
TRADIŢIE ŞI ,CONTEMPORANEITATE 

TN CîNTECELE POPULARE DIN GORJ 

de ION SANDA 

Există un izvo·r cu apă vie, în care s-au păstra~ peste 
ve,a.curi hărnicria şi bu·n6~·atea, p1 ietenia şi robust·eţe·a unui po
por, cbice;uri1:e şi tradiţi,:'.e lui i·neg'a1'.-ab::e, poirtul şi '.imba şi 
tot ce-1~m moştenit de !a străbuni. 

Din adîncuri,'.e acestui izvor, pr,in stăirile de cuh,ură ce 
vin spre noi, se deapănă neconteni1t, mi,nunata poves'.e a po: 
poru:u,i român, pri'n ca·re ne re-sHu:m biogiraif.:a de zi cu z1 
şi desdrăm undele pentr,u marn'.e mesa1j ce trebuie să-l lă
săm ge,neraţi:ilor viito,aire. Gorju; comtitu'e u,na. din~re ramifi
ca1ji;.:e aces;tiui izvor, U:nde a fost înde1:ung meşteşugită ~rumu
seţea. graiu:ui în care s-a. s<:urs necont·e·nit izvorul oîntece'.or de 
bucurie sau de răs1triş~e, de do'r sau de ja:e şi mai w se·aimă 
a,: ne-în.trecutie'.or doine go'r~eneş~i. E1le au însoţi,t în,totdeauna 
via.1,a ~i mun,oa cices~o-r oameni n,i,nunaiti care au stiut să i:u-
beasca : · · 

„Cîmpul şi cu f:ori•'.e 
Codrul si izvo·are:e 
Grîu·I şi ·cu so·a,re'.e", 

dar au stiut să :e ocrotească cu truda zi'.niică a mîini'.or şi 
mintii I.Or. 

'Aceste trăsă-turi desemnează i>nc•admre1a perfedă a cînte
ce'.or popu'.are gorjeneşti în cre·afia foldorică unitară o popo-, 
rului nostru, în ca,re s·e og'.i1ndeş~e specifi.wl naţion•a1'.. 

Spe,cifi<:u·l crea'.ii'.or popu:·aire î,n această zonă conturează 
vizihil origina·'.,itate·a a'ces~o1r,a, da.r n·U sub forma. unoir izo1lări 
totale, ci sub forma uno·r î·nsemna,te interferenţe, da~o,rită po
zi;iei geografice a judeţului· Gorj şi a rel.iefului acestuia,' 
:iriismul, destul de nua·nfat în v·ar·ietatea lui tematică. 



În conţinutu: ce'.or mai multt c'.ntece gorjeneş'i predom;nă 
de pi'dă, d~eva exemp·:e care vin să argument·eze a:ea·s~ă afir
maţie. Î·nfr-un eî'n~ec w:•es de '.a Dumitru N. loa.na din P. igo
ri·a, o fată îşi tă·:măceşte regretul şi dezamăgirea pentru o 
drngoste falsă. 

„Co:o-n va,'.e-n~re vî'.cele 
Cîntă două turture'.e 
Una cîntă si-a:ta ascultă 
A:ta de min'e se uită. 
Una cîntă pe sub coastră 
Neică de dragostea noa.stră, 
Una cîntă pe subţire 
Pe.ntru-a noas~ră despărţire. 
De stiam că n-a:n noroc 
M-a-runcam de mică-n foc 
M-aruncam în foc să ard 
De necazu:: care„~ trag". 

într-un alt cîntec cu'.es din părţi:e Novac.iu•:.ui, dori•nta 
tinguitoa.re a pă>storului se transformă în.tr-un adevărot bles
tem pentru cea care :-a părăsit : 

„Du-te mindruliţă, du-ta 
Şi te fă foare de munte 
Că si eu m-oi face-un crin 
Si a·mîndoi să ne iubim. 
Du-te, mîndro, duce-te-ai 
Tu drăguţ să nu mai ai 
Că şi eu ţi-am fost drăguţ 
Şi m-a.i lăsa~ sărmă>nuţ. 
Usca-te-ai mîndruto-n coastă 
Cu ochii la. noi la· strungă 
Usca-te-ai mîndruto-n coastră 
Cu ochii la s~îna' noastră". 

