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Abstract: - Drăgan Muntean – Promotor identitar al Ținutului Pădurenilor. Suprapus integral unei zone 
etnografice distincte, Ținutul Pădurenilor, asemenea altor unități teritoriale de tip „ținut” din România, 
s-a individualizat prin mai multe repere identitare, unul din cele mai particulare fiind cel etnografic. Scopul 
articolului a constat în demonstrarea implicării, prin discografia artistului popular Drăgan Muntean, a 
aportului unei personalități culturale la individualizarea unui teritoriu. Analiza de text a pieselor artistului 
amintit, pe teme și raportate la structura originară a spațiului mental românesc, a fost metoda utilizată în 
demonstrarea obiectivului propus. Se constată că, inclusiv astăzi, la 17 ani de la decesul artistului, regiunea 
încă este cunoscută prin cântecele acestuia, ba mai mult locuitorii încă se raportează la numele și piesele 
artistului ca la un reper identitar distinct.
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1. Introducere

Unul din obiectivele principale ale Uniunii 
Europene rezidă din asigurarea coeziunii sociale 
a comunităților locale dintr-un teritoriu, prin 
intermediul căreia se încearcă atenuarea și chiar 
eliminarea disparităților existente, respectiv 
„diversitatea culturală este necesară pentru 
umanitate, așa cum este biodiversitatea în 
cazul mediului natural; diversitatea expresiilor 
culturale generează bogăție și este esențială 
pentru dezvoltarea unui ecosistem cultural larg, 
cu o diversitate de origini, actori și conținuturi; 
dialogul, coexistența și interculturalitatea sunt 
principii de bază pentru dinamica relației cu 
și între cetățeni; spațiile publice trebuie văzute 
ca spații culturale” (Agenda 21 pentru cultură, 
2004; Strategia pentru cultură și patrimoniu 
național 2016-2022).

Identitatea spațială se referă la identitatea 
personală a individului, oamenii identificându-
se atât cu elementele fizice și materiale cât și cu 
tradițiile specifice unui loc (Kruit et al., 2004; 
Ernste, 2005). Unii autori surprind diferențieri în 
ceea ce privește identitatea unei regiuni, ce face 
trimitere la atribute fizico-geografice ale unui 
teritoriu, comparativ cu identitatea regională ce ia 

în calcul raportarea indivizilor la bazinul de viață 
și particularitățile acestuia (Paasi, 2002, 2003; 
Messely et al., 2009). Regiunile nu sunt imuabile, 
fiind reinterpretate continuu (Urry, 1995). 
Identificarea unui spațiu prin apelul la hărțile 
cognitive (Tolman, 1948; Kaplan, 1973) sau prin 
suprapunerea lui cu anumite caracteristici ce-l 
particularizează ca un spațiu mental (Glacken, 
1960; Lowental, 1961; Harwey, 1969; Yi Fu 
Tuan, 1974; Fremont, 1976; Walmsley et al., 
1987) reprezintă direcții de studiu deja consacrate 
asupra percepției unui teritoriu. 

La nivelul României, o categorie de teritorii 
distincte cu o puternică individualizare a unor 
specificități teritoriale și care se suprapun unor 
autentice spații mentale geografice o constituie 
regiunile de tip „țară/ținut” (Cocean, 1997, 2002, 
2004, 2010, 2011; Mitu S., 2002). De altfel, Cocean 
P. definește spațiul mental ca fiind „teritoriul 
(spațiul regional) pe care o comunitate, dar și un 
individ aparținând acesteia, îl integrează în scara 
sa de valori existențiale prin percepție (l’espace 
perçu), trăire (l’espace vécu) și imaginare (spațiul 
imaginat)” (Cocean P., 2010). 

Melnychuck A. et al. disting ca elemente 
identitare reprezentative pentru un teritoriu to-
ponimele, denumirile unor instituții sau bran-
duri regionale, elemente asociate unor perso-
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nalități locale cunoscute sau unor evenimente 
istorice, comportamentul locuitorilor, tiparele 
spațiale generate de suporterii unor echipe de 
sport sau chiar și comportamentul electoral al 
populației (2014).

Pentru Ținutul Pădurenilor, etnografia 
a reprezentat unul din elementele de 
individualizare ale acestui teritoriu; prin 
melosul și mesajul pieselor transmise, 
raportate mereu la spațiul natal, pădurenesc, 
Drăgan Muntean a rămas unul dintre reperele 
fundamentale ale acestui spațiu mental 
geografic. Scopul acestei lucrări este acela 
de a demonstra implicarea, prin discografia 
artistului popular Drăgan Muntean, a aportului 
unei personalități culturale la individualizarea 
unui teritoriu.

