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Si | 

“Poesia populară se poate trata din punctul de ve-!. 
dere estetic, admirîndu-i-se frumuseța sau oșebin: 

du-se însuşirile care alcătuiesc caracterele acestei 
frumuseți. Dacă e vorba numar. de” apreciare, fireşte” 

că, fiind chestie de gust, uner aprecieri lăudătoare 
i se poate opune alta în care să se'cuprindă critica 

„cea mai aspră ori chiar cea ma! pătimaşă. 

Poate fi vorba însă şi altfel de poesia populară. 

Iubirea pentru diînsa o poţi face să-fie simțită la. 
fiecare frasă,: dar nu pentru a o proclama, scrii saă 
“vorbeşti. Din acestălalt punct de vedere, şi el-foarte | 

legitim, al înnainte de toate dorinţa dea şti, printr'o' . 

cercetare metodică, al căril scop e aflarea unul adevăr, 
relativ sai netăgăduit, pe care apoi să-l înfățişezi 

“într'o desvoltare | logică, care sînt rosturile, categoriile;' 

tipurile: poesiei populare, în ce împrejurări s'a alcă-: 

tuit fiecare din ele şi întru cit ea oglindeşte aceste! 

împrejurări. Pe urmă, neapărat, se poate studia fie- 

" care din aceste categorit.din punctul de: vedere al: 
ritmului, al rimei, al epitetelor ş.a. m. d.
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Poesia populară înseamnă poesia cunoscută,. răs- 
pîndită, cîntată, repetată, iubită, amestecată cu viaţa 
înnainte de a f scrisă şi care putea să nu fie scrisă 
şi care, chiar cînd e scrisă, nu e scrisă de aceia cari 
au făcut-o şi ati cîntat-o, ci. de alţii, cari sînt prinşi 
de curiositatea artistului. ori a omului de ştiinţă faţă 
de dinsa.| Adese ort mar veche decit răspîndirea de- 
prinderii de a scrie Ja un popor şi: mai totdeauna 
mărgenită la aceia cari nu obișnuiesc a scrie Şi pentru 
cari chiar, pentru cetirea cărora nu scrie nimeni, ea 
satisface în torme care-i sînt particulare, “care pot 
părea naive, simple, stîngace, dar care se pot ridica, 
în parte și de aceia, pănă la cea mai superioară şi 
autentică frumuseţă, nevoia sufletului popular de a-şi 
rosti musical sentimentele cele mai fireşti ale omului, 
precum şi de a păstra arkintireă acelor împrejurări Ş 
care l-aă atins și frămîntat ma! mult, 7, E 

Cine a făcut poesia populară ? «Poporul.» Poporul, 
luat în, miile sale de oameni, poate însă numai re- : * 
"cunoaşte felul săi de a fi în poesia , pe care o pri- 

|! meşte, şi o păstrează, ducînd-o, cu maălte: adausurt şi 
chimbări locale şi personale, de-a lungul veacurilor. 

p
i
 

Im singur a trebuit să afle însă cîntecul. Acel 

n
 ul singur avea nevoie de dinsul pentru iubirea, 

ul, jalea,. blestemul lut de atunci, şi el nu înțe- 
egea :să păstreze vre-un drept de stăpînire asupra 

n 
(7 
or 

Î 

o simţire asemenea cu a lui, cum el însuşi ar fi'fă- - 
île cut-o dacă ar. fi găsit cîntecul ce se potrivia cu starea 

lui de. "atunci în gura altuia.” Sai, dacă e vorba de 
baladă; unul singur, un lăutar din vremuri, a găsit-o 
în mintea. sa: la masa. unui Domn şi în acea vreme. 
de amintire tare, fiindcă. nu era carte s'0 sprijine, 

cînteculur pe care oricine-l putea întrebuința pentru .



r 

! 

„_nezei, căci de la 'Dumnezeă: erai cele ce ai fost 1...» 

