
de Bug, dar şi de dincoace. Scopul principal al
cercetătorului a fost să dovedească celor care nu
ştiau că români trăiau şi dincolo de Nistru, de Bug şi
că ei locuiau în numeroase localităţi, care aveau „un
Grigore G. Bostan, Poezia populară românească în spaţiul
carpato-nistrean: Istoriografie, studiu comparat, texte, Iaşi,
Cantes, 1998, p. 78.
9
N. Iorga, Românii de peste Nistru: Lămuriri pentru a-i ajuta în
lupta lor, Bucureşti, 1918, p. 42.
10
Într-o formă scurtă, lucrarea a fost publicată în Convorbiri
literare, XVII, 1883-1884, nr. 8; în broşură separată: Iaşi,
Tipografia Naţională, 1893; republ.: Revista de etnologie
(Chişinău), 2001, nr. 3.
11
Arhiva (Iaşi), XVII, 1906; în broşură aparte: Iaşi, 1906.
8
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caracter românesc destul de bine pronunţat”; unii
din acei români se aflau acolo încă de pe vremea lui
Duca Vodă în a treia sa domnie (1678–1683), dar şi
din sec. XIX.
T. Burada avea dreptate când sublinia că cea mai
vie dovadă despre unitatea neamului românilor din
gub. Kerson cu acei din Moldova şi din Maramureş
„ne-o dovedeşte identitatea aproape absolută a
tuturor elementelor de căpetenie care alcătuiesc
pe un popor: limba, credinţa, obiceiuri, năravuri,
cântece şi altele”12.
T. Burada afirma că în gub. Kerson creaţiile
populare erau „fără nici o schimbare ca în Moldova
şi în alte provincii româneşti” (p. 123).
Cercetătorul relata despre practicarea aceloraşi
tradiţii etno-folclorice la sărbătorile calendaristice:
„la Crăciun – colinda cu Florile dalbe, cu Ler
Doamne”, la Anul Nou – Pluguşorul.
T. Burada constata obiceiuri similare la nunţi:
cu peţitori, vornicei, conăcari, iertăciune,
peteală pe capul miresei, cântecul Taci,
mireasă, nu mai plânge, masă mare ş. a.
(p. 126).
Savantul menţiona şi unele obiceiuri la
înmormântări: ducerea mortului la groapă
cu bocete de către „femei bocitoare”,
aruncarea ţărânei peste mormânt, când se
zice „să-i fie ţărâna uşoară” etc. (p. 126).
Etnograful şi folcloristul ieşean nu
trecea cu vederea şi alte creaţii populare:
credinţe în strigoi, descântece, vrăji,
farmece ş. a. (p. 126).
În fiecare localitate moldovenească
exista, fireşte, repertoriu de „poveşti
cu balauri, cu smei, cu lei-paralei, cu
Feţi-Frumoşi cu părul de aur”. Ţăranii
interpretau cântece care încep cu „frunză
verde”, dansau Hora, Brâul, Corăbiasca
ş. a. (p. 126).
T. Burada aducea următorul caz
curios: „Multe din cântecele şi poveştile
spuse de locuitorul Puşca şi femeia lui Ion
Pojar din satul Iasca [aflat între or. Odesa
şi r. Nistru] aveau aşa de mare potrivire cu
cântecele noastre, încât m-a pus în mirare
şi întrebându-i dacă nu cumva au fost vreo
dată pe la noi prin ţară, mi-au răspuns că
ei niciodată n-au trecut măcar Nistru în
Basarabia, dar că aşa le-au auzit şi ei de la
părinţii lor cântându-se şi povestindu-se”
(p. 126).
Totodată, existau atunci, ca şi astăzi,
cântece specifice zonei, mai ales, în care
este vorba de r. Nistru: Nistrule, pe malul
12

Revista de etnologie, 2001, nr. 3, p. 125.
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tău, La Nistru la mărjioară ş. a.
Aproximativ aceeaşi situaţie în privinţa
tradiţiilor etno-folclorice T. Burada constata şi în
satele moldoveneşti din gub. Kameneţ-Podolsk (a
fost acolo în luna august 1895, vizitând localităţile:
Jmerinka, Nemirova, Iampol, Movilău, Ţigănăuka
ş. a.): „Dacă ne uităm la credinţele, obiceiurile şi
moravurile românilor din această gubernie, vedem
că caracterul românesc e destul de bine păstrat şi
putem zice că nu este nici o deosebire de acel pe
care-l găsim la românii din gubernia Kerson şi care
în aceste două gubernii e acelaşi ca şi a locuitorilor
din Moldova. Aceleaşi obiceiuri la naşteri, la
înmormântări, la nunţi, la Crăciun, la Anul Nou şi la
alte împrejurări ale vieţii”.
