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The Ballad Cycle about the Sold Wife:
Circulation and Interpretation Issues
Abstract
This article analyzes the ballad cycle about the sold wife, which directly falls into the
theme of family life, where “groups of types” persist “in a unitary system of relationships.”
The motifs of the subject are manifested in a complex range of situations, problems and
interpersonal relationships, framed by specific forms of life, with a focus on revealing the
relationships between spouses, lovers, parents and children. The ballad cycle about the sold
wife is a frequently attested subject in several peoples: Romanians, Greeks, Bulgarians,
Albanians, Serbo-Croats and is characterized by a wide spread in a specific ethnological
context, with a well-developed narrative structure, with typical situations. of life in
revealing the social problems of the southern Danube region. Starting from the idea that
the ballad of the sold wife is found in three types of ballads, several ballad versions were
analyzed in the paper, in order to reveal the dramatic realities of historic time, to deepen
a complexity of feelings, inner feelings, moods, characteristic of the morphology of
the motif.
Keywords: motif morphology, short story history, compositional schemes, functional
moment, emotional culmination, the ballad of the sold wife, the motif of recognition.
Rezumat
În articolul de faţă este propus spre analiză ciclul baladesc despre nevasta vândută,
care, nemijlocit, se înscrie în tematica vieţii de familie, unde persistă „grupuri de tipuri”
ce se manifestă „într-un sistem unitar de raporturi”. Motivele subiectului respectiv sunt
orientate pentru a dezvălui un diapazon complex de situaţii, probleme şi relaţii interumane,
încadrate prin nişte forme specifice de viaţă, cu orientare la dezvăluirea raporturilor dintre
soţi, îndrăgostiţi, părinţi şi copii. Ciclul baladesc despre nevasta vândută este un subiect
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frecvent atestat la mai multe popoare: români, greci, bulgari, albanezi, sârbo-croaţi şi se
caracterizează printr-o răspândire largă într-un context etnologic specific, având o structură
narativă bine dezvoltată, cu situaţii tipice de viaţă în dezvăluirea problemelor sociale
ale regiunii sud-dunărene. Pornind de la idea că balada nevestei vândute se regăseşte
în trei tipuri de balade. În lucrare au fost analizate mai multe versiuni, cu scopul de
a dezvălui realităţile dramatice ale timpului istoric și de a aprofunda o complexitate de
sentimente, trăiri interioare, stări sufleteşti caracteristice pentru morfologia motivului.
Cuvinte-cheie: morfologia motivului, istorie nuvelistică, scheme compoziţionale,
moment funcţional, culminaţie emoţională, balada nevestei vândute, motivul recunoaşterii.