„se. găsiauă alţi! de tagma lui, cari o prindea îndată 
pentru ao putea cînia la alte ospeţe, cînd Măria Sa 
ar. fi cerut, între-păhare, să i se spuie ceva despre 

"cele ce aii fost..pe vremuri “cu. cel. cari aii stat în 
acelaşi Scaun şi ai luptat pe aceleaşi plaiuri, Astfel 
cu vremea se amestecati anii, faptele, oamenii şi abia 

„dacă se mal cunoştea .'ceva din faptul primitiv: în. 
ciudata împleticire poetică, în care tot mai multe - 
note populare se amestecaă. Despre baladă e vorba 
în aceste studii, . . aa 

IL 

Ospeţele Domnilor noştri, ospeţe. solemne, un fel 
de. serbări naţionale, sînt fireşti şi deci foarte vechi. 
„Analele slavone ale lut Ştefan-cel-Mare le ponienesc ! 
şi ele, la capătul biruințelor.- moldoveneşti. «Atunci 

„ făcu ospăț mare Mitropoliţilor> — adecă episcopilor — 
<şi vitejilor> — deci cavalerilor — «săt», <Făcu atunci: 
ospăț mare 'Mitropoliţilor şi vitejilor săi şi tuturor 
boierilor săi, de la mare pănă la mic, şi multe daruri 

făcut atunci şi daruri multe a dăruit atunci şi veşt- 
„minte de mult preţ boierilor să şi vitejilor şi la toată 
oastea sa, şi pe toţi îl trimetea după cuviință acasă. 
la ei şi-i învăţa să laude şi să binecuvînteze pe Dum- 

3 poa AI 

a dăruit atunci la: toată oastea lui, şi a fost lăudat . 
" Durnezeii pentru cele ce aă fost... Acolo făcu Ştefan, 
“Voevod ospăț mare Mitropolitului şi episcopilor şi. 
boierilor săi şi la toată oastea sa, şi mulţi viteji a. 

1 Bogdan, Croniei inedite, pp. 38 şi urm. "După luarea Chilier:: 
se pomeneşte numat de slujba bisericească, iar după lupta din - 
“Codrul Cozminului se reproduce intocmalr mențiunea de la 1418. 

z
e
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|. Orleum, n'avem cîntece de-attincy, În zădara căutat ;” Alecsandri să înlocuiască această lipsă cu baladele- 
„sale din epoca lut. Ştefan-cel-Mare, plăzmuiri de 

cărturari, a căror alcătuire, meşteşugită ca formă, dar: 
uşoară de recunoscut de orice spirit critic, am lă- 

_murit-o aiurea 1. În zădar a crezut şi Hasdeu că gă-. 
„seşte însuşi cîntecul de luptă al lui Ştefan în cutare - 

manuscript, care nu e din acest timp şi nu cuprinde: 
decit o încercare de condeiă a vre unuj călugăr, — 
dacă este şi aceia. Totuşi de sigur că romăneşte, şi: 
nu în limba Statului saă a Bisericii, în slavona ră- 
masă totdeauna străină, cîntaă alăutariă, ziceaii, fap-- 
tele de vitejie care abia se îndepliniseră, cum nici: 
cîntăreții de la Curtea panonică a lur Attila nu fă-- 
ceaii hexametri latini pentru. a slăvi stăpînirea ma-. 
relui rege al stepei. | ae 

Cînd Mihai Viteazul îşI făcu întrarea ?n Bălgradul 
Ardealului, lăutari mergeaii lîngă el, după mărturia: 
cronicarului ungur contimporan, Szamosk5zy, copiat . 
„apoi de Bethlen Farkâs, şi cîntecele lut. nu “puteaă. 
Cuprinde, într'o asemenea zi, altceva decît povestire a 
isprăvii îndeplinite or! amintirea celor pe.care alţi” 
Domni romîni le săvirşiseră pentru a nu peri în veac..-: 

„Pe lingă trimbiţe, tobe, fluiere 'se auziată altfel în. "| fruntea alaiulur glasuri romăneşti slăvind faptele 
noastre .de războiă. Cu întovărăşire de cobze Țiganir” . 
lui Vodă ziceai balade, e 
“Peste treizeci de ant Paul Strassburgh trecea. pe.. 