Pentru ilustrarea celor afirmate, T. Burada
aducea, în ambele studii, câte o serie de texte
folclorice autentice. În primul caz: patru colinde, un
pluguşor, o conăcărie, o iertăciune, un bocet; în cazul

Femeie în costum de sărbătoare (r. Camenca)
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al doilea: două colinde, o iertăciune, un bocet.
În concluzie la cele spuse despre cultura populară
materială şi spirituală în satele moldoveneşti din
gub. Kerson şi Kameneţ-Podolsk, T. Burada scria,
cu optimism, care, după cum vom vedea mai
departe, nu s-a izbândit: „Acea mândrie română,
care a fost scutul nostru cel mai puternic de apărare
în contra înrâuririlor străine, se vede încă păstrată
ca prin instinct la toţi românii de peste Nistru. Să
sperăm că, pe lângă aceasta, ei îşi vor păstra şi de
acum înainte elementul cel mai puternic şi cel mai
de căpetenie: limba, precum şi datinile, obiceiurile
şi credinţele strămoşilor lor şi atunci să fim siguri că
românul de peste Nistru va rămâne în veci român”.
Potrivit şi câtorva cântece populare, înregistrate
în Basarabia şi în Transnistria, mulţi bărbaţi tineri
moldoveni, aflaţi sub ocupaţia rusească, erau
obligaţi, la începutul sec. XX, să se afle în cadrul
armatei ţariste, la războiul împotriva japonezilor
(1904–1905).
Frunzâşoarî fir mătasî,
Lepăd casă, lepăd masă,
Lepăd nevastă frumoasă,
Cu doi copchilaşi în braţă.
Unu strigă: mamă, mamă!
Altul strigă: tată, tată!
– Taci, dragu mamii, nu striga,
Că tat-tău nu-i acasă,
Îi în Manjuria*, la loc diparti,
Undi nici hârtia nu răzbati13.
Războiul era osândit, mai ales, în cântecul
popular despre luptele de la Port Artur**, unde au
fost multe jertfe omeneşti nevinovate:
Stă maşina la popas
Şi-i încarcă moscălaşi***
Şi îi duce la Manjur
Şi-i descarcă-n Port Artur.
Dar Port Arturul arde-n foc,
Care se duce n-are noroc14.
Şi în primele două decenii şi jumătate ale sec.
XX era destul de slab interesul faţă de cercetările
ştiinţifice referitoare la Transnistria. Putem menţiona
doar câteva studii ce ţin de acei ani: Onisifor Ghibu,
Deşteptarea moldovenilor de peste Nistru, Chişinău,
1917; Nicolae Iorga, Românii de peste Nistru,
* Manjuria – numirea istorică a părţii de nord-est a Chinei.
13
C. Gh. Constantinescu, Românii transnistrieni, Bucureşti,
Viaţa Literară, 1942; republ. Românitatea transnistriană, 1996,
p. 358.
** Port Artur – azi Lii Shun, oraş în nord-estul Chinei
*** Moscal – soldat în armata ţaristă, care îşi făcea serviciul
militar în preajma sau chiar în or. Moscova.
14
Cântece poporane moldoveneşti / Culese de C. Neniu şi [E.]
Lebedeva, Tiraspol – Balta, Editura de Stat a Moldovei., 1935,
p. 58 (Butor – Grigoriopol).

Bucureşti, 1918; Iustin Frăţiman, Administrarea
bisericească la românii transnistrieni, în Buletinul
Societăţii de Istorie şi Literatură „B. P. Hasdeu”,
vol. I, Chişinău, 1921; Ştefan Ciobanu, Românii de
peste Nistru, 1922; Vasile Harea, Românii de peste
Nistru, Cernăuţi, 1923.
Studiul lui V. Harea (1923) conţine şi capitole
care se referă în mod direct la tema noastră: IV.
Portul, obiceiurile, cântecele; VI. Starea culturală.
