
Con~ideraţii privind unefe e1er:nente 

nedeice din zona Jaleşuluf 

GRIGORE PUPĂZA 

Comentând exclamaţia lui Carlo Huber, directorul ad· 
junct al Muzeului cte artă din Basel : „Ce fe.rici'ţi sunteţi voi, 
românii, că aveţi un folclor aşa ele bogat! ... , P. Comarnescu 
-făcea c;:onst(ltarea : 

„într-adevăr comoara folclorică românească este atât de 
imensă, ca şi stilistica artei populare, încât generaţii şi ge
neraţii de oameni de ştiinţă vor avea ce elesicoperi şi valo
rifica", fiindcă aşa cum işi intitula articolul - sunt încd. 
„Sensuri adânci ale folclorului necl-esdfrate". L 

Aceste sensuri nedeiscifrate încă pa·r să aparţină în spe
cial fenomenelor folclorice com;plexe, acelor manif~stări de 
masă de _pluralitate aspeduală, sincreticc, care. îmbină vari
ate genuri şi, ca atare, oferă creatoru:ui colectiv posibilitd
tea .afişării plenare a talentuJui său. 

După părerea noastră, în rândul acestora, .Şi la loc de 
frunte, se situează nedeile. Aceste nedei „sărbători câmpe
neşti clin timpurile vechi continuă să rămână pdnă astăzi im
portante forme ele manifestare cole\:tivă a vieţii spirituale a 
ppporului român şi constituie un importanL f0nomen etnogra-
fic şi folcloric românesc".2 · -

Deşi unii cercetători de prestigiu: ca G. Vâlsan şi Ion 
C-Jn(•a, au arătat că trăsătura caracteristică a nedeilor o con-
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sdtuic aceea să sunt „sărbt1tori de pc Înălţimi" şi că acestea 
au o continuitate neîntreruptă din vrc.m1e.a geto-dacilor, a 
acelor oameni ...-ese'.i din fire, clornici de petreceri în aer li
ber, de petreceri la care n-a fost absentă pra.:tica anumitor 
ritualuri leqate de .cultul aerului şi al luminii. de.si a-cestcJ 
t!U fost confundate ad{'-scori cu hramurile bisericii Şi soco
tite sărbători creştine aşa cum în2ear-că Pr. D. Bu:zatu3 în 
studiul „Nedei şi ciumărici•', clefinindu-le1 ca sărbători ale 
hr<lmului bisericii satului cu care cocrspund mai totdeaunct. 

In lu:::rarea prof. V. Cărăbiş „Nedeile". editată de Casa 
region:llă a creaţiei Craiova in 1966, se fa-ce constatarea că 
„O monografie asupra nedei:or nu s-a elaborat până acum;'. 
deşi citează o serie de autori care au scris despre nedei, 
considerând că a.ceste studii nu merq la adâncimea fenome
c1lui folcloir·c, ci se• oprcs: la uoelc aspe-cte de natură exte
r!oară. 

Aceste cercetări au adus, î~să, clemente preţioase pen · 
tru conturarea a<:estui fenomen fokloric. ln primul rând, au 
arătat că nedeile constituie o moştenire străveche, prove
nind. în general, din anumite serbări ale întregii populaţii 
„în legătură cu cultu:] animale'.or, al vegetaţi·ei cu rodul ei 
şi în special al podgoriilor". cum a.firmă profesorul Cărăbiş. 
Ca e&ement de esenţă în conţinutul aictual al fenomenului 
s-a relevat petrecerea cu jo-c (dans), cântec şi o adevărai<l 
paradă a ,portului. 

Este deosebit de important de amintit, din aceste cerce
tări, asupra nedeil0r o c;lasificare a lor dtnpă ritualul deter
minat : nedeia leqcttă ele cultul viţei de vie şi nedeia legată 
de cultul vegetaţiei şi al animalelor. Nedeile, lega (e de cul
tul viţ~i de vie sunt considerate „dionisiace româneşti, că-ci 
marele popor al tra,cilora dat grecilor pe Dionisos cu serbă
rile lui atât de mari, legate de culttul viţei de vie, primăvarn 
şi toamna". Cele leqate ele cultul vegetaţiei şi al animalelor 
cuprind ritualuri şi practid care urmă-resc sporireia fertili
tăţii pămânlului Şi a animaleo:r, după cum urmează petre
derea. 

In dezvoltarea istorică a societăţii, desigur. aceste ma
nifestări au marcat trepte şi forme diferite, importante, :ile 
unor anumite elemente noi de viaţă, care, invitabil, le-au 
influenţat. 
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Astfel, nedeeile pastorale de pe munţi, acele ,.adunări 
păstoreşti în zile ele sărbătoare" sunt considerate de G. Vâl
san ca forme veichi şi că „prin vechime;a lor, prin caracterul 
lor origina: şi .prin toate supozjţii1e pc care le sugeră aceste 
sărbători ale munţiilor pot fi considerate drept una clin cele 
mai importante probleme de geografie umană a Carpaţi.lor". 

Dacă iniţa! conţinutul nedeii îl constituiau ritualul şi pe
tre~cre,a, cum era şi firesc ,acestuia i s-a adăugat elementul 
economic care - prin necesitate> - a.pare az:olo unde au Ioc, 
periodi.c. aqlomerări umane. /\.lăturându-i-se acest e:ement. 
nedeia a căµătat aspectul ele nedeie-târg şi, în acest stadiu, 
co devine cu adevărat o manifestare de masă, lărgindu-şi 
participarea colectivă. E de presupus că, în cea mai mare 
parte, la nedeile de pe munţi se făcea comert cu animale. 

