
"Cultura· p0p'u1ară tradiţională în zori a 

Novaci 

VINTILA MIHAILESCU 

1ntr-o primă aproximare, folosind tehnicile şi ml?lode:e 
moderne ale cercetării etnologice într-o perspectivă mai lar
gă, antropologică, au fost urmărite câteva capitole de cultu
ră populară tradiţională în contemporaneitate, actuala fază 
a cercetărilor de teren constituind preliminarii pentru o 
documentare tehnică a unui viitor muzeu al culturii pasto
rale româneşti. „Zona" Novaci este reprezentativă din a
cest punct de vedere pentru judeţul Gorj şi aci au şi fost 
întreprinse prime:c cercetări folclorice şi etnografi.cc. 

Dacă uneltele şi tehnicile ck lucru dau mărturie pentrn 
viaţa materială a unei colectivităţi, constituind cultura ma
terială a acesteia, nu mai puţin importante sunt credinţele 
obiceiurile, muzica, dansul şi literatura populară care a> 
cătuiesc cultura spirituală. cca care face ca o colectivitate 
umană să se cîistingă\ de alta. cea care dă culoare şi sens 
şi creează marca inconfunclabilitătii un"Ci etnii, a unui popor, 
a unei naţiuni. Ea este atestatul care dă dreptul. la exis
tenţă, izvorul şi posibilitatea .ele fiinţare istorică a um!-i oo
por. 

O tehnică materială (cultura etnografică) se poate regăsi 

într-o arie geografică şi temporală care cuprinde existente 
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etnice diferite, dat fiin,d modul d-c ·acţionare asupra naturii, 
care, în oriee. sodetate umană nu este. in esenţă .diferit, 
la qrade de dezvoltare istorică similan~ sau echivalente: 
cuHura folclorică ·este spedfică unei existenţe etnice uni~%~. 

chiar dacă teme şi moth1e culturale pot fi întâlnite la m3i 
multc> popoare. 'Căci nu atât existenta acestora cât· modul 
lor de articulare, sau altfel s:;:ms<·modu! de: r::ipo.rtare al: di
feritel::>r cok:::tivităţj umane la ele a~;::ăluipsc spcdfioit<;1.le:1 
une~ culturi şi a unui popor. 

Desigur că. pc do altă p1rte. există şi o paracliqltlă cul
turală primară. UJ1 strat· fenomeno'.oqic primar al co'nştii1:i
toi populare ( popor<ll1e) ?). care se referă Ia „forme· subiecti
ve originare prin ·.:are o grupmc umană îşi organizoază 

expericnta spaţială şi temporală în sisteme unit:i.re structn·· 
rate". Aceste form"' subiective ale unităţii h.:1nii. forme ·pri
mare de raportare h univers, în aria noastră culturală, c1 
şi aiurea unde a pd.r, su 1; l I C'qa t0 do sod·etătile ţărăneşti cu
ro.pene care au adus până în epoca noastră Viziuni, si]TIQO
luri şi motive comune universurilor simbolice din· protoisto
rie.1 Dar orice tip etnic de conştiinţă colectivă structurc1zi:i 
original a-.::este motive. „structurare care dczvă:uio S'Jluţiil." 
proprii unei grupări umane î:n ceea· ce priveşte probl~ma 
unităţii subiective a fiintei (existenţa şi experienţa sau de
ven'rea)".z De la aceste premize Şi raţiuni. deci· nu in.tâm
plător, cm considerat C3 necesară investiqarea unor c:apitol0 
imr;ortantc clin cultura folclorică ca obic".iurile din ·. cicl\.1 
familial (naştere. nuntă, moarte). rcprezeentări desp:·c boil]ă 
şi cl~mente de etr~oi.:i.trie. reprezentări ale timpului - săx
bători'.c şi obiceiuplc calendaristice. 