Ciclul baladesc despre nevasta vândută se încadrează în mod firesc în tematica
vieţii de familie, în cadrul căreia persistă „grupuri de tipuri care se succed şi pe care
le uneşte un sistem unitar de raporturi” (Caracostea, 1969, p. 384), reglementate
în corespundere cu anumite teme şi principii estetice ce vizează diverse aspecte
ale vieţii sociale de epocă, unde relaţiile dintre soţi, îndrăgostiţi, părinţi şi copii
îşi vor găsi o individualizare pregnantă. Motivele subiectului respectiv se
manifestă printr-o gamă complexă de situaţii, probleme şi relaţii interumane,
determinate fiind prin nişte formule artistice specifice, concentrate în dependenţă
de numărul nucleelor combinate, cu referinţă la prescripţiile timpului istoric. Intuită
„de origine sud-dunăreană” (Papahagi, 1970, p. 151), balada despre nevasta vândută
este un subiect frecvent atestat la mai multe popoare şi se caracterizează printr-o
răspândire largă într-un context etnologic specific, având o structură narativă bine
dezvoltată, cu situaţii tipice de viaţă în dezvăluirea realităţilor sociale ale timpului
istoric. Astfel, este confirmată ideea că balada reflectă „anumite realităţi sociale
şi spirituale ale lumii sud-est dunărene” (Cârstean, 1984, p. 133) şi este întâlnită pe
o arie extinsă în Europa; ea circulă „la bulgari, neogreci, albanezi, români şi sârbocroaţi” (ibidem), în acelaşi timp, „acoperă întreaga ţară românească” (Papahagi,
1970, p. 150). Asemenea tip de balade, după cum suntem informaţi în unele studii
de specialitate, „au o structură proprie, caracter nuvelistic, uneori senzaţional,
teme şi subiecte de o largă răspândire europeană şi numeroase elemente lirice”
(Pop, 1965, p. 6).
Apariţia acestei balade este legată de anumite fenomene şi evenimente
istorice; în conformitate cu sugestia unor specialişti în domeniu, ea provine din
obiceiul vinderii sau cumpărării femeilor pentru haremul turcesc. A. Fochi încearcă
să determine sfera de extindere a motivului şi îl include într-un ciclu mai larg de
texte baladeşti întrunind şi motive precum ar fi „vinderea nurorii, a sorei, şi chiar
a soţului” (Fochi, 1975, p. 172). La lectura mai multor variante aflate în circulaţie,
fenomenul se manifestă „în căsătorii la început prospere”, iar apoi „ajunse într-un
stadiu de ruinare şi faliment economic”, moment orientat spre a elucida „o tonalitate
în care proba iubirii se manifestă ca o avertizare de a păstra familia şi sentimentele
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dintre soţi” (ibidem). Cu această ocazie, D. Caracostea, la rândul său, se referă la
o versiune „interesantă pentru morfologia motivului” (Caracostea, 1969, p. 118)
şi atrage atenţia la un subiect constituit din nişte elemente primitive, din care s-a
dezvoltat mai târziu balada soţiei vândute. Astfel, în contextul unei străvechi balade
bulgăreşti, întitulată Nevastă şi bani, se spune:
„– De când ne-am căsătorit, mândră Iana, n-am mai avut parte de noroc…
Eşti fără noroc, mândro, sau te-apasă vreun blestem.
– Sunt fără noroc sau blestemată, du-mă la târgul din Nicopol, tocmeşte
doi inşi, care să strige pe străzi: „mândra, mlădioasa Iana e de vânzare pentru
12 pungi de aur”. – Iată banii, iubite, cântăreşte-i bine în chimir, ia să vezi şi
să ştii dacă banii îţi ies înainte sau dacă banii îţi sar în ajutor” (ibidem).
Folcloristul A. Fochi încadrează balada nevestei vândute „în trei tipuri
deosebite, care şi ca circulaţie sunt dispuse diferit pe suprafața ţării” (Fochi,
1975, p. 172). „Tipul 1 (bărbatul beţiv), specific pentru Moldova”, are
o răspândire vastă în arealul etnologic basarabean şi poartă mai mult
semnificaţia de lecţie morală, pentru a condamna degradarea soţului băutor
care îşi vinde nevasta pentru a-şi achita datoriile. „Cel de-al doilea tip
(nora fără zestre) este caracteristic pentru Transilvania” (ibidem), după cum
precizează în continuare A. Fochi, şi se referă, în special, la relaţiile dintre
soacră şi noră. „Tipul III al subiectului” este legat de tematica birului greu şi
„este caracteristic pentru Oltenia şi Muntenia”, fenomenul este intuit drept
o „ipostază” prin care „subiectul şi-a împlinit destinul său artistic, adică
a reuşit să exploreze toate virtualităţile şi tensiunile interne ale unui asemenea
subiect, realizându-se artistic în chipul cel mai meşteşugit cu putinţă” (ibidem,
p. 173). Aceste trei tipuri referitoare la circulaţia baladei propuse discuţiei
s-au dezvoltat şi s-au manifestat „în zonele de contact nemijlocit între cele
două tipuri” (Fochi, 1987, p. 248). Or, ,,deosebirea fundamentală dintre
tipuri nu este de ordin tematic, ci de ordin artistic, fiecare tip interpretând
divers din punct de vedere poetic aceiaşi schemă tematică” (Fochi, 1975,
p. 248). Din aceste considerente, „pentru a face sensibilă morfologia tematică
a materialului, ca şi deosebirea tipologică fundamentală din cadrul versiunii
româneşti, precum şi a marca importanţa fiecărui text” propus pentru analiză
şi interpretare, exegetul ne oferă „scheme compoziţionale ale ambelor tipuri”
(Fochi, 1987, p. 248). Din această perspectivă, ne-am propus scopul să
interpretăm, în baza materialului documentar aflat în circulaţie, o serie de
probleme, situaţii de viaţă, momente senzaţionale care se vor regăsi în mai
multe versiuni baladeşti din spaţiul nostru etnologic.
Tematica birului greu, din care cauză personajul epic ajunge la situaţia
dramatică de vindere a nevestei, este localizată în mai multe provincii româneşti,
în deosebi, în spaţiul cultural basarabean. Gh. Vrabie include un asemenea tip
de baladă în aşa-zisul „drept haraci nevasta”, situaţie în care „eroul sărăcit
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de bir îşi vinde soţia” (Vrabie, 1966, p. 419-420). Reprezentativă, în această
ordine de idei, este balada Oleac în care personajul central, un flăcău bogat
din partea locului, o ia în căsătorie pe „fata popii Oprei din Ţara Moldovei”,
de o frumuseţe rară, fapt pentru care, din invidie, personajul este impus la
biruri grele şi sărăceşte. Astfel, într-o versiune culeasă şi înregistrată de
T. Papahagi se spune că acel
„voinicel Oleac,
de blagă bogat…
mândră şi-a luat:
mândră şi frumoasă,
chip de jupâneasă
cu sprânceana trasă,
cu geana sumeasă” (Papahagi, 1970, p. 173).

