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PROLEGOMENE LA COLOCVIILE ȘTIINȚIFICE „MARIA TĂNASE“ SAU  
DESPRE POLISEMANTISMUL UNUI FENOMEN CULTURAL NAȚIONAL  

 
Un festival național de folclor are o dublă semnificație: este o manifestare 

culturală revendicată de istoria culturală a zonei și este un document cultural 
păstrat în arhiva de gen. Va fi  supus receptării prin decodarea în coduri culturale 
de profunzime în varii circumstanțe ale istoriei culturale sau în contexte științifice. 
Supusă analizei, această manifestare națională oferă diverse perspective de 
interpretare: folcloristică, etnologică, muzicologică, antropologică, sociologică, 
istorică. Identificarea sistemelor de adâncime care potențează simbolistica acestei 
manifestări este sarcina fiecărei generații. Firesc, retrospectiva are întotdeauna 
aura subiectivității, a direcției prioritare de restituire, a intenției declarate de 
recuperare a unor documente de arhivă, care ar rămâne sub greutatea uitării în 
rafturile istoriei culturale. Republicarea secvențelor ilustrative purtând semnătura 
unor mari personalități culturale ale vremii și  reunirea în volum oferă o imagine - 
sinteză a unui timp simbolic: timpul cultural al unei manifestări devenită în timp 
fenomen cultural. În fapt, acesta este procesul de transformare a circumstanțialului 
în fenomen, iar manifestarea beneficiază de notorietate crescândă grație 
eforturilor celor ce au înțeles că istoria nu este doar trecut, istoria este prezentul 
din care se revendică viitorul. Este argumentul care a stat la baza deciziei 
organizatorilor de a relua firul întrerupt al Colocviilor științifice desfășurate încă de 
la prima ediție a Festivalului Cântecului Popular „Maria Tănase“ (acesta este 
genericul primei ediții a festivalului, 28 mai- 1 iunie 1969). Afișul litou al festivalului 
a fost concepția și realizarea artistului plastic George Vlăescu. 

Caracterul sincretic al fenomenului folcloric se demonstra încă o dată prin 
evenimentele reunite sub egida festivalului: parada portului popular, sesiune de 
comunicări științifice,  context al dezbaterilor culturale girate de mari personalități 
ale vremii, și concursul de interpretare vocală și instrumentală.  Era și a rămas un 
complex de manifestări cu adresabilitate către un public divers (parada portului 
popular și spectacole), către un public specializat (sesiunile științifice) și către 
purtătorii de folclor (concurenții) împreună cu performerii de folclor (nume 
consacrate ale muzicii populare românești).  

Sesiunile de comunicări s-au derulate la Centrul de științe sociale Craiova și au 
impus un generic: „Cântecul popular românesc“. La o fugară privire, ar putea să fie 
înțeles că tematica era exclusiv abordată de muzicologi în intenția de a discuta 
subiecte de interes pentru concurenți și instituții culturale muzicale. În realitate, 
prezența marilor folclorici și muzicologi a impus diversificarea tematică, antrenând 
astfel interesul pentru varietatea tematică. 
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Prima ediție a fost prezidată de prof. dr. docent G. Ivănescu, cel care era la 
acea dată director al Centrului de istorie, filologie și folclor al Academiei R. S. 
România. Prof. dr. docent I. C. Chițimia a fost unul dintre cei care au conferențiat, 
tema aleasă demonstrând interesul specialiștilor pentru circumscrierea folclorului 
zonal în arealul național: „Folclorul oltenesc în contextul folclorului național“. 
Autorul Antologiei de literatură populară (I-III, 1953 – 1967) și al volumului Folcloriști 
și folcloristica românească (1968) (amintim doar două dintre contribuțiile sale 
fundamentale până la data desfășurării primei ediții a festivalului), I. C. Chițimia nu 
va uita niciodată obârșiile sale oltenești (născut în Albuleștii Mehedinților la 
început de veac XX).  

Din juriul primei ediții a festivalului au făcut parte mari personalități ale 
folcloristicii românești: Harry Brauner (în documentele festivalului consemnat 
„Hari Brauner“)  și Iosif Herțea de la Institutul de etnografie și folclor, prof.univ.dr. 
Gh. Ciobanu, Conservatorul „George Enescu“ din Iași. Președinte de onoare a fost 
desemnat compozitorul Ion Dumitrescu,  președintele Uniunii Compozitorilor din 
România la acea dată, iar  Președinte - prof. univ. dr. Dumitru D. Botez, maestru 
emerit al artei.  

Am reamintit câteva detalii semnificative ale contextului în care s-a desfășurat 
prima ediție a festivalului.  

În perioada 22 martie 1973 – 24 septembrie 1974 director al Teatrului Național 
din Craiova a fost Amza Pellea. A asistat la desfășurarea de amploare a celei de a 
treia ediții a festivalului și a consemnat în Caietul – Program al manifestării 
sentimentele nutrite din locul unde adevărații artiști simt tensiunea emoțională a 
actului artistic: „(...) marile capodopere ale teatrului sunt niște simfonii scenice. Cu 
aceste sentimente voi urmări din culisele noului nostru teatru, pentru prima oară, 
Festivalul. Din culise, pentru că acolo poți descifra cel mai bine decantările de 
emoții, mărturisirile de suflet ale tinerelor sau vârstnicelor talente care vor 
demonstra că lirismul în artă este semnul distinctiv al tinereții poporului nostru 
milenar. Inima și recunoștința mea le aparțin...“. 

Complexitatea Festivalului cântecului popular „Maria Tănase“ rezultă din 
imaginea de ansamblu a multor manifestări circumscrise evenimentului național și 
din numărul de participanți:  

„- Sesiunea de comunicări: 500 de participanți 

- Expoziții de artă populară – 6.200 vizitatori 
- Întâlniri ale oamenilor muncii cu interpreții preferați – 4.500 

participanți 
-  Gala de filme folclorice – 600 de spectatori 
- Parada portului popular – 14.000 spectatori. 
- La activitățile Festivalului au luat parte, în total 52902 de iubitori ai 

cântecului popular românesc“ (cf. Festivalul cântecului popular românesc 
MARIA TĂNASE, Prefață de Prof. Florea Firan, volum editat de Comitetul de 
cultură și educație socialistă al județului Dolj, Craiova, 1973, p. 160). 
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Revenind la tema actualului volum, pe care îl realizăm la 44 de ani de la 
publicarea primei sinteze a istoriei festivalului, un arc peste timp revendicat de 
dorința de a avea o imagine a sistemelor de adâncime care potențează simbolistica 
acestei manifestări, reamintim numele altor mari folcloriști care au dat grandoarea 
sesiunilor de comunicări științifice. La cea de-a doua ediție din 1971 îi regăsim în 
programul sesiunii pe dr. Al. I. Amzulescu („Contribuția folclorului dunărean la 
bogăția tezaurului folcloric național“), pe cercetătorul Adrian Fochi („Bradu și 
viișoara: geneza și semnificația unei imagini poetice“), pe prof.dr. Gh. Vrabie („Din 
sarcinile folcloristicii actuale“). „Organizatorii n-au urmărit numai o trecere în 
revistă a cântecului popular românesc, ci au avut în vedere și aspectul științific al 
valorificării folclorului“ - se consemna într-un articolul referitor la Festivalul și 
Concursul „Maria Tănase“, și care purta genericul  Folclorul și valorificarea lui, 
articol publicat în Revista „Ramuri“ nr. 6/1971.  

Sunt doar câteva repere din istoria festivalului care poartă numele celei ce a 
fost numită „Pasărea Măiastră“, imagine-simbol cum a numit-o în 1938, la 
festivitatea încheierii cursurilor de vară ale Universității populare din Vălenii de 
Munte,  Nicolae Iorga, marele istoric motivând alegerea acestui nume-simbol: 
„Cum până la vârsta mea de 70 de ani nu am mai auzit pe nimeni“. 

Aceste argumente ne-au determinat să propunem reluarea organizării 
sesiunilor științifice în cadrul Festivalului „Maria Tănase“, sub un nou generic, 
„Colocviile «Maria Tănase»“ și reunirea comunicărilor susținute în acest context 
științific sub egida Universității din Craiova, Facultatea de Litere  într-un volum, 
care să vadă lumina tiparului și să fie lansat în cadrul viitoarei ediții a manifestării 
folclorice de amploare.  

Comunicările susținute în cadrul Colocviilor din anul 2015 (unele și-au schimbat 
tematica în vederea publicării, alte comunicări doar au fost susținute, nu și trimise 
spre publicare), la care s-au adăugat și alte contribuții, sunt reunite în acest volum. 
Datorită acestui proces dinamic de elaborare a volumul prin modificările și  
adăugirile la conținutul textelor care  produse în timp, titlurile științifice ale 
autorilor sunt cele de la data publicării volumului. 

Pentru a avea dimensiunea impactului de-a lungul timpului a Festivalului 
Național Concurs de interpretare a cântecului popular românesc „Maria Tănase“, 
am selectat câteva repere din istoria manifestării, fapt cultural memorabil, care a 
devenit fenomen național.  Sunt alocuțiuni, însemnări, imagini relevante cu indice 
de identificare în timp a evenimentelor circumscrise manifestării, un prețios album 
în imagini a câtorva secvențe din spectacolele concurs sau instantanee din culisele 
festivalului. Însemnările restitutive din Caietele-Program ale festivalului păstrează 
numele şi titulatura autorilor de la data editării acelor programe. La finalul 
volumului veți regăsi fotografii cu ipostaze scenice mai puțin cunoscute ale Mariei 
Tănase, fotografii  păstrate în arhiva Muzeului Olteniei din Craiova. 

Este un gest de restitutio cultural, l-am considerat necesar pentru a înțelege 
importanța valorificării cântecului popular românesc prin preluare, interpretare și 
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performare și prin contextualizarea acestuia într-o sesiune de comunicări 
științifice, colocvii cu impact emoțional și cu efect cultural. Tematica diversă   se 
datorează participării specialiștilor din domenii ca etnomuzicologia, etnologia și 
folclorul, antropologia și etnografia. Se oferă astfel  imaginea de perenitate a 
folclorului prin performarea într-un timp cultural care reține fenomenul folcloric 
drept reper într-o istorie culturală națională, parte a culturii universale. 

 
Conf.univ.dr.habil. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova 

Coordonator al Colocviilor științifice „Maria Tănase“ 2015 
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FILE DE ISTORIE. FESTIVALUL CÂNTECULUI POPULAR „MARIA TĂNASE“ 
 
Lucrarea de față se dorește a fi o restituire a istoriei unui fenomen:  
MARIA TĂNASE. 
În urmă cu 48 de ani debuta la Craiova primul festival de folclor autentic, 

promotor al repertoriului popular de cea mai bună calitate și, în același timp, prima 
încercare reușită de a închina unei mari personalități un proiect de anvergură care 
includea în construcția sa, deloc simplă: spectacole, sesiuni de comunicări, 
expoziții de artă tradițională, filme de specialitate, apariții editoriale, construcții 
care dovedeau, extrem de sensibil, complexitatea culturală românească bazată pe 
arhaicitatea momentelor prezentate, autenticitate, unicitate, studiu etnologic, 
anthropologic, psihologic, muzical etc. 

Atunci o echipă de oameni speciali, care ființau încă din 1955 sub numele de 
Casa Regională a Creației Populare din Oltenia, viitorul Centru al Creației Populare 
și mai apoi Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradițio-
nale Dolj, instituția de astăzi, a fost cea care a pus piatra de temelie a proiectului cu 
care ne mândrim astăzi și despre care spunem că este cel mai vechi proiect 
românesc de gen și cel cu cea mai mare recunoaștere dincolo de granițele țării. 

Pornit din Casa Creației „Festivalul Cântecului Popular «Maria Tănase»“, avea 
să crească și să devină nu doar cel mai mare concurs național de muzică 
tradițională ci și un proiect care să propună publicului larg, pe categorii, o tematică 
variată care să intereseze mediile: muzicale, antropologice, etnologice, 
etnografice, sociologice, arta fotografică, studiile științifice, mediul academic, 
creând o punte între lumea satului și urban. 

 „Festivalul Cântecului Popular «Maria Tănase»“ a fost cel care a propus 
pentru prima oară experiențe inedite, perfect necunoscute publicului de la noi: 
parada de port popular, sesiunea științifică având ca temă cultura tradițională, 
catalogul de eveniment, grafica personalizată (de autor) a afișului pentru un mai 
mare impact și recunoaștere a valorii (artistul George Vlăescu realizează prima 
variantă, cea din 1969, unde notele muzicale capătă într-o viziune progresistă 
siluete feminine în port popular). 

Mai mult, elitele mediilor culturale din acea vreme au garantat reușita și 
recunoașterea proiectului. Numeroase cadre aparținând mediului academic al vremii 
au demonstrat atât importanța cât și necesitatea existenței proiectului în forma pro-
pusă de echipa de debut: Constantin Baban, Paula Dogăroiu, Gabriel Bratu, Marcel 
Locusteanu, Lică Baltă, toți angajații Casei Reginale a Creației Populare din Oltenia. 

 „Festivalul-Concurs Naţional al Interpreţilor Cântecului Popular Românesc 
«Maria Tănase»“ așa cum îl știm astăzi, este expresia vie că un nume mare MARIA 
TĂNASE, căruia i s-au alăturat altele, și menționăm doar câteva: Alexandru I. 
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Amzulescu, G. Ivănescu, I.C. Chițimia, Harry Brauner, D.D. Botez, Nicolae Nistor, 
Constantin Arvinte, Ludovic Paceag și mulți, mulți alții poate fi garanția succesului 
unui eveniment care se pregătește să împlinească o jumătate de veac. De altfel, 
atât proiectul, cât și „proiecțiile“ sale în mediile muzicale, științifice, academice, au 
demonstrat că longevitatea este rezultatul firesc al muncii făcute cu responsa-
bilitate, aplicat, fără orgolii sau atribuiri mânate de orgolii. 

Pe scena festivalului s-au lansat nume mari ale folclorului românesc, parte din 
ele le veți găsi în paginile care urmează; alăturat scenei s-au pus în discuție 
elemente care vorbeau despre problematica unui fenomen: evoluția socială, 
culturală și morală în contextul modernizării societății, transformării ruralului în 
drumul spre urbanizare. 

  „Festivalul Cântecului Popular «Maria Tănase»“ a apărut, de fapt, ca mișcare 
de rezistență la urbanizare fără a fi neapărat în dezacord cu evoluția firească a 
societății. 

În acest mod „Pasărea măiastră” așa cum a numit-o Nicolae Iorga a devenit 
simbolul unui eveniment copleșitor prin manifestare și complexitate pentru că așa 
a fost EA cea care a impresionat scriitori, folcloriști, actori valoroși ai scenei 
românești (Amza Pellea). 

Am considerat toate aceste aspecte ca fiind determinante pentru reluarea în 
„Festivalul-Concurs Naţional al Interpreţilor Cântecului Popular Românesc «Maria 
Tănase»“ a ceea ce inițial au fost numite „sesiuni științifice“. Titulatura de astăzi 
„Colocviile «Maria Tănase»“ reflectă cu mai multă fidelitate demersul celor care 
sunt implicați în mod activ în această componentă a proiectului  și varietatea 
tematică cu o adresabilitate din ce în ce mai diversă. 

Să nu uităm însă că toate acestea sunt în accepțiunea noastră, a organiza-
torilor, etape în parcurgerea unei istorii culturale impresionante care nu face 
altceva decât să desăvârșească fiecare proiecție a evenimentului creat în 1969. 

Prin bunăvoința doamnei conf.univ.dr.habil. Gabriela Rusu-Păsărin de la catedra 
Facultății de Litere a Universității din Craiova, în calitate de coordonator al „Colocviile 
știinţifice «Maria Tănase»“ din anul 2015, lucrarea de față a prins viață din materiale 
care aparțin istoriei evenimentului, fotografii din arhiva Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj și lucrările participanților la 
„Colocviile știinţifice «Maria Tănase»“, de la ediția cu numărul XXIII. 

Mulțumim tuturor acelora care, într-un fel sau altul, au contribuit la realizarea 
acestui volum , memoriei colective, inițiatorilor proiectului, celor care atunci în 
1969 au făcut din Festivalul Concurs al Cântecului Popular „Maria Tănase“ cel mai 
mare fenomen cultural de gen și celor care astăzi sprijină realizarea unor astfel de 
antologii – Consiliul Județean Dolj. 

Amelia Loredana ETEGAN, 
Manager Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Dolj și Director al „Festivalului-Concurs Național al Interpreților  
Cântecului Popular Românesc «Maria Tănase»“ 
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UNELE ASPECTE ACTUALE ALE VALORIFICĂRII FOLCLORULUI MUZICAL 
ÎN SPECTACOLUL SCENIC 

 
Constantin ARVINTE      

Compozitor, dirijor și folclorist 
București, 12 iulie 2017 

 
Cultura populară – în diferitele ei forme de manifestare, a constituit dintotdeauna 

pentru poporul nostru un izvor de energie morală. Leagănul ei s-a aflat dintru începuturi la 
țară. 

George Enescu, răspunzând întrebării unui redactor al revistei „Cuvântul liber“ – în 
anul 1934, a spus: „Satul românesc a rămas de-a lungul tuturor timpurilor și vitregiilor, 
sursa inepuizabilă de creație pură și originală“. 

Folcloristica românească a acordat mereu o atenție specială fenomenelor evolutive 
specifice, care au loc în cadrul creației populare. În lucrarea sa intitulată: „Schiță a unei 
metode de Folklor muzical“ – Constantin Brăiloiu a evidențiat faptul că în mediul rural se 
constată „un proces spontan neașteptat, o îndoită sforțare de asimilare și integrare care 
încearcă, pe deoparte să cuprindă atributele civilizației moderne, în cadrele tradiției, iar, pe 
de altă parte, să lungească viața tradiției, silind-o să îmbrace formele civilizației moderne“. 

Unul dintre genurile de spectacol mult apreciat și îndrăgit de către publicul larg este 
acela care valorifică scenic tradițiile și valorile creației populare, al cărui promotor este 
ansamblul folcloric. La baza acestui spectacol stau obiceiurile și tradițiile populare, muzica 
și dansul folcloric, costumația, etc... Pătrunderea folclorului ca atare în sala de spectacol, 
fenomen artistic de dată mai recentă, presupune un transplant de valori artistice 
tradiționale într-un mediu nou de desfășurare, diferit de cel original și care își are izvorul în 
necesitatea ca acesta, folclorul – „să țină pasul cu viața...“ – după o expresie directă și 
adevărată a lui Nicolae Iorga. 

Manifestările folclorice apărute din nevoia psihologică a poporului nostru de a-și 
exprima propria spiritualitate în imagini artistice specifice, s-au desfășurat în directă 
legătură cu cele mai importante și semnificative momente din viața oamenilor. La aceste 
manifestări, spectatorii erau deopotrivă și interpreți, după rolul pe care-l îndeplineau, cum 
ar fi, de exemplu, la șezătoare sau clacă, la „botejune“, – ca-n Maramureș, la nuntă sau 
înmormântare, în desfășurarea obiceiurilor tradiționale de iarnă, la Crăciun și Anul Nou, de 
primăvară-vară, vară sau toamnă. 

Odată cu dezvoltarea mișcării artistice de amatori, s-a ivit necesitatea valorificării 
creației folclorice în spectacole de gen, în care interpreții – artiști amatori – au căpătat 
conștiința artistică a actului de transpunere scenică a obiceiurilor străvechi moștenite de la 
străbuni, ajungându-se astfel, treptat, la delimitarea funcțiilor: interpret-spectacol, pe 
deoparte și: public-spectator, pe de alta. 

Multitudinea de solicitări prilejuite de participarea la festivaluri și concursuri artistice 
ale purtătorilor de folclor a impus cu necesitate cristalizarea unei noi formule artistice: 
ansamblul folcloric de amatori și profesioniști. 
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În spectacolele acestora se regăsesc, în mod sincretic, întreaga varietate și bogăție a 
artei populare, din nevoia de permanentizare a activității de promovare și reprezentare a 
creației folclorice pe multiple planuri, în țară și peste hotare. 

Spectacolele și concertele ansamblurilor profesioniste de folclor aduc o notă 
deosebită în ce privește gradul de profesionalizare impus de necesități stringente privind: 

- Documentare științifică, în scopul cunoașterii aprofundate a caracteristicilor 
stilistice de bază ale folclorului muzical-coregrafic; 
- Selecționarea materialului folcloric pe criterii de autenticitate și valoare 
artistică; 
- Interpretarea veridic-autentică a acestui material (doine, balade, cântece și 
jocuri, etc...) de către interpreți a căror legătură cu vatra folclorică de origine 
este, mai mult sau mai puțin evidentă. 

În cele ce urmează, aș dori să-mi aduc contribuția la clarificarea unor probleme 
specifice, legate de valorificarea folclorului muzical în spectacolul scenic. 

Folclorul este un fenomen viu; el face parte integrantă din viața și spiritualitatea 
poporului care l-a creat, dezvoltat și șlefuit necontenit de-a lungul secolelor. De aceea, 
cunoașterea acestui tezaur constituie premisa sigură a valorificării sale, în toată bogăția și 
varietatea sa de genuri, stiluri și forme specifice de manifestare tradițională. 

Istoria muzicii consemnează interesul deosebit al unor oameni de cultură și artă, 
filozofi și scriitori, folcloriști, etnomuzicologi și compozitori pentru cântecul popular, 
această oglindă vie a sufletului românesc. 
Pornind de la Ion Căianu, Dimitrie Cantemir și, mai târziu, Anton Pann, continuând apoi cu 
T.T. Burada, Dimitrie Vulpianu, Gavriil Musicescu, Ion Vidu, Iacob Mureșianu, D.G. Kiriac, 
Tiberiu Brediceanu, Sabin V. Drăgoi, George Breazul, George Enescu, Mihail Jora, Bela 
Bartok, Constantin Brăiloiu, Paul Constantinescu, Nicolae Ursu, Achim Stoia, Ilarion Cocișiu, 
Sigismund Toduță, Tudor Jarda, Mircea Chiriac, Viorel Doboș, Emilia Comișel, Ioan T. Florea 
și mulți alții, interesul acestora față de folclor s-a manifestat din unghiuri diferite; 
culegătorii au dorit să-l perpetueze în documente menite să-l poarte peste vremuri; 
teoreticienii s-au străduit să descifreze tainele sistemului în care este structurată muzica 
folclorică, dezvăluind esența unicității originalității ei; compozitorii au tins către 
împrospătarea fanteziei lor creatoare, pentru „a o racorda la coarda firii românești“ (O.L. 
Cosma – „Hronicul Muzicii Românești“ – vol. VI pag. 353). 

Prezentarea folclorului pe scenă presupune o anume adaptare creatoare la noile 
condiții de vehiculare. Muzica folclorică tradițională, cu legile sale specifice de creație și 
circulație (referitoare la oralitate, anonimat, caracter colectiv, sincretism, variabilitate, 
apartenență la un anumit strat stilistic, gen sau zonă folclorică consacrată, etc.) și-a păstrat 
autenticitatea datorită caracterului ei istoric. Devenind obiect de difuzare prin spectacole, 
concerte, sau prin mijloacele mass-media, muzica folclorică se actualizează, modificându-și 
raporturile cu beneficiarii tradiționali. Ea își pierde o parte din atributele sale funcționale, 
distanțându-se de tradiție și apropiindu-se de o altă categorie de o mai largă circulație, 
accesibilitate și audiență la public. Este vorba de ceea ce se numește astăzi în mod curent: 
muzica populară. Asistăm la o anumită diminuare a autenticității folclorice originale, 
păstrându-se însă acele calități de ordin estetic-formal. Considerându-se că este frumos 
ceea ce imită modelele formale ale folclorului autentic, selecția „citatelor” melodice 
trebuie să se facă cu minimum de deformări ale melodiilor folclorice autentice desprinse 
din mediul tradițional și transpuse într-un alt cadru sonor de redare: grupuri vocal-
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instrumentale, tarafuri și orchestre populare, altele decât cele care-și interpretează propria 
lor muzică în mediul lor originar. 

Creații folclorice inestetice , deși autentice, dar mai puțin izbutite ca valoare, au existat 
dintotdeauna, căci folclorul nu este tot omogen alcătuit doar din capodopere. De fiecare 
dată însă, în cadrul genuin al manifestărilor artistice tradiționale, a funcționat un regulator 
estetic: gustul ascultătorilor, care a „sancționat“ prompt apariția unor producții neviabile, 
fără valoare, dar promovând pe acelea care le dădeau satisfacție. 

În condițiile actuale, rolul de mentor artistic al colectivităților de altădată s-a diminuat 
până la dispariție, puterea de evaluare și selecție a valorilor folclorice s-a alterat, permițând 
apariția unor producții contaminate de influențe exterioare neasimilate, așa zisele 
„kitsch“–uri. 

De aceea, rolul de care aminteam mai sus trebuie preluat de către oamenii de artă și 
cultură, folcloriști și compozitori, redactori de specialitate din Radio și Televiziune, de către 
toți acei care ostenesc pe acest tărâm al valorificării în concerte și spectacole de gen ale 
muzicii populare. 

Distincția dintre autenticitate și contrafacere trebuie să stea la baza stopării acelor 
piese folclorice care încalcă principiile și regulile de construcție melodică și de 
înveșmântare armonico-orchestrală, deduse din modelele tradiționale ale practicii 
populare. 

Preocuparea pentru autenticitate se referă la: evidențierea clară a caracterului 
reprezentativ zonal al melodiei puse în circulație; armonizarea ei adecvată prin folosirea de 
procedee de acompaniament ritmic, armonic, polifonic-heterofonic - deduse din practica 
tradițională; variabilitatea orchestrației și dinamizarea formelor strofice de acompaniere a 
cântecului popular - și altele... 

Unele evadări din albia autenticului se manifestă prin apariția unor melodii în 
interpretarea unor soliști vocali care nu aparțin stilului zonal respectiv și chiar a unor 
formații instrumentale de ansambluri folclorice profesioniste, a căror dorință de a prezenta 
folclor muzical din toate zonele țării apare ca nejustificată, decât doar pentru necesități de 
reprezentare peste hotare. Practic în acompaniamentul instrumental-orchestral al 
cântecului popular, dirijorii trebuie să aibă în vedere, printre altele, funcții armonice și 
desfășurarea ritmică a melodiilor. În acest sens, Constantin Brăiloiu spunea: „Țăranul, 
negreșit, nu practică armonia, totuși o gustă, ba i-o cere lăutarului, mărturisind astfel că 
acompaniamentul lăutăresc îmbracă melodia într-o haină potrivită, așezată în adevăratul ei 
mediu tonal. Din acompaniamente amănunțit notate am dobândi, prin urmare, noi 
învățăminte asupra temeliilor armonice ale cântecului popular“. 

Armonia populară a fost în mare parte influențată de anumite procedee ale armoniei 
funcționale de tip clasic, îndeosebi în Transilvania, prin folosirea frecventă a septimei de 
dominantă sau a acordului de septimă micșorată, cu rol de trecere rapidă către alte 
tonalități. 

Orice melodie populară posedă – în sine – sugestii prețioase privind înveșmântarea ei 
armonică, ea fiind – în esență – rezultanta unor înlănțuiri acordice mai mult sau mai puțin 
pregnante ce pot fi consemnate grafic, sau doar sugerate prin așa zisul cifraj armonic. 

Trebuie să se pornească de la înțelegerea deplină a caracterului melodiei, prin 
analizarea formei ritmico-melodice (celulă, motiv, frază, etc.), stabilirea cadențelor, 
clarificarea fondului armonic (tonal, modal sau mixt) și încă multe alte procedee, care stau 
la baza operației denumită generic: prelucrare de folclor. 
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În acest sens, compozitorul Sabin V. Drăgoi ne-a lăsat studii cuprinzătoare în care 
arată, printre altele: „Cântecul popular este monodic. Poporul cântă și astăzi melodiile la 
unison și în octave, totuși ele conțin armonii latente pe care le atrag spre ele...“ , susținând 
mai departe că: „...armoniile modale, cele tonale, cromatismul, disonanțele aspre, toate își 
pot găsi întrebuințarea în armonizarea cântecului nostru popular, cu condiția ca să nu-l 
înăbușe, ci să-l reliefeze... Armonizarea să fie frumoasă și românească: o montură demnă 
de o piatră nestemată“. 

Încă de la înființarea Societății Compozitorilor Români, imediat după primul război 
mondial, când s-a pus problema cercetării folclorului românesc, precum și posibilitatea 
folosirii acestuia, în variate forme ale muzicii culte, etnomuzicologul și compozitorul 
Constantin Brăiloiu formula cu precizie una din importantele sarcini ale compozitorilor 
români și anume aceea de „a-și apropia tehnicile occidentale și a le plia exigențelor 
materiei noi pe care o foloseau“, referindu-se astfel, explicit, la prelucrarea de teme din 
folclorul muzical, ca bază pentru creația de lucrări muzicale culte, lieduri, cvartete, opere, 
concerte, poeme, rapsodii, simfonii, etc... Iar muzicologul George Breazul adăuga: 
„Compozitorul care prelucrează folclorul muzical trebuie să-i cunoască obârșia lui 
populară, temeiurile sale psihice și sociale și să întrevadă o dezvoltare firească, proprie 
naturii lui. Să fie conștient și pătruns de valoarea intrinsecă a melodiilor populare, a 
cântecelor și jocurilor și să procedeze față de ele cu atâta spirit de răspundere încât, oricât 
de ispititoare ar fi originalitatea și noutatea care consacră adesea pe creator, să se ferească 
de eroarea de a le altera, de a stâlci producția populară. Aceasta trebuie dezvoltată creator 
în spiritul realității fondului și formelor autentice“. 
Și – în sfârșit – George Enescu, întrevăzând pericolul empirismului în valorificarea 
folclorului, prin imixtiunea unor spirite insensibile la frumusețea naturală a acestuia, 
spunea: „Avem un folclor admirabil, dar cine vrea să se atingă de el trebuie să fie cu multă 
băgare de seamă, ca nu cumva să-i scoată parfumul particular prin înăbușirea, în 
convenționale formule de dezvoltare simfonică... “, iar în alt loc: „Bucățile de folclor sunt 
juvaeruri în sine, capodopere definitive de sine stătătoare, care trebuiesc respectate în 
candoarea și curățenia lor întreagă...“ – căci „pentru juvaeruri arta este să le pui în evidență 
printr-un panou, arătându-le frumusețea fără să ceri decât, cel mult, recunoașterea 
meritului aranjamentului. Meritul mare – inițial – este al anonimului care a conceput 
melodia“ (George Enescu – Monografie – Editura Muzicală – București 1966 pag.37). 

Activitatea de creație în domeniul prelucrărilor de folclor a cunoscut în trecut, dar și 
astăzi, la ansamblurile folclorice profesioniste, succese meritorii, multe dintre ele de 
prestigiu, dacă ar fi să mă refer doar la câteva dintre marile ansambluri, ca: „Ciocârlia“, 
„Rapsodia Română“, „Transilvania“ din Baia Mare, „Ciprian Porumbescu“ din Suceava, 
„Banatul“ din Timișoara, „Maria Tănase“ din Craiova, „Drăgan Muntean“ din Deva, 
„Busuiocul“ din Bacău și altele. 

Totuși, în acest domeniu, în trecut, dar și astăzi, s-au manifestat unele atitudini 
necreatoare, impersonale în prelucrarea citatului folcloric, vizând plasarea acestei operații 
componistice la periferia creației muzicale; o atitudine pasivă, de simplă exaltare în fața 
frumuseții intrinseci a modelelor autentice, mascând în fond o anume incapacitate 
creatoare, printr-o tratare rudimentară a unor citate folclorice, frumoase în sine, dar 
incapabile să înlocuiască absența potențialității, a virtuților creatoare superioare, riscând 
compromiterea ideii de valorificare a folclorului muzical, inclusiv în genuri apropiate 
substanței acestuia, cum ar fi: rapsodia, suita, dansul simfonic, etc. De aceea este necesară 
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cunoașterea și asimilarea tuturor cerințelor componistice, bine mânuite de personalități 
creatoare, capabile să realizeze, prin sintetizarea și esențializarea materialului folcloric, 
prelucrări instrumental-orchestrale de un autentic fior artistic. Istoria muzicii românești ne 
oferă, în acest sens, suficiente exemple din creația nemuritoare a unor compozitori ca: 
George Enescu, Mihail Jora, Paul Constantinescu, Ion Dumitrescu, Sabin V. Drăgoi, Marțian 
Negrea, Achim Stoia, Tudor Jarda, Mircea Chiriac și mulți alții. 

Încheind aceste câteva considerațiuni privind activitatea de valorificare a folclorului 
muzical în spectacolul scenic, doresc să atrag atenția asupra prezenței masive a 
ansamblurilor folclorice profesioniste în peisajul artei spectaculare românești. Ele au 
frumoase succese, atât acasă, cât și în străinătate. Ele prezintă în spectacolele lor tot ce 
este mai frumos din comoara creațiilor folclorice ale zonei din care fac parte, fiind 
aplaudate cu însuflețire de către public și bucurându-se de aprecieri ale oamenilor de 
cultură și artă, dar și de o fermă susținere materială și morală din partea primăriilor și a 
consiliilor județene. 

Mă gândesc apoi, în încheiere, că și noi, ca la unii dintre vecinii noștri – pe baza imensei 
bogății a tezaurului nostru folcloric, am putea avea, la nivel central – în București – un 
Ansamblu Folcloric Național, reprezentativ, alcătuit pe baza unor valoroase experiențe 
artistice din trecutul nu prea îndepărtat dar și de astăzi, îndrumat cu pricepere și înțelegere 
și susținut cu generozitate de către Ministrul Culturii, de către toți acei îndrituiți a veghea la 
păstrarea și valorificarea tradițiilor și valorilor artistice ale CULTURII NOASTRE POPULARE. 
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ROLUL ŞI IMPORTANȚA FANFAREI  
ÎN VIAȚA COTIDIANĂ A COŞTEIENILOR 

  
prof.univ.dr. Niţă FRĂȚILĂ 

Universitatea de Stat Novi Sad, Serbia 
 
Mirificile privelişti din Dumbrava, Răgetcu sau Valea Sârbii îmi amintesc de farmecul unor 

încântătoare melodii fluierate cu multă dibăcie, sensibilitate şi originalitate de plugarii din 
Coştei. Adevărații purtători de folclor, a căror număr este tot mai mic, păstrează şi astăzi aceste 
nestemate folclorice în adâncul sufletului. Ele sunt strâns legate de tradiția şi datinile acestui 
pitoresc sat de codru, de gândurile şi patimile țăranilor din Coştei, exprimând puterea creatoare 
a mai multor generații prin piese folclorice de o mare diversitate şi o remarcabilă valoare 
artistică. Să amintim doar câteva creații folclorice pe care  plugarii din Coştei le fluierau sau 
cântau din voce, frunză, cărabă, fluier: Tu te duci, bade, sărace, La ogor dă primăvară, Măi, 
Ioniță, Ionițăl’e, Turturea din valea seacă, Ş-astă vară prin Coştei (FRACILE: 397, 358, 350, 
427,423) sau Mândri-s ochii lu’ nana, Diduță cu casa-n colț (BIZEREA, SELEJAN 1969:64)1 etc. 

Exemplul 1: Tu te duci, bade, sărace 
Exemplul 2: Turturea din valea seacă 
Aceste piese folclorice şi multe altele au răsunat,  nu numai în clipele de odihnă, la poala 

codrului, Pră sub poala codrului (FRACILE 1987: 376), pe holdele sau valea Coşteiului, Pe valea 
Coşteiului (FRACILE 1987: 387), dar şi la sezători, nunți sau botezuri. Dacă unele cântece au 
fost interpretate individual, altele s-au cântat în grup, la  unison sau octavă (grupuri mixte), 
iar mai târziu şi la două voci. Astfel, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în localitatea 
Coştei, ia naştere unul dintre cele mai vechi coruri româneşti din timpul Austro-Ungariei, 
înființat în anul 1869, astăzi considerată cea mai veche formație corală a românilor din 
Banatul sârbesc (BIZEREA, SELEJAN 1969: 5-146). 

 
*   *   * 

Înfiinţarea şi activitatea fanfarei  
Este bine cunoscut faptul că muzica tradițională instrumentală s-a dezvoltat din 

muzica vocală. În lumea ciobanilor, însă, s-au creat piese instrumentale de sine stătătoare, 
care poartă amprenta instrumentelor tradiționale din acea perioadă (cărabă, fluier), fapt 
care se poate observa şi la popoarele vecine, precum şi în alte colțuri ale globului 
pământesc. Numeroase melodii instrumentale interpretate la hora satului (j’iocu’-n sat) îşi 
trag originea din muzica vocală creată şi transmisă pe cale orală din generații în generații.2 

                                                           
1 Cântecele Tu te duci, bade, sărace şi Turturea din valea seacă reprezintă şi astăzi adevărate perle folclorice 
transmise pe cale orală, din tată în fiu, de către purtători de folclor din Coştei mai bine de un veac. Aceste creații 
folclorice au fost interpretate cu viu interes şi pasiune de către Corul şi Fanfara din Coştei în primele decenii ale 
secolului al XX-lea, sub conducerea vestitului dirijor Iosif Micu. 
2 Hora satului, care se organiza, în fiecare an de Paşti, după-amiază, în fața bisericii, a rămas un adevărat simbol al 
tinereții, loc unde iubitorii tradiției populare îşi reamintesc cu bucurie, dar şi cu o doză de nostalgie,  de obiceiul de 
altădată - "prinsu-n j'ioc". Practicarea seculară a acestui ceremonial, ca o rămăşiță a inițierilor de altădată, a 
contribuit la îndrăgirea jocurilor tradiționale româneşti şi de către tinerele generații; în felul acesta s-a păstrat, 
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Dacă în trecutul îndepărtat la hora satului au cântat probabil fluieraşii, în secolul al XVIII-lea 
vioara - unul dintre instrumentele muzicale străine - a dobândit o largă popularitate, ca unul 
dintre cele mai îndrăgite instrumente populare româneşti (ALEXANDRU 1956:198). În 
starea actuală a cercetării este greu de afirmat când a pătruns vioara în folclorul românilor 
de pe aceste meleaguri, cu atât mai mult cu cât cercetările organologice la românii din 
Voivodina sunt foarte modeste, dar, pe baza unor date cu caracter informativ, se poate 
constata că în secolul al XIX-lea au existat  tarafuri de corzi, în mai multe localități 
bănățene. Astfel, i-au naştere primele formații instrumentale cunoscute sub denumirea de 
„bandă”, compuse de obicei din 3-4 instrumentişti: 1-2 viori, violă şi contrabas.3 În aceste 
tarafuri cântau, în genere, romii, la hora satului, nunți, botezuri sau în cafenele.4  Se 
întreceau să cânte cât mai tare pentru că în popor se considera, chiar până prin anii ’70  ai 
secolului al XX-lea, că „cea mai bună bandă” este aceea  care „cântă cel mai tar’e”, care 
răsună cel mai puternic! 

Apariția fanfarelor în Banatul românesc sub influență  fanfarelor militare la începutul 
secolului al XX-lea, ca o formație instrumentală cu totul deosebită față de tarafurile  de 
muzică populară de până atunci, a fost acceptată cu deosebit interes în mai toate satele 
româneşti. Astfel, la Coştei, în anul 1910, ia naştere prima fanfară a românilor de pe aceste 
meleaguri, iar câțiva ani mai târziu se înființează fanfare şi în alte localități româneşti din 
Voivodina5. 

Cuvântul fanfară este preluat din limba franceză fanfare (Вујаклија 1985: 954),   
ansamblu muzical (militar) ce cuprinde instrumente de suflat de alamă, de lemn şi 
percuția.6 Denumirea acestei formații muzicale este cunoscută printre românii din Banatul 
sârbesc, precum şi în localitatea Coştei, ca „bandă”, „muzică”, „famfară”, „fanfară”. 
Surprinde faptul că spre deosebire de tarafurile  de muzică populară de la începutul 
secolului al XX-lea care aveau în genere un număr restrâns de instrumentiști, Fanfara din 
Coştei, în anul 1910, dirijată de Iosif Micu, era compusă din 27 de instrumentiști.  

 
 

                                                                                                                                                         
conservat şi îmbogățit repertoriul coregrafic şi muzical, atât cu elemente morfologice noi, cât şi prin aşa numitele 
instrumente populare contemporane fabricate, cum ar fi taragotul, clarinetul sau saxofonul. Despre semnificația, 
importanța şi rolul horei satului în viața muzical-folclorică a românilor din Coştei şi satele din jur vezi: FRACILE 
2007: 86-97. 
3 Astfel de tarafuri instrumentale de corzi sub denumirea de „banda“ s-au putut identifica şi în folclorul 
maghiarilor şi slovacilor din Voivodina. Aceste formații au fost compuse de obicei din trei sau patru instrumentişti: 
vioară, violă („braci“) şi contrabas („bas“) sau vioară – „primaş“, doi „contraşi“ (unul la vioară şi altul la violă) şi 
contrabas. În Serbia de sud-est, dar înseobi în Šumadija, s-au semnalat astfel de tarafuri sârbeşti, cărora la 
începutul secolul al XX-lea s-a alăturat acordeonul (ГОЛЕМОВИЋ  1996: 63). 
4 Mai detaliat despre tarafurile („benzile”) romilor, repertoriu, locul şi rolul acestora în muzica tradițională a 
românilor  din Voivodina vezi: FRACILE: 2001:189-197. 
5 Dacă coşteieni se pot mândri cu cea mai veche formație corală (1869), respectiv fanfară a românilor din Banatul 
sârbesc (1910), tot la Coştei s-a zidit „prima casă culturală sătească din Banat, în anul 1911, într-o vreme când abia 4 
oraşe din Transilvania şi Banat aveau astfel de aşezăminte culturale (BIZERIA, SELEJAN  1969: 7). 
6  Trompetă lungă, fără clape sau ventile, denumită şi trompeta Aida,  poartă, de asemenea, numele de fanfară. 
Aceasta se foloseşte la intonarea unor semnale în cadrul spectacolelor de operă (de ex. actul II al operei Fidelio de 
Beethoven). Denumirea de fanfară se referă şi la tipul de goarnă utilizat în timpul războiului pentru a da semnalul 
unui atac sau retragerii (Bughici 1978: 107-108). 
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TU TE DUCI, BADE SARACE 

 
Fanfara din Coştei, 1913 

 
Faptul că deja în vara anului 1910  această formație a fost invitată să cânte la 

deschiderea festivitatății cu ocazia zborului „celui dintîi aviator român Aurel Vlaicu – băiat 
de țăran, ajuns prin muncă şi inteligență printre primii aviatori din lume” este poate cel mai 
elocvent exemplu cu câtă dibăcie, dragoste şi devotament a reuşit Iosif Micu, într-o 
perioadă foarte scurtă de timp, să înjghebeze o fanfară cu talentații şi entuziaştii plugari 
din Coştei. După acestă reuşită prestație, Reuniunea de Citire şi Cântări din Coştei (în cadrul 
căreia activa şi fanfara) a fost invitată „să dea un program la hotelul Glückmann (din 
Vârşeț, astăzi hotelul „Srbija”), dovedind marea prețuire de care se bucura corul şi fanfara 
din Coştei” (BIZEREA, SELEJAN 1969:78). Iată şi numele primilor fanfarişti din Coştei: Ion 
Adam, Sima Adega, Ilie Bălica, Iosif Butan, Ilia Colojoară, Păntălie Drăghici, Lazăr Gaita, Ilia 
Iorgovan, Ion Laza, Vortolan Liuba, Milă Maleta, Alexandru Maleta, Avram Maleta, Chirilă 
Maiogan, Gheorghe Pitic, Gheorghe Radovan, Sima Radovan, Mircea Şchiopu, Gheorghe 
Stepăn, Axentie Străin, Dimitrie Țera, Milă Făra, Nicolae Vladisav, Constantin Măluş, Ion 
Maleta, Ion Cugia şi Gheorghe Mirca (BIZEREA, SELEJAN 1969: 77-78).7 

Datorită izbucnirii Primului Război Mondial (1914-1918), importanta activitate a Reuniunii 
de Citire şi Cântări a fost întreruptă în vara anului 1914. După terminarea războiului, în anul 
1919, Iosif Micu, împreună cu câțiva membrii ai „vechiului comitet din Coştei”, convoacă 
adunarea generală a acestei Reuniuni, în vederea reactivării corului şi fanfarei.8 În scurt timp, 
însă, Iosif Micu părăseşte Coşteiul deoarece este invitat în comuna Şoşdea  (România), unde 
înființează un cor şi o fanfară, „în schimbul unei remunerații bune”, iar ca dirijor al corului şi 

                                                           
7 Autorii Monografiei corului din Coştei nu menționează la ce instrumente au cântat cei 27 de membrii ai Fanfarei 
din Coştei, în anul 1910. 
8 Un moment important în viața muzical-folclorică a coşteienilor este transformarea corului de femei în cor mixt 
(BIZEREA, SELEJAN 1969:81). 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Colocviile ştiinţifice „Maria Tănase“ 2015 

21 

fanfarei din Coştei este numit Păntălie Drăghici, un fiu talentat al satului. Astfel, Reuniunea de 
Citire şi Cântări îşi continuă activitatea participând cu succes la emulări de coruri de la Biserica 
Albă (Bela Crkva), în anul 1922, iar anul 1923 organizează „concerte” la Alibunar şi Deliblata, 
„unde succesul spectacolului face şi locuitorii din aceste sate să-şi înființeze fanfare, după 
exemplul coşteienților” (BIZEREA, SELEJAN 1969:82). De aici rezultă rolul şi importanța 
Fanfarei din Coştei, atât în viața cotidiană a coşteienilor cât şi a altor comunități de români din 
Banatul sârbesc, dar şi din România, Coşteiul devenind, îndeosebi în Banatul sârbesc, „un al 
doilea focar de unde s-a răspândit cultura muzicală populară în Banat”9. Iată şi câteva 
exemple elocvente: dirijorul Iosif Micu a înființat câteva fanfare în  Banatul sârbesc (Straja, 
Deliblata) şi Banatul românesc, România (Iam, Denta), în anul  1928, apoi la Sculia, în anul  
1930, la Gherman (1932-1934), precum şi unele coruri: la Straja, Doloave, Râtişor, Deliblata 
(Banatul sârbesc), respectiv Şoşdea, Banloc, Jamul Mare (Banatul românesc). Romulus Micu 
(fiul dirijorului Iosif Micu) a înființat fanfara la Marghita Mare. Păntălie Drăghici,  dirijor al 
corului şi fanfarei din Coştei, a înființat fanfarele  de la Alibunar, Vlăicovăț şi Omolița, de 
asemenea, Lazăr Maistoru din Coştei a înființat fanfara de la Jamul Mic, iar Mihai Fera, 
fanfarist din Coştei, pe cea din Iablanca (BIZEREA, SELEJAN 1969:82). Din cele relatate mai 
sus reiese, nu numai rolul şi importanța Fanfarei din Coştei, a dirijorilor acesteia, dar şi 
răsunetul şi influența remarcabilă pe care a exercitat-o în viața muzical-folclorică a 
comunităților româneşti bănățene.  

 

 

TURTUREA DIN VALEA SEACĂ 

                                                           
9 Localitatea Chizătău (România) a fost considerată cu cele mai remarcabile realizări în domeniul culturii muzicale 
româneşti (BIZEREA, SELEJAN 1969:82). 
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Fanfara din Coştei la Lăţunaş, 1930,  

sub conducerea dirijorului Păntălie Drăghici 
 

Datorită unor probleme de ordin politic, dar şi a unor neînțelegeri, între anii 1931-1948, 
a urmat o „perioadă de lîncezeală” în activitatea corului şi fanfarei. Cu toate aceste 
greutății, deşi sporadic, Fanfara din Coştei participă la unele serbări şi manifestări muzical-
folclorice locale, la hora satului, „prinsu-n j’ioc” (FRACILE 2007:86-97), precum şi cu ocazia 
înființării cercului literar „Lumina” la Coştei, în anul 1946 (BIZEREA, SELEJAN 1969:82-84). 
În preajma celui de-al Doilea Război Mondial, însă, dirijorul Păntălie Drăghici  se retrage 
(după unele opinii de audito acesta „a fost dat afară din Casa Culturală”), iar ca dirijori ai 
fanfarei au fost numiți părintele Ioan Jumanca şi învățătorul Pavel Ciobanu (1940-1944).10 În 
această perioadă dirijorul Pătălie Drăghici a reînființat o „nouă fanfară”, iar în anul 1945 
este readus la Casa Culturală de către Reuniunea de Citire şi Cântări,  fapt care, după opinia 
d-lui Ion Rotariu Cordân, a însemnat „unirea coşteienților” - preluarea conducerii fanfarei şi 
corului de către dirijorul Păntălie Drăghici.   

Odată cu reorganizarea instituțiilor culturale, sociale şi de stat, în anul 1948, la Coştei 
se profilează viața culturală în jurul Societății Culturale „Mihai Eminescu”, societate care 
are menirea „de a ridica nivelul cultural, politic şi economic al sătenilor” (BIZEREA, 
SELEJAN 1969:87-88). În a doua jumătate a secolului al XX-lea activitatea acestei Societăți 
Culturale se intensifică din ce în ce mai mult. Pe data de 16 mai 1954 se aniversează 85 de 
ani de la înființarea corului, festivitate la care au participat  coruri şi fanfare din Vârşeț  şi 
alte localități. Această aniversare a constituit un puternic impuls  în vederea reanimării 
vieții culturale a coşteienilor. La 15 decembrie 1954, Adunarea generală a S. C. A „Mihai 
Eminescu” din Coştei îl numeşte ca dirijor al corului şi fanfarei din loc pe Ion Rotariu 
Cordân. În vederea ridicării nivelului artistic, dirijorul acestei formații instrumentale 
organizează cursuri de muzică la care participă 31 de tineri entuziaşti, dornici de a-şi 
îmbogăți cunoştințele muzicale şi de a însuşi tehnica de interpretare a instrumentelor de 
suflat şi percuție. Într-o perioadă scurtă de timp s-au bucurat de remarcabile succese. 
Astfel, în luna aprilie 1956, Fanfara din Coştei a participat la Festivalul fanfarelor din Banatul 
de sud, alături de fanfarele din Râtişor, Oreşaț, Mesici, Grebenaț şi Iablanca. Fanfara din 
Coştei obține premiul I, ceea ce i-a asigurat calificarea la Festivalul fanfarelor din Voivodina, 
unde îi revine premiul II  (BIZEREA, SELEJAN 1969:87-90).   

Urmează o perioadă deosebit de fructuoasă în care Fanfara din Coştei participă la 
numeroase manifestări sportive, folclorice, jubilee, festivități, festivale, treceri în revistă 
etc. Iată doar câteva dintre acestea: 

Parada sportivă republicană de la Kragujevac, 1956. 
Manifestările sportive de la Vărşeț, Panciova şi Novi Sad, 1957. 
Parada sportivă republicană de la Kragujevac, 1958. 
Spectacole folclorice în localitățile Nicolinți, Seleuş şi Doloave, 1958. Parada sportivă 

federală, în cadrul căreia fanfara din Coştei reprezintă R. P. Serbia, 1959.11 

                                                           
10 Una din greutățile impuse de “dictatura monarho-fascistă din acel timp” a fost, printre altele, confiscarea 
instrumentelor fanfariştilor de către jandarmerie (BIZEREA, SELEJAN 1969:82). 
11 Ca „premiu” pentru bogata şi variata activitate la numeroase manifestări de rang comunal, republican şi federal, 
Comunitatea culturală a comunei din Vârşeț donează Fanfarei din Coştei “o garnitură completă de instrumente”, 
în valoare de circa 500.000 dinari vechi (BIZEREA, SELEJAN 1969:92). 
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Ziua tinereții, „Ştafeta Mareşalului Tito” pe traseul Vârşeț-Panciova, 23-24 mai 1960. 
„Pe urmele Detaşamentului de partizani al Banatului de sud”,  ruta: Vârşeț, Dealurile 

Vârşețului, Pârneaora, Mesici, Sălcița, Iabuca, Izbište, Potpornea, Voivodinți, Coştei, 1960. 
Spectacole folclorice în mai multe localități din comuna Vârşeț şi în Banatul de sud 

(Torac şi Iancov Most), 1963. 
Turneul de fotbal al tineretului organizat de F. I. F. A. la Vârşeț. Au participat echipe de 

fotbal din Bulgaria, Portugalia, R. F. Germania şi Iugoslavia, 1964. 
„Festivalul florilor”, Biserica Alba (întregul program a fost înregistrat şi transmis de 

Postul de Radio Belgrad), 1965. 
„Ziua internațională a femeii”, fanfara de tineret, 8 martie 1968. 
Aniversarea centenarului Corului din Coştei, 1869-1969. 
Festivalul de folclor şi muzică românească din Voivodina, Republica Serbia.12 (la 

majoritatea edițiilor). 
Festivalul fanfarelor din Guča, 1976. 
Festivalul fanfarelor din Banat, 1995-2010. 13 
Aniversarea jubileului a 95 de ani de la înființarea fanfarei din Coştei, 28 august 2005; 
Aniversarea centenarului Fanfarei din Coştei, 1910-2010.  
De asemenea, Fanfara din Coştei a participat  la unele festivale ale minorităților din 

Voivodina, la mai multe festivități şi festivaluri din România, la emisiuni de radio şi 
televiziune, la turnarea unor filme documentare; a întâmpinat personalități distinse, 
episcopi, ambasadori, miniştri, precum şi conducători de stat: Iosip Broz Tito, Ilie 
Ceauşescu, Ion Iliescu... 

 
Componenţa fanfarei 
Pe parcursul timpului, numărul fanfariştilor diferă în dependență de instrumentele 

disponibile, care erau foarte greu de procurat, îndeosebi în primele decenii ale secolului al 
XX-lea. Pe baza fotografiilor expuse în Monografia corului din Coştei (BIZEREA, SELEJAN 
1969), dar şi a unor informații de la fanfariştii mai în vârstă, se poate constata că numărul 
membrilor a variat, de la o generație la alta, în genere, între 20 şi 30 de instrumentişti. 
Instrumentele de alamă aveau un rol predominant în cadrul acestui ansamblu, dar nu 
lipseau nici instrumentele de lemn şi percuția, şi anume: flaut (uneori şi picola), clarinet Mi 
bemol, clarinet Si bemol, saxofon Mi bemol, saxofon Si bemol, corni, trompete, tromboni,  
percuția (tobă mică, tobă mare, cinele), fligorn, basfligorn, eufoniu, tuba Fa, tuba Si 
bemol.14  

                                                           
12 Fanfara din Coştei a participat aproape cu regularitate la Festivalul de Folclor şi Muzică Românească din 
Voivodina, Republica Serbia până în anul 2002.  Având în vedere faptul că în anul 1995 s-a înființat la Grebenaț 
Festivalul Fanfarelor din Banat, fanfarele româneşti, începând cu ediția a 43-a a Festivalui de Folclor şi Muzică 
Românească din Voivodina, Republica Serbia,  nu am mai fost invitate să participe în cadrul acestui festival. 
13 În localitatea Grebenaț, la 12 august 1995, a avut loc Primul Festival al Fanfarelor din Banat. Ideea de a se 
organiza un asemenea Festival “a apărut în cadrul Comunității Românilor din Iugoslavia şi la Râtişor, la începutul 
lunii februarie...”. Tot în anul 1995 s-a înființat “Uniunea fanfarelor din Banat, la care au aderat toate fanfarele 
active” (Cuvântul românesc, Novi Sad: Periodic al Comunității românilor din Iugoslavia, anul V, nr.11, septembrie 
1995, 1). 
14 Fireşte că tipul şi numărul acestor instrumente diferă, nu numai de la o localitate la alta, dar şi în cadrul aceeaşi 
localități, de la o generație la alta. În fanfarele militare, alături de instrumentele menționate mai sus, sunt incluse 
şi următoarele instrumente:  picola, oboi, clarinet bas, fagot, contrafagot, timpani. 
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Ca rezultat al unor neînțelegeri, izvorâte din profilarea unor membrii  ai S.C.A. „Mihai 
Eminescu“ din Coştei către susținerea Partidului democrat, respectiv a Partidului socialist, 
s-a ajuns la divizarea acestei societăți culturale. Astfel, la Coştei, din anul 1997 şi până astăzi 
funcționează două societăți culturale, şi anume: S.C.A. „Mihai Eminescu” şi S.C.A. 
„Eminescu”. Dacă mai bine de 8 decenii la Coştei exista o singură fanfară şi un singur cor, 
începând cu anul 1997 coşteienii au două fanfare, două coruri, două formații de dansuri etc. 
Cu toate acestea, impresionează viul interes al tinerilor, dar şi al adulților, de a cânta în 
cadrul celor două fanfare, indiferent de faptul că este vorba de o localitate cu un număr 
destul de mic de locuitori (aproximativ 1.000 de persoane). Astfel, în cadrul Fanfarei S.C.A. 
„Mihai Eminescu“ activează 25 de membri, întocmai ca şi în  Fanfara S.C.A. „Eminescu“, în 
total 50 de instrumentişti. Cu alte cuvinte, aproximativ 5% din numărul total de locuitori al 
acestei localități de codru sunt fanfarişti!  

În ceea ce priveşte componența celor două fanfare din Coştei, în comparație cu 
fanfarele din perioada anilor 1910-1960 sau 1970 se poate semnala introducerea 
saxofoanelor, îndeosebi in Mi bemol (mai rar Si bemol)15. Pentru a avea o imagine mai clară 
despre componența celor două fanfare, precum şi despre repertoriul care îl interpretează 
în ultimii ani,  am apelat la domnul Viorel Bălăgean, preşedintele S. C. A. „Mihai Eminescu“ 
din Coştei să îmi furnizeze câteva date. Țin să îi mulțumesc încă o dată şi pe această cale.   

 

 

HORA DE LA GRIVIȚA 
 

Fanfara S. C. A. „Mihai Eminescu“, Coştei (1997-2010) 
Membrii Fanfarei S. C. A. „Mihai Eminescu“, Coştei (2010) 

Petru Purenda, dirijor, trompetă Si bemol 
Ionică Şoşdean, clarinet Mi bemol 
Marcel Atnagea, clarinet  Si bemol 

                                                           
15 La saxofonul în Si bemol a cântat în fanfară Mircea Iencea, dealtfel, dirijorul Orchestrei de muzică populară din 
Coştei. În ultimi ani interesul interpreților pentru saxofonul în Si bemol este tot mai mic, ceea ce se poate sesiza şi 
în cadrul altor fanfare din Banat. 
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Mario Purenda, clarinet  Si bemol 
Nelu Iencea, clarinet Si bemol 

Cornel Stepan, clarinet Si bemol 
Valentin Borca, clarinet Si bemol 

Mirel Dalea, clarinet Si bemol 
Kevin Dalea, clarinet Si bemol 
Ion Gaşpar, saxofon Mi bemol 

Marinel Gaşpar, saxofon Mi bemol 
Cornel Stepan, junior, saxofon Mi bemol 

Marin Meici, saxofon Mi bemol 
Livi Sima, trompetă Mi bemol 

Ionică Colojoară, trombon 
Pavel Ljuba, trombon 
Vasile Borca, fligorn 

Marcel Novac, fligorn 
Dejan Mrvoš, fligorn 

Ionică Capeț, basfligorn 
Dario Popović, basfligorn 

Ion Pită, toba mică 
Titu Lupei, toba mare 
Georgel Micşa, cinele 

Aurelian Străin, tuba Fa 
 

 
HORA PRINCIPATELOR 

 
Fanfara S. C. A. „ Eminescu“, Coştei (1997-2010) 

 
Membrii Fanfarei S. C. A. „ Eminescu“, Coştei (2010) 

Ion Rotariu Cordân, dirijor (1954-2010) 
Iovița Lazăr, actualul dirijor, flighorn 

Željko Šuljagić, clarinet Si bemol 
Cristian Cioboran, clarinet Si bemol 
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Dario Lazăr, clarinet  Si bemol 
Alberto Păuța, clarinet  Si bemol 

Aurică Maiogan, clarinet  Si bemol 
Marcel Nermeşan, clarinet  Si bemol 

Pera Nicola, saxofon Mi bemol 
Ionel Adega, saxofon  Si bemol 

Ion Anca, fligorn 
Ilia Capeț, fligorn 
Ion Simu, fligorn 

Ionică Anca, basfligorn 
Dănuț Pardos, basfligorn 

Ionică Maiogan, altorn 
Aurică Colojoară, altorn 

Gorance Feher, trompetă 
Marian Capeț, trompetă 
Ion Cioboran, trombon 
Ionică Pardos, trombon 

Alexandru Maiogan, senior, cinele 
Cornel Cioboran, toba mare 

Ion Preda, tuba Si bemol 
Alexandru Maiogan, junior, tuba Fa 

 
 
Repertoriu 
Timp de 100 de ani, generații şi generații de fanfarişti din Coştei, entuziaşti şi fideli 

slujitori ai cântecului strămoşesc, s-au străduit să scoată la lumina zilei cântece şi melodii de 
joc de o frumoasă ținută artistică, izvorâte din fantezia creatoare a unor cântăreți anonimi, 
înzestrați  purtători de folclor din acest sat fruntaş de codru, cu o incontestabilă tradiție 
culturală.  

Repertoriul Fanfarei din Coştei, îndeosebi în prima jumătate a secolului al XX-lea, s-a 
axat cu precădere pe cântece şi melodii tradiționale, iar, într-o măsură mai mică, pe marşuri 
şi cântece revoluționare.  La hora satului, „nigeie”, „prinsu-n j’ioc“, nunți sau botezuri, 
horele, axioanele şi jocurile de doi (mai rar ardelenele şi învârtitele) erau foarte solicitate de 
către iubitorii cântecului şi jocului popular românesc. Aceste melodii de joc au fost de 
obicei preluate din repertoriul local al tarafurilor de muzică populară care, de asemenea, 
cântau la nunți, botezuri şi alte petreceri.  

În repertoriul acestei fanfare un loc aparte le revin și astăzi pieselor muzicale 
interpretate cu ocazia ceremonialului funebru. Atât în localitatea Coștei, comunele vecine, 
cât și în orașul Vârșeț, Fanfara din Coștei a fost invitată să participe în cadrul ceremonialului 
funebru, atunci când decedatul a fost condus prin comună sau oraș până la cimitir. Uneori, 
la cimitir, pe lângă melodii funebre, fanfara a cântat doine sau melodii de doi pentru a 
îndeplini ultima dorință a răposatului. 

 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Colocviile ştiinţifice „Maria Tănase“ 2015 

27 

 
MARS JUGOSLOVENSKIH PROLETERA 

 
Fanfara din Coștei la cimitir 

 
(Foto: Ionică Adam, Coștei, 2014) 
Datorită generozității fanfaristului Ion Frățilă din Coştei, care cu câțiva ani înainte de a 

deceda mi-a oferit un ştim de fanfară, putem constata că în repertoriul Fanfarei din Coştei 
au fost incluse şi piese muzicale preluate de la  diferite fanfare din România, ca de pildă: 
Hora de la Grivița, Hora Principatelor, Bătuta, Căluc’eru, unele dintre acestea, după cum se 
poate observa din ştimă, datează din anul 1932.  

Exemplul 3 Hora de la Grivița 
Exemplul 4 Hora Principatelor 
În a doua jumătate a secolului al XX-lea, paleta repertoriul Fanfarei din Coştei devine 

din ce în ce mai bogată şi variată fiind îmbogățită cu potpuriuri, prelucrări de folclor, 
marşuri sârbeşti şi româneşti, piese funebre, precum şi unele fragmente din opereta Crai 
nou, semnată de compozitorul Ciprian Porumbescu. În perioada 1960-1970 fanfara îşi 
îmbogățeşte repertoriul şi cu unele piese corale interpretate vocal-instrumental de corul şi 
fanfara din Coştei, ca de exemplu: „Din şezătoare” de Ion Vidu, „Europa cântă”,  apoi 
„Eroii populari”, „Gorijanska”, marşul „Pobeda”, „Imnul slovenilor”, precum şi cântecul  
„Viață nouă” - versuri şi aranjament Ion Rotariu Cordân şi multe altele (BIZEREA, SELEJAN 
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1969:96). O însemnată contribuție la ridicarea nivelului artistic al corului şi fanfarei din 
Coştei, alături de contribuția dirijorul Ion Rotariu Cordân,  îi revine dirijorului şi 
compozitorului George Vancu din Bucureşti. Cu un ales rafinament şi măestrie artistică, 
George Vancu a armonizat pentru cor mixt una dintre cele mai îndrăgite, prețioase şi 
emoționante piese folclorice „Doina Coşteiului”, care ani la rând a fost interpretată cu 
acompaniament de fanfară. Diverse marşuri sârbeşti şi româneşti, precum şi potpuriurile 
naționale (acestea din urmă semnate de compozitori şi aranjori din România) erau nelipsite 
din repertoriul Fanfarei din Coştei. 

Exemplul 5 Marš jugoslovenskih proletera 
Exemplul 6 Flori de primăvară, potpuriu național  
 

 
Flori de primăvară 

 
De asemenea, fanfara acompaniază solişti vocali şi instrumentişti, precum şi  Corul 

mixt al Societății cultural-artistice „Mihai Eminescu” din Coştei. Ca o caracteristică 
fundamentală, şi un element morfologic comun cu folclorul românilor din Banatul 
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românesc, se impune ritmul aksak, forma dactilică 7/16 (3+2+2), atât în muzica vocală cât şi 
instrumentală.16 

Producția muzicală a Postului de Radio Novi Sad, Programul în limba română, a realizat 
un număr mult mai mic de înregistrări muzicale cu fanfarele de amatori, în comparație cu 
orchestrele de muzică populară din satele noastre.  Astfel, din anul 1962 şi până în anul 1985, 
s-au înregistrat doar 38 de piese muzicale cu 4 fanfare: Fanfara „Mihai Eminescu” din Straja, 
„Paja Marganović” din Deliblata, „Cultura” din Satu Nou şi Fanfara „Mihai Eminescu” din 
Coştei. Cu toate acestea, repertoriul fanfarelor este deosebit de variat şi heterogen, şi 
anume, de la melodii a unor dansuri tradiționale (ardeleană, brâu, horă, sârbă)17, cântece 
propriu-zise (Pavele, Pavele, Aseară-n grădina), romanțe (S-au scuturat toți trandafiri, Să-mi 
cânți cobzar bâtrân ceva) şi până la prelucrări de folclor (Mugur, mugurel, Suita bănățeană) şi 
diverse marşuri. Cu Fanfara ”Mihai Eminescu” din Coştei, dirijata de Ion Rotariu Cordân,  s-au 
realizat următoarele piese muzicale, şi anume: I. Totan: Suita bănățeană (partea I), I. Totan: 
De-a lungu, T. Jurjovan: Hațegana, T. Jurjovan: Brâul (Fată bănățeană), T. Jurjovan: 
Ardeleana, J. Vojtehovski: Marş românesc, marşul „Pobeda”18 , D. Eremia: Sârba şi I. Totan: 
Presto (partea a II-a din Suita bănățeană). Înregistrările muzicale au fost realizate în Studioul 
„M” al Postului de Radio Novi Sad, în anul 1979. 

Desigur că acestea sunt cele mai calitative înregistrări, care reprezintă vii mărturiri 
despre nivelul artistic al fanfarelor româneşti din Banatul sârbesc în perioada 1962-1985. 
Dar ce s-a întâmplat după această perioadă? De ce oare timp de 25 de ani nu s-a realizat nici 
o înregistrare cu fanfarele din satele noastre  la Postul de Radio Novi Sad?  

Repertoriul actual al celor două fanfare din Coştei este compus din cântece şi melodii 
instrumentale, marşuri româneşti şi sârbeşti, cântece patriotice, precum şi unele piese 
concertante. 19 

 
Glorificarea nivelului artistic 
O seamă de ziarişti, mai mult sau mai puțin familiarizați cu muzica şi folclorul muzical, 

apreciază şi glorifică la superlativ formațiile de amatori, inclusiv fanfarele de pe aceste 
meleaguri. Ei fac abstracție de stilul de interpretare, suportul armonic, repertoriu, dozarea 
formației pe secțiuni instrumentale, acordaj, intonație, agocică etc. Aşa după cum se spune 
în popor: „la fotbal şi folclor se pricepe toată lumea”!  

Desigur că formațiile de amatori trebuie sprijinite şi încurajate, nu numai de critici 
muzicali, ci şi de ziarişti, dar evaluarea neobiectivă a nivelului artistic, şi, de cele mai multe 
ori, exagerată, nu este de bun agur pentru artiştii amatori.  

                                                           
16 Majoritatea cântecele propriu-zise structurate pe melodiile de doi, precum şi melodiile jocurilor de doi foarte 
agreate de dansatorii din Coştei în cadrul cărora se evidențiază în mod deosebit figurile coreice sincopate, în 
genere, se desfățoară în sistemul ritmic aksak (FRACILE 2003:197-210). 
17 Sârba nu este caracteristică pentru folclorul românilor din Banatul sârbesc. 
18 Nu se menționează compozitorul şi aranjorul acestui marş. 
19 Repertoriul actual al Fanfarei „Mihai Eminescu” din Coştei cuprinde: marşuri (Sunetul fanfarei, Ecoul în munți, 
Treceți batalioan, Ostaşii României). melodii populare  (Graiul Neamului, Frați români,  Hora pe loc, Dunărea 
albastră,  Plecai aseară înserat, Banatu’, Întoarsa de la Săceni, Hora de la Oravița, Srba nr.1), precum şi cântecul  
„O sole mio”. 
Din repertoriul actual al Fanfarei „ Eminescu” din Coştei menționăm:   Ani din Muntenia, Hora de la Oravița, Sobe, 
Bodezky marş, Victoria marş, Sunetul fanfarei, Salutați oastea română, Paradni marş, Marjane, Marjane, Narodni 
heroji, Pobeda marş, Makedonski marş, Hora mărțişorului , Hora staccato. Informații furnizate de către Viorel 
Bălăgean, preşedintele S. C. A. „Mihai Eminescu” din Coştei. Cu părere de rău nu am putut afla numele aranjorilor 
pieselor muzicale menționate mai sus.  
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Includerea specialiştilor şi ridicarea nivelului artistic 
Cunoscutul compozitor bănățean Sabin Drăgoi, a relevat, printre altele, că tocmai 

fanfarele izgonesc tarafurile de muzică populară din Banat.20 Iată că şi în continuare, alături 
de fanfare, tarafurile şi orchestrele de muzică populară încă persistă şi duc mai departe 
faima creațiilor folclorice româneşti. Este cert, însă, că suflătorii, îndeosebi saxofoanele 
alto,  şi-au lăsat amprenta în mai toate formațiile orchestrale ale românilor din satele 
noastre. Cu toate acestea, orchestrele de muzică populară au făcut’, în genere, progrese 
evidente când este vorba de nivelul artistic, în comparație cu fanfarele. Dar, trebuie avut în 
vedere faptul că tarafurile sau orchestrele de muzică populară sunt de cele mai multe ori 
conduse de buni cunoscători ai folclorului muzical românesc, al armoniei populare - 
aranjori şi dirijori înzestrați, printre care unii au pregătire muzicală superioară. Ei nu permit 
simplificarea şi denaturarea cântecului popular, renunțarea la ornamentele muzicale, care  
înnobileaze linia melodică şi păstrează parfumul şi duhul specific nestematelor folclorice 
ale neamului.  

Desigur că această premisă se poate realiza şi în cadrul fanfarelor din satele noastre, 
dar, bineînțeles, cu consimțământul “dirijorilor” acestor formații, care, de cele mai multe 
ori,  sunt amatori pasionați şi fideli slujitori ai cântecului popular. Membri ambelor fanfare 
din Coştei, în genere, cunosc notația muzicală. Ei, însă, cântă din partituri în care, de cele 
mai multe ori, lipsesc ornamentele muzicale şi în felul acesta melodia populară îşi pierde 
adevăratul farmec şi caracter, care constă tocmai în bogăția şi varietatea ornamentelor 
specifice. Deşi majoritatea dirijorilor de fanfară sunt țărani şi bineînțeles că dispun de 
cunoştințe modeste în vederea armonizării, orchestrației şi a stilului de interpretare 
artistică al folclorului muzical românesc, le vine totuşi foarte greu să admită un alt 
conducător 21.  

În ultimile două decenii se senmalează un număr tot mai mare de tineri cu pregătire 
muzicală superioară. De aici provine şi intenția autorului acestei prezentări   de a sugera 
includerea specialiştilor  în conducerea şi activitatea muzical-folclorică a fanfarelor din 
satele noastre, în vederea  afirmării şi promovării valorilor muzicale la un nivel artistic cât 
mai ridicat. Cel mai elocvent exemplu în această privință este Fanfara din Râtişor care, 
tocmai datorită includerii unui specialist (dirijor al fanfarei militare din România), a realizat 
progese evidente într-o scurtă perioadă de timp.  

Tendința pieselor folclorice de a se supune unei concentrări strofice, în care variațiile 
îşi pierd farmecul, iar interpretul rolul de ctitor al formei muzicale, interpătrunderea 
diferitelor stiluri regionale şi preluarea incorectă a pieselor folclorice din diverse zone 
folclorice din România (Moldova, Oltenia...), ca influență a mijloacelor mass media sau a 
manifestărilor muzical-folclorice, duc la degradarea valorilor folclorice româneşti.  

                                                           
20Deşi în unele localități româneşti, într-adevăr, tarafurile tradiționale au fost înlocuite cu fanfare, totuşi "benzile" 
continuă a exista, dar într-o altă componență instrumentală. Anume, tarafului tradițional se alătură prin anii 30-40 
ai secolului al XX-lea,  acordeonul, țambalul, iar apoi chitara acustică. Mai târziu, în a doua jumătate a secolului al 
XX-lea, când în cadrul fanfarelor se include saxofonul (in B şi in Es), tot mai mulți tineri sunt atraşi de acest 
instrument. În felul acesta apar "ad-hoc" - paralel cu fanfarele, formații instrumentale, mai mici sau mai mari (chiar 
şi până la 20 de instrumentişti) denumite orchestre de muzică populară, care activau în cadrul societăților cultural-
artistice sau căminelor culturale din diferite localități.  
21 Cu părere de rău, tinerii specialişti cu pregătire superioară din satele noastre nu au fost incluşi  în cadrul 
Festivalului Fanfarelor din Banat. De ce oare?!  
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Adevărații instrumentişti, însă, păstrează în adâncul sufletului cântecele strămoşeşti, 
perle folclorice de o reală valoare artistică, cizelate şi înnobilate de la un interpret la altul. 
Sperăm că tinerii instrumentişti din cadrul celor două fanfare, care reprezintă un potențial 
artistic cu totul remarcabil, vor reuşi în curând să găsească un limbaj comun, să-şi unească 
forțele, talentul şi simțămintele pentru a  continua bogata şi valoroasa tradiție a plugarilor 
din Coştei, cu gândul de aşi exprima şi în viitor - prin intermediul fanfarei - dragostea față 
de semeni şi cântecul popular. 

 
*    *    * 

CONCLUZII 
În concluzie se cuvine a releva rolul şi importanța incontestabilă a fanfarei în viața cotidiană 

a coşteienilor, activitatea remarcabilă şi deosebit de fructuoasă în cadrul tuturor evenimentelor 
social-politice, culturale, folclorice, atât în țară, cât şi peste hotare, atât la bine, cât şi la rău.  

Fanfara din Coştei a promovat creațiile folclorice de la hora satului, „prinsu-n joc“, 
„nigeie“, botezuri, nunți; sunetul festiv, puternic, alteori melancolic, grav, duios sau zglobiu al 
acestei formații a răsunat  fără întrerupere un secol  pe scena satului Coştei şi a localităților din 
jurul oraşului Vârşeț, dar şi la  festivaluri şi manifestări artistice din țară şi străinătate; a 
întâmpinat şi condus delegații şi distinse personalități la cel mai înalt nivel. Tot Fanfara din 
Coştei a petrecut personalități de seamă, dar şi oameni de rând ai satului, până la ultimul şi cel 
mai lung drum. Au cântat aşa cum ei au ştiut cel mai bine, cu multă pasiune, abnegație şi 
dragoste.  

