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Penh u cei care, astăzi cu o obişnuinţă firească aşteap
t.J. reprezentările artistice ale ansamblului profesionist de 
cîn tece şi dansuri „Doina Gorjului", poate că interesează 
mai puţin alambicul în care s-a cristalizat. Cert este că apa
riţia lui în anul 1969 a constituit o unanimă apreciere a fo
rurilar culturale de specialitate, că acest lucru a consimţit 
pe mPrit o activitate îndelungată cu solişti şi instrumentişti 
de primă rnînă şi cu un repertoriu gorjenesc reprezentativ, 
care a stat în atenţia întregii ţări, depăşind chiar graniţele 
patriei. 

fenomenul muzical folcloric gorjenesc îşi are originea 
în li:npuri foarte îndepărtate, caracterizîndu-se printr-o notă 
de originc1litate şi un specific care nu a făcut altceva decît 
a intregit în unitatea lui folclorul muzical românesc. Părerea 
nu ne ap,nţine numai nouă ci îndeosebi unor specialişti de 
renume din diferite sectoare şi perioade de activitate : so
ciolo~1i (H.H. Sthal), esteticieni (Gr. Zmeu), muzicologi (C. 
lir~tiloiu, H. Brauner, Tiberiu Alexandru, Ludovic Paceag), 
folclorişti (G.N. Dumitrescu Bistriţa, Gr2gorian, Alexandru 
Am,:ulescu_;. dirijori (N. Novac, Constantin Busuioc, G. Ba
raLance3j. solişti de muzică populară, cu preocupări de cer
cetare şi interpretare a cîntecului popular gorjenesc tM. Tă
nase, M. LiHăreţu, Gena Bîrsan, Polina Manoilă, Maria Cioba
nu, Maria Apostol). 

Iată pentru ce, firesc gîndul nostru a fost, plecînd la a
ceastă lucrare de a descifra cîteva etape din lungul drum 
al devenirii artistice al acestei formaţii gorjeneşti. Nu o să 
ne oprim la manifestările singulare, ci în special la perioada 
formelor organizate, de spectacol muzical-folcloric şi pe care 
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·am indentificat-o în existenţa şi activitatea numeroaselor ta
rafuri de lăutari din Gorj. Nu ne putem hazarda în a face o 
stiitistică exactă a numărului acestora, prin timp, la noi sfră
.bJ.lînd duar cele mai renumite, dar şi acestea dintr-o perioa
dă n:1 p1ea îndepărtată comunicate nouă de anumiţi informa
tori. Poale că un studiu mai aprofundat al documentelor de 
arhivă a1 putea să ne întregească cu o mai mare exactitate 
labloul .:e1 cetării noastre. 

r aratu.rile de 1 fotari erau formate dintr-un număr res
trîns de instrumentişi, ( 4-5) avînd diferite variante de alcă
tuire prin combinarea următoarelor instrumente: vioarf.1, 
braci, cobză sau chitară, bas (contrabas) şi cîntăreaţă. Se pa
re, după aJirmaţia unor lăutari bătrîni că basul ar fi fost in
trodus după primul război mondial, printre primii folosindu-l 
Gheorghe Luca din Băleşti, şi Constantin Bobirci din Bîrseşli, 
Ion Pip2r din Arcani şi Matei Tambu din Tîrgu-Jiu, ultimul 
fiind solicitat şi la unele ilustraţii muzicale ale filmelor mute 
de pe atunci, ce rulau în sala Căldăruşe. 

Tot Llainte de 1900, lăutarii folos2au corzi din mătase 
·de borangic, cele de maţ sau metalice fiind introduse mai 
tîrzi u, iar în loc de sacîz se folosea tămîia sau răşina1 • 

1n cecea ce priveşte repertoriul, cîntecele des folosite 
erau: balade (azi mai puţin uzitată), pentru care nu erau fo
losito cîntăreţele, ci numai blrbaţii, doina şi sîrba, cîntate la 

·difonte ocazii, petreceri sau aniversări de peste an. 
După cel de-al doilea război mon:lial survin schimbd.ri 

esenţiale în componenţa tarafurilor. Rînd pe rînd, se intro
duce aco1deonul în pofida chitărilor, pe care îl preiau de
obştP femeile, ele fiind totodată şi soliste, iar repertoriul lor 
va fi puternic influenţat de emisiunile radio şi imprimările 
pe discuri. 

rnfiinţarea căminelor culturale dă posibilitatea creării 
unui cadru organizatoric mai exact. Se constituie tarafuri ale 
.ac0stor uaităţi culturale şi nu greşim dacă afirmăm, fără a 
spune o cifră exactă, că ele vor activa, în Gorj, aproape pe 
lingă fiecare cămin cultural. Repertoriul capătă noi contu
ruri prin abordarea cîntecului nou, iar taraful devine parti
cipant direct la activitatea social-culturală a noilor realităţi 
(sînt prezente în campania de alegeri, în sărbătorirea marilor 
even!mente politice ale ţării etc.). 

