FOLCLORUL ORAªULUI
Oraºul este o entitate care are propria lui viaþã spiritualã ºi propria sa
producþie folcloricã. Existenþa unui folclor urban a fost recunoscutã la
noi de multã vreme. Anton Pann publica în 1850 Spitalul Amorului sau
Cîntãtorul dorului. Adicã : Cîntece vechi populare. / Despre or ce întîmplare ; / Pe care junii le cîntã / ªi babele le descîntã. Însã : Pe lîngã cele
sãtene / S-a pus ºi din orãºene. Înainte, tot A. Pann publicase un volum
de Poezii deosebite sau Cîntece de lume, dintre care unele, dupã cum
mãrturiseºte autorul, erau « culese, iar altele originale ». Multe texte,
mai ales din cele culese, au circulat în epocã în mediul bucureºtean ca
ºlagãre, remarca Ovidiu Papadima în studiul sãu Anton Pann, « cîntecele de lume » ºi folclorul Bucureºtilor. Mihai Eminescu a cules ºi el
« irmoase » (cîntece de lume).

273

Într-unul din manuscrisele rãmase – nr. 2306 (Cîteva irmoase care
se cîntã dupã masã), publicat sub îngrijirea lui Dumitru Murãraºu – se
gãsesc texte precum acesta :
Ah, noroace, noroace,
Lasã-mã în pace
Sã mai pot trãi.
A ta rãutate
Sufletu-mi nu poate
A mai suferi.
În a mele braþe
Dã-mi pe cea ce-mi place,
Care m-au pãtruns,
Cãci n-am unde merge,
Durerea-mi a ºterge
Lacrimi n-au agiuns.
De trãiesc, trãiesc,
Viaþa nu voiesc,
Trãiesc pentru tine ;
Ochii cînd clipesc,
De plîns se topesc,
Viaþa nu-mi rãmîne.
Pieptul se desface,
Tremur, ah, noroace,
Ah, noroc, noroace,
Lasa-mã în pace !
(nr. 20)
O seamã de folcloriºti – printre care G. Dem. Teodorescu, Nicolae
Filimon sau Petre Ispirescu – au cules texte folclorice de tot felul în
capitala þãrii. Piesele culese în mediul urban erau de sorginte ruralã –
lucru firesc, dacã þinem seama de faptul cã oraºele româneºti s-au for274

