
REFLEXE ALE ilNDUSTRLA.LIZAR!l ŞI URBANIJZARH 

IN FOLCLORUL: CONTEMPORAN 

ION SANDA 

Go1rjul, străveche vatră a spirituaJităţii româneşti, o
cupă un loc distinct m peisajul creaţiei aritisti:ce populare. 
De lu slîlpii frumos încTustaţj pe iporţile sau casele oameni
lor pină la costumul bogat colorat şi-n care mîiITTi măie5tre 
au semănat stele de borangic, de la oalele din pămîn.tul fră
mîntat cu grijă de degetele bMăitorite de coasă şi pînă l,a 
hora răsucită domol sau în iUTe:şul cin.tecelor de joc, gor
jeanul s-a dove<li1t dintotdeauna, deopotrivă, sculptor Şi 
artizan, .poet şi artist. 

ln a.cest fel, afirma1ţia prof. dr. Oriigore Smeu, Î!l1 stu
diul .,Repere estetice în satul Tomânesc" ·(Edi•tura Albcttrais, 
p. 28) : ,,Gorjul, nordul Moldovei şi Maramureşului flint ac
ceptate în qeneral ca făcînd .pa1r1te di1t1 zonele cele mai re
prezentative din punot de vedere al prezenţei tradiţiona:le 

a ·artei populare ... ni 'se pare justifica.tă, gîndindu-ne î;n .ace
eri şi măsură la faima a1ce1stor vetre în ceea ce priveşte bo
găţia şi :firumu.setea folclorului muzicial-coregrafic, la măies-
tria interpretativă ·a instrumenitelor şi soliştilor .populari, la 
îmbinarea 'CU adevărat măiastră a scoarţelor de opregelor, 
la visul incrus·tat în •stîlpiii şi pridvoarele caselor, la fetele 
care şi-au ţesut dor.ul şi drago5tea in mi1nu!Il.aitele altiţe şi 
ii lu:orate cu migală. 

Gorjul, ca vatră folclorică de o deosebi1tă imiporit.anţă 

în c3drul ur:1'tăţii naţiona1e a oonstituH de ma1i mult timp 
teren feritil pentru cei care s-au ocupat de cercetarea şi va
lorif'.1ca1re .alui. Prin 1897 Cristea N. Tapu cutreieră plaiurile 
qorjene perntru ·a •Culege creaţii :populare care aveau să fie 
;~·ub'.kate în coJecţia ,,Materialuri de folkloriu" (Bucureşti, 
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1900), publicată de Gr. C. Tocilescu, în t'imp ce Ov. Densu
şianu, I.A. Candra şi Th. Speiranţia, 1906, vor publica în co
loanele revistei ,,Graiul nostru" itexte culese din Tismana, 
Runcu, Cărpilllişu, Săcelu, Bumbeşti de Jii, Cemădia şi alte 
localităţi. Mai tîrziu, nord-vestul judeţului (Titsmana, Godi
neşti, Cilceşti, Căpreni eitc.) este cerceit•at de T. Gîlcescu şi 
M. Gregorian, cdil"e vor publica un preţios material folcloric. 

Nume ca ale etnomuzicologHor Constantin Brăiloiu şi 
Hari Brauner, ale •sodiologi.J.or Dimitrie Gust.i şi Henri Stahl, 
ale folcloriştilor Mihai Pop, Aureliia.IIl I. Popescu, Ioan Mei
ţoi u ş.a. sînt legate puternic de s:pirituaHtatea judeţului Gorj 
atraşi de valoarea deosebiită a creiaţi·ei populare locale. 

In condiţiile sodale aictuale, sa1teJe gorjeneşU ca de alt
fel toate satele ţării, au fost supuse unor prefaceri de SJtruc
tură, unor înnoiri, ca rezultate a unor muitaţii funcţionale 

adînci MentifioabHe pe mulitiiple căi. Aceste înnoiri, aceste 
reaşezări se repercutează şi în orea.ţia artistică populară, 
fapt care .a determinat pe anumiti cercetători să aprecieze 
aceste schimbări, susţirund că ele vor duce într-un tim,p 
mai scurt sau mai lung la di&pariţia totală a ceea ce :nu
mim folclor. 

Situaţia nu poate fi aşa d'e gravă, dar nirci nu trebuie 
privită cu uşurinţă. 

Această situaţie a fost supusă llll1ei ample şi temeinice 
analize .ştiinţifice. 