Despre acestea se Citează: G. Vâlsan: „Pământul ro· 
mânesc şi frumuseţile lui". Ion Canea: ,.. Vechile târguri-ne
deie de pe culmile Carpaţilor" ; Florea Eorescu : "Târgul d 1~ 
pe muntele Găina"; Traian Mayer: „Aspede din munţii 
Apuseni" ; Teofil T. şi George Candrea : „Românii din mun
tii Apuseni"; Tiberiu Morariu: „Viaţa pastorală în muntii 
Roinei" şi Dragomir: „Din trncutul oierilor Marqinei clin 
Sălişte şi comunele din jur" ş.a.~. In aceleiaşi studii se ad
mite ş itârgul-nedeie. de data aceasta adăugându-i-se ele· 
mentului eeonomic petrecerea care .caracterizează nedeia. ' 

In cursul dezvoltării so<;~.a~e sau produs disocieri, rămt'1-
nând u'neori fie numai nedeia, fie numai târgul. 

Anterioare creştinismului, la apariţia târgului biseric:i 
ia chiar p::izitie împotriv.a acestor manifestări. aşa cum arată 
u.ne1le dintre cele mai vechi lucrări bisericeşti. care arc tot 
gâ.ndul spre cân:tcce şi spre jocuri: „a.ce:ea n-are minte de 
ajuns". cum glăsuieşte „Cazan~a" lui Varlaam. Sau: •. Nu t0 
bucura de dulceţele lumii... şi a:e a·cestor dră;ceşti cântece. 
lăutele şi fluierele şi pleznir-e3 palmelor şi viersurilor c'le 
fără caJe şi netocmite. Au nu ştii, ticălo.ase, că acct">te.a toate 
sunt sămânţa diavolului". amintind chiar: „Când vei trece 
vămile. văzduhului. dracii îţi vor arăta' hârtia acc-e.1 întru 
care au fost scrise cuvintele cele spurcate, cântările cele }u
rneşti şi fără de ruşine, jocurile şi săriturile ,râsurile, hohoti
turilc'. 

Această încercare de anatemiz.arc a folclorului nu şi-a 
atins scopul nici în privinţa folclorului în 0encral şi nLc:i în 
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ce priveşte nedeia căci. aşa cum menţionează G. Vâlsan 
„nedeia avea atâta forţă şi o atât de înaltă ţinută morală, 
încât biserica n-a şovăit să-i dea protc.c::ţia sa".5 

Imixtiunea bisericii s-a manifestat introducând în com
plexul nedeilor elemente de slujbă şi uneori intervenind ca 
ziua de nedeie să ;,oincidă cu a hnamului bisericii, apărând 
astfel nedeia-hram, sau hramul-nedeie, aşa cum au ajuns în 
ultima \Teme. Bisrrica a reuşit. uneo.ri, să le coboare nedeile 
de pe înălţimi, clar n-a pulut altora cu nimic fondu'. lor stră-
vechi. · 

Elementul religios 11-a. fuzionat cu cel nccleic. ele acee.::i 
apare foarte distinct şi numai alăturat aiestuia şi ca atare 5e 
poatee face uşor disocierea lor. D2 altfel. chiar în vorbirc'a 
uzua'.ă, această cl 0 .osebire apare netă, hramul fiind conside
rat doar slujba Şi prnznicul de ]a biserică, iar nedeia, petre-

. cerea din după-ramia.za aceleiaşi zile. 
Această iinixtiunc' a bisericii în fenomenul nedeie a fost 

eronat ir;terprl'lată de unii cercetători care caută qen-czelc
n r>dc'iCc' în prăzn uire.::i sfinţilor. J n ·acest se-ns menţiunea lui 
Nicephor Gregoraş, care călătoreşte în regiunea Slrumie3i 
(1325-i326) şi uite scrie că ti1wri flăcăi şi fete s0 adunau la 
ieşirea din' biserică pentru :.a juca şi cânta". trebuie irJLer
pretată, aşa cum afirmă C. Bobul-eseu, că „petreceri!!' ce Ja 
noi aşa-zisele nedei, în strânsă lc'q.ătură u1 hrarnuri c şi cu 
prăznuin'a sfinţiJor. să nu fie o rămăşită o .1ceslor vremuri 
Şi de împreună vieţuire". ci numai ca acn:wtare.1 rl 0 cătl"!' 
bi5crică a acestui tiµ de nwnif('Stări mult mai \'echi şi mai 
durabile şi care se impunc'1u bisericii. 

Fiindcă î11 aria în care acest fe;10men folcloric-etnoqrafic: 
s-a manifestat şi continuă să se manifeste din plin, Gorjul 
intră în t0talitat(' .. 1 sa şi mai ales că şi pe această latură îşi 
are speciifntl ele necontestat am considerat util să urmărim 
într-o zot„ă rc'slrânsă, aceea a JalEY;iului - o străveche şi 

bogată vatră folc:orică - unele aspecte:> caracteristice ak~ 
complexului nedeie, îndreptândL1-s2 alenţia spre acelea care 
au rămas în af.=1ra cercetărilor de până azi, fără. pretenţia de 
a Ie aborda exaustiv. Socotim util să prezE"nlăm aic.i .apreci
erea pe care Ion Cdnea o făcea acum 40 ele ani asupra aces
tor petreci:-ri-nedei din Gorj : „Nicăieri nu se petrecea m~ii 
bine ca în Gorj" şi restrâ1Jgând apoi aria : „şi _nicăieri in 
Gorj mai bine ca la Runc" - c!eci pc Jaleş. " 
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Ne vom opri 111 primul rânci asupra unor clemente ce 
geneză nedcică Şi apoi vom încerca să privim felul în care 
nejeia se înc:i.drcază· în tripticul specific vechilor obiceiuri 
cu ritualul de pregătire, de trecere şi de încadrare. folosind 
un<:1lc rezultate ale cerc:tării nedeilor din zona amintită. 

