
PĂSTORITUL TRANSHUMANT ŞI IMPLICAŢIILE LUI 

LA CITEV A JOCU Rl POPULARE 

de NICOLAE POP 

Carpaţii Meridionali au atras întotdeauna P·2 timpul verii 
atît turmeJ.e lo·cuitorilor din Muntenia şi Oltenia cit şi c2l·2 dlP 

oierilor transilvăneni. Pe culmi:e acestor munţi aveau loc tîr
guri, une•:e păstrate pînă astăzi. 

Oierii transilvăneni socoteau .că pe v·2rsantul însorit al 
Carpaţilor din Muntenia şi Oltenia se găseşte faţa muntelui 
confirmată şi în numeroase denumiri ale înăl~imilor din a
ceste părţi cum sînt : Faţa Mîniles·2i, F·aţa Oslii, Faţa Siglău
lui sau Faţa Munte:ui. 

Volumul turmelor aduse la pă15une de oierii transilvăneni 
în Carpaţii Meridionali vari·arză după epoci. Mişrnr·2a acestor 
turme este cunoscută mai precis începind cu anul 1831. 

Infiltirăiriile mais've ale ardelen'ifo1r în satele din zon.a Car
paţilor Meridionali au conferit acestor asezări o fizionomie :..
parte materia.Uzată în port în forma locuinţei, în o'Jiceiuri, de 
unde reiese uimi't0area varietate a peisajului sodal şi etnogr2-
fic caraderi.stic pentru această r:~giune subcarp3.tică a tării. 

Unul din ·exemple~e semnificative este l·o•calitat"'·a Novaci 
akătuită din 3 aişeză·ri : Novaci străini - aş~z.1tă p2 p~ato'll! 
din stînga Gilortului, Novaci Români si Birişeşti. 

Novacii Strilini s-a form3,< cu a.-delenii "'~niţi pe căile 
transhumanţei din satele Poiana, Pod, Jii:a şi Pianu. 

In zii'e1·" de sărbătoare fem2i 1-e din Novaci Străini purtau 
coi::tumu:, Plin de farmec şi nitoresc pe care~l întllne•"l•i si P·" 
nl;ci;urHe Săliştei. de unde îsi trăigeau obîrşia ~11:::·2sti lecuitori. 
T .;:i fel şi •cu mult.2 din obiceiuri pr'.ntre care şi cele leg.1·t·2 d~ 
joc. 

Ana•:izînd repertoriile zon·2'1or pastor-a-le - nucJ,eu şi con
fn.mtîndu-le cu cele a·le zonelor a,dia.c.ent·e şi cele de conver-
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gehţă se i>oate constata izolarea de multe ori a unor piese. 
care ar trăda num2roar:;e apropieri. 

Cil'culaţia pasto.raliă poate fi d·ovedită numai în cîteva ca
zuri considerîndu-se că în bună parte repertoriul est2 -car
patic. 

Ce.1e două dialecte ccireg.rn.fiee „Carpait:c" şi „Dunăll'E'2n" 
p:-czi111tă semn:ficaNve diferrenţe astfol că anumite a1s.emănă:ri ne 
pot fa:·2 să presupunem o trainsmiter2 directă a pieselor res
pective, iar factorul de transmisiune, în caZ'ul zonelor legate 
prin transhumanţă să fie însăşi populaţia care o practică. 

Nu se vorbeşte deci de tin repertoriu păstoresc ci de jocuri 
sau tipuri co.regl'afice de circulaţie pastoral1ă. 

Acestea se pJt împărţi În două categorii : 
l. Jocuri bărbăteşti de virtuozitate 
2. Jocuri mixte comune. 
Din prima categorie amintim : „Brîul" - i se poate con

feri valoarea de tip morfologic singular - şi căruia d'.n cauz:'1 
modului de vehiculare i s-a dat numele de „mocănesc". 

Cuprinde 3 subtitluri : Brîul bătrîn, Brîul ardelenesc şi 

Brîul musceliean. 
Nu există informaţii directe asupra apartenenţ·2i Slănku

lui la repertoriu păstoresc - nu putem şti factorul lui de cir..; 
culaţie la puncte atît de îndepărtate. Numele lui pare să indi-! 
ce locul de întîlnire al ciobanilor pe va·:ea rîului Slăn'.c - si
tuat la încrudşarea mai mu:tor drumuri şi cunoscut oierilor. 