„la nor.. Se opri la Curtea lut Leon-Vodă, în oastea. 
căruia se mal afluii veteranY de-a! lut Mihai, 1 se făcu: 
multă cinste şi, între altele, el putu să audă, în dru= ? 
pa ” 
Seri literaturii românești în veacul al Ală-lea,. IE: 

rr s
s
 

=



— 5.2 

“mul spre Giurgiu, nu numa! trimbiţaşi şi toboşari su- 
"? “nînd din pădurile vecine, dar şi ccobzari şi cintăreţi> 1 
„'Cari ziceai romăneşte cîntece bătrîneşti, cît li lua a 

Cînd, ceva mat tărziu, Patriarchul Macarie de An- tiochia, cu secretarul săi Pavel.din Alep, veniră la 
“Curțile Domnilor noştri, el luară parte la multe mese 
oficiale, fără să audă însă, fie în Iaşii lui Vasile Lupu, 
fie în Bucureştii lui Mater Basarab, cîntec popular. Nici, cîn dîn Ajunul Crăciunului musicanţii lui Mateită- “Vodă merseră pe la boiert şi Vlădici, cu lăutele, to- 
bele, fluierele, pentru a li ura astfel serbători fericite 3, 
“călătorul nu auzi răsunînd accentele baladei, or! n'a 
“crezut cu cale să însemne acest amănunt în descrierea 
sa î. Nici trimesul ardelean la nunta Mariel, fiica luy 
“Vasile, cu cneazul Radziwill, nu ştia decit numa! de. <musici şi jocuri», iar nu de cîntece bătrîneşti anume 5. 
„Dar cînd, în tulburările care începură *ndată dincolo 

“de munţi, oști romăneşti lupta pentru un Craii îm- potriva celuilalt, lăutarii ziceaă lingă steaguri <viersul 
fetei care şi-a pierdut caprele în munţi» 6. Şi Andreiaş 
Frank din Sibiiă, aflindu-se la dieta din Oşorheii, “Cînd întrară at 'noştri călări, a putut să audă că, 

  

1 Citharoedi et musicorum chorus, 
"1 2 «Qui valachica lingua patrium carmen pleno gutture canta- „“bant» ; — şi în Cipariu, drehiv, p. 44, - . ! 

„3. Călătoriile Patriarhului Macarie, trad. Emilia Cioran, p. 82, | 
4 Tobe, trimbiţe, fluiere la masa domnească se pomenesc şi la | «p..85. Si la danțul pomenit la p. 106 se vorbeşte de «fluiere şi - „alte unelte musicale». V. şi p. 138 

5 Șincai, VII, pp. 67-8. | | 
"8 V, Alon, Coinitialia Transylvaniae, XI.
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pe cînd musica militară a lui loan Kemâny Calvinut 
înnălța cu evlavie un Psalm, din ceata lui Constantin- _ 
Vodă Şerban răsuna plingerea fetei ce nu-şi putea - 
găsi caprele, — cine ştie ce poveste întrețesută “în 
balada trecutului. nostru 1, - RE 
"Cind, către 1670, Dosoftei prefăcu Psaltirea în. : 
versuri, ceia ce-l îndemna la cîntecul sfint, pe care-l . 
prefăcea în romăneşte nu fără: adausuri, erai şi aceste 
balade, al căror. ritm se datoreşte însă. numa! meş= 
teşugului săi. Cînd, după fuga lui Constantin-Vodă 
Cantemir, marele Craii al Polonie! Ioan Sobieski pe- 
trecea în Iaşi dînd ospeţe ostaşilor săi, ei parodiă 
obiceiul. cîntecelor de vitejie ce se spuneai la masa | 
Voevozilor;:cînd începea să. cînte: în batjocura celut 
ce-şi părăsise Scaunul: | 

= MR 
Constantine, fugi bine ] ! 

  

   

  

Nici al casă, nicl al masă, 
Nice dragă jupăneasă... 2. 

Tot pe atunci, cîntecul bătrînesc găseşte cea diin- 
tăiă preţuire a lui de istoricul cel mar bine pregătit 
al timpului, |Constantin Stolnicul Cantacuzino, care, 
căutînd. să-și adauge din toate izvoarele informaţie 
asupra trecutălui vomănesc, se gîndeşte şi la acesta. 
Nu află însă ce-i trebuia, şi el scrie: deci” cu despreţ 
că <nici den cîntecele carele vestesc. de : vitejii ai. 
de alte fapte ale Domnilor şi altor vrednici oameni 
ce .ată lucrat, care-i după la lăutari şi după la alţi 

„cîntători auzim, putem şti cevaşi, ales că şi' acelea 
nu numai ce, aă laudă mar mult, aă hulesc, decît. 