Privind genezele nedcice, ipotez":t obârşiei religioase d 

fost combătută pe baza anlcriorităţii istorice a nedeii şi prin 
existenta nedeilor 'în s:ttc fără biserici ca şi pc locuri înalte, 
în afara satului. Dacă o asemcnr ! arqumentare ar mai pu
tea fi pusă sub. semnul întrebării, în boqata tradiţie de pe Ja
leş. persistă însă încă unelP. mârturii incontestabile care clo~ 
vedesc că nc<leilc îşi au qcnL'Z.rJ ·în acee: timpuri. când om~1 I 
ve::ic încă enigme în fenomer;elc naturii, când .'lrs de soarc. 
hătut ele ploi fulqc:rat de trăz.net. at1cat de' fiarc. ros de 
boli, în-:-erca un pas spre descătuşare printr-o multiturlinc 
d0 practici magice considerai'", ca fiind încărcate cu reale a
tribu\e benefice. 

Printre aceste practici se urmăresc, pc dc- o parte, înlă
turare1 forţelor malefr:e şi, pe de alta, captarea celor be· 
n1eficc. 

Rezultatul acestor practici - totdea.una pozitiv - măr
turie de preţ a optimism ul ni rom<înes.c · - avea c..1 final· bu
curia izbânzii manifestată plcnar. şi obşt'"'l>c totod;:1 tă în joc 
şi cânt. 

In satul Sănăteşti. hramul-nc-deie de azi, oare are loc· 
anual la 18 ianuaric - dată fixă, poartă numele rle ~Ciu
mele" şi, în tradiţia locală, îş iarc următo·area exp!icatic pe 
care o redăm aşa cum ·a fost înreqistrată ele la un bătrâ1:. 6 

„Odată. de mult, câncl satul era la neclei0. bcîntu;„1 aici, 
la noi o ciumă cnmplitil. mur0au oameni. mur· .... :.111 vitr„ ('., c;?;J 

srn::ie de ciumă, mui<~rile au făcut o momi-Îi" d0 -::âr"c or rt,t 

una ciupagul, alta poale:e şi cărilaşa. altelc or venit ·cică 
cu oprege,· cu brâu, cu bră'ciri. cu vestă. cu cârpă luaqă. şi-Lir 
înbrăcat-o. 

Oamenii, adică bărbaţii or făcut un tron (coşciuq). apoi 
or adus un brad. Or pus-o într-ur: pat ,i-or cântat „zorile" 5i 
din,nuntru şi de-afară i-or·făcut colah rlc şumină Î"Or pu> 
ban. pieptene şi cuţit în tron, cum se pune la oricc mor!. 
şiaooi. după cc or afumat tro1rnl cu do.uă fuioare rl<1 cânepă 
aşezate în .curmeziş şi l-or frecat cu căţei de usluroi. au 
pus-o în tron. 
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Şi apoi cic-o plecat clupă ea tot satul, cu mic cu mar2, 
de tot, de urla câinii a pustiu şi a mers clupă tron cântân
du-se muierile. fiecare după cine-i murise, or urcat a~ dea
lul spre apus şi or mers tot aşa pân-dinco.:o de „Bolovan" 
(hotaru ld~ vest al satului). unde patru gropaşi făcuscr.'i 
groapă de qouă palme de adânsă şi or îngropat-o e,a pe un 
mort adevărat. Şi am mai auzit şi eu de L1 bătrâni că. pen
tru ca să nu se mai întoarcă. în c&z că v.a ieşi, or făcut o 
spăriet)are din doi pari încru~::işaţi, pe care au p.us o cămaşă 
albă şi în vârful ci o căciulă. Când toţi or plecat înapoi. o 
bătrână. nu mai ştiu din al cui neam era, şi care purtase ul
ceaua cu tămâie (desigur, bătrâna .care trebuia să efedueze 
ultimul c.~t din practica maqică). a făcut nişte semne pe. ţă
râna mortului clar nu ştium cum, şi apoi a dat cu oala în pă
mânt zicând : 

„Praful şi cenuşa sii. s-aleagă de tine! 
Când şi-o aduna oal<:1 ciob cu ciob. 
'Tmx:i. să mai poţi veni şi tu, ciumă, Ia Ioc". 

Şi am mai auzit. tot demll'.t, că după aia. s-o încins, n~·n0 
joc Şi cântec, oamenii bucuroşi că scă1paseră ele ciumă, şi. 
cică ar fi fă·.cut petrecere mare, că de atunci îi nedeia asta 
şi de-ai.a îi zice' a5a, clar tot se m.a.i spunea că se făH~a sus, 
in poiana din deal". 

Desigur, petrecerca începută şi repetată a;poi pc clc1l :i 

fost coborâtă în sat. 
Pr.actica ac.erasta în lcqăură cu teama ele molimă şi, in 

sPecial. de ciumă e cunoscută, în unele Jocuri. sub numc:r~ 
de ciumarcă, identifkată şi în \'rco 15 s„:i.te din _iud-eţuI MP
hedinţi, care cuprindea o masă strict cte post, pe grupe de 
case, şi se termina cu o horă. cle-sfăşuran:>.a având Ioc numni 
vinerea. La Sănăteşti-Gorj, deşi motiVil..11 de qeneză c acel.:i.c;;i. 
ma.nifestarea îmbracă o formă mai amplă. mai comp·lexă, evo
luând în nedeie. 