Fiecare vers, cântec sau melodie, şlefuite din generație în generație, reprezintă vii mărturiri 
din bogata viață spirituală a coşteienilor, în cadrul căreia un loc aparte îi revine  fanfarei. 
Marcarea Jubileului a 100 de ani de la înființarea Fanfarei din Coştei reprezintă un act de cultură 
deosebit de important şi valoros, nu numai pentru românii de pe aceste meleaguri. Sunt convins 
că coşteienii vor reuşi să ducă mai departe făclia aprinsă acum un veac la Coştei, să o înnobileze 
şi să o înmâneze tinerelor generații pentru a păstra, şi pe această cale, identitatea culturală, 
ființa națională, demnitatea şi mândria neamului. 
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ASPECTE POETICO-MUZICALE ALE CÂNTECULUI BÂTRÂNESC 
 

prof.univ.dr.habil. Eugen Petre SANDU 
Universitatea din Craiova 

 
REZUMAT 
Categoria la care ne referim a fost cercetată cel mai adesea prin prisma laturii literare, 

partea muzicală fiind de multe ori neglijată sau chiar considerată inferioară. În acest sens, 
apare aprecierea lui George Călinescu din tratatul de Istoria literaturii române, capitolul 
„Arta literară în folclor“ referitoare la „complementul melodic al baladei“, criticul subliniind 
„monotonia părții muzicale, plăcută totuşi poporului“, iar „execuția melodică… superfluă şi 
fastidioasă“. De aceea, consider necesar, să fie puse în lumină şi unele aspecte, deosebit de 
importante, din perspectiva constituentului muzical. 

Cuvinte cheie: baladă/cântec bătrânesc, epic, recitativ 
 
Realitatea culturală tradițională determină o atitudine diferențiată a colectivităților, 

față de bunurile folclorice. Interpretarea nu are loc la întâmplare ci este legată de anumite 
ocazii: colindele, plugușorul sunt legate de anumite zile ale anului, cântecul epic de anumite 
ocazii de interpretare… 

Balada, chiar dacă în folcloristica europeană are un sens mai restrictiv, va apărea alături 
de termenul de cântec bătrânesc în colecția lui Vasile Alecsandri din 1852. Cântecul bătrânesc 
reprezintă unul dintre genurile cele mai studiate şi totodată controversate de cercetători, 
deoarece genul ridică o serie de probleme privind originea, legătura cu viața socială, cu eposul 
altor popoare, raportul cu alte genuri, valoarea artistică şi documentară, trăsăturile specific 
naționale, condițiile şi prilejul de manifestare, frecvența tematică şi clasificarea acesteia. 

Cele două denumiri anterior prezentate pot fi considerate a nu fi suficient de pertinente 
pentru această categorie dar astăzi, fără teama că se poate greşi, sunt utilizate ambele 
denumiri. 

Categoria la care ne referim a fost cercetată cel mai adesea prin prisma laturii literare, 
partea muzicală fiind de multe ori neglijată sau chiar considerată inferioară. În acest sens, apare 
aprecierea lui George Călinescu din tratatul de Istoria literaturii române, capitolul „Arta literară 
în folclor“ referitoare la „complementul melodic al baladei“, criticul subliniind „monotonia 
părții muzicale, plăcută totuşi poporului“, iar „execuția melodică… superfluă şi fastidioasă“. 
Cu extraordinara sa intuiție, Nicolae Iorga ne-a lăsat, încă din 1910, cele mai alese aprecieri cu 
privire la importanța şi valoarea expresivă a cântecului, „călăuză şi tovarăş“ în întruchiparea 
vie a cântecului bătrânesc, de fapt a sincretismului poezie – muzică: „balada se cântă sau, mai 
bine, se zice. Zicerea aceasta melodică e o recitare melodică“.1 

Unul dintre cercetătorii cei mai avizați în ceea ce priveşte eposul cântat în versuri, 
Vladimir Propp, îl defineşte prin trei trăsături de bază: cântec povestitor destinat ascultării. 
Pentru cântecul bătrânesc, situațiile tipice din conținutul literar sunt redate cu mijloace 
adecvate: aşa se explică existența hiperbolei, a elementelor retorice în structura expresivă 
a cântecului epic. 

                                                           
1 Iorga, Nicolae, Istoria Literaturii Româneşti, ediția a – II – a, Bucureşti, 1925, pag. 33-34.   
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Într-un sens foarte larg, funcția cântecului bătrânesc este spectaculară, cu toate că ea se 
realizează diferențiat în raport cu mentalitatea oamenilor pentru diferite epoci. Sfera noțiunii 
rămâne incompletă dacă nu avem în vedere elementul de limbaj, motiv pentru care definiția 
acestui gen – acceptată de cei mai mulți folclorişti muzicali – este: „cântec epic, narativ, de 
mari dimensiuni, care exprimă atitudinea poporului – în diferite perioade – față de natură şi 
societate, lupta sa împotriva forțelor naturii şi a asupritorilor (externi şi interni)“2.  

Unii cercetători ai textelor poetice deosebesc trei variante structurale derivate din 
formele existente în epocile de apogeu: 

1. un cântec epic ce păstrează pregnant caracteristicile genului: desfășurarea amplă, un 
grad înalt de elasticitate, factură eroică dominantă, structură stilistică proprie bazată pe 
elemente retorice, repetiții, un mod propriu de interpretare muzicală constând în primul rând 
din recitativul epic; acest tip se întâlneşte în sudul Olteniei şi Munteniei, interpretat în special 
de lăutari; 

2. un cântec de factură preponderent nuvelistică întâlnim mai ales în Transilvania şi 
interpretat de țărani; stilul este în general mai puțin amplu şi mai puțin retoric iar 
desfăşurările narative pierd din consistență; 

3. teme de cântec epic asimilate funcției şi structurii colindelor (Trasilvania). 
„Cercetări amănunțite au arătat că doar 13% din subiectele de balade româneşti se 

întâlnesc în balada populară iugoslavă, neo-greacă, albaneză, macedoneană şi istro-română; 
influențele se datorează condițiilor sociale economice în care au trăit românii şi popoarele 
balcanice, mai ales în timpul expansiunii Imperiului Otoman. Este însă o mare diferență între 
influență şi import…“3. 

Ovidiu Bîrlea dezbate vechimea baladei populare române în corelație cu eposul eroic de 
aici rezultând următoarele: 

1. balade populare ca ecouri târzii ale epopeilor în urma destrămării acestora; 
2. balade populare ce au apărut înaintea lor, fiind sursa de inspirație a epopeilor. 
În acelaşi timp, Adrian Fochi deosebeşte „cinci straturi istorice în evoluția“4 cântecului epic: 
1. „cel mai vechi ține de viața strămoşilor noştri daco-geți“5; informațiile provin indirect 

de la grecii antici şi romani; 
2. al doilea strat este din perioada când poporul nostru se defineşte ca entitate etnică, trăind 

pe ambele maluri ale Dunării: există în acest sens un număr însemnat de subiecte epice comune la 
daco-români, dar mai ales la aromâni; 

3. stratul al treilea de creații epice cuprinde subiecte atât noi cât şi subiecte vechi ce sunt 
reactualizate cu o nouă mentalitate corespunzătoare mersului progresiv al societății 
româneşti; 

4. epoca de la cumpăna dintre orânduirea feudală şi cea capitalistă se reflectă printr-o 
nouă categorie de cântece haiduceşti cu trăsături specifice (față de vecinii noştri) în care 
sunt oglindite înăsprirea relațiilor sociale şi lupta împotriva instituțiilor nedrepte; 

5. ultima categorie cuprinde „cântece povestitoare cu caracter local şi ocazional, 
alcătuite ca relatări versificate şi cântate despre evenimente, întâmplări…“6 şi poartă 
denumirea de jurnale orale. 

                                                           
2 Comişel, Emilia, Folclor muzical, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1967, pag. 289.  
3 Oprea, Gheorghe – Agapie, Larisa, Tratat de folclor muzical românesc, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 
1983. 
4 Fochi, Adrian, Cântecul epic tradiţional al românilor, Bucureşti, Editura Ştiințifică şi Enciclopedică, 1985. 
5 Fochi, Adrian, Cântecul epic tradiţional al românilor, Bucureşti, Editura Ştiințifică şi Enciclopedică, 1985, pag. 276. 
6 Amzulescu, Alexandru, Op. cit. vol. 1, pag. 99. 
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Problema raportului dintre realitatea istorică şi reprezentarea artistică în cântecul 
bătrânesc este strâns legată şi de problema clasificării acestei categorii. Sistemele de 
clasificare sunt foarte deosebite şi chiar contradictorii: 

- G. Dem. Teodorescu distinge în colecția sa balade solare şi superstițioase, istorice, 
haiduceşti, domestice; 

- mai recent, I. C. Chițimia clasifică baladele în patru mari categorii: 
1. legendare; 
2. vitejeşti (voiniceşti, haiduceşti); 
3. de conflict familial şi social (căminul şi dramele lui, profesia şi conflictele ei, lupta de clasă); 
4. istorice. 
- un sistem asemănător utilizează Al. I. Amzulescu, iar o altă sistematizare ne propune 

Gheorghe Vrabie: 
1. balada legendară; 
2. balada păstorească; 
3. cântecul istoric sau de curte; 
4. balada antiotomană; 
5. balada antifeudală; 
6. balada familială. 
Pentru a putea fi observată tematica literară din cântecul nostru epic tradițional, 

trebuie menționat faptul că o asemenea operație a presupus existența unor cataloage 
complete de subiecte şi motive epice care la noi, s-au realizat destul de târziu prin neobositul 
cercetător Al. I. Amzulescu care ne prezintă nu mai mult  şi mai puțin de 401 de subiecte 
epice, ceea ce ne situează în plan european pe un loc fruntaş. 

Adrian Fochi7 expune în acest sens următoarele „cum fiecare subiect tratează o situație 
conflictuală aparte, cifra de 401 subiecte se dublează, dacă nu se înmulțeşte proporțional“8. 
Mulțimea şi varietatea personajelor nu ar trebui să sperie pe nimeni, ele alcătuiesc grupe mai 
mari, dar nu trebuie să cădem în schema simplistă – valabilă pentru alte specii sau genuri de 
artă – că personajele folclorice sunt doar de două feluri: pozitive şi negative, ceea ce pune în 
opoziție cele două principii ale eticii.  

Modalitatea prin care Adrian Fochi9 grupează personajele  cântecului epic tradițional, 
este următoarea: 

a) Personaje mitologice şi fantastice; 
b) Personaje animaliere parțial antropomorfizate; 
c) Personaje umane cu calități excepționale, acționând în numele unor principii etice 

superioare; 
d) Personaje din lumea păstorească; 
e) Personaje „zise“ istorice; 
f) Personaje de toate zilele puse în situații excepționale. 
Tematica poetică apare în sistematizarea lui Alexandru Amzulescu astfel: 
a) fantastice (Soarele şi Luna, Iovan Iorgovan, Antofiţă, Mizil Crai); 
b) vitejeşti:    
- antiotomane (Brâncoveanu, Ciclul Novăceştilor, Balada porturilor dunărene: Chira 

Chiralina); 
- haiduceşti (Miu, Corbea, Pintea, Iancu Jianul, Gheorghilaş, Radu Anghel); 

                                                           
7 Fochi, Adrian, Cântecul epic tradiţional al românilor, Bucureşti, Editura Ştiințifică şi Enciclopedică, 1985, pag. 34. 
8 Ibidem. 
9 Fochi, Adrian, Cântecul epic tradiţional al românilor, Bucureşti,  Editura Ştiințifică şi Enciclopedică, 1985, pag. 37. 
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c) păstoreşti (Mioriţa); 
d) despre curtea feudală (Dobrişan, Radu Calomfirescu, Meşterul Manole); 
e) familiale (logodnicii nefericiţi, Milea, Oleac, Nevasta fugită) ; 
f) jurnale orale (Focul de la Costeşti, La Siret la Nămoloasa).  
Observăm aşadar şi de-o parte şi de alta şase categorii distincte, însă prima 

sistematizare merge de la fantastic la real, merge paralel cu însăşi dezvoltarea mentalității 
umane şi constituie un criteriu de cronologizare care, chiar dacă nu e absolut, permite o 
cercetare mai aprofundată. 

Subiectele, în urma cerecetărilor efectuate de  Al. I. Amzulescu, dețin următoarea pondere: 
- mitologice, 5,73%; 
- animaliere, 4,04%; 
- voiniceşti, 10,22%; 
- haiduceşti, 20,69%; 
- hoțeşti, 6,04%; 
- păstoreşti, 3,74%; 
- istorice, 6,23%; 
- familiale, 22,19%; 
- jurnale orale, 7,23%; 
- nou descoperite 12,21%. 
Total: 98,30%  
Ca orice creație artistică, şi creația folclorică este produsul colaborării dintre doi factori în 

combinație inegală: impulsul oferit de elementele realiste ce se impun conştiinței cu o putere mai 
mare şi posibilitatea individului de valorificare, în care capacitatea de creație poate fi mai puțin 
vizibilă şi pregnantă. 

Cântecul decupează din realitate momentul cel mai ascuțit al unei tensiuni; personajele 
se aşează în perechi antagonice, reprezentând lupta dintre bine şi rău, iar această tablă de 
valori morale va reprezenta bineînțeles o pledoarie în favoarea binelui – neconformismul 
este echivalat cu răul şi se pedepseşte. 

Față de un număr de 50 balade, culese din Ialomița, Sibiu, Teleorman, Cluj, Vădăstrița, 
Prahova, Brăila, sunt constatate următoarele: 

1.Melodia 
a. Scară: Sunt prezente scări în următoarea componență: 4/5/6/7/8/10 trepte; - cele mai 

stabile scări sunt cele formate din 7 trepte (56%) şi 6 trepte (24%) pentru ca spontaneitatea 
să fie reprezentată de scările cu 4/10 trepte (2%) şi 5/8 trepte (8%); 

b.Ambitus: sunetele grave – acute sunt: 5p / 6m / 6M / 7m / 8 - / 8p / 9m / 9M / 11p; 
- cel mai stabil ambitus îl constituie intervalul de 8p(46,1%); 
- rare, sunt cele de 6m / 9m / 11p(2%); 
c.Intervale frecvente:  1p / 1+ ↓ / 2m↓ / 2m↑ / 2M↓ / 2M↑ / 2+ ↓ / 2+↑ / 3m ↓/ 3m ↑/ 3M↓ / 

3M↑/ 4 p↓/ 4p↑ / 4 +↓/ 4+↑ / 5 p↓/ 5p↑ / 5 -↓/ 5-↑ /  6m↓ / 6m↑/ 6M↑/ 7m↓ / 7m↑/  8p↓/ x (interval 
cu înălțime nedeterminată – parlat); intervale precum 1p (36,61%), 2M↓(14,87%) şi 2M↑  
(10,41%) reprezintă stabilitatea iar cele de 4+↑ / 7m↓ (0,02%), 8p↓/ 1+↓  /7m↑ / 6m↓ (0,05%) şi / 
6m↑/5 -↓/ 5-↑ / 4 +↓(0,08%)   reprezintă spontaneitatea; 

2.Contur/profil: sinuos, crenelat; 
-  sinuos, este în proporție absolută (100%); 
Profil: preponderent descendent, zig – zag, ascendent; 
- stabilitatea este reprezentată de profilul preponderent descendent (52%) şi zig 

– zag (48%), iar instabilitatea de lipsa profilului ascendent (0%); 
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3.Funcția sunetelor constitutive: 
A.Afirmate 
a. fundamentală: sol (1), mi (6), re (5); 
-stabilitatea o reprezintă melodiile cu fundamentala pe mi (6) prin proporția de 64% şi 

(la distanță apreciabilă) pe sol (1) prin proporția de 32%; 
spontaneitatea este  prezentă prin sunetul re (5) cu proporția de 4%; 
b.suton: inexistent (0), re (5), fa (7); 
-în marea lor majoritate, în balade ori nu este prezent subtonul (64%) ori acesta este re 

(5)/ 34% iar foarte rar este fa (7)/2%; 
c.sensibilă: inexistentă (0), fa# (7#); 
-  prezența sensibilei este ca şi inexistentă (0=98%;fa#/7#=2%); 
d.polipendulatorii:inexis-tente(0)/1-6/2-1-6; 
-sunetele polipendulatorii în majoritatea melodiilor sunt absente (54%) sau dacă apar 

ele reliefează sunetele sol-mi (1-6/32%); 
-rar (14%) apare pendularea la – sol – mi(2-1-6); 

e. trepte mobile: 0/5-5#/1-1#/7-7#/1-1#/2-2/2-2#/3-3/4-4#/6-6/7-7#; 
-proporția cea mai ridicată indică lipsa treptelor mobile (32,78%) fiind urmată de 

prezența 3-3 (18,03%), 4-4# (16,39%) şi 7-7# (13,11%); 
-o mobilitate redusă apare la nivelul treptelor 5-5#/2-2 (1,63%); 
f. coardă de recitare: 0/6/1/2/3/4/5/6 şi 1; 
-sunetele si (3) şi re (5) prin proporția de 17,89% indică o prezență stabilă a corzii de 

recitare în timp ce sunetul mi (6) indică instabilitatea ei (2,73%); 
g. punct culminant superior: 0/5/6/7/1/2/x; inferior: 0/5; 
- observăm absența (70%) punctului culminant pe de o parte iar pe de altă parte sunetul 

re (5) şi sunetul „parlat“ (x) ne indică frecvența cea mai mică; 
-punctul culminant inferior, re (5), are o prezență foar-te redusă; 

B.Alte sunete autonome: 3/5/6/7/7#/1/1#/2#/3/3/4/4#/5/6/6/7/7#/1; din acest evantai, 
sunetele si (3/0,70%), re (5/0,58%) şi la (2/0,56%) sunt mai stabile față de si/re/sol(3/5/1/ 0,02%); 

C.Neafirmate: 2/5/7#/4/4#/6; 
a.pieni: observăm o pondere mică (0,02%) cu excepția lui do# (4#/0,05%); 
3.Cadențe interioare; 
a.relații intervalice din incipitul rândurilor melodice: 
-o oarecare stabilitate ne este înfățişată tot prin intermediul intervalului de primă 

perfectă (34,41%) în timp ce intervale precum secunda mărită descendentă, cvarta mărită 
des-cendentă şi septimă mică ascendentă se regăsesc foarte rar (0,14%); 

b.relații intervalice din finalurile rândurilor melodice: 
-cadența recitativă (22,27%) şi cea eolică (18,25%) sunt cel mai des întâlnite pentru ca cele 

prin salt de septimă mică ascendentă (0,16%), terță mare ascendentă / octavă perfectă 
descendentă (0,33%) să fie sporadice; 

c.cadența finală: 
-stabilitatea ni se relevă prin tipul de cadență recitativă (52%) iar spontaneitatea prin 

cadență eolică (2%) urmată de cele prin salt de cvartă perfectă descendentă / cvartă mărită 
descendentă  şi „băsmită“ (x/4%); 

4.Caracterul melodiei după gradul de ornamentare: 
-dacă o ornamentare ab-solută a discursului melodic nu există (0%) iar caracterul silabic 

apare sporadic (3%), observăm că în majoritatea lor bala-dele se prezintă prin combinarea 
„silabicului“ cu „melismaticului“ în grade relativ egale (38% - 56%); 
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5.Sistemul sonor: 
-modurile heptacordice (cele „populare“: ionian, dorian, frigian) relevă  stabilitate (34%) 

fiind urmate de cele cromatice, hexacordiile de tip major şi hexatonice (10%); 
-la polul opus sunt observate tetratoniile, pentatoniile hemitonice şi hexacordiile de tip 

minor (2%) ce sunt urmate de pentatoniile anhemitonice şi hexacordiile de tip cromatic (4%); 
6.Ritmica: 
-sistemul ritmic de desfăşurare este de această dată parlando-rubato în care elementele 

de giusto-silabic se prezintă astfel: în proporție ridicată celula pirică (44,17%) față de cea de 
tip spondeu (3,45%) sau spodeu (4,09%); 

7.Numărul rândurilor melodice: 
- în Brăila întâlnim cel mai mare număr de rânduri melodice şi strofe; acest lucru se 

datorează şi tenacității cercetătoarei Ghizela Sulițeanu care a întreprins în această zonă 
cercetări ample fiind exemplificate printr-o notație completă; 

Formula de grupare a versurilor în strofa melodică: 
-pentru un număr de 677 rânduri melodice, 329 sunt repartizate la nivelul unei strofe 

(48,59%), 246 de rânduri melodice sunt re-partizate la mai mult de două strofe (36,33%) iar 
102 de rânduri melodice la două strofe (15,06%); 

Configurația frazelor: 
-recitativă (100%) iar tipul de recitativ reprezentativ este cel melodic (49,48%) urmat de 

combinarea din-tre recitativul melodic cu cel recto-tono(36,18%); 
-cel mai mic procent în deține recitativul parlato (2,51%); 
8.Schema formei:  
a. sunete din incipitul frazelor: 
- stabilitate este prezentă prin sunetele sol (1/21,56%), re (5/16,24%), si (3/13,88%) iar 

spontaneitatea de sunetele re# şi si (5#/3/0,14%); 
b. sunete din finalul frazelor: 
- procente ridicate dețin sunetele sol (1/33,65%) şi mi (6/19,61%) iar scăzute, sunetele fa# 

(7#/ 0,15%), re# (5#/ 0,31%) şi si (3/0,31%); 
c. sunete din finalul strofei (cântecului): 
- la un număr de 50 de balade, finala „de stabilitate“ o deține sunetul mi (6/58%), fiind 

urmat la o distanță considerabilă de sunetul sol (1/20%) pentru ca „instabilitățile“ să fie 

reprezentate de sunete, precum mi  (6), si (3), fa# (7#) cu 2% şi urmate de x (parlat) şi la 
(2) cu 4%; 

9.Categoria: 
- liberă (100%), cu un tipar de „stabilitate“ A.B.C.D.- pătrat (26%), A.B.C. –ternar şi A.B. 

binar (24%) şi grad de „spontaneitate“ A.B.C.D.E.F.G.- de tip complex (4%). 
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JOCURILE  MUZICALE DIN FOLCLORUL COPIILOR 
 

dr. Elise STAN, etnomuzicolog 
 

Bogate și foarte variate în conținut şi formă, jocurile muzicale din folclorul copiilor ne 
oferă posibilitatea de a privi în trecutul îndepărtat al omenirii în perioada de copilărie a 
acesteia, deoarece păstrează elemente şi forme ale unei culturi străvechi, reminiscențe ale 
unor forme sociale, obiceiuri şi credințe arhaice. În acelaşi timp, jocurile conțin un material 
deosebit de interesant pentru cunoaşterea psihologiei copilului, a capacității sale de creație, 
de transformare şi de înnoire a unui fond tradițional. 

 
1. Mărturii despre jocurile muzicale din folclorul copiilor 
În privința originii şi vechimii jocului muzical se pare că el datează încă din perioada 

Greciei Antice, după cum ne spune G. Dem. Teodorescu, în cartea sa „Poezii populare 
române”, capitolul „Cântece şi jocuri de copii” (Bucureşti, 1885). Autorul descrie o serie de 
invocații către soare făcute de copiii elenilor, asemănătoare cu cele ale copiilor români, de 
exemplu: „Ieşi soare din-chisoare” sau jocuri ca „de-a ascunselea”, „de-a baba oarba”, 
„baba gaia”, „broasca țestoasă” şi altele. 

Prima atestare istorică a repertoriului jocurilor de copii o face Dimitrie Cantemir, 
referindu-se la unele obiceiuri tradiționale, între care „Paparuda” şi „Chiraleisa”. Însă cele 
mai vechi date despre folclorul copiilor români le deținem de la Anton Maria del Chiaro („Del 
Chiaro Fiorentino”, în secolul XVIII-lea care remarca asemănările dintre jocurile copiilor de la 
noi şi cele din țara sa, „să nu se pară de prisos cetitorului că voi descrie jocurile copilăreşti 
ale valahilor, căci va vedea în ele încă o dovadă că ei sunt urmaşii vechilor colonişti, lăsați de 
Traian după cucerirea Daciei şi care au transmisia generațiilor, până în ziua de astăzi aceleaşi 
jocuri ca: mingea, titirezul, nucile, scrânciobul, baba-oarba şi altele, toate întrebuințate la 
anotimpul lor.” 

Franz Joseph Sulzer, a scris o lucrare unde dă detalii etnologice referitoare la jocurile de 
copii. 

Moise Fulea în lucrarea sa „Bucoavană de normă” publicată la Sibiu în 1815, ne dă o 
descriere a câtorva jocuri practicate de copiii transilvăneni: „de-a mijotca”, „de-a puşcaşii”, 
„iepurii şi puşcaşii”, „nucile”, iar în 1851 T. Stamati, în lucrarea sa „Pepelea sau trădăciuni 
năciumale”, se referă şi el la jocurile de copii, notând chiar câteva formule integrate 
acestora. 

Dar despre consemnarea unor cântece şi jocuri de copii nu se poate vorbi decât 
începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Al. Lambrior a notat câteva jocuri de coipi, 
observând cum „în frăgezimea vârstei copiii se joacă de-a toate animalele: caprele şi oile, 
cățelul şi mâța, grăiesc prin gura lor”. Alte preocupări au în domeniul folclorului copiilor, au 
avut B.P.Haşdeu, Vasile Alecsandri, Petre Ispirescu, care a publicat chiar o broşură cu 
materiale din creația celor mici. Gh. Pitiş a făcut referiri despre creația copiilor sau pentru 
copii, în „Revista Nouă” şi „Convorbiri literare” Ion S. Floru în reflecțiile sale despre 
repertoriul celor mici, scria: „Jocurile copiilor sunt fructul minții celei mai nestatornice şi mai 
capricioase, şi... tocmai ele să poată păstra ceea ce nu pot monumentele de piatră sau 
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scrise...”. Continuându-şi ideea spune „Jocurile copiilor, atât de însemnate în ochii 
filosofului, prin varietatea desfăşurării de energie, câşstigă o valoare mai mare pentru 
etnograf prin proprietatea stranie ce au, de a păstra amintiri despre strări sociale dispărute 
astăzi ori rămase proprietate numai triburilor înapoiate”, remarcând de asemenea, că lor, 
copiilor „le place să imite strigătele animalelor, zgrimțiitul fierăstrăului, pocnetul biciului, 
urletul maşinei, bătaia vântului, învârtitul morii”. 

Prima contribuție în domeniul folclorului comparat, a avut-o Pericle Papahagi Vurdună 
care în lucrarea sa, intitulată: „Jocuri copilăreşti culese de la românii din Macedonia”, ne-a 
lăsat chiar amănunte asupra locului şi timpului când se face jocul mărturisind că a lăsat 
deoparte „unele jocuri pe care le practică numai fetele, cântecele pentru insecte şi cele care 
imită ocupațiunea părinților, în timpul verii şi primăverii”. 

Grigore Tocilescu a cuprins în volumul de folclor pe care l-a editat şi câteva cântece şi 
jocuri de copii, culese în special din Oltenia. 

Alexandru Bogdan, în lucrările sale „Cântece de copii şi jocuri” şi „Ritmica jocurilor de 
copii” a întreprins o minuțioasă analiză morfologică a ritmului copiilor. 

Marele colecționar al folclorului celor mici, Tudor Pamfile a întreprins cea mai 
sistematică investigație asupra acestui bogat repertoriu în lucrarea sa intitulată „Jocuri de 
copii”. 

F.L. Stănică a urmărit jocurile de copii, ca element național şi ca mijloc de cunoaştere a 
individualității. Nu poate fi trecut cu vederea nici repertoriul de copii înserat de G.I. 
Tazlăuanu în cel de-al 7-lea volum din „Comoara Neamului”. Preocupări în acest sens, în 
domeniul folclorului copiilor au mai avut Gh.I. Neagu, Ion C. Chițimia, Ion Muşlea, şi alții. 

Adevăratele culegeri ştiințifice şi sistematice în acest domeniu, sunt începute la noi de 
Constantin Brăiloiu şi George Breazul. Brăiloiu a intuit structuri ritmico-melodice, particulare 
în cazul repertoriului infantil, descoperind similitudini pe plan internațional. Brăiloiu a pus în 
evidență conservări foarte vechi de motive muzicale în repertoriul de jocuri, numeroase din 
ele fiind rezultatul unor conservări stratificate încorporate în timp în ele. Breazul a întrezărit 
rădăcinile adânci ale etosului tracic înfipt în „solul mănos al timpurilor preistorice.” 

Emilia Comişel a vădit o străruitoare preocupare față de studiul repertoriului, atât de 
bogat al cântecelor de copii. Contribuțiile sale, în acest sens, sunt remarcabile. Emilia Comişel 
susține că „Folclorul copiilor constituie un gen de sine stătător, care însoțeşte pe copil în toate 
manifestările, dezvoltându-se de-a lungul secolelor, în strânsă legătură cu jocurile lor şi cu 
educația pe care o primeau în familie”, subliniind totodată că „în cântecele şi scandările copiilor 
se păstrează vestigii ale unei străvechi culturi populare, –  obiceiuri şi credințe părăsite de adulți 
– forme lexicale şi morfologice vechi, nume ale unor personalități istorice, etc.” 

Preocupări în domeniul folclorului copiilor au avut de asemenea Nelu Ionescu neobosit 
culegător şi propovăduitor al cântecelor şi jocurilor din folclorul copiilor, etnomuzicologul 
Ghizela Sulițeanu – care a făcut o laborioasă investigație în creația tradițională a copiilor, 
etnomuzicologul Eugenia Cernea, care a cuprins în raza studiului său toate categoriile care 
fac parte din viața folclorică, specific copilărească, etnomuzicologul Steluța Popa care a 
făcut un studiu asupra obieciurilor de iarnă ale copiilor. 

Cercetările etnomuzicologice întreprinse de Traian Mârza au adus importante şi 
valoroase contribuții la studierea folclorului copiilor. 

Din cele menționate mai sus reiese clar că au existat de-a lungul timpului numeroase 
preocupări pentru culegerea şi explicarea bogatului şi variatului repertoriu, din folclorul 
copiilor, ele contribuind la o mai profundă cunoaştere a spiritualității poporului român. 
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2. Tipologia jocurilor muzicale 
Pentru studierea mai aprofundată a jocurilor muzicale din folclorul copiilor este absolut 

necesară o clasificare a lor; am catalogat aceste jocuri după mai multe criterii: după text, 
după scop, după timpul în care se cântă, după vârstă, după sex, după numărul de copii 
participanți la joc, după folosirea sau nefolosirea unor accesorii (obiecte sau jucării), după 
coregrafia jocului, după existența sau neexistența regulilor de joc. 

1. Clasificarea jocurilor în funcție de text: 
a. numărători: 

1) propriu-zise: a) scandate  
        b) cântate 
                     2) paralele:  a) scandate  
                                         b) cântate 
b. elemente cosmice şi meteorologice (soare, lună, negură, vânt, curcubeu) 
c. vietăți din natură (insecte, păsări, animale). 
d. formule utilizate la joc: 

- să nu greşească 
- să nu se uite 
- să nu se grăbească la ascuns 
- să nu vorbească 

e. plante 
f. glume, păcăleli, ghicitori, formule onomatopeice 
g. texte care satirizează defecte fizice şi morale 
h. când construiesc jucării şi în timpul jocului 
i. formule de comportament între copii 
j. istorico-sociale 
k. frânturi de limbă 
l. vorbirea păsărească 
m. jocuri propriu-zise 
 
2. Clasificarea jocurilor în funcție de scop 
       a. terapeutice: 1) preventive  
 
                                    2) curative       

b. invocarea ploii 
       c. de a glumi 

d. de a însoți jocul propriu-zis 
 
3. Clasificarea jocurilor în funcție de timpul în care se cântă: 

a. neocazionale – care se cântă în tot timpul anului 
 b. ocazionale: 

   1) legate de date calendaristice:  
                            a) primăvara  
   b) iarna 
                    2) pentru schimbarea vremii (când plouă, când ninge)                                                             
                          3) legate de evenimente din viața omului (jocuri de  

priveghi care sunt in realitate jocuri distractive) 
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4. Clasificarea jocurilor în funcție de vârsta copiilor: 
    a. între 3 şi 6 ani 
    b. între 6 şi 9 ani 
    c. între 9 şi 14 ani 
 
5. Clasificarea jocurilor în funcție de sex: 
    a. pentru fete 
    b. pentru băieți 
    c. mixte 
 
6. Clasificarea jocurilor în funcție de copiii participanți la joc: 
    a. individuale 
    b. colective:       1) de grup (ansamblu)       2) pe echipe  
7.  Clasificarea jocurilor în funcție de folosirea sau nefolosirea unor obiecte sau jucării: 
    a. jocuri fără accesorii 
    b. jocuri cu accesorii: 

- cu mingea 
  - cu coarda 

- cu cercul 
  - cu zmeul 
  - cu pietricele 
  - cu bețişoare 
  - cu jucării muzicale 
 
8. Clasificarea jocurilor în funcție de coregrafia jocului: 
    a. jocuri în cerc 
    b. jocuri în linie 
    c. jocuri cu roluri 
    d. jocuri cu palmele 
    e. jocuri cu degetele 
    f. jocuri imitative 
 
9. Clasificarea jocurilor în funcție de existența unor legi prestabilite: 
    a. jocuri cu reguli 
    b. jocuri fără reguli 
 
3. Elemente de ritm şi versifcaţie în jocurile muzicale 
În folclorul copiilor ritmul este elementul predominant. El se încadrează într-un sistem 

specific dar, în cîntecele şi jocurile copiilor întâlnim şi alte ritmuri – aksak, de dans, apusean 
(care a pătruns în special prin intermediul grădiniței şi al şcolii). În studiul său „La rythmique 
enfantine” Brăiloiu remarca faptul că există dubii în privința naturii propriu-zis copilăreşti a 
ritmului nostru. El arată că timpul reprezentând unitățile ritmice ale căror valori sunt optimile 
(egale în principiu cu silabele), legate două câte două, se constituie în serii de lungimi 
variabile de 4, 6 sau 8. Una din seriile cele mai frecvente, pe care Brăiloiu o consideră 
esențială este aceea de optimi. În cadrul unei asemenea serii se poate desfăşura un număr 
infinit de combinații ritmice, obținute prin diviziuni, concentrări de durate sau pauze. Iar 
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aceste diviziuni şi concentrări de valori nu derivă din duratele lungi sau scurte pe care le 
conține versificația (ea fiind de tip izocron) ci, dimpotrivă durata variată a silabelor se 
justifică prin „locul pe care îl ocupă aceste silabe într-un diapozitiv ritmic, care s-ar părea a fi 
prestabilit, şi cuvântul i se ajustează potrivit unor numeroase şi variate modalități.  

Aşadar Brăiloiu acordă primordialitate ritmului față de cuvânt, prin „ritmul copiilor” 
înțelegând un sistem ritmic, reprezentat printr-un cadru imuabil de 4, 6 sau 9 timpi, înăuntrul 
căruia cu ajutorul diviziunilor şi pauzelor – versul desfăşurat poate surprinde un număr mai 
mic sau mai mare decât timpii seriei respective. 

 
Principiile sistemului enunţate de Constantin Brăiloiu sunt: 
 1. Duratele se grupează două câte două, compunând serii de lungimi variabile: 2, 4, 

6, 8, 10, 12, cea mai frecventă fiind seria cu valoarea totală 8. 
2. Seriile, ca de altfel orice cuplu binar, încep cu accent: pot exista astfel necoincidențe 

ale accentelor metrice cu cele ale vorbirii obişnuite. 

 
3. Durata totală a seriilor se măsoară cu o „unitate primă” pe care o notăm cu optime – 

indiferent de numărul real al silabelor, valoarea globală a seriei reiese din numărul optimilor. 
4. În cadrul unor „strofe ritmice” se pot amesteca serii inegale (heterocrone): uneori se 

pot înşirui şi serii cu structuri interne deosebite (heteromorfe) atât uzocrone cât şi 
heterocrone. 

5. Seriile pot fi precedate de anacruze: în interiorul piesei durata anacruzei se preia din 
durata seriilor, numai seria de început poate fi supranumerară: deci pot apărea anacruze la 
sfârşitul oricărei serii sau oricărei fracțiuni catalectice. 

 

 
 
În compartimentele cu valoarea 2 ale seriei pot intra şi 3 unități. 

 

 
 
Chiar dacă este cea mai frumoasă, optimea nu este singura unitate de timp. Alături de 

ea apare şi pătrimea, combinația cea mai răspândită fiind 
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Foarte rar apare şi grupul de 4 şaisprezecimi 

 
 
Întocmai ca şi Brăiloiu, Alexandru Bogdan în lucrarea sa: „Ritmica cântecelor de copii” 

clasifică versurile copiilor în trei categorii versuri de 8, de 4 şi de 2 unități. Unitatea de timp 
pe care o notează cu cifra (1) 1 şi o numeşte „moră”, are durata egală cu timpul în care se 
pronunță, de regulă o silabă şi poate fi acoperită de unul din elementele ritmice, care – după 
cum spune Bogdan – sunt silabele accentuate, silabele neaccentuate, şi pauzele, toate de 
câte o unitate de timp. O grupă ritmică este formată din 2 sau 3 elemente ritmice; din 
împreunarea a două grupe ritmice rezultă un şir ritmic, iar două şiruri ritmice sau un şir cu o 
grupă, sau trei grupe laolaltă alcătuiesc un vers. De aici rezultă şi scrierea seriilor de opt 
timpi, în esență identică, doar că, în timp ce Brăiloiu foloseşte notația muzicală, Bogdan 
adoptă un cod de simboluri, parte din ele existente în literatura de specialitate, carte creată 
de el însuşi. Prin acestea el notează durata silabelor, anacruză, trioletele, gradul de 
intensitate al accentelor, raportul dintre raportul tonic şi cel metric, exprimat în durată şi 
accent. Notația sa devine mai complicată pe măsură ce numărul de silabe întrece în mod 
sensibil numărul de timpi ai seriei. Sistemul său de notație este însă mai puțin avantajos decât 
cel muzical, deoarece acesta din urmă conține absolut toate duratele, diviziunile binare şi 
ternare, grupările dependente de accent şi posibilitățile de notare ale momentelor 
excepționale, ce de asemenea subînțelegerea consacrată a accentelor fireşti principale şi 
secundare ale grupărilor de durată. 

Din cercetarea mai multor jocuri muzicale am constatat că unitatea de timp în ritmica 
copiilor este pătrimea. Acest lucru reiese din mişcarea ritmică cu care copiii însoțesc textul 
cântat, mişcare care este efectuată uniform pe fiecare pătrime: mişcarea brațului cu care se 
numără copiii, paşii săltați la jocurile de cerc, bătăile din palme la aceleaşi jocuri, ca şi la 
diferite formule. În cazul acesta nu silaba rostită (echivalentă cu optimea) este cea care 
impulsionează ritmul, ci mişcarea fizică, iar aceea este pătrimea. Copiii percep ritmul prin 
pătrime ca dovadă că în formulele melodice intonate de ei cu înălțimi exacte, de regulă 
concep perechile de optimi ca diviziuni ale pătrimii, manifestând aceasta prin intonarea 
ambelor optimi pe unul şi acelaşi sunet. 

O observație anterioară a Emiliei Comişel făcută în capitolul dedicat ritmicei copiilor din 
cursul său de folclor muzical, conduce către această idee. Autoarea arată, între altele, că în 
cadrul schemei de opt unități locul accentelor este imuabil, ele se succed după durate egale 
de timp (de obicei pătrimea), indiferent de numărul silabelor. Autoarea arată în continuare 
că în afara seriilor care valorează 8 optimi mai sunt şi seriile de 2, 4, 6, 10 şi 12 optimi. 

- seria de 2 optimi apare de obicei la sfârşitul jocului muzical, asociată cu un cuvânt 
poruncitor sau cu silaba fără sens. 
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- seria de 4 optimi se întâlneşte de obicei sub schemele 2 + 2. 
 
 
 
În cadrul acestei serii sunt des întâlnite şi substitutele sale ritmice: 

 

 
 
 
 

- seria de 6 optimi este reprezentată prin mai multe formule ritmice; fracționarea 
versurilor este de 2 + 2 + 2 sau 2 + 4 sau 4 + 2 
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şi cu anacruză inițială: 

 
 
 
 
se pot întâlni şi triolete: 

           
 
 
 
- seria de 10 optimi este reprezentată prin 2 + 2 + 2 + 2 + 2 sau 
2 + 2 + 2 + 4  sau  2 + 4 + 4. 
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- seria de 12 optimi în care fracționarea versurilor este  
de 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2  sau  4+8. 

 
 
 Amestecul neregulat de grupe metrice binare şi ternare este posibil datorită: 
a. divizării grupului metric în 3 sau 4 elemente 
b. existenței grupelor catalectice în interiorul versului 
c. concentrării a două sau trei unități de durată pe o silabă. 
 
Aşadar pe plan ritmic jocul muzical din folclorul copiilor utilizează numai trei durate: 

optimea, şaisprezecimea şi pătrimea. Aceste unități se grupează pe celule variate binare sau 
ternare. 

Specificitatea ritmului jocurilor muzicale rezultă din multitudinea de artificii în utilizarea 
anacruzelor, simple şi duble, de structurare a tipurilor de rimă, derivatele ritmice ale 
formelor primare şi bogăția combinațiilor de durată. 

Sistemul de versificație al jocurilor muzicale, strâns legat de ritm, are trăsături proprii: 
a. versurile au 2 până la 13 silabe, cele mai răspândite fiind cele hexasilabice şi 

octosilabice 
b. în afară de versuri pare (2, 4, 6 etc. silabe) folclorul copiilor cunoaşte şi versuri impare 

(5, 7, 9, etc. silabe) 
c. versurile catalectice sunt uneori întregite cu silabe de completare ca şi în folclorul 

adulților 
d. versurile sunt izometrice sau heterometrice 
e. versurile nu se grupează în strofe, ci se înlănțuie după rimă câte 2-3 până la 10 
f. unui vers îi pot corespunde scheme ritmice variate adesea chiar ca structură 

 
 
g. în unele versuri durata silabelor apare alungită (pătrimea) 
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h. unei scheme de 8 unități îi corespund versuri inegale ca număr de silabe, dar egale ca 
durată: accentele se succed după durate egale de timp (de obicei pătrime) indiferent de 
numărul silabelor 

 
 
i. în triolete accentele coincid totdeauna cu accentul cuvântului (tonic) 
j. formulele ritmice din folclorul copiilor se încadrează în 4 categorii de scheme ritmice: 

1. formate numai din optimi 
 2. formate numai din pătrimi 
 3. formate numai din optimi şi pătrimi 
 4. formate din optimi, pătrimi şi şaisprezecimi 
 
În jocurile muzicale grupările bisilabice pot fi înlocuite de grupări trisilabice 

 
Mai rar apar şi formule ca: 
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Pe parcursul unui joc muzical ritmul poate consta din câteva serii de aceeaşi alcătuire, 
dar mai frecvent, datorită heterometriei versurilor, combinațiile ritmice sunt variate. 

 

 
 

Conchidem deci că în ritmul jocurilor muzicale din folclorul copiilor întâlnim: 
a) serii ritmice egale, cărora le corespund versuri egale ca număr de silabe (izometrice), 

care pot fi 
 - serii cu aceeaşi structură şi durată (izomorfe şi izocrome) 
 - serii cu structură variată (izomorfe şi heterocrone) 
b) serii inegale cu versuri: 
 - de aceeaşi dimensiune (izometrice) 
 - de dimensiuni diferite (heteromorfe) având 
  1. aceeaşi structură (heteromorfe şi izocrone) 
  2. structură variată (heteromorfe şi heterocrone) 
c) serii ritmice egale cu durată de 4, 6, 8, 10, 12 optimi (ultimele două se întâlnesc mai rar) 
d) strofele ritmice cu alcătuire variată în ce priveşte numărul de silabe, durata şi 

structura lor, par de origine mai nouă sau sunt insuficient crisalizate, în procesul acceptării 
de colectivitatea copiilor. 

Se observă o interdependență între structurile ritmice, melodice şi mişcările care le 
însoțesc. Numai acestea toate la un loc formează structura caracteristică jocului muzical, din 
folclorul copiilor. 

 
4. Melodia jocurilor muzicale 
În jocul muzical copilul este atât de preocupat de mişcare, de jocul în sine şi de ceea ce 

se spune în text, încât el acordă mai puțină atenție melodiei, aceasta trecând pe un plan 
secundar. Unele melodii de joc se apropie de vorbire prin materialul sonor extrem de redus, 
prin simplitatea liniei melodice şi respectarea accentelor tonice. În toate jocurile muzicale, 
linia melodică este simplă, flosind intervale mici (secunda mare, terța mică, rar cvartă sau 
cvintă) având în general un profil descendent. 

Culturile muzicale tradiționale de pretutindeni nu cunosc un limbaj mai simplu decât 
acele pe care şi l-au creat şi îl cultivă copiii. Aceste structuri melodice sunt determinate de 
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posibilitățile interpretative ale celor mici în contextul unui funcționalism cunoscut, strâns 
legat de nivelul de dezvoltare psiho-fizică a copiilor. Toate cântecele care însoțesc jocurile 
au un caracter silabic, giusto, jucăuş, vesel, antrenant. Câmpul intonațional limitat la un 
ambitus foarte restrâns, în cadrul căruia se succede o intervalică simplă demonstrează uriaşa 
forță de atracție a acestor jocuri asupra celor mici. Liniile melodice se conturează printr-o 
ingenioasă dezvoltare motivică, înscriind în mers ascendent sau descendent, succesiunea 
intervalelor necunoscând decât prime, secunde mici şi secunde mari, terțe mici şi terțe mari, 
cvarte şi cvinte perfecte. 

Majoritatea jocurilor muzicale se reduc doar la intonarea melodică a versurilor într-un 
ritm regulat şi nu au o melodie organizată cu formă fixă. Cele câteva cântece de joc mai 
dezvoltate sunt influențate sau preluate din folclorul maturilor, sau sunt cântece 
froebeliane. 

În multitudinea de jocuri muzicale luate în considerație, am găsit scări muzicale arhaice 
cristalizate treptat, pornind de la bitonul sol – mi, formulă celulă a copiilor, continuând cu 
formațiunile prenodale şi prepentatonice, mergând, prin amplificare treptată, cu sunete 
superioare şi inferioare, până la constituirea heptacordică. 

Analizând melodica jocurilor muzicale culese, am constatat că cele mai frecvente scări 
sunt: 

 
În sistemele prepentatonice se observă o mare varietate de tipuri: 
 
1. În melodiile bitonale deosebim următoarele structuri: 
      a) de terță mare şi mică 
      b) de cvartă ascendentă şi descendentă 
      c) de cvintă perfectă 
 
2. În melodiile tritonice întâlnim structuri: 
      a) de cvartă 
      b) de cvintă 
      c) de sextă 
 
3. În melodiile tetratonice, întâlnim structuri: 
      a) de cvintă 
      b) de sextă 
      c) de septimă 
      d) de nonă 
 
În cântecele care însoțesc jocurile de copii se întâlnesc şi scări pentacordice, 

pentatonice, hexacordice şi foarte rar heptacordice. 
Melodica jocurilor muzicale din folclorul copiilor are caracter vocal şi silabic. Cântecele 

care însoțesc jocurile sunt similare cu cele din primele faze de invenție muzicală a omenirii. 
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Limitarea materialului sonor şi a ambitusului îşi au explicație – după cum susțin unii 
otolaringologi, în fenomenele proprii primelor etape ale genezei muzicale, ale formării 
limbajului muzical. 

Cele mai simple melodii sunt cele ale numărătorilor muzicale, care sunt rostite adesea 
într-o formă ritmizată: urmează cele cântate pe un singur sunet, monocordice, unitonice. 
Bicordiile sunt alcătuite din secunde mari cu finala în poziție inferioară şi mai rar cu finala în 
poziție superioară. Bicordiile cele mai frecvent întâlnite sunt cele alcătuite din terțe mici, cu 
finala pe sunetul de la bază. Terța mare este mai bogat reprezentată în structuri tricordice 
de natura unui picnon cu finala pe sunetul de bază. Lărgirea câmpului sonor al terței se face 
în 2 direcții: printr-un salt de terță mică de la sunetul superior, fixând deschiderea spre 
pentacordul major sau printr-o cvartă descendentă de la sunetul de bază. Spațiul sonor al 
cvartei perfecte se constituie în structuri bitonice cu finala pe sunetul inferior sau pe cel 
superior. Unerior, perimetrul cvartei se obține printr-un salt ascendent de terță mică de la 
sunetul sperior al unei bicordii sau printr-o deplasare cu o terță mică descendentă de la 
sunetul inferior al unei bicordii, această treaptă constituind sunetul de bază al melodiei. 
Cânpul sonor al ambitusului de cvintă cuprinde structuri tritonice cu sunetul final în poziție 
mediană sau inferioară precum şi stucturi tetratonice cu sunetul final la bază sau la vârf. În 
cântece mai dezvoltate apare relativ frecvent pentacordul major. Structurile pentatonice 
cunosc două ipostaze, prin ele făcându-se deschiderea spre hexacordul minor şi spre modul 
eolian. Hexacordul major cu sunetul final la bază sau mai rar pe treapta a doua sau a treia 
cunoaşte o dezvoltare ascendentă prin terța mică de la sunetul superior, pregătind intonația 
modului ionian. 

În pofida simplității sale linia melodică înscrie totuşi un contur, în majoritatea cazurilor 
cu un profil descendent, în contextul acestor melodii îmbinându-se organic o mare varietate 
a motivelor care se succed cu o frecvență inegală. 

În ceea ce priveşte forma arhitectonică, melodiile jocurilor muzicale sunt alcătuite din 
motive. Ele au o formă liberă, fiind construite din celule identice, repetate sau diferite, 
îmbinate după necesitățile textului literar. În cursul jocurilor muzicale, melodiile suferă 
adesea transformări: 

     a) simplificarea melodiei 
     b) simplificarea texului sau adăugarea unor versuri noi 
     c) menținerea unei părți a melodiei 
     d) adaptarea textului inițial la o melodie nouă. 
     e) punerea unui text nou pe melodie veche cunoscută 
 

*   *   * 
 
Reluând concluziv cele constate până aici se poate afirma că jocul muzical din folclorul 

copiilor are următoarele caracteristici: 
 - sincretismul (îmbinarea jocului cu versul, melodia şi ritmul) 
 - predominarea elementului ritmic, legat de mişcare 
 - simplitatea melodiei 
 - construcția melodică pe bază de motive 
 - existența unui sistem ritmic şi de versificație proprie 
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5. Universalitatea jocurilor muzicale 
Repertoriul de joc al copiilor are şi trăsături importante de universalitate. Potrivirile 

structurale care există între formele de viață şi valorile spirituale sunt sesizabile în jocurile 
copiilor tuturor popoarelor. 

Paul Collaer spunea că: „universalitatea folclorului infantil este o consecință a condiției 
umane, avându-şi geneza în etapa de început a formării limbajului muzical”. 

Constantin Brăiloiu pune în evidență caracterul universal al ritmului prezent în jocurile 
cu muzică şi dans ale copiilor din câteva țări din Europa, cu toate că graiurile şi contextul 
acțional ce însoțesc piesele folclorului infantil studiat, sunt diverse. Ca stare, unele elemente 
componente ale jocurilor pot avea o universalitate mai mare decât altele. 

Făcând o culegere de jocuri muzicale, în rândurile copiilor aflați în Tabăra Internațională 
de la Eforie Sud, cu ocazia „Festivalului Copiii Lumii Doresc Pacea” – edițiile 1983, 1984, 1985, 
1986, 1987 şi 1988, am constatat că repertoriul de joc al copiilor are trăsături importante de 
universalitate în ceea ce priveşte ritmul, linia melodică şi uneori chiar textul jocului muzical, 
existând totodată fără îndoială şi o influență a factorului geografic. 

Spre exemplificare dăm mai jos jocul „Podul de piatră” la care am găsit similitudini în 
ceea ce priveşte desfăşurarea lui la încă 8 naționalități: iugoslavă, bulgară, maghiară, 
poloneză, suedeză, cehoslovacă, engleză şi daneză, prin comparație cu  

 
Versiunea românească a jocului 
 

 
 
 Podul de piatră s-a dărâmat 
 a venit apa şi l-a luat. 
 Vom face altul pe râu, în jos, 
 altul mai trainic şi mai frumos. 
  
Desfăşurarea jocului. Dintr-un grup de copii, (de obicei între 7 şi 12 ani) se desprind doi, 

care îşi aleg câte un nume fiecare, fără ca ceilalți copii să audă. De obicei aceste două nume 
reprezintă o pereche înrudită dar în acelaşi timp opusă de obiecte sau ființe spre exemplu: 
lămâia şi portocala, furculița şi lingura, paharul şi farfuria, vioreaua şi bujorul şi altele. Cei doi 
copii aşezați față în față se prind de mâini şi le ridică în sus formând o boltă, iar ceilalți copii, 
în şir unul după altul ținându-se de mâini, trec pe sub mâinile acestor copii, ca apa râului pe 
sub un pod. În timpul acesta tot grupul de copii cântă cântecul de mai sus. De regulă, pe 
ultimul copil din şirul care trece pe sub „pod”, cei doi copii îl prind între brațe, pe care le lasă 
în jos la trecerea lui, şi îl întreabă: „la cine vrei, la lămâie sau la portocală?”. Copilul îşi alege 
una dintre cele două. Atunci copiii care reprezintă „podul” îi spun să treacă în spatele celui 
care poartă numele ales. Conversația se petrece în şoaptă, pentru ca ceilalți copii să nu poată 
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fi influențați când vor face şi ei alegerea, favorizând în mod subiectiv pe vreunul dintre 
reprezentanții „stâlpilor podului”. Când şirul de copii care treceau pe sub pod s-a terminat, 
ei se află împărțiți în două tabere, sub forma a două şiruri de copii care unul în spatele 
celuilalt se ține fiecare de mijlocul celui din fața sa, iar „căpeteniile” şirurilor, în persoana 
celor ce au reprezentat „podul” trag o linie perpendiculară față de poziția şirurilor pe terenul 
pe care joacă, se prind de mâini, ambii copii proptindu-şi piciorul cu vârful la marginea liniei 
şi se trag ajutați fiecare de şirul său, până când una din tabere reuşeşte să o tragă pe cealaltă 
parte peste linia trasă perpendicular. Tabăra care reuşeşte acest lucru este cea câştigătoare. 

Acțiunea jocului este la toate variantele străine aceeaşi, cu excepția motivului final, 
(tragerea peste linie a celor două tabere de copii dispuşi în şiruri), motiv care pe de o parte 
în unele versiuni există iar în altele nu: iar pe de altă parte îl întâlnim şi în finalul altor jocuri. 

 
Versiunea iugoslavă 
 

 
 
  Laste prolaste! 
  Kroz goru nam dolaste! 
  Nasa gora zelena, 
  A vasa e sarena. 
- Kod koga hoces, kog ljubicice ili kog visibabe? 
- Kod visibabe 
- Kod mene. 
 
Traducerea: 
  Treceți rândunelelor! 
  Prin păduri veniția la noi! 
  Valea noastră este verde 
  Iar a voastră este pestriță. 
- La cine vreți? La viorea sau la ghiocel? 
- La ghiocel 
- La mine. 
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Versiunea bulgară: 
 
Kralio Portalio 
 

 
 
  Kralio, Portalio 
  Otvori porti, 
  Ce otivă țaria 
  Dneska na voina. 
  Otvori ghi, zatvori ghi 
  Samo edna ostavia! 
 
- Na kolko si godini? 
- Na sedem 
- Edno, dve, tri, cetiri, pet, şest, sedem, Koe izbiriş, țarița ili karalița? 
 
Traducerea: 
 Crai Portalio, 
 Deschide poarta! 
 Împăratul vine astăzi la luptă. 
 Deschide poarta şi închid-o, 
 Numai pe una opreşte-o! 
 
- Câți ani ai? 
- Şapte. 
- Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte (Fetița este balansată între brațele celor care 

întruchipează poarta de şapte ori). Ce alegi tu, împărăteasa sau regina? 
- Împărăteasa. 
 
 
 
 
 
 
 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Gabriela RUSU-PĂSĂRIN • Amelia Loredana ETEGAN 

56 

 
Versiunea maghiară: 
 

 
 
- Itthon vagye hidasmester? 
- Itthon vagyok, csak most jöttem. 
- Eress at a hidad alatt! 
- Nem eresztlek, mert leszakad. 
- Ha leszakad, megesinalom. 
- Miböl tudnad megesinalni? 
- Hozok neked arany agat. 
- Elmegyek a zold erdobe. 
- Bujj, bujj zold ag, zold levelecske 
- Nyitva van az arany hapu 
- Csak bujjatok, rajta 
- Rajta, rajta, 
- Leszakadt a pajtam (bis) 
- Bennmaradt a macska! 
 
Traducerea: 
- Eşti acasă, tu, meşter podar? 
- Sunt acasă, tocmai adineauri am sosit. 
- Lasă-mă să trec pe podul tău! 
- Nu te las că se rupe. 
- Dacă se rupe ți-l repar. 
- Cu ce-ai putea să-l repari? 
- Mă duc în pădurea verde 
- Şi îți aduc crengi de aur. 
- Pentru că te duci în pădurea verde, 
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- Intră, intră, creangă verde, frunzuliță verde, 
- Este deschisă poarta de aur. 
  Intrați cu toții, 
  Haideți, că s-a rupt hambarul, s-a rupt hambarul, 
  A rămas înăuntru pisica! 
 
Nu există la sfârşitul jocului motivul tragerii peste linie a taberelor de copii. 
  
 
Versiunea poloneză: 
 

 
 

Budujemy mosty 
Dla pana starosty 
Trzy koni przepuszczamy 
A jednego zatrzymamy 

 
Traducerea: 
 Vom construi poduri 
 Pentru domnul şef, 
 La trei căi le vom da drumul, 
 Iar unul vom opri. 
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Versiunea suedeză: 
 

 
 

 
 
  Bro bro brejja 
  Stockar och stenar 
  Alla goda nenar 
  Ingen slippar hartram hartram 
  Forran han sager sin karestas namm 
  Vad hertrer han? 
  Har du tragit prastens skor? 
  Prastens skor? Prastens skor? 
  Har du tragit prastens skor? 
  Ja eller nej? 
 
Traducerea: 
 
  Bro bro brejja 
  Bolovani şi trunchiuri 
  Toate fetele sunt bune 
  Nimeni nu poate trece printre ele 
  Înainte de a spune numele dragostei sale 
  Ai luat pantofii preotului? 
  Pantofii preotului? Pantofii preotului? 
  Ai luat pantofii preotului? 
  Da sau nu? 
   
 Da este unul din stâlpii podului, Nu este celălalt. Legănarea copilului între brațe se 

face ca şi la jocul bulgar. 
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Versiunea cehoslovacă: 
 
 

 
 
  Zlatá brána otevrenápĕ 
  Zlatya Klicem podeprená 
  Kdo do ni vejde 
  Tomu hrava sejde 
  At’je toten nebo ten 
  Presti me ho kostetem 
  
Traducerea: 
  Poarta de aur 
   

Poarta de aur este deschisă cu cheia 
  Care o propteşte 
  Cine intră prin poarta aceasta 
  Aceluia îi cade capul 
  Fie că este unul sau altul 
  Îl izbim cu mătura 
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Versiunea engleză: 
 

 
  
 
 
  London Bridge is broken down, 
  Is broken down, is broken down, 
  London Bridge is broken down, 
   My fair lady, 
 
  Build it up with bricks and mortar, 
  Bricks and mortar, bricks and mortar 
  Build it up with bricks and mortar, 
   My fair lady, 
 
  Bricks and mortar will not stay, 
  Will not stay, will not stay, 
  Bricks and mortar will not stay, 
   My fair lady, 
 
  Build it up with penny loaves, 
  Penny loaves, penny loaves, 
  Build it up with penny loaves, 
   My fair lady, 
 
  Penny loaves will mould away, 
  Mould away, mould away, 
  Penny loaves will mould away, 
   My fair lady, 
 
  What have this poor prisoner done, 
  Prisoner done, prisoner done, 
  What have this poor prisoner done, 
   My fair lady, 
  Stole my watch and lost my key, 
  Lost my key, lost my key, 
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  Stole my watch and lost my key. 
   My fair lady, 
 
  Off to prison you must go, 
  You must go, you must go, 
  Off to prison you must go, 
   My fair lady, 
 
Traducerea: 
 
       Podul Londrei 
 
  Podul Londrei este dărâmat 
  Este dărâmat, este dărâmat 
  Podul Londrei este dărâmat 
  Frumoasa mea doamnă 
 
  Să-l construim cu cărămizi şi mortar 
  Cărămizile şi mortarul nu vor rezista 
  Să-l construim cu pâinişoară de un penny 
  Pâinişoarele de un penny vor mucegăi 
  Ce a făcut acest biet deținut? 
  Mi-a furat ceasul şi mi-a pierdut cheia 
  - Trebuie să mergi la închisoare! 
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Versiunea daneză: 
 

 
                    Bro bro brille, 
  Klokken ringer el’ve 
  Kejseren star pe sit fine hvide slot 
  Hvidt hvidt som et kvidt 
   
                    Sort sort som et kul 
           Far far kringsmand 
  Daden skal du lide 
  Den der kommer aller sidst 
  Skal i den sirte gryde 
  Forste gang sa la vi ham ga 
  Anden gang sa ligesa 
  Tradie gang sa far vi ham 
  Og putter ham i gryden. 
  
Traducerea: 
  Bro bro brille 
  Sună ora unsprezece 
  El stă în castelul frumos şi nou 
  Alb ca o cretă este castelul, 
  Negru ca cărbunele 
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  Un luptător merge la război 
  - Tu, luptătorule vei muri! 
  Care vine ultimul, intră în ceaun 
  Lasă să treacă primul, 
  La fel pe al doilea, 
  Pe al treilea îl luăm şi îl punem în ceaun. 
 
 Nu poate fi vorba de o înrudire melodică a cântecelor aparținând acestui joc pe 

scară europeană, ci doar de o similitudine în ceea ce priveşte desfăşurarea jocului. 
Există însă şi jocuri care se aseamănă atât ca melodie cât şi ca text şi acțiune, de 

exemplu jocul „A fost o păstoriță” împrumutat din folclorul copiilor francezi: 
 
Versiunea franceză      prin comparație cu     Versiunea română 
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CONCLUZII 

 
Importanța studierii mai aprofundate a jocurilor muzicale rezidă din însăşi tematica lor 

şi din formele de manifestare. Aceste jocuri sunt cunoscute deopotrivă de copiii satelor cât 
şi de cei de la oraş. Ele constituie un material foarte bogat şi important pentru dezvoltarea 
fizică a copiilor, dar şi pentru educația lor civică, morală şi artistică. 

Aşadar, o mai profundă cunoaştere a jocurilor muzicale ale copiilor, fenomen viu, 
dinamic, în permanentă efervescență, contribuie în mod eficient la educarea estetică a 
copiilor, ele fiind prima treaptă în educația muzicală şi în dezvoltarea personalității umane, 
conctituind o verigă care leagă trecutul de prezent şi viitor. 

Jocul este terenul pe care se pot exercita cele mai complexe şi importante influențe, 
atât în privința proceselor psihice, cât şi în ceea ce privesc capacitățile motrice. De aceea s-a 
spus, pe bună dreptate, că în joc se pun bazele personalității şi caracterului copiilor, jocul 
fiind totodată un nesecat izvor de echilibrare a conduitei. 

În lucrarea de față m-am oprit asupra aspectelor caracteristice ale jocurilor muzicale ale 
copiilor, reliefând toate verigile care le compun. Am tratat jocul muzical din toate punctele 
de vedere: psiho – pedagogic, etnomuzicologic, şi metodic, definindu-l, nu atât prin natura 
sa, cât prin efectele sale formative, punând pe prim plan problema funcțiilor jocului. 

Trebuie să menționez aici faptul că studiul a fost realizat pe baza unor cercetări 
întreprinse de mine în taberele de şcolari între anii 1976 şi 1988.   

În esență jocul muzical reprezintă o şcoală deschisă şi cu un program tot aşa de bogat 
precum este şi viața însăşi.. Având în vedere pe de o parte marile potențe educative ale 
jocului şi  pe de altă parte vârsta căreia îi este cel mai propriu, este firesc şi chiar necesar ca 
jocul să constituie activitatea de bază în grădinițe şi şcoli.. Rolul şi importanța jocului muzical 
constau în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare şi consolidare a cunoştințelor, 
punând în valoare şi antrenând capacitățile creatoare ale copiilor. Se realizează astfel o 
îmbinare între activitatea de învățare şi joc, elevii învățând cu plăcere şi interes. Pedagogia 
germană din Şcolile „Waldorf”, unde utilul se îmbină cu plăcutul, învătarea făcându-se doar 
prin joc, a dat rezultate extraordinare, fiind un exemplu în acest sens. 

Jocurile muzicale, alături de celelate forme şi mijloace educative specifice activității 
desfăşurate în grădinițe şi şcoli. contribuie la formarea multilaterală a personalității copiilor, 
la pregătirea lor pentru muncă şi viață. 

Formele tradiționale ale jocurilor, deopotrivă ca mijloace creative şi recreative, se 
regăsesc în folclorul tuturor popoarelor. 

Jocurile muzicale din folclorul copiilor sunt moştenite din cultura populară românească 
şi au fost transmise prin tradiție din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Cercetarea 
ne-a arătat că acest capitol al creației populare este foarte bogat şi variat. 

Jocurile muzicale oglindesc trăsăturile specifice de dezvoltare a diferitelor trepte de 
vârstă a copiilor, puterea lor de înțelegere şi concepție artsitică. Piesele nu au o formă fixă, 
fiind în continuă mişcare şi transformare. Aceeaşi temă îmbracă forme diferite, de la o 
localitate la alta, de la copil la copil, câteodată. Elementele noi se împletesc cu cele vechi, 
reflectând datini şi obiceiuri din perioade istorice diferite. Izvorând din însăşi lumea copilăriei 
acest capitol al creației populare are un puternic ecou în conştiința celor mici. 

Dezvoltarea multilaterală a copiilor se desfăşoară sub influența echilibrată a  numeroşi 
factori, unul dintre ei fiind educația artistică. Muzica, cea mai profundă şi complexă dintre 
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arte, dă naştere unor temeinice sentimente estetice care sprijină dezvoltarea intelectuală şi 
ridică pe o treaptă superioară mobilurile activității umane. De aceea este important să se 
înceapă educația muzicală cât mai de timpuriu, iar jocul muzical trebuie să reprezinte unul 
din mijloacele de bază ale educației muzicale la vârsta copilăriei.   

Având valențe formativ – educative deosebite, jocul muzical trebuie să-şi găsească o 
pondere importantă în cadrul activităților cu elevii mici. 

Lucrarea de față şi-a propus să realizeze un studiu privind jocurile muzicale ale copiilor 
şi importanța lor pentru dezvoltarea armonioasă a acestora. Sper că a reuşit.  
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JOCURILE TRADIŢIONALE DE COPII DIN OLTENIA SAU 
DESPRE EXPRIMAREA INFANTILĂ A LIBERTĂŢII 

 
dr. Ion BĂLOSU, etnolog 

 
PREAMBUL 
Lumea s-a jucat dintotdeauna, oriunde şi se joacă la fel şi acum. Plăcerea ludensului este 

una necesară, vitală. Ne aflăm, prin urmare, într-o lume – realitate care poate fi definită ca 
un perpetuum ludic. Formularea subliniată îi aparține lui Gabriel Liiceanu, care în prefața la o 
celebră şi clasică lucrare, nu se sfia să afirme că jocul este, de fapt, o sigură garanție... a 
reflexului libertății. Şi ar fi vorba de o formă de libertate naturală, totală şi nu una construită, 
promisă sau câştigată. 

Lucrarea prefațată de către Gabriel Liiceanu este desigur, Homo ludens, capodopera 
olandezului Johan Huizinga, o carte care persuadează asupra ideii că, îndeobşte, jocul este 
parte integrată în cultură, iar cultura, la rându-i, are atributul, însuşirea de joc. Prin urmare, 
Huizinga consideră jocul o exprimare directă a culturii sau o manifestare a culturii. Nu este 
doar o necesitate biologică, ci trebuie tratat cu mijloacele nuanțate ale unei gândiri care 
trimite la ştiința culturii. Tale quale! (Huizinga 1998, p. 34). 

În acest context, autorul olandez consideră jocul mai vechi decât cultura şi asta pentru 
că niciodată cultura nu a existat în afara unei comunități, în afara unei societăți omeneşti, fie 
ea oricât de primitivă, sau mai ales. Animalele se joacă, precum oamenii şi înaintea lor, 
desigur. Se pare că la copii şi la animale jocul nu înseamnă doar o pornire elementară, o 
replică la un imperativ, genuin sau la o reacție psihică, ci este determinată tot fiziologic. 

Homo ludens va ramâne în continuare o carte fundamentală în domeniu (deşi apărea în 
prima sa ediție în 1932) pentru că abordarea, susținerea ei ştiințifică este una 
multidisciplinară (nu numai etnologică, antropologică, ci şi psihologică, sociologică, 
filozofică, istorică etc.). Din perspectivă psihologică, spre exemplu, jocul ține de folositor, 
necesar. Cu toate că acest punct de vedere a fost acceptat, ca principiu, divergențele între 
specialişti au fost mari. S-a crezut inițial că jocul este o formă de defulare, sau o descătuşare 
de prisos de încărcătură vitală, sau psihică. Alte interpretări considerau jocul drept o formă 
de imitație, de recreere, sau ca fază incipientă de pregătire a unei acțiuni sau activități 
serioase. Mai mult, s-a considerat şi încă se consideră că jocul este o formă de eliminare 
periodică a unor tare conceptuale, periculoase pentru individ şi pentru societate, sau este, 
grosso modo, împlinirea prin imaginație a unei dorințe, a unei nevoi. 

De fapt, toate aceste formulări care încearcă să lămurească propensiunea către joc a 
omului, în general şi a copilului, în special, au o bază comună, o realitate indelebilă: jocul, în 
/ prin toate cuprinderile şi limbajele sale tinde să transforme realitatea, să o facă să fie altfel 
şi altceva. 

La întrebarea de ce avem această înclinare spre joc, cu toate presupusele lui motivări, 
Huizinga răspunde printr-o butadă: natura ne-a jucat un renghi: în loc să ne dea „funcții 
folositoare, cum ar fi detaşarea, destinderea, pregătirea pentru viață şi compensarea 
nerealizărilor, cu ajutorul şi prin „medierea unor practici şi relații pur mecanice“, ea, 
natura,... „ne-a dat Jocul, cu încordarea lui, cu bucuria lui, cu «hazul» lui“. (Idem, p.39). 
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În altă ordine, toți autorii importanți care s-au ocupat de teoria jocului, în afara celui citat 
mai sus, adică L. Frobenius, G. Bataille, J. Heidemann, S. Miller, J. Ermann, Le Goff, G. 
Gusdorf, J. Piaget, L. S. Vîgotski, A. Adler etc. au considerat, fară doar şi poate, că jocul nu 
aparține nicidecum futilului sau nebuniei. Este, de fapt, dincolo de nebunie şi dincoace de 
înţelepciune. Dar, indiferent cât am încerca să definim jocul din orice perspectivă ştiințifică 
(sau multi-ştiințifică), trebuie să conştientizăm faptul că el are forme şi formule distincte, 
specifice, are, prin urmare, autonomie. Fiind între dincolo şi dincoace, jocul nu este nici 
adevăr, dar nici neadevăr, este în afara unor diferențe definitive. Astfel de distincții pot fi 
căutate în continuare; este, la fel, dincolo de rău şi dincoace de bine. Şi ca o concluzie în sfera 
ontologicului, jocul nu are atribute de ordin moral, nu este nici virtute, dar nici păcat. (Idem, 
p.44). 

În această „ordine“ a disjuncțiilor, am putea stabili oarece punți între joc şi estetic, sau, 
cel puțin, cu categoria de frumos; până la urmă, relația cea mai apropiată a jocului este cu 
formele de exprimare ale culturii minore sau majore. (Idem, p. 40-45). 

Cum afirma tot Huizinga, jocul nu poate fi conceput şi determinat în afara acţiunii libere. 
Orice coerciție, de orice natură, socială, pedagogică, politică, distruge jocul, îl lipseşte de 
fondul său esențial. Regulile jocului nu țin de constrângere, ci de acceptare. Altfel, jocul nu 
poate “ființa” în afara rânduielii consimțite. Şi totuşi, mai ales în lumea infantilă, jocul este 
determinat şi de plăcerea de a (se) juca. Dar, în acest caz, trebuie să facem distincție între 
joc şi joacă. Joaca, în limba română nu este sinonimă cu jocul. Ea, pentru a se întâmpla, nu 
are nevoie de reguli; este o improvizație imaginativă; este posibil, uneori, după părerea unor 
psihologi, ca joaca să devină joc, adică să aibă loc trecerea de la nemijlocit la mijlocit şi când 
se naşte, de facto, regula. 

Să considerăm în continuare că jocul este o ieşire din cotidian, din, ... profan. Iar copiii 
conştientizează cât se poate de bine această trecere care este, în fine, temporară. 

 
CÂTEVA CONSIDERAŢII LINGVISTICE 
În limba română, jocul este definit în DEX prin ... acțiunea de a (se) juca, dar şi prin 

petrecere distractivă: joc de societate, joc de cuvinte; a juca, însă, are şi sensul de a dansa 
un... joc popular. Mai are, de asemenea, sensul de întrecere sportivă (Jocurile Olimpice), de 
interpretare a unui rol în teatru, film, operă etc.; este şi acţiune distractivă legată de hazard 
(jocul de cărți); apare şi în expresii de genul ... a face jocul cuiva etc. 

Vocabula joacă este sinonimă cu distracţia copilăroasă şi este o derivație regresivă din (a) 
juca. 

După cum se poate remarca, semantica dezvăluită de dicționar mizează în principal pe 
sensurile de distracţie, de întrecere sportivă, de dans popular. 

Traducătorul lucrării lui Huizinga, H. R. Radian, remarca în nota din începutul cărții că 
substantivele româneşti joc şi joacă şi verbele româneşti corespondente au  sensuri diferite. 
De aceea, traducătorul a fost nevoit, desigur, în funcție de context, să folosească şi joc şi 
joacă şi asta pentru că, în olandeză, cele două sensuri sunt definite printr-un singur cuvânt 
(ol. spel). Şi totuşi, fără a încerca să-l contrazicem pe H. R. Radian, ni se pare că nici în 
româneşte înțelesurile celor două vocabule nu sunt suficiente pentru a exprima categoria 
de joc (aşa cum le conturează semantic Huizinga), câtă vreme dicționarul mizează pe ... 
distracție. 

Şi totuşi, până la urmă, Huizinga ne lămureşte. În limbile romanice, etimologia cuvântului 
joc este latinească; provine din iocus, iocare, care înseamnă mai mult “glumă, şotie” şi nu joc. 
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Probabil aceasta este şi cauza pentru care în franceză, ca şi în spaniolă, italiană, portugheză, 
şi cum spuneam, în limbile romanice, în general, acesta este sensul definitoriu. De fapt, în 
latina clasică iocus, iocare nici nu avea în vreun fel sensul de joc. Pentru acest cuvânt, în latina 
clasică, exista termenul ludus, ludere care se referea la jocul copiilor, la destindere, 
competiție, la reprezentația liturgică, scenică, la jocul de noroc. Se pare că, încă de timpuriu, 
în spațiul latin, iocus l-a înlocuit pe ludus, preluîndu-i, parțial, şi semnificațiile originare. 

