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 “O culegere întocmitã de Ioan Sarba” (1970) 

Crisule, pe valea ta!,

Trebuie spus, din capul locului, cã
aceastã culegere, de peste trei sute de
pagini, cuprinde multe, chiar foarte multe
bucãþi remarcabile. Unele din ele, ºi nu
puþine, sînt atît de aproape de perfecþiune
încît alcãtuiesc veritabile capodopere.

Culegerea tovarãºului ªarba aduce un
duh nou faþã de celelalte culegeri editate
de Casa noastrã de Creaþie, de aceea îºi
justificã publicarea. Noutatea constã în
urmãrirea aproape continuã a fiorului
artistic, selecþiunea aproape continuã dupã
criteriul estetic. De asemenea încercarea
de a cuprinde creaþii populare cu teme cît
mai diverse, acoperind cît mai multe lecturi
ale sentimentelor ºi activitãþilor omeneºti.
Nu s-a mers aºadar pe un criteriu
sociologist vulgar, în ambiþia demonstrãrii
unor teme prestabilite, ci s-a cãutat aºi zice
cu încãpãþînare, tot ceeace e mai frumos
ºi mai viabil în folclorul nostru bihorean.

Sînt totuºi cîteva neajunsuri pe care,
în interesul succesului cît mai sigur al
cãrþii, le voiu semnala. Vreau, ca dincolo
de caracterul ºtiinþific al culegerii, cartea
aceastã sã închidã în coperþile ei, o
frumuseþe cît mai purã, neumbritã de nimic,
o oglindã a ceeace e mai ales, mai superior
(sic!) în arta noastrã popularã.

Capitolele au, în general, titluri bine
alese. Supãrã însã subtitlurile care vor sã
explice, din punct de vedere social,
caracterul poemelor. Astfel, sub titlul
frumos: “Mînce-te focul amar” întîlnim
subtitlul neplãcut: “ani de asuprire ºi
necaz”. Or, doinele respective oglindesc ele
singure, prin contextul lor, necazul de
odinioarã, aºã cã sublinirea lor în subtitlu

bate la ochi. La fel titlul bine ales “Sãraca
de cãtãnie” exclude, prin plasticitatea lui,
adaosul parazitar din subtitlul: “la oaste ºi
pe cîmpul de bãtaie”. Încã un exemplu: la
capitulul “Dragu mi-i cînd cîntã cucu”,
subtitlul “Cîntecul muncii ºi al înfrãþirii cu
natura” devine de-a dreptul ºocant. Se vede
cã autorul culegerii e pedagog ºi deci
tributar didacticismului. Toate subtitlurile
trebuiesc evitate, inclusiv acolo unde dãm,
paradoxal, peste cîte douã sau trei.

În intenþia bunã de a compartimenta
temele ºi genurile literare, s-au ivit, unele
amestecãri, probabil din greutatea de-a
manevra masivitatea materialului. Astfel, la
capitolul epic intrã ºi o bucatã liricã, cum
este poema cu care se deschide capitolul,
intitulatã: “Mîndrã de dor pentru tine”,
poemã ce nu are niciun sîmbure epic în
ea. Iar la “Nunta þãrãneascã” foarte multe
strigãturi care îºi au locul la capitolul satiric.
Revãzîndu-le, autorul îºi va da singur seama
ºi le va aºeza la locul cuvenit. În fine, tot
aºa, unele colinzi ºi bocete sînt ºi ele
profund epice. Aici însã lucrurile sînt mai
complicate, încît nu-mi pot da seama cum
le-am putea clarifica. Poate cã împãrþind
cartea în douã mari pãrþi: liricã ºi epicã ºi,
apoi compartimentând-o în capitole
adiacente, cu titluri cît mai scurte ºi mai
cuprinzãtoare.