Datorită noilor condiţii de i:ndustri1alizare şi urbanizare, 
masă uriaşă de ţărani şi-au părăsit modul de viaţă şi de 
muncă deprinsă de la strămoşi, îndepărtîndu~se de datinile 
şi obicreiurile tradiţionale. Un şuvoi întreg de oameni puşi 
în mişcare de imperaitivele vremii s-au îndreptat spre oraşe 
din dorinţa de a-şi msuşi noul, dar nepregătiţi pentru a pă
răsi 1tot.al vechiuL 

Din cercetările efectuate am constat că acest proces 
demografic de la sat la or.aş se ;produce cu mult mai îna
inte, odată cu libertizarea legHoT cu privire la circulaţia 
oamenilor (deci în .perioada •a:pari.ţiei României moderne), 
forţa de muncă excedentară revărmdu-se mai întîi către 
Bucureşti, creîndu-se astfel o rh'adiţie foarte interesantă ain 
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pUID.d de vedere 1al modelului structurii de familie, a ple
cării bărbatului de acasă pe mai multi ani. ln acest caz a
sistăm la o redistribuire a irolur.ilor în familie care s·e re
flectă ş iîn modificarea structurLi autorităţii în familie. 

Problematica creaţiei artistice populare în aceste coo
rHţii este mai complkată şi are anumi<te caracteriistid lega
te de noile fenomene de anumite stăiri psihoanaliitice, dorul 
de satul 'n:ital al ţăranului stabilit la oraş, nostalgia sătea
nului rămas la ţară oare asistă la abandonarea unor tradi
ţii, la dispariţia unor obiceiuri şi ap:arÎţia altora noi. 

O imagine în care tatăl şi fiul lucrează împreună pă
mînlul se vede astăzi din ce fui ce mai r,ar pentru că tine
retul atras de luminile ademenitoare ale oraşului, ajutat de 
diferite sisteme de şcolarizare a .plecat din sat. 

Tărnnul, atît cel venit Ia oraş cît şi cel răma.s în sat, 
şi-a dilt seAma ci'! este m:ii bine, cil vi.:iţa se schimbă. pro-
9resează. că toată lumea are de dştigat din aceste schim
birL ·Si totu5i suferă că dispar vechile rînduieli si deprin
deri. Această trăsiitu1ră psihică a lui este izvorîtă d'.r:i nos~al
ma după vechea, idilica viaţă 1sătească şi patorală, expre
sie a c001s.ervatorismului ÎilJllăscut al ţăranului. 

Tmdiţia creaţiei folclorice nu a .secat încă. Mecaniza
rea a.griculturii nu are menixee de a-l desprinde pe ţăran 
ele natară, d€dahnile şi obiceiu.rile tradiţiooale. 

Săteanul mai dispune de lunile de iarnă cu serile lor 
lungi oînd poate să cugete asupra vieţii lui, a.supra tinere
ţii. copilăriei, .asupra vechilo:r datini oare la ta·ră se mai 
păstreaz~l. ân pofida marilor mutaţii petrecute. 

Datinile, credinţele, natura surprinsă în toate anotim
purile, înmormîntările, nunţile, procesiunile religio.ase, Ur
qJrile, nedeile, bîlciurile, mun.ca pămîntului etc., toate sînt 
teme puternice ale creaţiei pO!pulare din cele mai vechi tim
µuri şi pînă în prezent. 

Jn folclorul contem]Jora'tl unele obiceiuri au păstrnt for
rnt~ .ample de desfăşurare Ln care vechile rituri se îmbin~ 
cu ,acte ceremoniale, cu manifestări spectaculoase. 

Obiceiurile populare fui cea mai mare parte ne-au fost 
transmise prin tradiţie. Ele a.u fost supuse unui conti.nuu 
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pl'oces de adaptare la inoi contexte socio-cunurale şi aceas
ta le-a asigurat trăinicia. Colectivităţile ummne crează şi 
astăzi obiceiuri noi, Obiceiul ceremoniilor şi ritmurilor re
flectă ca 01rice fapt de folclor, 'concepţia despre lume a oa
menilor, contextul socio-cultural în care itrăiau. ,,Este deci 
natural - 1spuine Mihai Pop - ca odată ciu dezvoltarea so
cietăţii, cu schimbarea contextului sodo-cultural să ~e 
schimbe şi rostul obiceiurilor". 