 
ÎNCERCARE DE TAXINOMIE A JOCURILOR DE COPII DIN OLTENIA 
Tipologizarea jocurilor de copii din Oltenia ar părea, la prima vedere, a fi o operație destul 

de simplă. Şi totuşi, încep să apară probleme atunci când consulți culegerile folclorice privind 
acest subiect. Alcătuirile la care ne referim cuprind îndeobşte texte poetice, nu şi rituale. 
Uneori, pe baza textului, putem să ne dăm seama de felul şi nuanța jocului. Ne stau, prin 
urmare, la dispoziție studiile şi antologiile de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea semnate de autori importanți precum G. Dem. Teodorescu, Al. Lambrior, 
P. Ispirescu, I. Pitis, P. N. Papahagi, Al. Bogdan, Gr. Tocilescu, B. P. Hasdeu, I. S. Floru, T. 
Pamfile. De folos ne sunt şi lucrările unor specialişti contemporani precum I. Muşlea, I. C. 
Chițimia, Emilia Comişel, Gh. I. Neagu, V. Molan, Ovidiu Bîrlea, Ivan Evseev etc. 

Este adevărat că studiile pe care le avem la îndemână au abordări printre cele mai diferite, 
fie folclorice sau etnografice, fie muzicologice, etnopsihologice, psihice, fie pedagogice, mai 
nou etnologice sau antropologice. Rămân însă, după cum afirmam deja, destule omisiuni şi 
goluri. 

În acelaşi timp, materialele de care dispunem decelează faptul că diversitatea acestor 
forme de manifestare cultural-tradițională a copiilor este foarte mare. Raportându-ne doar la 
Oltenia, pe baza chestionarelor întocmite de B. P. Hasdeu, constatăm că, în satele de odinioară 
(sfârşitul secolului al XIX-lea), copii erau ... jucăuşi. Am consemnat practicarea a 70 de jocuri de 
copii menționate în chestionarele amintite. Cu siguranță că au fost chiar mai multe. 

Susținem afirmația pe baza faptului că nu toate județele din Oltenia au fost cuprinse în 
proiectul lui Hasdeu. Din Vâlcea, spre exemplu, avem doar un singur răspuns şi o singură 
semnalare a unui joc, iar Gorjul şi Romanațiul lipsesc cu desăvârşire. Mai mult, nu toate satele 
au fost chestionate. Cele mai multe intervievări provin din Dolj. Dar şi aici, din 390 de sate 
(câte erau la data răspunsurilor; 1884-1887) 120 au primit chestionarul etno-folcloric şi doar 
54 au răspuns la rubrica „jocuri de copii“. 

Cât priveşte taxinomia, pe care ne-o propunem, ea va avea un referențial contemporan, 
mai bine-zis, actual. Este vorba de culegerea „Magia Jocului. Tradiție şi continuitate“ 
întocmită cu grijă de un foarte bun cunoscător al Câmpiei Băileştilor cu viziuni şi interpretări 
multidisciplinare, etnografice, folclorice, istorice; ne referim la profesorul Constantin 
Câşlaru, autor al unor lucrări științifice, lămuritoare asupra acestei subzone a Olteniei de Sud. 

Ne-am fi dorit, din motive lesne de înțeles, să facem un studiu comparativ asupra jocurilor 
de copii, având ca repere temporale sfârşitul secolului al XIX-lea şi primul sfert al secolului al 
XX-lea. Ar fi fost interesant acest arc temporal, dar, din păcate, informațiile vechi 
etnofolclorice asupra acestui spațiu sunt minore. Prin urmare, în locul unei diacronii 
incomplete, contăm, simplu, pe o sincronie, cel puțin la nivel informativ, pe o bază 
competentă. Totuşi, nu este exclusă nici o minimă diacronie, pentru că informatorii culegerii 
lui Constantin Câşlaru, locuitori ai nordului dunărean (Maglavit, Hunia, Cetate, Urzicuța, 
Giurgița, Goicea, Băileşti, Bistreț, Plosca, Bârca, Catane, Piscu Vechi, Lipov, Poiana Mare, 
Ciuperceni), sunt (au fost) oameni în vârstă, dar cu nostalgia firească a copilăriei. 
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Este cât se poate de clar că foarte multe din jocurile copilăriei în Câmpia Băileştilor au 
început să se stingă după anii 1960, până la extincția de azi. 

 La fel de firesc! 
Constatăm, comparând cele două referențiale, că unele localități chestionate între 1884-

1887 se regăsesc şi în alcătuirea  lui C. Câşlaru; este vorba de Băileşti, Plosca, Poiana Mare, Piscu 
(Vechi). În acest cadru, Băileştiul are atestate următoarele jocuri de copii: Baba-oarba, Bou (de-
a-mbou, îmbou), Coiu, Cuţitaşu’, Domnişoru’, Joimiţa, Mişca, Ogoiu’, Pietricelele (în arşice), Pita 
(Chita), Poarca (Purceaua), Popicu’,   Puia-Gaia, Ruja, Scârcium (Dulap, Scrânciob), Sisica, Spală-
vasele, Stupişoru, Ţurca, Gruia (Gula). La fel, la Plosca avem cîteva confirmări în chestionarele 
Hasdeu: Baba-oarba sau Mama-oarba, Boul turcesc, Clincea, Coiu, Puia-Gaia, Ruja. 

Remarcăm că din jocurile atestate de chestionarele B. P. Hasdeu la Băileşti şi Plosca doar 11 
se regăsesc în culegerea Câşlaru. Socoteala s-ar putea să fie incorectă pentru că, probabil, într-
o perioadă de mai bine de 100 de ani, să se fi schimbat numele jocurilor, să fi apărut modificări 
... scenografice, actanțiale etc. Din păcate, neavând descrierile jocurilor din materialul Hasdeu, 
este foarte greu să facem şi alte identificări. Cu siguranță însă că unele practici ludice infantile 
din Câmpia Băileştiului dispăreau încă de la începutul secolului al XIX-lea. 

Revenind la intenția de tipologizare, trebuie să procedăm la stabilirea unor criterii 
orientative, ştiințifice, ca principiu, şi persuasive, pe cât posibil. 

Ne bazăm în această tentativă pe relațiile formale ale jocului cu ritul, ritualul şi cu alte 
forme complexe de manifestare şi comunicare tradiționale. Iar când lucrăm cu reprezentări 
infantile, această relație joc - rit (ludic - ritualic), diferențierile se subțiază şi cresc 
corespondențele. Această afirmație este susținută nu numai de cercetările şi reflecțiile unor 
psihologi, precum Freud şi Yung, dar şi de cele ale etnologilor şi antropologilor (J. Huizinga, 
E. B. Taylor, Lévi Claude Strauss etc.). 

Am putea să purcedem în întreprinderea noastră de taxinomie pornind de la o opinie a 
unui folclorist cunoscut. Ovidiu Bîrlea structura folclorul infantil din perspectiva sorgintei lor. 
În opinia folcloristului, clasarea ar cuprinde: 1. Jocuri create de copii pentru propria lor 
distracție; 2. Create de maturi, dar imitate de copii; 3. Create de maturi pentru copii şi 
acceptate de aceştia ... „prin îndemnare“. Este adevărat că Ov. Bîrlea se referea (doar) la 
textul poetic, dar clasificarea, credem, poate fi extinsă, fără să greşim prea mult (Ov. Bîrlea, 
1983; A. Oişteanu, 1997; p. 76). 

Raportând această clasificare la jocurile din colecția profesorului Câşlaru ne-ar fi greu să 
apreciem că jocul „Omul negru“ şi limbajul său poetic a fost creat de ... cine, cum şi când (!). 
Translând către folclorul ritualic, ar fi la fel de dificil să apreciem de cine a fost “creat” textul 
poetic al ... Caloianului, de maturi sau de copii?! 

Şi totuşi, taxinomia Bîrlea poate fi funcțională şi la nivelul jocurilor de copii cu excepții, 
desigur. Ne referim în special la jocurile pedagogice introduse în şcolile rurale româneşti din 
cel de-al IV-lea sfert al secolului al XIX-lea, cum ar fi (după culegerea Câşlaru) „Podul de 
piatră“, „Jocul în clase“, „Vulpea“, „Batistuța“ sau popular „Băsmăluța“. Atunci când jocul 
nu are şi limbaje poetice, identificarea este imposibilă; într-o atare condiție, recursul trebuie 
să fie etnologic, istoric sau antropologic. 

Poate o altă clasificare a jocului de copii ar fi cea care „fructifică“ oportunist tipologiile 
ritualice. Astfel, am putea să identificăm, fără prea multe prejudecăți şi rețineri, tipologizări 
care se circumscriu naturii jocului, structurii şi, mai ales, funcționalității lui. Pe această bază 
structurală putem să identificăm câteva categorii de ludensuri practicate în subzona 
denominată: 
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- Jocuri pedagogic-recreative; 
- Jocuri inițiatice; 

o De natură socială şi civilizatoare; 
o De natură erotică; 
o De natură imitativ conflictuală şi războinică; 

- Jocuri sportive şi de aptitudini fizice, intelectuale, psihice etc.; 
- Jocuri de hazard. 

 
Adendda 
17 Jocuri de copii practicate în Oltenia la sfârşitul secolului al XIX-lea (Din răspunsurile la 

chestionarele lui B. P. Hasdeu) 
N.B. Numele jocului este precedat de regulă de: de-a... 
Informațiile trimit la localitatea unde s-a practicat jocul, la numele celui care a completat 

chestionarul, precum şi la data completării. 
Acul; practicat în localitatea Salcia, Dolj, înv. D. Georgescu; 1885 
Ariciul; Galiciuica, Dolj; înv. M. P. Ciocîltean; 23 X-27 XI  1885 
Mija; Alimăneşti – Isvoarele, Olt; înv. I. Ciorbeanu; 14. VIII.1885 
Mijitu, mijita; Viişoara – Mărunței, Olt; înv. Gheorghe Popescu; 10.II.1885 
Pituluşu; Bucovăț, Dolj; înv. Florea Niculescu; 29.IV.1885 
Baba-oarba; Băileşti, Dolj; înv. I. Popescu; 1885 
Mama-oarba; Gubaucea, Dolj; înv. I. Gergescu; 1885 
  Işalnița, Dolj; înv. Ionescu; 10.IV.1885 
  Plenița, Dolj; înv. N. Popescu, M.P. Ciocîlteu 
  N. Potârca, E. Corcoveanu, 1885 
  Plosca, Dolj, înv. I. Popilianu; 7.V.1885 
Băsmăluţa; Poiana, Dolj; înv. P. Chirițescu, S. Naiculescu; 1885 
Bobănacu’ (bocne, bocanu); Vânju Mare, Mehedinți; înv. R. Mihăileanu; 2.V.1885 
Bou’, de-a-m-bou, îmbou, Băileşti, Dolj; înv. I. Popescu 1885 
Bodăeşti, Dolj; înv. I. Georgescu; 29,XI.1884 
Breasta, Dolj; înv. Şt. Ionescu; 1885 
Bucovăț, Dolj; înv. Fl. Niculescu, 29.IV.1885 
Bulzeşti, Dolj; înv. M. S. Bulzescu; 28.IV.1885 
Cioroiaşu, Dolj; înv. D. Pompiliu, 1885 
Boul turcesc; Galiciuica, Dolj; înv. M. P. Ciocîlteu; 23.X.1885 
Gogoşu, Dolj; înv. C. Stănescu; 1885 
Gubaucea, Dolj; înv. I. Georgescu; 1885 
Pieleşti, Dolj; înv. C. Vulcănescu; 8.V.1885 
Plosca, Dolj; înv. I. Popilianu, 7.V.1885 
Salcia, Dolj; înv. D. Georgescu; 1885 
Sălcuța, Dolj; 1885 
Scaieşti, Dolj; înv. I. Săndulescu; 1885 
Secui, Dolj; înv. M. Ionescu, 1885 
Tălpaşul, Mierea, Amărăşti, Zaicoiu, C. Vladimirescu, C. Popescu, S. Vasilescu; 15.IV.1885 
Masa; Băileşti, Dolj; înv. I. Popescu; 1885 
 Breasta, Dolj; înv. St. Ionescu; 1885 
 Bucovăț, Dolj; înv Fl. Niculescu; 29.IV.1885 
 Măceşul de Jos, Dolj; înv. Domnica Gheorghiu, I. Tescoveanu; 4.V.1885 
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 Pieleşti, Dolj; înv. C. Vulcănescu; 8.V.1885 
Caii; Vânju Mare; pr. C. Ionescu; 28.XII.1884 
Căsuica; Melineşti, Dolj; înv. Lucsița Bercescu; 1885 
Căţeaua; Siseştii de Jos, Mehedinți; pr. C. Ionescu; 28. XII.1885 
Chirmireaţa; Risipiți, Dolj; înv. I. Negrescu; 1885 
  Dobridor; înv. N. Mihăescu; 1885 
Chiru’; Bulzeşti, Dolj; înv. M. S. Bulzescu 28.IV.1885 
Ciocănelu’; Tălpaşul, Mierea, Amărăşti, Zăicoiu, Dolj; G. Popilian, C. Vladimirescu, C. 

Popescu, S. C. Vasilescu; 15.IV.1885 
Branişte; Mehedinți; înv. C. Puşcăşanu; 8.VI.1886 
Clincea; Dobridor; Dolj; înv. N. Mihăescu; 1885 
 Gogoşu, Dolj; înv. C. Stănescu; 1885 
 Grindeni, Dolj; înv. I. Florescu; 25.IV.1885 
 Plosca, Dolj; înv. I. Popilian; 7.V.1885 
 Vânju Mare, Mehedinți; pr. C. Ionescu; 28.XII.1884 
 Alimăneşti – Izvoarele, Olt; înv. C. I: Corbeanu 14.VII:1885 
Coiu’; Băileşti, Dolj; înv. I. Popescu; 1885 
 Cioroiaşu, Dolj; înv. D. Pompiliu; 1885 
Plosca, Dolj; înv. I. Popilian; 7.V.1885 
 Scăieşti, Secui, înv. I. Săndulescu, M. Ionescu; 1885 
Cucumisu’ (Cuciumişu); Piscu, Dolj; N. Popescu; 30.IV.1885 
Curca-oarbă; Potcoava, Olt; înv. Ioan Angelescu; 24.V.1885 
           Spineni, Olt; înv. Gh. Stănescu; 14.II.1885 
Cureaua; Vânju Mare, Mehedinți; înv. C. Ionescu; 28.XII.1884 
Cutcudaţii; Işalnița, Dolj; înv. Ionescu; 10.IV.1885 
      Pieleşti, Secui; înv. C. Vulcănescu, M. Ionescu; 1885 
Cuţitaşu’ (cu brişca); Băileşti, Dolj; înv. I. Popescu; 1885 
Dăsăgeii (dăsagii); Argetoaia, Dolj; înv. C. Alexandrescu; 1885 
Domnişoru’; Băileşti, Dolj; înv. I. Popescu; 1885 
Domnu’; Rudina, Mehedinți, înv. D. Cerbulescu, 1885 
Dovleceii; Plenița, Dolj; înv. M. P. Popescu, N. Potârcă, Elena Corcoveanu; 1885; jocul se 

practica şi în alte localități din Dolj: Breasta, Pieleşti, Plenița, Secui 
Dracu-n cânepă; Floreşti, Dolj; înv. Gh. Schintee; 1885 
  Plenița, Dolj; înv. M. P. Ciocâlteu, N.Potârcă, Elena Corcoveanu, 1885 
  Vânju Mare, Mehedinți; pr. C.Ionescu; 28.XII.1884 
  Negreşti, Olt; înv. S. Alexandrescu; 289.II.1885 
Dulapu’; Floreşti, Dolj; înv. Gh. Schintee; 1885 
 Melineşti, Dolj; înv. Ilie Şerbănescu; 3.V.1885 
Dura; Cleşneşti, Glogova; înv. I. M. Păunescu; 25.V.1885 
Este, nu este („cu banii aruncați în sus“); Baia de Aramă, Mehedinți, prof. I. D. Spineanu; 

11.II.1887 
Golaşu’ („copii cu vitele la câmp“); Gogoşu; înv. C. Stănescu; 1885 
Gruia, Gula, Gulea; Işalnița, Dolj; înv. Ionescu; 1885 
        Măceşul de Jos; Dolj; înv. D. Gheorghiu; 1885 
         Vela, Dolj; înv. N. Bârsănescu; 1885 
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                  Piscu, Dolj; înv. N. Popescu; 1885; conform chestionarului, jocul se 
practica şi în alte localități ale Doljului: Băileşti, Galiciuica, Gubaucea, Plenița, Seaca 
de Câmp 

       Vânju Mare, Mehedinți; înv. R. Mihăilescu; 1885 
        Prunişor, Mehedinți, pr. G. Marianu, 1885 

Iepuraşu’; Şiseştii de Jos, Mehedinți; pr. C. Ionescu; 28.XII..1884 
Huia (şi/sau Gruia); Rudina, Mehedinți; înv. D. Cerbulescu; 1884; jocul era practicat şi la 

Şiseştii de Jos    
Ineluşu-nvârtecuşu’ (gâdilişu); Gura Boului, Olt; înv. I. Drăgulescu,  
          Ibăneşti, Olt, înv. B. Stănculescu, 1885 
         Spineni, Olt; înv. Gh. Stănescu, 1885 
         Vața, Olt; înv. Constantin Nestor; 10.II.1885 
         Viişoara-Mărunței, Olt; înv. Gh. Popescu; 1885 
Înnodatele; Dobridor, Dolj; înv. M. Mihăescu; 30.VI.1885 
                   Poiana, Dolj; înv. P. Chirițescu, S. Naiculescu; 7.V.1885 
Joimiţa; Băileşti, Dolj; înv. I. Popescu; 1885 
Legatele, Vânju Mare; Mehedinți; înv. R. Mihăileanu; 2.V.1885 
Lipisea (Lipirea); Măceşul de Jos; înv. Domnica Gheorghiu, I. Tescoveanu; 4.V.1885 
Lupu ’ (lupu’ la oi); Prunişor, Mehedinți; pr. G. Marianu; 1884 
Mişca (mişc-o); Băileşti, Dolj; înv I. Popescu; 1885 
         Scăeşti, Dolj; înv. I. Săndulescu, Oprea Băleanu; 1885 
Ogoiu, Băileşti, Dolj; înv. I. Popescu; 1885 
Cioroiaşu, Dolj; înv. D. Pompiliu; 1885 
Galiciuica, Dolj; înv. M. P. Ciocâlteu; 1884-1885; jocul era practicat şi în alte sate din Dolj, 

precum: Gogoşu, Işalnița, Măceşu de Jos, Piscu, Poiana, Risipiți, Seaca de Câmp 
Oina, Plasa Dumbrava; înv. R. Mihăileanu; 2.V.1885 
Ostropu’, osu’, Galiciuica, Dolj; înv. M. P. Ciocâlteu; 1884-1885 
Pietricele (în Arşice); Breasta, Dolj; înv. Şt. Ionescu, 1885 
         Băileşti, Dolj,; înv. I. Popescu; 1885 
          Baia de Aramă, Mehedinți; prof. I. D. Spineanu; 11.II.1887 
         Cleşneşti, Glogova, Mehedinți; înv. I. M. Păunescu; 25.V.1885 
          Alimăneşti-Izvoarele; Olt; înv. I. D. Corbeanu; 14.VIII.1885 
          Buhalnița, Olt; înv. Gh. Căderea; 1885 
Pânza-ncurcată; Bodăeşti, Dolj; înv. I. Georgescu; 29.XI.1884 
          Breasta, Dolj; înv. St. Ionescu; 1885 
          Bulzeşti, Dolj; înv. M. S. Bulzescu; 28.IV.1885 
          Siseştii de Jos, Mehedinți; pr. C. Ionescu; 28.XII.1884 
Pita, chita; Băileşti, Dolj; înv. I. Popescu; 1885 
          Cioroiaşu, Dolj; înv. D. Pompiliu, 1885 
          Secui, Dolj; înv. M. Ionescu; 1885 
                    Vela, Dolj; înv. N. Bîrsănescu; 1885 
Poarca (purceaua); Băileşti, Dolj; înv. I. Popescu, 1885; jocul “purceaua” era practicat în 

aproape toate satele din Dolj; chestionarele Hasdeu îl atestă în următoarele localități, în 
afara celei menționate mai sus: Adunații de Geormane, Brădeşti, Breasta, Bulzeşti, Cioroiaşu, 
Dobridor, Gogoşu, Işalnița, Măceşul de Jos, Melineşti, Pieleşti, Piscu, Plenița, Poiana, Risipiți, 
Salcia, Seaca de Câmp, Secui, Şimnicu, Tălpaşul, Mierea, Amărăşti, Zăicoiu, Vela 

  Baia de Aramă, Mehedinți; înv. I. D. Spineanu; 1887 
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Alte atestări în Mehedinți: Glogova, Clesneşti, Vânju Mare, Suțeşti, Vâlcea; pr. M. 
Sacerdoteanu; 1885 

Popicu: Atestări în Dolj: Băileşti; Breasta, Bucovăț, Cioroiaşu, Dobridor, Galiciuica, Işalnița, 
Pieleşti, Şimnicu 

Atestări în Mehedinți: Vânju Mare 
Puia-gaia (cloţa cu pui); Bucovăț, Dolj; înv. Florea Niculescu; 1885 
Alte atestări în Dolj; Plosca; înv. I. Popilian; 7.V.1885, Pieleşti, Secui, Băileşti, Bulzeşti, 

Dobridor, Gogosu, Siliştea Crucii (înv. N. Greblescu; 1885), Vela, Risipiți 
Atestări în Mehedinți: Rudina (înv. D. Cerbulescu; 1884), Șișeştii de Jos, Prunişor (pr. G. 

Marianu; 1884), Vânju Mare 
Punga; Gubaucea, Dolj; înv. I. Georgescu, 1885 
În Mehedinți jocul este atestat la Vânju Mare 
Purecele (purechelu): Atestat în Dolj, la Gubaucea, la Pieleşti şi la Secui 
Raţa; o singură atestare în Dolj la Scăeşti, înv. I. Săndulescu, 1885 
Ruja; trei atestări în Dolj: la Băileşti, Bucovăț şi Plosca 
Scârcium (scrânciob, dulap); o singură atestare la Băileşti, Dolj 
Sisica; o singură atestare la Băileşti, Dolj 
Spală – vasele; o singură atestare la Băileşti, Dolj 
Stupişoru’; atestări la Vela şi Băileşti 
Tai – mălai; o singură atestare la Secui, Dolj 
Ţintar; atestat în Mehedinți, la Vânju Mare 
Târgu’; atestat în Mehedinți, la Prunişor 
Ţiu, ţiu; atestat în Dolj, la Melineşti şi Scăeşti; în Olt, la Alimăneşti, Izvoarele 
Trocu’: o singură atestare în Mehedinți, la Vânju Mare 
Ţurca; joc atestat în Dolj la Băileşti, Işalnița, Coțofenii din Dos, Cioroiu 
Zanga (Zăngănelile); atestat în Dolj, la Plenița 
Jocuri divinatorii;  
Jocuri (ritualuri) care implică sacrul 
Folosindu-ne de culegerea Câşlaru, jocurile infantile ar putea fi clasificate și definite 

succint, după cum urmează: 
Ţurca: joc sportiv bazat pe îndemânare, reflexe fizice (jucat de băieți) 
Popicul: joc sportiv de îndemânare jucat de băieți 
Purceaua: joc sportiv de îndemânare şi inițiere 
Ogoiul: joc recreativ şi de perspicacitate; probarea atenției şi a reflexelor 
Gula: joc asemănător cu „ogoiul” 
Omul negru: joc (ritual) inițiativ cu trimiteri arhaice, restructurat în timp; simbolică 

nuanțată, fie războinică, fie... funerară 
Arcanul: joc imitativ de natură războinică şi conflictuală 
Pituluşul: joc inițiatic şi de imaginație 
Baba-oarba: joc de perspicacitate şi de probarea reflexelor 
Ciobanul cu oile: joc imitativ conflictual şi de atenție; 
Cureluşa: joc de perspicacitate 
Zam zam cucu: joc simbolic cu limbaj poetic mitico-ritualic (formularea lui Andrei 

Oişteanu) 
Călăreala: joc sportiv de rezistență fizică 
Capra în opt: joc sportiv de probare a capacității fizice 
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Încuratul cailor: joc imitativ care trimite la ritualul (obiceiul) încurării cailor performat de 
tineri şi maturi la Bobotează sau la Sân-Toader. 

Batistuţa: joc de fete inițiatic (erotic) şi civilizator 
Periniţa: joc de fete inițiator; practicat (probabil ) la şcoală 
Ţântarul (țăncuşul): joc de probare a atenției şi inteligenței 
Vulpea: joc asemănător ţăncuşului 
Vrăjitul: joc divinator practicat în perioada sărbătorilor de iarnă 
Căpriţa: joc sportiv şi probare a calităților fizice 
Podul de piatră: joc pedagogic recreativ şi simbolic 
Leapşa: joc sportiv, deprinderea înotului şi a scufundărilor subacvatice; 
Lupta cocoşilor: joc de confruntare fizică 
Garniţoiul şi garoiul: joc arhaic (practicat şi de romani; vezi Suetonius, Vieţile celor 

doisprezece Cezari) de îndemânare 
Rişca: joc de noroc 
Fripta: joc de probare a atenției  
Bâza: joc de atenție şi perspicacitate 
Raţele şi vânătorii: joc de inițiere războinică 
 

CUMICITUL,  
UN JOC INIŢIATIC SACRU ÎN ORDINEA ŞI RITUALITĂŢILE POPULARE 

Ritualul cumicitului pare să fie unul insolit pentru Valea Dunării. A fost performat sistematic 
şi până de curând în localitatea Urzicuța din județul Dolj. Actanțialitatea lui este exclusiv 
feminină. Această practică ritualică este revendicată şi de bulgari şi de macedoneni şi de sârbi. 
Să precizăm că la Urzicuța, într-adevăr, este atestată o comunitate de origine slavă. 

Cadrul general al cumicitului: jocul ritual imitativ şi inițiator era performat de fete între 9 
şi 14 ani; ele sunt secondate de o actanțialitate matură, mai precis de femei să le zicem 
consacrate, adică de o probitate morală şi socială indiscutabilă, care, nu întâmplător 
(biologic), sunt vârstnice. 

Cumiţa este liderul grupului de fete, aleasă şi acceptată de comun acord de celelalte membre. 
Ritualul este bisecvențial şi cu un cadru de performare spațio-temporal precis: se 

derulează între Duminica Floriilor şi Paşti. În dimineața zilei de Florii, în zori, şi pe malul unei 
ape curgătoare (elementele simbolice coerente şi preeminente în întrega „narație“ ritualică) 
este consacrată cumiţa. Participantele, tot în mod simbolic, vor aduce fiecare câte un colac 
de grâu din care vor rupe câte o bucată pe care o vor individualiza cu ață colorată. Toate 
bucățile de pâine se pun pe o scândură, de trei ori. Apoi li se dă drumul pe apă. Bucata  de 
colac care va ajunge cel mai departe o va desemna pe viitoarea cumiță. 

Odată aleasă, cumița şi grupul de fete vor merge la casa liderei unde va avea loc un ospăț 
cu papară, un amestec făcut din resturile de colaci, din zahăr şi apă. 

Foarte interesant este faptul că actantele nu au voie până la Paşti să i se adreseze cumiței. 
Tăcerea este, de fapt, un tot de ordin ritualic. Următoarea secvență are loc în dimineața zilei de 
Paşti când participantele la ritual se adună tot la casa cumiței aducând ploconul constând în ouă 
roşii, cozonac, carne, fructe şi băuturi. Un alt aspect ritualic este dansul în cerc performat de fete. 

Am insistat asupra acestui joc inițiator întru magie şi ordinea relațiilor consacrate dintre 
naşă şi fine pentru a sugera concret natura ritualică a jocului şi relația lui cu sacrul. Va trebui 
să adăugăm că ritualul este o inițiere în instituția tradițională a nășiei, așa cum afirma și 
cercetătoarea Marcela Bratiloveanu Popilian. 
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dr. Daniela Roxana GIBESCU, 

membru al Uniunii Compozitorilor din România, 
redactor Electrecord 

                
Arta care reprezintă cel mai bine spiritualitatea poporului nostru este folclorul, pentru că 

integrează creaţiile artistice care izvorăsc, funcţionează şi se manifestă din dorinţa de 
exprimare a unui neam prin ceea ce numim tradiţie. Valorificarea culturii populare are meritul 
de a fi scos la lumină atât marea capacitate de creaţie a ţăranului român cât şi nepotolita lui 
sete de frumuseţe. În cultura tradiţională se păstrează nepreţuite valori materiale şi spirituale 
făurite de-a lungul veacurilor, rod al talentului inventiv al românilor. Nu întâmplător, pe lista 
Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO, România este reprezentată prin ritualul 
căluşului, doină, ceramica de Horezu (Vâlcea) şi colindul de ceată bărbătească. 

Dobrogea, aşezare între Dunăre şi Marea Neagră, este o străveche vatră românească, pe 
care strămoşii noştri au locuit-o, după atestarea documentelor istorice, din cele mai 
îndepărtate timpuri. Permanenţa populaţiei româneşti se recunoaşte nu numai după vechimea 
creaţiei artistice folclorice, ci şi în continuitatea aşezărilor din satele băştinaşe, care îşi au 
temelia pe vetrele stămoşeşti dace şi romane.  Acestea se găsesc atât pe malul Dunării, pe 
litoralul mării, pe marginea marilor lacuri, cât şi în interior, în special în regiunea „Codrului”, cu 
locuri prielnice de adăpost pentru timpurile grele, cum au fost năvălirile migratorilor, pentru 
care Dobrogea a fost loc de trecere; precum şi în timpul războaielor desfăşurate aici, culminând  
în special în sec. XVIII - XIX. Deşi multe aşezări rurale au fost distruse până la temelie, locuitorii 
şi-au reclădit, cu dârzenie şi dragoste pentru pământul natal, satele pe aceste vetre (Beştepe, 
Topolog, Peştera, Ostrov, Peceneaga, Tortoman etc.). 

Din timpuri vechi, românii din întreaga ţară au fost atraşi de bogăţia păşunilor Dobrogei, 
de poziţia ei geografică - aşezată între Dunăre şi Mare, precum şi la încrucişarea marilor 
drumuri comerciale care o străbat. Mulţi dintre ei, venind cu oile la iernatic, s-au stabilit aici, 
înmulţind numărul satelor şi contribuind la dezvoltarea vieţii culturale şi economice. 

Acest  „pământ al sintezelor”, după cum afirma Nicolae Iorga, reprezintă un spaţiu 
cultural absorbant, penetrabil, caracteristic unui sistem cultural deschis, cu maximă 
disponibilitate pentru dialogul interetnic, interacţional, aceasta însemnând, în egală măsură, 
inovaţie, curent progresist şi elemente de modernitate.  

În folclorul dobrogean se pot distinge mai multe categorii. Alături de stratul autohton 
al „dicienilor” (românii băştinaşi din Dobrogea), strat de mare vechime, găsim şi unul format 
de românii din celelalte regiuni ale ţării (Transilvania, Moldova, Muntenia) precum şi de 
aromânii colonizaţi în mai multe etape în ţara noastră.              

Diversitatea specificului dobrogean, aflat într-o permanentă schimbare, a pus în 
evidenţă vechimea şi perenitatea tuturor etniilor de pe aceste meleaguri. Jocul cu măşti şi 
teatrul de păpuşi a fost o practică frecventă dobrogeană, datină ce se mai păstrează şi astăzi, 
sporadic. Teatrul de păpuşi s-a întâlnit cu manifestarea similară de origine turcească şi a 
căpătat denumirea de „karaghioz”, după păpuşa cu ochii negrii. Acest gen de exprimare a 
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spectacolului popular se găseşte în dansul tradiţional denumit „dansul Păpuşii”,  care se 
interpretează pe la nunţi în satele de pe malul Dunării. Zonei de mijloc şi de sud a Dobrogei 
îi este specific un joc popular care vădeşte pregnant influenţa orientală (ritmul aksak): 
„geamparaua”. Pe de altă parte, amintirile civilizaţiei greco-romane au lăsat urme de 
recunoscut în motivul delfinului, al şarpelui, al zânei născută din spuma mării etc. 

Cercetători de diferite formaţii au desfăşurat o amplă acţiune de studiere a folclorului 
dobrogean, care a evidenţiat particularităţile identitare ale acestuia, evoluţia şi dimensiunile lui. 
Teodor T. Burada, considerat părintele muzicologiei româneşti, şi-a îndreptat atenţia asupra 
culturii populare dobrogene prin binecunoscutul experiment monografic regional „O călătorie 
în Dobrogea” (1880). Această lucrare „deschide drumul cercetării spiritualităţii populare 
româneşti pe zone culturale”1, cartea fiind considerată cu îndreptăţire „cea dintâi încercare din 
istoria folcloristicii româneşti de cercetare monografică etnofolclorică a unei regiuni”.2 

Scopul călătoriei făcute de Teodor T. Burada în Dobrogea a fost mai mult de a studia 
credinţele, datinile şi obiceiurile românilor ce locuiesc acolo şi de a aduna poeziile lor 
populare. Astfel s-a pus în lumină un material spiritual de autentică valoare naţională: 
pluguşorul, buhaiul, ritualul de invocare a ploii - scaloianul, drăgaica (sânzienele), obiceiurile 
de la înmormântări şi de la nunţi etc. 

În Dobrogea, precum bunăoară  în comuna Enisala, judeţul Tulcea, este datina ca în 
Dumineca Mare să se adune flăcăii de prin mai multe sate şi să se apuce de luptă. Această 
bătaie de pehlivani se numeşte pehlivănie (obicei de origine romană ce derivă din luptele cu 
gladiatori). Luptătorii n-au nimic pe trup până la cingătoare; lupta se face numai din braţe. 
Prin alte sate, tot din Dobrogea, îşi ung corpul cu untdelemn. 

Un alt obicei întâlnit în această zonă este hobotul. Mireasa, după ce se găteşte cu tel 
(beteală),   este acoperită peste tot capul cu o pânză ce se numeşte sovon (hobot), încât nu 
i se vede deloc faţa. Acoperirea capului s-ar părea că este un obicei turcesc, dar el este de 
origine curat romană. Când se leagă mireasa la cap se zic următoarele versuri: „Taci mireasă 
nu mai plânge, / Inimioara nu-ţi mai frânge, / Că la maică-ta te-oi duce/ Când s-a-ntoarce gârla-
ncoace/ Ş-a face jugul/  Mugur, / Resteie, / Closteie (rădăcina stufului), / Tânjelele, / Viorele, / 
Stremănările (nuiele) / Floricelele.”3 

Copacul înmormântărilor este obiceiul ca la înmormântările flăcăilor şi a fetelor să se ducă 
înaintea mortului un copac de lemn de prun sau şi de altceva, împodobit cu ştergare, cu 
busuioc, cu hârtie albă, cu canură (lână) roşie; el se pune pe mormânt. La romani, acest arbore 
era de chiparos (cupressus), ca semn de moarte, şi era sfinţit lui Pluton, zeul infernului. 

„O călătorie în Dobrogea” prezintă şi dansurile autohtone:  hora de brâu, hora în bătaie 
- care se joacă numai de flăcăi, hora ţigănească, cadâneasca, bătuta, tropanca, joienica, 
mărămile - un soi de horă ce se joacă cu mărămi când se duce copacul înaintea miresei la 
cununie, sârbeasca, căzăceasca, raţa, leasa, bulgăreasca, mocăncuţa, cerchezasca, greceasca şi 
altele, ce se joacă la sunetul cimpoiului, al fluierului sau al cavalului.  

Prin bogăţia şi ineditul informaţiilor conţinute, această „încercare monografică” 
dovedeşte „originea latină şi unitatea obiceiurilor folclorice pe toate meleagurile acestui 
popor, indiferent de distanţa ce separă neamul românesc de hotarele patriei”.4  

                                                           
1 Vasile, Vasile, „Teodor T. Burada - ctitor al muzicologiei româneşti”, Revista Muzica, nr. 2, 2010, p.145 
2 Datcu, Iordan, Dicţionarul etnologilor români, Ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Saeculum, 2006, p. 171 
3 Burada, T., Teodor, „Opere”, vol. IV, Editura Muzicală, Bucureşti, 1980, p. 18 
4 Ibidem, p. 21 
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În anul 1906 apare primul volum din „Graiul nostru. Texte din toate părţile locuite de 
români” de Ion Aurel Candrea, Ovid Densusianu şi Theodor D. Speranţia, care conţine şi 
câteva capitole micromonografice cu folclor din judeţele Tulcea şi Constanţa.  

Pompiliu Pîrvescu, cu sprijinul financiar al Academiei Române, înregistrează în anul 1907 
cu ajutorul fonografului, 63 de melodii de joc din Dobrogea, transcrise de profesorul 
Constantin M. Cordoneanu şi publicate în anul 1908, sub titlul „Hora din Cartal”- o localitate 
din judeţul Tulcea. Acest prim demers de culegere fonografică fusese precedat în 1906 de 
doi intelectuali bucovineni, Vasile Burduhos şi Victor Morariu, care înregistrează pe cilindri 
de ceară, la Suceava, 50 de melodii şi le transcriu. Acţiunea a avut loc în cadrul unui proiect 
de culegere a folclorului din Bucovina, promovat în anul 1904 de Ministerul Cultelor şi 
Învăţământului de la Viena. 

Emanoil  Frusinescu - profesor, dirijor şi folclorist, născut la 1 noiembrie 1919 în comuna 
Borcea din judeţul Călăraşi, a urmat Seminarul teologic şi Conservatorul din Bucureşti, unde 
l-a avut profesor şi mentor pe George Breazul. După cel de-al doilea război mondial, Emanoil 
Frusinescu s-a stabilit în Dobrogea şi, „călăuzit de dorinţa de a face cunoscută, iubitorilor de 
muzică tradiţională, frumuseţea dar mai ales varietatea melodică şi ritmică a cântecului 
popular dobrogean”5, a efectuat culegeri de folclor muzical pe care apoi le-a valorificat prin 
prelucrarea şi tipărirea cântecelor. Dintre  lucrările publicate, amintim:  „Cântec Dobrogei de 
aur” (1961), „Zboară, zboară pescăruş. Cântece din folclorul dobrogean (1966), şi „Cântecel 
din Dobrogea” (1973). Aceste culegeri cuprind melodii ale folclorului neocazional: cântece 
propriu-zise, muzica jocurilor populare, cântece ale genului epic şi liric (balade şi doine).  

Dumitru Galavu - folclorist şi compozitor, cu studii muzicale la Conservatorul din 
Bucureşti, secţia pedagogie şi dirijat coral, promoţia 1954, s-a născut la 28 februarie 1926 în 
localitatea macedoneană Veria, din nordul Greciei. A fost metodist la Casa Regională a 
Creaţiei Populare Constanţa (1955-1957) şi profesor de muzică la Liceul de artă din Constanţa 
(1957-1986). 

A cules, notat şi a publicat folclor românesc, macedo - român, grecesc  şi turco - tătar 
din Dobrogea. Dintre lucrările publicate, amintim culegerile „Mult mi-e dragă Dobrogea”, 
1963; „100  Melodii de jocuri din Dobrogea”, 1969; „Pe deal la Niculiţel. Cântece pentru solişti 
vocali”, 1973; „Din tradiţia populară a Dobrogei. Culegere de folclor literar - muzical”, 1974; 
„Antologie de colinde dobrogene”, 2005; „Datini şi obiceiuri de primăvară, descântece, 
practici şi reţete”, 2008. 

Prin volumul „100 Melodii de jocuri din Dobrogea”, Dumitru Galavu ne prezintă bogăţia 
şi varietatea ritmică şi arhitectonică a acestui gen muzical, dezvoltat pe un fond autohton 
prefeudal, în interacţiune continuă şi străveche cu popoarele înconjurătoare.  

Dansului dobrogean are un specific coregrafic bine conturat: ritmicitatea puternică, 
lejeră şi accentuată. Păstrează forme simple de cerc şi excelează în hore bătute. Chiar 
jocurile de perechi au aspect dinamic şi colorat şi o mişcare generală săltată şi vie. Ritmica 
este de o bogăţie excepţională: 2/4, 3/4, 3/8, 5/4, 5/8, 7/8, 9/8. 

Folclorul coregrafic dobrogean arată o omogenitate teritorială impresionantă. Nordul 
nu se deosebeşte cu nimic de sudul zonei. Repertoriul aproape acelaşi, este răspândit pe 
toată întinderea dintre Dunăre şi Mare. 

                                                           
5 Frusinescu, Emanoil, „Zboară, zboară pescăruş. Cântece din folclorul dobrogean”, Casa regională a creaţiei 
populare Dobrogea, Constanţa, 1966, p. 3 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Colocviile ştiinţifice „Maria Tănase“ 2015 

79 

Monografia intitulată „Din tradiţia populară a Dobrogei. Culegere de folclor literar - 
muzical”, constituie rodul muncii depuse în decursul unui deceniu (1962 - 1972), pentru 
culegerea şi studierea folclorului dobrogean. Dumitru Galavu a organizat materialul în mod 
riguros, pe perioade şi clasificări, în funcţie de datele cronologice, genurile literale şi 
muzicale. Pentru a fi păstrate, textele selectate au fost notate şi înregistrate pe benzi 
magnetice, direct de la locuitorii din mediul rural. 

În prefaţa acestei lucrări, autorul mărturisea că “popoarele care îşi uită tradiţia sunt sortite 
pieirii”6, lucru dovedit a fi perfect adevărat. În peregrinările sale prin satele dobrogene, Dumitru 
Galavu a studiat amănunţit vestigiile acestei culturi străvechi, demonstrând legătura dintre 
obiceiurile tradiţionale (paparuda, caloianul, căluşul, urările de Anul Nou, colindele, Măştile, Cucii) 
şi îndeletnicirile locuitorilor: păstoritul, vânătoarea, agricultura.  

Cercetătorul scoate în evidenţă funcţia magică a unor obiceiuri, de exemplu căluşul, 
unul dintre cele mai îndrăgite dansuri în ţară şi peste hotare. Sensul iniţial al acestui joc de 
virtuozitate este legat de cultul fecundităţii, al rodirii. La baza practicării obiceiului stă ceata, 
care are o rânduială riguroasă. Ea se compunea la început din şapte sau nouă flăcăi ori 
bărbaţi tineri. Avea un conducător, numit „vătaf” şi un personaj mascat, numit „mutul”. 
Ceata se constituia prin prestarea unui jurământ, ţinut secret şi înnoit în fiecare an, mai cu 
seamă când în grup era acceptat un nou membru. Costumul căluşarilor este un costum 
ţărănesc de sărbătoare. Fiecare căluşar are un băţ iar masca „mutului” este făcută din cârpe 
şi din piele, fiind grotescă. Căluşarii au şi un steag - o prăjină lungă în vârful căreia se leagă o 
năframă şi plante care, în credinţele populare, pot avea efecte vindecătoare. 

Oleleul, obiceiul colindatului cu măşti se pierde în negura vremilor, fiind de fapt, 
rezultatul practicilor magice precreştine dinaintea Anului Nou, peste care s-a „grefat” 
sărbătoarea creştină a Naşterii Domnului. În Dobrogea mai există încă acest obicei. Se adună 
o ceată de băieţi şi bărbaţi tineri care pleacă la colindat. Unul dintre ei este costumat: pe cap 
poartă o mască roşie, cu gura mare, dinţii mari, cu coarne legate între ele cu ardei roşii iuţi, 
iar pe deasupra îmbrăcămintei poartă o şubă mare, mâţoasă, făcută din blană de oaie. Toată 
costumaţia este menită să înspăimânte. Oleleul pleacă la colindat, copiii ies pe la porţi şi pe 
stradă să îl vadă şi se ţin după grupul de colindători. Colindă împreună cu ceata lui numai şi 
numai la casele oamenilor înstăriţi şi foarte gospodari, nu din poartă-n poartă.  Tot anul care 
urmează, băiatul care a întruchipat oleleul nu intră în biserică şi nu se spovedeşte.             

În cadrul lucrării monografice „Din tradiţia populară a Dobrogei” un loc deosebit de 
important îl ocupă obiceiurile de primăvară - vară: lăzărelul, paparuda şi caloianul. Dumitru 
Galavu ne semnalează existenţa Lăzărelului sub denumirile de: Sorchiughiule, Coghinel, 
Girgănel. Varianta caracteristic dobrogeană a Lăzărelului, numită Sorchiughiule, conţine un 
limbaj semnificativ. Este un obicei foarte vechi constituind una din formele tradiţionale ale 
cinstirii lui Dionysos, care avea loc la începutul primăverii. De asemenea se face apel şi la 
episodul biblic al învierii lui Lazăr.  

Paparudele se practică îndeosebi în timpul perioadelor de secetă prelungită având rolul 
de a aduce ploaia. Obiceiul e practicat de copii, dar sub supravegherea directă a persoanelor 
mature. Înaintea desfăşurării obiceiului, se alege dintre copii viitoarea paparudă. Fetiţa era 
împodobită de la brâu în jos cu frunze înşirate pe aţă, făcându-i-se un fel de rochiţă, cu 
cununiţă de verdeaţă pe cap.  

                                                           
6 Galavu, Dumitru, „Din tradiţia populară a Dobrogei. Culegere de folclor literar-muzical”, Centrul creaţiei populare 
Constanţa, 1974, p. 2 
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„Masca verde” reprezintă spiritul antropomorf al vegetaţiei, ce se va regenera odată 
cu căderea ploilor. În ziua ceremonialului, paparuda însoţită de o ceată de 15 - 20 de copii, 
colindă satul şi intră în gospodării, cântând o melodie specifică. Sătenii o stropesc şi îi dau 
bani. Stropitul cu apă reprezintă un gest de magie, prin analogie.  

În mentalitatea arhaică şi tradiţională se consideră că imitarea ploii era suficientă pentru 
producerea ei.  

Ritmul paparudelor este hexasilabic, existând însă şi tipare octosilabice, ambele tipare 
fiind încadrate în sistemul ritmic giusto - silabic. Structura sonoră cuprinde un număr redus 
de sunete, de la tritonii cu/ fără pieni până la pentacordii/ hexacordii. Forma arhitectonică 
este fixă şi cuprinde unul sau două rânduri melodice, foarte rar trei sau patru fraze muzicale 
distincte, cu structură motivică. Caracterul melodiei este silabic.  

Caloianul (Scaloianul, Lenele) este tot un obicei de invocare a ploii reprezentând un ritual 
de primăvară ce conţine elemente de magie primitivă. Este practicat de copii în perioada de 
secetă. Aceştia se duc la gârlă pentru a lua humă ca să facă o păpuşă din pământ, numită 
„Iene”. De jur - împrejurul păpuşii se pun flori şi lumânări iar la cap i se pune o cruce. Fetele 
bocesc în timp ce păpuşa este dusă la râu cu alai de înmormântare şi aruncată în apă. 
Înmormântarea fictivă se face după rânduiala tradiţională.  

Din punct de vedere muzical, Caloianul este adaptat în general melodiilor de bocet, 
având forme aproape identice cu ale acestuia: lamentaţia funerară se desfăşoară pe anumite 
tipare fixe, în rânduri melodice inegale ca dimensiune, pe formule specifice de recitativ 
melodic şi recto - tono, pe un mod frigian ce are alternanţă major - minor, ca o prelungire a 
substratului pentatonic.  

Mare iubitor al creaţiei tradiţionale, fascinat de farmecul cântecului, de misterul 
poveştilor, atras de vraja descântecelor şi a riturilor, Dumitru Galavu a adus o contribuţie 
importantă la valorificarea moştenirii spirituale a poporului român, la îmbogăţirea fondului 
de aur al tezaurului folcloric naţional. 

Gheorghe C. Mihalcea - născut în satul Dăeni, judeţul Tulcea, a fost nu numai un 
pasionat cercetător al folclorului tulcean, dar totodată şi un folclorist luminat şi 
experimentat, în toată puterea cuvântului. Lucrând după cele mai riguroase şi sistematice 
reguli ale metodei de cercetare concretă, Gheorghe C. Mihalcea culege oralitatea localnică 
şi o notează cu o rară minuţiozitate şi pedanterie. În ordine cronologică, enumerăm: „La 
fântâna de sub deal”, 1971; „Flori dalbe, flori de măr”, în colaborare cu Aurel Munteanu, 1972; 
„La dalba cetate”, 1975; „Contribuţii la cercetarea etnofolclorică a nordului dobrogean”, 
1976; „Aho, aho, copii şi fraţi”, 1978; „Pe buhaz de mare”, 1980; „Sus în slava cerului. Colinde 
din satul Oltina, judeţul Constanţa”, vol. I şi II, 2000 - 2001; „Prin pometul raiului. Colinde de 
ceată din Gârliciu, jud. Constanţa”, 2001; „Fluierul de izbândă. Basme, povestiri şi snoave din 
satul Nifon, judeţul Tulcea”, 2001; „Fata de la izvorul limpede. Basme, poveşti şi snoave din 
Horia, judeţul Tulcea”, 2003; „Văr viteaz. Tradiţii etnoculturale dobrogene de la clacă. Basme 
şi povestiri din Cloşca, judeţul Tulcea”, 2004; „Voinic la trei castele. Tradiţii etnoculturale 
dobrogene de la clacă. Basme şi povestiri din Floreşti, judeţul Tulcea”, 2004.                

Frumuseţea şi varietatea folclorului dobrogean sunt pe deplin oglindite în culegerea „La 
dalba cetate”, cu transcriere muzicală realizată de etnomuzicologul Iosif Herţea. Prin 
notarea versului, a muzicii şi dansului, dar şi a unor preţioase informaţii, se evidenţiază 
spiritualitatea tradiţională, fundalul etnografic autohton al „Dobrogei de sus”. Cântecele 
propriu-zise, cântecele bătrâneşti (baladele), jurnalul oral "Cântecul luptei de la Mărăşeşti”, 
cântecele cu tematică mai nouă, cele 28 de piese din repertoriul local de joc, vin să 
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demostreze evoluţia folclorului dintre Dunăre şi Mare unde se împletesc multiple influenţe, 
într-o simbioză perfectă. 

Culegerea mai conţine oraţii de Anul Nou şi colinde, care celebrează în pilde idilice pe 
cioban ori pe pescar şi evocă o bogată viaţă locală cu rosturile ei tradiţionale, bine clădite din 
adânc de vreme. Colindele constituie o adevărată revelaţie, prin amploarea şi intensitatea 
manifestărilor, profunzimea simbolurilor precum şi prin valoarea creaţiilor performate.              

Volumul „Pe buhaz de mare” scoate la iveală tezaurul folcloric de muzică, poezie şi 
obiceiuri moştenite din bătrânii ţinutului dobrogean de sub cotul cel mare al Dunării 
băştinaşe. Cartea este un document de cercetare temeinică, rezultat al unei osteneli şi 
preocupări exemplare de sinceritate şi obiectivitate ştiinţifică fără cusur. Este o imagine 
reală a tradiţiilor tulcene în care horele, cântecele rituale, cântecele bătrâneşti ale ospăţului 
nupţial, stau fiecare la locul lor după cuviinţa datinei locale, cercetate şi reconstituite de 
Gheorghe C. Mihalcea cu o rară răbdare şi conştiinciozitate.7 

Pe lângă frumuseţea şi adevărul cântecelor şi a informaţiilor aferente, se află în această 
carte cel puţin câteva veritabile rarităţi de arheologie folclorică (unele vechi cântece 
bătrâneşti greu de găsit astăzi, precum Iovan Gorgovan, Copilaş Roman, Stan din Bărăgan, 
Iana Ghiuzuleana etc.). O menţiune aparte, cântecul Stan din Bărăgan - icoană vie a timpurilor 
Bărăganului patriarhal; ca şi cântecul de un deosebit pitoresc local al lui Zburlea pescarul, ce 
spune mult despre o veche îndeletnicire care, tot atât de arhaică şi de importantă ca plugăria 
şi oieritul, dovedeşte că pescuitul în bălţile bătrânului Danubius constituie o străveche 
practică locală a vieţii românului dobrogean. 

Constantin Brăiloiu este fondatorul şcolii româneşti de etnomuzicologie şi 
întemeietorul Arhivei de Folklore a Societăţii Compozitorilor Români (1928). Urmând 
exemplul profesorului său, Dumitru Georgescu Kiriac, Constantin Brăiloiu a stabilit o metodă 
riguroasă de cercetare şi înregistrare sonoră, de arhivare, de scriere a textelor poetice şi a 
informaţiilor şi de transcriere muzicală (Schiţa a unei metode pentru folklorul muzical, 
publicată în 1931). Culegerea se făcea după alegerea „informatorului – tip“, reprezentativ 
pentru categoriile de vârstă, sex, competenţă. Prin aplicarea în practică a acestei metode 
complexe de cercetare folclorică a fost posibilă conservarea multor fapte de viaţă culturală 
tradiţională. Constantin Brăiloiu a acoperit un spaţiu teritorial şi tematic larg,  pentru care şi-
a alăturat un număr de studenţi entuziaşti, atraşi de domeniu, dar şi de nivelul intelectual, 
de deschiderea enciclopedică şi de harul profesorului: Harry Brauner, Tiberiu Alexandru, 
Paula Carp, Ilarion Cocişiu, Emilia Comişel, Gheorghe Ciobanu, Ioan Nicola, Mihai Pop. Toţi 
aceştia au evoluat ca specialişti prestigioşi, au dezvoltat şcoala folcloristică românească şi 
au format noi generaţii de cercetători, care la rândul lor au cules folclor, au elaborat studii, 
antologii, tipologii, au publicat documente sonore. 

Impresionat de varietatea şi bogăţia folclorului dobrogean, Constantin Brăiloiu a 
realizat, împreună cu discipolii săi, numeroase culegeri  în satele Dăeni, Cochirleni, Rasova, 
Mahmudia, Topalu etc., care vor fi publicate în volumul „Folclor din Dobrogea” de către 
Emilia Comişel şi Tatiana Găluşcă-Cîrşmariu, în anul 1978. 

„Pe Constantin Brăiloiu îl interesau în egală măsură, toate aspectele folclorului 
dobrogean: cântece vechi („Cântarea soarelui”), cântece noi, create în timpul războiului, ca 
şi fragmente, care ne relevă un trecut depărtat („Colindul soarelui”). Căuta specificul 

                                                           
7 Mihalcea C. Gheorghe, Pe buhaz de mare. Folclor nord-dobrogean, Centrul de îndrumare a creaţiei populare 
Tulcea, 1980, p. 2 
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autohton deopotrivă în cântecul de dragoste („Trece dragostea prin apă”), precum şi în 
melodiile cântate din fluierul de stuf, sau în covorul ţesut cu motive stilizate sau flori în culori 
potolite”.8  

Tradiţia dobrogeană a suferit continue transformări şi îmbogăţiri, colorându-se cu teme 
şi motive noi, ceea ce se observă din compararea unor texte culese într-un interval de 
aproape o sută de ani: „Meşterul Manole” (variante 1885 - 1940), colindul „Zestrea prea 
mare” (1885 şi 1976), „Şarpele” (1885 - 1977) etc. 

Emilia Comişel - cercetător, etnomuzicolog şi profesor universitar, a cules de-a lungul 
carierei, peste nouă mii de cântece tradiţionale şi a publicat numeroase articole şi cărţi, prin 
care a făcut cunoscută frumuseţea şi valoarea folclorului muzical românesc, în ţară şi în 
străinătate.  

Volumului „Folclor din Dobrogea” - configurat conform planurilor părintelui etnomuzi-
cologiei româneşti, Constantin Brăiloiu, clasifică materialul adunat pe criterii etice, estetice, 
istorice şi sociale, atestând trăinicia, până în timpurile noastre, a unor diverse şi bogate 
manifestări folclorice. Acţiunile de culegere au acoperit întreg ţinutul dobrogean şi au fost 
efectuate fie separat (C. Brăiloiu - 1940; E. Comişel - 1939 - 1977; T. Găluşcă-Cîrşmariu - 1936 - 
1970), fie în grup (1940 - 1958) de către Constantin Brăiloiu, Emilia Comişel şi Tatiana Găluşcă-
Cîrşmariu. S-au inclus şi studii mai vechi, precum colecţiile manuscrise ale lui Grigore Creţu, 
făcute între anii 1885 - 1889, aflate în posesia bibliografului şi literatului Gheorghe Cardaş.  

„Folclor din Dobrogea” conţine un florilegiu din cultura folclorică a ţinutului dintre 
Dunăre şi Marea Neagră şi cuprinde piese reprezentative ale poeziei obiceiurilor tradiţionale 
(calendaristice şi ale ciclului familial), ale poeziei lirice (cântece propriu-zise, doine şi 
strigături), epice (balade) şi ale repertoriului copiilor. Din îndemnul şi cu sprijinul profesorului 
Constantin Brăiloiu, s-a alcătuit un capitol cu folclorul aromânilor, ramură străveche a 
poporului nostru, păstrătoare de valoroase elemente artistice, a căror cunoaştere este 
indispensabilă unui studiu de sinteză. 

Cântecele ceremoniale dobrogene sunt legate de mentalitatea arhaică, de modul de a 
înţelege realităţile în lupta cu forţele naturii şi cu tot ceea ce părea inexplicabil în destinul 
oamenilor din trecutul îndepărtat, când nu aveau la îndemână explicaţiile pe care le-a dat mai 
târziu ştiinţa modernă. Între cântecele ceremoniale care ne ajută să pătrundem în această 
lume, uneori foarte îndepărtată în timp, sunt colindele, care în volumul de faţă constituie un 
tezaur impresionant nu numai prin marea lor valoare artistică, ci şi prin importanţa lor ca 
mărturii ale istoriei, ale trecutului acestui pământ. Structura sonoră evidenţiază o diversitate 
remarcabilă: de la tetratoniile și pentatoniile anhemitonice, pentatoniile hemitonice, 
hexacordiile cu terţă mare și mică, heptacordiile ionice, eolice și dorico - mixolidice, până la 
pentacordiile cromatice. Acestea din urmă, pe lângă cromaticul cu secundă mărită între 
treapta a treia și a patra, întâlnit în aproape toate zonele ţării, precum și cromaticul în care 
intervalul caracteristic este plasat între treapta a doua și a treia, cuprind și o structură, încă 
nesemnalată până acum pentru colind - cea cu secundă mărită între treapta întâia și a doua de 
la baza scării (cromatic 3, în clasificarea lui Gheorghe Ciobanu).   

De o superioară realizare artistică sunt colindele: Feciorul şi Sora Soarelui, Feciorul şi fata 
împăratului, Faptele bune ale feciorului, Prădarea grădinii de către peştele de mare; colindele cu 
tematică pescărească: Vidra, Samodiva, sau păstorească: Colindul oilor; colindele de doliu. În 
colindele culese în Dobrogea apare frecvent fiinţa fabuloasă a dulfului, numit, mai precis, dulf 

                                                           
8 Brăiloiu C., Comişel E., Găluşcă-Cîrşmariu T., „Folclor din Dobrogea”, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p. 6 
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de mare, duh de mare, duhul Mării Negre. Apele sunt însufleţite sub forma acestei creaturi 
enigmatice care intervine deseori în ritmul vieţii păstoreşti şi pescăreşti, iniţiază sau răpeşte 
tineri dicieni voinici (românii băştinaşi din Dobrogea), salvează fete furate de turci, etc. 

Repertoriul obiceiurilor de primăvară - vară este semnalat prin Lăzărelul şi Caloianul, iar 
cel funebru, prin bocetul numit  Zorile (cules de Emilia Comişel în 1977 la Ostrov) sau Cântecul 
bradului. „Nu s-ar putea spune că repertoriul funerar dobrogean ne oferă trăsături deosebite 
de ceea ce cunoaştem din celelalte zone folclorice ale ţării.” 9 

La loc de frunte în această antologie stau şi mărturiile istorice ale pluguşoarelor; toate 
variantele se referă la un timp mitic, ritualic, imaginar. Din repertoriul obiceiurilor de iarnă se 
regăsesc  Sorcova, Chiraleisa (urări pentru crescătorii de vite), Cu semănatul, Căluţul, Capra, 
Arapii, Moşoiu ş.a.  

Genul epic (balada), vine să sublinieze fondul arhaic al credinţelor şi practicilor magice 
străvechi prin „Cântecul ciumei”, notat de Grigore Creţu de la Măcin încă din anul 1885. 
Baladele Niculcea, Cântecul lui Vîlcan, Badiul, Iancul Mare, Ilincuţa Şandrului ş.a. atestă 
continuitatea vieţii româneşti pe ambele maluri ale Dunării de jos.  Ele oglindesc totodată 
evoluţia folclorului dobrogean datorată influenţelor produse de alte zone folclorice sau 
venite din mediul urban; de exemplu, unele cântecele haiduceşti din Oltenia devin în 
Dobrogea cântece de dragoste.  

Cântecul de leagăn, prin cele opt exemple ale colecţiei, aduce în atenţie o contopire a 
genurilor folclorice; în mod ciudat este prezent motivul şarpelui, iar recitativele conţin 
înrâuriri ale repertoriului de primăvară - vară (Lăzărelul şi Paparuda) sau personaje din jurnale 
orale şi balade, precum Zburlea şi Terente.   

Piesele din folclorul aromân cuprinse în acest volum reprezintă numai o infimă parte din 
vastul material folcloric cules de la cele trei grupuri de aromâni: fârşeroţi, pindeni şi 
grămoşteni. Creaţia tradiţională aromânească se remarcă printr-un mare număr de trăsături 
comune cu ale folclorului daco-român, de care se deosebeşte prin câteva elemente 
secundare - unele teme poetice, unele structuri stilistico - compoziţionale, maniera de 
execuţie polifonică, cristalizate de-a lungul timpului, fiind determinate de condiţii proprii de 
viaţă. Menţionăm câteva din temele comune: Mioriţa (baladă, cântec, bocet), Turma 
pierdută, Cerboaica (Ciuta năzdrăvană), Nunta-n codru, bocete păstoreşti etc., în ale căror 
texte şi mod de interpretare predomină elemente arhaice. 

Acest subcapitol îl îndreptăţeşte pe Ovidiu Papadima să observe că „aromânii au venit 
cu toată zestrea de cultură populară a locurilor natale. Graiul lor dialectal, cu diferenţele lui 
faţă de cel dacoromân, şi mai ales specificul obiceiurilor, ca şi data recentă a venirii lor, nu au 
putut facilita acel proces de topire în furnalul dobrogean... cu toate că ele nu diferă în 
substanţă de creaţia populară din partea noastră”.10 

„Folclor din Dobrogea” este o carte exemplară de adevăr şi de strădanie folclorică, o 
imagine reală a tradiţiilor dobrogene, o lucrare care atestă unitatea şi perenitatea culturii 
noastre populare.                

Gheorghe Oprea - profesor, dirijor, folclorist şi muzicolog, a transcris melodii  din 
folclorul dobrogean în lucrarea „Pe buhaz de mare. Folclor nord - dobrogean” (1980), în 
colaborare cu renumitul folclorist Gheorghe C. Mihalcea. În această culegere, Gheorghe 
Oprea a notat cu fidelitate melodiile informatorilor lăutari dobrogeni, precum Nedelcu 

                                                           
9 Brăiloiu, C., Comișel, E., Gălușcă- Cîrșmariu T., “Folclor din Dobrogea”, Editura Minerva, București, 1978, p. 7  
10 Brăiloiu, C., Comişel, E., Găluşcă-Cîrşmariu, T. „Folclor din Dobrogea”, Editura Minerva, Bucureşti, 1978, p. 5 
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Iordache Trandafir și Mihalache Vlădilă. A fost salvat astfel un repertoriu deosebit de valoros 
aparţinând unora dintre cei mai renumiţi rapsozi ai secolului trecut, stabiliţi în Dobrogea „în 
bejenia oamenilor de dincolo de Dunăre pentru un  trai mai bun”.11 

Volumul evidenţiază faptul că folclorul muzical dobrogean se încadrează, prin 
categoriile sale, (melodii de joc, doine, cântece bătrânești, cântece propriu-zise) în 
subdialectul muntenesc, demonstrând caracterul unitar al folclorului românesc. 

Gheorghe Oprea a elaborat primul studiu muzicologic despre muzica megleno-
românilor.12 În vara anului 1979, a întreprins o cercetare folclorică în comuna Cerna - situată 
în nordul Dobrogei, între oraşele Tulcea şi Măcin, unde  40% din populaţie sunt megleno-
români. Din păcate, odată cu trecerea timpului, ei au renunţat la multe din sărbătorile şi 
obiceiurile tradiţionale din ciclul familial, preluându-le pe cele ale românilor nord-dunăreni. 
Astăzi, megleno-româncele mai pregătesc „turta”, la trei zile de la naşterea unui copil şi la 
împlinirea vârstei de un an, „turta” din seara de dinaintea cununiei, apoi, la înmormântare, 
„turta” din seara de priveghi, cât şi „turta cu ban” (mgl. turtacu pară) din Ajunul Crăciunului 
(mgl. Boadnic). Un alt obicei perpetuat este prinsul de către copii a unui ou fiert legat cu o 
aţă de grinda casei, fără ajutorul mâinilor (mgl. lăţcăitul).13  

Majoritatea melodiilor megleno-românilor fac parte din repertoriul neocazional: balade 
şi cântece propriu-zise. Toate cântecele se pot interpreta în grup - uneori cu acompaniament 
de cimpoi, iar majoritatea lor servesc ca melodii de joc (la fel ca în folclorul aromânilor), al 
căror sistem ritmic preponderent este aksakul. La dansuri, prezenţa cimpoiului este 
obligatorie.  

Tematica baladelor reflectă, de cele mai multe ori, lupta crâncenă a megleno-românilor 
pentru libertate, pentru apărarea drepturilor strămoşeşti moştenite sau dobândite de-a 
lungul timpului. Baladele megleniţilor, ca şi ale aromânilor, nu se bazează pe recitativ, aşa 
cum se construiesc cântecele bătrâneşti ale daco-românilor. În al doilea rând, remarcăm 
efectele heterofoniei care se nasc prin interpretarea rubato şi cântarea simultană de către 
voce şi instrument; în cazul acesta există patru linii sonore: „re”-ul bâzoiului, „la”-ul carabei, 
melodia fluierului şi aceeaşi melodie purtată de voce. Instrumentului i se acordă o lungă 
parte introductivă cu caracter improvizatoric, ale cărei motive, cu toate că sunt uneori 
asemănătoare, nu coincid cu ale melodiei baladei propriu-zise. Această secţiune este 
comparabilă cu introducerea instrumentală din balada clasică daco-română în care, însă, 
viitoarele rânduri melodice ale recitativului epic sunt mai precis conturate. Cântarea rubato 
şi melismatica bogată, proprie acestui stil, fac posibilă apariţia heterofoniei, prin unele 
intervale accidentale: secundă mare şi secundă mică, cvartă perfectă, terţă mică, terţă mare. 
Alteori, diviziunile ritmice pe durate scurte nu coincid, ceea ce crează efecte heteroritmice. 

Repertoriul vocal al megleno-românilor evidenţiază preponderenţa versului hexasilabic 
izometric (faţă de cel octosilabic din folclorul bulgarilor şi aromânilor), la care se adaugă 
refrene bisilabice la sfârşitul primului şi celui de al treilea rând melodic. Există şi versuri 
heterometrice, în care se îmbină tiparul octosilabic şi cel de patru silabe, precum şi alte 
tipare, a căror structură este în concordanţă cu ritmul dansurilor.  

Melodiile au un ambitus restrâns şi un profil, în general descendent. Remarcăm 
prezenţa modurilor arhaice - cu un număr redus de sunete, într-o mare varietate structurală 

                                                           
11 Mihalcea, C., Gheorghe, „Pe buhaz de mare”, Centrul de îndrumare a creaţiei populare Tulcea, 1980, p. 3 
12 Oprea, Gheorghe, Studii de etnomuzicologie, Editura Almarom, Rm. Vâlcea, 1998, p. 32 
13 Marcu, George,”Folclor muzical aromân”, Editura Muzicală, Bucureşti, 1977, p. 32 
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şi alternanţa major - minor. Toate cântecele au o formă fixă. De obicei, există patru rânduri 
melodice diferite care se pot repeta, două câte două; uneori se repetă ultimul motiv al strofei 
melodice.14 

Limbajul muzical al megleno-românilor din comuna Cerna prezintă, deci, similitudini 
atât cu dialectul daco-român, cât şi cu cel aromân şi reprezintă dovada trăiniciei culturii 
strămoşilor noştri, a dârzeniei cu care populaţia românească şi-a păstrat moştenirea 
spirituală de-a lungul timpului.  

În concluzie, putem afirma că avem multe contribuţii importante la cercetarea ştiinţifică 
a folclorului dobrogean, studii deosebit de valoroase care ne prezintă cultura tradiţională a 
ţinutului dintre Dunăre şi Mare sub toate aspectele ei, într-o bogăţie nepreţuită de comori - 
căci  poporul român a avut darul de a-şi tălmăci experienţa, bucuria şi durerea prin obiceiuri, 
costume populare, cântece şi dansuri. Folclorul nu moare niciodată atâta timp cât este 
vegheat cu dragoste şi pasiune şi este transmis urmaşilor cu devotament şi profesionalitate. 
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COSTUMUL POPULAR – EMBLEMĂ A SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI 
 

dr. Doina IŞFĂNONI, cercetător etnolog 

 
Adevărată carte de identitate pentru locuitorii diferitelor zone geografice ale României, 

costumul popular tradiţional s-a constituit în urma unui îndelungat proces de creaţie. 
Nenumărate vestigii arheologice, documente istorice, lingvistice şi etnografice atestă de-a 
lungul veacurilor continuitatea formelor de cultură şi civilizaţie ale românilor în spaţiul 
carpato-danubiano-pontic. Cele mai vechi mărturii despre costum datează din perioada 
neolitică şi epoca bronzului. Desenul geometric de pe corpul unor idoli de lut - Venus de la 
Craiova şi figurinele descoperite în necropola de la Cârna, Oltenia - a fost interpretat de 
reputaţi specialişti, precum Al.Tzigara-Samurcaş şi Vladimir Dumitrescu, ca fiind posibile 
broderii  pe veşmintele acelor vremuri. Alte mărturii iconografice referitoare la portul 
strămoşilor daci, ne parvin din perioada antichităţii romane, prin intermediul a două 
monumente celebre: Tropaeum Trajani (108-109 d.Ch) din comuna Adamclisi, Dobrogea, 
România şi Columna lui Traian (113 d.Ch.) de la Roma, Italia. Fiecare dintre acestea, după cum 
sublinia arheologul român Alexandru Odobescu, conservă imaginea săpată în piatră a unor 
costume bărbăteşti şi femeieşti care prezintă frapante similitudini cu portul contemporan al 
ţăranilor de la munte.  

Cămăşile dacilor, lungi până la genunchi şi despicate pe părţi, purtate peste pantaloni 
strânşi pe picior, cu mici pliuri orizontale (iţari), cureaua, hainele groase din pănură, fără 
mâneci (suman), gluga pliată cu capişonul peste şold, opincile legate cu curele şi căciula 
ţuguiată sunt piese de vestimentaţie care şi-au păstrat aproape neschimbată structura 
morfologică (croiul) până spre mijlocul secolului al XX-lea, în majoritatea zonelor montane 
ale ţării. Costumul purtat de femeile dace, reprezentat pe metopele LIII şi LIV ale monumen-
tului de la Adamclisi, este specific ţinutei de vară. Cămaşa femeiască are toate bucăţile de 
pânză ce formează faţa, spatele şi mânecile încreţite pe lângă gât, pe un simplu fir de aţă. 
Acest croi arhaic este specific, atât dacilor, cât şi ilirilor. De la talie în jos, corpul femeii este 
acoperit cu o ţesătură care-l înfăşoară strâns: fota. Cele două piese de costum  - cămaşa şi 
fota - se regăsesc până în zilele noastre în portul popular moldovenesc şi muntenesc, iar 
procedeul de asamblare a foilor de pânză ce formează cămaşa, pe un fir de aţă, este identic 
cu cel folosit în Moldova de Nord (brezărău), până la sfârşitul secolului al XIX-lea.  

Noi dovezi despre originea şi vechimea costumului femeiesc, aduce Stela funerară de la 
Zagreb, Croaţia. Pe această piatră tombală este reprezentată o femeie iliră, purtând un costum 
complet. Ca structură, cămaşa şi fota sunt similare celor dacice. Ceea ce le diferenţiază totuşi 
de costumul dac este prezenţa gulerului şi a mânecilor lungi şi largi la cămaşă, iar la fotă, 
prinderea colţului de jos al acesteia, în centură (bete), pentru a permite lejeritatea pasului. 

Începând cu secolul al XIV–lea alte surse de informaţie se alătură atestărilor antice. 
Costumele domnitorilor, boierilor, târgoveţilor, negustorilor şi ţăranilor încep a fi prezentate 
în cronici pictate, în tablourile votive din bisericile aulice, de târg şi din sate, în jurnalele 
călătorilor străini. Cele mai vechi imagini ale costumului popular românesc, două  miniaturi,  
sunt incluse în binecunoscuta Chronicon Pictum (1358) care ilustrază bătălia de la Posada. 
Regele Ungariei, Carol Robert de Anjou, este urmărit de arcaşii-ţărani români, îmbrăcaţi în 
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cămăşi albe, strânse pe talie cu curele, cu  pantaloni strâmţi şi cu opinci. Pe deasupra acestui 
costum, arcaşii poartă o haină miţoasă din lână, asemeni păstorilor  actuali din sud-vestul 
Transilvaniei.   

Din secolul al XVI-lea şi până spre sfârşitul secolului al XIX-lea, în Transilvania, Crişana, 
Banat, Moldova, Muntenia, Oltenia şi Dobrogea, sosesc nenumăraţi cărturari, clerici şi artişti 
din Europa Centrală şi Occidentală, dar şi din lumea Orientului, care, impresionaţi de 
frumuseţea, pitorescul şi originalitatea modului în care se îmbrăcau românii, au prezentat 
costumul acestora, fie în cuvinte pline de admiraţie1, fie în desene, acuarele sau gravuri, care 
redau fidel şi sugestiv, particularităţile stilistice ce definesc costumul diferitelor categorii 
sociale, din provinciile istorice ale României2.  

 Secolul al XX-lea adaugă o nouă categorie de martori vizuali în istoriografia costumului 
popular. Reprezentare fidelă a realităţii, fotografia deschide porţile unui impresionant 
sistem de arhivare a memoriei neamului şi implicit a formelor sale de afirmare cultural-
identitară. Un obiectiv de seamă al fotografilor începutului de veac l-a constituit 
surprinderea ţăranilor în contextele specifice, lucrative şi sărbătoreşti3.  

O contribuţie la fel de importantă este şi activitatea atelierelor foto săseşi, maghiare şi 
româneşti care au imortalizat costumul românilor în zeci şi sute de clişee.  