y 

! Şincat, III, p: 124. - , | 
2 Dimitrie Cantemir, Vita Coustantini Canteinyvii, p. 43,
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cele ce este.a fi, ci şi foarte împrăştiat şi prea de 
scurt pomenesc lucrul, şi făr' de nicto orînduială sai 
tocmeală 1.> Însemnată notiță şi din două alte puncte 
de vedere: ea arată că nu numai lăutarii, ci şi <cîn- 
tători> romîni, săteni, - ştia cîntece bătrîneşti şi că, 
pe lingă lauda vitejiei . Domnilor cari le cerea la 
masa lor, arată şi de acelea care satirisati Domniile 
rele şi veşniciaă ura cu care 'un timp încunjurase 
ființa stăpinitorulut. e o 

Cronica lui Neculce, boier inoldovean din gene: 
rația care urmează pe a lui Cantacuzino, cuprinde- 
şi O «seamă de cuvinte», un număr de adausuri la. 
vechea tradiţie istorică a Moldovei, Povestitorul n'a 
putut avea nicio mărturie scrisă înnaintea ochilor, : 
E! a trebuit să iea deci aceste ştiri din graiul po- 
porului. Acesta păstrează oarecare amintiri, de obi- 
„ceiă foarte şterse şi amestecate, despre faptele de 
„demult. Dar nu de aici. a luat Neculce ştirile sale. 
E de ajuns a observa cu luare aminte tonul, carac- . 
terul, țesătura lor, dcea notă: sentimentălă; roman- 
tică prin Care 58 deosebesc cele mal multe, pentru 
a recunoaşte de unde vin. Hatmanul lui Vodă Can- 

- temir le-a cules, vădit, din cîntecul bătrînesc, pe care 
„de-atitea ori, la mese domneşti ort în “drumuri de 
ostaş, a avut prilej 'să le audă. Şi îngăduinţa lui faţă 
de cet cari nu vor crede — «ce cine va vrea să le 
creadă, bine'va fi, iară cine nu le-va crede, iarăşi 
bine va fi; cine cum îl va fi voia, aşa va tace» 2 — 
ne ajută oarecum să recunoaştem aceasta. Astfel deci, 

„din baladă vine povestea clăăirir mănăstirir Putna, 
1 Operele lui Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1901, ed. Iorga, p. 63. | i 
2 Kogălniceanu, Letopisițe, II, p. 178;:



cu săgetarea lui Ştefan-Vodă «dintrun vârf de munte» . - 
şi cu'săgeţile copiilor de casă, din care una ajunge prea departe şi aduce moartea arcaşului tînăr -ce Mă îndrăznise .prea mult; de acolo legenda aceluiaşi 
mare ctitor al Moldovei pe care o mamă eroică nu-l 
lasă să între în cetatea Neamţului după înfrîngere, 
«ce să se ducă în sus, să stringă oaste, că izbinda 

„va fi a lul>; apoi povestea sihastrului Daniil, care Ni sfătuieşte pe Domnul, prins de îndoială, să nu în- 
chine ţara la “Turci; şi povestea despre Purice care 
se face <moviliţă» ca să aibă cum încăleca. Ştefan 
rămas pe jos, şi aceia a lui Purcel care ara Dumineca 
în margenea Vasluiului cînd Vodă, pe atit de. evla- 
vios pe cît de viteaz, se. gătia a merge la biserică; „ poate şi amănuntele despre suferinţele Leșilor înju- gaţi după straşnica lor înfrîngere la Dumbrava-Roşie să aibă această origine, cum o aă, de sigur, <cu- „ Vintele» despre Petru pescarul care visează la Domnia . Moldove! şi visul i se împlineşte, despre popa din - Piatra care-l săgetează în fugă, despre saltul Sulta- nului peste trupul lui Rareş «culcat la pămînt, în- vălit într'un haraiiă», şi, mal tărzii, despre fata lui Radu-Vodă tugită cu o slugă "şi pe care domnescul ei tată o află cla fintîna ce se chiamă Fîntîna Cer- “bului, lîngă podul de lut». 
Ceasul de. peire:. venise, de altminterea, încă de "mult pentru balada de. ospeţe dâmneşti. Dimitrie. “ Cantemir, care arată ceremonialul din: Moldova, ca şi secretariul venețian Del Chiaro, de la care putem afla pe al Țerii-Romăneşţi, nu-l mai cunosc. <Musică de ţară», <musică turcească», acestea se aud singure la masă, pe cînd afară tunurile bubuie. Ceremonialu! | împărătesc Constantipopolitan a pătruns acum şi la
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“Nol, şi astfel de vechi datine nu se mai potrivesc: - <u zădarnica măreție fără temeiă a timpurilor nouă. .., Bătrinul răzăş Constantin Cantemir, care va'fi auzit 
multe cîntece în rătăcirile lui de ostaș: sărac, ori, 
dincolo, Antonie-Vodă din Popeşti, alt bătrîn de ţară, 
care cunoştea însă prea puţin oastea şi m'avea . cu 
ce întinde, în sărăcia şi zgircenia lui, mese mari, — „aceştia vor fi fost cet din urmă Domni cari să se - fi bucurat de <lăutari» şi <cîntători», , 