„Zona" Novaciu:ui prezinte avantajul unui Jal;oralor 
„in vivo", în sensul că aci coexistă două popuL1ţii 'distin"
tc: „pământenii" (qorjeni), aqricultori, şi „ungurenii" (el"' 
oriqine ardelenP,ască). păstori.. Se poate urmări în paralel 
cultura fo!clork:ă a celor· două poouhtii si·tlii3.!,ie de inl'etes 
deosebH pentru specialist. şi cu urmări fructuo·ase ît1 ·ceea 
ce priveşt0 şi departajarea şi c1es,crierca· unei culturi de ţ[p 

pastoral. Imp-i.caţiile sunt extrem ele' elocvente şi în pri
vinţa modului de CXiStE'nţă <l culturii tracliţional·c. În carP SC 

pot observa diferenţieri sau împrumuturi, adaptări si schim
buri. uni voce sau reciproce, acceptări cte credinţe, obicC'. 
iuri, t~me şi motive ele la o populaţie la uita. 
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Demne de int~res, Şi deCj de luat în seamă în cerce
·tare şi de aici înainte, ni se par unele ipoteze, gândite de 
Traian Herseni.:1 Densuşianu a interpretat vârsta pastorală a 
societăţii noastre Cd o conditie şi un mediu unic ale naştc>
rii folclorului românesc. T. Herseni ince~rcă să dovedească 
că. corect este să vorbim despir:- o origine pa.sto-ral-agrară 
$i nu numai pastorală. A.şa cum a demonstrat, „problema 
raporturilor dintre unităţile pastorale şi cele agrare este 
esenţială pentru înţelegerea şi explicarea vieţii po puhre 
române din trecut şi a culturii ţărăneşti din prezent 14 . Du
pă :părerea sa. rolul păstorilor in cultura populară nu a fo<;t 
numai acela de creatori ai celo1· mai înalte aspecte ale cul
turii etnke, dar şi de agenţi de răspândire şi deci de uni
tate spirituală a poporului român. Ciobanii au putut fi, prin 
specificul transhumanţei, şi purtători de noutăţi culturale 
prin satele româneşti. 

Afirmând că poporul nostru a rezultat din contopirea 
mai multor elemente e,tnice dintre care unele pastor.:ile, al
tele agricole, (până azi• am avut regiuni preponderent pas
torale şi prepo.nderent agrare - muntenii şi ţăranii, ungu
renii şi „golanii", mocanii Şi cojainii, etc) autorul a înce1·
t:a.t să demonstreze justeţea .tezelor sale pe observaţii şi 
fapte grupate în mai multe categorii mari : qenul de viaţă, 
biologic, economic social diferit ; din condiţiile generale df' 
viaţă, în care natura ocupaţiilor îi departajează apar firesc 
deosebiri în. structura spirituală şi în manifestările sociale 
cule lor. Una dintre cele mai puternice deosebiri îr; tre tipul 
păstorului şi cel al agricultorului stă în viziunea spaţiului 
şi a timpului etnic. Vom ci ta rezumând din carac.teristicile 
acestora, pentru pregnanta formulărilor şi pentru utilit.3t:-a 
actuală pentru cercetarea de viitor : „ Viziur.e„3 etnică 
·al unor experieU1ţe adesea milC'nare, cristalizate în tradi
ţie14„. ,,î.n această viziune, spa~iul fizic (gol şi amorf) sau 
spaţiul geografic (obiectiv şi indiferent) este înlocuit cu un 
spaţiu reliefaţ de elemente selecţiona te utilitiar, valorific a t0 
antropologic, im,agin.ate magic sau mitologic, contopite în -
tr-o unitate organică 14 , pentru păstor. spaţiul este o lume 
în care se mişcă; în ('] păstoru] nu migrează pentru că a
cesta este spaţiul său „profesional 14

; eI dă libertate de miŞ
care, vari:1ţie vizuală şi incită la iniţiativă. Cel agrar es'e 
„cclular14 , uniform şi rutinat. 
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Timpul agrar. eşalonat după muncile agricole €\5te m;\Î 
articulat organizat mai amănunţit. Timpul pastoral este de 
mai mare amploare, mai „desfăcut", CaJenda.rul agrar şi cel 
pastoral nu coincid (a(:e.asta am putut-o verifica şi noi, fă
când inventarul nu numai al inm:cilor ci şi al momentelor 

· marcat-e - sărbătorile). Nici alternanţa comună a celor 
două tim,'.)uri etnice pe care o dă iarna şi vara nu arc ace
eaşi semnificaţie. Anotimpul primăverii. când se duc oil~ 
la munte, pentru cioban „înseam:iil nu numai începutul unei 
pe;doade de muncă ci şi al u.nei vieţi de altă natură: !!lt 
peisaj. hrană viaţă socia:ă, vecinătăţi". 