Trebuie menţionat că nu e vorba nid de acea „Pom.'lnil 
a ciumii" practicată în zonele bănăţene în cazul dec:.arării 
pestei avkole. Unele elemente de amănunt SW1t edifkatoare. 

In cazul „Ciumărcii", pr.actica maqică avea următorul 

co~ţinut: „Când ba.ala er.a în toi·. se adunau nouă femei• şi, 
în noaptea de _joi spre vineri, fă.ceau o cămaşă cusută din 
pânză de cânepă. Până la ziuă trebuia terminată şi îmbrăcată 
pentru câteva minute. de fic.car-e teme.ie care lucrase l·a ea. 
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Vinerea, în noaptea căreia se făcea acest lucru. rămânea de 
aci înainte „ Vinerea c uslujbă pentru ciumă", aŞa cum se 
prq.ctica în. Cojmăneşti şi Pi tul.aşi, din zona Băii-de-Aramă.7 

In practica magică di.n „pomana ciumii", din Banat, nu
mită Şi „Baba Ca1ea",8 fiecare femeie pregăteşte ceva de 
.mâncare Şi băutură şi sătenii. 1prin contribuţie bănească, 
curţ1.pără îmbrăcăminte nouă celei mai sărncc fete din sat. 
Femeile, cu fata frumos gătită. aştern bucatele pe malul Du
nării, unde are loc practica magică prin tămâiere. cu rosti
rea formulei: „Să ife lui Zîna Maică (Baba Gale.a.). să mear
gă în pădure>, la Dun~re. şi prin drum să nu .mai mănânce c::>
.piii noştri, să mănânce mâncarna noastr-ă. ce i-am dat de po-
mană.". · · · · · 

. Ritu) de comlJ.atePe a dumei' este atristat la noi de arhi
opis.c:opul Marcus Bandiuus, citat de V.A. Urechea. în „Co· 
dex Bandinus" (Academia Română, 1895 .. pag. 58), arhiepis
cop pr:ezcn t la 1646 la o asemenea ceremonie în satul Lucă
ceşti. ,Despre ? cămaşă a ~iumei vorbeşte şi Anton Maria del 
Chiaro Şi \j. Pacală în· „Monografia comunei Răşinari". I 
Chiar() şi V. Pacală în .,Monoqrafia comunei Răşinari". ln, 
Oltenia şi 't-.1untPnia )Ila iapare ·şi. cu numele de "cămaşa de 
izbândă". 

'La .Gorj, v.orhind de „Zâna Jaleşu'.ui" ac~,astă practică 
magică s~a altoit, pare-se, pe fondul străvechi fil petreceri
lor de pe înălţimi.· evoluâi1d în nedeie. 

In Ru·Ku. sat V(\':in cu Sănăteştii, nedeia. „ghermanu
lui, tot cn dată fixă - 12 mai - nedeie de amploare din zo
ll ·"l amintită - dupa tradiţie. îşi al"e geneza în faptul că „acu' 
două sau' mai multe sute de anL cum spuneau bătrânii, în 
ziua de 12 mai a bătut 'piatra (grindina) aşa de ta.re, încât a 
'distrus totu'I şi lufne.3 din Runc a ,'.ua(ziua rnspectivă ca zi de 
'praznic, pentru tot s.1 tul; ca să nu se mai întâmple niciodată 
o aşa nenorocire"9 şi se întâ:nesie cu neamurile în casă unde 
stau la masă şi apoi în zăvoi. la horă, pâ,nă se.ara. 

In ·acest de-al ctoile.1 caz, qeneza stă tot în ritualul me -
nit să ·pună capăt a':tiunii unor forţe malefice, a:cel praznic 
fiind cons'.clerat capabil să aducă Slaţiul acestor forţe spre a 
nu se mai putea dezlănţui, spirituaJizându~se apoi în fenome
nul nedeie 

In aceeaşi zonă, un element de geneză ned.ekă îl consti
tuie un rHual al fecundităţii. Suntem îndreptăţiţi pentru a
ceastă afirmaţie, în p.rimq lrând, prin desfăşurarea acestor 
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petreceri pe înălţimi. în special la începutul primăverii, când 
sevele st.au gata să irumpă şi nu ţin se.amă de hnamu! pro
priu~zis, iar prezenta biseriicii apare ca un adaos tardiv şi 
superfluu. 

O trecere în revistă a progr.amului a.·cestor nedei de. pri
măvară e rele.vantă. In aceea.şi săptămână, care, în ultima 
vreme coincide cu prima de după Paşti, au loc -următoarele 
nedei: luni, la Brăditeni, marţi. l:a Dobriţa, miercuri, la Ar
oani, joi, la Bâ'.ta vinerU la Bota-Dobriţa, sâmbătă, la Peşti
ş:rni şi ·duminică, la Suseni şi Rasova. · 

Tot primăvara, la Runcu. fo ultima decadă a lui martie, 
era o altă nedeie care n-a coborât „din deal". ca Şi cea de 
la Mironosiţe, din Sănăteştl, cea de la Câmpofeni şi Arcani, 
din 23 a•oriHe. od::i.tă cu „Nă;proml". Deşi satele re~pective au 
hr·amul în alte zile, petrecerea cu adevărat nedekă este la 
datel~ de mai sus. 