Într'o formă cărturărească, datorită unor boierinaşi | 
întruptaţi cu cultură, se înfăţişează cîntecele, mai.]. 
nouă, despre moartea Brîncoveanului, despre luarea ], Hotinului în 1769, despre arderea Galaţilor în acelaşi. // an, despre tăiarea în 1778. a boierilor Bogdan SA, Cuza şi în sfîrşit despre moartea generalisimului rus Potemehin . - . - 

    

     

  

III, 

Cu balada a început, în Apus şi Răsărit, adunarea „+. Poesiei populare. «Rămășițele din poesia veche> ale” „episcopului scoţian Percy samănă cu cîntecele noastre _ [ bătrîneşti, şi rostul lor fusese rile! fapte tu Î. diţie istorică nescrisă; şi chipurile, faptele trebuiau f ] să se potrivească, vechea noastră viaţă de munți şi. văl, cu Voevozi în luptă, fiind asemenea cu.viaţa  “ «Muntenilor», highlanderilor, din <părțile înnalte>, 
ale Scoției, unde se trăia viaţa de familie, de seminţie “ (Clan) în acelaşt fel ca şi la nor. Şi viaţa spaniolă 
de c<margene», — tot.lupte cu Păginii ce -staă în 

L1y, It. lit, vom, în secolul al XVIII-lea, UI, p. 463; cintecul „despre peirea Galaţilor, în Convorbivi Literare, IX.
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„preajmă acolo ca şi la nof —, Care se oglindește în 

din care se iveşte chipul lui Cid, sidul, Domnul „«luptător>, nu e departe ca obiceiuri de vechea viaţă romănească, şi pentru not comoară de cîntece din Popor a :marelui cugetător, Herder,/ care înțelegea | 

4 _Pomancerul, culegerea de romanțe anonime populare, 
VTR aRCEerut, Cu, 
4 

ț. E 
) 

să facă a se cunoaşte popoarele pri aceste c<glasuri> 
ale lor 1, e mai aproape. de suflet decit pentru alți cetitori, i | | În sfîrşit cînd, la Sîrbi, Vuc Caragicy/4ă la lumină, în Viena, balade 2, în- carg se-cuprind poveşti de iubire, de luptă, de răzbunare, de blestem, manifes- tare artistică a unur popor focos, neastimpărat, viteaz, aceste cîntece bătrineşti ale vecinilor de peste Du- năre sînt în cea may Strînsă legătură cu ale noastre. Peste puţin cîntecul popular balcanic, de care se ține "al nostru aşa de mult, confundîndu-se adese or cu "el în ce priveşte unele categorii de subiecte, se în- făţişează şi în forma greacă, dată de filelenii francesi din timpul războiului dramatic. pentru independenţa Eladei, Fauriel şi Marcellus, Mai tărziă numai, prin culegeri făcute în Bulgaria chiar, sia cunoscut balada celorlalți vecini slavi de peste Dunăre, cu care pănă acum numai G. Dem. Teodorescu a asămănat poesia noastră narativă, . i Ii E 

- Cînd s'aii- cules mat întăi la n0Ă cintece, alegerea a căzut asupra celor de dragoste şi dor, care necon- 

1 Stiiinen dev: Vâlher.: 
„2 Srpsche ndrodue 'piesme, ! ai „3 Culegerea lui apare la 1814 ;' editie nouă 1841-6, 1863-6; cea mal nouă, Belgrad, 1891 şi urm. -V. Steph. M. Okanowitsch, Die serbische Voljisepil: în Dienste der Evzichuug,,tesă de doc- torat la Iena, 1897, p. 29 şi urm, 

-
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tenit, în veacul al XVIII-lea, înrîurit de poesia erotică. 
din Apus, aii fost cerute: şi bine. plătite-de boieri, la. 