Atrag de asemenea autorului atenþia
asupra faptului cã unele bucãþi incluse în
culegere sînt arhicunoscute ºi au fost
incluse în multe alte antologii. În dreptul
lor eu am scris Nu ºi am explicat motivele.
Ele sînt, ce-i drept, puþine. Dar au dãuna
culegerii, mai cu seamã cã unele au devenit

O culegere de zile mari

deja uzate romanþe lãutãreºti iar altele au
figurat pînã ºi în vechile manuale ºcolare.
Ar fi bine ca autorul sã revadã unele
culegeri de cãpãtîi, mai cu seamã ardelene
ºi, desigur, în primul rînd, bihorene, pentru
ca aceastã carte [sã] pãstreze un total
inedit.

În fine, printre foarte multele bucãþi
excepþionale, se gãsesc, ici-colo, bucãþi
mediocre, altele total neinspirate. În rînva
sa nobilã de culegãtor tov. ªarba a notat
uneori totul. Or, o culegere presupune totuºi
un spirit electiv, de selecþiune. Culegãtorul
opteazã pentru ceeace e finit, ºlefuit, peren
ºi evitã improvizaþia, materialul brut. În
acest sens eu am scris iaraãºi Nu în dreptul
fiecãrei bucãþi care mi s-a pãrut fãrã valoare
ºi am pus un semn de întrebare în dreptul
celor de o valoare mai scãzutã. Desigur s-

ar putea ca uneori sã mã înºel. Rãmîne la
latitudinea tovarãºului ªarba sã accepte sau
sã nu accepte observaþiile mele supuse ºi
ele subiectivismului.

În setea mea de a vedea, la tipar, o
culegere cît mai rotundã, mai armonioasã,
mai valoroasã eu am fãcut semne ºi în
dreptul unor motive folclorice care se
repetã în variante mai mult sau mai puþin
izbutite. Cãci din una din douã (sic!): sau
publicãm o carte cu caracter strict ºtiinþific,
însoþitã de un aparat riguros ºtiinþific - ºi
atunci publicãm toate bucãþile, cu toate
variantele, - sau alegem din masivul material
un florilegiu superior ºi atunci selectãm,
oferind cititorului valoarea de sus a fol-
clorului bihorean, chintesenþa acestei valori.
Eu, unul, votez pentru formula a doua. De
aceea la balade am indicat variantele cele
mai bune. La doine, aºiºderea.

Aºa stînd lucrurile, culegerea poate fi
încã plivitã ºi [indescifrabil], fãrã prea
multe eforturi. Ea va deveni astfel ex-
celentã. Cãci încheiem cu aceleaºi con-
statãri: ne aflãm în faþa unei culegeri de
zile mari, cum rar mi-a fost dat sã vãd. E o
carte care trebuie imediat trimisã la tipo-
grafie, pentru delectarea tuturor iubitorilor
de frumos ºi pentru demonstrarea înaltei
valori a folclorului nostru bihorean.

Îl felicit pe autor ºi-l sfãtuiesc sã nu
pãrãseascã aceastã îndeletnicire pe cît de
nobilã pe atît de necesarã. El are vocaþia
folcloristului, cãci ºi aici se cere vocaþie
ca-n orice alt domeniu al frumosului.

Culegerea “întocmitã de Ioan ªarba” în 1970,
din care prezentãm câteva piese în contrapaginã,
împreunã cu cuvântul însoþitor al culegerii, se aflã
în arhiva Centrului Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Bihor.

Deºi propusã pentru tipar, cu referate pozitive,
care indicã noutatea majoritãþii pieselor culese,
justeþea clasificãrii ºi calitatea aparatului critic,
lucrarea nu a apãrut, doar câteva piese au fost
publicate în suplimentul de etnografie ºi folclor al
revistei “Familia”, “ªezãtoarea”, iar puþine altele
în antologii de poezie popularã.

Unul din referate îi aparþine poetului Alexandru
Andriþoiu. Îl publicãm în cele ce urmeazã, res-
pectând ortografia autorului. Titlul aparþine re-
dacþiei.

Piesele pe care le propunem din culegerea pro-
fesorului Ioan ªarba sunt selectate de poetul
Alexandru Andriþoiu, la momentul propunerii
lucrãrii pentru tipar.

În amintirea poetului bihorean, adãugam foto-
grafia casei în care s-a nãscut poetul, azi demolatã.
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