Autorul vorbea despre variatele festivităţi
populare ale moldovenilor transnistrieni în cursul
anului: Iarba verde, Rusaliile, Sânzienile, Sâmedru
ş. a.; „cu mici deosebiri locale, toate acestea s-au
păstrat întocmai ca şi la noi. <…> S-a păstrat frăţia
de cruce, care se obişnuieşte a se face în ziua de
Paşte” (p. 194).
V. Harea termina relatările sale despre nuntă,
făcând următoarea concluzie: „Tradiţiile ce s-au
păstrat la nuntă explică în mare parte faptul că
moldovenii de peste Nistru nu s-au putut asimila
cu neamurile înconjurătoare. Căci atât fetele mari,
cât şi flăcăii nu se îndură să-şi ia de mire sau de
mireasă pe cineva de alt neam: în cazul acesta nu
s-ar putea împlini obiceiul, n-ar fi o nuntă frumoasă,
aşa cum trebuie să fie, ca să le meargă însurăţeilor
bine şi în plin toată viaţa” (p. 194). Istoricul
ajungea la concluzia generală îndreptăţită: „Dacă
mai dăinuieşte neamul nostru peste Nistru şi dacă
vorbeşte o limbă moldovenească curată, aceasta se
datoreşte tradiţiilor şi obiceiurilor populare, firii
conservatoare a poporului de jos” (p. 198). Dar,
totodată, V. Harea prevedea realitatea că „această
stare de lucruri nu poate să se prelungească la
nesfârşit. <…> Înstrăinarea completă îi ameninţă pe
românii transnistrieni” (p. 198–199).
Despre folclorul şi ştiinţa referitoare la creaţiile
populare ale românilor din RASS Moldovenească
(1924-1940) a vorbit subsemnatul destul de detaliat în
două articole publicate recent în Revista de lingvistică
şi ştiinţă literară (2007, nr. 5-6; 2008, nr. 1-2).
Autorii studiilor privind creaţia populară a
românilor transnistrieni, efectuate în anii celui de-al
doilea război mondial, ajungeau la concluzii identice.
În context Vasile Netea scria: „Nimic nu-i desparte
de noi – totul îi apropie. Conştiinţa, simţămintele,
graiul, îndeletnicirile, obiceiurile, folclorul, bucuriile
şi tristeţele sânt la fel ca ale noastre, ale românilor
de pretutindeni. Înlocuiţi conceptul de moldovean –
la care ei, şi din cauza propagandei făcute, ţin aşa de
mult – prin conceptul de român şi îndată nu va mai
exista între transnistrieni şi oricare alt român nici
măcar umbra unei deosebiri”15.
Acelaşi autor făcea legătură între limba şi
folclorul literar al transnistrienilor: „În această
15

Vasile Netea, Transnistria, Bucureşti, 1941, p. 11.
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limbă şi-au turnat transnistrienii aleanurile inimii
lor, durerile şi credinţele, dând naştere unei literaturi
poporane de cea mai limpede factură” (p. 23). Autorul
aducea câteva versuri populare de înstrăinare, create
şi interpretate „cine ştie în ce fund de Rusie”.
Maşină cu patru roate,
Eşti de noi tu blestemată,
Să-ţi sară roatele toate,
Că ne duci tu-n loc departe16.
V. Netea, de origine ardelean, făcând cunoştinţă
cu folclorul copiilor din Transnistria, constata: „Am
fost profund emoţionat văzând pe copiii de la şcoala
din Târnauca [azi în r. Slobozia] jucându-se De-a
mijatca, un joc foarte cunoscut în toate provinciile
româneşti, pe care autorul acestei plachete le cunoaşte
de acasă, din Transilvania, unde e cunoscut cu
numele De-a nijita, adică De-a ascunselea. Aceeaşi
identitate am stabilit-o şi la alte câteva jocuri: Mâţa
şi şoarecele, De-a petrecu, De-a cureaua, De-a
tulpănaşu, De-a pânza încâlcită, De-a ochii legaţi,
De-a micea [mingea] etc., etc. Jocurile acestea nu
sânt din cele cari se învaţă la şcoală, <…> ci ele vin
din sânul familiei” (p. 14).
Aceeaşi situaţie era observată în cadrul tradiţiilor
16

Idem, p. 24.