__ mesele lor de familie şi la petrecerile lor între prie- 
teni. În hirtiile uz Ncolachi şi Iancu Văcărescu sînt . astfel de bucăţi copiate după lăutari, Cam pe acelaşr 
timp Barbu Paris Mamuleanu: se inspiră. de cîntecele:   

„-. de beţie ale poporului “în prelucrările: sale care nu —sînt lipsite de haz şi chiar de foc. Pănă Îă prefacerilă,” 
„imitările şi născocirile frumoase ale lui Alecsandri, un. 

-„ singur om avuse în mînă balade romănești, pe care 
nu le culesese el: Gheorghe Asachi, câre le copiase: 
de la Caragici, cu care avusese prilej a se întilni pe. 
vremea cind petrecea și el în Viena.. Și culegerea 
maramurăşeană din 1821,:care se păstrează în biblio- 

> teca de parohie! din Corneşti cuprinde, după cît se: 
pare, numai bucăţi lirice. i d 

După Alecsandri se îndreaptă preotul bucovinean.: 
Marian, care schimbă însă -prea puţin ?; mat largă 
e partea de adaus: la tînărul student ardelean 'At, 
Marienescu. Cu G. Dem, Teodorescu, om din altă 
generație, dacă e rare Ori gust în redarea poesiel po- - 

- pulare, şi mar. niciodată critică, se vede tendinţa, 
netăgăduită, de autenticilate; care nu: merge însă aşa 
de departe încît să: tăgăduiască adevărul baladei lui. 
Alecsandri, pe care criticul evrei Schwartzfeld a-ata- 
cat-o din alte puncte de vedere decit al construcţiei 
cîntecului. bătrînesc. Balade maramureşene, din acel 

  

„„, Tinut, din fericire rămas în urmă. şi în această pri: 
vință, în. cîntarea lui, s'aă. dat cu: pricepere de 
păr... Tit Bud în - culegerea sa! tipărită de Aca:. 
demia Romină. Culegerea d-lui N: Mateescu + din. 
m Si „1 Y. Birlea, Inscripţii, în Stadii şi doc., XVII, p.76 şi urm. 

4
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„ Rimnicu-Vilcii are marele merit de a.fi..reprodus : 
exact. balada păstrată credincios, în toată frumuseța. 
şi puritatea: el veche, de ţeranii vilceni şi argeşșeni, 
şi:e! dintr'un Ținut ferit de prea multe atingeri. lar 
în bucăţile, multe. şi felurite, „pe. care le dă învăţă-. 

” torul Sucevean, din Moldova muntoasă, din ocrotita' . 
vale a Bistriţei, cu ţerani încă dirji şi mîndri, se 

"poate prinde decăderea, prin confusie şi vulgaritate, 
a balada.  .... . E 

IV. 

Tendinţa lui Alecsandri era să dea neamului nostru, 
pentru 'mărirea lut în străinătate şi îmbărbătarea lui 
înnăuntru, un. ciclu desăvîrşit de legende eroice, care, 
începînd cu Bogdan, descălecătorul Moldovei, să se. 
mîntuie numai cu Constantin Brîncoveanu, alcătuind 

_astfel o istorie- epică a Domnilor. Ea ar fi corespuns 
astfel părții mar vechi şi cu mult celei mai însem. 
nate din poesia narativă 'a vecinilor. Sirbi. 
Am arătat în altă parte cum a procedat el, nu ca : 

falsificator, precum s'a pretins pe urmă de învierşu- 
„ natul săă critic evreii, ci ca patriot care, într'o vreme ” 
lipsită de critică şi bogată în mistificări nevinovate, 

„“într'o vreme stăpînită .de scopurile estetice ale ro- 
" mantismului, a: crezut: că foloseşte naţiel sale. Mis- 
tificarea lui a reuşit, nu numai în străinătate, unde 
traducerile, fără a fi, pe departe, aşa de multe ca 

„ale baladelor sirbeşti, n'aiă lipsit, dar şi în ţară Chiar, -. “unde pănă dăunăzi, pănă astăzi Chiar, în cele mai 
multe cercuri, poesia populară se caută, se recunoaşte 