Se poate face observaţie asuipra unor modificări interve
nite în programă determinate de o situaţie economică. Cu 
clistruqerea . viei româneşti de pe d_ealurile' câJJll!>OfenHor şi 
arcanilor de căt·re filoxeră. odată cu începutul plantării viei 
direct pro0du-::ătoare pe dealrurile din nordul zonei, nedeile se 
concentrează spre nord, cu partidparea. satelor din sud şi, 
cânj cultura viţei noi se extinde şi în jos,· satele revin la 
nedeia satului respectiv, pă1Strând însă aceeaşi dată cu a sa
tt:>Jor de nord. 

Toate aceste .nedei au elemente comune pre~nant mani
festate în faptul că toate se desfăşoară pe de.al. Aco:o se 
pregăteşte mâncarea pentru praznic - în trecut. berbeci 
fripţi haidm::eşti -, acolo vin invitaţi' neamul, a•colo are loc 
masa şi se desfă.<;oară şi hora comună la care p·articipă toate 
satelP. vecine. Biserica apare do·ar prin trecerea preotului pe 
la pivniţă şi efectuarea une imici „sfinţiri". oq prin „colin
datul" dealurilor cu ste.agurile, 

E de menti·onat faptul că. la praznicul de la pivniţă (pc 
care fiecare gospodărie din sat o avea în deal). se înâlneşte 
„neamul". acea .~celulă de bază a colectivităţii săteşti" iar 
~a horă mJanifestarea îmbracă nu numai agpectul participă
rii colective a satului, ci şi al unei întâlniri inte.rsăteşti de 
vecinătate. 

In satul Câmpofeni persistă încă reminisicente ale unui 
vechi obicei numit „Homanul", d ela n.umele ~oca! al plantei 

178 



„iarba mare", obicei care pare să păstreze urmele unui ritual 
al fe.cundităţii. 

Iată-l sumar, în relatarea despre „Homan", de acum cinci 
ani, a unui octogena.r din Câmpofeni : „In noapte.a de joi spre 
vineri, după lă.5'!.tul postului de brânză, băi~ţii şi fetele merq 
tocmai sus. J.a Teiu-r;a.lt (punctul de cea mai mare altitudine 
de pe dealu· Câmpofcnilor). Mergeau întâi câţiva şi făceau 
focul şi aooi huhurcz.1u de răsuna peste toată valea noastr."i. 
De acolo ve~!Nm fo-cul şi-n dealu,'. Stroieştilor, că şi ei îl fă-
ceau. Şi apoi urc.au şi băieţii. şi fetele, şi bătrânii, mai ales 
ai cu fete. Aduceam mâncar2 şi băutură, întindeam masa la 
foc şi-n::epe,au jocul şi cânte-eul şi ţinea de sara până dimi
neia.\a. 

Ăi bătrâni luau de jos, din sat. într-un să-cui, qunoi şi-1 
puneau lânqă un buştean de vie şi ziceau : „Crească vita 
dea.ului I cât-naltul qorunului ". Şi, ce era mai frumos: hă
ietii şi fetele căutau de-cu-seară fieoare. Jocul unde era un 
homan şi fă.-:e.J.U semn în jurul lui. Până la ziuă, înainte ca 
păsările cerului să t:·e-acă peste locul .1leis, fi&"1re fată arun
ca în groapă pâine şi sare şi zicea aşa : 

"Iarbă mare, doamnă mare. 
Eu îţi dau pâine şi sare, 
Tu să-mi dai cosiţă mare!" 

Uneori cu acla:)sul: 
„Până-n luna mai, 
Cât coada de vătrai". 

Această rădădnă era fiartă în apă şi se spăla pe cap în 
noaptea ele vineri spre -sâmbătă. 

ln obicei persistă Şi unele elcment·0 ne<lcice. evidente 
în unele formulE'. c::i.re demonstrează - aşa cum vom arăta 
mai departe - una din funcţiile sociale ale nedeii. pregătin:'a 
pentru înjghebarea vieţii de familie, pentru căsătdria ut,or 
tineri. Astfel, băieţii şi fetele care se hotărăsc pentru aceasta, 
în dimineaţa „H0m::i.:rnlui", rostesc invo,caţia: 

„Iarbă mare, doamnă mare, 
Cum ţii tu la codru 
Şi codrul l,a tine, 
Cum ţii tu la văi 
Şi văile ]a tine, 
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Cum ţii tu la munţi 
Şi munţii la tine. 
Aşa să nu pot trăi cu fără el (ea) 
Şi să nu poată trăi c; (ca) fără· mine"'. 

Practica .aceasta magică şi formula ce-o însoţeşte rele
vă din plin concepţia sănătoasă că viaţa familială ce ur
mează să se întemeieze trebui<' să se bazeze pe legături. de 

• tăria celor care există în natura în::onjurătoare. ca şi cre
dinţa că P.rin practka ace.asta magică trainicHe legături 
existente în natură sunt silite să treacă şi în viata de fa
milie. Folcloric, treccreae de le. o perioadă de stagnare a 
vegetaţiei Ia o ·perioadă de fecunditate apare astfel core
lată s'.rângent cu perioada de trecere de la viaţa de feciorie 
la cea de fa~ilie şi este pre.:•edată de petrecerea ne::lei<.:ă. 
Cu timpul, rit·ualul acesta al fecundităţii s-a restrâns, a fost 
abandanat. păstrându-se doar obiceiul jocului, a} cântecu-

. lui, cara.cteristice manifeestărilor nedeice recente. 
De ·altfel, alte elemente nedeice vin să confirme sufi

cient încadarea chiar a nedeii ca fenomen complex, în trip- · 
ticul ca!"acteristk al obiceiurilor noastre, aşa oum c cunos
cut: pregătirea pentru o nouă etapă. trecerea şi apoi în
cadr·area în noua formă. 