mat tîrziu, prin încorporarea treptatã a unor mase de þãrani, care au
transplantat cultura sãteascã în spaþiul urban. Elementele folclorice de
tip rural au persistat în creaþiile populare de la oraº pînã aproape de
zilele noastre. Dar ideea cã folclorul urban este o prelungire a celui
þãrãnesc implicã refuzul de a admite faptul cã oraºul are propria sa culturã, cu teme ºi forme de expresie specifice.
În România, aceastã concepþie a fost perpetuatã în mod artificial
preþ de aproape o jumãtate de veac prin promovarea aºa-numitului
« folclor nou ». Diriguitorii culturii porneau de la premisa cã « mãsurile »
partidului unic – atît cele administrative, cît ºi cele politice – vor fi
mai lesne acceptate de populaþie dacã vor fi sprijinite din interior de
folclor, a cãrui credibilitate fusese consolidatã în decursul secolelor.
Încurajaþi prin tot felul de concursuri, popularizaþi prin intermediul
radioului ºi apoi al televiziunii, nenumãraþi « creatori » au ieºit la ivealã, mai întîi în mediul sãtesc, apoi ºi în cel urban. Ei aveau rolul de a
transpune în versuri de tip popular lozincile de ultimã orã pentru a le
facilita propagarea în rîndul populaþiei. La iluzia autenticului au contribuit culegerea ºi publicarea textelor produse. Unii folcloriºti serioºi
s-au lãsat seduºi de asemenea producþii, acordîndu-le tratamentul cuvenit creaþilor folclorice reale.
Au rezultat « opere » de tipul :
Tovarãºi fraþi !
Daþi-i chiot ºi cîntaþi
Muncitorul din uzinã
Ne-a adus în cîmp luminã
Trimiþîndu-ne tractorul
Sã strãbatem viitorul,
Viaþã nouã sã clãdim,
Fericiþi cu toþi sã fim.
Sau :
În fiece sãptãmînã
La Cãmin vedem un film
Iar la ºcoalã-nvãþãm carte
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Tot mai multe ca sã ºtim,
Sã cunoaºtem tot mai bine
Tainele vieþii noi
ªi din viaþã ºi din carte
Sã clãdim o viaþã nouã
Fãrã rãi, fãrã ciocoi.
Textele îi aparþin tinerei « poete » Chidean Maria, din Luna de Jos,
judeþul Cluj. O altã « creatoare » – Ana Sãracu din zona Rupea – compune o strigãturã precum cea de mai jos, dar n-avem cum sã ºtim
dacã ea a fost vreodatã rostitã la hora satului, iar dacã da, ce efect a
produs :
ªtim lucra ºi ºtim munci
ªtim face economii
[...]
Nu mai þinem banii-n ladã
Ca ºoarecii sã ni-i roadã
Surplusul de un an întreg
Noi îl depunem la C.E.C.
De altfel, trebuie spus cã, încã din 1926, un anume Rodion Axouline publica în Cultura proletarã un material cu titlul Lenin într-un
basm popular.
La rîndul lor, ºi muncitorii au fost încurajaþi sã producã stihuri. La
un concurs de cîntece noi ce s-a desfãºurat în Mehedinþi la începutul
anilor ’70 a fost prezentatã compoziþia Jos la Porþile de Fier, despre care
ni se spune cã ar fi intrat în circulaþia folcloricã :
Foaie verde didiþel,
Jos la Porþile de Fier
Muncitorii-au înãlþat
Printre munþi un sur palat ;
Palat mare cu turbinã,
S-aducã-n þarã luminã.
Cã palatul ce vi-l spun,
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Nu-l avem de la strãbuni ;
Frunzuliþã-a murele
ªi-i mai jos de Dunãre,
S-aducã-n þarã luminã,
Chiar ºi în þara vecinã.
Hotarele ce le trece,
Dunãrea ne duce veste.
ªi-am sã spun la fiecare
De hidrocentrala mare,
Ridicatã-n zi de varã,
În a noastrã scumpã þarã.
Numãrul ºi varietatea compunerilor poetice vor creºte cu timpul,
tinzînd sã se substituie treptat fenomenului folcloric real. Iatã cîteva
exemple edificatoare :
Frunzã verde argint-viu
Am învãþat ca sã scriu
ªi-n ziare sã citesc ºtiu.
ªi-am sã scriu ºi la partid
C-am citit pace pe zid.
Partidul luminilor
A rupt neamul spinilor
ªi cãtuºele ferecate
Ce ne strîngeau pîn’ la coate.
La minã la Anina
Acolo lucrã lumia
[...]
ªi lucrã din mal în mal
Pentru planul cincinal ;
Cu partidul nostru-n frunte
Spargem munte dupã munte
277

Priviþi cum planul se-nalþã,
În frunte stã exemplul lor,
Al comuniºtilor.
[...]
Preocuparea pentru asemenea producþii a deturnat pentru multã
vreme interesul de la fenomenul literaturii orale urbane autentice.
Oraºul nu este un conglomerat de sate, ci un organism social complex, cu propriile lui instituþii ºi norme culturale, cu propriul sãu sistem de credinþe ºi obiceiuri. Cultura popularã pe care o produce diferã
de cea ruralã. Între cele douã tipuri de culturã existã, desigur, echivalenþe ºi interferenþe ; ele comunicã, dar nu decurg una din cealaltã. Astfel,
speciile literaturii orale orãºeneºti aparþin tradiþiei urbane. Textele exprimã preocupãrile, temerile, aspiraþiile ºi angoasele omului care trãieºte într-un spaþiu geografic ºi cultural specific. Categoriile majore ale
folclorului orãºenesc sînt anecdota, bancul, zvonul ºi legenda urbanã.
Subculturile mediului urban cunosc ºi alte forme folclorice, precum
« grafitti » sau « latrinalia », dar acestea au audienþã restrînsã ºi prezintã
un interes limitat.
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