2. Metodologie

Arealul de studiu
Ținutul Pădurenilor reprezintă unul din 

spațiile geografice de tip „ținut”, suprapus zonei 
entografice omonime, având în componență 
comunele Bătrâna, Bunila, Cerbăl, Ghelari, Lelese 
și Toplița. Acesta este inclus GAL Microregiunea 
Ținutul Pădurenilor-Țara Hațegului. Alegerea 
acestui areal s-a datorat individualizării unor 
repere etnografice care au devenit, în timp, 
marcă de identitate teritorială, fie că vorbim 
de port popular, melos, cutume, gastronomie, 
arhitectură vernaculară sau personalități culturale. 
Prin versurile cântecelor populare și permanenta 
raportare la spațiul natal, pădurenesc, Drăgan 
Muntean este un exponent  de seamă al Ținutului 
Pădurenilor; pe de altă parte casa sa natală 
din Poienița Voinii devenită muzeu sătesc sau 
asocierea unor festivaluri de folclor cu numele 
acestuia întăresc afirmațiie de mai sus.

[Fig.1.] Localizarea Ținutului Pădurenilor 
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Colectarea și procesarea datelor
În  vederea colectării, interpretării și creării 

unei baze de date asociate obiectivului articolului, 
acela de a scoate în evidență rolul identitar al 
discografiei artistului Drăgan Muntean, s-a 
utilizat analiza de text a discografiei acestuia. 

Analiza de text este una dintre cele mai 
uzitate metode calitative de interpretare a unor 
date, (Hyung Z. et al., 2014; Ke X. et al., 2014; 
Kino Y., 2018, Capela F. et al., 2019).

Discografia analizată conține 6 albume/
compilații, echivalentul a 50 melodii, 3 dintre 
acestea făcând trimitere directă la pădureni, 
încă din titlu (Eu cânt pădurenilor, Unde joacă 
– un pădurean, De la noi din Pădureni). 541 
elemente lingvistice identificate fac referire la 

8 teme abordate (casă, cadru natural, pământ, 
divinitate, activități economice, familie, elemente 
etnografice, loc). Toate piesele au fost luate din 
albumele populare de pe Trilulilu și youtube.

În primul rând au fost selectate temele 
de interes regăsite în opera artistului căruia 
i-au fost asociate, sub forma unei codificări, 
atributele relevante care fac trimitere la o 
anumită temă. Multe dintre atributele selectate 
au fost combinate, sensul elementelor lingvistice 
utilizate fiind același (de exemplu, pădurean, 
pădureni, pădureancă etc.). În funcție de frecvența 
atributelor, s-au ierarhizat temele propuse, 
vizualizarea lor fiind transpusă sub forma unor 
grafice, realizate în Microsoft Excel.
 

[Tabelul.1.] Discografia lui Drăgan Muntean

Albume/compilație Nr. piese 
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Eu cânt pădurenilor 10 3 8 0 0 20 18 30 41
Sara bună, bade Ioane 11 4 4 2 0 5 15 36 58
Colinde/Cântece hunedorene 6 5 2 0 0 2 1 0 7
Cântece hunedorene (Cass, Album) 7 12 5 0 0 10 6 25 26
Unde joacă - un pădurean  (Cass Album) 3 2 3 0 0 3 1 9 13
De la noi din Pădureni (CD, Comp) 13 9 9 5 5 15 2 38 65
TOTAL = 541 50 35 31 7 5 55 43 138 211

Se constată că toate temele alese se 
suprapun structurii spațiului mental geografic 
românesc, făcând trimitere la toate reperele 
identitare ale românilor, precum casa, familia, 
neamul, pământul sau divinitatea.

3. Rezultate

Din analiza elementelor identificate, 
ponderea cea mai mare o deține componenta 
loc (40%), urmată de componenta elemente 
etnografice (26%), celelalte componente având 
ponderi între 1-11%, în linii mari suprapunându-
se elementelor spațiului mental geografic 
românesc propuse de Cocean P. (2004) [Fig.2.].

Dintre temele regăsite în discografia 
rapsodului popular amintit, la baza piramidei stă 
trimiterea spre locurile natale, atașamentul față 
de satul natal, Poienița Voinii, și împrejurimile 
acestuia, constituind cel mai pregnant reper al 
spațiului mental pădurenesc [Fig.3.].

Drăgan Muntean nu se dezice de originea 
sa, multe dintre piesele culese și semnate de 
acesta conținând apelativul „pădurean” (n=16), 
cu derivatele sale („pădureancă”, „pădurenesc”, 
„pădureni”); adițional, menționăm și faptul că 
afinitatea artistului față de locuitorii Ținutului 
Pădurenilor este redat prin apelative precum 
„mândră”/„lele” (n=103), „feciori”/„flăcău”/
„bade” (n=19).
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Conținutul pieselor populare face uneori 
trimitere și la anumite trăsături ale locuitorilor, 
așa cum sunt percepute de artist: „harnici”/
„gospodari” (n=4), „credincioși” (n=2), „de 
omenie”/„buni” (n=5), „voinici” (n=2).

Referitor la activitățile economice la 
care face trimitere Drăgan Muntean, cele 
agricole sunt cele care particularizează viața 
săteanului din arealul montan Poiana Ruscă, fie 
că vorbim de creșterea animalelor (activitatea 
pastorală, creșterea vitelor), fie că luăm în calcul 
valorificarea ecomică a pajiștilor prin cosit sau 
cultura cerealieră; referințele la adresa prelucrării 

cânepii sunt slab articulate, mai mult prin 
raportarea la o activitate tradițională practicată 
acum jumătate de veac.