calendaristice şi de familie. Savantul constata
existenţa la românii transnistrieni de până la 1917
şi la cei din alte regiuni a aceloraşi colinde cu Iisus
„mititel şi-nfăşăţel”, steaua „ca o taină mare”, Maica
Domnului, care-şi deplânge fiul răstignit, obiceiul
De-a sămânţa în dimineaţa primei zile a anului
ş. a. (p. 15).
Fireşte, V. Netea sesiza şi unele tradiţii populare
locale la românii din Transnistria. De exemplu,
obiceiul original în ajunul Bobotezei – Chiraleisa.
În s. Hlinaia (azi în r. Slobozia), cu această ocazie,
stăpâna casei împlânta o lumânare aprinsă, cu
capul în jos, într-un pahar cu boabe de grâu. Dacă
de capătul lumânării se prindeau multe seminţe, se
credea că în anul începător va fi roadă bună de grâu
(p. 16).
Începând cu anul 1942, deşi în condiţii grele de
război, în Transnistria au avut loc câteva cercetări
de teren interdisciplinare, inclusiv înregistrări etnofolclorice. La cercetări au participat oameni de
ştiinţă pe atunci ori care au devenit apoi savanţi de
vază: Constantin Brăiloiu, Ovidiu Bârlea, Anton
Golopenţia, Nichita Smochină, Constantin Ionescu,
Gheorghe Pavelescu, Tatiana Găluşcă ş. a.
Prima deplasare pe teren a avut loc în ianuarie
1942. Ideea cercetării a aparţinut guvernatorului
Transnistriei, G. Alexianu. Organizatorul nemijlocit
al muncii pe teren a fost profesorul universitar de la
Cluj, cunoscutul etnolog Traian Herseni.

Casa mare, Podoima Camenca. Foto de Sergiu Boboc, 1972
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Un studiu amplu şi valoros, pe baza materialelor
etno-folclorice culese în ianuarie 1942, a scris
Gheorghe Pavelescu17. Studiul se constituie din
câteva compartimente: Introducere; I. Obiceiuri
şi credinţe de sărbători (1. Sărbătorile de iarnă;
2. Sărbătorile de vară şi toamnă); II. Credinţe şi
obiceiuri în legătură cu viaţa omului (1. Naşterea şi
botezul; 2. Logodna, cununia şi nunta; 3. Moartea şi
înmormântarea); III. Concepţia despre lume şi viaţă;
concluzii, texte folclorice (pluguşoare, descântece,
poveşti).
Reţinem nota pe care o făcea Gh. Pavelescu
(la fel ca alţi cercetători etnografi şi folclorişti în
perioada respectivă): „Ceea ce am cules priveşte
mai mult epoca dinaintea revoluţiei, din vremea lui
Nicolae (ţarul)”18, pentru că, în Transnistria, tradiţiile
populare, în special cele ritualice (considerate a fi
profund religioase, „reacţionare”), dispăruseră în
mare parte în anii puterii sovietelor, până la cel deal doilea război mondial.
Despre sărbătorile calendaristice „pe timpul
bolşevicilor” Gh. Pavelescu spunea că ele „erau
oprite cu străşnicie. <…> Se ţineau numai pe ascuns,
uneori chiar cu ferestrele camuflate. De obicei, la
sărbătorile mari (Crăciun, Paşti etc.) se făcea un
control sever să nu lipsească nimeni de la muncă.
Dar dacă rugăciunile şi semnul crucii se puteau face
şi pe ascuns, datinile, ritualul au trebuit să dispară
în timpul sovieticilor. De aceea cei mai mulţi
mărturisesc că de ani întregi n-au mai auzit colinde,
n-au mai văzut capra de Anul Nou” (p. 66).
În aceeaşi situaţie s-au aflat şi obiceiurile
familiale. „Orice ritual era interzis. Totul se făcea
pe ascuns, dacă era posibil, şi cât mai simplificat”
(p. 67).
Gh. Pavelescu observa: „În timpul ruşilor copiii
n-au mai putut fi botezaţi, fiindcă nu era preot.
Oamenii mai înstăriţi străbăteau distanţe de sute de
kilometri pentru a-şi boteza copiii la Odesa”. După
plecarea ruşilor din Transnistria erau sate unde se
botezau zilnic „zeci de copii, unii din ei fiind de mai
mulţi ani” (p. 68). Căsătoria se reducea la înscrierea
la oficiul înregistrării stării civile. Tot ritualul nunţii
sovietice consta doar în legarea nănaşilor (numiţi
martori ai căsătoriei) cu o panglică roşie (p. 76).