Schimbările de funcţie au dus la schimbări de structură 
şi la schimbarea întregului sau numai .a unor momente ale 
o·oiceiurilor. ln Gorj este şi ·astăzi la ţară obiceiul şi chiar 
la oraşe ca de Anul Nou să se arunce cu grîu sau cu ovilz 
şi să se uireze belşug pentru an.ul care vine. Este un stră
vechi obicei care altădaită fuisese un act ritual menit pro· 
Udbil să provoace belşug, roade bogate, fertilitate. El apare 
şi în ceremonialul de nuntă. Cînd 1se î111torc mirii de la cu
uunie, înainte de ·a intra în casă lJ se aru:ncă grîu. 

Afirmaţia :p!I"ecum că arta populară, folclorul, se află 
intr-un. stadi1U alert de dispariţie, circulă a.stă.zi aproape ca 
un trui·sm. 

Este adevărnt că la sate se cîllltă şi se ipovesteşte tot 
maJ puţin. Se creează tot mai puţine variante 111oi de basme 
şi cînt·ece. ln schimb se ascultă tot mai multe cîntece la ra
dio şi televizor. Basmele şi ele smt .transmise de aceste 
mijloace moderne de comunicarre, sînt imprimate pe discuri 
etc. 

Schimbările care au intervenit în structura economică 
şi demografică a judeţului, ca de altfel a ţării întregi, s-au 
repercutat şi asupra situaţiei folclomlui in medii urbane. 
Dansul şi cîntecul :popular se muită de la sat la oraş mai cu 
seamă sub formă de piesă de ooncer.t sau spedarcol decît în 
stare cultural-51pontană. 

Dar dacă pentru cîntece şi dansrnri opoziţia sat-oraş 
operează din ce în ce mai mult, situaţia nu este aceeaşi pen
tru obiceiuri. Astăzi, cînd cîntecele şi dansurile se creează 
tot mai ipuţi111 în mediile rUJrale, dar se perfotrmează tot mai 
mult în spectacole şi concerte, devenind bunuri de consum 
cultuiral, obiccimile dîrul dovadă de o mai mare tenacitate 
continuă să trăiască cu rosturi şi cu forme tradiţionale, în 
unele locuri trecînd chiar prrim.tr-o etapă de înflorire deo~e-
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bită. Alături de obiceiuri tracUţionale a:par obiceiuri noi ca
re răspund noilor condiţii de viaţă. Aş mentiona ,printre a
cestea unele obkeiuri, vechi dep1rinderi: Nedeia de la No
~·aci, legată de urcatul oilor la munte, Bîlciurile de la Pala
vragi şi Stejatl'i, Nedeia de la Stroie~1ti, o adevărată sărbătoa
re a olarilo1r, la care iaupar.te o:ameni nu numaJ ;din judeţ, 
ci şi din judeţele învecinate. 

Faţă de acestea, alte obiceiurri 111oi se situează în alte 
categorii. Ele sint obkeiuxi pe care le-..am jnstaurat noi as
tăzi. De pildă, manifestarea de la P·adei;; .în pnma duminică a 
lunii iunie, .manifestarea din Poiana '1ui .Mihai, de la Sche-
lil, „Ci'ntecul Văilor" (Dragoteşti), ,,Gîntecul munţilor'' (Lai
nici) ş.a. 

Printre obkeiurile noi create pe bază ·traditională şi 
cu lexic folcloric tradiţional se pot aminti concursul cînte
cului poipular românesc ,;Mari.a Lătăreţu" (Tîrgu-Jiu), con
cursul cîntecului, jocului şi podului go1I}einesc de la Tis
mâna, ,,Luna culturii şi educaţiei socialiiste în judeţul Gorj", 
.. Decada cultur.ii gorjene'', „Alaiul obiceiurilor de iarnă;;_ 
concursul rapsozilor etc. Oriicum air fi denumite şi la orice 
·lată s-a.r realiza ele, 111ota dominantă a a,cestor sărbători 
o constituie caracterul lor naţional. 

Avînid deplină acoperÎlre în transformările ce s-au pro
d!.ls în plan economic, social şi cultural, evoluţia .actuală a 
creaţiei folclorice gorjeneşti constituie un Jenomen natural 
şi pirim urmare ireversdbil. 

Fie că este vorba de sărbător'ile populare de peste an, 
fie că este vorba de cele ale vieţii de familie, în raport de 
însemnăt.atea lor înconcepţia mulţimilor, sărbătorile 3c.estea 
antrenează uneori într-un fel sau aHul înbreaga colectivi
tate. 