Bogăţia personajului este redată în mod fabulos, fiind prezentată prin nişte
incursiuni caracteristice naraţiunii de poveste. Astfel, protagonistul,
„de bogat ce era
blagă că mi-avea
nouă mori de vânt,
nouă sub pământ –
macină argint
vreo trei pe pârău,
una mai la vale
– macină parale” (ibidem).

Atunci când sărăceşte, Oleac este impus de circumstanţe să-şi vândă nevasta,
iar turcul care o cumpără:
,,cât mândra-atârna,
atât galbeni da.
Mândra mi-atârna
desăgei de păr
plini de gălbiori,
chimiraş de piele,
plin de mahmudele” (ibidem, p. 175).

Nu numai în Oleac, dar şi în alte subiecte baladeşti aflate în circulaţie, tematica
birului greu a fost contaminată cu motivul recunoaşterii dintre fraţii despărţiţi de
multă vreme şi, în felul acesta, lucrarea devine o autentică istorie nuvelistică despre
regăsirea acestora în nişte circumstanţe imprevizibile. Un material documentar
similar este răspândit şi la bulgari, iugoslavi, sârbi, albanezi; în cazul respectiv,
se pune accent pe „exotismul subiectului, nu verosimilitatea lui” (Fochi, 1975,
p. 49), bazat pe intenţia de a prezenta nişte realităţi şi caractere umane specifice,
de substanţă epică. Problema în discuţie poate fi acceptată mai mult în plan
convenţional, pentru aprofundarea atmosferei sociale de epocă, dar, în acelaşi timp,
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și pentru a creiona o ambianţă estetică de geneză baladescă. Drept exemplu poate
servi un cântec liricizat, unde naraţiunea epică este absolut particulară, în tendinţa
de a dezvălui nişte realităţi dramatice de epocă:
„Mare iarmaroc la Prut,
Of şi iară of!
Negustoru-i de la Turc,
Of şi iară of!
O scos oameni di vândut,
Of şi iară of !
Oameni şi mai mult femei,
Of şi iară of… !
De n-ai, bade, bani în casă,
Of şi iară of!
Îţi ieu zălog nevasta,
Of şi iară of!
Turcu banii număra,
Of şi iară of!
Şi nevasta i-o lua,
Of şi iară of!” (AF IFRBPH17, 1952, ms. 49, f. 12).