„În timpul bolşevicilor nu se mai trăgeau
clopotele la înmormântare. Oamenii care aveau bani
năneau muzicanţi să cânte un marş funebru; dacă
nu, îl duceau ca pe un câne” (p. 77).
17
Gh. Pavelescu, Aspecte din spiritualitatea românilor
transnistrieni: Credinţe şi obiceiuri // Sociologie românească
(Bucureşti), 1943, nr. 1-6. Studiul a fost republicat într-o ediţie
separată în 1944, la ed. Ramuri din Craiova. Lucrarea lui Gh.
Pavelescu a mai fost republicată în Revista de etnografie şi
folclor (Bucureşti), 1993, nr. 1–2.
18
Revista de etnografie şi folclor, 1993, nr. 1-2, p. 61

A doua cercetare de teren, cu un număr de
participanţi cu mult mai mare şi pentru o perioadă
de timp mai îndelungată (aproape trei ani), a fost
efectuată în anii 1942–1944 la est de Bug de către
Institutul Central de Statistică din Bucureşti. A fost
una dintre cele mai interesante şi valoroase cercetări
etno-sociologice şi folcloristice din perioada celui
de-al doilea război mondial. Informaţiile dobândite
au o deosebită importanţă privind viaţa, munca,
tradiţiile, spiritualitatea românilor transbugieni.
Cercetările de teren din 1942–1944 au avut
loc la românii aflaţi în spaţiul dintre Bug şi Nipru,
coasta Mării Azov, până în nordul Caucazului,
bazinul carbonifer al Donbasului. Investigaţiile s-au
efectuat în spatele frontului germano-sovietic, în
condiţii deosebit de grele. Atunci au fost studiate
şi unele sate româneşti din regiunile transnistriană
şi transbugiană pe care le-a vizitat T. Burada la
începutul anilor 1880.
La cercetarea-recensământ din 1942–1944,
efectuată de către Institutul Central de Statistică de
pe lângă Consiliul de Miniştri al României, a fost
încadrat şi Institutul Social Român, înfiinţat în 1921
şi condus de prof. D. Gusti (1880–1955) – renumit
sociolog român. Şcoala sa sociologică a fost unică
în lume.
Conducătorul echipei pentru recensământul
românilor la est de Bug a fost numit directorul
Oficiului de Studii al Institutului Social de Statistică
dr. Anton Golopenţia (1909–1951) – „cel mai
dotat sociolog din câţi au luat parte la campaniile
monografice” (H. H. Stahl).
Pentru cercetarea la est de Bug au fost selectaţi
18 colaboratori ai Oficiului de Studii, majoritatea
făcând parte din Şcoala Sociologică gustiană, cu
experienţă de muncă pe teren. Studierea de teren avea
următoarele sarcini: înregistrarea fiecărei familii de
români băştinaşi, culegerea creaţiilor folclorice,
întocmirea unor monografii ale localităţilor ş. a.
Informaţii privind rezultatele cercetărilor
de teren ale Institutului Central de Statistică din
Bucureşti în 1942-1944 în satele româneşti din
stânga Bugului au fost scrise şi publicate în câteva
reviste ale timpului (Sociologie românească, Revista
Fundaţiilor Regale ş. a.).
Este îndreptăţită concluzia autorilor că în situaţia
complicată din anii 1930 conştiinţa naţională a
românilor de la est de Bug, inclusiv tradiţiile etnofolclorice, se aflau în decădere, „regimul sovietic
luptând pe toate căile pentru lichidarea „rămăşiţelor
burgheze” în spiritul poporului, mai ales a
naţionalităţilor neruse.
O muncă deosebită a înfăptuit în timpul
unei cercetări de teren în iulie-august 1943
etnomuzicologul bucureştean Constantin A.