In acest sens. nedeia nu tiebuie privită ca un fapt et
nografico~foklork numai cu aspectele „de faţă"' şi numai in 
ziua de petrecere. ci pe o întindere mai vastă, surprinzând 
şi elemente ce determină „fata"', ca şi î.n timp, pc o întin
dere situată înainte şi după, în care participanţii, cărora 
Ie-am sous actori nedeici, se găsesc puternic anqajati, fi
indcă nedeia, ca manifestare co.Jectivă, are o funcţie so.cială 
coin'piexă. · 

In primul rând, este prilej de cunoaştere. ca şi de de
finitivare a legăturilor din~re tinerii ce se hotărăsc să înte
meieze o familie, de realizare a înrndrării în neam şi. în 
obştea sătească a acestei celule sociale noi. Acest ţel e ma
terializat prin expresia des întâlnită ca răspuns la între
bare : „Merqem să vedem (în sens de cunoaştere) şi să ne 
alegeem o fată I ~au un flăcău". 

De aceea pregătirea pentrn nedeie cuprinde o serie în
treagă de elemente, unele rămăşiţe ale unui vechi şi com
plex ritual, consemn.:1le încă Yigiuros ele tradiţie. 
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Astfel, pregătirea materială este îndreptată spre ţinuUi. 
Fata care apărea ·1a nedeie cu scopul de a-şi· determina ale-' 
sul ca s-o îndrăgească Şi s-o accepte ca tovarăşi de viaţă 
ţinea neapărat să apară cu ceva nou : cămaşă cu răuri deo
sebite, necunoscute încă ele· nimeni ; la fel cu opregele sau 
vâlnicul; toate elementele de îmbrăcăminte trebuiau să 
surprindă prin noutatea lor, atât ca motive cât şi ca reali
zare artistică. ln această pregătire nedeică trebuie văzută. 
explicaţia varietăţii motive;or de pe costumele femeieşti 
din Gorj ca şi înalta măiestrie artistică la care au ajuns· 
şi care merită un studiu atent. 

După relatările bătrânilor, aceste costume se păstrau în 
„lada de ţinut", frumos îmbetite şi având între. ele busuioc 
şi sânziene10 flori recoltate numai în ziua de 24 iunie, us
cate la umbră, în. mănunchi, şi aşezate între „îmbe.titurile 
ţoalelor bune", de unde nu se scoteau decât la nedeie sau 
pentru reînnoire în anul următor. 

Sensul acestei practici er·a ca· fata sau tânărul să. apară . 
în nedeie cu aceeaşi forţă atractivă cu care câmpul înflorit 
ne uimeşt~ în ziua sânzieneelor. 

De asement',a, fa.ta pregăt·eşte batista, purtând la cingă
toare sau în mână, pentru a o lăsa „furată" c<l se:'mn al tn
ţelegerii depline ,cu flăcăul. înddigit. 

„Gătitul" pentru nedeie, care constituie grija de căpe
tenie pentru aşa-zisul „ieşit irt lume", impune toată atenti<l 
$1 e d~Sfăşurată în acest sens toată ar.ta împodobirii cu „văr
văricuri"JL Dacă maina ihsistă totdeauna .pentru tln încins 
ireproşabil prin decenţă, fota . trebuie să aibă qrijă să asigu
re o fixare teme.inică, cu băicri trainice, a poalelor şi opre
gelor în ,jurul mijlocului. fiindcă brăcirile rămâr,eau, de<;ii 
înfăşurate în jurul mijlocului, simplu elemei1t de, podoabă, 
uşor de desfăcut când„ după hora de nedeie, în hârjoana 
efectivă, ~e lasă deschisă de fiăcăul care i le ia ca semn al 
legăturii sufleteşti de nedesfiicut. · 

Fata, de altfel, când flăcăul a .pus mâna pe capătul brti
cirilor, se învârte ca să se desfacă iute. Cazul când un flă
cău i-a luat unei fete. brăcirile la nedeiee şi nu s-a căsăto
rit cu ea constituie o raritate, comentată cu asprime ele o
.pinia satului: „1-'a luat brăcinile-n nedeie„ .. şi n-a mai 
luaf-o". 
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Pregătirea spirituală" pentru nedeie cu.prinde un ritual 
de descântec de la care nu se da înapoi nici o bătrână a
proape, considerându-l ca un act benefic. Poate tocmai da
torită acestui fa'.pt descântecele de dragoste, „descântecele 
pentru nedeie". din zona Jaleşului păstrate încă. prezintă 
o akătuire poetică de îna:tă niăiestrie artistkă. In ge!)eraJ, 
textele ur;wr asemenea descântece sunt invocaţii că.tre na
tură, cerându-i să reverse asupra tânărului (tinerei) cele 
mai de preţ podoabe ale sale. Iată {raqmente dintr-unul 
pentru tânăr : 

„Mă suii în dealul cu dorul", 
Tinde Lnfloare bujorul, 
De trei ori fluierai, 
Toate dragostele lie chemai 
Şi pe toate .Ie adunai 
De pe toate florile, 
De pe toate colnicele, 
De pe toţi copiii. 