Lirismu: intim este cuno·scut în mai toate cîntece~e popu
fore din Go·r:. De e.I nu sint lipsii.te n·ici cîntecefo de haiducie 
sau de .răstrişte, aşa după cum se poate observa într-unul din 
nenumăratel·e cîntece ou·lese de pe Valea Amaradiei de către 
binecunoscutul rapsod popular Ion Diaco·nescu : 
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„Boboc·e: de pe părău 
Nu-l văzui pe neica-I meu ? 
- Ba-I văzui taică prin ţa.ră 



Atîta la roscova•'.ă ! 
-·De-I mai vezi măi bobocel 
S.p une ... i că mi-e dor de e·I 
Să se-ntoarcă i·a1r a.ca·să 
Să pu:e cicadă i~a co<i·să 
La săcu:re toporîş·te 
Că e vreme de răstri~·e". 

Va.riet·ate.a mei'.cdircă şi textua':ă a cînteiotllo·r popufo~e din 
ac·eastă zonă îşi găsesc obîrşia în pămîntul trudit a·l acestor 
pfo.iu1ri în ca.re sate'.e s.t•au ră.sfimte de o pair.te şi de a.:ta a 
Jiu'.ui, Amairadiei, Gi·'.ortu'.u•i, fol·eşu'lu·i, Motru:ui, O.tetv:u:. 
Tismanei etc. 

Ţăra.nii d!n Gorj au cunoscut s·'.ovele tîrziu, dar ou toa'e 
a•ces~e•a e•i şi-au încrnsta•t vi su'I în stfip :i pir·i·dvoarelor, fete~e 
şi-au ţesut doru'. şi dmgostea în minunate'.e a'.ti·fe lucrate cu 
mig·a•:ă sau· în f:ori'.·e oprregetbr şi sco·a.rţe'.IOr, în îmbi•nair-ea cu 
adevăra<t măiestră a c-u'ori:'.or. Cei c·are rămi:nea1u :ia vetre 
trudea.u istovi.ţi pe moş:.;;e boi·ere-şti·. Lovi.ţi cu h·arap-niw: de 
vechil şi :ego.făt, s·upuşi :a biruri gre:e aceştia· m11rmurau doi
ne de du0re11i şi jde : 

11Tudo·re din V!adimir, 
N-a•vem letc·a·ie-n chi.m;.r 
Şi-1am da i·a :bă, n-·avem ·cui 
Pentr•u măilai si făsui 
Ni s-a ... nvechit gă1!.~anU'I 
Şi-a răima•s zdir·e1nţ-e minkl'nul 
Că de-ai în'Vlia din mo·aş.te 
Tudore nu ne-oi cunoaşte". 

Semnifica~·ive'.e crea.ţii :irico-epice de dor şi drO•QOSte, de ·a:e 
şi v:aţă ·grea, de meditaţie, de hărnicie şi înSttră;nare dau 
şi astăzi e:>Gpresie pa.etică ce'.or ma.i variate stă•ri -afective a'.e 
omu·lui : dragost·ea, bucuda, ja1l·e·a şi suferinţa, mîn·i·a şi revol~a, 

i"nSJtrăinm·ea şi spe1r1anţa. 

în noii'.e coondi.ţ.ii de· dezvolt·a1re a ţăirii noai.>tire, de dez
vo-'.tar.e vertigin·oa·să a ştiinţei şi tehnicii moderne, de urba
ni:z,are a medi1iui ruiral; a inf.'.·uenţei radioului şi te~ev::ziiunii, 

coordona~e::e fo'. 0ci'.1o•rke a·r pă1rea să fndă spire uniforrTizia,·e, 
spire sărăcire a .reperrtoriului oreoţfei poplJllsre. Ba mai mul·', 
în rîndu: u1nor speâa:.:şti pe.,.sisă încă regiretut: că tirnei:·etu·I nu 
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prea Î·nv·ată oîin~e·cele vechi di1n repe1rtoriu1l g·en·e~·a·ţiilor vînt:ni
ce, rezumlndiu-se a· invăiţa doar cele trans'.ni·se :a r·ad:o ~i te. 
I • • . eV'Zl·Uin e·. 