Dincolo de topos, manifestat prin racordarea 
la toponimia locală (denumiri de localități, unități 
de relief etc.), cadrul natural a reprezentat, și încă 
reprezintă, un cadru suport pentru amplasarea 
unor habitate specifice și identificarea unor tipare 
spațiale de activități economice, fiind semnalată 
și în cântecele acestui artist importanța văilor dar 
și a pădurii, de altfel o resursă intens utilizată 
și determinantă pentru stabilirea rezidenței 
populației acum câteva decenii.

[Fig.2.] Frecvența elementelor lingvistice asociate spațiului mental pădurenesc, reflectate în discografia lui D. Muntean
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Modul de viață al pădureanului a fost 
transpus și la nivelul gospodăriei individuale, 
arhitectura specifică, atât ca exterior cât și 
particularizarea casei în interior prin obiectele 
de decor utilizate, acompaniată de un mod 
distinct de distribuție a anexelor (grajd, șură, 
poiată, gard, poartă) regăsindu-se frecvent și în 
piesele audiate, predominant în cele incluse pe 
compilația De la noi din Pădureni.

O categorie distinctă de informații asociate 
spațiului mental pădurenesc o reprezintă 
elementele etnografice (n=138), incluzând 
repere legate de portul popular (n=28), dansul 
popular (n=10), obiceiuri (n=6), melos (n=85), 
instrumente muzicale (n=9).

Când vine vorba de portul popular, cântecele 
pădurenești, în general, cele ale lui Drăgan 
Muntean, în particular, fac o radiografie la zi a 
pieselor componente costumului popular femeiesc 
și bărbătesc: „pieptar” (n=1), „ie”/„cămeșă” 
(n=4), „poale” (n=2), „cătrânță”/„oprege” (n=6), 
„opincă”/„obiele” (n=5), „cojoc” (n=5).

„Spicul de grâu” și „brâul pădurenesc” 
sunt elemente de dans specific pădurenesc (n=7, 
respectiv n=2), în vreme ce „hora”, regăsită de 
altfel și în alte zone etnografice, este și ea amintită 
izolat (n=1) în cântecele analizate.

Deși, la ora actuală, s-au perimat din ce 
în ce mai mult obiceiurile locale, artistul a cărui 
discografie a fost analizată semnalează, încă, 
prezența nedeilor și a târgurilor.

Pornind de la structura spațiului mental 
propusă de Cocean P. (2004), exprimată sub 
forma unei piramide, și spațiul mental pădurenesc 
are la bază pământul natal (n=218), mai ales prin 
prisma valorificării lui prin utilizarea resurselor 
de sol și subsol. Spre deosebire de ierarhizarea 
elementelor mentale la nivel național, în Ținutul 
Pădurenilor, asa cum o ilustrează și cântecele 
rapsodului Drăgan Muntean [Fig.4.], al doilea 
reper particular pentru locuitorii acestuia îl 
reprezintă cutuma (n=138), situație similară și cu 
spațiul mental geografic al multor „țări”. 

 Raportarea la comunitatea locală, 
ca grup de indivizi, este importantă pentru 
pădureni, motiv pentru care locul neamului 
(n=43) în piramida spațiului mental succedă 
reperelor pământ și cutumă. Casa, înțeleasă 
ca „acasă”, așezare sau sat (n=35), în sens mai 
larg, reprezintă un alt element de referință pentru 
pădureni. Majoritari români, de confesiune 
creștin-ortodoxă, pădurenii includ ca valoare 
fundamentală credința în Dumnezeu, divinitatea 
(n=5) regăsindu-se în vârful piramidei spațiului 
mental pădurenesc.

[Fig.3.] Structura spațiului mental pădurenesc, reflectată în discografia lui Drăgan Muntean
Sursa: adaptare după Cocean P. (2004)
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4. Concluzii

Discografia lui Drăgan Muntean reflectă, 
din perspectiva interrelaționărilor existente între 
mesajul melodic transmis de acesta, raportarea la 
spațiul natal și individualizarea spațiului mental 
pădurenesc ca un teritoriu cu anumite particularități 
distincte. Pe de altă parte, perpetuarea acestui 
reper identitar este conștientizată și asumată ca 
atare de generațiile prezente, fie prin organizarea 
unor evenimente tematice (Festivalul Pădurenilor 
Drăgan Muntean etc.), existența unor ansambluri 
tradiționale pădurenești (Cerbăl) și chiar prezența 
unor continuatori (Bogdan Toma).

Din discografia lui Drăgan Muntean rezultă 
că pentru pădureni valorile în care aceștia cred, 
valori asociate spațiului mental, sunt pământul, 
cutuma, neamul, casa și divinitatea, acestea 
corespunzând și la scară microregională cu 
trăsăturile spațiului românesc. 
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