In martie 1949 ia fiinţă sindicatul artiştilor profesionişti 
clin Gorj al cărui preşedinte era Nicu Novac, şi la care se 
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inscrises0rd. toţi lăutarii şi cîntăreţele din judeţ. Avînd Ia dis
poziţie peste 800 lăutari din Gorj, sindicatul hotărăşte înfiin
ţarea unei orchestre de muzică pdpulară gorjenească. Tot în 
acest timp în ţară, se constituie în acelaşi mod orchestra 
populară „Barbu Lăutaru'' din Bucureşti. In acest sens se or
ganizează două concursuri de admitere la fGlstul cinemato
graf Căldăruşe din Tîrgu-Jiu, care constau în : o probă in
dividuală de interpretare şi o probă de interpretare cu o for
maţie din Tîrgu-Jiu. 

:n urma probelor, sînt selecţionate 80 de persoan~. in
strumentişti şi solişti vocali de muzică populară, care repre
zenlau toc.te ZOIK'le Gorjului şi cele mai valoroase prezenţe 
de s2nsibilitate artistică. 

Crcutatea omogenizării acestui numeros colectiv era 
compensută de existenta unei native autenticităţi. De aseme
nea, a fost necesar ca organele locale să asigure Cil membriL 
acestei prime formaţii să servească masa la cantina oraşului 
şi să Jocmască la hotel. Iată, ce ne mărturiseşte despre aceas
tă µei ioadă chiar dirijorul şi organizatorul Nicu Novac : „La 
prima repetiţie mi-am dat seama că misiunea mea este des
tul de dificilă. Fiecare instrumentist cL1ta aceeaşi melodie 
dată. sub influenţa zonei în care trăise - şes, dt:al sau mun
t:'. Am fost nevoit să cercetez mai mult timp materialul mu
zical din Gorj, să-I selecţionez, (eu însumi fiind viorist), şi 
să-I transcriu pe note. Astfel, au luat naştere piesele orches
trale ; hora şi sîrba din Tism:rna, sîrba de pe valea Tismanei. 
hora şi sîroa de la Cîlceşti, de la Peşteana, Băleşti, Cărbu
neşti, Logrcşti şi altele. De altfel, un bogat material de fol
clor muzical gorjenesc interpretat de Taraful Gorjului l-am 
depus la Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi al miş
cării artistice de masă Gorj în anii 1977-1978. In transcriere 
la repetiţii eu cîntam primul cu vioara, iar ceilalţi după mi-
ne, învăţîndu-i atît degetaţia, cît şi arcuşul. Exerciţiile, duse 
ele multe ori pînă la epuizare au făcut ca în 2 săptămîni să 
putem şlefui un program bine sudat. Surpriza prezenţei unui 
număr atît de mare de muzicanţi şi a unui program bine con
ceput şi frumos interpretat a fost receptată de public cu en
tuziasm. Acest lucru m-a hotărît să îmbrăţişez cariera de di
rijor, pentru care m-am pregătit permanent". 

Ai treilea concert a fost prezentat 1:1 Uzinele mecanice 
Sadu, unde, ca invitaţi au participat şi reprezentanţi ai In
stitutului de folclor din Bucureşti, care au apreciat origin>t-
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litatea acestei formaţii şi drept recompensă, au acordat suma 
de 5[) OuO lei pentru cheltuieli de masă şi cazare, iar în luna 
mai, întreaga formaţie a fost adusă la Bucureşti pentru a pre
zenta concerte la marile întreprinderi, printre care şi Uzinele 
„2J August". Mai mult, pentru oamenii de artă, s-a prezentat 
la sala Dalles un concert de gală şi firesc, au urmat numeroa
.se imprimări radio. 

in 19.)0, Taraful Gorjului capătă girul de persoană juri
dică si o subvenţie de 2 milioane lei anual din partea Comi
tetu bi p~ntru cultură şi artă din Bucureşti. Cu această oca
zi(' se organizează primul turneu în ţară de 45 de zile, turneu 
i n.cum.mat de succes, atît pe linia prezentei artistice, cit şi 'i 

reelizărilor financiare. Din 1950 şi pînă în 1968, cînd, prin 
noua împărţire administrativ-teritorială, se reorganizează şi 

.activi latea Tarafului Gorjului, drumul acestei forma\ii c11-
noaşte alte şi alte prefaceri demne de scos în evidenţă, pri!l 
contribuţia celor ce vor şi au putinţa s-o facă. 

NOTE: 

1 Comunicate n:mă de Nelu Bobirci, Tîrgu-Jiu. 
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