Deosebirea între zi de sărbăto.:ire / zi de lucru, în sat, 
e mai precisă ca la stână. „Nu e nici biserică". „DC'osebirea 
zi/noapte (timp de muncă I timp de odihnă) la plugari e 
precisă, Li ciobani nu". „Loisir" r:u există î:nsă la nici unul. 

In privinţa folosirii timpului. tipul pastoral şi tipul a
grar îl valorifică cu intensităţi diferite. De <aici autorul fac<" 
o serie de departajări dintre care unele par oţioase, dar 
alte.Ie p<ar întemeiate : din punct de vedere al cre.1ţiei şi 
funcţiei sodale a folcloru.lui, mare parte di.n lirica şi epici'! 
popu.ară este preponderent pastorală (doir;ă, basm); C'tic.1 şi 

didactica sunt mai mult aqrare (proverbe, ghicito..ri etc.) ; as
tro,nomfa şi geografia populară sunt mai cu seamă pastor.a,
le ; şi elementele ele mitologie şi filozofie populară tot pas
torale; conc~ptii:le economice Şi 11dministrative, mai cu s.c'a
rnă agrare ; pn~lucrare.1 lâniri, cojocăritul scuLptura !n 
lemn muzica. preponderent pastorale, în timp ce ţesăturile 
din in şi cânepă, arhitetetura olăria, icoanele sunt atribuit(~ 
agricultorului. 

Câteva exemple, selecţionate din cercetarea noastră la 
Novaci, dau dreptate celor expuse mai sus, va'.idându-lc. 
Dintre obiceiurile calendaristice, dintre care majoritatea '!U 

un substrat agrar. vizibil în special la cele practicate pri
mă1vara şi val11, scooul lor fii.::d asiqurare.1 fertilităţii solului 
şi a întregii gospodării, la populaţia ·ungurenească mai exis
tă colindla1ul şi Drăgaica. Dar la colir:dat colindele sunt ah· 
sente. menţinându-se numai practica obiceiului. Se poate 
presupune că aki colindatu'. cf'lor mici (piţărăii) de la „pă
mântenii" ~:prjeni a putut oferi modelul acesta, cu diferenţ<I 
că. fiin·d practicat <le cei m.iri, finalitatea este petrecerea 
(la· locul numit „In Poieniţă"). In ce priveşte Drăgaica, am 
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reţinut că atât · „pământenii" cât şi ,;ungurenii" me.rg la 
"drăgaică", adică la un t·ârg ce se face în zi1.,1a de Drăgai
·că ; :ungurenii au adaptat-o Ia specificul vieţii past-orale, o-
bkciul d2v.enind un rit divinator (cununa sau flori culese 

· ş.i '·făcute. mănun<;:hi sunt aruncn te peste casă, clar mai ales 
peste grajd.:. după. fe:ul d(' lână sau păr care se aqaţă rlc 
ek. se .poale .preciza noroc· şi belşuq în animale. - oi sau 

·vite. Aceeaşi· funcţie divinatori<:' o are şi practica ele S<în
„zicne): 

Nunta, J:irilej ce îmbină atât atitudini rituale c{1t 111"1.i 
ales ceremoniale, a păstrat în obiceiurile practicate la 