Coroborând aceste surse de informaţii referitoare la portul românilor – cronici, tablouri 
votive, acuarele, desene, gravuri, fotografii – constatăm că, de-a lungul mai multor sute de 
ani, structura de bază a costumului femeiesc şi bărbătesc s-a conservat cu o incredibilă 
statornicie. Croiul şi câmpii decorativi ai principalelor categorii de piese s-au transmis din 
generaţie în generaţie, păstrându-şi nealterate specificul. Elementul dinamic, care a 
determinat  diversitatea zonală a costumului îşi are sursele în evoluţia calităţii ţesăturilor, în 
tipurile de compoziţii decorative şi maniera de stilizare a motivelor.Un exemplu edificator în 
acest sens este procesul de înlocuire treptată a materiilor prime folosite la confecţionarea 
pânzei. Străvechea ţesătură de in şi cânepă, prezentă în toate zonele etnografice ale ţării ca 
material unic pentru cămăşi, este înlocuită, mai întâi, cu pânza din bumbac, ţesută în casă şi 
apoi cu cea procurată din comerţ. În secolul al XIX-lea îşi face apariţia la sate, cu precădere 
în Muntenia, Dobrogea şi Moldova de sud, borangicul. Fineţea, transparenţa şi efectul de 
vaporos/diafan al ţesăturii din borangic a determinat folosirea acesteia la confecţionarea 

                                                 
1 O lucrare  importantă pentru bogăţia informaţiilor referitoare la costumul românesc, la pieptănăturile  şi modul de 
a se împodobi al româncelor, cu salbe din bani de aur sau argint, aparţine lui Antonio Maria del Chiaro Fiorentino, 
secretarul lui Constantin Brâncoveanu, Serban Cantacuzino şi Nicolae Mavrocordat; volumul este intitulat 
Revoluţiile Valahiei, apare la Veneţia în 1718.  
2 Adevărate „comori de patrimoniu vizual”, stampele artiştilor străini reprezintă o inepuizabilă sursă de informaţii 
pentru cercetătorii costumului românesc din secolele XVII-XVIII. Cel mai valoros album este Codicele pictat de la 
Graz-Kostumbilder-Buch. Din cele 99 de acuarele ale albumului, 24 de planşe prezintă costumul specific ţăranilor, 
păstorilor, târgoveţilor, negustorilor şi nobililor din Transilvania şi Tara Românească; una dintre stampe înfăşişează 
cămaşa femeiască cu mânecile răsucite pe braţ, care s-a păstrat doar în zonele Vrancei şi Branului. Aceeaşi tematică 
este abordată în albumele Kostumbilder aus Siebenburgen. Tabulae pictae et coloraate, cu  91 de planşe, aflat la 
Biblioteca Muzeului Naţional Maghiar din Budapesta şi în albumul „Trachtenkabinet von Siebenburgen”(1729), 
cuprins în Codicele Rosenfeld, cu 56 de acuarele dedicate portului din Transilvania; albumul se află la Cabinetul de 
stampe al Academiei Române. În secolul al XIX-lea pictori francezi şi italieni, voiajori pentru interese artistice sau de 
plăcere prin Moldova şi Valahia, imortalizează costumele româneşti în  numeroase desene, acuarele şi gravuri. 
Dintre aceşti artişti s-au remarcat prin calitatea lucrărilor Marcel Bouquet, Lancelot, Valerio, Doussault, Raffet şi 
Domenico Preziossi.   
3 O prestigioasă activitate artistică desfăşoară pictorul şi fotograful  Casei Regale a României, Carol Popp de 
Szathmary. Prin munca sa el realizează o adevărată enciclopedie a costumului românesc, din toate zonele 
etnografice ale ţării. 
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cămăşilor femeieşti de nuntă (Valea Siretului, Teleorman, Romanaţi) şi înlocuirea 
acoperitorilor de cap(cârpele din bumbac sau lână), cu fastuoasele marame din borangic. 
Acelaşi fenomen de substituire a materiiilor prime se petrece şi în cazul firelor destinate 
broderiei cămăşii femeieşti şi bărbăteşti. Lânii, toarse şi vopsite în gospodărie, îi succede 
lânica/strămătura, prelucrată în manufacturi. Apoi, arniciul şi firele de bumbac mercerizat 
sunt preferate, firelor de lânică. La rândul lor, acestea sunt înlocuite cu  firele strălucitoare 
de mătase vegetală, de aur şi argint, cu mărgelele şi paietele.  

Spre mijlocul secolului al XIX-lea, costumul de sărbătoare şi ceremonial al ţărănimii 
înstărite preia unele elemente specifice costumului domnesc şi boieresc, aflat încă, la acea 
vreme, sub autoritatea vestimentaţiei orientale. În Câmpia Bărăganului, Vlaşca, Teleorman, 
Romanaţi, Mehedinţi şi Gorj anumite piese ale costumului ţărănesc poartă amprenta acestei 
influienţe. Relaţia dintre identitate şi alteritate cunoaşte în aceste areale geografice o 
dinamică cu totul specială, oferind soluţii îndrăzneţe. Hainele groase din dimie sau aba4 sunt 
un exemplu de adaptare a vestimentaţiei ţărăneşti la gustul epocii. Sub  influenţă balcanico-
orientală decorul acestor categorii de piese devine tot mai bogat, dezvoltându-se în 
compoziţii somptuoase care subliniază, fie liniile de croi ale veşmintelor, fie că se extind, în 
arabescuri complexe, pe mare parte din suprafaţa acestora. În lumea satului muntenesc şi 
oltenesc apare moda găitanelor din mătase neagră şi a bucăţilor de postav colorat, aplicate 
pe hainele din dimie albă, generând o adevărată perioadă barocă a costumului popular în 
respectivele zone etnografice. Edificatoare sunt în acest sens zăbunele, mintenele, giubelele, 
şubele, anteriile, dulamele căptuşite cu blană miel sau de vulpe, precum şi variantele 
gorjeneşti ale costumului schileresc, lansat de Dincă Schileru, deputat de Gorj, în anul 18795. 

Păstrat aproape miraculos până la sfârşitul veacului al XX-lea, în multe zone etnografice 
ale României, ca veşmânt de sărbătoare şi ceremonial, costumul popular tradiţional 
reprezintă şi astăzi un important mijloc de afirmare a individului în comunitate şi de 
consacrare a identităţii sale culturale. Asemeni oricărui document de cancelarie, aşternut cu 
slove frumos caligrafiate, portul popular românesc este un tip de mărturie vizuală 
desăvârşită de mâna femeilor de la ţară, nu doar pentru a-şi apăra trupul de vicisitudinile 
climaterice, ci şi pentru a comunica oamenilor informaţii despre cine este purtătorul 
respectivelor haine, de unde vine el, ce vârstă, etnie şi statut civil are. 

 Privite cu atenţie, ori de câte ori le descoperim în lăzile de zestre ale bunicilor, în 
muzeele de etnografie şi artă populară sau în expoziţii, costumele populare ne reţin atenţia, 
provocându-ne la dialog vizual. Pentru cine este familiarizat cu limbajul formelor sale 
plastico-decorative, costumul popular are capacitatea de a comunica multiple categorii de 
mesaje, incitând curiozitatea şi memoria privitorului. Uşor receptate de locuitorii satelor 
tradiţionale aceste mesaje sunt astăzi, tot mai greu de înţeles. Cheia descifrării lor corecte 
se află în complexul sistem de credinţe şi simboluri codificate, generaţii la rând, în croiul, 
compoziţiile, motivele şi cromatica costumului popular. Din acest punct de vedere, fiecare 
piesă a portului tradiţional îşi are o poveste specifică, în care s-au stocat nenumărate pilde 
de înţelepciune şi experienţă umană.  

                                                 
4 Ambele categorii de ţesături  sunt lucrate în casă, din lână şi finisate la piua de haine pentru împâslirea ţesăturii. 
5 Dincă Schileru(1846-1919) s-a născut într-o familie de moşneni,  în localitatea Schela din Gorj. Spirit intreprinzător, 
s-a afirmat în domeniul extracţiilor carbonifere, al agriculturii şi creşterii animalelor, devenind primul ţăran din 
Parlamentul României în anul 1879.  Mare iubitor al valorilor Gorjului natal , a purtat cu demnitate costumul 
gorjenesc, inclusiv în Parlamentul României. Dincă Schileru a fost un promotor al învăţământului şi educaţiei, 
contribuind la construirea de scoli în mediul rural.    
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Caracterizat printr-o mare unitate morfologică - materiale, croi, categorii de piese - 
costumul românesc se diferenţiază totuşi, sub aspect decorativ şi cromatic de la o zonă 
etnografică la alta. Marea lui varietate zonală, manifestată uneori în cadrul aceleiaşi unităţi 
teritoriale, este rezultatul variantelor ce s-au născut sub imperiul nevoii de adaptare a 
aceloraşi categorii de piese, nu numai la  condiţiile de mediu şi climă, ci şi la rigorile 
cutumiare/morale impuse de vârsta şi statutul civil al purtătorilor. Nevoia psihologică a 
fiecărei generaţii de a-şi impune propriul gust artistic şi de a răspunde ecourilor unor mode, 
ajunse şi în mediul rural, au constituit principala motivaţie a diversificării costumului popular, 
în special al celui femeiesc. Dorinţa de a-şi exprima prin intermediul veşmintelor 
personalitatea şi sensibilitatea specifice timpului istoric pe care îl trăiau, a generat în satele 
româneşti o dialectică foarte strânsă între „ceea ce trebuie” şi „ceea ce doreşti” să îmbraci. 
Relaţia dintre canon şi libertate, a cunoscut o dinamică specială în majoritatea zonelor, 
contribuind la dezvoltarea patrimoniului etnografic românesc. Obiceiul ca la fiecare prag 
existenţial – copilărie, adolescenţă, căsătorie, moarte – să se confecţioneze noi piese de 
port, în special cămăşi, pentru a fi îmbrăcate şi etalate ca însemn de vârstă, sex, statut civil, 
prestigiu de neam şi apartenenţă la comunitate, explică numărul mare de costume existent 
în fiecare familie de români. Acestor obiceiuri li se adaugă credinţa ca, anual, de Paşti, fiecare 
om trebuie să poarte o cămaşa nouă; unui spirit renăscut o dată cu Învierea Mântuitorului, i-
se cuvine, pentru trup, şi o haină nouă.  

Mereu acelaşi şi totuşi diferit, costumul românesc ilustrează principiul unităţii în 
diversitate. Decenii şi chiar secole la rând, creativitatea şi măiestria miilor de femei din satele 
româneşti, au ştiut să şlefuiască, generaţie după generaţie, acelaşi giuvaer – cămaşa – 
desăvârşindu-i croiul, tehnicile de broderie şi repertoriile decorative. Ca piesă de bază a 
costumului tradiţional cămaşa însoţeşte omul în toate ipostazele existenţei sale. La  arat şi 
semănat, la seceris şi pescuit, chiar şi în exploatările miniere, la biserică şi petreceri, la 
colindat şi nedeii, la nunţi şi înmormântări, cămaşa are importante funcţii comunicaţionale, 
sintetizate în limbajul formelor plastico-decorative şi în  cromatica acestora. Simbolurile 
primordiale ale umanităţii, exprimate prin rigoarea formelor geometrice – linie, cerc, romb, 
pătrat, spirală, cruce – ne vorbesc despre soare şi stele, despre pământ şi apă, despre 
etapele existenţei umane şi despre universul spiritual al unui popor aflat într-un permanent 
dialog cu mediul înconjurător şi divinitate. Din simbolistica ornamenticii costumului popular 
aflăm despre ocupaţiile locuitorilor, despre păsări şi animale, despre flori şi plante, despre 
dansurile oamenilor, despre opţiunile şi credinţele fiecărei generaţii. Prin compoziţiile şi 
motivele decorative folosite la împodobirea cămăşilor, catrinţelor, fotelor, maramelor, 
cepselor, conciurilor, a pieptarelor, cojoacelor, şubilor, sumanelor şi mantalelor, costumul 
devine o fascinantă concretizare vizuală a cosmogoniei şi mitologiei româneşti. Instruite la 
şcoala tradiţiei, femeile au realizat un valoros ansamblu de piese vestimentare, căruia au ştiut 
să-i imprime o înfăţişare adecvată fiecărei generaţii.  

Alături de performanţa tehnologică şi excelenţă plastico-decorativă, costumul popular 
cuprinde în structura sa funcţional-artistică, mesaje întemeiate pe străvechi precepte ale 
gândirii magico-religioase, referitoare la valoarea apotropaică(protectoare) a ornamenticii 
şi la capacitatea acesteia de a proteja omul de acţiunea forţelor malefice. În spiritualitatea 
tradiţională rombul, spirala, cercul, rozetele, stelele, crucea creştină, coarnele berbecului, 
dinţii de lup, hora etc. nu sunt doar simple semne decorative. În credinţa ţăranilor acestea 
au menirea de a proteja purtătorul, aducându-i integritate fizică şi mentală, prosperitate şi 
fecunditate.  
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Cromatica motivelor potenţează forţa comunicaţională a decorului fiind, cel mai 
adesea, legată de valoarea simbolică acordată diferitelor culori şi tonalităţi, în comunităţile 
tradiţionale. Din această perspectivă, roşul, într-o infinitate de nuanţe, dictate de nevoia 
adecvării vestimentaţiei la vârsta fiecărui purtător, era simbolul fetelor şi nevestelor tinere. 
Cămăşile brodate cu arnici sau mătase roşu ca sângele, ca cireaşa sau ca para focului se 
îmbrăcau la horă, la nunţi şi petreceri tradiţionale. Totdeauna mireasa era roşie –avea cămaşă 
brodată cu roşu – pentru a fi protejată de eventualele atacuri duşmănoase ale forţelor 
nevăzute sau pentru a nu fi privită cu ochi răi(deochiată) de celelalte fete. Roşul potolit sau 
cel ca vişina putredă era expresia vârstei mature, iar negrul sau albastrul ultramarin se 
considerau a fi culorile bătrâneţii şi mesagerii vizuali ai durerii în faţa morţii; cămaşa cu 
broderie neagră şi basmaua cernită se îmbrăcau la înmormântări, purtându-se apoi pe toată  
perioada  doliului, indiferent de vârstă.  

Ordonate în structuri formale şi coduri plastice de mare originalitate cunoştinţele şi 
credinţele au conferit costumului popular românesc un imens prestigiu social şi o 
incontestabilă  forţă fascinatorie. Totdeauna, o persoană îmbrăcată în portul specific zonei 
de provenienţă este o prezenţă generatoare de spectacol. Dincolo de cuvinte, forţa 
fascinatorie a costumului te atrage, reţine şi crează emoţii, stimulându-ţi memoria afectivă 
şi nostalgia originilor. În relaţie cu purtătorul, prin respectarea principiilor de bază ale artei - 
ritm, simetrie, repetiţie, echilibrul ponderilor cromatice - costumul se defineşte ca ansamblu 
vestimentar de piese, cu statut emblematic. Simplitatea croiurilor, rafinamentul artistic al 
ornamentelor şi cromatica imprimă siluetei graţie şi distincţie, monumentalitate şi, implicit, 
prestigiu vizual.  

Din acest punct de vedere, portul tradiţional românesc este un străvechi martor vizual 
de spiritualitate populară6, capabil să transmită peste timp importante referinţe cultural-
istorice despre identitatea etnică a purtătorilor, locul de provenienţă, vârsta şi statutul civil 
al acestora. Prin stilul şi expresia artistică a compoziţiilor decorative, noi românii suntem 
purtătorii unui mesaj cultural inconfundabil, care nu se regăseşte pe alte meridiane şi nici la 
alte popoare. 

 
*  *  * 

 
Pentru a ilustra  complexitatea şi diversitatea portului tradiţional românesc şi a sprijini 

efortul tinerilor promotori ai valorilor culturii tradiţionale – interpreţii cântecului popular, 
meşteşugarii si iubitorii de port -, vom prezenta, în cele ce urmează, specificul costumului 
femeiesc şi bărbătesc din principalele provincii istorice ale României, aşa cu s-au cristalizat 
acestea la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului al XX-lea. Evident, în 
cadrul acestor mari entităţi teritoriale costumul tradiţional a cunoscut mai multe variante 
locale, determinate de acţiunea conjugată a factorilor geografico-climatici, ocupaţionali, 
mentalitari şi de gust artistic.  Principalul purtător de mesaj al specificului zonal este cămaşa 
femeiască care, împreună cu tipologia pieselor asociate - fote, catrinţe, pieptare, acoperitori 
de cap – au contribuit la conturarea zonelor etnografice şi la evoluţia portului popular 
românesc. Dincolo de funcţionalitate şi respectul pentru tradiţia locului, la apriţia 

                                                 
6 Doina Işfănoni, Interferenţe dintre magic şi estetic în recuzita obiceiurilor tradiţionale româneşti  din ciclul vieţii, 
Ed.Enciclopedică, Bucureşti, 2002  
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particularităţilor zonale, un cuvât de spus l-a avut şi cochetăria feminină, alimentată de 
permanenta nevoie a femeilor de  a fi unice şi, bineînţeles, frumoase. 

  
COSTUMUL FEMEIESC ŞI BĂRBĂTESC DIN MOLDOVA 
In contextul general al portului popular românesc, costumul moldovenesc ilustrează 

poate cel mai concludent, principiul unităţii în diversitate, păstrând în forme nealterate de 
trecerea veacurilor, o unitate etnoculturală de mare valoare documentar-istorică şi artistică, 
atât în zonele montane (Bazinul Dornelor, Câmpulung, Radăuţi, Valea Bistriţei, Neamţ, 
Suceava, Fălticeni, Trotuş, Oituz, Caşin, Valea  mijlocie a Siretului, Tara Vrancei), cât şi în cele 
de podiş(Botoşani, Dorohoi, Roman, Iaşi, Vaslui, Tutova/Tecuci). Structura morfologică şi 
plastico-decorativă a pieselor de bază a conservat formule arhaice de croi la cămaşa 
femeiască de tip carpatic, precum  brezărăul  şi altiţa croită separat7 . În paralel cu acest tip 
de cămaşă femeile căsătorite şi vârstnice au purtat şi cămăşoiul drept, confecţionat dintr-o 
singură bucată de pânză, cu mânecile prinse din umăr.  

 Cămaşa femeiasă încreţită în jurul gâtului – numită de specialişti dacică sau tip carpatic 
– se  regăseşte de-a lungul întregului lanţ montan, din Moldova de Nord/Bucovina,  pe Valea 
Bistriţei nemţene şi a Siretului, până în Tara Vrancei. Alături de acest tip, în  Tara Vrancei, 
cămaşa femeiască mai are o variantă: cămaşa cu mâneca răsucită. Unică în privinţa croiului 
această cămaşă este obţinută prin coaserea unui enorm triunghi, de aproximativ doi metri 
lungime, pe una din laturi, pentru a crea o spirală utilitar-estetică pe mână. La îmbinarea 
muchiilor se execută o broderie rafinată, cu fir de aur sau argint. Cămaşa cu mâneca răsucită 
este o cămaşa somptuoasă, care atestă  legăturile costumului ţărănesc cu veşmintele 
boiereşti şi domneşti purtate până spre mijlocul secolului al XIX-lea în mediile elitiste ale 
vremii. Croiul acestei cămăşi este o interpretare funcţional-estetică a  caftanelor orientale 
unde lungimea mânecilor exprima rangul purtătorului.  

O altă variantă a cămăşii tradiţionale moldoveneşti este cămaşa de lână (femeiască şi  
bărbătească) purtată în  Botoşani, Iaşi, Vaslui. Specifică costumului de sărbătoare această 
cămaşă se confecţiona dintr-o ţesătură fină de lână ţigaie; lâna se torcea  prin mărgică, pentru 
a se obţine subţirimea firului de borangic. În satul tradiţional această  activitate era considerată 
ca fiind probă premaritală de îndemânare, pentru fetele de măritat. Cămaşă lucrată dintr-o 
astfel de pânză este cămaşa dreaptă – tip tunică –  având faţa şi spatele obţinute din aceeaşi 
bucată de pânză, în mijlocul căreia se decupează  gura cămăşii,cu mânecile prinse din umăr. 
Cămăşile femeieşti de lână sunt unice în tipologia costumul popular românesc, remarcându-se  
prin  rafinamentul efectului dintre opac şi transparent obţinut în contextură, din folosirea unor 
fire cu grosimi diferite, în urzeală şi băteală sau prin utilizarea borangicului ca urzeală şi a lânii 
pentru băteală. Decorul acestor cămăşi este ales în război cu  arnici alb8 ; cele mai frecvenţe 
motive fiind cele geometrice şi vegetale - pomul vieţii.  

 Un alt element cu statut de marcă zonală în Moldova sunt  acoperitorile de cap pentru 
femeile căsătorite. Piesa cu cea mai mare răspândire şi valoare artistică  este ştergarul de 
cap sau mâniştergura/pânzătura . Năvădită din bumbac alb în 7-9 iţe, aceasta are întrega 
suprafaţă acoperită cu  motive geometrice, iar la capete sunt punctate policrom câteva şiruri 
de motive brodate sau alese. Modul de acoperire a pieptănăturii are nenumărate variante, 

                                                 
7 Elena Secoşan, Paul  Petrescu, Portul popular de sărbătoare din România, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1984 
8 Arniciul este un tip de bumbac destinat broderiei sau alesăturilor decorative, filat în manufacturi, care avea firul  
alcătuit  dintr-un grupaj de firicele subţiri, nersucite şi adunate împreună pentru a forma firul propriu-zis. 
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de la vechea formulă bucovineană cu coarne deasupra urechilor, la învăluirea fizionomiei şi 
fixarea capetelor mâniştergurii cu ace decorative. În tipologia acoperitorilor de cap 
femeieşti mâniştergurile/pânzăturile sunt o pildă de creativitate, fantezie şi măiestrie 
tehnologică.  

În ceea ce priveşte costumul bărbătesc, piesa cu cel mai mare prestigiu social, care 
individualizează costumul din Podişul central moldovenesc - Botoşani, Iaşi Vaslui – sunt 
“iţarii cu 101 creţuri”, între gleznă şi genunchi. Numărul creţurilor era direct proporţional cu 
statutul economic al purtătorului întrucât necesita la confecţionare o cantitate mult mai 
mare de ţesătură decât pentru o pereche de iţari obişnuiţi. O variantă a acestor iţari sunt 
“bernevicii cu apret” de la Bosanci-Suceava.  

Dintre hainele groase tipice portului moldovenesc sunt  cheptarul cu brâu şi poale  din 
Rădăuţi, mantaua cu capac/glugă, purtată în zonele nordice, bundiţele şi cojoacele bordate 
cu blană de jder, lucrate la Vama-Câmpulung şi Rădăuţi şi cele finisate cu astrahan negru sau 
brumăriu, lucrate la Pipirig şi Ghindăoani - Neamţ. 

Alte piese tradiţionale care individualizează zonal costumul moldovenesc, purtate de 
ambele sexe, sunt sumanele sărăduite, împodobite cu sărad/şnur împletit din lână. 
Confecţionarea acestor piese a constituit o activitate meşteşugărească specializată, cu 
ecouri semnificative în viaţa socială a Moldovei. Incă din secolul al XV-lea sunt menţionate  
nenumăratele pive de sumani, amenajate pe râurile de munte, unde se finisau ţesăturile de 
lână pentru sumane, iar în  unele localităţi, precum Humuleştii lui Ion Creangă, locuitorii se 
specializaseră în realizarea acestor piese pe care le vindeau apoi la târgurile şi iarmaroacele 
de peste an.  Despre prestigiul sumanele sărăduite aflăm dintr-un document provenind din 
cancelaria domnitorului Alexandru. Lăpuşneanu, că însuşi Domnul a comandat la Bistriţa 200 
de sumane fumurii, pentru a le da de pomană, la Anul Nou.9   

 
COSTUMUL FEMEIESC ŞI BĂRBĂTESC DIN MUNTENIA 
Din punct de vedere geografic, în funcţie de formele de relief , în Muntenia există mai 

multe subdiviziuni etnografice. Sub munte avem Muscelul, Argeşul, Dâmboviţa, Buzăul iar 
spre sud, până la Dunăre, sunt cuprinse Vlaşca(parte în judeţul Ilfov, parte în Teleorman), 
Ilfov, Ialomiţa, Giurgiu şi Teleorman.  

Străbătută de vechile drumuri comerciale care legau în secolele precedente Orientul de 
Occident şi de binecunoscutele trasee ale transhumanţei oierilor transilvăneni care îşi iernau 
turmele în bălţile Dunării, Muntenia a beneficiat de timpuriu de un statut privilegiat în ceea 
ce priveşte schimburile culturale interzonale şi accesul la diverse categorii de noi materiale, 
vândute prin sate de “marghidani”(vânzătorii ambulanţi). Firul metalic auriu şi argintiu, 
arniciurile colorate, mătasea, fluturii (paietele) şi mărgelele s-au generalizat în broderia şi 
alesăturile pieselor de port, încă din secolul al XIX-lea, contribuind la înnobilarea costumului 
femeiesc şi bărbătesc şi la diversificarea paletei lor cromatice.  

In zonele Vlaşca, Ilfov, Teleorman costumul tradiţional aduce în atenţie câteva 
elemente de influienţă orientală. Dintre acestea menţionăm: croiul poturilori (pantaloni 
bărbăteşti cu turul foarte larg), folosirea găitanelor negre de mătase şi a postavului colorat, 
pentru decorarea mintenelor scurte, a ipingelelor şi giubelelor femeieşti (haină fără mâneci 
din dimie albă). Aceleaşi influienţe se resimt şi în sistemul pieselor ce alcătuiesc găteala 
capului la femeile căsătorite.  Miresele şi nevestele tinere purtau chemeleţul de orţi (lucrat 

                                                 
9 Emilia Pavel, Portul popular moldovenesc, Ed. Junimea, Iaşi 1976 
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din părăluţe turceşti de argint) şi cordelele cu icuşari sau mahmudele (monede turceşti de 
aur şi argint) Alături de aceste creaţii s-au adoptat şi unele piese tipic orientale precum fesul 
roşu, purtat pe sub marama de borangic şi paftalele pentru cingătorile din talie. Departe de 
a fi fost prezente în fiecare familie, aceste podoabe ilustrează prosperitatea economică a 
ţărănimii înstărite.  

Cămaşă româncelor din Vlaşca este o creaţie spectaculoasă şi extrem de rafinată. 
Confecţionată de-a întregul, cu poalele în continuarea stanului(iiei), impresionează prin 
dimensiuni. Este o cămaşă de tip carpatic amplă, lungă şi largă, împodobită cu o superbă 
broderie roşie ca cireaşa, lucrată la fir cu mătase (pe câte un fir de pânză). Motivele 
geometrice ale altiţei şi râurile de pe mâneci şi piept sunt conturate cu paiete aurii solzite, 
cum spun femeile în zonă, adică cu marginile suprapuse ca solzii de peşte. Altiţa este 
elementul de referinţă al cămăşii din Vlaşca având ca marcă decorativă  compoziţia cu şiruri 
de pătrate delimitate, de jur împrejur cu paiete solzite. Gulerul aceastei cămaşi este şi el 
special: un guler înalt, realizat prin cusături decorative peste creţurile pânzei. Acest mod de 
realizare al gulerului cămăşii de Vlaşca  este răspândit pe un areal mai larg de-a lungul Dunării, 
regăsindu-l în sudul Teleormanului şi al  Doljului, până spre Mehedinţi. 

 Zona Ilfovului aduce în atenţie o cămaşă femeiască de tip carpatic, care păstrează 
sub guler  leasa, un mic ciupag10 ca amintire a influenţei transivănene exercitate  în localităţile 
situate pe vechile drumuri ale oierilor, spre bălţile Dunării. Broderia acestei cămăşi respectă 
structura decorativă specifică Munteniei, cu ornamente dispuse pe mâneci, piept şi poale. 
Cromatica este vie, caracterizată  printr-o policromie exuberantă, în care verdele şi roşul stau 
laolată, chiar dacă sunt culori complementare. Paietele şi mărgelele policrome, completează 
broderia  cămăşilor, sporindu-le strălucirea. Piesele asociate cămăşii poartă amprenta  
tipologiei costumului argeşan:  fotă creaţă  şi  zăvelcă aleasă. Ambele piese au un colorit 
vesel, pe fond roşu, cu alesături policrome.  

Chiar dacă surprinde prin vivacitate cromatică, acest costum exprimă o altă viziune 
estetică despre culoare. El a fost creat într-o zonă de câmpie, unde lumina având o  
intensitate mult mai mare, a impus folosirea unei palete cromatice mai intense/saturate. Din 
acest punct de vedere, piesele costumului tradiţional din Câmpia Dunăreană apelează la 
contraste, la culori vii şi complementarităţi, pentru a se impune vizual. Pe de altă parte, la 
nivelul gustului artistic, această viziune cromatică s-a cristalizat şi ca urmare a  
interferenţelor culturale venite dinspre comunităţile de bulgari şi lumea Orientului, care au 
o altă percepţie a culorii. Dacă românii exploatează, de regulă, efectul de monocromie sau 
policromii bazate pe  accentul de culoare absorbit într-un fond alb, la costumul din Ilfov şi 
Bărăgan, este specific contrastul de cantitate şi efectul de pată. 

În ierahia costumului muntenesc, pentru fastul, eleganţa şi valoarea sa estetică, un loc 
de frunte revine portului femeiesc din Muscel şi Argeş.  Cămaşa, fota şi marama acestor 
costume sunt un exemplu de performanţă tehnologică şi măiestrie artistică 

Somptuoasă şi de mare bogăţie decorativă cămaşa musceleană de tip carpatic se 
individualizează prin câteva elemente proprii. Pânza de bumbac cu margini portocalii este un 
prim element definitoriu, cu valoare de marcă zonală. Ţesătura de bumbac alb  are de-o parte 

                                                 
10 Ciupagul este un tip de cusătură decorativă executată pe muchia creţurilor cu rolul de a fixa cutele ţesăturii la 
cămaşa femeiască. El reprezintă una dintre mărcile cămăşilor transilvănene  care apare în Muntenia pe traseul 
vechilor drumuri ale oierilor transhumanţi care iernau turmele în bălţile Dunării.Pe aceste rute s-au vehiculat din 
Muntenia în Transilvania şi invers piese de port(ex. pahiolul din borangic, în Mărginimea Sibiului) şi diverse tehnici 
de cusătură şi modele decorative(ciupagul la cămăşile femeieşti din  Prahova şi Ilfov).  
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şi de alta a extremităţilor grupaje de vărgi în contextură care sporesc calitatea vizual-
decorativă a cămăşilor muscelene. Broderia densă şi bogată  este lucrată în punct bătrânesc, 
pe fire numărate, fără nici un şablon sau izvod tipărit, cu arnici negru sau vişiniu şi cu fir de 
aur şi argint. Cămaşa de mireasă are broderii cu mătase albă. Modul de structurare al 
decorului la cămaşa femeiască respectă totdeaua pe mâneci formula tripartită – altiţă, 
încreţ, râuri – având ca ornament definitoriu motivul fuşti. În timp, acestui motiv i s-au 
adaugat şi alte categorii de motive geometrice, vegetale, florale, simbolice, astrale,  ingenios 
stilizate şi asociate pentru a răspunde gustului local. 

O altă particularitate a cămaşii femeieşti din Muscel este dată şi de amploarea 
mânecilor; mult mai largi şi mai lungi decât ar fi fost nevoie. Motivaţia acestui croi se află, pe 
de o parte, în cochetăria feminină - femeile purtau cămaşa cu mânecile strânse într-un sistem 
de cute, ca un evantai, spre partea interioară a a braţului -, iar pe de altă parte, în 
prosperitatea economică a unor familii care le permiteau să folosească o cantitate mai mare 
de pânză, de fir metalic, lânică, arnici sau mătase pentru confecţionarea cămăşilor.  

În zona Argeş elementul specific cămaşii femeieşti este încreţul colorat, de regulă în 
portocaliu şi pomneata răsfrântă (mâneca este strânsă pe o bentiţă şi răsfrântă pentru a forma 
un fel de volan). Şi în acest caz, compoziţiile decorative urmăresc schema tradiţională, fiind 
distribuite  pe mânci, pe lângă gât, flancând deschiderea de la piept şi pe marginea poalelor. 
Broderia bogată este potenţată vizual prin sublinierea motivelor cu paiete şi mărgele. 

Ţesute din fire diafane de borangic maramele din Muscel şi Argeş sunt realizări de mare 
valoare artistică. Impresionează lungimea lor(ajung la 3-4 m.) şi spectaculozitatea decorului 
ales cu fir auriu, bumbac alb şi mătase colorată. Dincolo de nevoile familiei, maramele din 
aceste zone s-au lucrat şi pentru a fi vândute la târgurile sezoniere sau prin sate de către 
vânzătorii ambulanţi. Acest fenomen explică frecvenţa maramelor muscelene şi argeşene  în 
zonele învecinate şi chiar în mediile urbane.    

In ceea ce priveşte fotele muscelene şi argeşene, în ambele zone decorul este plasat în 
chenare, pe poale şi pulpene, fiind ales cu fir auriu şi argintiu pe fond negru, roşu, vişiniu, 
albastru sau alb pentru mirese(Muscel). Exceptând această compoziţie,  fota argeşeană, de 
mai mici dimensiuni, se poartă asociată în faţă, cu o zăvelcă/catrinţă, armonizată cromatic şi 
compoziţional cu fota. Nota distinctivă a fotei de Arges este repartizarea decorului de jur-
împrejurul laturilor, formând un chenar amplu care înconjoară un mic spaţiu central, 
nedecorat. Dacă în familie nu mai erau fete sau nepoate care să poarte această fotă, ea se 
folosea la decorarea interiorului locuinţei, fiind aşezată pe perete alături de alte categorii de 
ţesături specifice.  

 Pentru eleganţa şi preţiozitatea materialelor, bogăţia şi rafinamentul broderiilor, 
cămăşile, fotele şi maramele din Argeş şi Muscel au devenit adevărate embleme naţionale, 
fiind alese de Regina Elisabeta, încă din anul 1885, pentru a fi purtate de doamnele de onoare 
la balurile de la curte şi apoi de Regina Maria ca ţinută oficială la sărbătorile naţiunii. Prin 
contribuţia Casei Regale se lansează o adevărată modă a costumului popular  afişat ca 
emblemă identitară la marile evenimente naţionale. Adevăraţi mesageri ai sentimentelor 
naţionale costumele de Muscel şi Argeş  pătrund treptat şi în  cercurile de intelectuali.  
Indiferent de zonă etnografică, învăţătorii, profesorii, primarii şi primăriţele, preoţii şi 
preotesele, notarii şi notăriţele îmbracau aceste veşminte pentru a-şi afirma identitatea 
etnică. Intensitatea acestui fenomen explică de ce costumul de Muscel  este considerat în 
Muntenia, Oltenia şi chiar în sudul Moldovei  emblema costumului naţional.  
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COSTUMUL FEMEIESC ŞI BĂRBĂTESC DIN DOBROGEA ŞI BĂRĂGAN 
Parte integrantă a unui perimetru geografic cu o îndelungată şi tumultoasă istorie, 

Dobrogea  este corolarul unor  valoroase şi subtile sinteze culturale pentru ceea ce înseamnă 
dialogul  multietnic şi modelul multiculturalităţii   

 Locuită în antichitate de traco-geţi, inclusă apoi în provincia romană Moesia Inferior, 
transformată în centru al romanităţii orientale după aşezarea slavilor în Peninsula Balcanică, 
stăpânită  de turci timp de patru secole, începând din1420,  Dobrogea cunoaşte în secolele 
al XVII-lea  şi al  XVIII-lea  fenomenul emigrărilor din Principatele Române. Din Ialomiţa, 
Buzău, Brăila vin, aşa-numiţii cojani, din sudul Moldovei, moldovenii, iar din Ardeal (Braşov, 
Sibiu şi Făgăraş) mocanii (păstori). 

La nivelul costumului dobrogean, cu unele extensiuni  în zonele dunărene din Câmpia 
Munteniei(Bărăgan, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu), aceste etape din evoluţia istorică a 
aşezărilor umane se reflectă  în  decorul şi cromatica pieselor de bază, conferindu-le o 
expresie plastică unică, în portul românesc. Cheia specificităţii este dată de costumul 
femeiesc, încadrat tipului de port cu două catrinţe. În Tulcea şi Constanţa cămaşa este  
dreaptă  croită într-una cu poalele sau cu platcă, croită din pânză albă de bumbac  simplă sau 
din pânză chirachie/cu chenar, cu dungi în contextură. În funcţie de croi, decorul se 
repartizează, fie respectând structura tradiţională – piept, mâneci, pe lângă gura cămăşii şi 
poale -, fie se concentrează pe marginile plătcii, pe lângă deschiderea de la piept şi pe 
marginea inferioară a mânecilor. Motivele, brodate cu punct în cruce, sunt vegetal-florale 
(pomul vieţii, flori), avimorfe (păsări afrontate) şi zoomorfe. Cromatica se reduce la 
alternanţa dintre roşu şi negru. 

Puternic individualizate, catrinţele dobrogene sunt numite local pestelci. Ele se poartă 
pereche, peste poalele albe, fiind ţesute din păr de lână vânăt închis sau negru, cu motive 
alese în războiul de ţesut. În forma sa originară pestelca era compusă din 2 foi de ţesătură 
încheiate, fie în sens orizontal (pe genuche) la pestelcile de sărbătoare, fie în sens vertical la 
cele învărgate, de lucru. Spre deosebire de celelalte zone etnografice ale ţării, unde decorul 
catrinţelor este totdeauna amplasat în registre transversale/orizontale, în Dobrogea şi 
perimetrul dunărean, motivele sunt dispuse în registre orientate vertical, pe extremităţile 
laterale ale piesei, formând două ghenare/ vărgi care încadrează un câmp central. Modul de 
rezolvare decorativă a câmpului central este elementul definitoriu prin care se poate 
determina încadrarea zonală a costumului; pe Bărăgan şi în Dobrogea.11  De la o zonă la alta 
s-au creat diferite variante de ornamentare a câmpului central, după cum urmează: cu 
vărguţele simple dispuse vertical, pentru a ritma fondul monocrom (Ilfov), cu o bordură 
aleasă care uneşte chenarele la poală (Ialomiţa, Bărăgan),  cu stropituri şi  pui (Constanţa), 
cu fastuoase compoziţii de motive geometrice  pisc  sau oglindă, plasate doar  în partea de 
jos a pestelcii (Tulcea). Complexitatea şi bogăţia decorativ-cromatică a pestelcilor 
compensează  simplitatea broderiei cămăşii. 

Costumul bărbătesc păstrează caracteristicile portului muntenesc având cămaşa  
dreaptă, tip tunică, lungă  până spre gleze (la bărbaţii însuraţi şi bătrâni) şi peste genunchi la 
flăcăi.La costumul de vară se poartă izmene din aceeaşi pânză, decorate, la manşete, cu câte 
un rând de motive preluate din decorul cămăşii. Un plus de rafinament, adaugă costumului 
bărbătesc diferitele tipuri de finisare a pieselor cu dantele croşetate manual şi bagadele sau 
bibiluri (colţişori) lucrate cu acul. Brâul roşu din lână, lat şi cu ciucuri la capete, se încinge 

                                                 
11 Elena Secoşa, Steluţa Pârâu, Portul popular românesc din judeţul Tulcea, Arta Grafică, Bucureşti, 1980 
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peste cămaşa albă, marcând talia. Pentru anotimpul friguros, în Bărăgan, bărbaţii poartă o 
piesă de mare valoare artistică: zăbunul năvădit.12 Acesta este o haină scurtă, confecţionată 
dintr-o ţesătură de casă năvădită pe vişiniu, cu grupaje de vărguţe negre. Peste ţesătura de 
fond sunt aplicate motive vegetale – pomişori – cu ajutorul găitanelor verzi şi portocalii, iar 
la manşete, guler şi pe marginile zăbunului este aplicată catifea neagră.  

 
COSTUMUL FEMEIESC ŞI BĂRBĂTESC DIN OLTENIA 
Cuprins între catena montană a Carpaţilor Meridionali şi Dunăre, teritoriul Olteniei a 

reprezentat de-a lungul istoriei un perimetru propice dezvoltării comunităţilor umane. Incă 
din zorii civilizaţiei s-au descoperit valoroase vetre de locuire în care  activităţile domestice 
s-au împletit cu cele cultice şi ceremoniale, realizându-se nenumărate categorii de forme cu 
statut simbolic, menite a tezauriza  universul spiritual al înaintaşilor. Patrimoniul etnografic 
se raportează la acest fond arhaic prin forma şi decorul diverselor categorii de obiecte. 

Costumul popular  creat în  zonele montane şi de câmpie ale Olteniei se încadrează din 
punct de vedere structural şi decorativ în  tipologia generală a  portului românesc cu două 
catrinţe şi cu vâlnic încreţit, având similitudini morfologice  - de materiale, tehnici de lucru şi  
croi -, cu vestimentaţia tradiţională a locuitorilor din Câmpia Munteniei, Transilvania şi Banat. 
Specific Olteniei este însă coloritul vesel şi luminos al broderiilor şi alesăturilor, fastul şi  
somptuozitatea compoziţiilor decorative executate cu materiale preţioase- fir metalic auriu 
şi argintiu, beteală/tel, mătase, arnici, lânică filată şi colorată în manufacturi, paiete, mărgele  
– şi o fantezie creatoare de excepţie care a permis  fiecărei femei o interpretare plastică 
originală, a aceluiaşi repertoriu  de motive, unanim acceptat de  comunităţile în  care trăiau.         

Cămaşa încreţită pe lângă gât, purtată de oltence la sărbători, a cunoscut în toate 
zonele etnografice  ale Olteniei, din Romanaţi în Mehedinţi, din Gorj în nordul Oltului şi până 
în Vâlcea,  nivele de performanţă artistică cu totul remarcabile, impresionând prin fineţea 
punctelor de broderie extrem de migăloase(la un fir) şi spectaculoasele combinaţii de 
motive geometrice şi vegetal-florale, folosite la împodobitul mânecilor, pieptului şi poalelor. 

Fastul broderiilor de pe cămăşile femeieşti din Romanaţi  face trimitere la rafinamentul 
broderiei bizantine, executată cu fire de mătase vişinie şi fir de aur. 

Mânecile bogate, ca lărgime şi suprafaţă acoperită cu motive, păstrează aceaşi unitate 
compoziţională specifică cămăşii româneşti: altiţă, încreţ şi râuri drepte sau contopite într-o 
reţea ce porneşte de sub încreţ.  

După primul război mondial ornamentica cămăşilor femeieşti din această zonă s-a 
diversificat, îmbogăţindu-se cu noi categorii de motive vegetal-florale, mai mult sau mai 
puţin stilizate. În dorinţa de a reda cât mai fidel universul vegetal, cromatica se raportează 
la o policromie care sugerează paleta de culori a florilor din fâneţe şi grădini. Dincolo de 
natura ormanmentelor şi cromatica acestora, compoziţiile decorative ale cămăşilor din 
Romanaţi  emană armonie şi rafinament cromatic, fără contraste supărătoare ochiului.  

Această spectaculoasă evoluţie a cămăşii femeieşti din Romanaţi se datorează  poate şi   
practicării unui obicei menit a promova în comunitate prestigiul acestei piese,. A doua zi de Paşti, 
în Romanaţi aveau loc adevărate Sărbători ale iilor, un fel de concursuri ale celor mai frumoase 
cămăşi/ii, cu care s-au înnoit fetele la Paşti. Piesele erau strânse de feciori şi etalate într-un fel de 
expoziţie pentru a fi apreciate de femeile cu experienţă. Constituite într-un  juriu local ele alegeau 
cea mai frumoasă ie, iar posesoarea, creatoarea iei, devenea un adevărat  reper de competenţă 

                                                 
12  Doina Işfănoni, Paulina Popoiu, Costumul românesc de patrimoniu, Ed.Alcor, Bucureşti, 2008. 
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şi bun gust pentru comunitate, timp de un an. În anul următor, obiceiul se relua, organizându-se 
un alt concurs, o altă verificare şi o nouă câştigătoare apărea în comunitate.  

Obiceiul a creat în Romanaţi o emulaţie cu totul specială pentru promovarea creativităţii 
în materie de costum popular. Pe de altă parte, ca zonă agricolă cu un standard economic 
ridicat, un adevărat grânar al României, Romanaţiului a permis harnicilor săi locuitori să 
vândă cereale pentru a cumpăra materiale scumpe, necesare confecţionării  cămăşilor, 
pieptarelor şi cojoacelor, purtate în sărbători şi la nunţi. 

Asociate cămăşii, vâlnicele şi catrinţele pereche, numite boscele (Romanaţi), zăvelci 
vinete cu betea (Nordul Oltului), zăvelci în scoarţă şi zăvelci în pânză (Vâlcea)sau fâstâce  
asociate cu oprege (Gorj şi Mehedinţi) au particulatităţi distincte în nordul  şi în sudul Olteniei. 
In zonele montane, tesătura de lâna a acestor piese este mai robustă, arhaică ca expresie 
estetică (Gorj, Mehedinţiul de munte), în timp ce la câmpie, ţesătura de lână devine extrem 
de fină, iar calitatea texturii şi rafinamentul motivelor alese, fac trimitere la scoarţe şi  
covoarele orientale(alesătura în chilim). In ceea ce priveşte cromatica şi motivele folosite la 
decorarea  catrinţelor şi a vâlnicelor există nenumărate variante, fiecare femeie dorind să se 
individualizeze prin selecţiile şi asocierile de motive repartizate în  podul/registrele inferioare 
ale catrinţelor sau să îşi etaleze măiestria, brodând motive de filigran pe suprafaţa 
ţesăturii(Vâlcea). Referitor la această infinită varietate a portului oltenesc Georgeta Stoica 
şi Rada Ilie precizau că  pe  fiecare dintre piesele costumului descoperim: „O lume plină de 
culoare şi pitoresc populată cu flori, ramuri de viţă de vie, păsări, animale, personagii în 
costume populare , aşa cum le întâlnim în lumea satelor dar redate conform principiilor 
estetice ale aceluiaşi strat arhaic geometric.”13 

Mult mai unitar şi stabil ca structură morfologică şi decorativă, costumul bărbătesc din 
Oltenia se integrează portului cu cămaşă dreaptă - tip tunică -, lungă până la glezne, purtată cu 
izmene din aceeaşi pânză vara şi cu cioareci/nădragi albi din pănură, iarna. Spectaculoasă prin 
calitatea deosebită a bumbacului(foarte subţire) pânza cămăşilor are diverse efecte de 
contextură – grupaje de vărgi - create prin folosirea firelor cu grosimi diferite şi chiar a unor fire 
colorate. În zonele sudice ale Olteniei pânza este diafană, ţesută din fire de bumbac alb, cu 
grupaje de dungi mai groase în urzeală, iar în nord,  pânza este creaţă, mai densă, conferind un 
uşor volum suprafeţei textile. Broderiile cămăşilor bărbăteşti sunt executate cu bumbac sau 
mătase albe,  iar pentru ocazii,  motivele sunt conturate cu paiete şi mărgele. La piesele vechi 
se folosea şi tehnica ajurului, iar cheiţele de îmbinare a foilor de pânză deveneau adevărate 
registre ornamentale, integrate în compoziţia decorativă a cămăşilor bărbăteşti.  

Din costumul de sărbătoare şi de nuntă al ambelor sexe nu lipseau vestitele  pieptare şi 
cojoace de mireasă, brodate cu „cosoaie” (spirale) de meşterii din Vişina, Vădastra, Corabia 
şi Dăbuleni.Un loc privilegiat în această categorie ocupă cojocul de mireasă din Romanaţi. 
Croiul cloşat al cojocului impunea folosirea mai multor piei de miel pentru realizarea clinilor 
- 5 clini la spate şi 4 în faţă - iar decorul fastuos, cu broderie lucrată direct pe piele, aduce în 
atenţie ornamente străvechi, aflate pe vestita ceramică neolitică de la Vădastra. Cosoaiele 
cu mai multe volute (până la 15), lucrate cu irhă verde, sunt un simbol al vieţii neîntrerupte. 
O altă caracteristică a cojocului de mireasă este mâneca trei sferturi, unică în categoria 
pieselor de blană. 

                                                 
13 Geogeta Stoica, Rada Ilie, Portul popular din judeţul Olt, Comitetul judeţean de cultură şi educaţie socialistă Olt, 
Bucureşti, f.a. p.65. 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Gabriela RUSU-PĂSĂRIN • Amelia Loredana ETEGAN 

98 

 Hainele din dimie albă decorate cu găitane negre – vesta, minteanul, şuba şi 
giubeaua/casaca – s-au confecţionat în multe variante locale. Cele mai reprezentative rămân 
piesele costumului schileresc. Conceput la sfârşitul secolului al XIX-lea de moşneanul Dincă 
Schileru, ţăran din Schela Gorjului, stabilit la Bâlteni, acest costum reprezintă un exemplu de 
mândrie locală şi conştiinţă identitară, reunite în slujba promovării uneia dintre cele mai 
valoroase creaţii ţărăneşti: portul. Ajuns în Parlamentul României Dincă Schileru  nu se sfia 
să poarte costumul gorjenesc cu mintean scurt şi pantaloni din aba, împodobite cu găitane 
negre. Pentru un plus de vizibilitate, Dincă Schileru a contribuit la dezvoltarea motivelor 
specifice – melcul, şarpele, botul de broască, lancia – acordându-le un spaţiu mai mare de 
desfăşurare. Treptat, locuitorii satelor gorjeneşti au preluat costumul schileresc, 
transformându-l  într-un simbol vestimentar al tuturor oltenilor.   

 
COSTUMUL FEMEIESC ŞI BĂRBĂTESC DIN BANAT 
Expresie a multiculturalităţii şi a diversităţii etnice, cultura populară bănăţeană ilustrează 

convingător dinamica relaţiei dintre identitate şi alteritate.  De-a lungul veacurilor, Banatul a 
perpetuat nenumărate forme de cultură şi civilizaţie străveche14 pe care a ştiut să le şlefuiască 
sub influienţa numeroaselor curente culturale pe care le-au adus pe pământ românesc 
grupurile etnice dislocate de Imperiul Habsburgic şi Imperiul Otoman. “Romanii, slavii, 
maghiarii, turcii, austriecii au contribuit fiecare, în mai mică sau mai mare măsură, la evoluţia 
populaţiei, a economiei, a vieţii sociale şi culturale. În istoria fiecărei ocupaţii, meşteşug sau 
îndeletniciri tradiţionale sunt prezente nenumărate exemple de interferenţă culturală între 
particularităţile artistice româneşti şi cele care aparţin etniilor conlocuitoare din Banat.”15  

Recunoscut pe plan naţional pentru originalitatea concepţiei şi calităţi artistice de mare 
valoare estetică, costumul  bănăţean se individualizează în cadrul portului popular românesc 
prin  existenţa unor piese unicat, specifice doar aceastei provincii – conciul cu bată (bonetă) 
şi opregul cu franjuri lungi - precum şi prin somptuozitatea broderiilor şi alesăturilor 
executate cu fir de aur şi argint. 

Cămaşa femeiască  din Banat  este confecţionată din pânză cu cinari( vărgi din fire  mai 
groase de bumbac, intercalate în urzeală) sau din sadă(pânză creţă). Din punct de vedere 
tipologic se încadrează în categoria cămăşilor carpatice, păstrând croiul arhaic, cu toate 
lăţimile de pânză încreţite în jurul gâtului pe un guler-bentiţă. La piesele vechi, mânecile sunt 
strânse pe brăţară (cusătură pe creţuri) şi terminate cu fodori/volan.  

Tipul de compoziţie decorativă şi punctele de broderie folosite la ornamentarea 
cămăşilor sunt elementele care au determinat apariţia mai multor variante de cămăşi, în 
concordanţă cu specificul zonelor montane sau din câmpie. În Banat, rar se pot întâlni cămaşi 
care să aibă pe mâneci compoziţia decorativă  grupată în cele trei segmente tipice: altiţă, 
încreţ şi râuri. De regulă, broderia  se desfăşoară pe toată mâneca, într-un registru compact,  
de la umăr la manşetă, numit de localnici  tablă. Lat mai bine de o palmă, acest registru este 
lucrat în diverse tehnici de cusătură  cu acul - aţiu,  tăietură, bombiu –  sau este ales în războiul 
de ţesut. Motivele, preponderant geometrice, sunt lucrate cu arnici, bumbac, mătase 
vegetală şi fir de aur.  

                                                 
14 Primele mărturii arheologice care atestă ţesutul pe teritoriul Banatului provin din perioada neolitică, cultura Criş-
Starcevo( 5500-2500 î Hr.) şi ulterior, din epoca bronzului şi a fierului, siturile de la Parţa, Gornea, Corneşti, Moldova 
Veche, Zorlenţul Mare, Balta Sărată, Ohaba Mâtnic, Valea Timişului. Apud,  Marius Matei, Tezaur bănăţean, Ed. Astra 
Museum, Timişoara-Sibiu, 2014, p.18. 
15 Marius Matei, Ibidem. 
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Caracteristic cămăşilor femeieşti din  bogata Câmpie a Banatului este fastul şi 
strălucirea broderiei lucrate cu fir de aur, în punct turcesc. Puternic reliefat, acest tip de 
broderie este cunoscut şi sub numele de broderie grasă pe scris. Pentru realizarea sa femeile 
trebuiau  să contureze,  mai întâi, motivele cu un fir gros de bumbac şi apoi să-l acopere cu 
firul de aur. Broderia executată în această tehnică este identică pe faţa şi pe dosul cămăşii. 
Motivele folosite sunt cele vegetal-florale stilizate, din categoria vrejurilor cu frunze şi flori. 

Purtate iniţial pereche, peste poalele cămăşii, opregele cu franjuri/ciucuri sunt piese cu 
statut de unicat, întâlnite doar în această provincie. Ca structură, opregul este alcătuit dintr-o 
bucată dreptunghiulară de ţesătură din păr de lână, bogat decorată cu alesături mărunte, 
numită  petec şi franjurii/ciucurii, tot din păr de lână, ataşaţi pe trei laturi: scurţi spre şolduri 
şi lungi spre poale. Dimensiunea petecului este variabilă, în funcţie de zonă şi de perioadă 
istorică. La piesele vechi, mai ales în zonele montane, opregele aveau petecul mare, ocupând 
aproape jumătate din lungimea poalelor (Valea Bistrei). În zona de câmpie opregele au 
petecul mai îngust şi ciucurii lungi (Lugoj, Buziaş). O fază din evoluţia acestei originale piese 
de vestimentaţie feminină este opregul cu tablă. Petecul acestuia are pe toată suprafaţa 
motive alese compact şi apoi acoperite cu fir metalic auriu. Se obţine astfel un efect de 
maximă strălucire. Miresele din zona Buziaş au purtat şi oprege cu bani, care aveau petecul 
acoperit cu monede fixate în monturi speciale - cu frunze de stejar sau flori - executate de 
meşteşugarii zonei.  

Din secolul al XIX-lea opregul din faţă este înlocuit cu o catrinţă aleasă sau brodată. 
Ţesătura acestor catrinţe, identică cu a conciurilor cu bată, este o altă marcă identitară 

a românilor din Banat. Lucrate cu fir metalic de aur, în tehnica pră mărunt (cu oglinda pusă 
sub urzeală, pentru a urmări calitatea execuţiei), aceste catrinţe şi conciuri uimesc prin 
rafinamentul de filigran al motivelor geometrice – tip reţea de romburi – alese cu o măiestrie 
inegalabilă. Purtate în sărbători şi la nunţi, aceste piese erau o dovadă de excelenţă 
tehnologică şi bun gust, indicând totodată prosperitatea economică a bănăţenilor.  Având 
în vedere prestigiul catinţelor alese şi al conciurilor, precum şi dificultatea execuţiei, ele nu 
puteau fi lucrate de orice femeie. În Banatul de câmpie, conciul cu bată şi catrinţa cu fir de 
aur erau apanajul unor persoane specializate care le realizau pe bază de comandă.  

O dată cu trecerea timpului, catrinţele alese sunt înlocuite de catrinţele brodate pe 
catifea neagră, roşie, visinie. Decorul acestora este organizat în şiruri verticale, cu chenar  pe 
trei laturi sau cu motive liber dispuse pe suprafaţă, preferându-se  motivele vegetale şi 
florale, redate naturalist, într-o policromie exaltată de pigmenţii chimici. Răspândită cu 
rapiditate în Banat dar şi în zonele învecinate, această catrinţă s-a bucurat, la începutul 
secolului al XX-lea, de un prestigiu aparte, fiind râvnită de multe femei.  

Elegant şi rafinat costumul bărbătesc este alcătuit din cămaşă tip tunică, lungă peste 
genunchi, asociată vara cu pantaloni din pânză şi iarna cu cioareci din habă alba (postav de 
lână mai subţire). Specificul portului bărbătesc din Banat este dat de broderia ajurată, care 
pune în valoare liniile de croi ale cămăşii şi cheiţele decorative care unesc foile de pânză. 
Generoase ca dimensiuni, registrele decorative sunt lucrate cu bumbac sau mătase albe, 
realizate în sistemul ton pe ton (alb pe alb).Ceea ce impresionează la aceste broderii este 
acurateţea tehnică şi excelenţa artistică. Astăzi, cu greu îţi poţi imagina ca asemenea piese 
au fost lucrate manual, fără un izvod tipărit. Din acest punct de vedere, costumul bărbătesc 
se impune ca ţinută unitară stilistic, cu nenumărate corespondenţe ornamentale între piese.  
Brâiele alese şi laibărele/chintuşurile decorate cu şinioare, se asociază albului imaculat al 
cămăşilor şi pantalonilor, punctând cromatic costumul bănăţenilor. 
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 O altă categorie de piese vestimentare investită cu valoare de marcă  zonală sunt 
pieptarele şi cojoacele confecţionate din blană de miel, în mai multe centre din Banat. 
Purtate de ambele sexe, aceste piese sunt bogat împodobite cu broderii din lânică şi mătase 
policromă, cu  oglinzi, bumbi din piele, sticlă, metal şi cu aplicaţii din meşină colorată. 
Renumite pentru valoarea artistică a pieselor sunt atelierele de la Buziaş şi Lugoj. 

În comunităţile săteşti tradiţionale pieptarele şi cojoacele erau haine de prestigiu social 
fiind trecute în zestrea fetelor şi lăsate moştenire, de la o generaţie la alta. La târguri, petreceri 
şi la rugă16, oamenii se identificau etnic şi zonal prin intermediul pieptarelor şi cojoacelor, ele 
fiind un mesager vizual al zonei de provenienţă şi al identităţii etnice a purtătorului.  

Chintuşurile, laibărele, glugile, şubile/ duruţele şi dulamele sunt alte categorii de haine 
groase, confecţionate din două calităţi de postav de lână: dimia  pentru şubi şi haba, pentru 
laibăre şi chintuşuri. Fiecare dintre aceste piese sunt bogat împodobite cu şinioare/şnururi 
împletite, negre sau policrome. Decorul este aplicat pe suprafaţa albă a ţesăturii, în bogate 
arabescuri vegetale. Pentru calitatea pieselor sunt renumiţi meşterii din sate precum: 
Gladna, Poieni, Făget, Luncani, Jupâneşti. 

 
COSTUMUL FEMEIESC ŞI BĂRBĂTESC DIN TRANSILVANIA 
Mărturie elocventă pentru continuitatea şi perenitatea poporului român într-un străvechi 

leagăn de civilizaţie daco-romană, portul popular din Transilvania se caracterizează printr-o 
structură morfologică unitară a pieselor de bază şi o spectaculoasă varietate zonală, generată 
de particularităţile geografice ale reliefului, de profilul ocupaţional şi statutul social al sătenilor, 
precum şi de unele influenţe exercitate de portul etniilor conlocuitoare (saşi, maghiari, slovaci 
şi ucrainienieni). Transilvania este un perimetru al confluenţelor culturale în care costumul 
păstrează mărturii ale dialogului stilistic dintre fondul arhaic, dacic şi cultura central europeană 
ajunsă, în diverse zone geografice, o dată cu colonizările Imperiului Austro-Ungar. 

 Din punct de vedere tipologic, costumul femeiesc din Transilvania se încadrează 
portului  cu două catrinţe.  Prin nenumăratele sale variante zonale, catrinţa  a contribuit 
decisiv la diversificarea stilistică a costumului femeiesc şi la apariţia unor interpretări 
originale. Alături de cămaşă, catrinţele au cunoscut o interesantă evoluţie formală şi 
plastico-decorativă, determinată, nu numai de folosirea noilor materiale, ci şi de prestigiul 
unor piese specifice portului celorlalte etnii. Din această perspectivă, putem vorbi de arhaica  
catrinţa dreptunghiulară  lucrată în gospodărie din păr de lână – tipul zadiei maramureşene 
şi al opregului din Pădurenii Hunedoarei -, de catinţa cu alesături în treimea inferioară, cu 
largă răspândire în Năsăud, Lăpuş, Valea Arieşului, Huedin, Orăştie, Sălaj, Câmpia 
Transilvaniei, Mures, Mărginimea Sibiului (portul nou), de şurţul năvădit, care amplifică 
dimensiunile catrinţei alese, specific Secaşelor, Cugirului, Blajului, Mărginimea Sibiului(portul 
vechi), Târnavei, Văii Jiului. În partea de vest a ţării s-a creat o variantă originală a catrinţei, 
numită  zadie albă din pânză  cu alesături policrome şi broderii (Arad, Tara Crişurilor, Valea 
Barcăului-Sălaj, Oaş-portul vechi).  Şorţul din saten negru sau din mătase, brodat manual cu 
motive policrome, de regulă vegetale, înlocuieşte catrinţa din faţă la Buciumani, iar în Oaş 
şorţul de pânză este treptat înlocuit cu cel din caşmir înflorat. 

În ceea ce priveşte tipologia cămaşii femeieşti din Transilvania, constatăm că ea se  
caracterizează prin aceeaşi varietate zonală, în croi şi compoziţii plastico-decorative. Tipul 
carpatic, cu toate lăţimile de pânză încreţite în jurul gâtului, pe o bentiţă-guler, specific fondului 
străvechi, dacic, este prezent în majoritatea zonele etnografice din centrul Transilvaniei. Forma 

                                                 
16 Ruga în Banat este similară Nedeii din Transilvania, reprezentând o  petrecere comunitară, a întregului sat, 
organizată cu prilejul celebrării hramului bisericii. 
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veche de cămaşă, cu ciupagul/spăcelul cusut de poale(Lăpuş, Valea Arieşului, Huedin, Năsăud, 
Pădureni, Orăştie, Haţeg, Valea  Jiului), coexistă cu variantele cămăşii cu poalele independente, 
încreţite pe un baier/şnur (Bucium, Câmpia Transilvaniei, Mures, Mărginimea Sibiului). 
Indiferent de variantă, poalele acestor cămăşi sunt confecţionate din mai multe lăţimi de pânză 
albă – în funcţie de siluetă – nu au decor, dar se remarcă diversitatea cusăturilor cu rol de 
finisare a tivului şi cheiţele de unire a foilor de pânză.  

Decorul cămăşii  încreţite la gât se concentrează pe mânci, piept şi guler. În funcţie de 
structura compoziţiei se disting mai multe variante de cămaşă. Cămaşa cu chept/ciupag este 
o creaţie foarte valoroasă, care s-a purtat  în Munţii Apuseni, pe Valea Arieşului, a Poşăgii şi 
Iarei, individuaizându-se prin trei elemente definitorii: tehnica de lucru, motivele decorative 
şi culorile. Tehnicile de cusătură şi concepţia decorativă a cămaşii cu chept  presupune multă 
migală şi specializare. Firele de aţă  folosite la încreţirea celor două foi de pânză care 
alcătuiesc faţa cămăşii se trec la 8 mm. distanţă unele de altele, pe aproximativ 17 cm. 
lungime. Strânsul firelor pentru a forma creţurile se face în funcţie de motivul ales, 
respectând totdeauna forma unui trapez; mărimea ciupagului variază în funcţie de pieptul 
femeii.Un ciupag ajunge la 246 de încreţituri pe muchia cărora se cos motive  geometrice cu 
valoare simbolică: zăluţa, cracu,  coarnu berbecului, steluţa, crucea, puii .17 Cromatica 
ciupagului este pe roşu, în mai multe nuanţe  şi pe negru sau amestecat: 2 fire negre cu 4 
roşii. De asemenea, sunt preferate  cafeniul, verdele închis şi violetul(morosclivă). 

Un alt element decorativ definitoriu pentru cămaşa cu ciupag este şirul peste cot, 
brodat cu motive preluate din ciupag şi brăţara care strânge lărgimea mânecii, lucrată tot 
pe muchia creţurilor, pentru a forma  fodorul/volanul. Indiferent de vârstă şi statut civil(fată 
sau nevastă) moaţele au purtat cămaşă cu ciupag şi catrinţe cu trup vânăt  susţinute pe talie 
cu bete (cingători ţesute din lână, cu decor năvădit). 

Variante ale cămaşii cu ciupag  se regăsesc în Huedin, Câmpia Translvaniei şi în Lăpuşul 
Maramureşului, având  ecouri peste munţi, în Prahova şi Ilfov(leasa cămăşii din Buriaş). 
Cămăşile vechi din Năsăudul au avut şi ele ciupag pe piept şi şirul peste cot  dar ulterior s-a 
abandonat  ciupagul, păstrându-se doar şirul peste cot şi şirele pe fodori. 

Cămaşa cu şire peste cot, având mânecile strânse cu brăţară şi terminate cu fodori, este 
prezentă în portul Buciumanilor, iar în Pădurenii Hunedoarei şi Ţara Haţegului, reprezintă  
semnul distinctiv al femeilor bătrâne.  

În sudul Transilvaniei – Orăştie, Blaj, Mărginimea Sibiului, Târnave, Valea Jiului - s-a purtat  
cămaşa cu umeraş şi şire pe mânecă(cu pui păstă umăr). Această variantă decorativă a cămăşii 
încreţite la gât, aduce în atenţie un tip de compoziţie rafinată care aminteşte de structura 
cămăşii cu altiţă din Moldova, Muntenia şi Oltenia. Din şirul de broderie poziţionat transversal, 
la nivelul umărului, coboară 3-5 şiruri scurte de motive mărunte, lucrate la fir, cu motive 
vegetale: frunzuliţe şi flori stilizate. Cromatica este sobră, bazată pe dominantă de negru  sau 
vişiniu cu accente policrome de roşu, galben, portocaliu, albastru, fir metalic auriu.  

La începutul secolului al XX-lea, din această cămaşa s-a dezvoltat  cămaşa femeiască de 
Sălişte-Sibiu care, într-o primă etapă, păstrează şirul peste umăr dar intercalează între şirele de 
pe braţ câte un rând de  duluri (dungi negre cusute dens). Ulterior dulurile sunt înlocuite de 
ciocănele, benzi de cusătură compactă care se întind pe toată lungimea mânecilor, de la gât la 
fodori, flancate de mici motive vegetale. Ulterior, ciocănelele sunt înlocuite cu panglicile din 
catifea sau mătase negre.Expansiunea acestui tip de cămaşă în sudul-vestul Transilvaniei, 
inclusiv în satele de ungureni din Oltenia, s-a datorat, pe de o parte facilităţilor de 

                                                 
17 Lucia Apolzan, Portul şi industria casnică textilă  în Munţii Apuseni,Institutul de Ştiinţe Sociale al României, 
Bucureşti 1944, p.137 
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confecţionare(atelierul de la Sălişte folosea materii prime fabricate – giolgi/pânză industrială şi 
panglici de catifea/saten), iar pe de altă parte Asociaţiunii Astra care l-a promovat ca emblemă 
identitară a românilor. De aici, prestigiul de care se bucură şi astăzi, fiind considerat în 
Transilvania  costum naţional, asa cum în Muntenia este costumul din Muscel 

În  Pădurenii Hunedoarei şi în Ţara Haţegului se poartă o cămaşă arhaică din cânepă, 
integrată  tipului carpatic cu toate lăţimile de pânză încreţite în jurul gâtului şi cu poalele 
cusute de ciupag. Ceea ce  individualizează acest tip de cămaşă este compoziţia decorativă  
a mânecilor. Motivele sunt grupate compct în sistemul tablă, de la umăr la brăţara care 
strânge lărgimea mânecii pentru a forma fodorii/volanul. În mod excepţional, în Pădureni se 
păstrează altiţa ca denumire şi sistem ornamental al mânecilor. Spre deosebire de poziţia 
clasică a acestui mod de ordonare a motivelor – şire consecutive dispuse pe orizontală – 
altiţa pădurenească este alctuită dintr-un registru de motive poziţionate longitudinal, de-a 
lungul  tablei, spre piept. În vechime această altiţa ascundea cusătura de îmbinare a lăţimilor 
de pânză care alcătuiau mâneca; în prezent, când pânza de giolgi(industrială) a înlocuit-o pe 
cea de cânepă, având şi o lăţime generoasă, altiţa a devenit un simplu element decorativ în 
compoziţia mânecilor. 

În Ţara Haţegului, vechile cămăşi de tip carpatic se confecţionau dintr-o pânză cu dungi 
roşii şi negre în contextură, dispuse orizontal, care aveau şi rol decorativ, alături de motivele 
brodate. Mânecile  acestor cămăşi au ca decor şirul peste cot şi pe marginea fodorilor, iar pe  
mijlocul mânecii, orientat longitudinal, este brodat un registru îngust, format din grupaje de 
motive. Când pânza cu dungi în contextură a ieşit din uz pentru confecţinarea cămăşilor 
femeieşti, acest sistem decorativ s-a abandonat în favoarea cămăşilor cu motivele grupate 
în tablă,  de la umăr la brăţară, păstrând  şirul de motive pe marginea fodorului. 

În ceea ce priveşte poalele, în ambele zone acestea sunt brodate  pe lângă tiv, iar în 
Pădureni au şi câte 3-5 şiruri de pui pe chici (şiruri vericale de motive pe şolduri). Un plus de 
eleganţă  este conferit cămăşilor de cipcă/ dantela manuală croşetată din bumbac alb sau în 
culorile broderiei, aplicată la poale şi mâneci  

În  vestul României, de la  Arad, peste Ţara Crişurilor şi a Zarandului, până în Oaş, 
costumul femeiesc aduce în atenţie un ansamblu de piese care se individualizează prin croi 
şi decor, ilustrând sinteza originală dintre elementul românesc şi influenţele costumului 
slovac, şvăbesc şi maghiar.18  Specifică acestui areal geografic este cămaşa, numită spătoi 
sau spăcel asociată cu  poale separate, încreţite pe o betelie fixă(pomnată, pogmată sau 
guler). Cămaşa arădeană este confecţionată din pânză groasă de cânepă, amestecată cu 
bumbac (învăluită) având croiala dreaptă, cu mânecile prinse din umăr, stânse pe 
pumnari/manşete şi prevăzută cu umeriţe (bucăţele de pânză brodate compact, aplicate 
peste pânza de bază). Ca amintire a croiului dacic, cămaşa arădeană păstrează doar creţurile 
de la gât. Dens şi foarte bogat, decorul acestei cămăşii, este dispus de-a lungul mânecilor 
(sistem tablă), pe umeriţie şi  pumnari. Cele mai frecvente motive, brodate cu roşu şi 
bleumarin, sunt: pomu, steaua, pipercile, penele cu pahar, panele cu rug etc.19  Poalele ample, 
confecţionate din câte şase foi de pânză încreţite pe o betelie fixă sunt unite cu cheiţe 
colorate în cromatica broderiei. De-a lungul tivului este plasată  jura, un registru de motive, 
preluate din compoziţia mânecii. Colţişorii croşetaţi şi aplicaţi pe lângă tiv, conferă un plus 
de preţiozitate acestui costum.  

În faţă, peste poale, se poartă cârpa albă de încins. Ca variantă de catrinţă, această 
piesă, este confecţionată din doi laţi de ţesătură din bumbac, bogat decorată în treimea 

                                                 
18 Tereza Mozes, Portul popular din Nord-vestul României, Tara Crişurilor, Oradea: Muzeul Ţării Crişurilor, 2002 
19 Elena Rodica Colta, Portul popular din judeţul Arad, Ed. Etnologică, Bucureşti, 2014 
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inferioară cu motive geometrice alese şi are aplicată pe trei laturi, cât ţine registrul decorativ,  
o cipcă/dantelă în culorile alesăturilor (alb, albastru, roşu).   

În portul vechi de pe Crişuri cămaşa femeiască, numită  spătoi românesc respectă  croiul 
tradiţional, cu toate lăţimile de pânză încreţite sub un guler iar poalele sunt prinse de ciupag. 
Mânecile acestui tip de cămaşa, terminate cu fodră/volan, se strâng cu scăfătură (cusătură 
pe muchia creţuirlor) iar decorul este ordonat în două variante: în trei benzi orizontale- cu 
braţe sau jure – pe umăr, cot şi sub cot sau  pe brâncă-n jos(şir vertical de motive, de la umăr 
la fodră). Preponderent geometrice motivele sunt lucrate cu roşu pentru tinere şi negru 
pentru femeile bătrâne. Această cămaşa se mai păstrează  în costumul bătrânelor din zona 
Beiuş. Peste poalele cămăşii se poartă zadia din lână, cu alesături policrome pe fond negru. 

Varianta evoluată a cămaşii femeieşti din vestul ţării, este spătoiul cu poale separate, 
încreţite pe o betelie fixă, Croiul cămăşii este drept, cu mâneca prinsă din umăr, strânsă pe 
pumnari/manşetă. Pe umeri sunt ataşate spetelele,  mici bucăţi dreptunghiulare de pânză 
aplicate pe umeri. Aceste spetelele sunt brodate compact, marcând de astă dată umărul în 
segmentul dintre gât şi umărul propriu-zis. Decorul cămăşii se distribuie  pe chept/piept, 
spetele./umeri şi  pumnari,  fiind realizat cu bumbac colorat în roşu, verde, albastru, negru, 
galben, portocaliu. Specifice spătoiului bihorean sunt: cheia dezvoltată de pe mânecă, care 
alcătuieşte un registru decorativ în sine şi fodra/volanul adăugată sub guler. Poalele acestei 
cămăşi, sub influenţă central europeană, au devenit un fel de fustă largă, încreţită pe betelie 
fixă, cu broderii similare celor de pe ciupag pe lângă tiv şi prevăzute cu dantele colorate. Mai 
recent, poalele au aplicate spre tiv, una două fodre/volane din dantelă manufacturieră. După 
lărgimea poalelor se  ştia cât de bogată este familia purtătoarei: cu cât numărul lăţimilor de 
pânză folosiţi era mai mare, cu atât familia era mai bogată. Poalele ajung să fie confecţionate 
din şase sau opt laţi de pânză. Peste poale, în faţă, se poartă o zadie albă de pânză, cu decor 
ales în treimea inferioară. 

Singulară ca tip de croi şi expresie artistică în ansamblul costumului popular românesc 
cămaşa femeiască cu cheptar din Oaş este o creaţie cu statut de unicat. Cheptarul este o 
platcă dreptunghiulară în care s-a decupat deschiderea din jurul gâtului; gura cămăşii este la 
spate. De această platcă se prind încreţite foile de pânză care formează faţa, spatele şi 
mânecile. Ornamentele sunt dispuse pe gulerul bentiţă de la gât, pe marginile plătcii, de-a 
lungul mânecii şi pe brăţara acesteia. Pendeleul/poalele respectă croiul şi sistemul decorativ 
al portului din vestul ţării, având betelia - pogmata/gulerul - acoperită cu cusături dense, ca 
şi cele de pe cheptar. Cromatica este bazată pe tonuri de roşu, galben, verde, negru, în 
proporţii bine armonizate. 

Costumul bărbătesc din Transilvania  aduce în atenţie mai puţine variante zonale. Ca 
structură morfologică el reuneşte aceleaşi categorii de piese pe tot cuprinsul Transilvaniei.  

Particularităţile sunt dictate de profilul ocupaţional, convieţuirea cu celelalte etnii şi de 
evoluţia gustului artistic, concretizată  în amplificarea compoziţiei decorative şi folosirea 
unei game, tot mai largi, de motive şi culori.  Pentru stabilirea variantelor locale sunt luate în 
calcul tipurile de croi, decorul şi cromatica broderiilor cămaşii, iar la pantaloni, lărgimea 
gaciilor (a pantalonilor de vară.).  

Confecţionată din pânză albă de cânepă sau bumbac, cu contexturi adecvate fiecărei 
zone, cămaşa tradiţională bărbătească este dreaptă, tip tunică, având mânecile largi, prinse din 
umăr şi libere la extremitatea inferioară (Năsăud, Pădurenii Hunedoarei). Ca lungime această 
cămaşă este deasupra genunchilor, purtându-se pe deasupra pantalonilor, încinsă cu chimir de 
piele/curea, decorat prin ştanţare sau brodare cu fâşii de piele colorată.  