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Ionescu. A cercetat 10 localităţi din stânga, Hârjău,
Caterinovca, Ghiderim, Zăzuleni, Plopi, Broşteni,
Tincău, Jura, Dubău (azi în r. Râbniţa şi Dubăsari)
şi or. Tiraspol. Întors la Bucureşti, C. A. Ionescu a
întocmit colecţia Colinde din Transnistria, însoţită
de un amplu studiu introductiv al alcătuitorului şi
o prefaţă scrisă de Traian Herseni. Lucrarea a fost
culeasă la editura din Sibiu. Dar a intervenit cenzura
de după 23 august 1944 şi s-a ordonat ca volumul
să apară cu titlul Colinde, cu text şi melodie, fiind
omise toate referinţele la Transnistria. Au fost
eliminate Prefaţa lui Tr. Herseni, Studiul introductiv
al lui C. A. Ionescu, toate datele despre informatori.
Repaginată, culegerea a văzut lumina tiparului la
sfârşitul lui decembrie 1944. A fost prima culegere
de texte folclorice înregistrate în Transnistria,
editată după 1940. I-au lăsat autorului doar 100 de
exemplare, pe care acesta le-a dat unor muzicieni,
sociologi, oameni de cultură din România. Restul
tirajului a fost ars, deşi se făcuseră cele indicate de
cenzură.
Cu toate omisiunile restabilite, cu Prefaţa lui Tr.
Herseni, Cuvânt înainte, un nou Studiu introductiv
de C. A. Ionescu, Postfaţă de C. Mohanu, colecţia
a fost reeditată la Chişinău abia peste 50 de ani,
în 1994, înaintea morţii autorului ei19. Colecţia
cuprinde 63 de colinde propriu-zise (printre care
creaţiile valoroase Dulful mării, Leul, Cerbul ş.
a.), 14 cântece de stea, glosar, fişele informatorilor,
indicele localităţilor din care s-au cules colindele.
Există informaţie că prof. C. Ionescu a pregătit
pentru editare şi o culegere de cântece româneşti
lirice, cu note muzicale, înregistrate în Transnistria,
dar care a rămas în manuscris, din cauza lipsei de
finanţe, dar şi a nepăsării responsabililor de cultură.
În anii imediaţi de după cel de-al doilea război
mondial s-au cules unele creaţii folclorice în satele
româneşti de pe ambele maluri ale Nistrului şi la
est de râul Bug. Lucrul acesta se făcea cu sprijinul
Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură de la
Chişinău, care forma pe atunci aşa-numita Baza
Moldovenească de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a
Uniunii Sovietice. În activitatea aceasta erau
angajaţi colaboratori ai institutului nominalizat,
învăţători, studenţi. În actualul Fond de Folclor
al Arhivei Centrale a AŞM întâlnim mai des
următoarele nume de persoane care au cules (în anii
1945–1950) materiale etno-folclorice în special în
satele din stânga Nistrului: M. Ipati (Savin, devenită
apoi folcloristă), G. Meniuc (scriitor), M. Serbin,
M. Spatari, M. Barcari, N. Lucavşciuc, M. Iliţă,
V. Serbul, A. Vareniev ş. a. Aceştia au cules creaţii
populare, mai ales, în localităţile transnistriene:

Doroţcaia, Ţîbulăuca, Roghi, Doibani I – toate din r.
Dubăsari; Butor – Grigoriopol, Caragaş – Slobozia
ş. a. În Fondul de Folclor al Arhivei Centrale a
AŞM avem şi câteva texte folclorice înregistrate în
1946 la est de Bug (s. Martonoşa, r. Novomirgorod:
colindele Voinicul şi Leul, Voinicul şi Dulful mării
ş. a.).
În primii ani postbelici aproape că nu se publica
folclor românesc cules atât în satele basarabene,
cât şi transnistriene, de teamă ca nu cumva – în
felul acesta – să se facă propagandă antisovietică,
religioasă. Apăreau doar în presa periodică unele
texte de o îndoielnică autenticitate, cu conţinut
„nou, socialist”.
Merită a fi menţionată, la tema noastră, culegerea
mică de proporţii (44 pag.), editată în limbile
„moldovenească” şi rusă), tipărită la Moscova20.
Aceasta a fost întocmită pe baza unor materiale
folclorice culese în câteva raioane din RASSM. În
Cuvânt din partea autorului E. Lebedeva menţiona
că textele folclorice din această culegere au fost
înregistrate de ea în timpul a şapte deplasări pe
teren (în anii 1920–1930) în r. Balta, Grigoriopol,
Tiraspol. Creaţiile folclorice din culegere reflectă
„viaţa poporului moldovenesc în perioada de până
la revoluţie [1917]” (p. 2). Autoarea regreta că a
reuşit să culeagă doar două cântece populare „create
în vremea sovietică” (p. 2).