Trebuie să menţionăm o interesantă concordanţă dintr·2 
cele trei zone pastorale - nucleu într-o formă sp·2cială a „Bri
ului bătrîn", neîntHnită în a:te părţi şi anume „Brîul pe numă
rătoa.re", cînd anumite figuri, încheie cu bătăi pe sol sau pin

teni, numărîndu-se „una", „două", „trei", după comandă. 
Fenomenul a mai fost citat şi în variante'le „Danţul". 

(corn. Răşinari, Poplaca, Gura Rîului, Sadu) şi „Griul" (corn. 
Sita Buzăului - Tg.-Secuiesc). 

Fără a mai adăuga alte e1'2mente şi aici, asemănarea pa
şilor şi a strigăturilor, ne poate da de gîndit. 

Tipul „Sîrba" înrudit cu „Brîul mocănesc" conţine şi el 
un subtip ca:ract€1I'!izat pI"'.n bă.tăi pe numărătoare. Aria lui se 
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întinde din zonele pastorale - nucleu ~pr~ Muntenia, unde es
te atestat în citeva variante •. 

Numele variantei indiică adeseori· factorul de circulaţie : 
„Sîrba ciobani1or" (Răşinari, Sibiu}, .„Sîrba ciobănească" •(.Bran
Codlea), „Sîrba baciului" (Tălmăcel-Sibiu, Bătrini.-Teleajim, 
Voineşti-Covasna). · ··· 

Informaţiiole ne arată uneori izolarea jocului în repertp
riul ciobanilor - a.fi.rmîndu-se a.cest lucru la Ciumernk - sat 
ciobănesic al corn. Siita Buzăul1Ui. Un nume ca „Lăzeasta'" (Ciu
mernic - Sita Buzăului) sau „Lezesca" (Jugar - Muscel) 
poa:te fi eventual pus în .legătură cu viaţa pastorală. 

Conţinutul variantelor este apropiat atît ca paşi cit şi ca 
strigături ~la încheierea figurilor sînt acelea.şi bătăi. 

Aceste apropieri edificatoare întăresc fenomenul de cir
cula.ţie. 

Un al1t tip întîlnit sporadic în Cm1paţi - joc de încadrare· 
certă este „Brînza" cunoscut numai în satul ciobănesc Ciu
mernic - Sita Buzăului. Informaţiile ni-l atestă ®· un joc cio""'. 
bănesc fără a aminti de nume şi localizare geog.rafkă. 

Nu-l putem socoti un joc de ciriculaţie pastorală, el fiind 
calificat drept un joc „dobănesc". Unele jocuri ciobăneşti ne 
arată cîteva concordanţe. Problema circulaţiei rămine însă des
chisă. 

Din a doua categorie a jocurilior mixte ·comune cunoocute 
şi vehiculate de ciobani pe care le practică împreună cu co
munitatea sMească sînt jocurile de relaţii sociale întotdeauna 
mixte. 

Făcînd parte din jocurile repertoriului curent sînt mai 
greu de detectat. Sînt rezervate „întHnirile" ciobanilor cu obş-! 
tea satului la reuniunile speciale cu dată fixă, aiş.a-zisele „ne
dei". Un astfel de exemplu este „Hora sintiliei" pe care cio
banii o joacă cu fetele o singură da•tă pe an la 20 iulie. Fiecare 
fată cu această ocazie fa.ce daruri a1esului ei. Jocul este e;vi
dent de circulaţie pastorală. 

Un alt exemplu îl formează aşa-zisele „Jieneşti", ră5pin
dite în mărginimea Sibiului şi în zonele adia·cente dintre Olt 
şi Jiu. Informaţiile au putut fi veri.ficate în diferite ocazii, la 
nedeie, unde au participat ciobanii mărgineni (Poiana, Jina), 
gorjeni (Novaci, Polovragi), haţegani, jieni şi lovişteni judn
du-se mai mur.te „Jieneşti" sau alte jocuri, ca „Briul", care 
au aidoptat formaţia de grup mic a acestora. 



$xistă şi alte jocuri care astăzi depăşesc oomplet cadrul 
complexului pastoral fiind integrate repertoriilor zonelor .res
pecti.ve, le amintim numai : Breaza, Ciobănaşul, Oiţa. 

Mai amintim cîteva pies~ folclorice transmise pe ca1e pas
tora,lă de la munte, fenomenul putînd să se petreacă şi inver~ 

prin vehicufarea pe aceeaşi cale a elementelor dunăTene - a
mintim aici jocurile : Năframa, Săltata la trei, Hodoroaga. 

'Factorul de circulaţie pote fi deci ce1 pastoral. 
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