Dintre variantele zonale ale acestui tip de cămaşă se remarcă cămaşa cu mânecile încreţite 
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la umăr, terminate cu pumnaşi (manşete), şi cămaşa cu barburi (clini intercalaţi pe mijlocul feţei 
şi al spatelui). Ambele variante sunt scurte, purtate peste pantaloni. Fineţea broderiilor, a 
cheiţelor decorative de îmbinare a foilor de pânză şi a dantelelor executate în formula ton pe 
ton (alb pe alb) sau cu rafinate armonii cromatice de galben, roşu, albastru, verde negru, 
conferă  distincţie şi nobleţe ţinutei vestimentare masculine. O particulartate distinctă - croi şi 
tip de compoziţie decorativă - o are cămaşa din Arad, Tara Crişurilor, Oaş. Scurtă până la şolduri, 
această cămaşă se poartă peste pantaloni, fără brâu. Broderia pe fire numărate sau tip ajur 
(ciurătură) împodobeşte gulerul, pieptul, umerii/umeriţele şi pumnarii  cămăşii, iar variatele 
puncte de cusătură decorativă – cheile - care unesc foile de pânză, alături de cusăturile care 
finisează marginile mânecilor şi ale poalelor, se impun  prin perfecţiune tehnologică. Pantalonii 
de vară, gacii, sunt confecţionaţi din mai multe lăţimi de pânză, impresionând prin lărgimea lor 
excepţională şi registrele de broderie cu motive similare celor de pe cămaşă.  

Privind din perspectivă evolutivă structura compoziţiei decorative a cămăşilor putem 
afirma că rafinatele broderii lucrate pe fire numărate se executau în puncte de broderie 
extrem de migăloase. Pentru reuşita compoziţiilor se cerea multă pricepere şi experienţă 
lucrativă. În fiecare familie mamele transmiteau fiicelor secretele cusăturilor şi tâlcul 
motivelor, iar bunicile erau reperul de calitate al competenţelor dobândite. Această practică 
familială a fost motorul continuităţii şi excelenţei tehnologice care a permis conservarea 
experienţei ancestrale până în zilele noastre. Chiar dacă la sate numărul persoanelor care 
ştiu să croiască şi să brodeze cămăşi, să ţeasă fote, catrinţe, brâie şi pănură pentru itari şi 
sumane s-a diminuat, există încă multe femei care lucrează, conform aceloraşi legi nescrise 
ale tradiţiei, în multe localităţi rurale şi urbane din România.  

 Indiferent de zona etnografică căreia îi aparţine costumul popular a contribuit 
semnificativ la afirmarea identităţii etnice a românilor fiind una dintre realizările de marcă  
ale culturii şi civilizaţiei ţărăneşti.  Arhaicitatea croiului, perfecţiunea execuţiei broderiilor, 
preţiozitatea materiilor prime (mătasea, firele de aur şi argint, mărgelele, paietele), fastul 
compoziţiilor decorative şi  rafinatele armonii cromatice i-au imprimat o  expresie estetică 
unică şi inconfundabilă, în contextul creaţiei populare europene. 

În studiul de faţa ne-am oprit mai mult asupra cămaşii femeieşti şi bărbăteşti deoarece 
ele sunt cele mai reprezentative piese ale costumului tradiţional, care demonstreaz 
convingător creativitatea poporului român, în sensul capacităţii femeilor de a metamorfoza 
aceaşi formă  într-o infinită diversitate compoziţional-cromatică. Această competenţă a 
permis individualizarea zonală a costumului, iar în cadrul acesteia, fiecare femeie a putut să-
şi aducă o contribuţie personală în modul de selectare a motivelor, uneori cu rol de adevărat 
blazon familial. Dacă ne raportăm la ornamentica cămăşii tradiţionale pătrundem într-un alt 
segment al portului tradiţional care ne conduce spre simbolistica motivelor şi pluriseman-
tismul semnelor cusute. Prin aceste calităţi, cămaşa românească tezaurizează o mare 
bogăţie spirituală, născută dintr-o preocupare specială a oamenilor de a se afişa între semeni 
şi în lume, nu oricum, ci cu demnitate şi eleganţă. Această mentalitate nu se raportează la 
orgoliul de sine, ci izvorăşte din conştiinţa propriei valori. 
 
 

 
 
 
 

  

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Colocviile ştiinţifice „Maria Tănase“ 2015 

105 

 

 
 

Foto nr.1: Costume din Ilfov, începutul secolului al XIX-lea,  
colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“-Bucureşti, foto Editura Alcor 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Gabriela RUSU-PĂSĂRIN • Amelia Loredana ETEGAN 

106 

 

 
 

Foto nr.2: Costume din Romanaţi, sfârşitul secolului al XIX-lea,  
colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”-Bucureşti, foto Editura Alcor 
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Foto nr.3: Costume din Gorj, începutul secoluui al XX-lea,  
colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”-Bucureşti, foto Editura Alcor 
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Foto nr.4: Costume din Argeş, începutul secolului al XX-lea,  
colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”-Bucureşti, foto Editura Alcor 
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Foto nr.5: Costum femeiesc din Bărăgan, mijlocul  secolului al XX-lea,  
colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”-Bucureşti, foto Editura Alcor 
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Foto nr.6: Costum femeiesc din Tulcea, începutul  secolului al XX-lea,  
colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”-Bucureşti, foto Editura Alcor 
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Foto nr.7: Costume moldoveneşti din Suceava, Neamţ, Bacău, începutul secolului al XX-lea, 
colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”-Bucureşti, foto Editura Alcor 

 
 

 
Foto nr.8: Pereche din Suceava 
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Foto nr.9: Costum femeiesc cu conci şi catrinţă aleasă din Câmpia Banatului, Lugoj, sfârşitul 
secolului al XIX-lea, colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”-Bucureşti, 

foto Editura Alcor 
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Foto nr.10: Costum femeiesc din Ineu, Arad, începutul secolului al XX-lea,  
colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”-Bucureşti, foto Editura Alcor 
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Foto nr.11: Costume din Secaşe, Alba, sfârşitul  secolului al XIX-lea,  
colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”-Bucureşti, foto Editura Alcor 
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Foto nr.12: Costume de miri din Rupea-Târnave,începutul  secolului al XX-lea,  
colecţia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”-Bucureşti, foto Editura Alcor 
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Foto nr.13: Costume din Pădureni, Hunedoara, mijlocul secolului al XIX-lea,  
foto Rusalin Işfănoni 

 
 

 

Foto nr.14:  Cămaşi femeieşti din Pădurenii Hunedoarei, mijlocul secolului al XIX-lea,  
foto Rusalin Isfănoni 
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DUMITRU ŞANDRU 
 
dr. Tudor NEDELCEA, cercetător știinţific I, 

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor“ Craiova, 
 Academia Română 

 
Dumitru Şandru a fost considerat de D. Macrea, în vol. Contribuţii la istoria lingvisticii şi 

filologiei româneşti (1978), „unul din profesorii şi valoroşii oameni de ştiinţă care s-au format 
din îndrumările lui Ov. Deusuşianu şi care au dezvoltat în sensul propriu perspectivele deschise 
de el în cercetările noastre de lingvistică, folclor, istorie literară“. A fost aşezat, cu îndreptăţire, 
alături de alţi savanţi: N. Cartojan, Al. Rosetti, Tache Papahagi, Tudor Vianu, G. Călinescu, 
Perpessicius, Al. Graur etc., dar, după trecerea sa la cele veşnice, a fost aproape uitat. 
Eforturilor fiicei sale, reputat profesor universitar, Tudora Şandru-Mehedinţi, hispanistă, au 
fost încununate de apariţia ediţiei D. Şandru, Folclor românesc, prefaţă de Ovidiu Bîrlea 
(Bucureşti, Edit. Minerva, 1987, ediţia şi „cuvânt înainte” aparţinând Tudorei Şandru-
Mehedinţi), D. Şandru, Probleme de dialectologie (tradusă de Tudora Şandru-Mehedinţi, 
Bucureşti, Edit. Academiei Române, 2004). Binevenită a fost şi intervenţia domniei sale în 
„Ziarul de duminică“ (supliment al „Ziarului financiar“, nr. 10, 11 martie 2005, p. 3) cu un titlu 
semnificativ: D. Şandru – o reparaţie aşteptată. 

Este unul din puţinele cazuri în care familia, urmaşii se implică în actualizarea creaţiei 
sau cercetării ştiinţifice (după caz) a celui dispărut, spre a nu intra în conul de umbră. 

Dumitru Şandru s-a născut la 8 octombrie 1907, în comuna Doştat din jud. Alba, într-o 
familie de ţărani săraci, care mai aveau doi copii. Cursurile primare le-a început în satul Sălişte 
şi le-a continuat la Liceul „Gh. Lazăr“ din Sibiu (absolvit în 1927). Între 1928-1931, este student 
al Facultăţii de Litere de la Universitatea din Bucureşti, beneficiind de profesori renumiţi: 
Ovidiu Deususianu, I.A. Candrea, Tache Papahagi, N. Cartojan. 

Este atras de graiul şi folclorul românesc încă din studenţie, fiind secretar al Societăţii 
studenţilor filologi „Graiul nostru“, organizând excursii de documentare şi cercetare pentru 
strângerea de material, în Banat şi Basarabia. 

Îşi susţine doctoratul cu teza Cercetări dialectale în Ţara Oltului. Graiul din Drăguş (1941). 
După absolvire, a fost asistentul lui Al. Rosetti la Catedra de limba română şi dialectele ei 
(Rosetti i-a fost naş de căsătorie, dar... şi turnător?!) 

Eliminat de la facultate, sub acuzaţia gravă, dar falsă, că ar fi fost legionar, D. Şandru a 
fost nevoit să predea la Şcoala medie serală pentru tineretul muncitoresc „Casa Scânteii“. A 
colaborat la Dicţionarul limbii române (1948-1949) şi la tratatul de Istorie a limbii române, 
ambele apărute  sub egida Academiei Române. 

Se reabilitează şi din 1968 este numit şef al Secţiei de filologie al Centrului de Istorie, 
Filologie şi Etnografie din Craiova al Academiei Române, institut academic înfiinţat şi condus 
de acad. C.S. Nicolaescu-Plopşor, urmat, la conducerea instituţiei, de acad. Gh. Ivănescu 
(între cei doi mari lingvişti fiind o bună colaborare). Paralel, a fost şi profesor la Universitatea 
din Craiova. Perioada sa craioveană a fost rodnică, a format cercetători (chiar dacă unii nu 
recunosc), a făcut anchete de teren, a impus (cu sprijinul lui Gh. Ivănescu) o anumită 
stachetă a vieţii ştiinţifice şi culturale din Oltenia, cu speranţa că „în acest fel cercetarea 
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ştiinţifică a diferitelor aspecte ale creaţiei folclorice din Oltenia va avea cât mai mult de 
câştigat“, cum el însuşi i-a mărturisit profesorului şi scriitorului Marian Barbu. 

Se poate spune că până la crearea acestei instituţii academice în Craiova, acum 50 de 
ani, şi odată cu venirea acestor doi lingvişti (Gh. Ivănescu şi D. Şandru), dar şi a fondatorului 
ei, C.S. Nicolaescu-Plopşor, activitatea ştiinţifică în Oltenia era doar un deziderat (aşa cum 
avea să recunoască şi istoricul de mare probitate morală şi ştiinţifică, Ion Donat). 

Am avut şansa să particip la multe din „şedinţele de lucru“ ale Centrului Academiei din 
Craiova, în care participau şi profesori sau alţi intelectuali interesaţi de subiectele dezbătute. 
Tema unei dezbateri privea originea, semnificaţia şi întinderea cuvântului „sălişte” şi a durat 
peste două ore! 

Sub egida Centrului de Istorie, Filologie şi Etnografie al Academiei Române şi sub 
îndrumarea directă a academicienilor Gh. Ivănescu şi D. Şandru s-au publicat, sub formă de 
broşură, la rotaprint, comunicările ştiinţifice ale cercetătorilor, au fost fondate două reviste: 
Historica şi Philologica, urmate de două volume Contribuţii istorice şi Contribuţii filologice, în 
1972, reunind studii şi articole din domeniul lingvisticii, istoriei şi teoriei literare, folclorului, rod 
al cercetătorilor sau colaboratorilor externi. În „cuvântul înainte” D. Şandru îşi propune ca vol. 
Contribuţii filologice „să aducă în circuitul ştiinţific cât mai curând preocupările colectivului de 
cercetători în cunoaşterea şi valorificarea multiplelor forme de manifestare a culturii materiale şi 
spirituale din trecut şi prezent, în această zonă geografică şi istorică a ţării noastre“. Din păcate, 
volumul a apărut după moartea sa. În acelaşi volum, a apărut postmortem, studiul său, 
Apropieri folclorice între Mărginimea Sibiului şi zona subcarpatică a Olteniei. 

S-a stins din viaţă la 29 noiembrie 1979, la Bucureşti. 
D. Şandru (pseudonim Danu Tudor) a fost conştient şi a militat, în plan ştiinţific şi 

organizatoric, pentru o cercetare interdisciplinară, pe baza relaţiei dintre folclor, istorie 
socială, lingvistică (îndeosebi dialectologii). 

Ca dialectolog, a urmat concepţiei din Ov. Deusesianu, care consideră necesară 
îmbinarea cercetării lingvisticii cu cea etno folclorică. 

Aşa a rezultat prima sa lucrare ştiinţifice mai amplă, Printre colonii din Jina, (în 
colaborare cu Felician Brânzeu), o localitate din Mărginimea Sibiului, ca şi în lucrarea Mocanii 
în Dobrogea (1946), privind colonizarea şi situaţia ardelenilor din Dobrogea (un „mozaic 
dialectal“). 

În „Bulettin linguistique“ publică aspecte noi ale graiurilor dacoromane din Basarabia, 
Ţara Moţilor, Lăpuşul de Sus, Bihor, Valea Almajului, Năsăud (vorbirea din „districtul de 
graniţă”), iar la Congresul Internaţional de Lingvistică şi Filologie Română de la Bucureşti, 
din 1968, susţine comunicarea Cu privire la structura lexicală a aromânei. 

Pentru tinerii cercetători, a elaborat broşura Câteva îndrumări pentru cercetarea graiului 
(Bucureşti, 1940), în care expune cu claritate metodologia efectuării anchetelor dialectale şi 
un model de chestionar general, cu 400 de termeni. 

Ca orice cercetător tânăr care-şi respectă statutul, D. Şandru şi-a concentrat activitatea 
pe anchetele dialecte în teren, pentru culegerea şi valorificarea materialului inedit, 
coroborate cu studiile dialectale consacrate graiurilor româneşti. Este o formă de abordare 
modernă a cercetării ştiinţifice, de îmbinare benefică a teoriei şi practicii. 

Altfel spus de Teodora Şandru-Mehedinţi: „În aprecierea contribuţiei aduse de D. Şandru 
la dezvoltarea cercetării dialectologice din lingvistica românească şi, deci, a locului său într-o 
istorie a acestei discipline trebuie avut în vedere că perioada în care a realizat majoritatea 
anchetelor şi lucrărilor sale a fost cea cuprinsă între 1923-1947, când se manifesta necesitatea 
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de a aduna cu ajutorul unor metode riguroase, materiale care să ducă la cunoaşterea şi 
descrierea ştiinţifică a graiurilor româneşti, punându-se astfel bazele elaborării într-o fază 
ulterioară, a unor opere de sinteză. Pe lângă materialul foarte bogat şi valoros în sine, oferit de 
cercetările lui D. Şandru, se cuvine să consemnăm şi interesul pe care îl prezintă părerile şi 
concluziile sale, căci adesea autorul depăşeşte nivelul cantitativ, abordând, cu spirit critic şi 
fermitate, probleme ce privesc originea, răspândirea şi evoluţia faptelor lingvistice“. 

Ca recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice, D. Şandru este inclus în Dicţionarul de 
lingvişti şi filologi români (Bucureşti, Editura Albatros....) şi în Dicţionarul etnologilor români 
(de Iordan Datcu, vol. II, Bucureşti, Edit. Saeculum, 1998.) şi va fi comemorat de Centrul de 
Ştiinţe Sociale „C.S. Nicolaescu-Plopşor“ Craiova, al Academiei Române, cu prilejul împlinirii 
celor 50 de ani de la fondarea sa. 
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DESCÂNTECELE ÎNTRE VALORIFICARE ŞI VALORIZARE CONTEXTUALĂ 
 

conf.univ.dr.habil. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, 
Universitatea din Craiova, 

realizator-coordonator în Grupul Operativ al Departamentului Studiourilor Regionale,  
Societatea Română de Radiodifuziune 

REZUMAT: 
Conceptele – cheie ale abordării sunt de actualitate în practica recuperării formulelor 

incantatorii și de impact la public. Valorificarea se produce prin culegere, indexare, publicare 
în formele (variantele) reperate, valorizarea este procesul similar celui receptare-receptivitate: 
nucleul de bază este supus procesului de re-creare, obținându-se în final o creație estetică 
amprentată de stilul creatorului (scriitorului în cazul ananlizei noastre). Vom oferi 3 exemple: 

1. Ciclul La lilieci al scritorului Marin Sorescu, cu dublă valoare: valoarea în sine a 
poemelor și valoarea descântecelor încă viabile în zona Olteniei (reperate de noi în 
cercetarea de teren) – explicitarea procesului de valorizare; 

2. Valorificarea în emisiuni radiofonice de etnografie și folclor a unor descântece culese 
în munții Mehedinților, descântec de argint viu și descântec de însurătoare (al doilea tip fiind 
mai rar întâlnit și care suportă o similitudine cu masa de ursitori, cu același rol de îmblânzire 
a sorții); 

3. Valorizarea unor texte și adaptarea melodiei pentru a se obține efect major de impact 
emoțional (cazul cântecului „Cine iubește și lasă“) și evidențierea elementelor de congruență 
și confluență între descântecul de dragoste și blestemul de dragoste.  

 
Cuvinte-cheie: valorizare, valorificare, receptare, receptivitate, 

 La lilieci, descântece, blestem de dragoste 
 
1. Descântecele în cadrele poetice ale volumelor „La lilieci“ sau despre valorificarea 

tezaurului mitic 
În ciclul La Lilieci Marin Sorescu reconstituie nu doar o lume arhetipală, ci o lume de-

Nceput , reconfigurând arhetipuri, mituri şi simboluri. Cele şase Cărţi susțin pledoaria pentru 
procesul de desacralizare, urmând traiectul descendent de la identificarea unei lumi 
simbolice la dezvăluirea lumii care şi-a pierdut identitatea de sine. Prin tehnica interviului cu 
poetul Marin Sorescu am redat geneza poemelor. Universul poetic sorescian din volumele 
La Lilieci se fundamentează pe un univers al credințelor şi practicilor magice relevate de 
personajele unui sat emblematic pentru spiritualitatea rurală din zona Olteniei. 

Riturile pozitive (cu acțiunile magice propriu-zise) şi riturile negative (seria interdicțiilor) 
sunt într-o complementaritate funcțională şi conduc la producerea unui efect pozitiv asupra 
comunității (practicile negative sunt anulate prin complexul riturilor de purificare a spațiului 
și provocarea destinului). Obiectele sunt investite simbolic ritual şi în jurul lor se constituie 
nuclee narative, pe baza cărora se va construi universul liric. 

Receptivitatea gesturilor rituale şi folosirea contextuală a obiectelor cu valoare simbolic 
– rituală reprezintă două coordonate ale universului magic generat de universul liric al 
creației soresciene. 
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Marin Sorescu a avut şi şi-a exprimat estetic o viziune magică a unei realități gândită şi 
retrăită simultan: pentru înțelegerea acestui univers de simboluri, metafore cu „accroché“-uri 
aluzive marcate de savoarea „zicerii“ (o oralitate ridicată la rang de formulă estetică) este 
necesară receptarea din două perspective: a lumii reale, ce nu are nevoie de decodări, 
comprehensiunea producându-se la primul nivel de decodare, şi a doua perspectivă, a lumii 
simțurilor acutizate prin rostirea unor formule ce se revendică din magie. Este lumea poetică 
soresciană, o lume văzută magic şi trăită în rigorile magiei, supusă aceluiaşi imperativ: terapia 
prin cuvânt. 

Opera poetică soresciană rămâne surprinzătoare pentru orice timp cultural şi orice 
şcoală de gândire critică. Atipică prezență în mediul literar, Marin Sorescu a conştientizat 
„ab initio“ „starea de grație“, şi-a asumat-o şi s-a declarat: „singur printre poeți“. Derutată 
în încadrarea în „jaloane poetice“, critica literară i-a rezervat scriitorului un capitol în istoria 
literară, pe care cu greu l-a putut defini. Poate tocmai nedefinirea, dificultatea încadrării în 
rigori poetice clasice şi moderne asigură creației soresciene aceeaşi „inefabilă prezență“ în 
cultura lumii.  

Cărţile „La lilieci“ au ca fundament funcția psihologică a magiei, în sensul definit de 
Bergson şi Malinowski: afectele, teama, speranța, dar şi dorința sunt vectorii esențiali ai 
combustiei interioare, ce amprentează inconfundabil scriitura, o decriptare a practicilor 
vechi, aproape uitate în satul de azi. 

Viziunea magică asupra lumii funcționează pe principiul analogiei: cele două 
coordonate definitorii, spațiul şi timpul suportă dilatări şi compresiuni în funcție de vectorii 
senzitiv şi volitiv. 

Spațiul poate fi parcurs „ca vântul şi ca gândul“, timpul poate fi supus compresiunii, răul 
dispărând „ca luat cu mâna“, „pân’ ajungi acasă“. Este în esență o reîntoarcere la 
normalitate (în cazul bolii) sau la ipostaza dorită (în cazul „dezlegărilor“). 

De remarcat că, în creația poetică, Marin Sorescu a avut ca temă magia defensivă (cu 
trimiteri exprese la descântat şi „desfaceri“), magia ofensivă (vrăjile şi farmecele) fiind mai 
puțin reprezentată. 

Referitor la descântec, Gh. Pavelescu preciza: 
„Motivele principale din formula orală sunt: rugăciunea sau invocaţia, povestirea 

alegorică, exorcismul sau blestemul, urarea sau menirea şi încheierea“1. Conform acestei 
structurări încercăm să stabilim fidelitatea poetului față de sursă, gradul de spontaneitate 
(necesar în actul magiei), ca şi „topirea“ acestora în formule estetice, oricum inedite şi greu 
de clasificat.  

Conform mentalității populare nu oricine poate rosti descântecul care să aibă efect. 
Trebuie să fii ales, „însemnat“ şi „să furi descântecul“. Nu se-nvață, nu se transmite volitiv, 
este asemeni inexplicabilului, îşi are locul de manifestare şi personajul-vector. 

Recuzita inedită pentru derularea practicii magice este decodată în cheie poetică. 
„Măsurarea capului“ este ştiută de bătrânele din județul Dolj (recuperat în zona Moțăței-
Unirea).  Recuzita folosită azi a pierdut din elementele consemnate în registru poetic de 
Marin Sorescu în poemul sugestiv intitulat, titlu omonim cu tehnica recognoscibilă: 

„Te lega cu o ață la cap, 
Lua un cărbune şi-ți făcea 
Patru semne pe ață. 

                                                 
1 Gheorghe Pavelescu, Magia la români, Editura Minerva, Bucureşti, 1998, p. 89. 
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Unul în frunte, în dreptul nasului, 
Două la urechi şi unul în ceafă pe vîna gâtului. 
Şi făcea patru semne acolo. 
Îți punea o răsucitoare în frunte, 
Că lasă ochean şi răsucea aşa, de se strângea ața aia. 
Şi aveai şi o vadră cu apă-n cap. 
Apoi lăsa răsucitoare-ncordată, 
Şi răsucea vadra şi după ce 
Lua vadra te trăgea de părul 
Din moalele capului în sus. 
„Stai, că ți-a căzut ouşorul”. 
Şi lua şi desfăcea ața 
Şi punea să vadă dacă se lovesc semnele, 
Semn în semn. Dacă nu se loveau semnele zicea: 
„Uite, vezi cu cât îți fu capul desfăcut? 
Şi-ți măsura cu deştiul pe ață. Şi-ți trecea“2. 
Poemul pare a face referire la medicina empirică, prin detalierea recuzitei şi a gesticii. În 

esență este o secvență de descâtec, pe care poetul o selectează pentru ineditul denominărilor: 
„mi s-a desfăcut capul“, în sens de durere de cap, şi o extrapolează conferindu-i individualitate. 
Cercetările noastre de teren în zona Moțăței-Unirea, județul Dolj ne-au adus certitudinea: este 
explicitarea recuzitei şi a gesticii, incantația recuperată de noi fiind asemănătoare cu a 
descântecului de deochi, dar doar asemănătoare, numele „măsurarea capului“ fiind şi azi 
cunoscut de bătrâne: 

Pe vâna gâtului 
În dreptul nasului 
Pe mijlocul frunții 
Şi-n ceafa numitului 
Să leg şi să dezleg 
În moalele capului 
Cât semnele acîții 
O dată 
De două ori 
De trei ori 
De patru ori 
Leac, leac şi babii colac!3 
Bătrâna de 87 de ani, Mocanu Lioara nu prea mai ştia vorbele, „le-ncurca“, dar gesturile 

reproduceau parcă versurile soresciene. O logică interioară a practicii magice determina 
cursivitatea gesticii. 

CD – Marin Sorescu  - „Femeia de peste deal“ (de făcut și desfăcut, n.n.) – ilustraţie sonoră, 
poem în lectura autorului 

 
Poemul „Fântâna“ din Cartea II „La lilieci“ (1977) este un poem dedicat unui element 

                                                 
2 Sorescu, Marin, „Măsurarea capului” în Opere, II. Poezii, Ediție îngrijită de Mihaela Constantinescu Podocea, 
Prefață de Eugen Simion, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002, p. 199. 
3 Informator Mocanu Lioara, 87 ani (la data culegerii, 2000), comuna Unirea, județul Dolj. 
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esențial al descântecului: „apa ne-ncepută“. Povestirea alegorică schematizată precede însă 
invocația (inversiune), ceea ce conferă nota de originalitate în detalii de regie (un adevărat 
tablou dramatic): 

„E un fel de coadă la apa ne-ncepută, fântâna are-n ea 
Toate leacurile, ca un dispensar 
[...] 
A scos apă din vadră, a luat cu lingura de trei ori 
Şi-a băut zicând: 
„Eu beau cu lingura apă, 
Să-mi vie laptele ca la vacă”. 
Apoi a muşcat din ceapă zicând: 
„Eu îmbuc din ceapă 
Să-mi vie laptele ca la iapă. 
........................................... 
Apa nu era doar apă [...]“.4 
Temele descântecelor nu sunt multe în poemele La lilieci, dar consemnarea secvențială 

a lor şi „transpunerea“ în poeme de factură greu de definit au asigurat permanența 
imaginilor despre lumea văzută mistic. 

Şi în realitatea vieții tradiționale funcționează variante, versiuni intraductibile şi 
interindividuale. Astfel că variantele în secvențe identificate în poemele „La lilieci“ sunt 
motivate. 

 
2. Descântecele – revalorizare poetică 
Tezaurul magico-folcloric al descântecelor reperabil în spațiul etnospiritual al 

Bulzeştilor este parțial salvat de la uitare prin reproducerea unor acte de terapie ce vizează 
în principal psihoterapia asociată cu elemente de medicină empirică, populară. Descântecul 
popular terapeutic cu structură, poetică şi poietică5 este prezent în Cărţile „La Lilieci“ în 
analiza noastră. „Sensul antropologic al psihoterapiei este deplasat de la actul medical la 
ritualul existențial; o posibilă dovadă este apropierea ritualurilor de psihoterapie față de 
tehnicile şamanice, aşa cum o acreditează Lévi – Strauss în secvențe unde psihoterapia se 
desfăşoară după un model cosmic şi presupune un scenariu mitic“6. 

Cartea I „La lilieci“ confirmă o altă autodefinire a lui Marin Sorescu, prin scriitură „am 
spart bordura”, transferând din planul literaturii culte imagini ce nu alterează universul rural 
arhetipal. „Micul Lord“ reprezintă imaginea copilului „doftorit“ de mamă, cu „mălai la gât“. 

„Stăteam cu cârpa udă-n jurul gâtului,  
             Parcă eram lord, Cum am văzut mai târziu că se purtau englezii 
             Ţepeni şi cu bărbia-n sus din cauza gulerului cu dantele“. 
Recuzita specifică descântatului este reperabilă şi în poemul lui Marin Sorescu, iar textul 

descântecului pentru gâlci este o variantă care circulă şi azi în zona Bulzeşti: 
 „Gâlcile motofâlcile 
   Plecară cu curcile,  
   Curcile s-au întors  

                                                 
4 Sorescu, Marin, „Fântâna”  în Opere, II. Poezii, Ediție îngrijită de Mihaela Constantinescu Podocea, Prefață de 
Eugen Simion, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002, pp. 271-272. 
5 Coatu, Nicoleta, Structuri magice tradiţionale, Editura All, Bucureşti, 1998. 
6 Burghele, Camelia, Studii de antropologie a sănătăţii, Editura Nereamia Napocae, Cluj Napoca, 2004, p. 226. 
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  Gâlcile nu s-au mai întors. 
  Şi nici să numai vie“, zicea țața Anica, amețind un cărbune într-un pahar“. 
Repetarea de trei ori a textului pentru „ a se prinde“ descântecul este respectată şi în 

poemul sorescian cu o deturnare însă în final, secvență ce reaminteşte că ne aflăm într-un 
univers lirico-poetic. 

Dramatizarea secvențelor rituale conferă textului un plus de valoare estetică motivând 
succesiunea acestora: 

  „Şi dacă-or veni?“ întrebam eu sceptic. 
  „Atunci le mai zicem unul“. 
  Şi-ncepea: / 
  „Au plecat gâlcile cu toporul în pădure 
  Toporul a venit,  
  Şi gâlcile n-au venit.  
  Şi nici să nu mai vie“. 
 Refuzul de a rosti a treia oară descântecul este „fisură“ în normalitatea universului 

arhetipal, o revenire într-un alt spațiu, al poemului dramatizat fondat pe structuri arhetipale. 
În Cartea a VI-a „La Lilieci“ sunt de reperat mai multe texte ce se circumscriu descântecului 

de boală, ca o atitudine de salvare a universului patriarhal prin terapia prin cuvânt. 
În poemul „Baba Nițu“ sunt descrise şi parțial reproduse două descântece „de 

aplecatelea“ şi „ăla de scârbeală“. Neuitând că lectorul de azi nu mai este în contact direct 
cu acest univers de practici rituale, Marin Sorescu subliniază prin contrast şi comparație 
diferențele dintre cele două feluri de descântec. 

Descântecul „de aplecatelea“ se spunea „doar la femei tinere / Când să nască ele, când 
se făcea că varsă, când le era rău”. 

„Ăl de scârbeală se descântă oricui se scârbea de ceva“. 
Textele reproduse de Marin Sorescu, într-o atitudine constantă de recuperare a 

acestora, sunt de o expresivitate potențată de contextul poetic ce atinge apogeul prin 
producerea comicului de situație: cum baba le mai încurca, femeile o rugau: 

„Dă-le drumul  
Unul după altul   
Şi organismul şi-l ia pe-l care-i trebuie“. 
Descântecul de „aplecătură“ este inedit pentru zona Oltenia: 
„Aplecate porceşti 
Ţigăneşti, aplecate româneşti 
Şi muscăleşti. 
De voi vrea a descânta 
La coadele mărilor voi băga, 
La fetele împăratului voi trimetea, 
Că vă adastă 
Cu mese întinse, 
Cu făclii aprinse. 
Acolo să sfătuiți, 
De cutare să nu luați 
Şi-i dați: vin şi mâncare 
Şi culcare 
Şi deschiderea corpului 
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Asta să-i dați, 
Aplecate de la ea să plecați. “ 
Descântecul de scârbeală are o circulație mult mai mare, variante funcționale sunt şi azi 

de reperat în zona Bulzeşti, foarte apropiate de varianta folosită ca pretext de Marin Sorescu 
pentru a scrie un nou poem „de dragul limbii române vechi“. 

„Scârbeală de mâncare, scârbeală de culcare, 
Scârbeală de beutură, 
Scârbeală din răsăritul soarelui, 
Din cântecul cocoşilor, 
Din creierul capului, 
Din zgârciul nasului 
Plesnească ochii râvnitorilor, 
Plesnească ochii deochitorilor, 
Când a râvnit şi a plesnit 
Şi a rămas curat, luminat etc. “ 
Marin Sorescu ne declara într-un interviu realizat în anul 1995 că a scris multe poeme 

din Cărţile „La Lilieci“ pentru a salva de la uitare cuvinte vechi, regionalisme polisemantice, 
care sunt pe cale de a nu mai fi folosite pentru că nu mai sunt funcționale practicile şi 
secvențele de ritual care le foloseau, sau nu mai au corespondent în realitatea imediată. 

Un alt descântec „De nălucă“ (din Cartea a VI-a) are câteva ținte comunicative explicit 
formulate: descrierea recuzitei folosite („furca de tors“) recuperarea textului descântecului 
(„Fugi, nălucă“, / Că te-ajung cu astă furcă. / [...] Şi las-o curată, / Luminată / Cum Dumnezeu 
a lăsat-o“) şi decriptarea sensului termenului „nălucă“ („Şi i-a trecut năluca. Plângea 
noaptea“). 

Reproducerea textului descântecului fără a interveni chiar şi numai pentru a crea o rimă 
încrucişată pentru muzicalitatea poemului este un act de respect deplin față de 
autenticitatea rostirii. 

Reluând ideea interviului-mărturisire, descoperim nu doar geneza acestui ciclu inedit de 
poeme, ci şi intenția declarată a autorului susținută de viziunea sa asupra actului de 
reconstituire a lumii satului: 

„Migrația asta care se întâmplă şi s-a întâmplat în ultimii ani, a satului spre oraş, situația 
destul de precară a țăranului după război ş.a.m.d., plus tăvălugul acesta al modernismului 
distrug cetatea veche a satului românesc. 

- Toate aceste gânduri v-au determinat să scrieţi „La lilieci“? 
- Da, toate aceste gânduri, amplificate într-o cutie de rezonanță a zgârie-norilor din 

beton şi din piatră, m-am întors la obârşie, la comuna Bulzeşti şi mi-am zis: „Ce-ar fi să-mi 
scriu autobiografia desfăşurată în sute de alte autobiografii? Deci, cu biografiile părinților, 
bunicilor, vecinilor, consătenilor, ale tuturor celor care într-un fel sau altul au avut atingere 
cu copilăria mea sau cu viața părinților sau a rudelor ş.a.m.d.? “ La început nu în mod aşa de 
limpede s-a născut prima carte, mai mult instinctiv am evocat anii de copilărie şi lucrurile s-au 
amplificat pe parcurs. “7 

Marin Sorescu nu doar reconstituie o lume arhetipală, el reconstituie o lume de-Nceput, 
reconfigurând arhetipuri, mituri şi simboluri. 

Este astfel redat culturii române spectacolul lumii arhaice, cu inedite cutume de ritual 

                                                 
7 Rusu-Păsărin, Gabriela, Marin Sorescu. Imagini. Ethos. Evocări., Editura Academiei Române, Bucureşti 2007. 
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ciclice, cu prezențe insolite şi cu recompunerea unor modele arhetipale şi mistice. 
Este o operă de remitizare, unică, un univers impresionant fondat pe tehnica fascinației 

într-o trăire graduală a unui timp ce-şi pierde sacralitatea, proiectat însă într-o universalitate 
a actului creator. 

Publicarea poemelor în La lilieci – Cartea I a precedat, volumul Descântoteca (1976). Sunt 
aceleaşi tehnici: terapia prin cuvânt, rostuirea prin rostire, gestică în complementaritate cu 
„gânduri rostite jumătate în vorbe“. Este o valorizare estetică și valorificare în două planuri 
de receptare: folclorică și cultă. Vorba lui Marin Sorescu: cum baba le mai încurca, femeile o 
rugau: 

„Dă-le drumul  
 Unul după altul  
Şi organismul şi-l ia pe-l care-i trebuie“. 
 
3. Descântecul de însurătoare (Bala, Jud. Mehedinți) – actualitatea practicilor rituale 

însoțite de descântece  
(CD – ilustrație sonoră) 
Legatul, făcătura de a nu se însura (o excepție în lumea satului patriarhal) are leac prin 

descântec. Marin Sorescu dedică acestui descântec un poem, precizând recuzita rituală, 
cuvintele, gestica și efectul: „Ața de iță“.  

Pentru desfacerea faptului am reperat în cercetarea de teren din Munții Mehedinților 
un descântec inedit, nu doar prin vorbele cu har, ci și prin contextul creat, o punere în oglindă 
cu masa de ursitori. Este o a doua masă de ursitori, o excepție care trebuie să anuleze o 
excepție.  

Masa de ursitori apare astfel de două ori. Noi am aflat și o a treia circumstanță, de Ispas 
în zona Olteniei, pentru îmbunarea ursitorilor spre redobândirea stării de sănătate. 

Cu aceeași valoare de inedit am cules și descântecul de ieșitul sufletului. Elena Scurtu, 
știută ca Tanti Lina de la Bala, jud. Mehedinți (8o de ani la data culegerii în anul 2014) este 
chemată să zică descântecul de ușurare, de ieșire a sufletului. (CD – ilustraţie sonoră) 

 
4. Descântecul și blestemul-congruențe și confluențe 
Ambele forme sunt forme de incantație, care antrenează sentimente în ideea de a 

atinge o țintă, a se face pe plac. Descântecul, cum afirmă Lazăr Șăineanu, este cântec de 
leac, formulă magică în contra duhurilor rele (cari ar fi pricina boalelor) (Șăineanu, Lazăr, 
Dicţionarul universal al limbii române, ed. a VI-a, 1929). Blestemul este o imprecație (legată 
de credințele superstițioase) prin care se invocă abaterea unei nenorociri asupra cuiva 
(DLRM (1958) (Dicționarul limbii române moderne, 1958 cu ortografie modificată conform 
normelor 1993). 

 „Cine iubește și lasă“ este unul dintre cele mai frumoase cântece de dragoste 
românești. Cules de Harry Brauner de la Rafina Husea („Hira lui Lade“) din Dragușul-Făgăraș, 
jud. Brașov în 1929 (1932, după alte surse), cântecul și-a lărgit aria semantică prin 
interpretarea dată de Maria Tănase. La momentul lansării la radioul public la 20 februarie 
1937, alături de alte trei cântece, blestemul a fost receptat ca un profund cântec de dragoste 
fără finalitatea conferită de rostirea blestemului. Valoarea de imprecație a fost astfel 
valorizată în efect benefic de autoterapie prin cuvânt. Melodia va fi prelucrată de Harry 
Brauner pentru a fi adaptată particularităților de intonație, timbru și vibrație ale vocii Mariei 
Tănase. Este un al doilea proces de valorificare, de această dată a unei melodii pe un text care 
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a avut impact persuasiv datorită interpretării textului și calităților vocale ale interpretei. 
Același cântec de dragoste, blestem, în alte interpretări nu vor mai avea forța persuasivă  a 
prezenței interpretative. Blestemul de dragoste este vindecător, nu îți propune finalitatea 
imaginilor-metaforă, ci doar exteriorizarea sentimentului acut resimțit . În 1937 cântecul va 
fi înregistrat la Casa de discuri Columbia, cu acompaniamentul tarafului Costică Vraciu, sub 
supravegherea etnomuzicologilor Constantin Brăiloiu și Harry Brauner 
(http://webcultura.ro/cine-iubeste-si-lasa/, accesat 27 septembrie 2015). Blestemul de 
dragoste este, în acest caz, congruent cu descântecul de dragoste, de reperat și azi în zona 
Olteniei. 

„Cine iubește și lasă, 
        Dumnezeu să-i dea pedeapsă, 

dar noi oameni botezați, 
        de cuvânt suntem lăsați,“ (…) 

Este descântecul de dragoste „întors“. 
 

Iar ultima scrisoare de dragoste scrisă de Maria Tănase soțului ei, Clery Sachelarie, cu 
puțin timp înainte de a îmbrăca rochia albă a nuntirii cu Eternitatea, este o exteriorizare a 
complexului emoțional între descântec și blestem, convergente în privirea limpede în care 
se citesc rostirile incantatorii ale unicului sentiment ce nu se destructurează nici dincolo de 
viață:  

„Îți scriu acum, tătuță, scrisoarea cea mai adevărată pe care am crezut vreodată că am 
s-o pot scrie. Te rog să mă ierți de tot, dacă poți, de tot ce ți-am putut pricinui. Caută-mă, 
caută mângâierile mele. Ele n-au murit şi niciodată să nu le socoteşti moarte. Caută-mi ochii. 
Ei nu te-au mințit niciodată. Caută-mi sufletul. Căci, dezlipit de carne, nu te va uita niciodată. 
Prinde-mi din aer vorbele, căci nimeni nu le va recunoaşte s.n.). Culege-mi visele, pe care le-
am croit lângă tine, şi împarte-le oamenilor, căci au fost curate şi rare. Te voi aştepta, tătuță, 
oricât ți-o place ție să trăieşti. Voi găsi atâtea flori pe-acolo, că nu ştiu dacă-mi va ajunge 
timpul, până vei veni, să ți le cos, să fie cum am visat să-ți fie viața. Eu am să plec, şi-ți 
mulțumesc pentru viața noastră. 

Iar vouă, cele 49 de frunze verzi din primavară și galbene în toamnă pe care mi-am 
plimbat anii, vă las câte o lacrimă de emoție: Adio, frunză verde, frunză galbenă, tu mă saltă, 
tu mă leagănă…“. (http://webcultura.ro/ultima-scrisoare-de-dragoste-a-mariei-tanase/, 
accesat 27 sept 2015) 

 
CONCLUZII 
Ce două conceptele – cheie ale abordării, valorificare şi valorizare contextuală, sunt de 

actualitate în practica recuperării formulelor incantatorii și de impact la public. Rolul 
folcloriștilor este să producă valorificarea prin culegere, indexare, publicare în formele 
(variantele) reperate. Valorizarea este procesul similar celui receptare-receptivitate: nucleul 
de bază este supus procesului de re-creare, obținându-se în final o creație estetică 
amprentată de stilul creatorului (scriitorului în cazul ananlizei noastre). Cele trei tipuri de 
valorizare pe care le-am prezentat susțin pledoaria noastră pentru procesul de investigare a 
straturilor și substraturilor simbolico-mitice ale descântecelor. 

 Ciclul La lilieci al scritorului Marin Sorescu, este de opregnantă actualitate cu dublă 
valoare:  valoarea în sine a poemelor și valoarea descântecelor încă viabile în zona Olteniei 
(reperate de noi în cercetarea de teren). O analiză comparativă a demonstrat procesul de 
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valorizare inițiat și performat poetic de Marin Sorescu. 
Un al doilea tip de valorizare conduce la procesul de valorificarea în emisiuni radiofonice 

de etnografie și folclor a unor descântece culese în munții Mehedinților. Mai rar întâlnite în 
alte zone etnofolclorice  descântecul de argint viu și descântecul de însurătoare (al doilea 
tip suportă o similitudine cu masa de ursitori, cu același rol de îmblânzire a sorții) suscită 
interesul receptorului și azi. Recuperarea lor prin culegere și punerea în circulație prin 
difuzarea la radioul public a condus la diseminarea informațiilor despre viavilitatea acestora, 
este drept, în zone isolate, unde practicile ritual sunt conservate , fiind ferrite de imixtiunile 
sau deformarea pseudopracticilor magice modern. 

Al treilea tip de demers propus este cel de   valorizare a unor texte și adaptarea melodiei 
pentru a se obține efect major de impact emoțional (cazul cântecului ”Cine iubește și lasă”) 
și evidențierea elementelor de congruență și confluență între descântecul de dragoste și 
blestemul de dragoste.  

Sunt doar trei perspective de repunere în circulație a descântecelor spre a nu se 
produce procesul de uitare sau, mai mult, cel de deformare a textului original, conducând la 
obținerea nu a unei variante (proces intrinsic creației populare), ci la un text adaptat modern 
pentru satisfacea gustului unui public doritor de actualizarea vechilor practice cu imagini din 
realitatea imediată. 
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GENUL NARATIV ÎN PROZĂ-PROVERBUL. SCURT ISTORIC 
 

conf.univ.dr. Carmen BANȚA 
Universitatea din Craiova 

 
Se pare că proverbele au constituit cele dintâi încercări de legislație, ,,înțelegând prin 

aceasta formularea orală a primelor reguli de conduită socială sau individuală a omului 
primitiv, referitoare la toate aspectele vieții lui“1, dar în acelaşi timp şi o modalitate de 
transmitere orală a experienței şi cunoştințelor dobândite de-a lungul veacurilor.  

Fiind percepute şi considerate ca elemente de limbă, culegerea proverbelor a început 
să se facă din vreme, cu mult înainte de a avea preocupări strict folclorice, care încep abia  la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea2. 

În Europa, proverbele şi zicătorile apar prima dată în secolul al IX- lea î.e.n, într-o poemă 
a lui Hesiod. Uilizate ca îndrumătoare în viață şi având din antichitate titlul de: Maxime şi 
povăţuiri, ele fac parte din zestrea paremiologică lăsată moştenire de cei şapte înțelepți. 
Socrate şi discipolul său Platon, apoi Aristotel în ,,Retorica“ şi urmaşul acestuia, Teofrast, 
stoicii Hrysip şi Cleante au adunat proverbe pentru întrebuințarea acestora în lucrările lor, 
apreciindu-le ca rămăşițe ale limbii, folosite pentru învățătură.   

Quintiliam le numea sententiae (judecăţi) pentru că semănau cu deciziile organelor 
publice. De fapt, la poeții antici întâlnim sute şi mii de versuri conținând în forma cea mai 
concisă o experientă psihologică sau o regulă de viață. Asemenea versuri sunt versuri de 
reper, ele fiind învățate pe de rost, culese şi puse în ordine alfabetică, pentru a le avea 
oricând la îndemână. 

Ele au fost socotite de Glambattista Vico drept limbă a zeilor având ca temei   faptul că 
oracolele se exprimau sub formă de povățuiri şi pilde. 

Cei cărora le datorăm primele dicționare paremiologice sunt: H.Megisero, 
,,Paroemiologia pollyglottos“, ,,Proverbia et sententiae“, Leipzig, 1605 şi J. Howell, ,,Lexicon 
tetraglotton“, Londra, 1660 (englez, francez, italian, spaniol)3. 

Secolele al XVIII-lea si al XIX-lea înregistrează în lume o adevărată avalansă de lucrări 
,,paremiologice“, ,,întâile monumente literare în limbă națională, mai presus de toate 
dominând faimoasa Adagia a lui Erasmus“4; „monumentala operă Posloviţî ruskogo naroda 
a lui V.I. Dal, cuprinzând peste 30 000 de proverbe, apărută la Moscova, în 1861-1862” ; ,, 
culegerile lui G. Giusti    (cu ,,tezaurul proverbelor pe grupe înşirate alfabetic“), Raccoltá di 
proverbi toscani, apărută la Florența, în 1853”5 

Însă ceea ce se poate reproşa majorității lucrărilor ştiințifice având ca obiect studiul 
proverbelor este faptul că au tins, până la începutul secolului al XX-lea, să accentueze latura 
lor istorică, când, datorită, în parte, a influenței ştiințelor sociale, nu s-a mai studiat proverbul 
numai din punct de vedere istoric şi literar, ci şi pe baza analizei structurale a faptelor.  

Proverbele ar reprezenta un test valabil pentru analiza structurală în general a 
folclorului. În acest sens, A. Greimas afirma: ,,Dacă am considera că proverbele sunt 
elementele semnificante ale unui cod particular, se poate admite că, alese în limitele unei 
limbi şi ale unei perioade istorice date, ele constituie serii finite . Deci studiul lor, conceptul 
ca descriere a unui sistem de semnificații evidente, este posibil. Este suficient să le 
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considerăm pe toate ca semnificanți şi să postulăm un semnificat global: descrierea 
schematică şi structurală a planului semnificantului ne oferă configurația semnificatului 
lor“6.  

Prestigiosul folclorist finlandez M. Kuusi afirmă, referitor la clasificarea proverbelor, că 
sistemul opozitiilor binare  constituie elementul cel mai consecvent care poate sta la baza 
clasificării paremiilor. Ca urmare, orice proverb este,, o alegere între două alternative“.7 

În țara noastră, preocupările paremiografice au precedat, ca peste tot în lume,pe cele 
paremiologice. Prima lucrare de acest gen a fost, de fapt, o traducere de la sfârşitul secolului 
al XVI-lea şi anume ,,Albinuşa“; ,,întâlnim: Albina ţine în gură mierea şi în coadă fierea, aceasta 
nu-i decât o formă a unui proverb cu multe variante la diferite popoare“8. Însă prima culegere, 
rămasă-parțial10 în manuscris, până în 19739, este: ,,Pilde, povățuiri, i  cuvinte adevărate“ a lui 
Iordache Golescu şi n-ar fi exclus - afirmă Perpessicius - ,,ca o bună parte din lamura 
înțelepciunii acesteia de obşte să transcedă oarecum din aria propriu-zisă a folclorului şi să ne 
apropiem de limanul acela , nu mai puțin misterios al creației scriitoriceşti, în care se zămislesc 
atâtea şi atât de variate genuri şi specii ale pururi neobositei fantezii creatoare“11. 

În anul 1831, ,,Timotei Cipariu alcătuieşte, într-un caiet rămas în manuscris, o culegere 
de poveşti, ghicitori şi proverbe. Această ultimă specie folclorică număra 172 texte. Mai mult 
chiar, Cipariu a notat şi variante la unele proverbe şi zicători, indicând termeni, variabili ai 
tipului“12. 

Prima culegere de proverbe româneşti cuprinde 65 de unități  paremiologice, este 
intitulată ,,Proverbi româneşti“ şi a apărut în anul 1840 în ,,Foaia pentru minte, inimă şi 
literatură“ , din Braşov, a lui G. Barițiu. Alte 319 ,,Proverbiuni romanesci“ fac parte din 
colecția revistei ,,Diorile pentru minte şi literatură“, alcătuită în 1846, de Al. Papiu-Ilarian, în 
colaborare cu un colectiv de studenți de la Colegiul Academic din Cluj. 

Ambele colecții - apreciaza Vasile Netea13- …se disting prin originea direct populară a 
proverbelor culese şi prin lexicul neaoş popular, fiind lipsite de neologisme şi de construcții 
forțate“ şi reprezintă ,,frgmente autentice din marea literatura paremiologică a poporului 
român, reflectând în mod veridic spiritul şi concepția despre viața a acestuia“.   

,,În secolul al XIX-lea interesul pentru proverb a crescut. Un mare merit ca, valorificator 
al proverbului, îl are Anton Pann şi meritul acesta de paremiograf nu a fost îndeajuns de 
remarcat. A. Pann a folosit din plin tezaurul popular. De pildă, în Istoria înţeleptului Archir, 
(1847) el nu s-a rezumat la proverbele originalului, ci a introdus masiv proverbe autentic 
populare româneşti. Traducerile din secolul al XVIII-lea ale acestei cărți au un mic număr de 
proverbe, față de ceea ce a introdus Pann“14.    

Alături de culegerea lui Iordache Golescu (1768-1848), ,,Pilde, povățuiri i cuvinte 
adevărate“ , merită să amintim culegerea lui I.C. Hințescu: ,,Proverbele românilor“, Sibiu, 
1877 ; interesanta culegere a lui E.B. Marw: ,,Proverbele românilor“, Bucureşti- Londra, 1882. 
Însă ,,trebuie să precizăm că o culegere de bază a dat numai Iuliu A. Zanne în Proverbele 
românilor, 10 volume, Bucureşti, 1895-1903“15. ,,Marea colecție de proverbe ale românilor, 
alcătuită de Iuliu A. Zanne se deschide cu un portret al vornicului folclorist (Iordache Golescu- 
n.n.), manuscrisului căruia îi acordă o bogată analiză în studiul introductiv, pentru ca în 
volumele VIII şi IX ale colecției să tipărească mai bine de trei pătrimi din întreg infoliul. 
Volumul VIII de pildă, numără nu mai puțin de 16 350 de unități, care proverbe, care pilde, 
dimpreună cu tâlcuirea lor, care maxime şi aforisme, când originale şi când împrumutate 
multiplelor modele, câte circulau în timpul acela“16. „Proverbele românilor“ face parte din 
corpusul de opere fundamentale autohtone. Ediția, în zece volume, a intrat în legenda după 
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ce, la încheierea Păcii de la Versailles, în 1919, Ionel Brătianu a „probat“ cu ea, la masa 
tratativelor identitatea culturală românească, uluind asistenta prin anvergura cărților 
născute din staruința și pasiunea lui Iuliu A. Zanne.  

În anul 2005, după o suta de ani, cartea a fost reeditată integral, la editura Sacara . 
Intervențiile publicistice în 1876 ale marelui poet Mihai Eminescu, atras de frumusețea 

proverbe lor româneşti, au drept scop evidențierea faptului că originalitatea unei limbi este 
conferită de fondul de locuțiuni, ,,acele tiparuri neschimbate, care se formează în curs de mii 
de ani şi dau fiecărei limbi fizionomia ei proprie“ şi acele ,,mulțimi de finețe psihologice care 
ele dau abia viață sunetelor moarte din cuvinte”. De asemenea, Eminescu atrăgea atenția 
asupra necesității culegerii de către revistele de provincie (prezentând primul număr al 
publicației ,,Colectorul literar pentru ambele secse“, ce apărea la Piatra Neamț) a acestor 
,,legende şi poveşti, proverbe şi locuțiuni, adevărate nestimate ale gândirii poporului 
românesc“ (,,Opere“) , pe care le aduna cu sârguință şi pricepere17. 

La începutul secolului al XX-lea, o activitate remarcabilă în această direcție a desfăşurat 
George Coşbuc. În revista ,, Vatra”, el a inaugurat rubrica ,,Vorba ăluia“, pe care a continuat-o 
în ,,Epoca“, încercând să explice numeroase expresii. Într-o serie de articole ,,Albina“, 
Coşbuc a dovedit o reală intuiție în explicarea modului cum au luat naştere proverbele şi 
zicătorile. Izvoarele acestor scânteietoare chintesențe ale înțelepciunii populare sunt: 
experiența de toate zilele, istoria, ridicolul, observarea naturii, snoava, fabula, legenda, 
tradiția,  literatura scrisă şi spiritul. Relevante sunt opiniile lui Coşbuc privind mijloacele 
artistice de realizare a proverbului şi zicătoarei: o scurtime neobişnuită, rima, spiritul şi 
gluma, tropi şi figuri, fraze eliptice, fraze enigmatice, paradoxale, contrastul. Sunt semnalate 
şi câteva forme gramaticale stereotipe ca: nici-nici, mai bine, cum-asa, cine. ,,Poporului- 
preciza poetul-îi place forma lor şi numai prin formă pot ele să se întipărească în mintea 
mulțimii. Proverbele au forma stereotipă, cristalizată. Nimeni n-o poate schimba , tocmai 
fiincă poporul atât a sucit şi a răsucit la o formă până a redus-o la cea mai simplă şi mai 
plastică expresiune. De aceea proverbele sunt tipuri de sintactică populară“18.  

Pavel Ruxăndoiu stabileşte o tipologie funcționlă generală a vastului repertoriu de 
proverbe din folclorul românesc, care - după opinia sa - ar putea integra, cu mici excepții, 
fiecare constituent. Aceasta ,,poate fi operată diferețiind între: a) proverbul prescripție 
(normă/ indicație); b) proverbul de atitudine (pozitivă/negativă);  c) proverbul de informație 
(general/particular)19. Între numeroasele observatii documentate şi convingătoare ale lui 
Pavel Ruxăndoiu, se detaşeaza în mod deosebit cele referitoare la modaliatatea de 
manifestare a conținutului proverbelor, care este determinată de faptul că: a) proverbele 
sunt scurte nedepăşind limitele unei fraze (exceptiile sunt rare, în cazul proverbelor 
dialogate sau al celor explicate) ; b) sunt aplicate la contexte particulare, de fapt nelimitate 
ca număr; c) alcătuiesc un ansamblu care se mainifesta ca un limbaj (sistem de exprimare 
filozofic) în cadrul căruia sensurile se întretaie, se contrazic, se împlinesc sau se 
aprofundează reciproc20. 

Constantin Negreanu, în studiul lingvistico-stilistic Structura proverbelor românești 
(care este edificat pe analiza monumentalei colecției realizate de Iuliu A. Zanne) îl citează pe 
cercetătorul străin al paremiologiei româneşti - Leiv Flydal care a stabilit următoarele 
trăsături formale ale proverbului românesc:  

1 ,,Este uneori precedat de un prezentativ , care are un dublu rol: semnalează o 
schimbare de expresie în text şi conferă un prestigiu expresiei“; 

2 ,,Este o citare; aceasta înseamnă ca este relativ bine cunoscut, este o vorbă“; 
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3 ,,Oferă baza segmentală pentru una sau mai multe intonații de nexus“; 
4 ,,Este un text foarte scurt. Proverbul minimal presupune două cuvinte autonome din 

punct de vedere prozodic şi doi termeni logici: ,,un condiţionant şi un condiţionat“; 
5 ,,Este monologat ; are o formăfixă şi apartine tezaurului lexicalizat al unei limbi“; 
6 ,,Ca gen cuprinde, un sens didactic. Este un minididacticon“; 
7 ,,Poate avea forma unei arsețiuni, a unei interogații retorice, a unui conjuctiv“; 
8 ,,Vizeaza un adevăr general exprimat cu ajutorul unor mijloace lingvistice 

departicularizante“; 
9 ,,Substanța semantică căreia proverbul îi inspiră forma (adica sensul său) este limitată 

la raporturi socio-etnice“; 
10 ,,se caracterizează prin trasături generale ale genurilor beletristice  şi printr-o anumită 

selecție aălictă acestor trăsături“21. 
O distincție necesară face I.C.Chițimia între termenul paremiologie, ştiința despre 

proverbe, format etimilogic din grecescul paroimia=proverb şi logos=ştiinţă şi cel de 
paremiografie denumind activitatea din culegere a proverbelor şi redactarea culegerilor22. 

Capacitatea de sinteză a proverbelor este analizată şi în lucrarea lui Cezar Tabarcea,  
Poetica proverbului23 ceea ce demonstreză un interes deosebit asupra acest gen liric de 
cugetare. 

Subliniind legătura dintre literatura populară şi cea scrisă, Tudor Vianu preciza în al său 
Dicţionar de maxime comentat24 că proverbele alcătuiesc baza lingvistică a artei maximelor 
,,…genul literar al maximei n-ar fi apărut dacă graiurile n-ar fi găsit mai înainte fraza 
rectificatoare a unei păreri îndătinate, porunca, averstismentul, ironia si primele lor întipăriri: 
proverbele populare“, iar Iorgu Iordan afirma în  Stilistica limbii române25,  existența unei 
corespondențe perfecte între literatura aforistică populară şi cea cultă, punând semnul 
egalității între citatele literare şi cele ştiințifice şi proverbe . 

 
 

Note 
1G.Călinescu, Istoria literaturii române, vol.I, Editura pentru Literatură, București, 1964, p.194 
2 I. C. Chițimia, Folclorul românesc în perspectivă comparată, Editura Minerva, București, 1971, 
p.245 
3Ibidem,, p.246 
4 Ovidiu Bîrlea, Folclorul românesc. Momente și sinteze, Editura Minerva, București-1981, p.20  
5 Constantin Negreanu, Structura proverbelor românești, Editura științifică și enciclopedică, 
București, 1983, p. 17-18 
6A. J. Greimas, Du sens, Paris, 1970, p. 309, în traducere românească Despre sens. Eseuri 
semiotice, București, 1975, p. 308, apud Constantin Negreanu, Structura proverbelor 
românești, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p.18 
7M. Kuusi, Towards an international Tipe – sitem of Proberbs“, Prov. , 19, 1972, apud 
Constantin Negreanu, Structura proverbelor românești, Editura Științifică și Enciclopedică, 
București, 1983, p.197 
8 I.C. Chițimia, Folclorul românesc în perspectivă comparată, Editura Minerva, București, 1971, 
p.249 
9Volumul VII al Culegerii lui Zanne cuprinde 16.351 unități pareomiologice extrase din opera 
lui Iordache Golescu 
10 Când apar în colecția Cogito, Proverbe comentate, ediție îngrijită de doctor Gh. Paschia 
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11 Pesspessicius, Menţiuni de istoriografie literară si folclor, Editura de Stat pentru Literatură 
și Artă, București, 1957, p. 220 
12I. C. Hințescu, Proverbele românilor, Editura Facla, Timișoara, 1985, p. 13, (Cel dintâi corpus 
de proverbe românești, Constantin Negreanu și Ion Bratu) 
13Vasile Netea, Primele colecţii de proverbe românești publicate, Studii de Folclor și Literatură, 
București, 1967, p. 422-423 
14 I.C. Chițimiaop.cit.,  p.250 
15Idem. 
16 Perpessicius, Menţiuni de istorigrafie literară si folclor, Editura de Stat pentru Literatură și 
Artă, București, 1957, p. 218 
17Barbu Lăzăreanu, Un fel de dicţionar al proverbelor  în  „Dimineața“,  București, nr.9881, 2 
iulie 1834 
18George Coșbuc, Nașterea proverbiilor,  în  Despre literatură și limbă, ediție îngrijită și 
prefațată de Al. Duțu, București,1960, p.209 
19 Pavel Ruxăndoiu,  Funcţia socială a proverbelor, Analele Universității București, Limba și 
Literatura Română, XXII, nr.1 , 1973, p.85 
20Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Folclor literar românesc, ediția a II-a , Editura Didactică și 
Pedagogică,  București, 1978, p.p. 245-246 
21LeivFlydal, Considérations sur les proverbs roumains. Essai classification de quelques-uns de 
leurs traits formels, Sinaia, 1971, apud Constantin Negreanu, Structura proverbelor românești, 
Editura Științifică și Enciclopedică, București 1983, p.28-29  
22I.C. Chițimia, Paremiologie, Studii și Cercetări de Istorie Literară și Folclor, nr. 3(IX), 
București-1960, p. 461 
23București, Editura Minerva, 1982 
24București,  Editura Știițifică, 1962, p.6-7 
25București,  Editura Științifică, 1975 
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ICOANA DE VATRA 
 

prof. POMPILIU CIOLACU, etnolog 
 
În deplină cunoştință de cauză, lucrarea se vrea mai întâi de toate, o mărturie, dar, în 

acelaşi timp, şi un demers întru neuitare şi continuitate. 
Nu mi-am propus o abordare global şi exhaustivă a problematicii icoanelor în general, 

ci doar a unui anumit gen de icoană, poate cea mai veche şi mai aproape de sufletul țăranului 
oltean de sub munte - icoana de vatră, un obiect de cult al cărui destin s-a împletit cu cel al 
multor generații de locuitori ai acestor meleaguri, cărora le-a alinat durerea în clipele amare 
ori le-a sporit încrederea şi bucuria pentru puținele reuşite ale vieții,fiindu-le mereu aproape, 
de la naştere şi până la moarte. 

Un al motiv în alegerea temei acestei teme este acela că, în ultima sută de ani, din varii 
motive, unele subiective, altele obiective, temeiurile pe care s-a clădit civilizația noastră 
tradițională au cunoscut o degradare continuă, lucru care a determinat alterarea multor 
segmente ale culturii populare, multe dintre acestea fiind amenințate cu uitarea, dacă nu 
chiar cu dispariția. Este, neîndoielnic, şi cazul icoanei de vatră. 

În ultimii ani, cei de după Decembrie 1989, în viața statului românesc, în mentalitatea 
țăranului şi, mai trist, chiar în cea a tinerilor, sau produs schimbări semnificative, aduse odată 
cu importul tendințelor occidentale, cele care i-au îndepărtat pe aceştia de tot ceea ce 
înseamnă tradiție, făcându-I să îmbrățişeze, fără discernământ, alte gusturi şi alte 
îndeletniciri, cu totul străine de arta autentică, de frumoasele noastre datini şi obiceiuri. 

Şi totuşi, în lumea satului, ba uneori chiar şi la oraş, am constatat că mai existăîncă destui 
oameni inimoşi, care practică arta tradițională românească, dar care, în acelaşi, timp, se 
străduiesc să insufle şi altora, mai ales copiilor şi tineretului, interes şi pasiune pentru 
fermecata “ladă de zester” moştenită de la strămoşii noştri. Este vorba de profesorii şi maiştrii 
de la cercurile de artă populară existente la palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, precum şi 
de instructorii de la cercurile similare ale cercurilor populare de arte şi meserii. 

Icoana, obiect de cult şi operă de artă, este specific religiei creştine şi , mai précis, 
Bisericii ortodoxe. De altfel, numai în Biserica ortodoxă se mai poate vorbi de un cult al 
icoanelor. Dacă iudaismul a fost considerat o religie a cuvântului ( prin Dumnezeu a vorbit 
poporului ales. I-a educat şi la pregătit pentru venirea lui Mesia), iar elenismul, o religie a 
imaginii (religie în care, neexistând o revelație supranaturală, cultura cu elementele ei 
vizuale a prevaluat asupra religiei), creştinismul este deodată religie a Cuvântului 
împrumutat şi a Imaginii; este deodată cult şi cultură.” 

Pr. Dr. Vasile Răducă 
În cele ce urmează voi face o scurtă trecere în revistă a tipurilor de icoane întâlnite în 

spațiul românesc, cu scurte referiri la tehnica de lucru care le deosebeşte, dar şi la 
elementele comune acestora. 

  
Icoana pictată pe lemn este de departe cel mai răspândit tip de icoană, mai ales în spațiul 

Moldovei şi Ţării Româneşti. Tehnica de lucru era diferită de la creator la creator, unii iconari 
pictau direct pe lemn, fără a mai folosi pânza şi gletul, suporturile tradiționale la acest gen. 
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Picturile erau de cele mai multe ori realizate în culori de apă (tempera), dar şi în culori 
de ulei. 

Stilurile erau mult diferite de la zonă la zonă. 
Astfel, în partea de nord a Olteniei, dar şi în alte locuri mai izolate de centrale 

mânăstireşti, icoanele erau executate de aşa zişii meşteri „zugravi” de biserici. Chipurile 
sfinților erau realizate cu destulă stângăcie. 

Icoanele pe sticlă, executate în culori de apă, dar şi în ulei, au cunoscut o răspândire 
deosebită în ținuturile de dincolo de munți, în Transilvania, dar şi în nordul Moldovei. 
Executate şi ele într-un stil naiv, erau adresate în special populațiai rurale, meşterii iconari 
purtându-şi din sat în sat şi din târg în târg produsele. Numeroase stampe de epocă de la 
sfârşitul Evului mediu transilvan ne stau mărturie în această privință. 

Icoanele sculptate în lemn, în tehnica basoreliefului, erau de cele mai multe ori văzute 
pe uşile de biserică sau catapetească, ca icoane împărăteşti. 

Prea puțini oameni, cel mult boierimea şi clerul, îşi puteau permite să dețină astfel de 
icoane, destul de scumpe şi de greu de procurat. 

Icoanele scrijelate, numite şi icoane de vatră, erau acele icoane care se confecționau de 
obicei din lemn de esență tare (stejar şi fag ). După ce li se trasa conturul pe bucata de lemn, 
erau scrijelate cu dalta, custura sau cuiul încins. Erau uşor de confecționat, dar erau şi cele 
mai expuse la deteriorare, deoarece stăteau lângă vatra focului şi se afumau, ba chiar se şi 
carbonizau uneori. 

De foarte multe ori acestea erau colorate în două-trei culori de apă. 
Există, fireşte, dincolo de deosebirile de tehnică, destule elemente comune pentru 

oricare gen de icoană din multele cunoscute. Ele se referă, în primul rând, nu la tehnica 
execuției, ci la organizarea materialului vizual, astfel spus, la subiectul icoanei. 

Sunt icoane cu un singur personaj, dar şi icoane cu două sau mai multe personaje şi 
registre, mergându-se  până la icoanele de tip prăznicar, unde sunt reprezentați nouă sau 
chiar mai mulți sfinți. 

De asemenea, deşi mai rar, există icoane înfățişând scene de grup: Cina cea de Taină, 
Botezul Domnului, Răstingnirea Mântuitorului  ş.a.m.d. 

 
Icoana de vatră. Caracteristici  
Până acum câțiva ani buni, în casele țăranilor olteni din zona de sub munte, îndeosebi 

ale celor mai săraci şi din locuri cât mai izolate de „civilizație”, se mai puteau întâlni, dacă nu 
în bucătării, atunci măcar prin podurile caselor, nişte icoane de un tip mai aparte: 
Mântuitorul, Maica Domnului sau sfinții nu erau pictați (pe lemn ori pe sticlă), ci scrijelați, 
săpați în suportul de lemn tare, cu dalta, custura sau cu cuiului înroşit în foc. De o mare 
simpatie, cu trăsăturile feței sau ale corpului esențializate uneori până la contur, ele nu 
păreau să aibă nimic cu de-a face cu arta. Erau stângace, rudimentare, primitive, chiar. 
Aceste stranii produse nu au reținut deloc atenția etnografilor,muzeografilor, teologilor sau 
a confecționarilor. Dovada ? la ora actuală în afara câtorva ministudii sau simple observații 
risipite prin câteva reviste de specialitate, nu există nici un alt reper bibliografic în fişierele 
bibliotecilor importante din țară. 

La fel de relevant e şi faptul că, exceptând câteva muzee: 
(Muzeul Național al Statului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Ţăranului Român, muzeele din 

Oltenia-Craiova, Tg-Jiu, Râmnicu Vâlcea, Drobeta Turnu Severin şi un singur muzeu din 
Argeş-Complexul Muzeal Goleşti), ca şi câteva lăcaşuri mânăstireşti (Mânăstirea Tismana, 
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Mânăstirea Jitianu-Dolj şi Mânăstirea Dintr-un Lemn-Vâlcea), ori în puține colecții particulare, 
asemenea obiecte bisericeşti sunt pur şi simplu de negăsit. 

Şi totuși, în ciuda înfățişării lor nu tocmai atrăgătoare, icoanele de vatră prezintă câteva 
particularități deosebite, care le diferențiază vizibil de suratele lor „clasice ”. 

În primul rând, trebuie spus că, spre deosebire de celelalte tipuri de icoane româneşti, 
aşezate întotdeauna pe peretele de la răsărit (ca şi altarul), cele de vatră nu țineau cont de 
această orientare, ele fiind aşezate de gospodar fie pe hornul vetrei, fie chiar lângă aceasta. 

Nu este singura trăsătură distinctivă a icoanei noastre. 
Astfel, spre deosebire de icoanele pictate pe lemn (la care de multe ori suportul 

presupunea o pregătire extrem de complicată şi de minuțioasă, fiind folosite până şi cleiul 
de iepure) sau pictate pe sticlă (la care se folosea lucrul „ în oglindă”), icoanele de vatră erau 
realizate direct pe lemn de esență tare (stejar sau fag), prin diverse tehnici : cioplire, incizare, 
uneori şi umplere prin colorare cu maxim 2-3 culori de apă a contururilor. 

În sfârşit, iată particularitatea cea mai pregnantă: icoana de vatră este, înainte de toate, 
limbaj redus la esențe. Eliminarea detaliilor, reducerea formei de contur, simplificarea până 
aproape de abstractizare a temei presupun o înțelegere superioară a ansamblului şi o 
asumare implicită a limbajului esențializat de care vorbeam. 

În partea de nord a Olteniei existau numeroase aşezăminte de cult - mănăstiri, schituri, 
care au ținut mereu viu spiritul creştin. Mulți călugări, proveniți din rândul țărănimii, unii chiar 
fără ştiință de carte, dar dotați cu un deosebit simț artistic, confecționau pristolnice, cruci, 
icoane de vatră, chiar şi cruci de conac, pe care le vindeau în folosul bisericii. 

Este demn de semnalat faptul că, la meşteşugirea acestora, ei foloseau aceleaşi tehnici 
tradiționale țărăneşti de cresta-re a lemnului, iar în prezentarea sfinților, foarte multe 
elemente laice, după cum se poate observa la o "cruce de conac" din anul 1792, descoperită 
în satul Celei, județul Gorj, lucrată de un călugăr de la Mănăstirea Tismana. 

Conturul crucii este împodobit cu un motiv ancestral: "şarpele"; aşa cum erau decorate 
pe margini şi unele icoane de vatră, iar Maica Domnului, destul de primitiv realizată, poartă' 
dinainte catrință în vergi, la fel ca femeile din sat. Cu privire la sumara execuție a desenului în 
decorarea l icoanelor de vatră, trebuie observat că acestea, în timpul utilizării lor, erau ascunse 
privirii. Acest gen de icoană urmărea cu. totul alte scopuri decât celelalte icoane din casă. 

La realizarea "bucății" de lemn se lucra prin cioplire, iar la decorare se folosea incizarea 
şi chiar pictarea după irjcizare cu 2-3 culori de apă. 

Arta creştină ne dă numeroase exemple de folosire a culorilor. Aceste culori aveau 
diferite simboluri: 

- roşul reprezenta simbolul dragostei şi al Duhului Sfânt; 
- albul era simbol al Tatălui, al credinței şi al curățeniei. 
În ceea ce priveşte icoana de vatră, culoarea, care nu este doar un element decorativ, 

joacă un rol important; ea tinde să exprime lumea transcendentă. 
Prin asocierea culorilor, icoanele de vatră,.ajung;să traducă, dincolo de realitatea 

obiectului, un mesaj profund, spiritual, perceput prin subconştient. 
Deşi decurge din tradiție, alegerea culorii se supune în mare măsură semnificației 

simbolice, de unde constrângerea pentru artist, care nu va putea să dea frâu liber propriei 
sale fantezii. 

Decorația era de mai multe tipuri: portret, multiportret, scenă biblică - simbol creştin 
sau mixtă. 

Multiportretul era de obicei realizat fie în mai,multe registre, fie într-unul singur. 
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Forma icoanei de vatră era, de,cele mai multe ori, patrulater! 
Modelul decorației era copiat după o icoană pictată pe sticlă sau lemn sau, de cele mai 

multe ori, copiată tot după o icoană de vatră. 

Unii meşteri populari, deosebit de talentați, compuneau chiar scene biblice. 
Unele icoane de vatră au inscripționate anul şi numele meşterului care le-a executat, 

dar aceste inscripții sunt,de cele mai multe ori indescifrabile, deoarece meşterii erau 
neştiutori de carte şi copiau literele ca pe orice alt detaliu. 

În cercetările de teren s-au descoperit icoane de vatră tip altar portativ (foarte rare), 
care se presupune că erau folosite în călătoriile lungi şi pline de peripeții de altădată. 

Datorită mediului agresiv în care erau păstrate aceste icoane, prin impregnarea lor cu 
materiale distilate din combustibilul care era folosit în vatră, apărea o oarecare rigiditate 
mecanică. Temperaturile ridicate prin degajarea flăcării focului din vatră, ca şi impregnarea 
cu gudroane, diminuau uneori până la anulare acțiunea microorganismelor biodegradante, 
ca şi aceea a microorganismelor xilofage. 

Orice urmă de carii ne duce cu gândul că icoana respectivă a fost păstrată un timp 
îndelungat în afara hornului sau a \ fost expusă mai puțin. Tot atât de adevărat este şi faptul 
că. unele esențe lemnoase sunt mai bogate în compuşi tanați, aşa cum ar fi esența de stejar, 
fiind deci mai rezistente la atacul agenților biodegradanți. 

 
Cadrul etnografic 
Denumirea de icoană de vatră este legată de însuşi cuvântul vatră, el însemnând locul 

unde se face focul. Termenul aparține fondului lexical autohton trac, fiind probabil împru-
mutat, după afirmațiile lui I.I.Russu10), din cultura iraniană. 

Cuvântul vatră se găseşte în toate dialectele române, nord şi sud-dunărene, ba chiar şi 
în limba albaneză. Din vocabularul românesc l-au împrumutat sârbii, bulgarii, ucrainienii şi 
slovacii. 

„Cuvântul «vatră» exprimă mai pregnant decât oricare altul stabilitatea şi continuitatea 
sedentară a aşezărilor umane, iar conservarea lui din epoca indo-europeană până azi constituie 
o probă din cele mai elocvente ale continuităţii formelor de limbă şi de viaţă social-economică 
traco-daco-euro-română pe meleagurile carpato-balcanice. 