Prefaţa culegerii a fost scrisă de muzicologul
rus V. Vinogradov care, ca şi toţi autorii din
acea perioadă, vorbea despre lupta de secole
a moldovenilor împotriva jugului turcesc şi a
moşierilor locali, despre sfârşitul asupririlor de tot
felul în 1812, care s-a săvârşit „cu ajutorul armatelor
ruseşti” (p. 3), despre viaţa grea a moldovenilor de
pe ambele maluri ale Nistrului până la 1917, care
după cel de-al doilea război mondial „trăiesc în
familia unită a popoarelor Uniunii Sovietice, fiind
egali în drepturi, fericiţi şi liberi” (p. 4).
Pe o treaptă nouă, relativ avansată, au fost
ridicate studiile etno-folcloristice, inclusiv cele
referitoare la românii din Transnistria, începând
cu anii 1960. Cercetările de teren au devenit mai
sistematice, fiind aplicate metode noi de imprimare
a creaţiilor populare, cu utilizarea mai pe larg a
tehnicii moderne pe atunci (magnetofoane portative,
aparate de fotografiat). În condiţii relativ favorabile
folcloriştii de la Institutul de Limbă şi Literatură
al AŞ a RSSM efectuau cercetări de teren destul
de regulate în majoritatea raioanelor republicii, în
acelaşi număr în cele din stânga Nistrului.

Молдавские народные песни / Записаны Е. Н. Лебедевой,
Москва–Ленинград, Музыкальное издательство, 1951

20
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Colinde din Transnistria Ed. a II-a, Chişinău, 1994.
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La începutul anilor 1960 au fost culese materiale
etno-folclorice, în mod special, într-o serie de
localităţi româneşti din raioanele transnistriene:
Dubăsari (în 1961), Râbniţa (1964). Acolo au lucrat
folcloriştii de la Academia de Ştiinţe: G. Botezatu,
M. Savin, A. Hâncu, E. Junghietu, V. Cirimpei, G.
Spătaru ş. a., însoţiţi de grupe de studenţi-filologi
din Chişinău. Despre activitatea folcloriştilor pe
teren se făceau ample dări de seamă la sectorul
de folclor, toate materialele înregistrate fiind puse
în ordine şi apoi predate în Fondul de Folclor al
Arhivei Centrale a Academiei de Ştiinţe, unde se
păstrează şi în prezent.
În 1969-1970 folcloriştii de la A Ş M au cercetat
pentru prima dată 6 localităţi româneşti sau mixte
la est de r. Bug, în reg. Nikolaev: Alexandrovka,
Novogrigorievka, Şerbani – toate în r. Voznesensk;
s. Konstantinovka, r. Arbuzinka, Lâsaia Gora,
r. Pervomaisk; în reg. Khirovograd – s. Dobreanka,
r. Olşansk.
Munca de teren a folcloriştilor în raioanele
transnistriene ale RSSM a continuat în anii 19731974.
În 1987 a apărut culegerea menţionată şi mai sus

– Şi cânt codrului cu drag: Folclor moldovenesc din
sate nord-caucaziene. Culegerea cuprinde peste 80
de creaţii populare româneşti, înregistrate de la 20
dintre cei mai buni interpreţi de folclor din „câteva
sate aşezate în văi pitoreşti” din nordul Caucazului.
Este vorba de următoarele 6 localităţi: Moldovanovka
(r. Tuapse), Şabanovskoe şi Thamaha (r. Seversk),
Mecherstuk (r. Krâmsk), Moldovka (r. Adler, azi
satul se află în componenţa or. Soci) (p. 3).
În prefaţa importantă, scrisă de alcătuitorul
culegerii prof. Iaroslav Mironenco, cititorii
sunt informaţi că majoritatea românilor din ţin.
Krasnodar sunt veniţi din centrul Basarabiei, satele:
Cărpineni, Rădeni, Dănuţeni, Bardar, Grozeşti,
Pârâta, Morozeni, Celacăuca Veche, Galbena,
Bujor, Frăsineşti, Onişcani (p. 3). Un număr relativ
mic de moldoveni din nordul Caucazului sunt veniţi
din satele din Bugeac (Cenac şi Beştemac).