-şi se, admiră în Alecsandri, a 
“Nu e grei a se dovedi că marele poet al genera-
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ției revoluționare nu s'a mulţămit numai a împodobi,.. . 
„a adăugi, a curăţi, ci a creat de-a dreptul, din mintea: 

lui, stăpînită de anume ide! contemporane, 'cu sai: 
fără basa unui element popular autentic, balade care 
sint ale lui şi numai! ale lut. Ele trebuie, toate, des- 

“ părţite de comoara eposului popular pentru a. le încor.. . .. 
pora, ceia ce n'a făcut nici poetul, care credea în durata: E 

„ilusiei- ce produsese, nici alți! după dinsul, la opera; 
originală a lui Alecsandri. ae 

Dar se pune întrebarea : Balada populară, în le-. . 
gătură cu viaţa, cu faptele, cu biruinţile şi iubirile “ 
Voevozilor, se poate ea caracterisa mal de aproape?) 

” Această baladă nue doar fixată odată pentru tot- > 
„ deauna. Ea trăieşte în vremuri şi după vremuri, în: 
oameni şi după oameni, E nouă cu fiecare om noi: 
care o cîntă, și trebuie să fie adeyărată şi' pentru 
fiecare epocă nouă care o ascultă. Ea. primeşte idey, 
cunoştinţe, sentimente, fapte, străine vremir în care: 
s'a” născut pentru împodobirea unui ospăț domnesc. - "pentru pomenirea unei isprăvi de vitejie. Nu se poate.. 

__ găsi un meşter aşa de mare 'în osebirea horboter de. 
urzeală, încît să poată statornici .tot ceia ce e mat: 
vechiiă, mal autentic într'o--baladă, să tragă din noi-- | 
contururile care s'aă-tot şters cu timpul. i i Balada se cîntă, saă, may bine, se zice. Zicerea. < | aceasta e o recitare melodică. Putem spune că partea: 

„de cîntec întovărâşeşte partea de poesie, o rechiamă: 
în minte—căci altiel omul nu e în stare a dă nimic—,, o întreţine, îndemnînd şi. încălzind, pe <zicător»>, o: adauge şi o. preschimbă însă, prin. căldura creatoare: 
care-l cuprinde pe acesta încetul cu încetul, | a 

O rimă prea netedă, repetată, la fiecare păreche:
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„de versuri, ar fi o piedecă.' Prea s'ar cere mult de la acela care zice; dacă ar fi să ştie pe de rost atîtea balade. De fapt sînt. rime. pe- care le întilneşti în acelaşi cîntec dat de oameni deosebiți, Eie sînt nişte «cuceriri tehnice aşa de însemnate, încît nu se pot uita lesne. Plac prea mult pentru a nu se: opri în amintire. Şi ele sînt .de.: folos, : slujind ca nişte puncte -de orientare şi regăsire.. aa | lar între dînsele se deapănă balada, în Sunetul” încet, discret, umbrit al cîntecului, nu în salțul eroic al rimelor îndrăznețe, :ci lunecînd de la un vers la „altul pe forme. comune. verbale. care se pot înlocui 
cu cea mal mare ușurință.: Cîntecul dă ritmul, el statorniceşte lungimea şi felul versului, peste rimele cele ma! dese, care se -preschimbă necontenit între sine, povestea se desfăşură, bine ritmată, potrivită pe - -deplin cu acel cîntec călăuz şi tovarăş, care merge el. înnainte şi face ce vrea .din ce vine după dînsul; iar,.din loc în loc, fulgeră o, rimă rară, arătînd cîn- tăreţului că nu s'a înşelat, că; da, acesta. e. drumul cel bun, că, fără a' merge tocmai pe tocmal în.ur- „mele înnaintaşilor săi, €l a atins punctul care trebuia . atins şi de unde calea: se lămureşte_mai departe. , Cetiţi | prefața - culegerii “învățătorului Vasiliu, ur- măriţi cu ochiă; critic baladele culese de dînsul.de la o.rudă, care, odată cu bucuria de viață şi lipsa de nevol a tinereţei, zicea, .dar acum,. nevastă cu multe. năcazuri, nu mat. zice, ori de.la un bătrîn care a trebuit să fie cultivat, curtenit, ispitit la cîntec, ca să:ma! încerce. cu bietul lui glas 'stîns ceia ce-l. făcuse cunoscut şi de laudă cînd era un flăcăii voinic. . „Veţi avea, pagină cu pagină, rind cu rînd, ilustrația 