. Novaci notele caracteristice zonei ardeleneşti de provenien
'ţă â .membrilor coJedi·vitătii ;.ungurcneşti". Obligativitatea 
practicilor ·.tra:liţior..1:e se îmbină cu inserarea cerinţelor 
moderne. „scenari.ul dovedindu-se o mixtură dintre arhaic 
.şi <;:qntelilpo:ran''. - cum spunt' Ov. Bârlea ,referitor la ori
cure scen;;iriu. de nuntă regionaV Aşa du:pă cum se .ştie, to
.talitatea actelor din sccnq.riul nupţial au în yedcr8 asiqur':!-
·.w~ .trncerii depline de. 11 stadiul flăcău ~··fată la cel ;(] 
. f'amenilor ce constituii? o fa111ilie, c!P:.:i şi o qospodăr:e pro

prie>. Elr> S('.' înca:lrcază în qrupa riturilor de trecere şi Yi

zează, îi şpecial mirele şi mireasa. Alte rituri au .ca s2op 
asiqurar.ea . belşuqului în viitoarea qos,:1odăr-ic, şi mai a:es 
asigurarea fertilităţii noului cuplu. ,, s:1ontlui în npii (10-
:vire1 m;riJor cu boabe. de qrâu, luare.1 unui copii pe qe
nunchi de către mirPa.să. dc-sfa.cerea unui nod). 

Alt~ rituri ;,1siqur(i coeziµnca c;onjuqală (secvenţ .. , r u j11-

gul sau şervetul 'ţinut d<> soacră 1.1 cei doi proaspr>ţi că~ă-
1oriţi. cei doi mănâncă dintr-uit ou - .1ci e şi sensul .de 
fertilitate, - sau dintr-o farfurie cu aceeaşi Jinqură. - c.'St(' 
şi momen tui consfinţirii noii leqături. pentru că perechea. 
serveşte acl;'astă m".lsă r.ituală în absenta oricăror nuntaşi, 

retraşi îr; camen închisă imediat după sosirea de la cunu-
. nie): Altele sunt propiţiatoare (mireasa priveşte mirel0 prin· 

tr-un ·inel sau colac). Altele, 'apolropaice. apără mirii Şi oe 
nuntaşi de actiunea p6s.ibilă a spiritelor malcfiec, active în 
momentele critk:e c.l~ fazelor de tranziţie (împ1.,1şcături, .chi
ot·'"', huhurezături; mirele. după ce a plecat de acasă, că

lare, nu are voie să oprească· calu] până ce nu se întoarce 
cu mireasa acasă - în tot at·est timp, ·calul est·2 plimbat 
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continuu de un băiat, mi-rele aflându-se într-o stare de !i
liminaritate până la consfinţirea căsătoriei). Alte acte au va
lC'ntă dub:ă - jocul miresei pe bani este un act de integra
re a noii neveste în comunitatea satului în ace.astă iposta.
ză dJr şi mireasa are însuşiri propiţiatoare pe care le tran
smite celor cu care joacă. 

„ Ungurenii" fiind evaluaţi socialmentc în contextul co
lectivităţii novăcene cu maximum de prestiqiu, în virtute:3 
bunăstării economice mai mult decâ.t satisfăcătoar.e, „pă
mdntc-nii" au adoptat· practicarea mornen!ului „st0agului", şi 
u:1eori şi p':>rtul popoular al acestora. 

Ceremonia:ul nupţial s-a mai îmbogăţit cu trecerea a-
laiului prin centrul localităţii. în drum spre fotograf, cu 
marc fast (claxonarea tuturor maşinilor cu ·nunt•aşi). 

* * * 
Acest tur de orizont. selectiv, dă seama de o viaţă 

folclorică bogată, punct de plecare promiţător pe'ntru CO!":

tinuare:? mai dep;arle a cercetărilor în vederea realizării u
nui viito:· muzeu al culturij pastorale româneşti. 

Strigături Ia hora din Novaci 
SABIN POPESCU 

Iată-i pe ciobani cântând la hora ce s-a încins sus f)'C 

munt~: 

Foaie verde busuioc 
Hai. ciobanilor, la joc 
Şi prindeţi pe. coadălată' 
Căci căteluşa-i legată · 
Şi-alegeţi-le de tot 
Că ciobanii sunt la joc 
Şi păzea din raza lunii 

· Că-ţi vede fundul că<;:iulii. 
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