In cadrul casei tradiționale româneşti, vatra ocupă un loc central. Aici se pregăteşte 
mâncarea, se stă în puținele clipe de răgaz ale țăranului, se toarce, se povesteşte. Tot aici 
era şi sursa de lumină şi căldură a locuinței. în jurul vetrei se strângea întotdeauna familia. 
De aici, din acest loc sacru pentru orice casă de român, s-au transmis, din generație în 
generație, obiceiurile, tradițiile, legendele, poveştile şi cântecele noastre populare. Aici s-au 
țesut, cu migală şi cu uluitor simț al compoziției şi al culorii, minunatele costume populare, 
aici s-au scrijelat în serile lungi de iarnă furcile, pristolnicele, lingurile, blidarele, presele de 
caş şi, iată, icoanele de vatră ale Olteniei de sub munte. 

În tradiția românească, vatra este mijloc marcat de puternice credințe mitice, lucru 
care-i conferă, pe lângă întrebuințarea obişnuită, o funcție mitico-magic cu implicații adânci 
în viața poporului nostru. Purtând semnificații anume legate de însuşi fenomenul existenței 
în timp, ea a fost înconjurată de o mulțime de acte şi datini rituale, care răspund de fapt unei 
necesități spirituale complexe, ridicând lucrurile comune la înălțimea unor simboluri active 
în conştiința populară, pentru a da sens tuturor trăirilor prilejuite de viața familiei.“ 

În contextul acestui adevărat cult al vetrei, apariția icoanelor de care ne ocupăm îşi 
găseşte deplină justificare. Icoana era agățată pe peretele de lângă vatra focului sau pe 
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hornul ce continua vatra. Icoanele de vatră aveau rolul de a apăra casa de trăsnet, de duhuri 
rele, dar mai ales de zmeu sau balaur, despre care se credea că intră prin hornul casei. 

După cum afirmă etnologii Minai Mihalcu şi Radu Octavian Maier în articolul deja citat, 
ca obiect ritualic, icoana de vatră avea rolul unui "zăvor" care stopa sau interzicea pătrunde-
rea spiritelor rele (duhurilor rele) în încăpere prin hornul casei. 

Hornul era singura cale de comunicare cu exteriorul, care nu putea fi închisă ca altele, 
cum ar fi uşa, poarta ori fereastra, prin zăvorâre. Din cercetările întreprinse de Ion Ghinoiu 
„...Ele (icoanele) indică locul de intrare sau ieşire a reprezentărilor mitice pe hornul casei“). 

 
Între Istorie şi legenda 
Icoana de vatră, la fel ca şi cea pictată, este deopotrivă obiect de cult şi operă de artă, 

specifică religiei creştine, mai precis bisericii ortodoxe. 
Întâlnit mai mult ca sigur frecvent în evul mediu românesc, meșteșugul icoanei de vatră 

a cunoscut o înflorire deosebită în secolele XVII-XVIII, mai ales, aşa cum am mai spus-o, în 
ținuturile de munte ale Olteniei de nord. 

Nu din orgoliu de autor, ci din dorința ca pasajele ce urmează să fie parcurse cu mai 
multă atenție, voi folosi aldinele pentru a sublinia o idee inedită, de negăsit la vreun alt autor, 
şi care poate oferi, cred, o justificare perfect verosimilă a timpului şi locului de apariție şi 
răspândire a icoanei de vatră. 

Nu întâmplător arealul oltean al apariției şi răspândirii icoanelor de vatră este vecin cu 
ținutul Mărginimii Sibiului şi chiar cu cele ale Pădurenilor şi Momârlanilor. în special în cazul 
primului (prin transhumantă, mai ales), dar şi în cazul celorlalte (prin desele refugii la sud de 
Carpați a celor oprimați de jugul din ce în ce mai strâns al austro-ungarilor), locuitorii din 
Mehedinți, Gorj sau Vâlcea au făcut cunoştință cu icoanele pe sticlă, venite de peste munți. 

Este, oare, întâmplător faptul că şi icoanele pe sticlă, şi icoanele de vatră au o 
caracteristică comună, anume trasarea dură a contururilor feței sau obiectelor de 
vestimentație cu o culoare închisă, după care urma vopsirea cu diverse culori a părților dintre 
contururi? Eu cred că nu, pentru că, chiar dacă contururile scrijelate ale icoanelor de vatră nu 
sunt decât rareori colorate, procedeul e acelaşi în sine. 

Mai mult decât atât, perioada apariției celor două tipuri de icoane este aproximativ 
simultană, ca să nu mai vorbim de faptul că, fie şi numai pentru nouăsprezece ani, Gorjul a 
făcut parte din Imperiul Austro-ungar... 

Răspândirea icoanelor de vatră s-a restrâns treptat şi, implicit, preocuparea pentru 
acest meşteşug a început să pălească înspre jumătatea secolului XIX şi începutul secolului 
XX. Motivul îl constituie înmulțirea pictorilor iconari, ca şi, mai ales, proliferarea 
reproducerilor tipărite. 

După cum afirmau şi etnologii Minai Mihalcu şi Octavian Maier, se poate presupune că 
diminuarea şi stingerea interesului pentru aceste icoane s-a datorat şi faptului că ele nu erau 
considerate nici atât de „frumoase“ şi nici atât de ieftine ca acele cromolitografii sau gravuri 
cu subiecte religioase, de serie mare, care au inundat satul românesc începând cu a doua 
jumătate a secolului trecut, înlocuind într-o proporție apreciabilă chiar şi icoanele pictate pe 
lemn sau pe sticlă. 

În sfârşit, o altă motivație a dispariției icoanelor de care ne ocupăm ar putea-o constitui 
şi faptul că, de un secol şi mai bine, hornul de deasupra vetrei din casa tradițională 
românească străveche - locul predilect de poziționare a acestor obiecte de cult -, a fost 
înlocuit de sobele cu coş, prevăzute întotdeauna cu o uşă care se poate zăvori. A dispărut 
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astfel şi posibilitatea existenței unei căi de acces „nezăvorâte“ într-un posibil drum de 
pătrundere în casă a spiritelor malefice şi, implicit, menirea principală a icoanei de vatră. 

Desigur, toate aceste motivații nu epuizează o serie de întrebări care apar în legătură 
cu icoanele de vatră româneşti. 

Cercetările ulterioare vor putea aduce nuanțări şi determinări mai exacte în ceea ce 
priveşte epoca şi modul în care a apărut acest tip de icoane în aria națională, funcționalitatea 
lor presupusă, locul lor în arta populară, dar mai ales practicile magice din această arie. 

 
 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Gabriela RUSU-PĂSĂRIN • Amelia Loredana ETEGAN 

140 

 
 

 

„OUĂLE ÎNCONDEIATE DE LA OBOGA“1 
TUDOR DIACONEASA ŞI OUĂLE ÎNCONDEIATE DE LA OBOGA 

 
Valeru CIUREA, referent de specialitate,  

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt 
 

Oboga este o localitate de pe Valea Olteţului, din judeţul Olt şi unul dintre centrele de 
ceramică vestite în România şi în lume. Olarii de aici sunt cunoscuţi în toată Europa, dar şi în 
America iar lucrările lor se află la loc de cinste fie în muzeele de profil fie în colecţii 
particulare. Mai puţin cunoscut este faptul că aici, pe Valea Olteţului, se încondeiază ouă. Cel 
mai cunoscut meşter popular încondeietor de ouă a fost Tudor Diaconeasa. 

Pe 19 decembrie 2016 ar fi împlinit nouăzeci de ani. „Eu m-am născut în 1926, pe 19 
decembrie. Pe tatăl meu îl chema Constantin Diaconeasa 
şi a fost olar vestit. Şi bunicul meu, Marin Diaconeasa, a 
fost olar. Amândoi au încondeiat şi ouă.“ Aştern aceste 
rânduri cu gândul la cel care a fost meşterul popular 
Tudor Diaconeasa, cel care, timp de şaptezeci şi cinci de 
ani a încondeiat ouă, într-un fel unic în România, 
păstrând nealterate modelele pe care le-a preluat de la 
tatăl său, Constantin Diaconeasa: heruvimul, pânza de 
păianjen, cocoşul, fierul plugului, frunza de jugastru, 
peştele, calea rătăcită mărgăritarul, coada de păun, 
vulturul.  

Când vine primăvara şi natura reînviază, pe Valea 
Olteţului înfloresc nu numai florile ci şi ouăle. Paştele 
vine cu cele rânduite, printre care şi încondeierea 
ouălor. Pornită din Oboga, extinsă acum la Călui, la Balş 
şi Morunglav, arta încondeierii ouălor preluată de Tudor 
Diaconeasa de la tatăl şi de la bunicul său continuă prin 
mâinile unor tineri aproape la fel de dăruiţi ca şi cel de la 

care au învăţat nu numai cum să deseneze cu condei şi ceară încălzită modelele lui nea Tudor 
ci şi taina pregătirii vopselurilor naturale, făcute din coajă de la diverşi copaci sau din diverse 
flori sau plante. 

Am călcat de foarte multe ori pragul casei lui nea Tudor, astfel că, atunci când am hotărât 
să fac un film cu şi despre meşterul popular Tudor Diaconeasa, bărbatul de la Oboga care 
încondeia ouă, trecuseră peste două decenii de când îl cunoşteam. M-au uimit, întotdeauna, 
răbdarea şi bonomia sa, felul în care s-a împăcat cu viaţa. Nea Tudor şi-a păstrat umorul chiar 
dacă destinul nu i-a fost prea prieten. De o modestie, dărnicie şi altruism ieşite din comun, dar 
şi înzestrat cu darul povestirii, artistul popular Tudor Diaconeasa de la Călui a predat 

                                                 
1 Film documentar realizat de Valeru Ciurea în aprilie 2015, premiat la mai multe festivaluri de gen, naţionale şi 
internaţionale. 
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meşteşugul său după care a plecat la ceruri, împăcat, cel puţin din acest punct de vedere. 
Multe şi importante (pentru informarea mea) au fost discuţiile cu nea Tudor care a fost 

pentru mine, alături de alţi meşteri populari mai în vârstă (Nicolae M. Nica de la Chilia – Făgeţelu, 
nea Mitrel Liceanu de la Vădastra, Gheorghe 
Tănase de la Corbu sau Constantin Niţu de la 
Cornăţelu - Poboru), bunicii de care nu m-am 
putut bucura şi de la care am învăţat mai multe 
decât aş fi învăţat în câteva generaţii de şcoală. 
Ei sunt aceia care, într-un fel, m-au format şi 
mulţumită lor şi altora asemenea lor am ales 
calea pe care am urmat-o.  

În 7 aprilie 2005 am poposit în curtea lui 
nea Tudor din Oboga împreună cu Visi 
Ghencea, pe atunci director al Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Olt şi Corina Mihăescu de la CNCPCT Bucureşti. Amândoi doreau să 
înveţe să încondeieze ouă iar eu să filmez această lecţie, una dintr-un şir de lecţii ce urmau 
să facă parte dintr-o carte de învăţătură a meşteşugurilor din judeţul Olt. 

Înarmat cu două camere video, cu trepiezi şi microfon am spus „motor“ pentru un film 
despre măiestrie, dăruire şi prietenie. 

„La 14 ani am încondeiat un ou care l-a bucurat pe tata, care a recunoscut că nu face 
diferenţa, adică nu ştie dacă este încondeiat de mine sau de el.“ 

Era începutul mărturisirilor lui Tudor Diaconeasa. 
„Eu nu am urmat olăria, pentru că tata nu a vrut ca să învăţ. Îmi zicea că este prea grea şi 

migăloasă, că trebuie să stai toată ziua să dai cu pământul pe târcol. A fost şi un fel de delăsare 
din partea mea, că nu mi-a plăcut să stau cu fleciul pe mâini. Am încercat, dar nu pot să spun că 
eu ştiu să fac oale sau ceramică din asta de-a noastră. Dacă încerc să fac un taier, adică o farfurie, 

aşa cum se zice pe la noi, nici mie nu-mi place 
să mă uit la ea. Aşa că eu am moştenit de la 
tata şi de la bunicu’ doar îndeletnicirea asta: 
încondeiatul de ouă. Aşa m-am pomenit eu cu 
încondeiatul din familie. Cam de pe la 8 ani 
am început să mă joc, iar pe la 14 ani îl imitam 
bine pe tata, care nu mai putea să lucreze.“ 

Spuneam, ceva mai înainte, că nea 
Tudor era mereu pus pe glume. La un 
moment dat, în timpul mărturisirilor sale, 
spune: 

„Marţi, după Paşti, la noi e hramul 
bisericii. Tata ducea la biserică şi împărţea 

numai ouă încondeiate, întotdeauna. Sunt şi acum oameni în sat care au ouă încondeiate de tata de 
cincizeci-şaizeci de ani. Şi eu, după ce m-am căsătorit, vreo doi-trei ani, patru,  încondeiam ouă pe 
care le duceam la biserică să fie sfinţite şi le dădeam de pomană. Ce folos... M-am gândit pe urmă, că 
aşa e credinţa la noi, la ortodocşi. Bă, dacă eu în loc să dau de pomană ouă roşii, cum dă toată lumea, 
şi dau ouă încondeiate şi lumea le păstrează, eu ce mai mănânc pe lumea ailaltă?“. 

Tudor Diaconeasa a susţinut întotdeauna că modelele întâlnite pe ceramica de Oboga 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Gabriela RUSU-PĂSĂRIN • Amelia Loredana ETEGAN 

142 

au coborât de pe ouăle încondeiate. 
„Şi bunicul şi tata mi-au spus că aici, în Oboga noastră oalele şi taierele erau simple, nu 

aveau modelele de acum pe ele. Este clar atunci că prima dată s-au încondeiat ouăle şi apoi 
ceramica. Că şi modelele de pe ceramică sunt într-un fel tot încondeiate, numai că în loc de 
condei se foloseşte cornul de vită cu diferite vopsele“. 

Modelele meşterului Tudor Diaconeasa au, fiecare, povestea sa. Nea Tudor le-a desenat 
cu meticulozitate pe un caiet dictando, alăturându-le şi explicaţia dar şi data la care le-a 

desenat. Modelele desenate în caiet sunt naive, 
ca şi explicaţiile, însă păstrează elementele 
importante ale motivului desenat ulterior cu 
ceară pe ouăle pregătite la fel de minuţios. 

„Eu aş putea să încondei ce m-aş pricepe, 
aşa... tot felul... şi ar ieşi corect, pentru că, vă daţi 
seama, sunt atâţia ani de când port condeiul. Dar 
eu, pe aceste ouă pe care le vedeţi la mine, sunt 
zece motive, începând de la cocoş şi până la 
mărgăritar.“ 

Până a se ajunge la încondeierea ouălor 
trebuie însă trecute alte câteva faze, cele de pregătire. Încondeierea ouălor nu este, după 
cum după cum spunea meşterul, un lucru greu. Dar nici uşor. 

„Mai întâi strâng ouăle de la găini, le spăl bine, cu săpun făcut în casă, le pun la uscat, le 
şterg cu un prosop curat. În general, soţia se ocupă de fazele astea.“ 

Se aleg ouă albe, nu colorate, pentru că albul din ou este una dintre cele patru culori 
care acoperă ouă încondeiat de pe Valea Olteţului: alb, galben, roşu şi negru. 

Pasul următor este găurirea ouălor. Această operaţie se face cu o rozetă mică din metal, 
cu care se înţeapă oul la cele două capete. „Fac două găuri în ou, la capete, amestec cu acul 
sau cu o sârmă subţire în el.“ Nea Tudor avea instrumentele sale dar spunea că oul se poate 
găuri cu orice, cu un cui, cu o andrea... „Trebuie numai să fii atent să nu spargi oul.“ După ce 
găurea oul şi amesteca bine conţinutul, meşterul îl golea. Până să descopere para de suflat, 
nea Tudor sufla în ou cu gura, lucru extrem de anevoios şi de greu. 

Înainte ouăle nu erau golite de conţinut, se lăsau întregi. Se întâmpla să se mai spargă din 
ele şi se stricau. „Acum eşti sigur că nu se mai strică şi aşa, golit, oul va trăi mult. Din experienţa 
mea, un ou care este negolit până la 20 de ani, când îl mişti în mână troncăne, de la 20 de ani în sus 
face un zgomot mai mic, apoi peste mai mult timp face un zgomot ca şi cum ai băga o alice sau o 
jucărie într-o cutie. Ce rămâne înăuntru se transformă într-o mărgică, ce pare a fi chihlimbar.“ 

În timp ce vorbeam, undeva, în grădină, lângă şopron, ardea un foc. Lângă lemnele puse 
la ars, nea Tudor aşezase cana cu ceară la topit. 
Acum, că ouăle erau pregătite iar ceara topită, 
nea Tudor se aşeză pe scăunelul lui cu trei 
picioare şi desfăcu un săculeţ din pânză în care se 
aflau mai multe condeie, de diverse dimensiuni.   

„Ia uite-le ce frumoase sunt!“ – spune, şi chiar 
se bucură sincer când le vede. Îi sunt dragi aşa 
cum îi este unui copil dragă jucăria preferată. 
„Uite, au diferite lungimi. Sunt făcute dintr-o 
bucată de lemn şi din sârmă de cupru, de-aia de 
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bobinaj, răsucită peste un băţ. Între sârmele care ajută şi la menţinerea temperaturii cerii se 
prinde o bucată de ţeavă foarte subţine, din tablă, ca o pâlnie foarte mică, foarte subţire în 
vârf, ca un ac, prin care se scurge ceara pe ou. Eu am văzut la tatăl meu că avea condei de argint. 
Cân le făcea, bătea argintul aşa de bine că îl subţia de-l aducea pe vârful acului... 

Eu înainte lucram cu condeie scurte, foarte scurte. Pe urmă am văzut odată, când am fost 
la Muzeul Ţăranului, la Bucureşti, că moldovencele au condeiele mai lungi. Le-am făcut şi eu aşa, 
că se lucrează mai uşor cu ele lungi. Când e coada mai lungă la condei te sprijini cu degetul de 
ou... Înainte ţineam condeiul în mână în altă poziţie decât îl ţin acum. Îl ţineam în podul palmei 

şi îmi mai tremura mâna la desen.“  
Începem lucrul. „Mai întâi se astupă 

găurile din capetele oului cu ceară ca să nu intre 
înlăuntru vopselurile... că dacă intră culoarea în 
ou, camuflează exteriorul. Ăştea (vopselurile) 
sunt numai naturale. Coaja de arin este cea din 
care se obţine culoarea neagră. Se pune la fiert 
până face spumă. În zama aia se pune aşa, cam 
cât ai lua în mână, să zic douăşcinci-treizeci de 
grame de călăican.2Ăsta se pune după răcire, 
atunci când zama ajunge la o temperatură ca a 
apei atunci când faci pâine. Fără călăican nu se 

prinde culoarea. Am încercat şi cu oţet... Nu merge. Acuma mi-a deschis unu’ ideea să încerc cu 
sare de lămâie.... De-asta se găsește peste tot acuma.“  

Celelalte culori urmează aceeaşi metodă de preparare: fierberea şi călăicanul adăugat. 
„Coaja de măr este cea din care, prin fierbere, se obţine galbenul iar roşul se obţine cel mai 

bine din petale de flori de mac.“ 
Tudor Diaconeasa spune că se pot face tot felul de culori. „Dacă vreţi un albastru îl puteţi 

face din viorele. Eu am folosit o singură dată verdele, de curiozitate pentru că nu mi-au permis 
muzeele dar, dacă-l fac verde mărgăritarul îşi mănâncă legea, adică nu mai poţi de dragul lui, 
zici că e cules chiar atunci din pământ.“ 

În timp ce vorbim, apare nevasta lui nea Tudor cu două cartoane cu ouă. Sunt deja golite 
de conţinut şi pregătite pentru a fi încondeiate. Mă gândesc la câte ouă va reuşi să 
încondeieze. „Să ştiţi că eu nu lucrez multe ouă... Patru-cinci pe zi, poate zece, în special seara, 
pentru că nu mă lasă ăstea...“. Arată spre grădina în care are câteva răzoare cu ceapă şi 
usturoi, ceva salată, nişte răsaduri, via şi pomii fructiferi. 

 „Am să vă fac un cocoș“ – spune, iar mâna meşterului coboară spre condeiul aflat în 
cana cu ceară topită de lângă foc. Zâmbesc în spetele camerei video pentru că exact în acest 
timp începe să cânte cocoşul lui nea Tudor, pe gardul de lângă noi. Meşterul încondeiază şi 
explică exact cum face desenul pe care îl are în minte. „Să nu vi se pară că este urât, să-l vedeţi 
la urmă când o fi terminat.“ Nu desenează niciodată cu creionul pe ou modelul pe care vrea 
să-l încondeieze. Spune că simte atât de bine oul şi că ştie atât de bine desenul respectivelor 
modele încât le-ar putea face şi cu ochii închişi.  

Ceara se aşează pe oul pe care nea Tudor îl roteşte în mână urmând cu condeiul desenul 
imaginar. „Cocoşul are şi pene. Uite, îl îmbrăcăm...“ - spune meşterul, şi trage câteva linii de 

                                                 
2 Denumire populară dată sulfatului de fier, de culoare verde când este cristalizat, solubil în apă, folosit ca 
dezinfectant, colorant, în tăbăcărie. Este folosită ca substanţă stabilizatoare. 
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ceară pe lângă aripile cocoşului, linii ce vor deveni, la final, penele cocoşului. „Acuşa 
terminăm creasta... ce se îmbracă acuma, prima dată, cu ceară, rămâne alb.“ 

Fumul lemnelor aprinse pentru a ţine ceara topită şi bună pentru încondeiat îi intră în 
ochi. La fel şi celor doi „învăţăcei“. Ei deja spun că nu mai pot, din cauza fumului. „De ce 
credeţi că am ochii aşa cum îi am şi că nu mai văd bine?“ – ne întreabă (sau se întreabă) 
oarecum retoric. Întradevăr, nea Tudor are ochii roşii, o inflamaţie pe care nu şi-a tratat-o 
niciodată şi pentru care dă vina pe fum. L-am întrebat câte ouă a încondeiat în viaţa sa şi mi-
a răspuns că poate mii de ouă, care au ajuns peste tot în lume, prin marile muzee sau la 
oameni iubitori de astfel de obiecte.  Meşterul spune că au început să vină din cei care 
lucrează prin Italia, Spania sau care au rude acolo şi vor să ia cu ei ceva de acasă, ca să le 
amintească de locul de unde se trag. 

În urmă cu doar câţiva ani, am avut personal o astfel de experienţă. Aflat într-o vizită pe 
insula Gran Canaria, în Spania, am luat cu mine ouă încondeiate de un alt meşter, Petre 
Ciobanu de la Călui, ouă pe care le-am oferit în dar gazdelor. Nu am să pot uita cum admirau 
acele ouă şi cât de uimiţi erau de ce se poate realiza pe un ou atât de fragil.  

Pe nea Tudor îl bucurau aprecierile celor care duceau ouăle încondeiate de el pe diverse 
meleaguri străine. Spunea că în felul acesta ouăle cu model de Oboga ajung să reprezinte 
ceva şi sunt cunoscute în toată lumea. Îi făcea o plăcere deosebită să ofere ouăle încondeiate 

de el. Foarte rar vindea, atunci când i se dădea o 
comandă. Am, în colecţia mea, o serie de ouă 
încondeiate ce poartă semnătura meşterului Tudor 
Diaconeasa, printre care şi un ou de struţ. Cred că 
nu era ou încondeiat de mâna lui care să nu îi 
poarte semnătura, fie numele întreg fie numai un 
simplu T.D. caligrafiat frumos. 

După ce a făcut primul desen, cel care 
urmează să devină albul din oul încondeiat, 
urmează colorarea cu galben. „Bag degetul în apă 
şi, dacă nu mă arde, bag ouăle. Dacă le-aş pune în apă 

fierbinte, atunci ceara s-ar topi şi ar trebui să iau totul de la capăt.“ 
Meşterul ne spune un secret pe care îl consideră foarte important: „Trebuie ţinut cont 

de galben! Este prima culoare în care se bagă ouăle. Dacă îl bagi în roşu prima dată, galbenul nu 
mai are nici un rost. Roşul bate galbenul, îl acoperă şi s-a terminat. Deci, galbenul prima dată... 
roşul dup-aia şi, la sfârşit, negrul.“ 

Până ce oul ajunge să fie admirat de privitori trece prin nu mai puţin de patrusprezece 
operaţii. „După ce ouăle au prins pe părţile neacoperite de ceară culoarea galbenă, le scot şi le 
pun la uscat. Acopăr apoi iar cu ceară pe fondul galben părţile care vreau să rămână galbene. 
După aceea prepar culoarea roşie. Roşul adevărat iese din petale de mac roşu sălbatic, care dă 
rezultate foarte bune, da’ trebuie cantitate foarte mare. Petalele se usucă la umbră. La un 
kilogram de petale reuşeşti să roşeşti cam 150 de ouă. La cinci-şase de lichid de la zeama de 
fiertură pun 25-30 de grame de călăican. 

Pentru colorare, ouăle le pun într-un vas emailat şi pun deasupra lor un inel de metal 
pentru că ele, fiind uşoare, rămân la suprafaţă, iar eu trebuie să am grijă să fie acoperite în 
totalitate de zeamă.“ 

Întrebăm cât timp se lasă ouăle la colorat în vasul emailat iar nea Tudor aproximează 
astfel: „Vreo douăzeci de minute. Până te muşcă de suflet.“ Înţeleg din asta că până culoarea 
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devine foarte plăcută ochiului. Meşterul ne mai avertizează că sunt ouă pe care prinde 
culoarea şi ouă pe care nu prinde. „Alea trebuie să le băgaţi a doua oară. Pe cele care au ieşit 
bine nu le mai băgaţi că prind nişte picături... pete pe ele şi una e când e corect, alta când e 
incorect.“ 

Ca o paranteză, meşterul ne spune că are mai multe ouă pregătite în diverse faze de 
lucru pentrhu că este chemat la Muzeul Astra din Sibiu de către directorul Corneliu Bucur 
pentru a face acolo nişte demonstraţii. 

„Le scot apoi, le usuc, acopăr părţile de roşu cu ceară. Este ultima dată când le pic cu ceară. 
Acuma aproape tot oul este învelit de ceară şi încep cu negreala. Ce se vede la sfârşit, fondul 
negru, asta înseamnă că acolo nu a fost ceară pe el, adică a fost spaţiu special pentru negru.“ 

După ce ouăle au fost colorate bine şi cu ultima culoare, negrul, atunci se pun într-un 
vas în care fierbe apa în clocot. „Se pun câte 
trei-patru ouă, cu o lingură de lemn, se răsucesc 
în apa clocotită până când toată ceara se 
topeşte şi rămâne desenat modelul pe care l-ai 
făcut pe ou.“ 

La finisatul ouălor trebuie să fie două 
persoane. „Una ia oul, îl mestecă în apa 
clocotită după care îl scoate şi îl şterge cu o 
cârpă şi îl dă celeilalte persoane care îl ia, îl 
şterge, îl finisează ca lumea.“ 

Urmează luciul care se dă, de preferat, cu 
slănină crudă. „Să nu fie sărată, că strică 
culorile. Dacă nu foloseşti slănină, pui ulei pe o cârpă şi ştergi oul cu ea şi oul va străluci.“ 

În timp ce meşterul fierbe apa pentru faza finală, aceea a îndepărtării cerii de pe primele 
ouă încondeiate, continuă seria mărturisilor: „Am o nepoţică... are patru luni de zile. Părinţii 
ei au făcut-o târziu, au peste patruzeci de ani. Oul ăla cu floarea de mărgăritar vreau să i-l fac ei, 
şi să-i scriu acolo ceva... să-i transmit ceva... Vreau ca ouăle astea pe care le fac acum să iasă 
ceva deosebit... Că s-ar putea să nu mai încondei eu... Asta s-ar putea întâmpla pentru că mă 
văd eu... Nu mai am poftă, nu mai am tragere de inimă aşa...“ 

 Priveşte undeva, nedefinit şi oftează: „Eu ce-am pomenit de la părinţi aia fac. Nu mă abat 
de la ceea ce m-au învăţat ei. Aş putea să fac şi flori pe ouă sau tot felul de modele sau aş putea 
să lucrez aşa ca în Bucovina, dar nu am dreptul ăsta, pentru că eu doar aşa ceva am învăţat de 
la părinţi şi aşa trebuie să duc mai departe. Şi de la muzee mi s-a spus tot la fel: să-mi menţin 
culoarea şi lucrul pe care-l cunosc de la părinţi. Să nu copiez din altă parte alte modele, să le fac 
mereu pe astea ale noastre. 

Mi-ar părea rău să se piardă obiceiul nostru, pentru că acum eu sunt bătrân... Nu ştiu cât 
oi mai lucra. Am învăţat mai mulţi elevi de la şcoala din Călui. Este un învăţător acolo, Petre 
Ciobanu, care mă duce de două-trei ori pe săptămână la Călui să-i învăţ pe copii. Face asta de 
patru ani de zile şi copiilor le place, şi mulţi au învăţat. Şi în primul rând el.“  

Am luat şi eu caietul dictando pe care meşterul desenase modelele sale pe care le preda 
şi ucenicilor săi. În film apare desenul dar şi oul încondeiat cu respectivul model. Am păstrat 
exact descrierea făcută de meşter pentru fiecare model. 

„Cocoşul este ceasul deşteptător al ţăranului. Înainte de a ieşi ceasurile, bătrânii se 
ghidau după cântatul cocoşului. Şi acum sunt oameni care se trezesc fără ceas atunci când 
cântă cocoşul şi se pregătesc de treabă.“ 
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„Vulturu’ a fost recunoscut stema ţării noastre, România… Odată cu venirea Partidului 
Comunist la putere, stema României, vulturu’, a fost dată jos, şi iată din nou, România a luat 
stema pe care a avut-o din moşi-strămoşi.” 

„Peştele, reprezintă cu adevărat mâncarea ţăranului. Cum poate el să plece la muncă pe 
lipărul ăla de vreme, vara, la câmp, cu mâncare gătită sau cu ciorbă, că se acreşte… De aceea el 
lua în coş un peşte uscat şi o bucată de pâine sau turtă, cum spunem noi. Asta era vara mâncarea 
lui, când mergea la munca câmpului. Primul peşte de pe taiere a fost luat tot de la ou.“ 

„Heruvimul simbolizează credinţa. Tata îl făcea şi pe oale, aşa cum este pictat în biserică, 
deasupra altarului, cu aripile deschise. Herovimu’ e credinţa, tot o credinţă-n Dumnezeu. 
Acest înger, Herovim, a existat şi există în toate bisericile.“ 

„Cu frunze de jugastru se împrooră porţile în ziua de Sfântu’ Gheorghe, pentru 
îndepărtarea răului şi a bolilor la animale. Jugastru’ este şi lemnul din care se face jugul, un 
lemn mai uşor care nu se rupe cu una cu două de greutate şi totodată este mai uşor pentru 
boi să ţină pe grumaz jugul.“ 

„Coada de păun face diferenţa între bogat şi sărac. Ţăranu’ nu putea ca să-şi permită un 
păun cu păuniţă la el în gospodărie. Era la noi un boier în Dobriceni care avea păuni. Mulţi 
olari au luat de pe ouă modelul şi l-au pus foarte frumos pe taiere.“ 

„Cu fierul plugului, s-a muncit încontinuu, deci, de pe urma lui se scoate hrana tuturora.“ 
„Mărgăritarul evocă, prin delicateţea lui şi prin mirosul neasemuit, primăvara. Când 

înfloare mărgăritaru’ şi-ai rămas cu boaba de porumb nepusă-n pământ, te gândeşti: «Măi, 
dacă mărgăritaru’ înflori şi eu porumbu’ nu-l pusei, aoleu, păi întârziai!».“ 

„Pânza de păianjen are şi ea o legendă. Se spune că atunci când Maica Domnului a născut 
pe Iisus, păianjenul i-a ţesut o pânză deasupra feţei ca să fie ferit de anumite insecte 
otrăvitoare.“ 

„Despre calea rătăcită, iată ce spune legenda: ţăranu’ a terminat cu tot însămânţatu’, 
adică porumb, fasole, floarea-soarelui etc., şi de bucurie că a terminat, a schimbat cărarea şi 
s-a rătăcit. Calea rătăcită n-au reuşit olarii să o facă exact ca pe ou, că e rotund şi se 
desfăşoară mai bine pe ou decât pe o farfurie.“ 

Arta meșterului Tudor Diaconeasa a trecut de acum în alte mâini. Heruvimul, pânza de 
păianjen, cocoșul, fierul plugului, frunza de jugastru, peștele, calea rătăcită, mărgăritarul, 
coada de păun, vulturul... Modelele clasice lăsate de Tudor Diaconeasa vor fi, cu siguranţă, 
și în viitor încondeiate pe ouă. Sunt mulţi cei care au învăţat meșteșugul. Și poate că și ei, cei 
care astăzi încondeiază ouă, îi vor învăţa pe copiii și nepoţii lor să încondeieze.  
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DĂSCALUL MEU 
ÎNTR-ALE SUFLETULUI ROMÂNESC 

 
prof.univ.dr. emerit Alexandru MICA 

 
Arta populară trebuie observată cu atenţie 

Şi, mai cu seama, cu multă discreţie. 
Harry Brauner 

 
Mă aflăm, prin anul 1964, în Republica Populară Democrată Coreeană, la Universitatea 

din Phenian, unde, cu bursă din partea Ministerului Afacerilor Externe al României, îmi 
făceam studiile de japoneză şi coreeană, când am auzit, pentru prima dată, pronunţat 
numele: Harry Brauner. Mai mulţi oameni de cultură români, veniţi în „ţară dimineţilor 
liniştite” cu diverse treburi oficiale, povesteau, cu un mare interes, despre această 
personalitate cu o rezonanţă aparte în cultură românească. 

Preocupat să-mi documentez teza de doctorat despre coordonate ale fantasticului în 
literatura romantică europeană  şi trimiterile sale în creaţia ingenuă ţărănească din Câmpia 
Dunării, am poposit la Arhiva naţională de folclor din Bucureşti, care adăpostea, la loc de 
mare cinste,plăsmuirile muzical – poetice ale neamului nostru, culese, într-o perioadă de 
eroic pionierat  încă din primele decenii ale veacului al XX- lea, de către  o pleiadă celebră de 
folclorişti conduşi de Constantin Brăiloiu şi Dimitrie Gusti, din care a făcut parte, de la 
început, şi profesorul Harry Brauner.  

Înarmat cu unele cunoştinţe despre Arhivă, precum şi cu alte date preţioase despre 
activitatea sa de folclorist şi etnomuzicolog, dar, mai ales, cu cântecul din Lunca Dunării în 
suflet, mă înfăţişez într-una din zilele geroase ale anului 1972 la Laboratorul de 
Etnomuzicologie al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Capitală, întrebând de 
profesorul universitar Harry Brauner, directorul Laboratorului.  

Întrevederea îmi fusese mijlocită de către unchiul Beni, avocatul Beni Lindenstein, 
unchiul, după mama, al unui bun prieten, Zewi Ungar, pentru care, la rugămintea mamei sale,  
distinsa şi regretata  profesoară de limba şi literatură română şi statistică, Frieda Ungar, i-am 
pus o vorbă bună la Comisia centrală de vize şi paşapoarte pentru plecări definitive din ţară, 
printr-o bună colegă de serviciu din cadrul DIE, unde lucram ca tânăr locotenent, ofiţer de 
informaţii externe. 

Pătrund sfios într-o sală. Mă întâmpină un bărbat potrivit de statură, uscăţiv, cu nişte 
ochi mari, verzui, elegant îmbrăcat, având aerul unui domn plin de un ales rafinament, 
înconjurat de asistenţi şi de multe aparate de înregistrat.  

De după ochelari, acesta  prinde a mă examina cu atenţie.  
Mi se adresează oarecum mirat: 
- Pe mine mă căutaţi? 
- Da, răspund eu, cu timiditatea ce mi-o impunea viaţa adânc pilduitoare a acestui om 

de ispravă, aşa cum îl cunoscusem doar din relatările altora.  
- Şi, cu ce treburi pe la noi?  
- Tovarăşe profesor, ştiţi, eu am studiat în străinătate, dar şi la Bucureşti, la 
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Universitate, unde am terminat cu ceva timp în urmă, Facultatea de Limbi şi Literaturi 
Străine, secţia limbi slave, rusă şi română. 

În prezent, îmi pregătesc doctoratul... dar, desigur, toate acestea n-au nicio 
importantă... de fapt, eu aş vrea să cant...  

- Să cânţi?  
- Da. Să cânt cântece populare!  
Profesorul mă iscodeşte cu privirea pătrunzătoare a ochilor lui verzi:  
- Ai mai cântat vreodată? 
- Când eram mic, răspund eu încurcat. Mă lua unchiul meu, învăţătorul Marin Bălan 

din Putineiu de Giurgiu, fratele mamei mele, Minodora Bălan, şi mă ducea pe la rude, de 
sărbători, să le cânt. De fiecare dată, lua cu el şi patefonul, marca Paiard, elveţiană, şi multe 
plăci din ebonită cu cântece populare interpretate de Maria Tănase, Maria Lătăreţu,Ioana 
Radu, Rodica Bujor, Ion Luican sau Ion Radu.  

- Şi ce le cântai?  
- Ce ştiam de la lăutarii din sat şi de pe plăcile de patefon ale unchiului. 
- Adică?  
- ,,Aoleo ce ploaie vine de la Cluj”, Hai ciu, ciu ciu, „Dealul -i deal şi valea-i vale“, 

„Mă-nsurai luai nevastă”, şi altele.  
- Cântă-ne unul care-ţi place mai mult!  
- Atunci, vă cânt Cuculeţul, un vechi cântec de dragoste de pe Vlaşca –Teleorman. 
Să auzim! Am cântat cum am putut mai bine, mai frumos, aşa, că de emoţie, termin, lac 

de sudoare, dar încurajat de aplauzele entuziaste ale asistenţilor, Cristina Rădulescu şi Vlad 
Ulpiu care ţin să mă susţină cu vorbe frumoase.  

- Nu cânţi rău şi ai glas frumos, bărbătesc şi, mai ales, cânţi şi pronunţi vorbele în stil 
zonal, într-un stil care nu este valorificat, remarcă profesorul.  

Ai putea avea noroc, cu cântatul. Dar de ce vrei totuşi să cânţi?  
După cum spui, ai o slujba interesantă, care-ţi dă satisfacţii... 
- Vedeţi, tocmai aici este problema. Am fost la Arhivă şi de acolo mi se trage... Am 

fost profund emoţionat, aproape că am lăcrimat de necaz, spun eu înghiţind cu noduri, că 
muzica aceea atât de curată şi de limpede ca apa de izvor, zace în părăsire, neştiută de 
nimeni.  

Am mai lăcrimat aflând cu câtă trudă a fost adunată de dumneavoastră, de către 
colaboratorii şi de profesorii dumneavoastră.  

De aceea, am hotărât să vă solicit sprijinul, să va rog să mă ajutaţi cu tot ce credeţi 
pentru a face cunoscute, prin glasul meu, cântecele ţăranilor din Lunca Dunării, atât de puţin 
valorificate până acum. Ştiu că iubiţi, că şi mine, această muzică; aţi scris despre frumuseţea 
ei în articolele din revista „Flacăra”, la rubrica poluarea folclorului.  

M-am gândit, că, dacă aţi îndrăgit naiul lui Gheorghe Zamfir, veţi acepta să luaţi în seamă 
şi glasul meu... 

Profesorul luat, oarecum, prin surprindere, dar şi uşor amuzat, m-a ascultat, fără să-mi 
dea prea multe semne de încurajare sau că ar fi rămas definitv convins de ce îi solicitam să 
facă pentru mine. Nu-i nimic, îmi zic eu, o să-l mai vizitez, şi o să-i mai cant! Trebuie să-l 
conving, în cele din urmă. 

Uşor rezervat, se adresează unuia dintre asistenţi, talentatul compozitor şi cercetător 
în domeniul folclorului, Vlad Ulpiu, rugându-l să meargă la Arhiva „Institutului de cercetări 
dialectologice şi etnologice“ din Bucureşti şi să-mi aleagă câteva cântece „neauzite”, din 
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zona mea, precum şi mai multe balade, pentru a mi le da să le învăţ, luând legătură pentru 
aceasta cu doamna Pia Duţescu pe care s-o roage, în numele său, să-i dea tot concursul. 

Auzind acestea îmi zic mai încurajat: înseamnă că mă mai pune şi la alte probe. Cu atât 
mai bine! 

La o săptămâna, după această „istorică” întâlnire, aveam să realizez asta, mult mai 
târziu, mă prezint cu cântecele învăţate.  

Ascultăndu-mă, profesorul Brauner mi-a recunoscut, fără rezerve, receptivitatea, 
talentul dar şi uşurinţa cu care îmi apropiam cântecele oamenilor de acasă şi m-a îndemnat 
să perseverez, propunându-mi şi alte melodii. La un moment dat, marturisindu-i că am 
început ascultarea Arhivei de fonograme, ochii lui mari frumoşi s-au umezit, a privit undeva 
într-o parte, scrutând parcă trecutul şi plin de emoţie dar şi entuziasmat, a început să-mi 
vorbească despre primele sale începuturi de folclorist, alături de Constantin Brăiloiu şi de alţi 
colegi, deveniţi, mai târziu,cunoscuţi specialişti în domeniu, dându-mi indicaţii cu ce să încep 
audierea materialului şi, mai ales, ce să reţin, cu precădere. 

Aşa am pătruns cu adevărat în „tainele” Arhivei Naţionale de Folclor şi ale vieţii şi 
activităţii noului meu dascăl, Harry Brauner.  

Am ascultat, în decursul câtorva ani de cercetări, peste 25.000 de fonograme. 
Profesorul a scris despre aceasta în cronica primului meu disc cu cântece din Lunca Dunării, 
referindu-se şi la postura mea specială,oarecum, de interpret de folclor.  

Principalele momente ale acestui îndrăzneţ proiect de investigare, cercetare şi 
valorificare a durat aproape trei decenii. Motivul era unul esenţial:  repertoriul  vocal de 
cântec popular românesc, practicat în afară mediilor tradiţionale, pe scenă, la Radio şi 
Televiziune, pe disc, intrase, prin anii 1970  într-un început de criză. Pe de o parte, interpreţi 
consacraţi ai scenei,în căutare permanentă de noutăţi, ,,slagaroase”, în pană de inspiraţie 
creatoare, apelau tot mai mult, pentru a-şi rotunji repertoriul, la pseudocreatori semiculti, 
pe de altă parte, campania declanşată de aşa –zisa educaţie socialistă practicată de vechiul 
regim comunist,stimula proliferarea exagerată a unor cântece patriotarde şi obediente care 
n-aveau nimic în comun cu adevăratul simţ al patriei şi al neamului, aşa cum transpărea el din 
tradiţia culturii româneşti autentice. 

Acesta a fost momentul în care, aflându-mă la „Institutul de cercetări etnologice şi 
dialectologice“ din Bucureşti al Academiei Române, în vederea documentării imaginii 
fantasticului în balada noastră folclorică tradiţională, în pregătirea tezei de doctorat despre 
coordonate ale Fantasticului în Romantismul European şi de peste Ocean la N.V.Gogol, E.T.A. 
Hoffmann, Ch. Dickens  şi E.A. Poe, am fost sfătuit de către distinsul doctor în folclor, 
regretatul Alexandru I. Amzulescu, director ştiinţific al institutului, la acea vreme, să consult 
în arhivă şi melodiile însoţitoare ale textelor baladeşti, deoarece, spunea domnia să,,, 
Ţăranul român nu recită poezia pe care o creează, ci o cântă”. Astfel, am audiat toate 
genurile de creaţii folclorice poetico-muzicale din zonele Gorj, Dolj, Vlaşca, Teleorman, 
Prahova, Ialomiţa, până sprea Brăila, Galaţi, selectând sute de piese în încercarea mea 
temerară, de a împrospăta un repertoriu, la nivel naţional, prin înregistrările mele 
interpretative, care se îndepărta, tot mai mult de sursele originare. Reîntoarcerea la 
documentele sonore, găzduite de Arhivă de folclor a Societăţi Compozitorilor Români 
întemeiată de Constantin Brăiloiu în anul 1928, a fost primul pas pe calea, redescoperirii 
cântecului nostru popular valoros şi reprezentativ, în toate dimensiunile sale expresive. 

A urmat o lungă perioada de timp în care mi-am apropiat sufleteşte aceste creaţii, 
încercând să le confer o nouă dimensiune artistică, prin interpretarea mea vocală. 
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A două etapă, în acest demers, a fost dată de efortul prin care a trebui să suplinesc 
imaginea poetică a unor creaţii culese, incomplete ca text, prin identificarea în culegeri 
celebre de folclor poetic tipărite, a unor motive similare, întregind, astfel, expresia poetică 
a creaţiei ce urmă a fi valorificată. 

Am început cu Codexul lui Jan din Lublin de la 1540, urmat de atestările lui Daniel Speer 
(1653-1658), Codexul lui Ion Caianul (1680), Codexul Vietoris, Colecţia Academiei cehe (1730), 
Istoria Daciei Transalpine (1781) a elveţianului F. J. Sulzer, Algemeine Muzikalische Zeitung- 
Leipzig (1818, 1814, 1822), Eftimie Murgu (1831), ajungând la cele¬bra culegere a lui Anton 
Pann, "Spitalul Amorului sau Cântătorului Dorului" (1830) şi la culegerile elevilor săi: 
Gheorghe Ucenescu, Până Brănescu, Oprea Dimitrescu, Ardelean, Inochentie Kitzulescu, 
Demetriad etc, continuând cu cele 4 caiete de melodii valahe (62 de piese) ale lui I.A. 
Wachman, cântecele şi jocurile române ale lui H. Ehrlich (15 melodii) şi cele 9 caiete de 
melodii române (41 de piese) ale lui Al. Berdescu (1860- 1862) şi încheind cu vestită culegere 
de melodii şi poezii populare munteneşti a lui Dimitrie Vulpian (1885-1891), cuprinzând 1931 
de piese. Au urmat înregistrările pe fonograf din primele decenii ale secolului nostru 
efectuate de D.G. Kiriac, Gh. Cucu, G.G. Breazul, Ion Chirescu, Constantin Brăiloiu, Harry 
Brauner, Mihai Pop, Paula Carp, Ilarion Cocisiu, Tiberiu Alexandru, Emilia Comişel, V.D. 
Nicolescu şi pe benzi magnetice datorate folcloristilor M, Kahane, E. Nestor, Ghizela 
Suliteanu, Adrian Vicol, Adrian Fochi, Alexandru Amzulescu şi Dumitru D. Stancu, 
Manuscrisul anonim de la Biblioteca „V.A. Urechia“ din Galaţi conţinând 37 de melodii 
transcrise în notaţie lineară, se pare la începutul veacului al XlX-lea, în dreptul tot atâtor texte 
poetice din volumul „Poesii populare ale Românilor” de Vasile Alecsandri (1866), descoperit 
de muzicologul Viorel Cosma în anii '70 ai secolului trecut. Următorul pas a fost acela prin 
care am avut melodii culese şi tipărite în publicaţiile vremii, în ţară sau străinătate sau 
consemnate de mână de către folcloriştii institutului, fie că era vorba de melodii de cântec 
de dragoste, baladă, fie de doină, care urmau să întregească universul unor creaţii rare, 
neauzite  de către contemporani, despre evenimente de mult petrecute, cum ar fi, cântecele 
de volintirie, de vitejie – 1877, de revoltă – 1907, din perioada Primului şi celui de al Doilea  
război mondial, cărora urma, respectând potrivirile de tonus afectiv, metrica versului şi ritm 
melodic, să le recreez, reuşind, în final,performanţă izvodirii unor producţii folclorice sui-
generis, purtând toate caracteristicile creaţiilor autentice tradiţionale. 

Următoarea mare etapă de investigare a fost valorificarea fondului tipărit de creaţii 
folclorice poetico-muzicale în colecţia „Spitalul Amorului sau Cântătorul Dorului“ a lui Anton 
Pann, alături de Dimitrie Vulpian, cu marea lui culegere de câteva mii de piese, premiată, la 
Montpellier, în Franţa, cu „Premiul latinităţii”, apreciată entuziast de către Vasile Alecsandri, 
dar şi de Carmen Sylva,, sau de culegerile lui Dumitru D. Stancu, cuprinse în  cele şase volume 
de folclor muzical din zona Vlaşca Teleorman, premiate de Academia Română, piese cărora, 
mai târziu, le-am adăugat, alte câteva sute de nestemate folclorice, de o înaltă referinţă 
valorică pentru cultură şi spiritualitatea noastră naţională. 

Alcătuind un repertoriu din astfel de producţii folclorice, pe care le preluăm 
interpretativ cu o osârdie care îl încânta nespus pe profesorul Brauner, conturând, practic, 
o imagine a evoluţiei cântecului nostru popular, de la primele creaţii atestate în colecţii  
(cronici, tabulaturi, codexuri), până aproape de zilele noastre, mi-a venit ideea că, în paralel 
cu înregistrările acestora în studiourile RTV şi Electrecord, să propun Filarmonicii,, George 
Enescu”, prezentarea unui ciclu de concerte – recital la Ateneul Român, cuprinzând cele mai 
reprezentative creaţii în gen. 
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Acompaniat de o formaţie instrumentală de virtuozi condusă de tânărul profesor de nai 
şi intrepret al naiului, Cornel Pană, de la liceul „Dinu Lipatti” din Bucureşti, am debutat primul 
ciclu sub genericul „200 de ani din istoria cântecului popular românesc“ sub auspiciile 
Filarmonicii bucureştene, în 22 decembrie 1980. 

Profesorul Harry Brauner  a acceptat bucuros rolul de comentator al acestor concerte, 
la care s-au alăturat mari actori ai Teatrului Naţional din Capitală: Irina Răchiteanu-Sirianu, 
Gheorghe Cozorici, Adela Mărculescu, Silvia Popovici, Cristina Deleanu şi alţii care au recitat 
versul popular înnobilând,  prin timbrul glasurilor lor, simţirea  creatorului anonim de frumos 
folcloric. 

Succesul de public şi de presă a fost neaşteptat de mare.Concertele s-au reluat, la 
cererea spectatorilor, de mai multe ori. La Filarmonica, în sala Ateneului, nu se  mai cântase 
folclor din anul 1958, când se desfiinţase orchestra „Barbu Lăutaru”. 

Profesorul Harry Brauner revenea pe scenă Ateneului după o absenţa de câteva decenii. 
Multă lume care îl cunoştea şi îl preţuia l-a onorat cu prezenţa, procurandu-i o bucurie 
sufletească pe care, încărcat de emoţie, cu greu şi-o putea stăpâni. Au urmat, în acelaşi cadru 
generos al ambianţei Sălii Mari a Ateneului Român, al doilea ciclu sub genericul „300 de ani 
din istoria cântecului popular românesc”, şi un al treilea, intitulat „500 de ani din istoria 
cântecului popular românesc”.  

În caietul program al concertelor de muzică de camera dedicate folclorului muzical 
muntenesc, ţinute sub deviza lui Anton Pann, „De la lume adunate şi iarăşi la lume date”, 
profesorul Brauner îşi dădea măsură competenţei şi pasiunii sale nedezminţite pentru 
creaţia poporului român pe care l-a iubit fără rezerve. Am făcut primele înregistrări, la 
recomandarea să, cu formaţia lui Gheorghe Zamfir, la Radio, bucurându-mă de 
acompaniamentul său la nai, apoi, numeroase alte înregistrări cu orchestra Radio, dar şi cu 
taraful condus de violonistul Constantin Mirea, avându-l că solist, la vioară, pentru ritornele, 
pe celebrul Florea Cioacă, înregistrări speciale pentru postul de radio Köln din fosta RFG etc.  

Prin interpretarea vocală dată unora din cântecele descoperite în arhivă, dintre care 
nenumărate mi-au fost recomandate de către doctorul în folclor Alexandru I.Amzulescu, 
director ştiinţific al Institutului, Lucilia  Georgescu, Mariana Kahane, Ghizela Suliteanu, etc, 
întrunind un sumum de aprecieri din partea specialiştilor reuniţi în comisia de folclor a RTV, 
condusă de prof.univ.dr Florin Georgescu,  şeful catedrei de folcor de la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu“ şi mai apoi de etnomuzicologul Gruia Stoia, am reuşit să determin 
intoducerea  lor în Fonoteca de Aur a Radioteleviziunii, de unde, spunea profesorul Brauner, 
avem credinţa că nu se vor pierde niciodată. Acesta era cel mai cald omagiu pe care, ca 
interpret vocal, puteam să-l aduc învăţătorului meu. 

Au urmat la rând cântecele de vitejie – 1877, cântecele de revoltă – 1907, incluse pe 
discuri omagiale de Casă Electrecord, în anul centenarului independenţei noastre de stat şi 
împlinirii a 7 decenii de la marile răscoale ţărăneşti din 1907, urmate de un grupaj emoţionant 
de creaţii folclorice poetico – muzicale create în perioada 1914 – 1918,cântece eroice din 
primul război mondial şi de făurire a actului Marii Unirii de la 1918, toate în absolută prima 
audiţie, dar şi din anii  războiului de eliberare de sub fascism, 1940-1944. 

Acompaniamentul orchestral a fost asigurat de celebra orchestra de instrumente 
folclorice tradiţionale „Virtuozii români” dirijată de Florian Economu, care se acoperise de 
glorie în concerte reunind mii de spectatori, pe scenele din Elveţia. Ele au constituit coloana 
sonoră a trei filme muzicale color pe 16 mm, dedicate acestor  evenimente, realizate în 
colaborare cu televiziunea română, prefaţate de scriitorul Eugen Barbu şi profesorul Harry 
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Brauner şi a filmului muzical color pe 35 de mm, de animaţie, pentru marile ecrane, „Trec 
voinicii Dunărea“, în colaborare cu Studioul Cinematografic al Armatei, pe un scenariu scris 
de Colonelul Ioan Costea, redactor şef adjunct al acestei instituţii şi de subsemnatul. 

În aceaşi perioada, am început imprimarea unui disc L.P în care lansăm, în premieră pe 
ţară, cântecul „lung“ de dragoste de pe Vlaşca şi Teleorman. În majoritatea lor, aceste 
creaţii, în special cele pe tematică eroico-patriotică, aparţineau culegerilor profesorului 
Brauner, efectuate din perioada de aur a celor dintâi culegeri de folclor muzical românesc, 
purtând amprenta inconfundabilă a paternităţii lui Constantin Brăiloiu şi şi tânărului sau 
asistent. 

Despre cântecele vlascene şi teleormănene, Constantin Brăiloiu spunea că „ele 
reprezintă o comoară nepreţuită care trebuie cunoscută.Aici interpretarea este parlando, 
adică foarte aproape de vorbire. Oricâte modificări ar fi suferit, cântecul popular îşi 
păstrează rădăcinile”. 

Reinviindu-le alături de virtuozi ai artei noastre folclorice, între  care violoniştii Florea, 
Gheorghe  şi Marin Cioacă, Ştefan Feraru, Marin Mihalcea, Valeriu Cintilică, Petrică Rotaru, 
Petrică Sima, cobzarii Ion Zlotea şi Marin Cotoanţă sau dirijorii Florin Economu, Cornel Până, 
Mihai Muche, Stelian Coman, Paraschiv Oprea, Dorel Manea, Vasile Dănuţ, prin înregistrări 
în studiourile R.T.V. şi Casă de  discuri „Electrecord”, am putut retrăi, astfel, înfioraţi, 
înfierbântatul an 1821, alături de vitejii panduri ai lui Tudor din Vladimiri, atmosfera 
clocotitoare, de răscruce, pregătită şi declanşată de luptătorii revoluţionari de la 1848, clipă 
primei uniri de la 1859, momentele de exaltare a voinţei naţionale de la 1877, anul marilor 
răscoale ţărăneşti de la 1907, primul război mondial, în care efortul jertfei noastre supreme 
a fost încununat de făurirea statului naţional unitar român, precum şi eroicul moment al 
izbăvirii naţionale din 1944. 

O veritabilă frescă a societăţii româneşti a prins, contur strălucitor în reconstituiri 
sonore fără precedent, prin reeditarea modalităţilor de interpretare, acompaniament, 
armonizare şi organologie specifice fiecărei epoci parcurse. 

Am fost întrebat, nu o dată, de ce un om cu o astfel de pregătire intelectuală găseşte 
necesar să se preocupe, atât de insistent, de abordarea artistică a tezaurului nostru folcloric, 
ce s-ar părea rezervată, în exclusivitate, cântăreţilor obişnuiţi de muzică populară. 

Întrebarea nu m-a mirat foarte mult, deoarece era firesc că şi demersul nostru, ca orice 
lucru care n-a mai fost făcut, să producă multora o explicabilă nedumerire. 

Munca de valorificare a fonogramelor dar şi a înregistrărilor pe magnetofonul cu sârmă, 
pe bandă magnetică, ulterior, sub îndrumarea profesorului, a continuat mult timp, după 
aceea. 

La acestea se adaugă cele aproximativ o sută de nestemate folclorice din repertoriul 
vechilor lăutari de ţară, din zona Gorjului, culese, la începutul veacului al XX-lea, de către 
Constantin Brăiloiu şi Harry Brauner şi înregistrate cu orchestra de virtuozi a Radiodifuziunii 
Române dirijată de regretatul Paraschiv Oprea.  

Conştient de valoarea incontestabilă, documentară, dar şi artistică a creaţiilor cuprinse 
în aceste colecţii de cântec românesc, am hotărât a readuce la lumină o parte din ele, într-un 
moment când am socotit că această întreprindere poate umple un gol în cunoaşterea, ce mi 
se părea insuficientă, îndeosebi de către marele public, a trecutului istoric al cântecului 
nostru popular, gândind că aceasta ar putea produce chiar un reviriment, o autentică 
primenire a cadrului general de afirmare a cântecului folcloric din zilele noastre, confruntat, 
din ce în ce mai insistent, cu atentări de tot soiul la conţinutul sau valoric. 
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„Arheologia muzicală“ a fost determinată de nevoia acută a revenirii la izvoare, căci nu 
trebuie să uităm cum am încolţit şi cum urmează să creştem, dăinuind prin veacuri. Şi, 
parafrazându-l pe celebrul folclorist Dimitrie Vulpian,oricare ar fi orizontul cultural spre care 
tindem, niciodată să nu ne îndepărtăm de trăirile artistice ale propriului popor, să nu ne 
înstrăinăm de noi înşine, ci, dimpotrivă, prin prisma unei deschideri spirituale cât mai largi, 
să ne cunoaştem mai adânc istoria şi tradiţiile, să ne preţuim ţară şi neamul mai mult. 

Rememorând primele începuturi ale colaborării noastre, profesorul Brauner se 
destăinuia în faţă publicului care umpluse până la refuz Sala Mare a Ateneului Român: 

,,Când l-am cunoscut, la laboratorul de Etnomuzicologie al Conservatorului,, Ciprian 
Porumbescu „, pe tânărul Alexandru Mica, mi-am propus să încerc o dublă experienţă: să le 
prilejuiesc tinerilor mei asistenţi, Cristina Rădulescu şi Vlad Ulpiu, aprofundarea – prin 
analizarea migăloasă – a unor exemplare de o incontestabilă valoare şi autenticitate, 
mărturii muzicale aflătoare în arhivă Institutului de cercetări etnologice şi dialectologice, pe 
care să le transmită pasionatului învăţăcel. 

Înarmat cu o tenacitate puţin obişnuită, dublat de o sensibilitate cu totul aparte în 
preluarea exemplarelor de muzică populară foarte dificile, de pildă, balade sau cântece 
bătrâneşti, ori străvechi doine, caracteristice muzicii populare din regiunea Dunării de jos, 
regiuneade baştină a lui Alexandru Mica, învăţând cântecele, în cel mai curat grai muzical al 
dispăruţilor rapsozi de odinioară, Mica le readuce viaţă, inzestrandu-le cu un plus de 
expresivitate, plasându-le  în contemporaneitate. 

  Am urmărit îndeaproape, de-a lungul anilor, evoluţia încântătoare a tânărului Mica. Cu 
multă sârguinţă, ore, zile, săptămâni, luni şi ani el a scormonit prin înmormântate 
documente, pentru a descoperi, încă şi încă, o nouă melodie ce i s-ar părea lui potrivită, acea 
melodie pe care să o simtă apropiată şi pe care, după aceea, se străduia să şi-o însuşească. 
Fiind înregistrate pe suluri de ceară ale fotografului Edison, Mica ascultă glasul, interpretarea 
acelui rapsod uitat şi, cu o uimitoare uşurinţă, îşi însuşea textul şi melodia. 

Totuşi, în interpretarea lui foarte fidelă, el nu devenea un simplu epigon, ci se lasă 
cuprins de propria lui pasiune, împodobind melodia cu intime variaţii, chezăşie a unei 
autentice creaţii populare. 

A pornit de la cântece bătrâneşti. A trecut apoi la cântecele lirice, de dragoste, pentru 
a îmbrăţişa ulterior un repertoriu foarte puţin cunoscut şi de o însemnătate primordială 
pentru înţelegerea istoriei poporului nostru: cântecele create de-a lungul războiului 
Independenţei, cântecele revoltelor de la 1907, cântecele celor două războaie mondiale. Prin 
aceste mărturii pierdute în negura vremilor, Alexandru Mica aduce contribuţia plină de 
arzător patriotism, întru  înflăcărarea tinerelor generaţii, spre o mai deplină cunoaştere a  
sufletului predecesorilor, spre o mai bună înţelegere a dragostei de ţară, a spiritului de 
sacrificiu manifestate necontenit de moşii şi strămoşii lor. 

   Prezentarea într-o formă inedită ce subliniază faza actuală a culturii româneşti, aceste 
cântece sunt rodul unei migăloase munci prin vechi şi nedestelenite culegeri de folclor. 

  Cu harul talentului înnăscut, Alexandru Mica a plămădit documentul, mărturia  
preluată, cu vibrantă pasiune şi fantezia ce îl caracterizează pe adevăratul artist. El a îmbinat 
armonios glasul trecutului cu simţirea omului zilelor noastre. 

  O bogată frescă muzicală a societăţii româneşti, surprinsă în plin feudalism întârziat, 
va prinde contururi vii, strălucitoare, prin depanarea să  plină de farmec şi rafinament 
interpretativ. 

   În fruntea unei excepţionale formaţii de instrumente folclorice tradiţionale 
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acompaniatoare, dirijorul Cornel Până, un sensibil şi virtuoz interpret al naiului, a recompus 
cu inteligenţă şi intuiţie creatoare tabloul atât de pitoresc al societăţii româneşti de acum 
câteva veacuri. 

Nu mai rămâne decât să preţuiţi rezultatul muncii dezinteresate şi plină de  osârdie a 
doctorului în litere Alexandru Mica şi modestia puţin obişnuită cu care a urmat sfaturile 
noastre şi ale trecuţilor fermecaţi rapsozi de odinioară. 

Înarmat cu o dârzenie şi o uşurinţă rareori întâlnită, el s-a dovedit plin de înzestrare şi 
de o aleasă sensibilitate în preluarea şi punerea în valoare a unui material folcloric de o rară 
frumuseţe poetico – muzicală şi reprezentativitate pentru etosul românesc. 

Prefatând  cel de al doilea concert -  recital din ciclu, profesorul    Brauner se adresa 
publicului : 

,,Un gând  nobil, inoitor. O iniţiativa plină de adânci înţelesuri. 
Prezentate într-o formă inedită, pe prima scenă muzicală a ţării, cântările ce şi le-a făurit 

poporul spre desfătare ori, mai adeseori,de mângâiere şi revoltă, de-a lungul frământatului 
sau trecut, conducerea Filarmonicii,,George Enescu „ din Bucureşti deschide un drum ce se  
cuvine a fi lăudat şi semnalat cu cinste. 

Filarmonica primei cetăţi a înţeles, astfel, să încurajeze străduinţele pătimaşe ale 
tânărului Alexandru Mica,  nobilă să dorinţa de a ne dezvălui  frumuseţile  poetico-melodice 
ale  locului sau de obârşie, comori prea puţin sau aproape deloc cunoscute, ce ne dau putinţă 
să pătrundem în cutele cele mai adânci şi tainice ale sufletului atât de înzestratului popor 
român. 

Prezentate în acest cadru măreţ, mănunchiul celor trei concerte, pline de talc, de adânci 
înţelesuri, într-o formă inedită şi revolutioanara, ce subliniază faza actuală a culturii 
româneşti, sunt rodul unei migăloase munci de  desţelenire prin toate vechile culegeri de 
folclor. 

Două  sute de ani de folclor românesc deoarece mărturia muzicală cea mai veche din 
aceste concerte a fost publicată exact acum două sute de ani, adică în anul 1871 de către 
Franz Iosef Sulzer în a lui „Geshichte Des Transalpinischen Daciens”, „Istoria Daciei 
Transalpine“, la care a adăugat zece melodii populare care i-au plăcut lui mai mult, 
selecţionate dintre acelea auzite în Ţară Românească. 

În concertele sale, Alexandru Mica nu ţine să ne ofere doar alean, plăcere sau bucurie. 
Ţintă lui e mai înalta. El doreşte să ne facă să pricepem cât de importantă e pentru noi istoria 
ţării,mărturia cântată de înşişi cei care au făurit-o, de către cei care, ori de câte ori a fost 
nevoie, au înţeles să aducă propriul lor sânge obol, mergând până la jertfă supremă, pentru 
cele mai nobile idealuri. 

Alexandru Mica nu este,de fapt, cântăreţ de profesie. El şi-a rupt din timpul sau liber, a 
renunţat adeseori la odihnă şi somn pentru a ne redă nouă astăzi,  ,,inima cântătoare” a 
poporului român, cum bine spunea Ioan Alexandru, poetul. 

Fireşte, Alexandru Mica nu pretinde a ne prezenţa o interpretare aidoma celei din 
trecut. Cine ar putea oare pretinde un asemenea nonsens. El cânta, cu patosul  tinereţii 
zilelor noastre, cântecele volintirilor lui Tudor Vladimirescu, ale revoluţionarilor din 1884, 
unioniştilor de la 1859, baladele războiului pentru unirea cea mare din 1918, pentru a ajunge 
la cele ale dezrobirii din 1944. 

Deci,de la baladele antiotomane, la cele haiduceşti, de la baladele pe teme fantastice, 
la cântecul ,,lung” de dragoste din lunca Dunării, toată frescă muzicală din Muntenia 
ultimelor două veacuri, tot ,,oful” şi ,,dorul” acelor vremuri. 
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Şeful de orchestra Cornel Până s-a străduit să urmeze îndemnul primit de la Alexandru 
Mica şi să redea în aranjamentele sale orchestrale atmosfera timpului aşa cum el a intuit-o. 

Fie că aceste concerte şi gândul care le-a inspirat să găsească înţelegerea şi preţuirea 
oricărui început de drum. 

Fie că această iniţiativa să rămână moment de referinţă şi îndemn”. 
Personalitate de excepţie, cu un pitoresc aparte, neobişnuit, străbătând deceniile 

printre confraţii de generaţie discret,cu o demnitatea statuară, blând şi cald, bun şi 
generos,Harry Brauner este un nume pe care l-au fluturat pe buzele lor, cu o tainică 
duioşie,generaţiile trecute sau prezente, generaţii care l-au cunoscut din scrierile sale sau l-
au văzut peregrinând cu fonograful „Edison“, la început veacului trecut, apoi, cu 
magnetofonul Uher portabil, în anii care au urmat,prin satele şi oraşele noastre, iscodind 
lumea în a-i mai zice „una de-a noastră”, cântări pe care să le restituie, apoi,că bun de preţ 
comun al naţiei, în comunicări, eseuri,emisiuni la radio (că acea răsunătoare „geografie 
muzicală a României” prezentată în primii ani după războiul al doilea mondial), conferinţe şi 
intervenţii de tot felul.  

Atras încă de la o fragedă vârstă de încântătoarele plăsmuiri muzicale ale neamului,se 
„producea”, fredonând ultimele noutăţi ajunse în inima târgului din satele cele mai 
îndepărtate, sub ochii admirativi ai ţărăncilor de la marginea Brăilei sau din părţile Olteniei, 
venite în capitală să-şi deşerte coşurile carate cu râvnă pe încovoiate cobiliţe,pe stradă 
copilăriei sale,Harry Brauner avea să-şi facă din pasiunea pentru cântecul folcloric românesc  
o misiune de o viaţă. 

Familia Brauner s-a mutat din casă de pe Delaul Filaretului situată pe Aleea Suter în 1913,  
la Viena,unde Harry şi fraţii săi şi sora să au deprins limba germană.După 2  ani, Braunerii se 
întorc în România şi se stabilesc temporar la Brăila. În oraşul de pe Dunăre, era încă în 
actualitatea vie folclorică moştenirea poetico-muzicală a marelui lăutar Petrea Creţul 
Solcanu,depozitarul unui imens  repertoriu de balade şi cântece populare,anchetat  de către 
G.Dem. Teodorescu la Băile de la Râmnicu Sărat, unde se află  la tratament. Cunoscutul 
folclorist i-a consemnat un număr important de creaţii  pe care le-a inclus  ulterior în colecţia 
să celebra de folclor(1885). La câtva timp,după prima întâlnire de lucru, G.Dem Teodorescu 
îl invită la Bucureşti pe marele rapsod unde îl prezintă  pe scenă Ateneului Român,în  faţă 
unui public numeros şi a cercurilor intelectuale bucureştene, că pe un fenomen rar întâlnit, 
având în vedere memoria să neobişnuit de prodigioasă. 

În  preajma făuririi Marii Uniri (1917-1918), familia Brauner se mută în Bucureşti,locuind 
pe Calea Victoriei într-o clădire, în vecinătatea actualului Cazinou Victoria,unde a funcţionat 
până în 1944, ambasada Germaniei. 

Harry urmează cursurile liceale, în particular, la Liceul „Gheorghe Lazăr”, din Bucureşti, 
unde este coleg cu Matei Socor, viitor dirijor şi director general al Radiodifuziunii Române, 
autorul muzicii imnului RPR, de care îl va lega o lungă şi statornică prietenie.Matei Socor 
aparţinea unei aşa-zise aristocraţii familiale, îşi amintea Harry Brauner,peste ani,care-i dădea 
un anume ascendent asupra celor din anturajul imediat.  

Tânărul Brauner se înscrie,apoi, la Conservatorul din Bucureşti, unde îl are că profesor 
pe D.G.Kiriac, cel care i-a insuflat dragostea pentru folclor. Acesta, pe numele sau adevărat 
Dumitru Georgescu (1866–1928), muzician şi compozitor, a înfiinţat Societatea Corală 
„Carmen” contribuind la constituirea şcolii naţionale de compoziţie şi a unui stil specific 
rezultat din interferarea motivelor bizantine cu elemente ale folclorului muzical românesc, 
culegător de folclor, deţinând, alături de George Georgescu Breazul, întâietatea introducerii 
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„Fonografului Edison” în România, folosit la culegerile de teren de către culegătorii de 
folclor.Profesorul, din simpatie, îl poreclise ,,Englezul”, plecând de la numele şi prenumele 
sau, Harry Brauner, străin de onomastică numelor româneşti. În casă acestuia l-a cunoscut 
pe Constantin Brăiloiu care îi va fi, la rândul său, profesor, că şi pe George Georgescu Breazul, 
autor al primului curs de Enciclopedie muzicală din învăţământul muzical românesc şi al 
celebrei lucrări „Patrium Carmen”. Acesta făcuse culegeri de folclor la Fundul  Moldovei, 
chiar înainte de echipa condusă de Constantin Brăiloiu. Cei doi mari profesori se tachinau 
adesea, ironizandu-se reciproc, Breazul îl consideră pe Brăiloiu un parvenit care nu avea ce 
să caute în lumea folclorului deoarece pentru el culegerea de folclor era că o vânătoare, 
chipurile, Brăiloiu se ducea la vânătoare şi vană folclor, la care Brăiloiu ,,mare boier” îl tachina 
prieteneşte pe Breazul că autor al „cioclopediei muzicale”, curs care a avut,  în realitate, un 
mare impact asupra învăţământului muzical din ţară noastră  şi asupra formării studenţilor, 
că muzicieni şi pedagogi.  

Între 1925-1929, urmează studiile muzicale la Conservatorul bucureştean, avându-l la 
armonie pe Alfonso Castaldi, şi la dirijat cor, pe Ştefan Popescu.  

În paralel cu studiile muzicale (1928 -1929), frecventează cursurile de sociologie al lui 
Dimitrie Cuclin şi de estetică ţinut de Tudor Vianu la Universitatea din Bucureşti.  

Cunoscându-i pasiunea şi preocupările ştiinţifice în domeniul folclorului muzical, 
Dimitrie Gusti, pe care-l cunoscuse prin familia Sanielevici, îl include în echipa de cercetare 
sociologică,monografică din satul Drăguş, alături de Constantin Brăiloiu,ocupându-se de 
muzică folclorică tradiţională. Din echipa mai făceau parte Mircea Vulcănescu, Paul Sterian, 
Petru Comarnescu, Margareta Sterian, Tudor Vianu, dr. Mitu Georgescu, Traian Herseni, 
Emanoil Bucuta, Lena Constante, studentă savantului Gusti, de care, la un moment dat, 
tânărul folclorist, s-a şi îndrăgostit. După absolvirea Conservatorului,timp de trei ani (1929-
1932), este numit profesor de muzică la liceul cu ,,Sf. Haralambie” din Turnu Măgurele. 
Fascinat, încă din timpul studiilor universitare, de metodă de predare a folclorului de către 
Constantin Brăiloiu, acesta devine, după absolvire,că cel mai tânăr profesor de muzică  din 
învăţământ, asistentul şi colaboratorul cel mai apropiat al magistrului, însoţindu-l în culegeri  
şi lucrând, alături de acesta,în calitate de secretar,contribuie la organizarea Arhivei de Folclor 
a Societăţii Compozitorilor Români pe structura vechii arhive folclorice înfiinţată de Nichifor 
Crainic în anul 1926,  conform afirmaţiei acestuia  din interviul dat lui scriitorului Petre Anghel.  

 În timpul profesoratului de la Turnu Măgurele, Harry Brauner a avut şansă să-l 
întâlnească pe cobzarul Dumitru Bursuc din localitatea Teis, Judeţul Dâmboviţa, care îl 
acompania pe vestitul lăutar din partea locului Ion Puceanu (voce şi vioara) şi de la care 
înregistrează pe cilindri de fonograf o varianta a baladei ,,Meşterul Manole”, făcută 
cunoscută de către Vasile Alecsandri sub titlul ,,Monastirea Argeşului”, înregistrată, ulterior, 
alături de Constantin Brăiloiu, pentru Arhivă de Folclor a Societăţii Compozitorilor Români. 
În 1934, baladă a fost editată şi pe disc Cristal la Electrecord. Această creaţie este inclusă în 
Antologia ,,Cinci veacuri din istoria cântecului popular românesc (1540 – 2011)”, în 
interpretarea mea vocală şi acopaniamentul unui grup de instrumentişti din orchestra radio, 
condus de Paraschiv Oprea, avându-l că solist la vioara pe Mihai Stoicescu, în premieră 
absolută la nivel naţional. 

În anul 1933, Harry Brauner obţine o bursă de studii folclorice la Paris şi lucrează la 
Muzeul „Trocadero” cu Andre Schaeffner, care va deveni, mai târziu, cel mai apreciat 
exeget, în occident, al operei lui Constantin Brăiloiu. În capitală Franţei, tânărul folclorist îl 
cunoaşte pe Constantin Brâncuşi,care rămâne foarte afectat emoţional când acesta îi 
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povesteşte despre investigaţiile sale etnomuzicale în satul Runcu din Judeţul Gorj. Cei doi 
fraţi Brauner Victor (celebrul pictor suprarealist) şi Harry îl vizită adesea pe marele sculptor. 
Tot la Paris, în această perioada, îl cunoaşte pe Jaques Lassaigne (fost coechipier în 
investigaţiile sociologice ale lui Dimitrie Gusti), cu care leagă o prietenie. Tot atunci, îl 
cunoaşte pe Marc Chagall, iar mai târziu,prin 1934, la Bucureşti, culege împreună cu Bella 
Bartok, cântece populare româneşti. 