Mai săra.că în manifeistăTi folclorice, claca e~te aceea 
care s-a păstrat cel mai bine deşi şi-a l.iiinitat substanţial 

formele şi odată cu ele coaiţinutul folcloric . ce-l avea altă
detă. Cel mai adeseori sie leagă de transportul materialelor 
necesa.re construcţiei caselor sau a·Ca•returiloT. Clăcile de 
tors au pierdut teren. 

Sezătoarea se .organizează şi ea dÎln ce în ce mai rar 
şi fără să mai producă .o seamă de ma.nifestări folclorice 
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toarte răspîndite odinioară, cum e,rau ]ocuil"ile de şezătoare 
ale fetelor şi băieţilor, fier.tul boabelor de porumb, poveş
tile şi povestriil"ile, hora etc. 

Acolo unde se mai fac, şezătorHe 111u mai respectă ve
chile tipare, au un caracter improvizat, iar din punct de 
vedere folcloric se limitează de ·regulă la cîntecele auzite 
la radio şi televiziune, <led la repeuitoiriul general de cîntece. 

Hora de duminică, care se organiza pÎIIlă nu demult în 
toate satele gorjeneşti a început să dispară. Tineretul pără
~eşte viaţa tradiţională a satului pentru o viaţă impersonală, 
cu tot mai multe trăsături orăşeneşti. Tineretul optează pen
tn1 o formulă IIlOuă mai adecvată aspiraţiilor sale de astăzi : 
balul, discoteca, caiul dansa1I1t. Organiza.t de regulă seara şi 
nu după-amiaza, în căminul cultural, el însemnează aproape 
în exclusivitate dans după forrmaţiile muzicale aduse de la 
oraş sau după magnetofoane care au cam luat locul trupelor 
de lăutari. 

Dansuri tradiţi.onale gorjeneşti se trag tot mai mult 
din rnpe1rtoriul cuno·scut al nJOiloir forme de convenire ale ti
neretului. Se păstrează însă în rîndul acestora conştiinţa va
lorilor artistice, ceea ce face să le interpreteze în cadrul 
specta1colelor oirganizate la căminul cultural, cu multă pa
siune. Aceasta este de altfel şi oalea prin care dansurile 
gorje.neşti au pătruns în sfera UJnUJi li::11g circuă.1t naţional, 11-

ind puritate în ultimii ani de către unele echipe artistice de 
amaitoiri. pe diversele meridiane ale lumii. 

Frumoasele costume populare gorjeneşti dispar şi ele 
pe zi ce trece. Femeile ţes din ce în ce mai rnr. Fetele nu 
vor să îmbrace cum se îmbrăcau mamele lor. Ele se poartă 
orăşeneşte. Cu prilejul d'IlUmitor sărbători, bătrinîi scot din 
lăzile de zestre neîntrecutele costume schilerreşti sau un
gureneşiti, dind un colorit aparte satelor, din păcate de scur-
tă durartă. Costumul popular gorjenesc se coase în serii 
pentru formaţiile artistice ale caselor şi căminelor cultura
!e <lin judeţ la una dintre cele mai vestite cooperativ.e de 
artizanat din ţară, „Arta casnică" Tismana. 

Faţă de obiceiurile vieţii de familie, ce.le calendaristice 
sînt mai numeroase, cu toate că multe din ele s-au pierdut 
în cursul .timpului. Unele abia mai stăruie în amintirea ge-
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neraţiilor virstnice, altele se mai practică şi azi. Cele mai 
multe se leagă cLe sărbăt.orile de iarnă <î:n special de sărbă
loarea Crăciunului şi Anului Nou), de calendarul agricol ;-1 

primăverii, verii şi toamnei. Repertoriul sărbătorilor de iar
ncl este ilustrat de colinde care în Gorj încep odată cu „pi
tărăii". Spre deosebire de ,,ce era odată" aceste obiceiuri 
s-au simplificat pînă la rapida trecere a copiilor pe la po·r
tile &ătenilo1r, urmărindu-se mai mult aspectul material decît 
cel tradiţional. In ziua dinaintea Crăciunului, copiii se a
dună î111 grupuri-grupuri şi sea.ra ipornesc pe la casele oa
menilw pentru a vesti sosi.rea sărbătorii.or. Colindele în 
Garj au un repertoriu restrîns, iar amploarea lor în comn'l
:aţie cu alte zone ale ţării este destul de neÎlllsem.nată. De 
A.nul Nou se mai păstrează, de pildă, colindul ,,pluguşoru
Im", „Buhaiului" şi al „Sorcovef", care au un repertoriu 
simplu, fără a prezenta Ull1 interes deosebit. 