Atitudinea faţă de jugul turcesc este exteriorizată în dependenţă de
transfigurarea sistemului de imagini. În analogie cu o baladă sârbească, într-un text
înregistrat în Banat, condamnarea invaziilor şi răpirilor, venite din partea turcilor,
îşi vor găsi expresie prin analogia metaforică a ploilor şi ninsorilor cu sânge,
aducătoare de nenorociri pe pământurile cotropite:
„Turcule, turcule…,
Ia tu seama bine
Ce vreme-i afară.
În toate casele plouă,
Ploaie fără ninsoare,
Dar în casa ta
Plouă şi ninge
Mestecat cu sânge” (Papahagi, 1970, p. 151).

„Plouă cu sânge” (Fochi, 1975, p. 175) şi într-o versiune baladescă iugoslavă,
de astă dată, imaginea exprimă o situaţie de remediere, orientată spre recunoașterea
fraţilor înstrăinaţi, de aprofundarea unei imense drame existenţiale.
De subliniat că, la fel ca şi în ciclul baladesc despre fiica rău măritată şi
înstrăinată, vinderea nevestei este motivată de starea economică precară, precum
şi de relaţiile dintre membrii familiei; este vorba de valorile general-europene, care
aprofundează „dominanta epică” (Pop, 1997, p. 45) a mai multor subiecte aflate
în circulaţie. Există variante unde, în mod nemijlocit, vor interveni coliziile dintre
soacră şi noră, ceea ce înclină spre o realitate conceptuală caracteristică pentru
baladele incluse în tipul II. Odată ce nora este săracă şi n-a adus avere în casa
1
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soţului, ea este vândută la insistenţa soacrei, pentru a recupera preţul zestrei ce-i
lipsise la începutul căsniciei:
„Măi Gheorgi, feciorul mamii,
Mâni-i târgu la Gherla,
Du-te, vinde-ţi nevasta,
Du-te, vinde-ţi nevasta.
Nevasta de nu ţi-i vinde,
Curţile ţi le-oi aprinde
Şi marhale ţi le-oi vinde” (AF IFRBPH, 1987, ms. 382, f. 238-241).

Pregătirile şi plecarea eroului pentru a-şi vinde nevasta şi-au găsit
expresie în nişte scene cutremurătoare, marcate de tragism. Materialul
documentar, aflat în circulaţie, condamnă realităţile sociale evocate şi
intemperiile timpului istoric, când este anihilată libertatea omului, eroina
fiind predispusă unei profunde drame personale:
„…Că de n-ar fi vânzătoare,
N-aş purta-o-n legătoari,
Ca şi vaca săritoari,
Că de n-ar fi vânzăriţă,
N-aş purta-o-n curăliţă,
Cu curăli pe sub ţâţă…” (AF IFRBPH, 1987, ms. 382, f. 238-241).