În perioada 1932 – 1935, funcţionează că profesor de muzică la liceele „Sf Sava”, „Mihai 
Viteazul” şi „Matei Basarab” din Bucureşti, suplinind, concomitent, la clasele de istorie a 
muzicii şi estetică muzicală din cadrul Conservatorului din Bucureşti şi al Academiei de 
muzică religioasă din Capitală.  

În anul 1934 o descoperă şi o  lansează pe Maria Tănase, tânăra interpreta preluând 
multe dintre cântecele culese de Harry Brauner, care au făcut-o, mai apoi, celebra, cum a 
fost „Cine iubeşte şi lasă”, cules de profesor în 1929, la Drăguş.  

Tânărul cercetător de folclor îi impresiona pe colegii săi mai tineri sau chiar pe profesorii 
însoţitori,în timpul culegerilor de teren prin darul pe care îl avea de a obţine încrederea 
informatorilor populari şi de a-i determina să reproducă în pâlnia fonografului propriile 
creaţii. Astfel H.H.Stahl relata,mulţi ani după aceea, că: „Viu că o zvârlugă, inteligent până la 
a fi sclipitor, iubitor al folclorului până la patimă, Brauner a dovedit, încă de la Drăguş, 
surprinzătoarele sale calităţi de anchetator. Reuşea, că în joacă cele mai năstruşnice 
performanţe profesionale. Pentru el nu existau dificultăţi în a obţine de la oricine, orice. Cel 
mai refractar şi răuvoitor dintre informatori nu rezistă la darul lui de a se bagă în sufletul 
omului şi de a-l emoţiona, în aşa fel, încât cântecul sau bocetul să apară că fiind ceva de la 
sine înţeles.  

Aparent, în purtarea lui,puteai crede că lucrează cu o doză de cinism, atât de calm 
mânuia sentimentele oamenilor, chiar şi în împrejurări în care altcineva ar fi stat la îndoială”.  
(Amintiri şi gânduri din vechea şcoală a ,,monografiilor sociologice”, Buc, EM,1981, p.146). 

Într-un interviu acordat lui Zoltan Rostas, Harry Brauner se destăinuie:  
„Mă întâlneam cu ei şi melodia pe care vroiam să văd dacă mai există, le-o fluierăm. Le-o 

fluierăm şi le spuneam, ia uitaţi-va ce mi-a cântat cineva de aicea. Voi cunoaşteţi melodia 
asta? Eu nu ştiu cine-i ăla,care a cântat-o. O bată-te să te bată, domnule, păi asta a cântat-o 
cutare. Şi în felul asta îi păcăleam şi obţineam rezultatul pe care îl căutam, şi care era un 
rezultat sociologic”.  

Participă  la cercetările sociologice de la Runcu-Gorj (1931), Şanţ, în Năsăud (1935) şi 
Nucşoară, în Muscel (1937), culegând şi înregistrând aproape 5000 de melodii,un veritabil 
tezaur de melos popular. 

În anul 1926, Ovidiu Densuşianu are ideea înfiinţării, pe lângă Academia Română, a unui 
departament al Arhivei de folclor (corpus, atlas folcloric etnografic şi lingvistic, monografii 
regionale) la care au conlucrat Constantin Brăiloiu, Harry Brauner, Tiberiu Brediceanu, Sabin 
Drăgoi, Mihai Vulpescu. În acelaşi an, la iniţiativa lui Brăiloiu şi a compozitorului Ion Nonna 
Otescu, ia fiinţă, în cadrul SCR, Departamentul pentru drepturi de autor.  

  În anul 1928, sunt marcate primele începuturi modeste în activitatea Arhivei de folclor. 
Un fonograf Edison, mai adaugă Harry Brauner, găsit din întâmplare, după îndelungate 
căutări, într-un magazin de vechituri, şi câţiva cilindri de ceară pe care se înregistrau cântece, 
era întreagă noastră zestre. Cântecele erau culese la întâmplare de la diferite persoane, 
urmărindu-se doar criteriul estetic în selectarea lor. La Arhivă poposeau oaspeţi dintre cei 
mai diverşi: de la Rozalia Bucur din Sâncel - Târnava Mică, devenită,de nevoie, servitoare prin 
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Bucureşti,până la cărturari de seama, de talia lui Ovidiu Densuşianu sau Nichifor Crainic”. 
Constantin Brăiloiu înfiinţează catedră de folclor la Conservatorul din Bucureşti şi 

publică, în anul 1928, o culegere de 30 de cântece populare,transcrise pe note  care a devenit 
instrument de lucru la îndemână tinerilor compozitori, dar şi a studenţilor.  

Din acest an,Constantin Brăiloiu,împreună cu Harry Brauner se alătură echipei lui 
Dimitrie Gusti şi face primele studii asupra folclorului românesc în satele din Bucovina, 
Transilvania şi Oltenia. 

Constantin Bailoiu era profesor de istorie a muzicii, la Conservator şi ţinea un curs 
facultativ de folclor, care  le trezea  studenţilor un interes cu totul deosebit.  

„Explicaţiile profesorului, ilustrate întotdeauna cu numeroase exemple pe discuri, 
exerciţiile atât de interesante de transcriere pe note muzicale, după înregistrări, discuţiile 
pasionante purtate simplu, neacademic, că de la om la om, ne cucereau pe toţi cei care am 
avut fericirea să audiem acest curs”, afirmă, peste ani, folcloristul Tiberiu Alexandru, devenit 
colaborator al Arhivei de Folclor a Societăţii Compozitorilor Români,din vara anului 1935, 
potrivit mărturisirii proprii în cadrul emisiunii radio difuzate menţionate mai sus 

În anul 1929, la Drăguş, profesorul Brăiloiu şi-a elaborat metodă  de cercetare a 
folclorului, astăzi vestită în lumea întreagă. În Făgăraş se deplasase, pentru prima oară,un 
colectiv de folclorişti muzicali conduşi de Brăiloiu alcătuit din studenţi de-ai săi: Harry 
Brauner, Sabin Drăgoi, Tiberiu Brediceanu, Ilarion Cocisiu, Achim Stoia şi Matei Socor. Printre 
ei se află şi Mihai Pop, pentru partea literară. Integraţi în şcoală românească de sociologie, 
membrii acestui colectiv de cercetători,coordonaţi de Brăiloiu, puneau bazele, în fapt, unei 
noi discipline: sociologia muzicală.Profesorul H.H.Stahl, unul dintre marii teoreticieni şi 
animatori ai cercetărilor monografice se află, de asemenea, la locul potrivit, alături de Floria 
Capsali sau Mac Constantinescu. 

Nouă concepţie asupra cercetării folclorului va fi prefigurată în „Schiţa asupra unei 
metode de folclor muzical”, publicată ulterior în revista „Boabe de grâu”, în anul 1931. 

Culegerea folclorului muzical datează cam din aceeaşi perioada când s-au declanşat şi 
culegerile de folclor literar. În anul 1929, Constantin Brăiloiu scrie lucrarea „Despre folclorul 
muzical în cercetarea monografică”, considerând folclorul muzical că „o ştiinţă care îşi caută 
încă legile“.  

Elemente nenumărate de analiză a folclorului muzical, din punct de vedere ştiinţific, se 
puteau regăsi şi în intervenţiile scrise ale altor compozitori: D.G.Kiriac, Bella Bartok,Tiberiu 
Brediceanu, G.G.Breazul.  

Constantin Brăiloiu susţine că folcloristica muzicală este o „ştiinţă a socialului”, 
înţelegând prin această o dependenţă a  etnomuzicologiei faţă de sociologie.  

Funcţia socială a muzicii va fi încorporată în metodă de cercetare, alături de metodă de 
culegere a materialului şi a interpretării sale, că şi a statisticilor matematice sau a 
chestionarelor care sunt,în fond, instrumente cu care operează şi sociologia, aşa cum rezultă 
din „Viaţa muzicală a unui Sat – Drăguş“, prima monografie propriu – zisă de sociologie 
muzicală românească.  

Harry Brauner sublinia că etnomuzicologia, în viziunea lui Brăiloiu, nu se ocupă numai 
de muzică, ci şi de creatorul,colportorul şi interpretul acesteia, de întregul univers de 
idei,obiceiuri, credinţe, gesturi sau condiţii în care se face şi se practică muzică, în 
complexitatea vieţuirii umane, în care producţiile muzicale se nasc, viază, pier, se 
transformă, „nedespărţite de traiul mediului în care s-au ivit, astfel, realitatea muzicală 
rămânând doar subînţeleasă, fără cunoaşterea realităţii sociale“.  
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,,Potrivit principiilor noii metode”, afirmă Harry Braune, ,,s-a putut conserva, o 
diversitate de fapte de viaţă culturală, făcând posibilă salvarea unui bogat patrimoniu de 
mărturii asupra complexităţii naturii omului,prin actul muzical de creaţie. Etnomuzicologia, 
mai sublinia profesorul, în deplin consens cu magistrul sau, aducea, astfel,un aport  preţios 
la o înţelegere mai complexă, din punct de vedere ştiinţific a culturilor omeneşti“.  

 Constantin Brăiloiu definea etnomuzicologia într-o relaţie intrinsecă cu diversitatea 
actelor de culegere, transcriere şi catalogare a creaţiei muzicale, la un loc cu informaţiile 
aferente. Brăiloiu consideră că „o muzică populară este indiscutabil legată de manifestările 
vieţii sociale ţărăneşti care, la rândul ei, îşi are izvoarele într-o manieră specială de gândire, 
de simţire şi de trăi. Era, deci, inevitabil, că investigaţiile  să se extindă, în afară creaţiei 
muzicale, propriu-zise şi la condiţiile şi mediul în care ea s-a născut şi supravieţuieşte.  
Cercetătorului  i se oferă, astfel, o perspectiva amplă şi generoasă asupra creatorului şi 
problematicii genezei actului sau izvodit într-un mediu dat“, recunoştea Harry Brauner, în 
calitate de discipol al savantului. 

În anul 1930, la Runcu, în Gorj, a fost organizată o amplă cercetare monografică, afirmă 
profesorul Brauner,în cursul căreia au fost scoase la lumina o seama dintre cele mai 
frumoase şi mai tipice creaţii folclorice gorjenesti: „Cântecul lung“ de dragoste, horele şi 
sârbele olteneşti, „Ale mortului”, etc. Fermecat de frumuseţea fără seamăn a folclorului 
oltenesc, Constantin Brăiloiu s-a preocupat să-l facă cunoscut pe întreg cuprinsul ţării. 
Avându-l pe Harry Brauner alături, a convins cu greutate casele producătoare de discuri să-
şi schimbe politică repertorială, promovând, măcar în parte, creaţii autentice, valoroase  şi 
reprezentative.  

Încă din anul 1929, Harry Brauner şi profesorul sau, Constantin Brăiloiu erau preocupaţi 
de felul în care negustorii de case de discuri difuzau un repertoriu pretins popular, care se 
dovedea a fi nu numai lipsit de orice valoare dar, de cele mai multe ori, dăunător, prin 
vulgaritatea lui.În felul acesta însăşi soarta cântecului nostru popular trecea la o faza de 
promovare însănătoşită a repertoriului comercial. Primele discuri înregistrate purtând girul 
Arhivei de Folclor, s-au vândut că pâinea caldă, spre marea satisfacţie profesională a celor 
doi folclorişti, dar şi materială, a negustorilor,care fuseseră câştigaţi,între timp,pentru cauza. 
Este vorba de celebrele tarafuri argeşene, îşi aminteşte, cu nostalgie Harry Brauner, care 
cântau în gură Pieţii, Ioniţă Bădiţa şi Ion Matache. 

Taraful lui Nicolae Zlataru, Ioana şi Marina  Zlataru, Ilinca Bobirci, Constantin Bobirci,toţi 
din Runcu, Ioana Piper din Arcăni, Ilinca Burlan din Rovinari şi mulţi alţii, au ajuns vestiţi în 
toată ţară,ducând până departe,în afară graniţelor, faima cântecului oltenesc,graţiei 
iniţiativei celor doi împătimiţi de muzică folclorică tradiţională.  

Timp de zece ani (1928 – 1938), ca asistent al magistrului, la Arhivă de Folclor a Societăţii 
Compozitorilor Români, H. Brauner culege, împreună cu acesta,comori nepreţuite din 
tezaurul muzical autohton şi se preocupă să le repună în circulaţie prin cunoscutele 
„înregistrări electrice” pe discuri, spre a redă poporului propria-i creaţie, într-o formă 
artistică şi estetică model,mijlocită de vocile rămase celebre în istoria cântecului popular 
românesc , ale Mariei Tănase şi Mariei Lătăreţu, pe care cei doi o aduc în 1937 special la 
Bucureşti pentru a-i înregistra cântecele la Arhivă, mai întâi pe cilindri de ceară ,şi apoi, pe 
discuri, la ,,Casă Columbia”. 

Muzica oltenească pătrunsese în cel mai mare oraş al României, uimindu-i pe 
bucureşteni cu ritmurile ei îndrăcite de sârbe, sau cu nobleţea şi gingăşia melodică a 
doinelor. Este perioada anilor 1934 – 1937 când, Maria Tănase, realizează primele ei discuri la 
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Casă Lifa, condusă de Harry Brauner, şi când Maria Lătăreţu, cu chitară de gât, la crâşmă 
gorjenilor de pe lângă Gara de Nord, le cânta cântecele runcanilor, marcând primele întâlniri 
cu folcloristul care avea s-o facă celebra. 

În anul 1935 s-a organizat în comună năsăudeană Şanţ o cercetare de teren în cadrul 
unei monografii sociologice condusă de profesorul Dimitrie Gusti,la care au participat, pe 
lângă Constantin Brăiloiu, Harry Brauner, Ilarion Cocisiu, Tiberiu Alexandru, H.H. Stahl şi alţii.      

Acesta a fost anul în care, pentru prima dată în istoria milenară a existenţei sale, 
folclorul românesc capătă botezul străinătăţii, al lumii întregi. Graţie eforturilor depuse de 
Constantin Brăiloiu şi Harry Brauner, s-a putut organiza participarea unui grup folcloric de 
dansatori ţărani,căluşarii din Pădureţi – Argeş, la un mare festival internaţional de folclor 
care se ţinea la Londra. Succesul a fost imens. Marea sala Albert Hall, plină până la refuz de 
un public entuziast, a ovaţionat în picioare, minute în şir. Presă internaţională a dedicat 
evenimentului coloane întregi, cinstind, astfel, spiritul naţional şi tradiţia culturală a 
românilor. În anul 1938, acelaşi grup de căluşari, de data aceasta, condus numai de 
profesorul Harry Brauner, a reprezentat din nou culorile patriei la aceeaşi confruntare 
internaţională. Şi de această dată, primirea solilor artei populare româneşti a fost dintre cele 
mai entuziaste. 

Prezenţa lui Constantin Brăiloiu şi implicarea sa ca specialist în cadrul cercetărilor 
monografice iniţiate de ,,Institutul Social Român” condus de Dimitrie Gusti, a avut un rol 
precumpănitor în elaborarea unei concepţii originale privind interpretarea fenomenului 
folcloric. 

Este vorba despre cercetarea monografică din comună bucovineană Fundul Moldovei, 
care l-a inclus, printre alţii, şi pe profesorul Mihai Pop, pentru folclorul literar. 

Splendidele cântece populare descoperite în Fundul Moldovei i-au călăuzit adeseori 
paşii profesorului Brăiloiu, însoţit de Harry Brauner, pe meleagurile Bucovinei. Cele mai 
importante, ca valoare poetico – muzicală,au fost înregistrate ulterior pe discuri,după cele 
mai moderne procedee tehnice ale timpului,într-o acţiune de alcătuire a unor antologii 
sonore care să cuprindă creaţii reprezentative din întreagă ţară.  

Atunci a fost înregistrată şi o străveche doina, considerată etalon, de la Pârască 
Grămadă din Fundul Moldovei, o adevărată comoară de cântec şi simţire românească care a 
impresionat profund miile de ascultători din sala Albert, Hall din Londra, în iarnă lui 
1938,când un grup însemnat de ţărani din Fundul Moldovei, condus de Constantin Brăiloiu şi 
de Harry Brauner au prezentat spectatorilor din capitală Marei Britanii câteva din cântecele 
şi obiceiurile românilor bucovineni.  

Acesta era al treilea mare succes repurtat de grupuri de ţărani români,trimişi de Arhivă 
de Folclor a Societăţii Compozitorilor Români peste hotare.  

Cei zece ani de activitate la Arhivă de Folclor a Societăţii Compozitorilor Români au 
însemnat una dintre perioadele cele mai fecunde din activitatea de folclorist a lui Harry 
Brauner. Un număr de câteva zeci de mii de cântece şi jocuri populare din diverse zone 
folclorice ale ţării, aflate azi în arhivă de fonograme a Institutului de Folclor „Constantin 
Brăiloiu” al Academiei Române, din Bucureşti, stau mărturie vie de intense activităţi de 
culegeri şi cercetări pe teren efectuată de Harry Brauner, alături de Constantin Brăiloiu, 
cărora li s-au alăturat, pe parcurs, şi alţi colaboratori. Din  inima Olteniei, de la Runcul 
Gorjului, până la Mărul din Banat, din Fundul Moldovei până-n Maramureş, din Pădureţii de 
Argeş şi Ogrăzile – Teleorman, până în Dobrogea, din Peştera – Braşov, până în Tătaru’ – 
Brăila, din Bucureşti în Bucovina, din Şanţ la Plopii Slăviteşti în Câmpia Dunării, străbătând 
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ţară în lung şi în lat, cu piciorul sau în căruţă, Harry Brauner a dat pildă unei înalte îndatoriri 
patriotice şi a împlinirii unei adevărate misiuni culturale faţă de patrie, alegând şi conservând 
cu pricepere cântările neamului, carte veşnic vie, emoţionantă, a existenţei sale. 

În plină formă ştiinţifică, tânărul cercetător este nevoit, din păcate, să se retragă în 
toamna anului 1940,că profesor de muzică la  catedră de la Liceul  Teoretic Evreiesc ,,Barbu 
Delavrancea”, unde îl are că şi coleg de cancelarie pe viitorul mare lingvist, Alexandru 
Graur,dar şi pe Alexandru Sanielivici, profesor de fizică,care ulterior a fost trimis la Viena că 
reprezentant al României, la ,,Institutul de Fizică Nucleară“.  Şi aici, între anii 1940–1944, 
împreună cu binecunoscutul filolog Jacques Byck, îşi continuă cercetările asupra folclorului 
românesc, analizând raportul textului poetic popular cu muzică însoţitoare, descoperind 
legătură intimă, obligatorie între universul poetic exprimat de un text, creaţie originală, şi 
melodia sub care circulă că fapt de cultură populară, J.Byck analizând textele poetice, 
Brauner ocupându-se de, melodii. 

Interzicându-i-se a se mai ocupă de folclor, Harry Brauner, în pofida restricţiilor absurde, 
impuse de autorităţile legionare cooptate la guvernare, continuă, pe ascuns, să culeagă 
cântecul popular românesc, cu predilecţie, pe tematică de război. (Importante creaţii despre 
Războiul de independenţa şi despre Primul război mondial, precum şi din cel de al Doilea 
război mondial). Creaţiile erau culese de la soldaţii reveniţi de pe front sau de la muncitorii 
fabricii ,,Gabel“,cu asumarea unor riscuri majore imprevizibile. 

Că un protest la această interdicţie, Maria Tănase accentua într-un interviu (în care era 
obligată să-i „tacă” jumătate din nume!) la întrebarea: „Cine ţi-a călăuzit primii paşi şi 
cuvântul decisiv al cui a fost,la începuturile carierei tale?”  Ea a răspuns: „Esenţial a fost sfatul 
şi trudă unui bun prieten Harry...” („Duminică“ din 30 mai 1943).  

Între 1944-1949, Harry Brauner lucrează în calitate de consilier muzical la Societatea 
Română de Radiodifuziune, unde avea în sarcina conservarea Arhivei din folclor şi la 
Ministerul Informaţiilor (1945). 

În 1945 profesorul este numit consilier pentru folclor şi la ,,Fundaţiile Regale”, unde era 
director  scriitorul şi etnograful Emil Bucuta. 

În acelaşi an publică culegerea ,,Cântecele oamenilor muncii”, în colaborare cu 
muzicologul George Derieteanu. 

În 1946, Harry Brauner înfiinţează orchestra de muzică populară „Barbu Lăutaru” iar în 
următorul an, Maria Lătăreţu este angajată că solistă, prin concurs, unde va face o strălucită 
carieră. 

Doi ani mai târziu, în 1948, Harry Brauner fondează, cu sprijinul lui Petru Groza, Institutul 
Naţional de Etnografie şi  Folclor, devenind primul sau director. Prietenia Lenei Constante şi 
a Dorinei Rădulescu, soţia lui Gogu Rădulescu, importantul lider comunist din timpul lui 
Gheorghe Gheorghiu Dej şi Nicolae Ceauşescu cu scenografa Heartă Schwamen, alias Elena 
Pătrăşcanu, a facilitat, printr-o intervenţie la autorităţile timpului a doamnei Pătrăşcanu, 
repartizarea unui sediu pentru INEF. 

În anul 1949  este numit şef al catedrei de folclor  la Conservatorul din Bucureşti şi 
profesor la Academia de Muzică Religioasă din Capitală, unde funcţionase,în calitate de 
rector şi profesor, Constantin Brăiloiu, între anii 1929-1935. 

Că director al INEF,profesorul Brauner  iniţiază cursuri de învăţare a naiului (pentru 
care-l cheamă pe Fănică Luca) a cobzei (predat de Ion Zlotea), a ţambalului etc, pentru tot 
mai largă răspândire a meşteşugului de a mânui aceste instrumente tradiţionale ale 
folclorului nostru, aflate în pericol de dispariţie.  
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Dacă vechea Arhivă de Folclor condusă de Constantin Brăiloiu avea doar 3 angajaţi 
permanenţi, Institutul nou înfiinţat numără acum în jur de 80 de cercetători profilaţi anume 
pe studiul folclorului muzical, literar şi al jocurilor populare.  

Evenimente tragice îl rup din nou pe profesor de preocupările nobile în care era angajat 
Harry Brauner, acesta, abia după 1966, revine în actualitate, şi începe o tulmutoasa şi 

rodnică activitate cultural-ştiinţifică.  
În acelaşi an, îşi inaugurează conferinţele publice; în 1968 reintră în Uniunea 

Compozitorilor, iar în 1971 este numit profesor la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din 
Bucureşti şi director al Laboratorului de etnomuzicologie care a luat fiinţă odată cu instalarea 
să aici. În 1973, noul redactor şef al revistei „Flacăra”, poetul Adrian Păunescu, îi anunţă 
intrarea triumfală la revista printr-un articol omagial intitulat simbolic „Un alt mare Brauner” 
(poetul făcea aluzie la existenţa celuilalt frate al sau, celebrul pictor Victor Brauner). 

În „Flacăra”, Harry Brauner inaugurează o rubrica permanentă în care militează 
împotriva „poluării“ folclorului, termen care îi aparţine şi care s-a bucurat de o largă 
apreciere din partea specialiştilor, dar, mai ales, a publicului larg cititor.  

Televiziunea română, în acelaşi an, îl omoagiiaza pe Harry Brauner într-un film  folcloric 
de autor: ,,Apa vie, leac să-ţi fie”, un ,,remarcabil teleportret, pictat în culori calde, foarte 
calde de o Catinca Ralea, toată numai breton, şoaptă şi delicateţe”, alături de celebrul 
operator de imagine Boris Ciobanu. 

- Ce frapează în imaginile surprinse de Boris Ciobanu este ,,subliniiaza Ecaterina 
Oproiu ştiinţă lui de a aduce sufletul pe micul ecran, de a-l fotografia, albul lui tare şi umbra 
lui sculpturală, de a-l ritma (privirea lungă a aparatului ridicată spre o gură ştirbă, spre o 
broboadă trasă ruşinos peste faţă şi apoi răsturnată brusc de la nostalgie, la glumă)”. 

- ,,Îmi cerea să le dau lecţii de Maria Tănase“, spune la un moment dat Harry Brauner, 
moment în care privirea aparatului îl caută prin odaie pe discipol, tânărul care studiase 
limbile slave, vorbea limba coreeană, analiza fantasticul în artă chineză, devora 
documentarea maestrului şi acum cânta balade din bătrâni, le cânta cu foc şi cu vălvătaie, 
Alexandru Mica (n.n.)”. Spre sfârşitul vieţii, cu ultimile resurse de energie, Harry Brauner şi-a 
adunat toate gândurile unei vieţi închinate folclorului şi spiritului nostru naţional, în cartea 
purtând un titlul sugestiv: „Să auzi iarba cum creşte”, un veritabil cântec de lebădă, o carte 
de înţelepciune în care,autorul ei lasă îndemnul testamentar: ,,arta populară trebuie 
observată cu atenţie şi mai cu seama,cu multă discreţie”,ca o dominantă a personalităţii sale 
de folclorist. 

- Biblioteca Judeţeană din Braşov a organizat în ziua de 11 decembrie 1979 la orele 
17,00, în Sala de Festivităţi a Biblioteci, în prezenţa unui numeros public, lansarea cărţii,, Să 
auzi iarbă cum creşte”. Au fost prezenţi autorul, poetul Ioan Alexandru, profesorul Emil 
Micu, cunoscut istoriograf şi alţii. 

Filosoful culturii Constantin Noica i-a scris lui Harry Brauner în  legătură cu volumul nou 
apărut: „Ţi- am citit cu mare sete şi cu multă mirare cartea. 

Este o carte nebună şi adevărată,aşa cum ţi-a fost viaţa. Cartea ta nu are nici cap,nici 
coadă,dar are miez. Nu respectă niciun fel de reguli ale scrierii de carte şi totuşi va înnota 
bine prin apele timpului.” 

În ultimul sau deceniu de viaţă, Harry Brauner se confesa: „Cântecele oamenilor acestui 
pământ mi-au umplut întreagă viaţă. 

În preajma neasemuitelor cântece am fost copleşit, nu numai de frumuseţea lor,dar şi 
de tămăduitoarea lor putere“.  
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Marin Preda, în romanul „Cel mai iubit dintre pământeni”, îl creionează ca personaj pe 
acel „evreu pasionat de folclorul românesc, un om de cultură rafinat, care se străduia, 
aproape zilnic, să ne convingă de marile valori ale cântecelor noastre populare. Ştia bocete 
de o frumuseţe care te înfiora, cântece tragice de despărţire, de dor, de nuntă, unele 
sublime, altele brutale şi groteşti, cum nu auzise nimeni niciodată”. (Marin Preda, ,,Cel mai 
iubit dintre pământeni”, Buc., Cartea Românească, 1980, volumul ll, pp 178-180). 

O altă secţiune a cărţii, „Gânduri despre folclor”, stabileşte câteva jaloane ale devenirii 
cântecului popular în contemporaneitate, el continuându-şi viaţa nu rareori pândită de 
pericole, îmbogăţindu-se,căpătând noi străluciri de splendoare şi profunzime. 

,,Poluarea folclorului”, idee introdusă mai demult de  Harry Brauner, este o primejdie 
pe care nimeni nu o poate trece cu vederea. 

Etnomuzicologul lupta pentru păstrarea stătătoare a personalităţii singulare a 
cântecului popular care nu poate fi înlocuită de înfloriturile adaptate de la alte genuri 
muzicale, precum nici înnoirile opuse spiritului sau, de cele mai multe ori dăunătoare, altoiuri 
rele puse pe trunchiul reavăn al solarului copac. 

Identificarea prin cântec cu neamul şi istoria poporului, identificarea lui cu puterea de 
rezistenţă şi străbatere,iată, poate,cea mai preţioasă teza a acestei cărţi străbătută de 
fulgerul patriotismului militant prin cântec, rod ales al spiritualităţii sufleteşti  al României 
din toate timpurile”, conchide autorul. 

Reputatul folclorist Iordan Datcu l-a inclus pe Harry Brauner în Dicţionarul etnologilor 
români, printre Autori, Publicaţii periodice, Instituţii, Mari colecţii, Bibliografii-Cronoloage, 
apărut la Editura Saeculum I, 2006, p.139, o scurtă prezentare biografică ,alături de unele 
consideraţii la cartea acestuia ,,Să auzi iarbă cum creşte” despre care consemnează: autorul 
,,reuneşte amintiri, mărturisiri, medalioane de mari exegeţi ai culturii populare româneşti şi 
de interpreţi ai muzicii noastre, cronici ale discului, subliniind că lucrarea îl recomandă pe 
cunoscătorul de la sursă al muzicii populare, al folclorului, în genere care studiază fenomenul 
folcloric în contextul vieţii socio-culturale, toate observaţiile din această atât de originală 
carte fiind rodul unei îndelungate şi răbdătoare,erudite cercetări a realităţii folclorice în 
desfăşurarea ei. Cercetătorul nu a găsit în cântecul popular doar valori artistice, ci şi o 
tonifiantă vigoare...Cunoscător al întregii arii folclorice româneşti,autorul face consideraţii 
interesante despre folclorul maramureşean, sălăjean, bihorean, hunedorean, oltenesc, 
muntenesc, moldovenesc, bucovinean. Din volum, mai remarcă Iordan Datcu, aflăm o serie 
de amănunte privitoare la grijă lui Brauner de a face cunoscut tezaurul nostru folcloric şi 
dincolo de graniţele ţării: sunt concludente,obeserva acesta paginile în care autorul descrie 
spectacolele date în Anglia (1935) de căluşarii din Pădureţii Argeşului şi de echipa din 
Bengeştii Gorjului,la Constantinopol (1936). Interesează deopotrivă paginile despre C. 
Brăiloiu, D.G. Kiriac, D.Gusti, Sabin Drăgoi, Bela Bartok, Maurice Ravel, Yehudi Menuhim, 
Jacques Lassaigne, Marcel Cellier, Maria Tănase, (la formarea căreia Brauner a avut un rol de 
seamă), Gheorghe Zamfir şi alţii. În concepţia lui Brauner,apreciază Iordan Datcu, misiunea 
folcloristului contemoran constă în ,,cunoaşterea şi păstrarea,într-o formă cât mai pură a 
fondului de aur al străvechii noastre culturi”. Muzicologul crede în trăinicia şi autenticitatea 
folclorului românesc şi propune măsuri pentru ferirea lui de poluare, de pericole cum sunt 
standardizarea, uniformizarea, şablonizarea. 

În încheiere, folcloristul nu omite să menţioneze şi faptul că Harry Brauner ,,îngrijeşte 
editarea muzicii româneşti pe discuri la casele Columbia şi Lifa din Bucureşti, în perioada 
1936-1938”. 
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Cântecul de lebădă al lui Harry Brauner „Să auzi iarba cum creşte”, a fost evocat cu mult 
entuziasm şi pertinentă de numeroşi scriitori şi oameni de cultură printre care: Petru 
Comarnescu, Al.Cerna-Rădulescu, Tia Şerbănescu, Ecaterina Oproiu, Zigu Ornea, Paul 
Anghel, Sânziana Pop, Adrian Păunescu căruia personalitatea lui Brauner i-a inspirit o baladă 
în stil folcloric, transpusă pe muzică de Victor Socaciu, Eugen Barbu, Dan Zamfirescu, 
Antoaneta Tănăsescu, Ioana Ieronim, Ioan Alexandru, Florin Mugur, Adrian Anghelescu, 
Tudor Octavian, Nichifor Crainic. Volumul sus- amintit se cuvine a fi reeditat,dat fiind faptul  
că  din el lipsesc aproximativ 70 de pagini cenzurate dintre articolele publicate mai întâi în 
revista „Flacăra”, în care autorul se exprimase liber, constată prestigiosul folclorist, 
octogenarul Iordan Datcu 

Redutabilul muzicolog Viorel Cosma sistematizează,pe compartimente opera lui Harry 
Brauner,atât cât a fost ea, atât cât a fost lăsat s-o izvodească, în ,,Enciclopedia muzicii 
româneşti” (ll, 2007, p.197-198): muzicologie şi etnomuzicologie, două articole, fiecare de 
câteva pagini; memorialistică, ,,Să auzi iarba cum creşte” (Editura Eminescu, 1979); ediţii 
critice, ,,Cântecele oamenilor muncii” (1945), în colaborare cu George Derieteanu, ilustraţii 
muzicale pentru teatru, ,,Cosma” (1973), piesă după ,,Unchiul Anghel” şi ,,Haiducii” de Panait 
Istrati, ,,Păpuşile harnice”, de Lena Constante; două cântece pentru copii, pe versuri de 
Cicerone Theodorescu şi, respectiv, Marcel Breslaşu, muzică vocală, ,,Cântece populare 
armonizate pentru voce şi pian” (1929), ,,La moartea lui Ştefan cel Mare”, poem dramatic 
pentru voci şi percuţie, pe un text de Ştefan Octavian Iosif (1968).  

Din această lista lipsesc, regretabil, cele peste 5000 de melodii populare culese între anii 
1928 şi 1939, perioada în care Harry Brauner a lucrat că secretar al Arhivei de folclor al Uniunii 
Compozitorilor Români, participând la campaniile monografice de la Drăguş – Făgăraş, 
(1929) şi Runcu-Gorj (1930) că şi la alte campanii menţionate în cele de mai sus. Lipseşte din 
lista domnului Viorel Cosma volumul facsimilat, în două ediţii, ultima la ,,Ars Docendi” în anul 
2000, ,,Melodii compuse în temniţele Aiudului” pe texte de Mihai Eminescu, St.O. Iosif, 
Al.Macedonschi, Tudor Arghezi, Elena Farago, Rainer Maria Rilke, Nichifor Crainic, 
evaluează, pertinent, distinsul folclorist, Iordan Datcu. 

Harry  Brauner este şi omul care a descoperit şi a promovat  talente de referinţă ale  
melosului folcloric tradiţional românesc: Maria Tănase, Maria Lătăreţu, Gheorghe Zamfir, 
Alexandru Mica, semnatarul acestor emoţionante rememorări de suflet şi de tristă aducere 
aminte, consemnează acelaşi distins autor. 

Harry Brauner, supus unei operaţii de cancer la colon, la Spitalul Universitar ,,Carol 
Davilla” din Bucureşti, moare, a două zi, sub privirea disperată a Lenei Constante care îl 
supraveghease permanent, din cauza unei embolii neprevăzute de medici, la dată de 11 
martie 1988, în Bucureşti, fiind incinerat la fostul Crematoriu „Cenuşa”.  

La căpătâiul sau au vegheat rude şi prieteni de familie, foşti colegi de puşcărie, dar şi 
faimosul academician Alexandru Graur cu care legase o strânsă prietenie în anii prigoanei 
legionare când Harry Brauner era profesor la fostul Liceu Teoretic Evreiesc ,,Barbu 
Delavrancea” din Capitală, iar acesta era chiar director al respectivei unităţi de învăţământ 
(1941-1944). 
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II. 
Cuvântări ale personalităţilor culturale 

pe scena Festivalului-concurs „Maria Tănase“ 
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Ediţia I, 1969 

 

 
Afișul Festivalului „MARIA TĂNASE“, ediția I, 1969 
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Urez primului Festival și concurs naţional de muzică 
populară de la Craiova, să crească și să înflorească la fel 
cum a crescut și a înflorit din pământul oltenesc – Maria 
Tănase. 

Să intre în tradiţia culturii românești această 
manifestare și să rămână peste ani cu tinereţea cântecului 
popular și cu gloria marei cântăreţe al cărei nume îl poartă. 

 
Ion DUMITRESCU 

Președintele Uniunii Compozitorilor din România 
 
 
 
 
JURIUL ediţiei din 1969: 
 
Preşedinte de onoare: 
ION DUMITRESCU – compozitor, maestru emerit al artei, preşedintele Uniunii 

Compozitorilor din R.S. România 
 
 
Preşedinte: 
DUMITRU D. BOTEZ – prof.univ., maestru emerit al artei 
Vicepreşedinte: 
MIHAIL BÎRCĂ – compozitor, Craiova 
 
 
Membri: 
HARRY BRAUNER – folclorist, Institutul de Etnografie şi Folclor Bucureşti 
GHEORGHE CIOBANU – prof. univ., folclorist, Conservatorul „George Enescu“ Iaşi 
ION CRIŞAN – folclorist, compozitor, Timişoara 
IOSIF HERŢEA – folclorist, Institutul de Etnografie şi Folclor Bucureşti 
LUDOVIC PACEAG – metodist, Centrul de Îndrumare a Creației  Populare şi a Mişcării 

Artistice de Masă Bucureşti 
CONSTANTIN PALADE – compozitor, Bucureşti 
PETRE SEVERIN – compozitor, directorul Şcolii Populare de Artă Craiova 
CONSTANTIN UNGUREANU – dirijor, inspector la Consiliul Județean de Cultură şi 

Educație Socialistă Dolj 
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Florea FIRAN, 
întemeietorul Festivalului Cântecului popular românesc „Maria Tănase“,  

Cuvânt de deschidere la ediţia I, Craiova, mai 1969  
 

(imagine-foto din arhiva personală Fl. Firan) 
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Afişul - program al ediției I a festivalului 
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Afișul - program al Sesiunii de comunicări „Cântecul popular românesc“, 
ediția I, 1969 
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Invitație (1969) 
 
 
                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora în „Piața Unirii“ 
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                                 Ana Munteanu                                Ecouri din presa vremii 
 

 

 

 

 

     
 

Din presa vremii 
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Ediţia a II-a,  1971 

 

 
 

Afișul Festivalului „MARIA TĂNASE“, ediția a II-a, Craiova, 1971 
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Cuvînt rostit la închiderea Festivalului „Maria Tănase“, ediția a II-a, de către 

compozitorul Ion DUMITRESCU, maestru emerit al artei, preşedintele de onoare al 
Festivalului „Maria Tănase“. 

 
Stimaţi tovarăşi şi prieteni, 
Capitala Olteniei e în drept să se mîndrească acum, la închiderea ediţiei, cu ce! mai 

frumos Concurs şi Festival de muzică populară. 
Nu este întîmplător faptul, că în România, au devenit tradiţionale concursurile şi 

festivalurile folclorice, naţionale şi internaţionale. 
Cîntecul popular, dansul popular, manifestările de artă plastică populară, au ajuns să fie 

cunoscute în toată lumea şi apreciate prin originalitatea, prospeţimea şi nobleţea lor. 
Arta noastră populară vine de departe, din străfundurile istoriei şi vieţii noastre sociale, 

sortite în decurs de milenii, atîtor prefaceri şi frămîntări şi totuşi, păzindu-şi neatinse 
constanţele fundamentale. 

Cîntecele noastre sînt ca pietrele de rîu, peste care apele repezi, învolburîndu-se de-a 
lungul vremurilor, le-au şlefuit, cîntecele noastre au prins în fiinţa lor permanenţa lutului, pe 
care ne-a aşezat istoria. 

Peste vremuri şi stihii, forţa magnifică a sufletului românesc străbate vie cu dragostea de 
oameni, de viaţă, de bine şi frumos, în înfrăţire cu natura, codrul şi izvoarele, cerul şi stelele, 
cîmpul şi florile... 

Şi de asemenea, nu e întîmplător faptul că, Oltenia noastră apare astăzi ca un centru 
important, pe harta culturală a României. 

Intensitatea istorică daco-romană a acestui colţ binecuvîntat de ţară i-a transmis 
incandescenţa din spiritualitatea unor străvechi şi nobile culturi. 

La miază-zi şi apus, balaurul de argint al Dunării, încolăcit în dragostea-i milenară, la 
miază-noapte, stîncile neclintite ale Retezatului, arcuit peste plaiuri, slobozindu-şi la vale pînza 
de ape, iar la soare-răsare, sfoara dreaptă a Oltului, voinicul năzdrăvan din doinele şi 
legendele, ce nu se mai sfîrşesc. Oltenia, este păstrătoare de mari comori ale artei populare, 
căreia îi depun aici, omagiul liric şi cald al inimii mele, pentru această primăvară craioveană, 
înflorită de cîntece. 

Nu se putea un dar mai de preţ şi mai bine venit, artiştilor populari şi iubitorilor de 
muzică, decît acest Concurs şi Festival - o adevărată sărbătoare populară, coborâtă între noi 
din gânduri bune şi patriotismul organizatorilor. 

N-a lipsit din competiţie nici-o regiune folclorică, nici un judeţ: muncitori, ţărani, 
intelectuali - tineri şi bătrîni, s-au făcut mesagerii artei şi culturii noastre noi, înfrăţiţi în acelaşi 
timp. prin tradiţie, cu străbunii mileniilor, care ne-au precedat pe aceste meleaguri. 

Demn de toată cinstea şi plin de îndemnuri, rămîne faptul de a fi înscris pe frontispiciul 
acestui Concurs şi Festival al cîntecului românesc, numele admirabilei noastre cîntăreţe 
populare - vlăstar al Olteniei - Maria Tănase. 

În numele Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, în numele Uniunii Compozitorilor, în 
numele muzicienilor noştri şi al meu personal, felicit pe laureaţii celui de-al doilea concurs al 
cîntecului popular, felicit pe oamenii vrednici din capitala Olteniei, care l-au iniţiat şi l-au 
organizat cu atîta măiestrie. Mulţumesc gazdelor bune, care ne-au purtat de grijă cu multă 
atenţie şi dragoste, mulţumesc membrilor juriului, care s-au ostenit să aleagă dintre cele mai 
frumoase flori, buchetul pe care vi-1 prezentăm astă-seară, mulţumesc publicului craiovean 
pentru interesul şi entuziasmul, arătate întotdeauna. 

Duminică, 30 mai 1971 
Craiova 
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Cuvântul rostit de prof. D.D. Botez, maestru emerit al artei, președintele festivalului, la 

închiderea ediției a II-a a Festivalului și Concursului de muzică populară românească „Maria 
Tănase“. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Onoraţi auditori, 
 
Sunt bucuros să văd alături de Domniile Voastre cum dintr-

o frumoasă serbare populară - hai să-i spunem „festival“, într-
un limbaj mai modern - aşadar dintr-un festival iniţiat acum doi 
ani de o mână de entuziaşti, şi purtînd numele admirabilei 
interprete de muzică populară românească, aceea care a fost 
Maria Tănase, se înfiripă sub chiar ochii noştri o tradiţie, care nu 
este numai a perpetuării lui din doi în doi ani, ci mai presus de 

toate, aceea a punerii în valoare a cîtor mai multe din comorile muzicii şi versului popular 
românesc, de a le păstra neştirbită frumuseţea şi autenticitatea, de a le interpreta la înălţimea 
artistică pe care o merită. 

Organizarea acestui festival a însemnat grele eforturi, de care poate că mulţi dintre noi 
nici nu îşi dau seama. De aceea să adresez organizatorilor, sincere şi calde felicitări şi 
mulţumiri, pentru serile de neuitat pe care le-am petrecut în această sală împreună. 

Pe de altă parte nivelul crescînd al interpretării cîntecului popular, ne arată importanţa 
pe care concurenţii o acordă Festivalului „Maria Tănase“ şi prestigiul de care el se bucură în 
toată ţara. Se cuvine dar să adresăm mulţumiri şi felicitări tuturor concurenţilor participanţi 
la această a doua ediţie a festivalului, şi în primul rînd celor ce au fost încununaţi cu 
binemeritatele distincţii. De asemeni, adresăm mulţumiri tuturor celor ce au colaborat la buna 
desfăşurare a spectacolelor. 

Evident, nu pot uita pe colegii mei din juriu, care cu autoritate şi competenţă, cu 
obiectivitate şi principialitate au cîntărit valoarea fiecărui candidat, alegînd din atiţia buni pe 
cei mai buni, şi stabilind o erarhie de care nu ne îndoim că este clădită numai prin spiritul 
autenticelor valori. 

Le mulţumesc tuturor şi urez ca Festivalul „Maria Tănase“ să devină în scurtă vreme o 
adevărată întrecere naţională, spre bucuria noastră, a tuturor. 
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   Irina LOGHIN           Angela BUCIU              Lucreția CIOBANU 

 

 
 

Concurenți (1971)  
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Ediţia a III-a, 1973 

 

 
 

Afișul - program al Sesiunii de comunicări „Cântecul popular românesc“, 
ediția III, 1973 
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Stimaţi oaspeţi, 
Stimate gazde, 

 
Răspunzînd cu plăcere chemării, participînd cu emoţie la acest important eveniment, 

înţelegînd adînca lui semnificaţie, îmi exprim de la început toată admiraţia şi recunoştinţa mea 
întreagă faţă de cei ce s-au străduit cu pasiune, pentru împlinirea la înalt nivel a lucrurilor. 

Mulţumesc forurilor de partid şi de stat din Craiova, Comitetului de cultură judeţean, 
tuturor celor care au contribuit la organizarea şi desfăşurarea festivităţilor. 

Mişcarea artistică de amatori a ajuns la o înflorire pe care n-au cunoscut-o niciodată aceste 
plaiuri. Permanentele îndemnuri, bunele îndrumări, largile posibilităţi oferite, dar şi elanurile şi 
destoinicia oamenilor, au transformat aceste competiţii populare în adevărate sărbători ale 
culturii noi, însufleţitoare pentru întreaga ţară. 

De sus. dinspre plaiurile munţilor, de jos de la Dunăre, din luncile Oltului, ale Argeşului şi 
Ialomiţei, din toată ţara românească de peste munţi, din Harghita, din Năsăud, din Sălaj şi din 
Banat, din Moldova de Sus şi de Jos, din Vrancea, din Suceava, din Botoşani, de pe tot cuprinsul 
binecuvîntatului pămînt strămoşesc, s-au strîns la Craiova, în tradiţionala nedeie muzicală, 
artiştii populari, aducînd cu ei cîntecul şi portul, bucuriile şi entuziasmele care umplu aceste zile 
înflorite de primăvară. 

Prăznuim de la o vreme în oraşul Băniei o sărbătoare nouă, cu rezonanţă de legendă, 
sărbătoarea întrecerii în glasuri şi pe strune în Festivalul şi Concursul interpreţilor de muzică 
populară iniţiat şi organizat în capitala Olteniei, aflat în acest an la cea de a III-a ediţie. 

Maria Tănase - numele vestit al celei mai populare cîntăreţe, îşi întăreşte dreptul de simbol 
al măiestriei neîntrecute olteneşti şi sub faima lui continuă şi se adînceşte tradiţia nobilă a 
festivităţilor. 

Vremurile noi pe care le trăim astăzi împreună cu întreg poporul nostru, încrustează pe 
răbojul lor fapta vrednică a oltenilor, pilduind-o peste anii ce vor veni. Pentru că, aşa cum am 
înţeles cu toţii, nu numai cu gîndul la prezentarea folclorului tradiţional au fost chibzuite Concursul 
şi Festivalul, dar şi pentru stimularea şi valorificarea de noi creaţii, pentru înnodarea tradiţiilor cu 
prezentul şi viitorul, pentru perenitatea celui mai de preţ şi mai adînc sentiment înrădăcinat de 
întotdeauna în sufletul omenesc - Frumosul - în deplina şi larga lui afirmare. 

Prezent de la început la toate cele trei ediţii cu dragostea şi întreaga mea bucurie în mijlocul 
dv., impresionat de însufleţirea şi optimismul inimoşilor organizatori, concurenţi şi iubitori de 
muzică, le adresez îndemnurile şi urările cele mai alese, încredinţat că şi de astă dată şi 
întotdeauna, muzica cinsteşte pe cei care o cinstesc, iar ostenelile depuse primesc recunoştinţa 
oamenilor care se împărtăşesc din frumuseţile acestor zile craiovene. 

În numele juriului, al muzicienilor noştri şi al meu personal, felicit pe laureaţii celui de al III-
lea Concurs şi Festival al interpreţilor de muzică populară ,.Maria Tănase“ din Craiova. 

La revedere în 1975 
Ion DUMITRESCU 

preşedintele Uniunii Compozitorilor din R.S.R. 
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Cuvântul prof. univ. Dumitru D. BOTEZ la încheiere celei de a III-a ediții a Festivalului 

„Maria Tănase“. 
 
Devenit tradiţional, Festivalul şi Concursul „Maria 

Tănase“ se desfăşoară din doi in doi ani cu rezultate tot 
mai îmbucurătoare. Spun aceasta, deoarece scopul lui nu 
este numai de a perpetua memoria mărci noastre 
cîntăreţe populare, ci şi de a scoate la iveală mereu alte 
comori de muzică şi poezie din adîncurile folclorului 
nostru, încredinţate unor valoroşi interpreţi, a căror 
principală îndatorire este de a le păstra autenticitatea. 

Cîntecul popular este deţinătorul miei perfecţiuni pe 
care nu avem voie să o alterăm prin contribuţii personale 
de natură a-l degrada. Or, tocmai in acest fapt stă marele 
talent al interpretului, care trebuie să ni-l prezinte la 
înălţimea autenticităţii lui, pentru ca tot aşa să-l putem 
transmite generaţiilor următoare. Noi trecem prin viaţă şi 
dispărem, dar cîntecul rămîne pentru a înnobila sufletele 
celor de după noi. 

Onoratul public - care seară de seară a urmărit 
evoluţia acestei competiţii - va înţelege, desigur, că 
sarcina juriului a fost deosebit de dificilă, dat fiind marele 
număr de concurenţi foarte buni; dar că, atent la 
autenticitatea cîntecelor prezentate în concurs şi la 
nivelul interpretativ al concurenţilor, juriul a reuşit pînă la urmă să realizeze o justă clasificare, 
acordînd premiile cuvenite celor mai buni dintre cei foarte buni. 

Juriul arată prin mine toată stima şi preţuirea faţă de unii concurenţi, a căror activitate în 
mişcarea artistică de amatori însumează un mare număr de ani, şi care cu talent cultivă 
cîntecul popular românesc. Fiind însă deţinătorii multor premii la concursuri anterioare, juriul 
a hotărît să le acorde diplome onorifice şi participare în programul spectacolului de gală, 
pentru ca premiile în bani să poată fi înmînate elementelor tinere, la fel de valoroase. 

Cu acest prilej, juriul mulţumeşte tuturor concurenţilor pentru strădania depusă in slujba 
cîntecului nostru popular şi-i felicită pentru înaltul nivel artistic pe care l-au dovedit, 
contribuind astfel la întărirea prestigiului acestui festival şi concurs. Le urăm tuturor depline 
succese în activitatea lor artistică viitoare. 

Juriul crede de a lui datorie să arate că repertoriul prezentat de candidaţi in acest 
concurs s-a situat la un nivel neobişnuit prin frumuseţea, originalitatea şi importanţa lui 
artistică şi documentară. Cu puţine excepţii, concurenţii au părăsit cîntecele banale, 
neinteresante, cu texte uneori lipsite de farmecul şi rafinamentul poeziei populare, - şi au 
abordat piese cu mult bun gust selecţionate, in care au predominat - lucru foarte important 
baladele şi doinele. 

O contribuţie de seamă în reuşita Festivalului şi Concursului au avut-o, fără îndoială, cele 
două orchestre care i-au acompaniat pe concurenţi şi pe soliştii consacraţi. Pentru cel neavizat 
este greu de înţeles că munca a fost uriaşă. Iată de ce juriul aduce prin mine calde mulţumiri şi 
felicitări orchestrei de muzică populară „Nicolae Bălcescu“ a Consiliului judeţean al 
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sindicatelor Dolj, dirijată de Paraschiv Oprea, şi orchestrei „Flacăra“ a Filarmonicii din Ploieşti 
dirijată de Constantin Busuioc, pentru contribuţia şi nivelul artistic arătat atît in spectacolele 
din această sală, cit şi in numeroase alte spectacole din judeţ. 

Ar fi de neînţeles să închei cuvîntul meu fără a aminti de organizatorul acestui festival, 
Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Dolj, cu sprijinul organelor de stat şi de 
partid, centrale şi locale, care întîmpinînd greutăţi şi depunind o muncă greu de bănuit, au 
reuşit să ne facă să nu simţim că toată organizarea a însemnat mari eforturi şi să ni se pară 
totul firesc, venit parcă de la sine. Adresăm deci mulţumiri, felicitări şi urări de succes 
tovarăşului preşedinte Firan şi colaboratorilor D-sale, precum şi tuturor celorlalţi factori 
menţionaţi. 

În sfîrşit, vă rcg să-mi permiteţi a adresa mulţumiri colegilor mei din juriu, în special 
secretarului juriului, Constantin Ungureanu, fără sprijinul cărora nu aş fi putut termina cu bine 
lucrările concursului. 

Să ne dorim tuturor o plăcută revedere peste doi ani, la viitorul Festival şi Concurs „Maria 
Tănase“. 
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Din albumul Festivalului (1973) 
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Aspecte din Festivalul-Concurs „Maria Tănase“ - ediția a III-a, 1973 
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Din presa vremii 

 

            
                    „Înainte“ (23 Mai 1973)       „Scânteia Tineretului“ (22 Mai 1973) 
 

 
„Scânteia Tineretului“ (22 Mai 1973) 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Colocviile ştiinţifice „Maria Tănase“ 2015 

185 

 
Un important eveniment știinţific 

 
Sesiunea științifică de comunicări „Cântecul popular românesc“ găzduit, succesiv, la 

Centrul de științe sociale și Universitatea populară a municipiului Craiova a suscitat 
interesul publicului și al specialiștilor. Consemnăm succint, câteva impresii pe această temă: 

- prof. dr. doc. Ion Chiţimia: „Sesiunea a avut un program deosebit de bogat, 
evidențiind o varietate mare de preocupări. Ea s-a bucurat de participarea unor specialiști 
de notorietate din cel mai prestigioase institute de cercetări și din mai multe centre ale 
țării. 

- prof. dr. doc. Pandele Olteanu: „Sesiunea a fost onorată de prezența unui public 
numeros, receptiv și entuziast. A fost, și aceasta, un indiciu al pasiunii pentru folclor a 
oamenilor acestei zone care a dat țării inestimabile comori de artă“. 

- Gh. N. Dumitrescu – Bistriţa: „Mă leagă de Craiova decenii de colaborare cu folcloriștii 
de aici iar de patroana Festivalului de astăzi, Maria Tănase, amintiri de neuitat. Mă bucur că 
aici, în inima Olteniei, avem un puternic mănunchi de cercetători ai folclorului“. 

- prof. Paula Dogăroiu: „M-am bucurat să văd că modeștii noștri pași în cercetarea 
folclorului local au fost apreciați de universitarii prestigioși care au onorat această 
sesiune“. 

- prof. Gh. Stănescu: „Împreună cu colegii mei de breaslă am asistat la cele două 
ședințe ale sesiunii, trăind bucuria de a constata cu câte temeinicie și pasiune este adus 
folclorul la masa de studiu“. 

 
Supliment la programului de sală nr.(2) din 1973  

al Festivalului-Concursului cântecului popular românesc „Maria Tănase“ 
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III. 
Selecţiuni din însemnările publicate în Caietele-program  

ale Festivalului Naţional „Maria Tănase“ 
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Festivalul Naţional „Maria Tănase“, ediţia XIV (1997) 

 
 

LUCEAFĂRUL DE DUPĂ-AMIAZĂ 
 
Prin numele și renumele ei Maria 

Tănase aduce un argument incontestabil al 
învingerii efemerului de către perenitatea 
frumosului. Cântecul Mariei o dată pornit în 
lume se circumscrie eternității și, ca orice 
fenomen de excepție, pare fără vârstă. 

De când știm cântecele Mariei? 
Dintotdeauna. 

Cât vor dăinui? De-a pururi. 
Viața-i trecătoare, cântecul rămâne 

mărturie peste timp. La radio, Maria Tănase pare a fi fost prezentă de la începuturi. 
Debutul ei s-a produs în după-amiaza zilei de 20 februarie 1937. 

La radio, cântecul ei pare a fi rupt din muzica sferelor și poate de aceea vorbim cu 
smerenie de „Luceafărul de după-amiază“. Maria este o „adevărată revelație“ 
(„Semnalul“, 1937) este căutatul nostru alter-ego în metamorfozarea gândului frânt în vers 
și melodia de neuitat.  

Asemenea spiritelor de excepție, Maria Tănase a creat și re-creat frumosul 
despovărându-l de impuritățile inerente generate de caracterul colectiv al folclorului și l-a 
transferat din sfera anonimatului în cea a denominării fericite. 

Poate de aceea, radioul are datoria de a perpetua exemplele de autenticitate și 
originalitate, de a le conferi statut de efigii ale spiritualității românești și universale. 

Radio „Oltenia“ Craiova a cultivat gustul estetic al ascultătorilor prin difuzarea de-a 
lungul vremii a celor mai frumoase cântece populare, a refuzat melodiile de circumstanță, 
meteorice, prezențe preferate de vulg. 

Revista radiofonică de etnografie și folclor „Izvorașul“ a găzduit doar acele prezențe 
benefice pentru gustul elevat, pledând pentru respectarea autenticității și originalității de 
interpretare. La festivalurile de folclor „Maria Tănase“ și „Maria Lătărețu“ au fost oferite 
premiile „Izvorașul“ pentru aceste calități ale repertoriului și prezenței scenice ale tinerilor 
interpreți. 

Organizarea colocviului realizatorilor emisiunilor folclorice de radio și TV în chiar 
incinta Studioului de Radio „Oltenia“ Craiova la ediția a XIV-a a Festivalului „Maria Tănase“ 
a răspuns dorinței iubitorilor de folclor. 

Dorim continuarea acestui demers, depășind efemerul unei „întâmplări frumoase“. 
În constelația de aur a Olteniei cu nume-mit ca Brâncuși, Arghezi, Sorescu, cel al 

Mariei Tănase pare a fi doritul „Luceafăr de după-amiază“. 
Gabriela RUSU-PĂSĂRIN 
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Festivalul Naţional „Maria Tănase“, ediţia XV (1999) 

 
 

 
 

 
Despre Maria Tănase se poate scrie 

oricât (dar nu oricum!), dat fiind universul 
luxuriant al manifestărilor, creațiilor şi 
încununărilor sale, contactelor prodigioase 
şi prolifice de dens eşichier şi de 
infinit peripluu. Sunt descoperite 
totdeauna, iarăşi, fațete necunoscute 
ale personalității sale, apar mereu 
prețuiri noi din țară şi de peste 
fruntarii, rememorări care dezvăluie, 
clarifică şi analizează momente mai 
puțin ştiute ale vieții şi operei sale 
nemuritoare. 

Puțini ştiu câte ceva despre 
marea prietenie dintre Maria Tănase şi 
proeminenta reprezentantă a feminis-
mului românesc. Aretia Tătărăscu, 
însoțitoarea providențială a vieții 
marelui om politic român C. Gheorghe 
Tătărăscu. Există mărturii multiple şi 
răscolitoare despre trecerile marei 
cântărețe, în mai multe rânduri, prin locurile 
de statornicire gorjeană ale acestei glorioase 
familii şi nu trebuie nicidecum să scape 
atenției că invitarea Măriei Tănase, în 1940. 
la „Săptămâna culturală a Olteniei“ de la 
Craiova s-a realizat prin insistențele unite ale 
Aretiei şi ale marelui editor şi tipograf 
Emanoil Tătărăscu, el însuşi un admirator 
fervent al „Privighetorii Carpaților“. 

V. G. Paleolog ne-a convins că prima 
întâlnire dintre Maria Tănase şi Aretia 
Tătărăscu s-a produs în 1937, în zilele 
prezenței celor două oltence exponențiale 
la premiera operei enesciene „Oedip“ şi la 
Expoziția universală din oraşul-lumină. în 
standul românesc figura, între alte 
exponante de faimă, un uriaş covor 
oltenesc produs în atelierele Ligii Naționale 

a Femeilor Gorjene, ligă pusă sub patronajul 
Reginei Maria şi cârmuită, cu rară devoțiune 
şi exemplară inițiativă, de Aretia Gh. 
Tătărăscu. Ni s-a spus că admirând uriaşul 

covor, care a stârnit 
un interes unanim 
Doamna Cântecului 
Românesc ar fi excla-
mat: „Ce țesătură 
vrăjitorească! Nici un 
glas omenesc nu 
poate urzi atâta 
culoare!“... La această 
prețuire spusă cu 
sinceritate şi modes-
tie, inimoasa 
patrioată de sub 
Parâng - a replicat 
„Veniți mai des în 
Gorjul nostru: să vă 

furăm culorile şi să desăvârşim acest 
dumnezeiesc chilim“... 

În 1939, la Expoziția universală de la 
New York, cele două prietene din plai 
oltean s-au reîntâlnit. La solicitarea lui 
Dimitrie Guşti, pe atunci comisar al 
expozițiilor româneşti peste hotare. Aretia 
Tătărăscu a realizat, în aceleaşi ateliere, un 
nou covor - parcă fără sfârşit şi în nuanțe de 
culori şi idei creatoare infinitezimale, un 
covor în suprafață de 450 mp. şi în greutate 
de aproape 500 kg - precum şi trei brocarte 
de borangic diafane şi neasemuite. Un 
oltean, preacucerninul preot craiovean Ion 
Stănică scria în „Vatra“, din 13 iulie 1939: 
„lată o capodoperă românească datorată 
sârguincioaselor gorjene, din lână de 
mioare, din vrâstele ierburilor ce au colorat 
cănuile, din figurile de flori şi păsări, din 
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cântec şi dragoste... fecioare cu suflet 
curat, de timpuriu împlinite la minte şi la 
trup, organizate într-un mândru stol 
strejeresc, fiice oltene ce slujesc cu râvnă în 
câmpul muncii şi artei româneşti, ajungând 
la realizarea acelei ideologii superioare, 
care concepe o totală comuniune între 
lucrător şi faptul mâinii sale“. 

Între aceste frumuseți gorjeneşti din 
casa românească de stil brâncovean, 
îmbrăcată în marmoră de Ruşchița, cu 
odoare artistice datorate lui Teodorescu 
Sion, Zoe Băicoianu, Jalea, Medrea şi Han, a 
cântat Măiastră, sub privirile lui Brâncuşi şi 
ale preşedintei Comitetului de Patronaj al 
Pavilioanelor, Doamna Sarah Delano, mama 
preşedintelui Roosevelt, ale fostului 
preşedinte american Hoover, Andre Gide, 
Enescu şi Yehudi Menuhin... Cele două 
românce - „o Penelopă şi o Casandră“ - cum 
le-a supranumit Brâncuşi - au dat, prin 
harurile lor atât de deosebite, dar şi 
semene-distincție şi personalitate prezenței 
României peste ocean. Ideea creării unei 
şcoli folclorice la Târgu Jiu a pornit de la 

Aretia Tătărăscu şi o a înfăptuit prin 
insistențele lui Constantin Brâncuşi. într-un 
fel, Maria Tănase şi-a jertfit gloria dintr-un 
crepuscul care trebuia să fie apogeu - spre a 
arde pe altarul acestei idei sublime. 

Tot V. G. Paleolog ne-a mărturisit că, în 
timpul prigoanei furibunde dirijată de 
Gestapo împotriva Măriei Tănase, Aretia a 
intervenit, atât cât o putea face, ajungând 
să ceară o audiență specială la ambasadorul 
german de pe atunci. La rândul ei, Maria 
Tănase a intervenit asiduu pe lângă 
personalitățile culturale şi politice ale vremii 
(Mihail Sadoveanu, Octav Livezeanu, Ştefan 
Voitec) în apărarea prietenei din Gorj 
maltratată în temnițele comuniste.  

Şi într-un caz şi altul, aceste bune 
intenții de caldă solidaritate umană şi 
spirituală nu au avut înrâurile scontate. 
Politica extremistă a ambelor perioade 
negre din istoria României au schingiuit, 
mai totdeauna, orice intenție de 
salvgardare a valorilor spirituale. 

 
Al. FIRESCU 

 
  
„Asfa noapte n-a fost noapte, 
A fost jumăta' de noapte"... 
 

O voce care era departe de a 
părea reală, un glas atât de ciudat... 
Cu suişuri şi coborâşuri de la 
aproape nimic la intensități de 
neînchipuit, de la şoapta confidenței 
intime la urletul tragediilor antice, 
de la susurul molcom al mărturisirii 
gândului celui mai ascuns la țipătul 
fiarei rănite, aceasta era ce ascultam 
acum, uimit şi împietrit. 

Era într-o după amiază liniştită 
de vară. pe la începutul anilor '50, 
când paşii m-au dus până în preajma 
Măriei Tânase, pe care o vedeam pentru 
prima dată. Pe lângă acest incredibil de 
binemodulat glas, mai auzeam şi un țambal, 

un contrabas şi vioara 
lui Fănică Firlalea, cel 
care mă şi adusese 
acolo. 

„Că-astă noapte 
te-am visat / Bade, că 
m-ai sărutat“... 

Acolo şi atunci, 
am înțeles, la cei 
douăzeci şi ceva de ani 
câți număram, că, de 
când lumea e lume, 
cântecul a fost şi a 

rămas mijloc de comunicare între sufletele 
oamenilor, vehicul care duce starea şi, mai 
ales, emoția celui ce cântă spre acela ce-l 
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ascultă. Botez şi cuminecătură se săvârşesc 
atunci, iar donatorul şi primitorul ajung să 
se contopească, uniți prin puterea 
evocatoare a cântecului. Pentru asta, însă. 
de plâns şi de râs trebuie să plângă şi să 
râdă, mai întâi, cel de dăruieşte pentru ca 
ceea ce trimite pe adresa semenului său să 
aibă, astfel, putere de pătrundere şi de 
cucerire. 

„M-am sculat şi-am pipăit / Şi nimica 
n-am găsit“... 

Ascultam fascinat şi-mi era cu 
neputință să mă desprind din vraja care mă 
stăpânea. Şi aşa, fără să-mi dau seama, 
m-am apropiat, atunci, de cea care cânta, 
atras ca de un magnet. Mi s-a părut mie sau 
am zărit, în momentul acela, cu adevărat o 
lacrimă în colțul ochilor ei veşnic căutători? 
„Numai dorul inimii / Scris pe faţa perinii 
Cu cerneala ochilor / Cu pana sprâncenelor"... 

Nu ştiu nici azi, dacă lacrima era acolo, 
pe pana sprâncenelor ei, reală sau doar 
închipuirea mea. Nu ştiu, dar cred în ea. 

Cred pentru că, odată cântecul terminat 
(eram doar la o repetiție) s-a aşternut o 
linişte grea, apăsătoare, în care fiecare îşi 
urma drumul gândului ascuns fără a se clinti 
o bună bucată de timp. Mai cred (asta şi 
pentru că acesta era marele secret al Măriei 
Tănase: ce cânta era adevărat. Ea nu-şi cânta 
cântecul ea ți-l încredința, ți-l „spunea“, cu 
convingerea şi credința în ce-ți „zicea“ care 
te obliga să o crezi! Şi pe ea, pe marea 
Doamnă a cântecului popular nu puteai să 
nu o crezi tocmai pentru că tot ce-ți oferea, 
în cântul ei, venea din străfundurile 
sufletului. Ea năştea cântecul de fiecare 
dată. ca şi când atunci şi l-ar fi imaginat 
prima oară. De aceea cântecul era mereu 
proaspăt, mereu altul, chiar dacă avea 
aceeaşi melodie şi aceleaşi vorbe. O dată 
subjugat de cântul ei, prizonierul ei, o urmai 
până la capăt, pentru că ea „zicea“ 
întotdeauna mai mult decât cânta! 

Dumitru CAPOIANU, 
compozitor

 

Cu Emil BOROGHINĂ,  
Directorul Teatrului Naţional  

din CraIova 
Domnule director, Teatrul Naţional 

din Craiova a fost gazda onorantă a celor 
14 ediţii ale Festivalului „Maria Tănase“, 
oferind condiţiile optime acestei reuniuni 
de spiritualitate românească. 

Aţi acceptat organizarea manifestării 
din dragoste pentru cântecul popular? 
Consideraţi că organizarea Festivalului 
chiar în condiţiile de recesiune economică 
actuală, este justificată? 

Mărturisesc că desfăşurarea Festivalului „Maria Tănase“ în această perioadă încurcă 
puțin programul Teatrului Național din Craiova. 

Festivalul „Maria Tănase“ este însă o manifestare tradițională importantă, unică în 
felul ei. şi pentru menținerea şi susținerea acestei sărbători a cântecului popular românesc 
trebuie să militeze întreaga suflare a Olteniei şi a țării. 

Organizarea Festivalului este, deci, nu numai justificată, dar şi necesară, este aproape 
o obligație. 
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Consideraţi că arta tradiţională, cântecul popular, sunt semne majore ale identităţii 
etnice fără de care românii ar fi pândiţi de alteritate? 

Eu sunt un optimist şi nu leg o eventuală „neglijare“ a artei tradiționale de pierderea 
sau deteriorarea identității etnice. 

Folclorul românesc merită să fie pus permanent în valoare pentru minunatele lui 
comori, pentru nestematele lui. care nu trebuiesc lăsate să moară sau să zacă. 

Domnule director, vă consider un apropiat şi cunoscător al spiritualităţii tradiţionale. 
Sunteţi colecţionar de artă tradiţională. L-aţi cunoscut pe Ogrezeanu, dar şi pe Victor 
Vişcoreanu şi pe mulţi alţi meşteri renumiţi, nu numai din Oltenia. Mai mult. la începuturile 
carierei, aţi lăsat semne şi la Centrul Creaţiei Populare, într-o perioadă, să-l zicem, romantică. 
Ce amintiri, ce impresii aveţi din acea perioadă? 

întotdeauna am considerat perioada în care am lucrat la Centrul de îndrumare a 
creației populare drept una dintre cele mai frumoase şi rodnice din existența mea. 

îmi amintesc cu mare plăcere, şi de multe ori şi cu nostalgie, de tot ce am făcut sau 
încercat, împreună cu colegii mei de atunci: Marcel Locusteanu, Lică Baltă. Paula Dogăroiu, 
Gabriel Bratu, Grigore Pârvu, Georgeta Domozinâ, dar şi cu domnii Florea Firan, Radu 
Popovici. Ion Cetâțeanu, cu toții oameni minunați. în acea perioadă am contribuit şi la 
organizarea a doua ediții ale Festivalului. Amintirile sunt frumoase, iar impresiile puternice. 

Teatrul Naţional n-a oferit numai spaţiul propriu derulării Festivalului, ci şi specialişti: 
actori, regizori, scenografi, maeştri de lumini etc. Şi Emil Boroghină. şi Tudor Gheorghe şi 
Nataşa Raab şi alţii, au pulsat lângă inima Festivalului. Vă simţiţi şi acum la fel de aproape? 

Firesc. Dar pentru a fi foarte corect, trebuie să recunosc că de mai mulți ani nu am 
putut face mai nimic pentru susținerea Festivalului, exceptând asigurarea spațiului de 
desfăşurare şi a specialiştilor din sectoarele tehnic de scenă şi de producție. 

Chiar dacă nu voi fi crezut de toți, vă destăinuiesc că teatrul, problemele lui, îmi ocupă 
nu numai timpul, dar şi toate gândurile. 

Ce noutăţi pregăteşte Teatrul Naţional din Craiova craiovenilor şi nu numai lor? 
Sunt multe şi menționarea lor cere un spațiu special. 
Stagiunea 1999-2000 este una aniversară, în ziua de 29 iulie a anului viitor împlinindu-

se 150 de ani de la fondarea Teatrului Național din Craiova. 
Pentru a cinsti cum se cuvine această mare sărbătoare, am dori să realizăm cât mai 

multe spectacole-eveniment şi manifestări de cea mai bună calitate. 
Anunț publicului spectator deschiderea stagiunii pentru sâmbătă 2 octombrie cu 

premiera în România a piesei „Aşa este (dacă vi se pare)“ de Luigi Pirandello, în regia 
domnului Vlad Mugur, decorurile lui Helmult Sturmer şi costumele Liei Manțoc şi organizarea 
manifestării „Zilei Culturii Britanice la Craiova“ în zilele 7, 8 şi 9 octombrie 1999. 

Realizarea celorlalte proiecte înscrise în programul nostru pentru 1999, este 
condiționată de obținerea fondurilor necesare, fie de la bugetul statului, fie din 
sponsorizări. 

Această situație ne crează o stare de nelinişte şi nesiguranță. 
Ultimele premiere şi activități realizate de colectivul Teatrului craiovean au fost de 

ridicată cotă valorică şi mențin Naționalul nostru în prim-planul mişcării artistice româneşti. 
Cornel BĂLOSU 
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Dacă ne luăm după zgomotele massmediei şi ale politicii, 
România momentană pare un copil bătrân, supărat pe 
propria copilărie. Singurele sale bucurii, care sunt cele 
simple, nu-i mai convin, nu-i mai fac plăcere, ca şi cum nu ele, 
ci altele i s-ar potrivi. La nivelurile cele mai pretențioase, 
elitiste, se trăieşte azi într-un moment de capriciu şi de 
snobism, în care orice altceva pare mai bun decât folclorul, 
decât cântecul simplu, nesofisticat şi neimportat. Cu toate 
acestea, din fericire, mai există sfere umane care mai 
tremură de drag la auzirea ori la cântarea unei piese de 
sorginte rurală, de simplitate sau de spontaneitate 
sufletească primare, genuine. Aceştia sunt ca sacerdoții 
rezumării şi ai proximității față de natură, care se cheamă 
îndeobşte sfinți şi prin care echilibrul lumii continuă. 

Psihologia şi sensibilitatea noastră sunt mult mai 
generoase decât mentalitatea şi ambițiile actuale. Spiritul se satisface cu taine simple, cu 
bucurii simple, fiindcă acestea sunt cele mai golite de inutilitate şi mai încărcate cu trăire 
personalizată. 

Pretutindeni pe glob oamenii celebrează prin festivaluri de folclor, de artă populară, 
de ceea ce putem numi generic cântec. Azi multor români le e ruşine de aşa ceva. E drept că 
utilizarea festivalurilor de folclor ca instrumente de propagandă, de inutilă ori măcar 
copilăroasă demonstrație că românii sunt vechi şi continui (demonstrație ce ținea de 
treaba politicienilor şi a istoricilor), a condus la compromiterea acestor manifestări în ochii 
publicului. E vremea însă să-şi reamintească toți că „populară" este arta aceea la a cărei 
simplitate şi capacitate de a sensibiliza orice artist autentic aspiră, că tradiție înseamnă 
perpetuare de sănătate psiho-spirituală şi de umanism esențial. 

Folclorul, tradiționalul, popularul nu trebuie văzute ca nişte realități statice şi datoare 
să rămână cât mai conservatoare. Ele evoluează firesc, iar faptul că industria, veleitarismul 
şi economicul vin astăzi să le influențeze ori să le susțină nu trebuie să panicheze pe 
nimeni. Oamenii merită forme noi pentru a celebra în jurul aceleiaşi realități sufleteşti 
indelebile: a bucuriei, simple şi autentice, prin cântec. 

Dr. Marin Marian BĂLAȘA 
(etnomuzicolog) 
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Festivalul Naţional „Maria Tănase“, ediţia XVI (2001) 

 

 
 

Marele Festival – concurs al interpreților cântecului popular 
românesc „Maria Tănase“ a fost organizat pentru prima oară în 
1969, la Craiova, de către oameni animați de nobile aspirații spre 
bine şi frumos - oameni de cultură şi artă – pentru care păstrarea şi 
valorificarea bogatului nostru tezaur folcloric de doine, balade, 
cântece şi jocuri populare a fost mereu o datorie imperioasă şi 
sfântă. Acest grandios Festival a devenit în timp o sărbătoare 
tradițională a cântecului românesc, o emblemă pentru 
manifestările de acest gen din țara noastră. 

Veritabilă sărbătoare, Festivalul „Maria Tănase“ aflat azi - la 
început de secol şi de mileniu – la a XVI-a ediție, şi-a încununat 
fruntea cu o minunată aureolă artistică unanim recunoscută şi 
apreciată stârnind, de la o ediție la alta, un larg ecou în sufletele 
iubitorilor de cântec românesc. 