Cartea în cauză este prima, unica şi, probabil,
ultima culegere de folclor românesc, cules în nordul
Caucazului şi publicat într-o carte separată.
Folcloriştii de la AŞM au fost pentru prima
oară la românii din nordul Caucazului în anii 1987–
1988. Un grup de specialişti (G. Botezatu, A. Hâncu,

Trei generaţii ale unei familii de ţărani din Podoima–Camenca
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E. Junghietu, V. Cirimpei, S. Moraru, I. Buruiană)
au cules atunci creaţii populare în 6 localităţi
din ţin. Krasnodar: Moldovanskoe, Mecherstuk,
Şabanovskoe, Thamaha, Moldovanovka, Moldovka.
În atenţia folcloriştilor s-au aflat toate genurile şi
speciile creaţiei populare orale pe care le mai păstrau
moldovenii din Caucaz.
Abia în 1994 a putut să apară la Bucureşti
prima carte despre istoria şi cultura populară a
românilor din Transbugia – Românii de la est
de Bug: Cercetări etno-sociologice şi culegere
de folclor, elaborată de Anton Raţiu, unul dintre
participanţii la cercetările sociologice de teren
la est de Bug în timpul celui de-al doilea război
mondial.
În 1996 a fost editată, tot la Bucureşti,
valoroasa antologie Românitatea transnistriană,
unde sunt reproduse 16 studii importante despre

Femeie în haine tradiţionale.
Foto de A. Davâdov, 1983
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variate aspecte ale istoriei şi traiului populaţiei
româneşti de la est de Nistru, semnate de
cunoscuţi specialişti în domeniu: O. Ghibu
(1917, 1941), V. Harea (1923), A. Boldur
(1925, 1943), I. Nistor (1925, 1939, 1942),
N. Smochină (1938), C. Gh. Constantinescu
(1942), C. C. Giurescu (1943), Th. Holban (1968)
ş. a.
În 2004 a apărut la Chişinău cartea lui T. Colac
Nistrule, apleacă-ţi malul: Folclor poetic din
Transnistria.
În 2006 au văzut lumina tiparului la Editura
Enciclopedică din Bucureşti cele 2 volume ale
extraordinarei lucrări a lui Anton Golopenţia
Românii de la est de Bug, cu introducere, note şi
comentarii de prof. dr. Sanda Golopenţia (fiica
distinsului etnolog). Reţinem din această lucrare:
Anton Golopenţia şi Ion Apostol, Folclor românesc
din regiunea Voznesensk (Ucraina); Ion Apostol,
Crăciunul şi Anul Nou la românii de la est de Bug;
Anton Raţiu, Folclor din judeţele Pervomaisk,
Znamenka, Voznesensk, Melitopol, Mariupol
şi Doneţk; Ion Chelcea, Folclor din Soldatska,
Belousovka şi Şerbani.
În 2007 a fost tipărit vol. I al lucrării de
excepţie în două volume, elaborată în cadrul
sectorului Folclor al Institutului de Filologie al A.
Ş. M. – Folclor românesc de la est de Nistru, de
Bug, din nordul Caucazului (Texte inedite). Cel
de al doilea volum va apare în viitorul apropiat
la Tipografia Centrală din Chişinău. Astăzi, mai
mult ca oricând, se impune reeditarea comentată a
culegerilor de materiale etno-folclorice înregistrate
în Transnistria şi publicate până la cel de-al doilea
război mondial de către P. Chioru (1927, 1928), C.
Neniu şi E. Lebedeva (1935), N. Smochină (1939),
care de mult timp sunt rarităţi bibliografice.
În concluzie, subliniem că starea în care se
află actualmente creaţiile folclorice şi etnografice
la românii de la est de Nistru, mai ales la cei de
pe teritoriul Ucrainei şi Rusiei, este extrem de
nefavorabilă. Ei au rămas şi continuă să-şi ducă
viaţa în mediul imensului spaţiu al slavilor de răsărit.
Sub pericolul deznaţionalizării totale se află mai cu
seamă românii de la est de Bug, din nordul
Caucazului (pe teritoriul Ucrainei şi Federaţiei
Ruse). Posibilitate de redresare a situaţiei nu mai
există, după câte se vede. Totuşi, cunoaşterea,
continuarea studierii acestei moşteniri este o datorie
sfântă a savanţilor, în primul rând.