În ciuda a·cestor afi.rma1ii trebuie să arătărm că si astăzi 
ca şi altădată se creea·ză oî~tece noi, au loc adaptări·,· a·dău~iri 
şi re·~uşări po:1rivit no.:1:0.r cer:nţe. Un exemp'.u 001nvingă.tor pot 
să~~ comHu:e nenumăratele cîntece inoi ca.re au apărut în u.ti
mii a·ni. E:.e exprimă hărnicia, munca, rea·liz1a·rea, bucu1:i0a oa
me•n:<or d·e a tirăi. 

„Ceti•nă de brădulet 
Drnq îmi e a•: meu' judeţ 
V.a,t.ră de muncă cu spor 
Leaqăn de c:înte·c cu dor. 
Cîntă Gorju;I şi doineşte 
Via1·a· nouă ce-o tră:eşt·e, 
Cîn:~ă Români:a toată 
Bei~ugul, vi·a•Ja bo·g•ată". 

în co.n1ditii:·e în.Horirii cointinue a mişcă1r.ii ortist:1c1e de ama
tori, dezvo}area crea·jiei popu1:a.re oferă p•os:bi:•i.tăţi vo·s~e de 
rea.!izare a· unor producji:i ar::s:ice şi interesante·, unde forme'.e 
tradiţiona'.e vechi se a'.ătură ce:or noi. Exemple în acest sens 
am putea amin 1ti cîntecel·e : „Măi::iui'.·iţă am să-ţi s·cri·u", „Cer
n•a, Tisma•na şi Motru", „Curge J 0ieţul '.a· va·le" etc., cîntece 
cam au ră1mc1s irrprima,te p·e d:~curi sau pe benz: mag•ne~·:ce 
în i.n~erpre:c;:i:re·a mi1nuna.tă a celei care a fost f.j.:.of:eia Lă1.::ă
tuşu. 

Fă1oî0nd o paran~eză, m-a·ş opiri să fac cî~eV'a obse·rvaţii 
asuprn unor int1ervenţii nereuşi~e ale unor inteirpreji de muzi
că pop·u:·a•ră consacraţ.i, oum sîn1t, de pi'.dă, Ion Do.:ăineSic.u şi 
Be1none s:1nu:'.escu, p1:imu·I ajung.î.nd :1a U•n moment dat Să con
funde fo!dornl cu ,ofu:rii:e sa1'.·e s.au. chi·ar să-l vulg.a1rizeze, iar 
ce~ de-·ol doi1:.ea merg·î1nd pînă la· uniformizare melodică şi ba
na1:0iz·aire t·extu,a:ă.. Tn ciuda sc:h:mbă1ri:or profunde care a•u loc, 
îmi exp1rim cio.nvi.ngerea că kadiţia pop·ufo•ră va dăinu1i, t·rans
formiîndu-se şi adapHndu-se timpu1'.ui. Cel ce dispare est·e ele
mentu'. vechi, fapt core trebuie să. nu înqrijoreze pe nimeni. 
Greajia popufo·ră,dntecul popui'.ar va cont.inua şi se v·a daz
vo.Jta căpăH1nd noi dimens1i•u1ni pe haza unui conţi.nuţ nou, re
HecHnd mun1oa, r·ealizăirii:.e şi vi1aţa nouă a oamenilor munci!, 
noi'.e rea:ită1ţi, caire vor dU'ce pe mai depa1ritie I.a î1niHo·rirea vie
ţii sp:ri0tua.'.e a p•opow:u: nostiru. 
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