De-a lungul anilor, atât organizatorii cât şi membrii juriilor şi-au făcut un țel de onoare 
din promovarea autenticității şi valorii artistice a repertoriului de melodii folclorice, adus cu 
emoție şi har artistic la luminile rampei Teatrului Național din Craiova de către concurenți 
din toată țara şi de peste  hotare, care în bună parte sunt azi artişti consacrați. 

La cea de-a XVI-a ediție a Festivalului urez organizatorilor, juriului şi - nu în ultimul rând 
– tuturor concurenților, aspiranți la gloria artistică veritabilă, cel mai deplin succes! 

Constantin ARVINTE 
 

 
 

Ori de câte ori ne amintim de  
Festivalul „Maria Tănase“ sau suntem solicitați  
să ne implicăm în desfăşurarea acestui prestigios concurs, avem 
sentimente de satisfacție şi siguranță. 
Satisfacţie, pentru că aşa cum îl cunoaştem din edițiile anterioare - 
festivalul a ajuns la cea de-a XVI-a ediție – acesta răspunde întru 
totul exigențelor impuse unei asemenea manifestări:  
o sărbătoare reprezentativă pentru cântecul popular românesc, 
valorificat în spectacol, pe scenă, cu eleganță, fără concesii față de 
mediocritate sau nonvaloare. 

Siguranţă, pentru că, în toate edițiile, organizatorii au dovedit că sunt pe deplin conştienți 
de responsabilitatea pe care şi-o asumă, atunci când prezintă identitatea culturală 
românească exprimată în creația sa profundă. Nu putem să nu amintim şi măiestria cu care 
sunt organizate toate celelalte funcții ale unui festival – crearea unui cadru în care, 
interpreți şi spectatori, să fie bucuroşi, fericiți, să simtă sărbătoarea, să perceapă ceea ce 
înseamnă festivus. 

Sabina ISPAS   
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Pentru cei mai mulți iubitori de folclor Festivalul 

şi concursul cântecului popular „Maria Tănase“ este 
manifestarea de anvergură națională şi chiar 
internațională, care s-a afirmat chiar de la început ca 
primă scenă de consacrare a valorilor interpretative.  

În anii din urmă Festivalul cântecului popular 
românesc „Maria Tănase“ şi-a extins manifestările şi 
la frații din Republica Moldova, devenind un bun prilej 
de conlucrare şi colaborare, pe multiple planuri, cu 
Centrul Creației Populare din Chişinău. 

A fost şi este, însă, mai mult decât atât, un 
potrivit context pentru perpetuarea unor tradiții populare din domeniul muzicii vocale şi 
instrumentale, prin stimularea valorilor interpretative autentice, urmărind totodată 
conservarea unor valori şi prin sesiuni ştiințifice şi simpozioane, găzduind manifestări 
editoriale de carte şi disc muzical. O inițiativă unică în peisajul nostru festivalier, pentru 
care i se cuvin laude Centrului Creației Populare Dolj, i-a reunit pe laureații festivalului într-o 
singură familie, sub arcurile de frumusețe ale unor turnee de concerte exemplare, menite 
să consolideze aceste prime trepte ale afirmării lor pe scenă. 

Prestigiul concursului „Maria Tănase“, s-a consolidat în ani prin chiar evoluțiile 
ulterioare ale laureaților săi, care în marea lor majoritate s-au consacrat în galeria de vârf a 
profesioniştilor genului. El pare să fi fost predestinat a deveni „numărul 1“ între toate 
festivalurile şi concursurile ce s-au numit „naționale“ din chiar momentul în care a fost pus 
sub semnul numelui „Măiastrei“. Fie ca, în continuare, forța evocatoare de frumuseți 
artistice şi de personalitate creatoare a numelui Mariei Tănase să confere acestei 
manifestări tinerețe şi spirit, ținută elevată şi respect pentru valorile tradiționale ale muzicii 
populare româneşti. 

Gruia Traian STOIA 
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Afișul Festivalului-Concurs Național „MARIA TĂNASE“, ediția XVI, 2001 
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                         Anca Luciana BRANEA       Maria Tatiana ROTARU 
                           Trofeul Festivalului                  Premiul I - Soliști vocali 
 
 

         
             Nicusor IORDAN                  Floarea CALOTĂ 

               (concurent) 
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Festivalul Naţional „Maria Tănase“, ediţia XVII (2003) 
 
 
 

TREIZECI ŞI PATRU DE ANI… 
 

Dintotdeauna, o aniversare înseamnă mare 
bucurie, dar, mereu la astfel de evenimente te 
năpădesc amintirile. 

Parcă ieri fu, când nişte „frumoşi nebuni ai 
oraşului“ – am modificat un pic titlul romanului lui 
Fănuş Neagu – au pus la cale „O ÎNTÂMPLARE“ care, 
iată astăzi, este la cea de a 17-a aniversare, devenită o 
adevărată sărbătoare a urbei noastre, o adevărată 
sărbătoare a cântului românesc. 

Şi, pentru că „întâmplarea“ trebuia sa poarte un 
nume – iată că “l-am furat” şi pe Sorescu, dar se 
potriveşte de minune – i s-a spus „FESTIVALUL MARIA 
TĂNASE“, Maria Tănase cea căruia Brâncuşi i-a spus: 
„Când te ascult cum le zici, Marie, aşi fi în stare să 
dăltuiesc pentru fiecare cântec de-al nostru, o Pasăre 
Măiastră“. 

Începutul a fost timid, dar, cu tinerețea ți cu 
entuziasmul „nebunilor“ de-atunci, pentru care, 

permite-mi dragă cititorule să las o lacrimă şi să aprind o lumânare în sufletu-mi, Titi Baban, 
Marcel Locusteanu, Lică Baltă, Aurel Popovici, Alfonsică Atanasiu şi noi cei doi care mai 
suntem, Paula Dogăroiu şi cel ce scrie aceste rânduri, au răzbit şi începutul a fost magnific. 

Ni s-au alăturat atunci doamna Ioana Stancoveanu şi domnii Petre Gigea şi Ion 
Cetățeanu, făr’de care n-am fi reuşit. Ne-au călcat pragul nume sonore ale muzicii 
româneşti, maeştrii Dumitrescu, Botez, Băzăvan, Paceag şi mulți alții, ne-au fericit şi ne-au 
încântat Ioana Radu şi Maria Lătărețu şi Doina Badea şi Margareta Pâslaru şi Maria Ciobanu 
şi Dumitru Fărcaş şi-atâția, şi-atâția alții care au făcut să răsune sărbătoarea noastră până 
hăt, în America sau Canada sau Anglia, ba Chişinăul ne-a cerut să le dăm şi lor o fărâmă din 
bucuria noastră, s-asculte şi ei cântecul nostru din veacuri, adus aci, în acest Festival, 
proaspăt ca roua dimineții. 

„Întâmplarea“  noastră s-a dovedit a fi „cuibul“ din care şi-au luat zborul zeci şi zeci, 
azi nume cu renume în cântarea populară românească. 

Să-i mulțumim Mariei, DOAMNEI MARIA, care ne-a dat ideea de acolo de unde s-a dus 
ca să le cânte îngerilor, să le mulțumim celor care-i duc mai departe menirea şi mulțumesc 
truditorilor de ieri ți de azi care-au făcut şi fac din „Întâmplarea“ de acum 34 de ani, marea 
sărbătoare a cântecului românesc. 

Gabriel BRATU, iunie 2003 
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Festivalul Concurs Național al 
Interpreților Cântecului Popular 
Românesc „Maria Tănase“ ajun-
ge anul acesta la cea de-a XVII-a 
ediție. Aparent, o ediție care nu 
are nimic special, ca număr, cel 
puțin. Însă nu mulți sunt aceia 
care ştiu că anul 2003 
marchează trecerea a 90 de ani 
de la ziua în care Maria zâmbea 
lumii pentru prima dată şi 40 de 
ani de la plecarea Doamnei 
către zări fără de dor. Între 
aceste repere… istorie. O istorie 

de care se leagă, începând cu 1969, prin ultimii 30 de ani de trudă, şi Cetatea Băniei, care, 
inteligent şi plină de devotament a înțeles să „nască“ şi să „crească“ ceea ce a devenit 
ulterior marcă de identitate a locului – un festival național dedicat Marii Doamne a 
cântecului popular românesc. 

Generații de specialişti şi-au aşezat cu pioşenie zile şi nopți din existența lor efemeră la 
temelia unui fapt cultural uriaş, la umbra căruia au învățat ce-nseamnă responsabilitatea 
dialogului cu publicului, pe de-o parte, şi cu vatra satului pe de altă parte purtători de 
tradiție, astăzi ajunşi celebri. Şi au trecut prin furcile caudine ale Festivalului nume cum 
sunt: Ioan Bocşa, Liviu Vasilică, Floarea Calotă, Maria Răchițeanu-Voicescu, Elena Jurjescu, 
Maria Apostol, Gheorghe Roşoga, Constantin Enceanu, Constantin Istici, Maria Loga, 
Mariana Ionescu. Şi câți alții… Iar pentru a înțelege ce reprezintă scena acestui festival, 
merită ca, măcar o dată, să ai şansa de a fi în culise şi de a-i vedea pe „greii“ scenelor 
folclorice transfigurându-se de emoția şi de teama de a se întâlni cu exigența, recunoscută 
deja, a publicului craiovean, de teribila, spuneam, responsabilitate de a evolua sub înaltul 
patronaj al Mariei Tănase. 

De partea cealaltă există o altă mare responsabilitate. Cea a organizatorilor. Căci nu 
este de fel uşor să porți pe umeri sarcina punerii în mişcare a unei adevărate uzine, fiind 
mereu urmărit de ideea că anul acesta trebuie să fie mai bine ca în urmă cu doi ani. Mai 
mult, nu este nici pe departe uşor să pui în mişcare un mit. Iar pentru Craiova, Maria Tănase 
şi Festivalul se transformă, pe nesimțite într-un adevărat mit care povesteşte despre cum 
s-a scris istorie în Dolj în ultimii 30 de ani. E greu, dar onorant. Pentru fiecare dintre noi. 
Pentru edilii Doljului, pentru cei ai Craiovei, pentru echipa Centrului Creației Populare Dolj. 
Să nu uităm că Festivalul „Maria Tănase“ e unic. Să nu uităm că atunci când spui Craiova, te 
raportezi la câteva repere. Şi dacă spui Electroputere sau Daewoo, cu siguranță că spui şi 
Festival Național „Maria Tănase“.  

Să ne plecăm, dar, în fața memoriei Marii Doamne şi să ne pregătim, aşa cum se 
cuvine, să redeschidem porțile regalului ce-I poartă numele peste veacuri. Căci numai aşa 
vom putea fi mai senini şi mereu mai împliniți. 

Dr. Mihai FIFOR 
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upă atâtea incertitudini, dezechilibre şi mistificări, pe care ne-am obişnuit să le 
punem pe seama tranziției, e o mare bucurie să vezi că se mai păstrează dragostea 
pentru frumos. Am fost martoră şi părtaşă la primele cinci ediții ale Festivalului 

„Maria Tănase“, nu din stal ci din culise, acolo unde emoțiile mele se contopeau cu cele ale 
concurenților şi ale interpreților consacrați, fiecare având în suflet dorința sinceră de a 
aduce cu el tot ce are mai frumos fiecare colț de țară. Am avut privilegiul să-i cunosc pe 
membrii juriului fiecărei ediții, personalități de primă mărime ale vieții noastre muzicale, 
folclorişti, muzicologi, interpreți care, cu autoritatea lor, au ferit festivalul de amatorism şi 
improvizație, transformându-l într-o manifestare națională. 

I-am cunoscut pe organizatori, care s-au străduit şi au reuşit să facă din zilele 
festivalului adevărate sărbători, într-un minunat gest de responsabilitate pentru cultura 
română. Am cunoscut entuziasmul publicului craiovean, care ştie să aprecieze 
autenticitatea cântecului şi portului popular românesc.  

Să nu lăsăm să se şteargă adevăratele valori ale străvechii noastre vetre.  
Vă rog să primiți recunoştința şi prietenia mea! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanda ŢĂRANU 
Bucureşti, mai 2003 

D 
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Afișul Festivalului-Concurs Național „MARIA TĂNASE“, ediția XVII, 2003 
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Marin GANCIU, Republica Moldova - Marele premiu și Trofeul Festivalului 

 
 
 

 

            
       Gheorghe ROSOGA                Nicolae FURDUI-IANCU 

 
 
 
 

                  
            Cosmin STREAŢĂ                  Rodica POPA COMANICIU 

         (concurent)  
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Festivalul Naţional „Maria Tănase“, ediţia XVIII (2005) 

 

 

 

 

 

 
 
JIUL SĂ NE JUDECE 
 
Cum oamenii sunt sub vremuri, i-a fost dat 

Doljului să fie întâiul între județele Olteniei, de 
unde un anume orgoliu de capitală a Valahiei Mici 
pentru cetatea Craiovei şi o atitudine oarecum 
paternalistă a ținutului din sudul provinciei față de 
ceilalți din zonă.  

Cu Gorjul însă au fost din totdeauna relații mai 
deosebite. 

Străbătute de apa tutelară a Jiului care, de 
altfel, le-a împărțit - precum Nilul cele două regate 

ale vechiului Egipt - în Ţara Jiului de Sus şi Ţara Jiului de Jos, Gorjul şi Doljul şi-au împărțit 
frățeşte nu numai hotarele, împrumutând câte o palmă de pământ de la vecin când unul, 
când celălalt - şi exemplul cel mai elocvent îl constituie Floreştii popasului în eternitatea 
locului al lui Eminescu, nu numai obiceiurile ori instituțiile - a apărut ceva în aval, acel ceva a 
făcut a făcut pui şi în amonte - şi cazul Teatrului din Tg. Jiu ar fi încă o dovadă, ci şi 
personalitățile, fie ele istorice, politice, artistice, ştiințifice ori de altă natură. 

Ar fi peste măsură de greu să contabilizăm acum cui îi aparțin familii boiereşti precum 
Bengeştii, Ştirbeii, Buzeştii şi Otetelişenii, politicieni ca Gheorghe Tătărăscu, artişti 
dramatici şi lirici precum surorile Stavrescu, Aristizza Romanescu, Elena Theodorini ori 
Maria Tănase, genii precum Brâncuşi ori alte şi alte valori naționale şi europene pe care cele 
două ținuturi le-au ocrotit împreună de-a lungul timpului. 

Mult mai uşor este a face altceva: conştienți că împărțim o istorie şi o cultură comune, 
să ne bucurăm de toate care sunt şi care vor fi făcute împreună şi de acum înainte.  

Iar, dacă vom greşi în strădaniile noastre, Jiul să ne judece! 
Ion CEPOI,  

director, C.J.C.P.C.T. GORJ 
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AMINTIRI… 
 

Toamna anului 1953 m-a prins în Craiova, fiind trimis de către Ministerul Culturii, la 
cererea Ansamblului Artistic de Stat „Nicolae Bălcescu“, nou înființat, pentru a ocupa 
postul de maestru de balet. 

În această calitate, am avut fericita ocazie să cunosc personal o mare parte dintre cei 
care sprijineau activitatea cultural-artistică în zona Olteniei, dar şi activitatea de cercetare 
în materie de etnografie şi folclor. 

Astfel, în anul 1955, după mai multe intervenții ale grupului alcătuit din: d-l Haborschi, 
profesor de muzică, Marcel Locusteanu, economist şi Marin Badea, maestru coregraf, am 
obținut aprobarea înființării la Craiova a Casei de Creație Populară a regiunii Oltenia. 

Odată primită aprobarea, am început organizarea noastră ca instituție, în sediul din 
strada M. Kogălniceanu, unde primisem două camere la subsolul Conservatorului 
„Cornetti“. 

După instalare, am început  deplasările prin regiune, formând un colectiv de cercetare 
în scopul depistării obiceiurilor, locurilor şi oamenilor purtători de tradiții, datini, valori 
inedite de tezaur folcloric, cete de lăutari, tarafuri şi orchestre populare, echipe şi formații 
de dansuri, solişti vocali şi instrumentişti din întreaga Oltenie. 

La început,  fiind puțini, acopeream toate domeniile de activitate. 
După un timp colectivul nostru s-a mărit: Paula Dogăroiu, la muzică; Gabriel Bratu, la 

grafică; Alfons Atanasiu, la brigăzi artistice. 
La doi ani şi jumătate am cedat postul de coregraf elevului meu, Lică Baltă, transferat 

de la Ansamblu… 
Noii veniți au continuat cele începute de grupul de inițiativă, într-un sediu nou, 

amplificând cercetările în teren, descoperind noi şi noi valori. 
Astfel, truditorii acestui lăcaş au purtat timp de 50 de ani de existență făclia dragostei 

pentru arta oltenească… 
CONTINUAŢI! 
Sunt convins de reuşita voastră! 

Marin BADEA, 
maestru de balet 
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SCRISOAREA MARIEI TĂNASE 
ADRESATĂ LUI DUMITRU FĂRCAŞ, ÎN AUGUST 1962 

 
Ascultând modul cum interpretează la taragot muzica populară şi impresionată de 

talentul său în  formare, marea Doamnă a Cântecului Popular Românesc din toate timpurile, 
MARIA TĂNASE, dorind să-l invite într-un turneu mai lung pe care-l plănuia în Valea Jiului, i-a 
adresat, în 7 august 1962, tânărului, de atunci, Dumitru Fărcaş, o scrisoare pe care marele 
nostru interpret o consideră un adevărat testament, valabil pentru orice tânăr care aspiră la 
recunoaşterea şi notorietatea universală. O redăm mai jos pentru frumuseţea, dar şi pentru 
actualitatea ei: 

„Drăguțule…Fărcăşe(l) 
Ajunsă de câteva zile în Bucureşti, mi-am învins ocupațiunile multiple pe care le am, nu 

ca să-ți pot scrie aceste rânduri, dar ca să-mi adun gândurile, şi într-o linişte relativă măcar 
să pot formula pe hârtie ceea ce doresc  de la D-ta. 

Vezi mata, drăguță! N-am prea scris multe în viața mea  şi mai cu seamă scrisori  dar 
scrisori ca aceasta, în care toată respirația mea de artist să-şi caute locul, nu am scris 
niciodată. 

Vezi Fărcăşel să nu te „umfli“ că-ți „cade“ nasul şi te faci „urât“ şi „gata“ cu 
admiratorii talentului matale! 

Nu vreau să te necăjesc, dar vezi, d-ta Fărcaş, eşti un mare artist, dar atât de tânăr față 
de mine, că nu-mi dau seama  dacă, „Doamne fereşte!“, nu faci şi d-ta parte dintre acei care 
înainte să înceapă să „umble“ îşi „iau boii lui Dumnezeu în cap“. 

 Mi-ai povestit că munceşti mult şi am dedus că eşti ambițios şi, vezi matale, aici stă 
misteriosul  „ce“ din nodul matale gordian! Eşti ambițios  ca să „parvii“ sau eşti ambițios ca 
să rămâi artist?! 

Aş vrea să-ți fac o propunere care ar fi generatoare de „isprăvi“ mari. Aceste  isprăvi  
constau şi în glorie şi în bani, lucru care din păcate nu ne îngăduie să le dăm la  o parte (din 
nenorocire). Banii, arză-i focul, n-ar fi ei atât de periculoşi, dar pericolul mare îl constituie 
„gloria“, căci să ştii, dragul meu, acesta va fi lucrul în fața căruia nu va trebui să te pleci, 
făcând „concesii“. Nefăcând „concesii“ pentru obținerea gloriei, nu va fi ruşine să câştigi 
oricât de mulți bani  că dacă eşti artist şi nu „presupus“, tot sărac vei muri! Banii nu vor 
conta, aşa cum nu va conta cât de 
mult vei cânta şi cum vei cânta. 

Eu am discutat cu mine, 
artist şi om, şi am mai discutat cu 
cineva care prin posibilitățile pe 
care le are ne poate asigura şi 
banii şi gloria  dar d-ta. ai fi gata 
să te arunci în vârtejul cel mare 
alături de mine, „artistul“, ca să 
realizăm o „drăcie“ gigantică? 

Acelui cineva căruia i-am 
explicat ce „plan de lucru“ am, 
fiind, pe lângă poziția înaltă ce o 
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are, şi un om cu „antene de artist“, a rămas entuziasmat! Rămâne de văzut ce crezi matale 
şi ce răspunde omul şi artistul din „EL“- FĂRCAŞ. 

În esență Fărcăşel îți scriu ca să-ți aduc la cunoştință că am făcut un plan „isteț“şi l-am 
expus unde trebuia! 

Acest plan constă într-o colaborare a d-tale cu mine. Această colaborare va realiza un 
spectacol, acest spectacol va fi lansat, va fi vizionat de primii diriguitori şi de tot ce avem 
mai pretențios ca degustători de artă din țara noastră. 

Rămâne de văzut dacă ai încredere şi curaj, ca eu să-ți pun la dispoziție aripile mele 
mult încercate şi răzbătătoare în arta pe care am profesat-o cu sfială şi demnitate 26 de ani. 

Aş fi fericită dacă mi-ar fi hărăzit să-ți pot ajuta să zbori, nu să calci, peste spinii 
potecilor care de-a lungul au făcut să sângereze sufletele artiştilor şi să-i oprească de la 
preocupări jenante ca să-şi câştige laurii şi existența. 

Se nasc atât de rar oameni înzestrați cu noblețea artistică a dumitale încât consider o 
datorie de artist să-ți ofer „aripile“ mele ca să te feresc să dai „piept“ cu zidul gros al 
nechemaților care au ajuns să fie mari câştigători de poziții în artă, numai şi numai fiindcă 
artiştii nu se ajută între ei… 

Eu voi pleca într-un turneu şi pe ziua de 14 şi 15 august sânt în Bucureşti. Vino urgent la 
Bucureşti, adică să fii la mine (str. Popa Nan 32) în ziua de 14 august, dimineața, să stăm de 
vorbă şi să mergem unde suntem aşteptați. Eu îți voi susține cheltuielile de drum şi vei 
dormi la noi. 

Te îmbrățişez cu toată căldura, prietenia şi admirația, 
A d-tale,  
Maria Tănase“ 
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Afișul Festivalului-Concurs Național „MARIA TĂNASE“, ediția XVIII, 2005 
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Concurenţi                                                                       

 

                       
    Adriana Aurica BUCEVSCHI        Elena Lorena NECHIFOR                   Nicuşor COLTAN 
     Rădăuți, Marele Premiu 
        și Trofeul Festivalului 

                                                                                                  
                    Mariana OCOLIŞAN 

 
Olguța BERBEC 

           
                         Vlad Răzvan PASCA 
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Festivalul Naţional „Maria Tănase“, ediţia XIX (2007) 

 
 

„SUNTEM MAI APROAPE DE DUMNEZEU?“ 
 

Un festival şi un nume 
care se identifică cu Bănia, cu 
locuitorii Craiovei, iubitori de 
frumos, arhaic şi autentic. 
Retrăiesc, acum când scriu 
aceste rânduri, acea emoție de 
la majoratul festivalului, din 
2005, când abia făcusem 
cunoştință cu ceea ce înseamnă 
cu adevărat „spiritul Maria 
Tănase“. Pe atunci novice dar 
dornică de a învăța, poate nu 
am înțeles foarte bine ce 
înseamnă să dăruieşti bucurie 
acelora pe care îi iubeşti şi 
stimezi. Maria Tănase a iubit oamenii, şi-a iubit publicul şi poate de aceea, peste ani, spiritul 
ei dăinuie în fiecare dintre noi, în fiecare solist pentru care festivalul închinat ei a fost un 
punct de plecare pe un drum anevoios dar plin de satisfacții. Ne aflăm acum la cea de a 
XIX-a ediție, la capătul a 38 de ani de muncă în cinstea celei care a fost „privighetoarea“ 
cântecului popular românesc şi care a ştiut să dea prin viața sa şi prin interpretarea artistică 
de excepție, o nouă dimensiune a ceea ce numim frumos, autentic, inalterabil. Toți aceia 
care s-au implicat măcar o singură dată în organizarea unei ediții de Festival „Maria 
Tănase“ se pot considera norocoşi, recunoscuți şi recunoscători pentru privilegiul de a se 
confunda, de a se identifica cu Marea Doamnă pentru că spiritul ei simplu şi complicat în 
acelaşi timp prin perfecțiune se regăseşte în fiecare dintre noi, în fiecare suflet de român 
iubitor de cântec.  

Cea de a XIX-a ediție a Festivalului Concurs Național al Interpreților Cântecului Popular 
Românesc este ca toate edițiile anterioare un prilej de a ne întâlni cu „spiritul Maria 
Tănase“ şi de a conştientiza că în fiecare dintre noi se regăseşte o parte de Românie, o 
parte de sensibilitate, o parte de frumos. Credința mea este că ediția din acest an -2007- se 
constituie într-un preambul pentru încununarea celei aniversare din 2009, atunci când se 
vor împlini 40 de ani de când, încercând să ne apropiem de „spiritul Maria Tănase“ i-am 
sărbătorit cântecul şi sufletul.  

Nu putem să ne dorim mai mult, nu avem voie să o facem. Se spune că nu ai voie să te 
crezi Dumnezeu ci doar să încerci să te apropii de El. La fel se întâmplă şi cu Marea Doamnă 
Maria Tănase. Noi, cei de la Centrul Creației Populare, încercăm, la fiecare ediție „Maria 
Tănase“ să fim mai aproape de cea care peste decenii a schimbat soarta oamenilor 
îndrăgostiți de tradiție şi cântecul nostru popular. Nu ne rămâne decât să ne întrebăm: 
„Suntem mai aproape de Dumnezeu?“ 

Amelia ETEGAN,  
Directorul Festivalului 
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Toată viața şi cariera artistică a  Mariei Tănase s-ar putea 
numi „Pe aripile visului“, pentru că vom descoperi în ele  
trecutul, amintirea, gândul înălțător, aspirația, fantezia şi clipele 
magice care dau măsura unei lumi trăite, cândva, niciodată 
pierdută, ascunsă printre tainele sufletului. Între această lume 
apusă, păstrată într-un album cu coperți afumate de timp şi 
lumea dorită, către care tindem mereu, întâlnim creația Mariei 
Tănase. Păşind pe drumul amintirilor, în calitate de realizator al 
programelor artistice la câteva ediții ale acestui mare Festival 
de Folclor de la Craiova, inițiativă lăudabilă a unor minți 
luminate care au ştiut să-şi prețuiască şi să-şi omagieze valorile, 
am încercat să imortalizez secvențe de o grăitoare expres-
sivitate, reunind prin puterea evocatoare a imaginii câteva 
momente din viața şi cariera artistică a inegalabilei interprete,  
repere dintr-un univers al începutului muzicii populare 
româneşti  pe care nu trebuie să-l uităm  niciodată.  

Cele câteva persoane care au însemnat pentru ea o familie, ne-au destăinuit misterul acestei 
Mari Doamne. Maria Tănase a fost mai presus decât orice şi mai mult ca oricând, ea însăşi, un om 
cu suflet de copil, ce a recompus în repertoriul său imaginea satului românesc într-o emoționantă 
evocare. Pe lângă incontestabilele virtuți, de reprezentare şi conceptuale ale cântecelor ei, ceea 
ce le conferă adevărata valoare de artă este dragostea. Numai iubirea profundă pentru aceste 
umbre călătoare în timp, țăranii, care i-au marcat cândva cu multă duioşie existența, a  
transformat cântecele ei în vibrante mesaje adresate inimii. Emoția şi bucuria necondiționată pe 
care o simți atunci când, ascultându-i vocea, te poți întoarce într-unul dintre acele momente 
trecute care înseamnă de fapt fericirea, sunt sentimente profunde încercate de milioane şi 
milioane de oameni. Şi tot dragostea devine liantul indispensabil care conferă viață, rațiune şi sens 
unei magistrale piese „Cine iubeşte şi lasă“. Această lucrare se poate număra printre vârfurile artei 
româneşti şi este, fără îndoială, una dintre lucrările de referință care au conferit artei Mariei 
Tănase, universalitate. Dar, mai presus de toate, cântecele ei ne-au oferit certitudinea unei Maria 
Tănase  ce deținea marea artă de a reda frumusețea sufletului, prin texte pline de înțelesuri, prin 
simboluri născute din lumea visului, trezite la viață de către trăiri şi simțăminte, printr-o afecțiune 
necondiționată față de tot ceea ce reprezintă această lume. Aşa am simțit-o eu pe Maria Tănase, 
omul de o mare noblețe, un om care prin spirit a învins timpul, efemerul clipei, atingând 
eternitatea, o „magiciană“ a unui univers fermecat, unde stelele pot cânta şi păsări minunate vor 
veghea mereu umbra călătoare a sufletului său. Navigând cu instinct sigur printre simboluri şi 
rafinamente stilistice de o mişcătoare sensibilitate, Maria Tănase  a descoperit inefabilul, căutând 
cu ochii larg deschişi acea lumină care vine dinăuntru şi care ne dă, în fapt, adevarata frumusețe. 
Un ideal pe care ni-l dorim cu toții.  

Reflectând genialitatea, prin întreaga sa creație, Maria Tănase s-a dovedit o măiastră 
interpretă a unor tehnici complexe de exprimare,  ocupând o poziție de frunte în rândul 
maeştrilor de seamă ai culturii române. 

Elise STAN, etnomuzicolog,  
realizator de emisiuni la Televiziunea Română 
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Acum, în pragul ediției a XIX-a a Festivalului - Concurs Național al Interpreților 
Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase”, mă îndeamnă gândul la retrospectivă. 

Din cele 18 ediții care s-au scurs, dacă scad primele trei la care am lipsit, pot fi 
considerat… „al casei”. Un bun prieten, constatând prezența mea la cele 15 ediții ale 
Festivalului, a exclamat: „- Maestre, eşti dirijor de cursă lungă!“ 

Mai mult, pot spune că cele 15 ediții de dirijat m-au pus în contact de fiecare dată cu 
farmecul şi bogăția de neîntrecut a folclorului românesc, cu această lume minunată a 
cântecului popular, care este de fapt cel mai valoros dar pe care Dumnezeu l-a dat 
poporului nostru. 

De-a lungul timpului la edițiile la care am participat, am cunoscut tineri talentați, care 
la ora actuală sunt nume consacrate şi care îmi poartă o recunoştință permanentă. 

Atenția pe care organizatorii o acordă, în toate amănuntele Festivalului, îmi dă 
certitudinea că şi această ediție va fi una foarte reuşită şi prin aceasta folclorul românesc va 
străluci încă odată la Craiova. 

Ing. Nicu CREŢU,  
director şi dirijor al Ansamblului Profesionist „Maria Tănase“ Craiova 
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Afișul Festivalului-Concurs Național „MARIA TĂNASE“, ediția XIX, 2007 
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Vlăduța Marioara LUPĂU - Marele Premiu şi Trofeul Festivalului 

 

 

 

Marinela ZEGREAN Istici şi Constantin ISTICI 
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Festivalul-Concurs Naţional „Maria Tănase“, ediţia XX (2009) 

 
 

 
 

ACEASTĂ ÎNTÂMPLARE SFÂNTĂ... 
 

N-am niciun dubiu că Festivalul interpreților 
cântecului popular românesc „Maria Tănase“ – rodul 
ideii nobile a Paulei Dogăroiu – era, acum 40 de ani, 
necesar, unic şi novator în peisajul muzicii populare 
româneşti, şi, mai important – acum, când atacurile la 
porțile simțirii noastre naționale, venite din toate 
direcțiile, clonate sub diverse forme, tind să ia locul 
originalului, devenind din ce în ce mai nocive. Copiii 
Regalului care păşeşte acum în a doua tinerețe țin bine 
frâiele, însă, şi sunt îndrituiți s-o facă, aleşii fiind unşi cu 
harul Dumnezeiesc al glasului nepereche al Mariei 
Tănase, fie că se numesc Ioan Bocşa, Floarea Calotă, 

Gheorghe Roşoga, Vasilica Dinu sau, neuitații – încă, Liviu Vasilică, Drăgan Muntean, Maria 
Răchițeanu-Voicescu, Mariana Drăguț... 

Mulțumită lui Dumnezeu am fost martorul multor împliniri la edițiile din 1991, 1993, 
1995, 1997 şi 1999 când m-am bucurat de susținerea şi prietenia unor personalități 
excepționale ale culturii, artei şi civilizației tradiționale: Constantin Arvinte, Alexandru 
Amzulescu, Marin Sorescu, Tudor Gheorghe, Paraschiv Oprea, Niță Frățilă, Dorel Manea, 
Nicu Crețu, Petre Neamțu, Florentina Satmari şi nu în ultimul rând Alexandru Firescu – 
Craiova, mon amour. 

Reuşitele acelor ediții n-ar fi existat fără devotamentul şi strădaniile celor care mi-au 
fost alături în această „întâmplare“ sfântă... Paula Dogăroiu, Gabriel Bratu, Cornel Bălosu, 
Mircea Tudor, Iuliana Dumitru, Antipa Croitoru, Bebe Dumitru, Gelu Giurcă, Marian Nicolae 
ş.a. 

Cuvine-se reamintit numele unui om care a iubit şi a susținut în tot acest răstimp 
Festivalul: Ionel Cetățeanu. 

Fiorii Festivalului „Maria Tănase“ mă cuprind şi azi, iar amintirile mă copleşesc şi mă 
îmbogățesc. Acesta a fost sentimentul pe care l-am găsit sădit de înaintaşi la Centrul 
Creației Populare Dolj, organizatorul dintotdeauna al acestui Eveniment Cultural Național 
de excepție. Fie ca şi în mileniul trei Festivalul - Concurs Național „Maria Tănase“ să scoată 
la suprafață noi nestemate – autentice – ale cântecului popular românesc! 

La mulți ani! 
George OBROCEA 
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„Într-o etapă ca aceasta, unde ţările 

noastre au a se lupta cu dujmani puternici 
care cearcă a întuneca nu numai drepturile 
politice, dar şi chiar naţionalitatea 
românilor, poezia populară ne va fi de mare 
agiutor spre apărarea acesteia. 

…românii tot români vor rămânea şi 
vor dovedi că sunt români prin limba, prin 
tradiţiile lor, prin obiceiurile lor, prin chipul 
lor, prin cânticele lor şi chiar pri giocurile 
lor.“ – Vasile Alecsandri 1850 

De 40 de ani, la Craiova românii arată 
mereu că sunt tot români. 

De la Alecsandri şi Russo, idealişti 
romantici în tălmăcirea şi promovarea 
poeziei populare, de la Densuşianu care a 
introdus rigoarea ştiințifică în analiza 
folclorului şi până la Brăiloiu şi demnii săi 
„apostoli“: Pop, Tiberiu Alexandru, 
Amzulescu, Florica Comişel şi alții, oamenii 
care au păstrat festivalul de folclor „Maria 
Tănase“ până azi, merită respectul şi 
admirația noastră. 

A XX-a ediție a celui mai recunoscut 
festival de cântec popular românesc este şi 
un omagiu adus spre o mai dreaptă cinstire 
a LOR. 
                                                Tudor GHEORGHE 
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Afișul Festivalului Concurs Național „MARIA TĂNASE“, ediția XX, 2009 
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Casandra Maria HAUŞI, Maramureş  

(Trofeul Festivalului) 
 

 
Dansatorii Ansamblului folcloric „Maria Tănase“ 
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Festivalul Naţional „Maria Tănase“, ediţia XXI (2011) 
 
 

 
 

 
Din Craiovița lui Craiovisin 
Peste Craiova-nmiresmează dorul 
A paisprezecea oară. E un chin 
Să tot moşeşti acelaşi prunc: 
Folclorul 
 
Dar noi aici, oltenii, suntem moşi 
Care-am tăiat buricele la mulți 
Ce-au învățat, prin ochii noştri scoşi 
Să uite c-am plecat la drum desculți. 
 
Ajută-i Doamne, drumu-i nesfârşit,  
Cărările-s tentante, că-s frumoase 
Şi spune-le că doina n-a murit 
Cum n-a murit Maria lui Tănase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tudor GHEORGHE 
7–07–1977, Craiova 
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Afișul Festivalului Concurs Național „MARIA TĂNASE“, ediția XXI, 2011 
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         Romina Teodor PANĂ              Nelu IENCEA (Serbia) 
              premiul I soliști               premiul I instrumentiști 
 
 

              
        Marius HRISTESCU și Angela Ioana URS,                   Zorina BĂLAN  
      premiul special al Juriului, solişti vocali           premiul special al juriului 
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Tudor GHEORGHE, președintele juriului 

 
 

 
Recital N. BOTGROS și Nicu CREŢU 
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Festivalul Naţional „Maria Tănase“, ediţia XXII (2013) 

 
 

GÂND ŞI LACRIMĂ PENTRU DOAMNA MARIA 
 

Cine putea mai bine, decât marele Tudor 
Arghezi, s-o „zugrăvească“ pe Doamna 
Cântului Românesc spunând: „Cine calcă 
silaba românească, stihul şi cântarea, ca 
subtila MARIA TĂNASE? Diavolul! Nici el. 
„Tot maestrul Arghezi spunea: „Pe o carte a 
cântăreţei MARIA TĂNASE, celei care a creat 
folclorul românesc din nou. “ 

Dar… iată că se împliniră cincizeci de ani 
de când Doamna MARIA a tăcut. Iată că se 
împliniră cincizeci de ani de când – cu lacrimi 
în colţ de geană îmi amintesc acea zi de 25 
iunie 1963 când, pe o arşiţă cumplită, zecile 
de mii de bucureşteni – şi nu numai – 
însoţeau pe ultimul drum pe „Măiastra 
cântecului românesc”. În urmă-i, Taraful 
Gorjului acompaniind-o, aşa cum o făcuse 
înainte pe scenele ţării. Era o adevărată 
revărsare a talazului de lume. La ferestrele 
deschise, era ciopor de lume şi se auzeau 
melodiile cântate de cea care, acum, trecea 
îmbrăcată în rochia-i albă, tăcută, pe drumul 
spre cimitirul Bellu unde avea să se 
odihnească de-aici încolo. 

Am cunoscut-o în anii `50, când am fost 
trimis să însoţesc prin toată Oltenia – mai 
bine de o lună şi jumătate – grupul venit de 
la Bucureşti. Erau „cântăreţii” Maria Tănase, 
Maria Lătăreţu, Ioana Radu, Rodica Bujor, 
Lucreţia Ciobanu, Ion Luican, Alexandru 
Grozuţă, Emil Gavriş, Dan Moisescu, însoţiţi 
de „lăutarii” Fănică Luca, Ion şi Victor 
Predescu, Fărâmiţă Lambru, Marcel Budală, 
Toni Iordache şi Grigore Chiazim.  

De-atunci, de multe ori i-am fost 
Doamnei în preajmă, bucurându-mă de 
atenţia domniei sale şi de momente de 
neuitat.  

Odată, eram în Gara de Nord în 
Bucureşti, la o cafea, aşteptând să plecăm la 

Craiova, vorbindu-mi de ce o să facă în viitor. 
Sosind trenul, mi-a spus: „- Găbele, -aşa m-a 
alintat tot timpul – hai să mergem şi o să 
vorbim în tren!”, dar, tot drumul, pentru 
mine a fost un chin; n-am putut vorbi deloc 
din cauza celor care nu mai pridideau să vină 
la noi în compartiment să audă o vorbă doar 
de-a Doamnei sau să ia un autograf. 

N-am să uit când, după un spectacol, a 
luat-o pe Maria Lătăreţu şi punându-i mâna 
pe umeri, a spus: „-Suntem două Mării în 
muzica românească, Mărie! Şi ne-a dat 
Dumnezeu glas s-o cântăm şi de-aia, e musai 
Mărie, s-o cântăm cât mai bine!” 

Un alt moment de neuitat este atunci 
când fiind invitaţi la masă, la colegul Lică 
Baltă acasă, soţia acestuia i-a sărutat mâna 
MARIEI TĂNASE. „-Ce făcuşi, fă, de ce-mi 
pupaşi mâna?!”, la care gazda noastră a 
răspuns cu glas tremurând de emoţie şi de 
bucurie: „-Pentru că Doamnă, dumnea-
voastră sunteţi o DOAMNĂ!”. 

Altădată, în Parc la „Debarcader” era şi 
Fărâmiţă Lambru cu noi, la o masă. Printre 
mese un bătrân lăutar făcea din romanţele 
pe care le cânta picături de ambrozie, 
acompaniindu-se cu o chitară. Dând cu ochii 
de Doamna MARIA s-a oprit din cântat. „-De 
ce nu mai cânţi?” l-a întrebat Doamna.  

„-Pentru că în faţa domniei voastre glasul 
meu ar suna a doagă!” i-a răspuns bătrânul 
lăutar. Atunci Doamna MARIA i-a sărutat 
obrajii în timp ce toţi cei aflaţi la 
„Debarcader” aplaudau în picioare. Lui 
Fărâmiţă lacrimile îi curgeau şiroaie… 

Despre Doamna cântului românesc sunt 
multe de spus; mi-ar trebui zeci de pagini să 
le povestesc.  

Trebuie totuşi să amintesc succesul avut 
la Expoziţia Internaţională de la New York din 
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1939 unde a fost invitată de către mama 
preşedintelui SUA să reprezinte România cu 
cântecul său. De asemenea, în anul 1965 
Academia „Charles Cross” din Paris i-a 
decernat, în unanimitate,  unul din marile 
premii internaţionale ale discului pe acel an. 
Discul onorat cu această distincţie  de 
prestigiu mondial  cuprinde patru cântece în 
grai românesc: „Lungu-i drumul Gorjului”, 
„Bunu-i vinul ghiurghiuliu”, „Dragu-mi-i 
unde-am venit”, Aseară vântul bătea” şi 
patru cântece tălmăcite în limba franceză: 
„Tîrîişul şarpelui”, „Doina de Dolj”, Uhăi, 
bade!” şi „Iac-aşa!” 

Posturile de radio din Paris, Monte Carlo, 
Roma, Londra, Munchen, New York şi altele 
au avut de multe ori în programele lor 
melodii de pe discul premiat. 

Plecarea „dincolo” ca să-i cânte lui 
Dumnezeu şi îngerilor m-a îndurerat, mai 
ales că acest lucru s-a întâmplat când 
„măiastra” era în plenitudinea forţelor 
interpretative şi când avea atâtea proiecte 
pe care intenţiona să le realizeze în viitor. 

Am avut şi o mulţumire sufletească în 
momentul în care colectivul Casei Regionale 
a Creaţiei Populare din Oltenia, alcătuit din 
Constantin Baban, Lică Baltă, Marcel 
Locusteanu, Gabriel Bratu şi Paula Dogăroiu, 
a hotărât organizarea unui Festival Naţional 
care să poarte numele „Marei voci”, 
manifestare care a debutat în anul 1969. 

Ca dovadă a interesului stârnit de această 
idee este faptul că de-atunci au participat 
peste o mie de interpreţi, că juriul a fost 
alcătuit din personalităţi ale muzicii 
româneşti: Ion Dumitrescu, D.D. Botez, 
Gheorghe Bazavan, Ludovic Paceag, Mircea 
Neagu, recitalurile fiind susţinute de 
interpreţi de primă mână ai muzicii populare 
româneşti, alăturându-se şi Doina Badea sau 
Margareta Pâslaru, prezentarea specta-
colelor fiind făcută de Sanda Ţăranu de la 
Televiziunea Română. De-atunci, de-a lungul 
ediţiilor, dintre cei peste o mie de concurenţi 
au fost aleşi cei mai buni, şi mulţi sunt astăzi 

nume cu renume în muzica noastră, 
Festivalul „Maria Tănase” fiind rampă de 
lansare pentru aproape toate vocile mari ale 
cântecului popular românesc de astăzi. 

Iată că sunt o sută de ani de la naştere 
(25 septembrie 1913), anul acesta fiind an 
jubiliar: Maria Tănase ar fi sărbătorit 
centenarul.  

Cea de-a XXII-a ediţie a Festivalului, fiind 
o ediţie Festivă, mă duce cu gândul la 
începuturi. Au trecut 44 de ani, mereu 
gândindu-ne frumos la cea care ne-a 
fermecat cu cântecele dumisale, la cea care 
ne-a umplut sufletul de bucurie şi de visare 
ascultând-o. 

Doresc ca spectacolele de acum să 
rămână în sufletul concurenţilor şi publicului, 
să se vorbească de această Ediţie mult timp 
de-aici în acolo, pentru că Doamna MARIA 
TĂNASE a fost „adoptată” de urbea noastră – 
tatăl domniei sale fiind oltean din Mierea 
Birnicii de pe Valea Amaradiei – şi de aceea 
avem un Festival ce-i poartă numele; avem în 
Craiova un Ansamblu Folcloric Profesionist 
cu numele domniei sale, avem o stradă cu 
numele MARIA TĂNASE, iar pe Aleea 
Personalităţilor din parcul Teatrului Naţional 
„Marin Sorescu” se află bustul domniei sale, 
semn al preţuirii Doamnei Cântecului 
Popular Românesc. De asemenea, 
respectând testamentul marii dispărute, 
împreună cu un împătimit al muzicii 
populare, primarul comunei Călăraşi din 
judeţul Dolj, Vergică Şovăilă, am reuşit să 
săpăm o fântână adâncă într-o zonă 
secetoasă… Asta se întâmpla în anul 1997, cu 
toate că nu se menţionează la nivel naţional 
nicăieri acest lucru, adjudecându-şi meritele, 
cum am observat de curând, o cu totul altă 
zonă a ţării cum că ar fi împlinit testamentul 
Mariei Tănase… anul acesta! 

Maria Tănase a lăsat posterităţii o ultimă 
rugăminte: „ Pe un drum secetos – dornic de 
apă – să se scobească adânc o fântână 
pentru drumeţii însetoşaţi…”  
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Acest lucru s-a înfăptuit prin strădania 
organizatorilor Festivalului-Concurs Naţional 
al Interpreţilor Cântecului Popular Românesc 
„Maria Tănase” ediţia a XIV-a, 1997 şi, unde 
se putea alege „drumul secetos” mai bine 
decât în zona de sud a judeţului Dolj, 
recunoscută prin secetele prelungite din 
timpul anului.  

Fântâna a fost sfinţită în ziua de 5 august 
1997, în comuna Călăraşi, judeţul Dolj, iar 
de-atunci „ Fântâna Mariei Tănase” a devenit 
şi „Fântâna Mireselor”; aici vin miresele să 
„ia” apă, cum e datina, pentru început de 
viaţă nouă, să le fie belşug şi fericire…     

 
Gabriel BRATU

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Gabriel BRATU                      şi                        Florin ROGNEANU 
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DESPRE MARIA TĂNASE… DE VORBĂ CU ETNOMUZICOLOGUL PAULA DOGĂROIU 

 
Interviu realizat de Nicolae DUMITRU, 

referent C.J.C.P.C.T. Dolj 
 
Doamna Paula Dogăroiu, un nume cu 

renume în activitatea muzicală a județului 
Dolj, a Olteniei întregi (la începutul 
activității profesionale), dar şi a țării, nu 
mai necesită o prezentare, numele Paula 
Dogăroiu fiind egal cu pregătirea cu 
minuțiozitate a sute, poate chiar peste o 
mie de elevi,  când a activat ca profesor la 
clasa de canto popular a Şcolii de Artă 
Populară Craiova, actualmente Şcoala de 
Arte şi Meserii „Cornetti“ din oraşul 
nostru, a îndrumării mişcării artistice de 
masă din toată Oltenia (coruri de 

amatori, grupuri vocale, grupuri instrumentale, tarafuri populare şi cete de lăutari, rapsozi 
populari, solişti vocali şi instrumentişti amatori etc.). 

Dar activitatea sa profesională este strâns legată de activitatea instituției noastre: 
Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, făcând parte 
din echipa de început a activității acestei instituții, înființată în decembrie 1955 sub 
denumirea de Casa Regională a Creației Populare din Oltenia, şi activând aici, fără 
întrerupere, până la pensionare . 

Legătura doamnei Paula Dogăroiu cu instituția nu s-a întrerupt odată cu ieşirea la 
pensie, ci a continuat cu diferite prilejuri şi, mai ales, în pregătirea şi desfăşurarea edițiilor 
marelui eveniment cultural, emblemă a județului Dolj, a Olteniei şi a țării întregi, este vorba 
de Festivalul-Concurs Național al Interpreților Cântecului Popular Românesc „MARIA 
TĂNASE“, festival pe care de altfel l-a „moşit” în anul 1969, când avea loc prima ediție. 

Dar să ne întoarcem la Marea Doamnă a Cântecului Popular Românesc  Maria Tănase!  
 
R. –Doamna Paula Dogăroiu, în lunga 

dvs activitate ați cunoscut-o pe Maria 
Tănase?  În ce împrejurări ați cunoscut-o? 

P.D. – Prin anii ’60, era iarnă şi a venit la 
noi la Casa Regională a Creației Populare  
din Oltenia solicitându-i directorului 
Constantin Baban să-i dea un însoțitor la Tg. 
Jiu unde intenționa să înființeze Taraful 
Gorjului. Acesta m-a luat deoparte şi mi-a 
zis: -Ţâcăle, (aşa mă alinta!) te duci la Tg. Jiu 
cu doamna Maria Tănase s-o sprijini în 
realizarea planului dumneaei! 

Şi ne-am dus.  

A intrat valvârtej la autoritățile locale şi 
le-a explicat ceea ce intenționează să facă 
în acest oraş.  

Noaptea a trebuit să dormim undeva, iar 
popa Popeangă din Leleşti ne-a invitat să 
înnoptăm acasă la el. Ne-am dus şi, ca orice 
român ospitalier, ne-a găzduit în „odaia a 
bună“; dar peste noapte soba a scos un 
fum înecăcios, aşa că am ieşit din cameră şi 
ne-am aşezat la vatră. Doamna Maria 
scormonind cu un lemn în jarul din vatră 
mi-a povestit întreaga sa viață… 
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R. – Ați mai întâlnit-o după momentul 
Tg. Jiu şi întâmplările de la Leleşti? 

P.D. – Da. Prin anul 1963, eram în gara 
veche din Craiova  împreună cu cunoscuta 
solistă de operă  Marilena Mareş şi 
mergeam la Bucureşti unde îmi definitivam 
studiile de specialitate. Deodată am 
observat-o pe marea interpretă aşteptând 
acelaşi tren. Era îmbrăcată în renumita sa 
„caţaveică“ îmblănită. O adevărată 
doamnă!  N-am îndrăznit să mă înfățişez 
dumneaei dar nu ştiu cum m-a zărit şi s-a 
apropiat de noi: - Pe tine te cunosc de 
undeva!...  

I-am amintit de pățaniile de la Leleşti, a 
început să râdă şi ne-am urcat în tren.  

- Unde aveţi bilete? 
-La clasa a II-a. 
-Veniţi cu mine, la clasa I!  
Cumpărase toate locurile dintr-un 

compartiment, spre a călători singură. 
Ne-am dus şi până la Bucureşti ne-a 
povestit multe, multe; ba a şi cântat! În 
compartimentele vecine erau mai mulți 
soldați. Când au auzit cine cântă s-au 
îngrămădit să asculte. Doamna Maria i-a 
invitat şi pe ei mai aproape şi a cântat, şi a 
cântat până la Bucureşti…  

R. – Ați dormit în acelaşi pat cu marea 
interpretă. Ce fel de om vi s-a părut Maria 
Tănase? 

P.D. – De-o inteligență sclipitoare… 
Trecută prin multe în viață… Sociabilă. 
Comunicativă. Fără aere de vedetă. Cu o 
mare bucurie de viață, deşi în ochii săi se 
citea uneori o mare tristețe… 

R. – În anul 1963 când Maria Tănase a 
„plecat să cânte îngerilor” erați studentă la 
Bucureşti. Ați luat parte la funeralii? 

P.D. – Bucureştiul era arhiplin. M-am 
urcat , împreună cu alți studenți, pe o 
terasă ca să putem vedea şi noi alaiul 
mortuar. Atâta lume la o înmormântare nu 
mai văzusem şi nici n-am mai văzut 
de-atunci… 

R. – De unde ideea unui Festival închinat  
marii interprete? Există mai multe voci care-
şi arogă dreptul de-a fi propus organizarea 
unui asemenea eveniment. Care a fost 
echipa ce v-a susținut în realizarea acestui 
mare festival? 

P.D.- Păi, dacă dormisem şi în acelaşi 
pat, cum să nu mi-aduc aminte de acele 
momente unice din viața mea, şi, fascinată 
fiind de personalitatea, profesionalismul şi 
frumusețea Mariei Tănase, cum să nu-i 
dedicăm o amplă manifestare unui 
„monument“ al artei interpretative 
româneşti!...  

Când acelaşi director Constantin Baban 
a auzit de proiectul propus: Festivalul-
Concurs al Interpreţilor Cântecului Popular 
Românesc „Maria Tănase“ mi-a ordonat să 
întocmesc imediat Regulamentul de 
desfăşurare pe care l-a şi aprobat şi cu care 
a mers la domnul Florea Firan, şeful 
Comitetului de Cultură din acea vreme, să 
ceară sprijinul în organizare. 

Echipa care a susținut realizarea acestui 
mare festival: Constantin Baban, Gabriel 
Bratu, Lică Baltă şi Paula Dogăroiu.  

Eu pot să afirm că am „moşit“ Festivalul 
a cărei primă ediție s-a desfăşurat în anul 
1969. Au trecut, iată, 44 de ani. Parcă a fost 
ieri…  

R.– Ce impresie v-au făcut primele ediții 
şi cum vedeți edițiile ultime? 

P.D. – Primele ediții? Strălucite… 
Extraordinare… Bine organizate. Cu o 
implicare enormă din partea tuturor 
instituțiilor statului. O armată de oameni 
care acționau ca unul. Ireproşabil… 
Concurenți din fiecare județ al țării. Câte 
doi: vocal şi instrumentist. Aleşi pe 
sprânceană. Cu o selecție drastică la fiecare 
județ. Orchestre mari: „Doina Olteniei” – 
dirijor Constantin Busuioc, „Nicolae 
Bălcescu“ – dirijor Nicolae Teodorescu, 
„Doina Gorjului“ – dirijor Gelu 
Barabancea… Prezentatori: Sanda Ţăranu, 
Mihai Florea de la Televiziunea Română… 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Gabriela RUSU-PĂSĂRIN • Amelia Loredana ETEGAN 

226 

Ultimele ediții?!... Bine că se mai ține 
Festivalul şi să dea Dumnezeu să se 
desfăşoare ani mulți de-acum încolo… 

R.- Ați făcut parte din juriul Festivalului 
la foarte multe ediții. Care personalități ale 
folcloristicii româneşti ce v-au fost alături în 
juriu v-au impresionat? 

P.D. – Constantin Arvinte, Ludovic 
Paceag, Mircea Neagu, Emilia Comişel, 
Alexandru I. Amzulescu, Constantin Palade, 
Gheorghe Oprea, Ioana Radu, Sabina Ispas, 
Maria Bâtcă, Doina Işfănoni de la Institutul 
de Folclor „Constantin Brăiloiu“ din 
Bucureşti, Roxana Gibescu de la 
Electrecord Bucureşti, Gruia Stoia, Eugenia 
Florea de la Radiodifuziunea Bucureşti, 
Simona Patraulea, Marioara Murărescu, 
Florentina Satmari, Elise Stan de la 
Televiziunea Română Bucureşti şi câți 
alții… 

R. – Considerați că juriul unor asemenea 
manifestări trebuie să cuprindă perso-
nalități diverse: muzicologi, compozitori, 
etnomuzicologi, etnologi, etnografi, inter-
preți consacrați, dirijori, realizatori  de 
emisiuni de specialitate radio sau TV, etc.? 

P.D. – Neapărat. Într-un concurs de talia 
acestuia, şi nu numai, în atenția juriului sunt 
mai multe repere: calitățile vocale, 
repertoriul, costumul, ținuta scenică etc. 

R.- Anul acesta, la 100 de ani de la 
naşterea şi 50 de ani de la trecerea în 
eternitate a marii interprete, se va 
desfăşura ediția a XXII-a a Festivalului-
Concurs Național al Interpreților Cântecului 
Popular Românesc „Maria Tănase”. Ați 
făcut parte din juriul preselecției concu-
renților care vor reprezenta județul Dolj, 

concurenți pe care, după preselecție , i-ați 
pregătit pentru marea confruntare cu cei 
care vor veni din toate colțurile țării. Vă rog 
să-mi spuneți părerea d-vs vizavi de 
reprezentarea județului în concurs, dacă 
sunt candidați care promit? A fost județul 
reprezentat mai bine la edițiile trecute? 
Dacă, da, ce considerați că trebuie făcut 
pentru ca reprezentanții județului nostru să 
urce pe podiumul concursului? 

P.D. – Sunt câțiva care, într-adevăr, 
promit…   

Mă gândesc la edițiile desfăşurate cu ani 
în urmă când reprezentanții județului 
nostru s-au bătut, şi de multe ori au şi 
reuşit, cu concurenții din întreaga țară 
pentru podiumul festivalului. De ceva ani 
însă tineretul talentat se mulțumeşte să 
plătească pentru nişte înregistrări, unele de 
proastă calitate, să apară pe la nu ştiu ce 
posturi de televiziune şi să creadă că s-au 
lansat în arta interpretativă. Nu mai solicită 
sprijinul specialiştilor, nu frecventează  
cursurile şcolilor populare, ocolesc 
confruntările în concursuri de gen. Ori ca să 
ajungi în „lumea bună” a interpreților 
cântecului tradițional trebuie  multă muncă, 
trebuie o îndrumare temeinică din partea 
unor specialişti, care să le urmărească 
evoluția, să le aleagă repertoriul, să-i învețe 
să îmbrace şi să respecte costumul popular 
autentic… 

R.- Doamnă Paula Dogăroiu, vă 
mulțumesc pentru timpul acordat, vă urez 
viață îndelungată şi să fiți alături de 
Festivalul „Maria Tănase“ la cât mai multe 
ediții de-acum încolo! 
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Afișul Festivalului Concurs Național „MARIA TĂNASE“, ediția XXII, 2013 
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Andra Ioana MATEI (Suceava), premiul I soliști 

 
 

 
Liviu OLTEANU (Dolj), premiul I soliști 
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Zorina BĂLAN, trofeul 

 
 
 

 
Orchestra „Lăutarii din Chişinău“ şi Orchestra Ansamblului „Maria Tănase“ 
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Festivalul Naţional „Maria Tănase“, ediţia XXIII (2015) 

 
LUMILE MARIEI 

 
Maria nu putea să fie şi să 

trăiască într-o singură lume. S-ar fi 
sufocat. Până la urmă, vrând, 
nevrând, fiecare dintre noi îşi 
trăieşte lumile, mai multe sau mai 
puține, mai bogate sau mai 
sărace, spirituale sau troglodite, 
închistate sau deschise, fiecare îşi 
are stările lui interioare, apoi 
nuanțele empatice ale sensibi-
lității şi comunicării. Maria Tănase 
a trăit intens, tumultos şi a iubit la 
fel. A  fost până-n pragul morții o 
femeie activă, altruistă, comuni-
cativă, veselă. Era temperamentală, chiar cu excese, dar şi blândă, dar şi slobodă la gură, 
apoi, pe cât de sentimentală, pe atât de aprigă şi tranşantă. Aşa a fost Maria Tănase. 
Colerică precum olteanul şi sobră, cel puțin pe scenă, precum ardeleanul. Da, pentru că 
fetița aceea cu codițe, frumoasă şi expresivă, cu ochii negri, deschişi, luminoşi, cuceritori, 
era  fiica olteanului Ion Coandă Tănase din Mierea-Birnici (Gorj) şi a Anei Munteanu din 
Cârța (Ţara Făgăraşului). 

 Olteanul şi ardeleanca zămisliseră o codană plină de har şi zglobie; că aşa fusese 
Maria în copilăria ei petrecută la marginea Bucureştiului printre zarzavagii, florari, cărăuşi, 
feluriți negustori mărunți şi, nu în ultimul rând, lăutari. O vedem într-o fotografie de 
adolescență, elevă, îmbrăcată în uniformă, cu părul în două cozi purtate pe piept, apoi într-
o altă poză împreună cu Ana şi surorile. De fapt, toate fotografiile artistei, şi cele din 
adolescență dar şi cele mai  târzii, ne relevă prin expresie, prin ochi, în special, prin arcuirea 
buzelor şi prin zâmbetul inconfundabil, un spirit liber, sincer, împăcat cu sine şi se pare, 
înțelegător cu ceilalți, generoasă, fără meschinării şi invidii. Nici nu avea de ce să simtă 
altfel pentru că Maria a fost o răsfățată, în sensul că viața, scurtă totuşi, i-a oferit bucurii şi 
trăiri fără seamăn. Şi nu doar talentul, harul înnăscut, ci şi firea sa îi creau o aură. A fost 
răsfățată pentru că strălucea, impresiona, transmitea şi prin cântec, dar şi prin 
spontaneitate şi exuberanță. Iubea cântecul popular, iubea teatrul, lăutarii, iubea şi satul, 
dar şi oraşul, strada, localurile de lux, dar şi cârciumile. A fost alintată şi dezmierdată 
pentru că înfiora, era tulburătoare şi... nurlie; Brâncuşi, mititelul gorjean, uriaş şi genial, a 
dezmierdat-o. Sculptorul avea 60 de ani, iar Maria 25. Era în 1937, la Paris. Nu se ştie cât de 
erotică a fost idila lor. Dar empatiile au existat şi de –o parte şi de cealaltă.  

 Probabil, gureşa Marie îl scotea din carapace pe Constantin, iar artistul îi asculta 
cântecele cu nostalgia Gorjului de unde plecase. Comunică prin scrisori şi se revăd apoi la 
New York în 1939. Marele sculptor participa şi el la Expoziția universală organizată în S.U.A. 
Maria îşi cântă aici, împreună cu orchestra lui Grigoraş Dinicu, repertoriul de doine, de 
cântece de joc, de romanțe. O ascultă şi George Enescu, Dimitrie Gusti, Octav Doicescu, 
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Jascha Heifetz, dar şi Hoover, André Gide, Yehudi Menuhin. La expoziția din 1939, din 
metropola americană, Maria avea 26 de ani, dar era consacrată. Impresionase publicul nu 
numai cu doine, balade, bocete, cântece de joc, dar şi cu melodii semnate de Ion Vasilescu 
şi alți compozitori. Jucase în piese de teatru şi în operete. Vocea ei gravă, dramatică, 
răscolitoare, emoționa, mişca sufletul. Apoi Maria începe să cunoască şi mai bine lumea. 
Revine la Paris, susține turnee în Italia, în Turcia etc. Este lăudată cu formulări remarcabile 
de Tudor Arghezi, de Constantin Brăiloiu, de Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga şi mulți, mulți 
alți oameni politici, dar mai ales de scriitori, artişti, ziarişti. Publicul o adoră. Lăutarii de 
asemenea. Toată lumea este a ei. Dar şi ea era o lume; frumoasă ca o cadră, subțire, 
grațioasă, gingaşă, sau, mai bine zis, fragilă. Şi totuşi..., cât de puternică. Putea să stea ore 
întregi pe scenă. Nu obosea. Lumea ei era scena şi cântecul, desigur. Maria Tănase a fost 
una dintre cele mai generoase artiste. Nu avea niciodată bani destui pentru a ajuta. Pe 
Fărâmiță Lambru l-a îndrumat în carieră; la fel pe foarte tinerii Ion Dolănescu şi Dumitru 
Fărcaş. Cum afirmam deja, a fost o răsfățată, dar nici ea nu avea limite în mărinimie. Risipea 
banii într-o clipită. Casa ei era plină de tineri nevoiaşi care voiau să se afirme şi Coana Maria 
le oferea casă, masă şi bani de buzunar. Devenise proverbială boema bucureşteană pentru 
daniile şi donațiile ei. Pentru asta rămânea fără nici o lețcaie în geantă şi trebuia să 
împrumute creițari ca să poată lua un taxi până acasă. A cântat în foarte multe restaurante 
din Bucureşti, dar şi din țară şi străinătate: la „Neptun“, „Parcul Aro“, la „Luxandra“, la 
„Luther“, „Prispa'naltă“. După ce făcuse parte din trupele de la „Cărăbuş“ şi „Alhambra“ 
(unde are camarazi de soi, printre care Nicu Vlădoianu, Ion Vasilescu, Nicu Kannor, Henry 
Mălineanu), Doamna Maria debutează la Matache; interpretează patru cântece (M-am 
jurat de mii de ori, Şapte săptămâni de post, Ce-i mai dulce ca alvița, Cine iubeşte şi lasă). La 
„Luther“ a cântat cu pitorescul, dar autenticul 
taraf al lui Tandin, dar şi cu orchestra lui Sergiu 
Malagamba, cu orchestra ansamblului „Melody-
Revue“, condusă de Nicu Kirițescu şi Aurel 
Maican. Prin 1959, Maria însoțea Orchestra 
„Doina Argeşului“ într-un turneu în Bulgaria. 
Fărâmiță Lambru, acordeonistul de soi, o însoțea 
peste tot, cântau împreună la Restaurantul 
„Continental“ unde fusese angajată în 1958 
alături de Fărâmiță, desigur, dar şi de violonistul 
Ionel Banu, care conducea şi orchestra, alături de 
cobzarul, celebru şi el, I. Cotoanță, de 
țambalagiul Mielu Vişan. Ultimul taraf cu care a 
cântat în 1963 a fost „Taraful Gorjului“. Nu va 
trebui să uităm sub nicio formă să amintim de un 
prieten drag al Mariei. Este vorba de 
etnomuzicologul Harry Brauner. Putem afirma 
fără tăgadă că Harry a inițiat-o pe tânăra 
interpretă încă din anii 1930. Povestesc biografii 
carismaticului bărbat, gentleman-ul Harry, că 
acesta a cunoscut-o prin intermediul lui Sandu 
Eliad, regizor, jurnalist şi om de lume. Maria 
venea din mahalaua Mandravela, era simplă, dar 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj



Gabriela RUSU-PĂSĂRIN • Amelia Loredana ETEGAN 

232 

frumoasă, timidă, dar isteață. El i-a sugerat cum să-şi aleagă lăutarii, unde să cânte şi mai 
ales, cum să-şi alcătuiască repertoriul. Maria nu l-a uitat niciodată pe Harry şi nici sfaturile 
lui. În 1939, când ea era în plină glorie, îi mărturiseşte curajos recunoştința. Să nu uităm că 
anul precizat marca dictatura carlistă. Şi în vremea comunistă, când Harry era închis, Maria 
vorbeşte fără sfială de marele prieten. La fel, în memoriile sale, Harry notează: „țineam la 
ea cât ținea ea la mine şi viața, nici din vina ei, nici din vina mea, ne-a despărțit ani lungi“. În 
1950, el intră în închisoare. Nu s-au mai revăzut; la ieşirea lui, Maria plecase definitiv. (Irina 
Nicolau, Carmen Huluță, Surâsul lui Harry, Ars Doceni, Bucureşti, 1999). În acelaşi context, 
etnomuzicologul sintetiza dimensiunile marelui talent la 20 de ani de la moartea artistei: 
„Desigur, cântecele Mariei Tănase au intrat în domeniul public şi nimănui nu-i poate fi 
interzis să le cânte. Dar glasul ei, timbrul acelui glas, felul ei duios sau dramatic de 
interpretare, de intonare, inteligența frazării, abordarea cu aceeaşi înțelegere a tuturor 
dialectelor regionale, într-un cuvânt geniul ei trebuie apărat şi nimeni nu are dreptul  să se 
atingă de acest tezaur“. Probabil că la îndemnul lui Harry, Maria a învățat repede cum să 
folosească materialul ştiut deja încă din copilărie, adolescență, din mahalalele 
Bucureştiului, din cârciumi sau de te miri unde. Mai târziu avea să purceadă la cercetări şi 
înregistrări folclorice în teren. Şi încă ceva: Maria, încă de la începutul anilor 30, ajutată  de 
acelaşi ...surâzător Harry, a profitat frecvent de audițiile de la Casa Cântecelor (Arhiva de 
folclor). Aici l-a cunoscut pe nimeni altul, decât pe Constantin Brăiloiu. Fericitele întâmplări 
şi întâlniri ale Mariei. De fapt, Maria lăsa la gestat genuinul şi autenticul conținut folcloric, 
încercând să intuiască forța, dramatismele, sintagmele şi expresiile preeminente ale 
acestor cântece. Maria nu reproducea cântecul popular, ci îl reinterpreta, filtrând materia 
muzical-poetică, şi aşa valoroasă, până ajungea la o esență în consonanță directă atât cu 
ideea de autentic folcloric, cât şi cu esteticul de factură cultă. Maria simțea nevoia unei 
prefigurări prin care cântecul să nu fie ciuntit întru frumusețe şi autentic, ci înnobilat prin 
reprezentare artistică şi de suflet, de trăire.        

(Au fost consultate, în afara lucrării citate în text, şi volumele semnate Cl. Sachelarie, 
Maria Roşca, Gaby Michailescu, Tudor Nedelcea etc.)  

Cornel BĂLOSU Ducan 
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Participarea mea, în calitate de dirijor, la cele peste 20 de ediţii ale Festivalului – Concurs 
Naţional al Interpreţilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase“ mi-a adus o experienţă 
vastă, în sensul că m-am format ca dirijor şi în acelaşi timp am reuşit să acumulez foarte mult 
din bogăţia folclorului românesc, prin orchestrarea şi transpunerea în scenă a cântecului 
popular autentic, adus în concurs de tinerii interpreţi din diferite zone ale ţării.  

Am tratat, întotdeauna, totul cu cel mai mare respect, întrucât aceşti tineri, ei înşişi au 
prezentat cu multă dragoste şi atenţie cântecul propriu-zis, doinele, baladele şi cântecele de 
joc. Mi-a fost uşor să fac acest lucru întrucât sunt dirijorul uneia  dintre cele mai prestigioase 
orchestre populare din ţară, orchestra Ansamblului Folcloric „Maria Tănase“ din Craiova care 
are ca obiectiv fundamental promovarea cu consecvenţă a cântecului popular autentic. 
Doresc să felicit în mod expres organizatorii acestui concurs naţional şi să le urez succes în tot 
ce vor întreprinde spre reuşita acestei a XXIII-a ediţii a Festivalului „Maria Tănase“.   

 Ing. Nicu CREŢU, dirijor 
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Afișul Festivalului Concurs Național „MARIA TĂNASE“, ediția XXIII, 2015 
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Anişoara POPESCU, premiul I voce  

 
 
 

 
 

 
Liviu OLTEANU și Taraful din Grecești 
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Mirela ZISU, Maria ROTARU, Lavinia BÂRSOGHE, Mădălina STOICA, Izabela TOMIŢA  

(de la st. la dr.) 
 
 

 
Natașa RAAB și concurenți, în culise 
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PROGRAMUL COLOCVIULUI FOLCORIŞTILOR - 2015  

 
 

Consiliul Judeţean Dolj,  
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj şi 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere 
 

organizează 
 

miercuri, 30 septembrie 2015, ora 11.00, la Sala „I.D. Sârbu“  
a Teatrului Naţional „Marin Sorescu“ din Craiova 

 
COLOCVIUL FOLCLORIŞTILOR – CRAIOVA 2015 

 
Folclorul şi etnografia-argumente pentru perenitatea culturii 

 
 PARTICIPĂ: 
 

 Constantin ARVINTE,  Preşedinte de onoare al Festivalului - Concurs Naţional al 
Interpreţilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase“ - subiect rezervat 

 Nice FRACILE (Niță FRĂŢILĂ), Univerzitet u Novom Sadu Akademija umetnosti, 
Serbia, Perenitatea si vitalitatea ritmului asimetric aksak în folclorul popoarelor 
balcanice 

 acad. Sabina ISPAS, Director al Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin 
Brăiloiu“ al Academiei Române - subiect rezervat 

 prof. univ. dr. Nicu PANEA, decan al Facultății de Litere, Universitatea din Craiova - 
Presiuni contextuale şi remodelări funcţionale în cântecul epic 

 dr. Doina DASCĂLU IŞFĂNONI, cercetător etnolog, Muzeul Național al Satului 
„Dimitrie Gusti“  - Ţinuta vestimentară a interpretului de muzică populară între 
valoare şi non-valoare etnografică 

 dr. Elise STAN, etnomuzicolog, realizator emisiuni la Societatea Română de 
Televiziune - Jocurile muzicale  

 dr. Tudor NEDELCEA, cercetător I, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. 
Nicolăescu-Plopşor“ Craiova, Academia Română - Dumitru Şandru - etnograf şi 
lingvist 

 dr. Roxana Daniela GIBESCU, membru al Uniunii Compozitorilor din România, 
redactor Electrecord - Promovarea şi valorificarea jocului dobrogean 

 conf. univ. dr. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova, realizator -
coordonator Radio România Oltenia Craiova - Descântecele între valorificare şi 
valorizare contextuală  

 Nina BOLBOCEANU, realizator de emisiuni TeleRadio Moldova, Republica Moldova 
– Etnografia şi folclorul, argumente pentru identitatea culturală a românilor de 
pretutindeni 

 conf. univ. dr. Carmen BANŢA, Universitatea din Craiova - Legende toponimice 
urbane în Oltenia 
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 Violeta IANCULESCU, realizator evenimente folclorice la Radio România – 
Influenţe ale folclorului în muzica cultă  

 dr. Cornel BĂLOSU, şef Secție Etnografie „Casa Băniei“, Muzeul Olteniei Craiova – 
Câteva consideraţii asupra patrimoniului etnografic 

 conf. univ. dr. Eugen SANDU, Universitatea din Craiova - Succinte observaţii 
diacronice asupra jocului popular 

 prof. Pompiliu CIOLACU , etnolog - Icoana de vatră în sudul Carpaţilor Meridionari 
 Valeriu CIUREA, referent de specialitate, Centrul Județean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiționale Olt: „Ouăle de Paşti de la Oboga“- film premiat la 
Festivalul Internațional de Film Etnografic Eco-Etno-Folk-Film de la Slătioara- 
Vâlcea şi la Festivalul de Film Etnografic de la Târgu Jiu. 

 
 
 
 
 

JURIUL FESTIVALULUI NAŢIONAL „MARIA TĂNASE“, 
ediţia a XXIII-a  

28 septembrie - 03 octombrie 2015 
 

Preşedinte de onoare: Constantin ARVINTE, compozitor, dirijor, folclorist 
 

Preşedinte executiv: Prof. univ. dr. Niță FRĂŢILĂ, Academia de Muzică din Novi Sad, Serbia 
 

Membrii juriului: 
Acad. Sabina ISPAS, director I.E.F. „Constantin Brăiloiu“ din Bucureşti 
Dr. Doina IŞFĂNONI, cercetător etnolog, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“  
din Bucureşti 
Dr. Roxana Daniela GIBESCU, etnomuzicolog Casa de discuri „Electrecord“ din Bucureşti 
Drd. Violeta IANCULESCU, realizator evenimente culturale Radio România Bucureşti 
Prof. dr. Elise STAN, etnomuzicolog, realizator de emisiuni TVR Bucureşti 
Ileana VIERU, realizator de emisiuni folclorice la Radio România „Antena satelor“ Bucureşti 
Gheorghiţa NICOLAE, interpret, producător emisiuni folclorice TVR Bucureşti 
Conf. univ. dr. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN , realizator coordonator Radio „Oltenia“ Craiova 
Dorin GRAMA, director executiv „Favorit“ TV. Bucureşti 
Ştefan CIGU, dirijor Orchestra „Dor românesc“, Bistrița-Năsăud 
Conf. univ. dr. Eugen SANDU, Departamentul de Muzică al Universității din Craiova 
Prof. Nicolae DUMITRU (secretarul juriului) 
 

Acompaniază: 
Orchestra „CIPRIAN PORUMBESCU“, Suceava, dirijor: Viorel LEANCĂ  

Orchestra „MARIA TĂNASE“, Craiova, dirijor: Nicu CREŢU 
 

Prezentator: Nataşa RAAB 
 

Director Festival: Amelia Loredana ETEGAN 
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                     IV. 

    Maria Tănase…  
„Pasărea Măiastră“ 
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FOTOGRAFII DIN ARHIVA MUZEULUI OLTENIEI CRAIOVA 
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