· De pe toţi mieii, 
In asta <ipă le băgai 
Si pe (culareş îl spălai, 
Ca 'să fle 
Frumos, -~ 
Drăgostos. 
Ca lucenfărul luminos. 
Când prin fete-o trece 
La el să alerge 
Ca apa-ia valuri, 
Ca vântu-n furtună, 
Fata cea mai frumoasă. 
A măi drăgăstoasă, 
Pe el să-l alooqă 
Pentru viaţa-ntreagă !" 12 

Iată acurn un fragment dintr-o splendidă invo.caţie că

tre Soare, pentru .a împodobi fato, care la nevoie trebuie 
să fie aleasă : 
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„Tu soare, sfânt Soare, 
Cu trei mii de răzişoare. 
Dă-mi şi mie (cutare) îşi spune numele) 
trei răzişoare, 



Cu una .s·ă mă îmbrac 
Gu una să mă încalţ. 
Una să mi-o pun pe cap, 
Cu ele la lume să plec 
Şi să mă ar~.t 

Cum lumini tu, Soare, 
Cu razele tale 
Pe,ste toate dealurile, 
Peste toate văile, 
Mai frumos şi mai- luminos 
Să Jumin eu ... (cutare) 
Peste toată lumea, 
Peste toţi tinerii, 
Peste toţi bătrânii, , 
Şi mai întâi 
Peste scrisul. meu ursat 
Pe cale la mine îndreptat 
Să nu mai stea 
Pân' să vină să mă ia" 

Ex:presia de mai sus „la lume să ies" are sensul de 
'liprlmă apariţie a fetei la manifestările colective, nedeice 
când devine cunoscută de neamurile flă·căului. de obştea sa
tului". „Ieşitul la lume" trebuie să fie - după sănătoasa 

opinie a obştei săteşti - numai la vârsta aptă pentru căsă
torie. de unde şi reversul : "A sc-0s-o prea devreme la lu
me". 

ln timpul nedeii au loc. cw10aşetrna şi ___:_ ca rezult1t -
„plăcutul" - cum zic bătrânii - între tineri. Semnul ma
jor al acestui „plăcut" î:l conslituie intrarea împreună în 
horă, culminând cu „luarea înainte" a horei de către flă
cău. 

In acest moment. neamul, atât .al fetei cât şi al băiatu
lui, ca unitate sodală, îşi manifestă adeziunea prin · înca
drarea imediată în horă, ~ca senin 1al primirii binevoitoare 
în sânul său şi ca o speranţă nouă şi o creştere de putere 
prin noua celulă familială. 

In acelaşi timp, şi în continuare, în jurul horei are. loc 
o vie activitate : opinia comentează. interpretează, părinţii 
culeg informaţii şi de la binevoitori şi de la răuvoitori . c:a 
să ştie - cum zic ei - tot". Dacă aceastâ informare viza 
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a/larea zestrei materiale. nli este tna1 ptitîn adevărat că in
sistenţa părea mai accentuată pentru zestrea fizică (sănăta
tea) ~ intresându-se de neam din moşi strămoşi - ca şi 
zestrea morală (hărnicia şi comportamentu1). căutând să a
fle cu cime din neam seamănă mai mult. 
. După hdra din nedeie, flăcăul şi fala rămân apropiaţi. 
.flăcăul având grija ca - destul de discret - să-i ia brăci
rile şi fata să-i ofere batista, flă-căul însoţind gestul de una 
di·n întrebările: ,1E bine când aştepţi 7" sau: „Când să vin 
fo ~ţit ?"' ori chiar ·categorie: „Vezi că în ziua (cutare) vin 
în peţit !". 

Nunta Vine, astfel cu ceremonialul ei. ca o fază de tre
cere d~isivă, desiivârşind juridic şi ritual ·această preg<l· 
tire pentru trecerea într-o formă nouă de viată, iar înca
drareae în ac~astă formă nouă este consfinţită· şi nedeie 
prirt hora „tinerilor" din prima nedeie ele după nuntă. horă 
la care neamul, mărit a.cum prin încuscrire. participă la a
firmarea lui prin imprimarea unui aspe.ct de măreţie horii 
tittedlbr, horă rn.r~ trebuie să impună admiraţia între.gii 

11edei. Această horă, mai prncis -această ediţie a nedeii ră
mâne în viaţa familiei 'noi un moment memorabil. 

Oeşi aceste manifestări necleicc primare, să le spunem 
aşa, pe parcursul dezvoltăriî istorice au fost insistent asaI 
tate de influeinţa de natură rf'.1 igioasă, ele s-au menţinut h 
ţniritatea lor, prin aspectul prin excelenţă festiv, rămânând 
acele eşi manifestări majore de masă, cu as,pedc variate de 
joc, de cântec deţinută toate ţintind realizarea superlativu
lui: •Jsă te îmbraci ca la nedeie". „Să-ţi cânte lăutarii ca la 
nedeie", ;,Să joci ca la nedeie", „Să fii cum a fost (cuta
re.) la nedeie". . 
· Aşa cum unele formule magice au fost mereu şlefuite 

devenind mereu ~~ontemporane şi cvoluâncl astfel în poezii. 
şi cântece de mare desăvârşire Şi frumuseţe. h fe: şi ve
chile ritualuri de fecunditatE' şi de luptă împotriva forţelor 

malofi'ce, e'.emente de qeneză nedeică, au devenit manifes
tări etnografico-folclorice de masă, în care sufletul marelui 
anonim a strălucit din plin, şi în cântecul. creat cu aceaslil 
ocazie. şi-n horă nouă, ca şi în costumul mereu sporit în 
frumuseţe, din vreme ui.tată şi până în zilele noastre. Aci 
S-•au pus temelii pentru familii pline de sănătate fizică şi 
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moraÎ~. aci neamul s-a simtit înflorir;d şi. obştea săteascli 
trăind momente de î:nallă elevaţie spiritua~ă .. · · 

Ca rezultate concrete· sp~cifice.·expresii folclorice,··· ale 
acestGr manifestări, pot fi menţioniate în· zona amintită : hu-. 
hurezătura - aceea chemare specifkă vă.ii Jaleşului. :aso· 
mănăf.'.)are chemării de . bucium cec răsună.· pe alte . înălţimi 
carpatiH-e. „aulita de pe J-aleş" , - cu acel caractEristic . 
„ălă-uă, ălă-uă, băi!", şi apoi. cântecul de cleaJ - a-l cărui 
melps îşi aşteaptă încă cercetătorii. 