Odată cu .topiirea zăpezii şi cu primele munci agricole 
intrăm într-un nou ciclu de obiceiuri folclorice unele di.ntre 
ele tradiţionale, .păstrate pÎlnă Î!l1 zilele noastre iar altele noi. 

Creaţia lirică a Gorjului constituie Î1111să una dintre cele 
mai bogate ramificaţii ale unui izvw de apă vie, în care s-au 
păstrat cu ·sfinţenie peste veacuri hărnicia şi bunătatea, 
priet•enia şi robusteţea unui popor. 

Lăutari vestiţi ca Geagu Petre Tătăroiu, Ioana Zlătaru, 
[onel Mihu, Costică şi Aurel Bobi1rci, Costică Dindiiri şi al-
ţii, au mivior-at cu strunele viorilor lolf inimile ascultătorilor 
pur!înd cu eii comori nepreţuite de cîntec :popular, de doin:l 
şi bal.adă, făcînid GorjuJ vestit in toate colţuniile ţăirii. Tol 
pi'lmîntul gorjenesc a fost aceia care a dat spill'itului româ
nesc păsă,ri măiestre, ca Maria Tănase, ori.gina.ră după tată 
din Slămmeşti, comuna Cruşeţu şi privighetori ca Maria Lă
t;lrpţu, năs1cută în Bălceşti, comllln.a Bengeşti, ale căror me
ll)ctii fermecătoare au făcut ocolul pămîntului. 

în noile condiţii de dezvolta.re a ţării noastre, de dez
\' ol trire ve1rti.g.'.1noasă a tehnicii şi ştiinţei moderne. de urba
nizare a medirt1lui rural, a i111flueinţei radioului şi televiziunii 
coo·rdonatele folclorice ·ar părea să tilil'dă ·spre uniformizare, 
spre &urucirea repertoriului creaţiei populare. Ba mai mult, 
în rîndul unor specialişti persis-tă încă regretul că tine•retul 
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itu prea învaţă cîntecete vechi din reipertoiriul generaţiilor 
\·îrstnice, rezumîndu-se la a î:nvăţa doair cele transmise la 
radio şi televiziune. In ciuda acestor afirmaţii trebuie să ară
tăm că şi astăzi oa şi altădată 5e creează cîntece noi, au loc 
adoptări, adăugiri şi retuşări potrivit noilor cerinţe. 

ln condiţiile înfloririi CO!Iltinue a mişcăirii artistice de a
mdtori, dezvoltarea creaţiei populare oferă posibilităţi vaste 
de realizare a unor producţii artistice şi i1I1teresmte, unde 
termele tradiţiOIIlale vechi se alărtură celOir noi. Exemple în 
acest sens am putea aminti ctntecele „Coma, Tismana şi Mo-
Lru", „Curge Jietul la vale", „Măiculiţă am să-ţi scriu, de 

.,stelele de pe Jiu" etc., cîntece care au 'rămas imprimate pe 
discuri sau pe benzi magtThetice Îiil interpretarea milnunaită a 
celei care a fo1st Filofteia Lăcătuşu sau a MarJei Apostol 
Polinei M·anoilă, Ilenei Grecrule,scu, Elena Popescu, ori a La
viniei Crăciunescu. 

In ciuda schimbărilor pirofunde care au loc, îmi exprim 
co.nvi·ngerea că rtrndiţia populară v.a dăi.in.ui, .transfoirmîndu-se 
şi adaptîndu-se timpului. Cel ce dispare este eJementul 
vechi, fapt care trebuie să nu î1ngrijoreze pe nimeni. Creaţia 
Mtistică populară va continua şi se va dezvolta căpătînd noi 
dimensiuni .pe baza unui oonţin'llt IIlOU, refleotînd munca, rea
iiz<lrile şi viaţ.a noua a oamenilor muncii, illOile irealităţi care 
vor duce pe mai departe I.a înflorirea vieţii spirituale a popo
rului nosh u. 

Folclorul nou este o irea1itate artisitică vie şi foarte in
teresantă, fe1I1omen viu, crea,ţie colectivă ş.i anonJmă care ne 
va reprezem.ta pentru g.eneraţiile viitoare. Pe umerii nioş.Lri 

cade întrea1ga răspundeire de felul cum evoluează ea. „Este o 
datorie patriotică, cetăţene:i.scă şi partinică, arată tovar(1şul 

Nicolae Ceauşescu, de a veghea la puritaitea folclorului, de 
a-l Ieri autenticul de fals şi contraf.aceri". 
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