Balada pledează pentru viabilitatea valorilor general-umane şi integritatea
morală a omului în nişte circumstanţe imprevizibile; în mod nemijlocit, se va lua
atitudine faţă de fenomenul sclaviei, atunci când se face abstracţie de conştiinţa
libertăţii de sine, iar oamenii sunt predispuşi unor acţiuni degradante, în pofida voinţei
lor personale. În aceste circumstanţe, T. Papahagi întrevede în balada Vinderea soţiei
transfigurarea „pe calea poeziei un fapt social ce nu poate fi străin istoriei, şi anume
sclavia prin vinderea oamenilor” (Papahagi, 1970, p. 149). Odată ce „epica populară
poate fi considerată drept o cronică anonimă a unor fapte populare” (ibidem),
în ipostaza de fenomen social, „sclavia de indivizi, nu de popoare, a fost practicată
pe o arie extinsă” (ibidem) şi se va regăsi în mai multe scrieri folclorice. Realitatea
epică descrisă înclină spre nişte situaţii paralele cu cele din Ilincuţa, un subiect
baladesc de inspiraţie istorică, încadrat, în același timp, în convenţia artistică
a tematicii familiale. Potrivit subiectului, eroina îşi depăşeşte starea de frustrare prin
intenţia de a-şi pune capăt zilelor, pentru a nu fi dusă în haremul turcesc. Ambele
balade sunt construite după anumite scheme mitice despre răpirea fetelor/ soţiilor
de către zmei sau de către alte personaje malefice din folclorul nostru ritualic.
De asemenea, se face referinţă şi la anumite tipare sociale din ambianţa socială
existentă a timpului istoric. Este interesantă şi, în acelaşi timp, discutabilă opinia lui
St. Cârstean, care vede în geneza baladei o apropiere de „cântecele de ceremonial”,
precum şi de „basmul cu subiect epic Fata furată de zmei” (Cârstean, 1984,
p. 83), orientate spre nişte „scheme mitice arhaice ale herogamiei” (ibidem).
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Evoluţia subiectului baladesc este determinată în funcţie de materialul factologic
aflat la dispoziţia geniului popular şi de tipologia personajelor din tradiţia folclorică
a zonei de circulaţie. Şi Ilincuţa, şi unele texte din ciclul baladesc despre nevasta
vândută sunt influenţate, într-o anumită măsură, de miturile de iniţiere feminină,
care au generat o serie de motive axate pe o schemă convenţională, cu orientare spre
sfera liricii narative.
În principiu, balada Nevasta vândută este axată pe două motive principale, care
circulă în mod independent unul faţă de altul şi se regăsesc fie prin „vinderea nevestei”
şi „recunoaşterea fraţilor”, fie pentru a dezvălui ,,o situaţie umană fundamentală”
(Fochi, 1975, p. 62) caracteristică vieţii sociale de epocă. Recunoaşterea eroilor
este privită drept o situaţie dramatică în esenţă, fiind redată în mod tulburător,
iar momentul funcţional se manifestă prin dezvăluirea relaţiilor dintre fraţi, după
o despărţire lungă şi dureroasă, aşa cum vedem în versurile ce urmează:
„Eu sunt a lui Căldăraru,
Niculiţa cea mai mică,
Am rămas de mitică
Fără mamă, fără tată
Şi n-am mai avut dreptate…
Şi eu sunt a lui Căldăraru,
Fecioraşul cel mai mare…” (AF IFRBPH, 1975, ms. 279, f. 91)

Problema recunoaşterii celor doi fraţi înstrăinaţi se află în centrul atenţiei în
mai multe versiuni baladeşti, ea persistă în folclorul mai multor popoare şi este foarte
veche. Iată o părere exprimată de Baud-Bovy: „Les „reconnaissances” devaient
donc être fréquentes dès cette époque, entre „janissaires” et Grecs orthodoxes. Et
ainsi, notre chanson daterait au plutôt du XV-ème siècle et plus vraisemblablement
du début du XVI-ème siècle. Sa grande diffusion ne permet pas, semble-t-il, de lui
attribuer une date beaucoup plus récente” (apud Papahagi, 1970, p. 150). În această
ordine de idei, se va face referinţă la atmosfera apăsătoare a localităţilor aflate sub
jugul turcesc, la secvenţe concretizate şi în unele subiecte baladeşti, orientate cu
preponderenţă spre tematica „răpirilor”, acestea fiind redate printr-un repertoriu
dramatic, similar cu cel despre vinderea nevestei, precum şi la „recunoaşterile”
dintre rudele apropiate. Mutaţiile structurale pot fi privite în dependenţă de realităţile
timpului istoric, de corelaţia dintre evenimentele desfăşurate în context sincronic
şi diacronic în acelaşi timp. Deznodământul optimist – fie din balada Oleac, fie
din unele texte răspândite în mediul bulgăresc sau la macedoneni, determinate, în
primul rând, de principiile morale zămislite de veacuri în tradiţia populară a locului –
denotă tendinţa spre o nouă orientare în receptarea sistemului de valori promovat cu
certitudine în eposul nuvelistic. Atunci când eroina este identificată drept soră, iar
partenerii se recunosc reciproc ca fraţi, bucuria revederii îşi găseşte expresie într-un
sentiment de bucurie şi jubilaţie sentimentală, de care este capabil autorul anonim
din spaţiul etnologic predispus studiului:
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Na-ţi caii şi brişca mea
Şi mână cât ai putea,
Şi ajunge-ţi soţiorul,
Şi spune-i că-s frăţiorul (AF IFRBPH, 1975, ms. 279, f. 91).