Tex-tul poetic al ace9tor câ.ritece aduce în prim plan lP· 
gătura dintre viiaţa oamenilor de aci Şi înă]ţimea dealuri
lor, î1:;cepând cu dragostf'.'a tinereţii, continuând cu ··ineren
tele necazuri clin lupta vieţii, până La regretul din anii bă
trâneţii. 

Dragostea dintre tineri se ţese aci : . 
„Sus. -pe dealul înflorit, 
Unde găsii c!Grul adormit 
Pe-o pală de fâ.n cosit", 

natura dealului luând parte la dragostea ce se tnfiripă în. 
inimile celor tineri '. 

„Mândră, de drngostea noastră 
A-nflorit doi pomi h1 coastă" 

Atun::i când anh aştern plumb pe vigoarea de altă dată, 
răsună regretul : 

„Fire-al naibii cl·e clr:>.al, 
Când eram tânăr vârjart, 
Te suiam, te coboram, 
Nici-a grijă rtu aveam", 

Şi-acum: 

„Nu ştiu : dealul s-a lungit 
Ori eu am îmbătrâr;it, 
Că îl sui cu hodinele 
Şi-l·d::ru jos cu minciunele".·· 

Nedeile au constituit, veacuri in ·şir, stimulentul cate 1 

dus. atât.Ja"crearea boqatei comoi,i folcJorice specifice' z.O· 
nei, cât şi la crearea costumului PCipular, de .. .o im'presionap-
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tă varietate ~n privinţa motivelor - nu găseşte două la fel 
- şi înalte.i realizări artistice. 

Aportul major al nedeilor constă în mod deosebit în 
crearea acelei solidarităţi săteşti şi intersMeşti, prin care 
neamul nostru a înfruntat vitregiile veacurilor. 

Nedeile coboară, aSJtfol, în nemea noastră, trecând prin
tr-o vârstă de nouă ori milenară, cu o grea încărcătură 
etnografico-folclorică şi, în această scumpă „ladă de zes
tre", găsim nu numai obiective ale cercetării, ci şi un ne.în
trecut material care ar putea fi valorificat în spectacolele 
unităţilor noastre cultura:e. 

Organizare.a a.celor festivaluri ale cântecului jocului 
şi portului popular în localităţile de bogată şi veche tradi
ţie nedeiică, e o măsură lăudabilă. Ea trebuie aprofundată în 
sensul de a dezgropa acele sensuri folclorice ne.descifrate 
lqs!, considerând aceasta ca o sarcină de seamă a căminului 
cultural şi celofllalte ~nstituţii pentru· cultură şi artă din 
judeţul nostru. 

Spre aceasta pare să ne vină, de peste ani, un stăruitor 
indemn al marelui Eminescu care, în peregrinările-i lungi 
pe meleagurile ţării, a cunoscut şi aceste petre.ceri popu
J.are: 

„Nu pierd niciodată ocazia de a lua parte la petrecerile 
populare. Ca un prieten pasioona't al poporului, când acesta 
se ·adw1ă în masă, simt că sunt o parte a totaHtăţii. E ceva 
dumnezeiesc în Cl(cest senliment. aşa că orice serbare a po
porului mi se pa.re o serbare sufle.tească„. Din feţele cele 
vesele sau de o tristeţe ascunsă, clin mersul vioi sau obosit, 
din legănarea. şi din gesturile diferite. cite:sic biografiile u
nor oameni fără nume. dar nimeni nu va putea înţelege pc 
cei renumiţi, fără să fi simţit vreodată pe aceşti necunos-
~ţ~. 

NOTE: 

1 P. Cvmărnescu. ,,.Sensuri adânci ale folciOTulUi ~escif.rate", Scân" 
te;ia ln febr, 1967. 

2 AuTelian Popescu: Cuvânt înainte La· .Nedeile". de V. Cărăbiş, Ca
sa regională a creaţiei populare Craiova, 1966. 

• Pr. D. Buzatu., în rev. „Mitropolia Olteniei". nr. 5--6, uag. 428-
W, CraioV'<\. 1964. 1 
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4 C.Î. Bobulescu .. Lăutari şi hori pe pictura bisericilor noastre". f;<l. 
M. 194(). 

V.I. Cărăbi!i, aip. cit. pag. 3-0. 

6 N. Cl:eznoiu, de 78 ani. :.(ţ' 

7 D. Buzatu aip. cit. pag. 29. 

s Radu Dan, „Practici magice în comuna Svinita", in Etf10ir5 fie :şi 

folclor~ nr. 5 /11970, pag. 4!17-t2J. 

» Relatarea învăţătorului pen.sionar Spiridon P0pescu - Runcu. 

iu Sânziiiene - flori care cresc în fâneaţă şi cue '.'ie. recoltează in 
ziua de 'M iunie. fiind uscate şi puse între ţoale. 

11 Vărvăr:curi : toate elementele de podoabă ca anexe ale portului 
popular. 

12 De la Maria Coiculescu. 62 ani. din Arcani. 
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