În consecinţă, fratele restituie cumnatului nevasta, oferindu-i în dar, de zestre,
suma plătită anterior:
„Banii ce ţi-am dat,
Eu te-am înzestrat
Ca pe-un bun cumnat” (Papahagi, 1970, p. 170).

Naraţiunea epică înclină spre un final de poveste, iar personajul epic revine la
prosperitatea materială de odinioară,
„Voinic ce făcea
Acas᾽ se-ntorcea,
Vin că-şi cumpăra,
Morile-şi făcea,
Iar se-mbogăţea” (ibidem, p. 177).

De subliniat că, în tipul de baladă localizată în arealul basarabean, autorul
anonim pune accent şi condamnă îndeosebi viciile, moravurile sociale de epocă,
mai ales beţia. De astă dată, în centrul atenţiei se află şi este blamată degradarea
soţului băutor, care nu găseşte altă alternativă decât să-şi vândă nevasta, pentru
a scăpa de datorii:
„Am zis verde de trei flori,
Of, mi-i omul băutor,
Mi-a băut cinzeci de oi,
Carul cu patru boi.
Şi v-o câţiva gonitori.
Şi înc-o rămas dator
Cu vre-o câţiva gălbiori” (AF IFRBPH, 1964, ms. 149, f. 181-183).

Situaţia neverosimilă a vinderii femeii, replica copiilor rămaşi fără îngrijire
maternă, degradarea soţului băutor imprimă textelor tensiune şi intensitate
dramatică. Revenind la o versiune a baladei Nevasta vândută, atestăm o combinare
sincretică de elemente lirico-narative, care exteriorizează în mod vădit o profundă
dramă de familie:
„Frunzuliţă de trei flori,
Gheorghieş îi băutor,
A băut treizeci de boi
Şî-o turmă mare de oi,
Şî ne-o mai rămas dator” (AF IFRBPH, 1958, ms. 80, f. 68-69).

Spre deosebire de o variantă albaneză, unde personajul epic „îşi vinde nevasta
din cauza beţiei” (Fochi, 1975, p. 176), în arealul basarabean subiectul este adaptat
unor noi principii etice şi estetice, datorită cărora autorul anonim îi imprimă mai
multă intensitate şi trăire sufletească. Culminaţia emoţională se intensifică, în
special, atunci când este vorba de copiii orfani, rămaşi fără mângâiere maternă,
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iar aceștia îşi vor pronunţa verdictul la adresa intenţiei tatălui de a le aduce „altă
mamă” şi vor lua atitudine în dependenţă de situaţia epică descrisă:
„Să ne aduci şi o cucoană,
Că noi nu i-om zice mamă,
Să ne-aduci şi-o preoteasă,
Noi n-om primi-o în casă” (AF IFRBPH, 1957, ms. 84, f. 271-272).

De subliniat că în contextul tipologic al baladei populare, la analiza şi
interpretarea unor texte concrete, este necesar să pornim „de la grupul părinţi –
copii, pentru că aici stă pârghia întregii vieţi sociale” (Caracostea, 1969, p. 487).
Autorul popular accentuează în mod special situaţia copiilor orfani, lipsiţi de căldura
maternă, un moment funcţional exprimat în formă de dialog cu un interlocutor
intermediar, care participă indirect la dezvăluirea acestei drame de familie:
„Iaca, vine sâmbăta
Şi pe noi cine ne-a la?
‒ Măi, vor la străinele,
Rugini-le-ar mâinele!
Şi apoi duminica
Pe noi cine ne-a schimba?
‒ Vor schimba străinele,
Putrezi-le-ar mâinele,
Nu le ajungă zilele!” (AF IFRBPH,1975, ms. 279, f. 91).

Din această perspectivă, în mai multe specii folclorice chipul mamei vitrege,
„nici o poamă nu-i amară, ca mama de-a doua oară”, este profilat în contrast cu cea
adevărată. Pierderea părinţilor, în deosebi lipsa mamei, este redată prin intermediul
paralelismului metaforic:
„C-am rămas noi fărî mamî,
C-am rămas noi fărî mamî
Of - of - of, dorule, of,
Ca şi via fărî poamî,
Ca şi via fărî poamî,
Of - of - of, dorule, of ” (AF IFRBPH, 1970, ms. 226, f. 121-123),

ceea ce semnifică un dezechilibru în plan interior, o răvăşire sufletească marcată
de tragism, „de catastrofele cele mai dureroase” (Fochi, 1988, p. 150) în viaţa de
familie. Iată de ce, copii vor reacţiona dureros, uneori prin invectivele unui blestem
dur, atunci când vor sesiza absenţa mamei şi, în mod direct, condamnă intenţia
părintelui de a le aduce „altă mamă”. Este vorba de un blestem funcţional, aproape
similar cu cel din Voichiţa sau din Fiica rău măritată, unde este pronunţată sentinţa
implacabilă pentru drama copiilor rămaşi orfani de mamă:
„Mai ghine sufletu să-ţi săşe,
Chişioarele lasă să-ţi usuşe,
Altă mamă nu ne-aduşe” (AF IFRBPH, 1956, ms. 21, f. 54).

Miezul cântecului despre nevasta vândută şi mama înstrăinată de copii constă
în relevarea datoriei părinteşti faţă de soarta şi viitorul lor, este conturat rolul
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de neînlocuit al mamei în creşterea copiilor. Elogiul adus dragostei materne este
profilat în mod tulburător, în corespundere cu nişte tipare arhetipale, zămislite de
veacuri în concepţia populară. Există variante, unde, la insistenţa copiilor, tatăl este
nevoit să renunţe la intenţia de a le vinde mama. Astfel, în rezultatul unei discuţii
amare cu copiii săi, tatăl le promite:
„Dragii tatei, cochilaşi,
Nu plîngeţi, nu blestemaţi,
Că tata a duşe leii noi,
Va aduşe-o pe mă-ta înapoi” (AF IFRBPH, 1956, ms. 21, f. 54).

Alteori, însuşi cumpărătorul renunţă s-o mai ia cu sine pe nevasta adusă în
piaţă, pronunţându-se şi el în favoarea copiilor:
„– N-aţi eu mia de la mine,
Du nevasta la copii,
Că nevastă mai găseşti,
Da copiii greu se cresc …” (AF IFRBPH, 1964, ms. 268, f. 63).

Există şi alte forme baladizate, unde este accentuată drama copiilor orfani,
rămaşi fără căldura maternă; de exemplu, persistă nişte subiecte construite eliptic,
unde lipsesc sau sunt inserate unele elemente, ca urmare a fragmentării şi degradării
acestora prin liricizare şi pierderea sensului fundamental. Astfel, a fost atestat un
text, unde, paralel cu vinderea nevestei, se mai vorbeşte şi despre vinderea copiilor,
motivul fiind improvizat după acelaşi şablon artistic şi conceptual:
„Ghiţî asta a văzut
Şi copiii şi-a vândut.
Într-o joi de dimineaţă,
Ghiţî cu copiii’n piaţî.
– Cât cei, Ghiţî, pi copii?
O carboavî alb-albastrî.
– C-o carboavă-ţi dau mai mult,
Că copiii mi-au plăcut” (AF IFRBPH, 1970, ms. 226, f. 137-138).

Într-un cântec baladizat, cu evidente nuanţe comice, înregistrat în s. Bălăureşti,
Nisporeni, avem o aluzie chiar şi la vinderea bărbatului, situaţia fiind redată printr-o
detaşare ironică faţă de realitatea istorică descrisă:
„– Şi şei, leli, pi bărbat
– O carboavă ş’on pitac
– Lasî, leli, pitacu
Şî ti mântui di dracu” (AF IFRBPH, 1954, ms. 182, f. 175).

Concluzii. În prezenta cercetare am încercat să demonstrăm posibilităţile
multiple de naraţie ce există în cadrul ciclului baladesc despre nevasta vândută, unde
se regăsesc marile teme ale eposului nuvelistic şi, pe această cale, pot fi aprofundate
noi direcţii/ domenii de investigaţie folclorică. Unică în felul ei, balada se prezintă
drept o problemă deschisă şi pentru alte cercetări, demonstrând caracterul ei
inepuizabil, condensat într-o structură de substanţă, de o vădită semnificaţie etică,
estetică şi gnoseologică.
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