celor, spuse. aici,
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“Dar anume tipuri se pot alege din comoara neorîn- - 
“duită şi de valoare inegală pe care ni-aă dat-o'iu- - 
birea de frumuseță a poeţilor, curiositatea de: viață! 
originală poporală a romanticilor; ambiția ori dorinţa 
de-a folosi a cărturarilor în: apropiere de popor, ten- 
dința de-a ajuta la întemeiarea unei -ştiinţi nouă a 
folcloriştilor, culegind şi reproducînd, de la bătrîni, 
de la femei, de la Ţigani — ca G. Dem. Teodorescu, 
care „scrie supt dictarea-Şolcanului, <lăutarul Brăiler», 
—după un sistem or! după altul, cum se întîmpla, în' 
lipsa unui îndreptariii şi a uner discipline, ' Aceste 
tipuri trebuiesc statornicite: pentru “a ne putea în- 
'drepta în sfîrşit prin haosul. de frumuseţă şi trivia- 
litate, de autenticitate şi cîrpeală care' ni stă înnainte. 
Numai după ele se “mai poate încerca o clasare, o 
gradaţie, şi se -poate:face în. adevăr ceva care să sa- 
mene cu o restituire. '* aa 

E! 
|. 

e 

- Le aflăm şi în balada domnească.: Dar în măsură 
foarte scăzută, între altele şi pentru că numai din 
citeva Tinuturi: Vilcea, Muscelul, Vrancea, Suceava, 
Neamţul, Dobrogea, unde balada a fost mat mult adusă 
din sus, de la munte, avem culegeri. Şi, al doilea, 
pentru că adunarea e! a fost foarte. tărzie, nu, ca la 
Sirbi,într'un timp cînd ma! dură epoca vieții fără Stat 
şi fără şcoală,şi care acolo mat trebuia să ţie destul 
timp şi pănă astăzi nu s'ă isprăvit pretutindeni, ci 
după ce această viață patriarhală făcuse loc vieţii 
Călăuzite şi stăpînite de sus; după alte 'norme -decît 
cele străvechi, ale tradiţie! naţionale.



E i 
La începutul veacului. al XVI lea 0 Siîrboaică din . neamul stăpînitor al Despoţilor," ale căror. fapte le-.: "cîntă o epocă întreagă a epicer lor nâţionale, ajunge Doamna Ţerii-Romăneşti, ca soţie a lut Neagoe-Vodă,. . Pe acel timp cîntecul bătrînesc era Încă deosebit de căutat la vecinii noştri de peste Dunăre, şi călătorir 5 apuseni mal atenţi, ca Benedict Curipeşici, Veranosics. „şi Gerlach, spun anume, numai după Cutreierarea. . ! cîtorva sate din cale, că se may. pomeneşte numele . -. eroilor baladej Sirbeşti 1. Dacă şi la începutul vea- cului următor <Sirbi cîntăreți străbăteati cu guzla lor toată Polonia şi cîntai la Curțile nobililor poloni, "şi anume a Cazacilor din Rusia Mică», fel de fe] de cîntece despre isprăvile eroilor sîrbi şi Poloni 3, ni .. putea închipui lesne că astfel de oaspeţi, bine pri- miți şi ascultați cu bucurie, pe alocuri nu fără duioase. lacrimi de dor, de Doamna țerii, nu vor fi lipsit la; “Curtea lui Neagoe-Vodă cel înțelept, care preţuia. : - însuşi aşa de mult şi cultura slavo-bizantină. Cînd ruda Miliţey, < Despina» % Elena, ajunse tovarăşa lui Petru Rareş, Domnul moldovenesc, aceasta nu va fi rămas. iarăşi fără înrîurire asupra trezirii legendelor: despre Ştefan-cel-Mare Şi Chiar despre Bogdan vînătorul: care întemeiase Moldova. 

Căci, în adevăr, nu poate fi fără însemnătate faptul că niciun cîntec bătrînesc muntean nu ştie despre ctitorii şi războinicii cari stăpîniră în Arges, Cîmpu-, | lung şi Tîrgovişte prin veacul al XIV-lea şi al XV-lea. Mircea-cel-Bătrîn a trecut, cu toate isprăvile lui, fără ra . - . , . ii . . . - 1 Thomir R, Gjorgjeviă, Zu Einfăhrung. în die serbische. Foll;love, Viena, 1902, pp. 3-6. 
2 Did. . 
3 Fată de Despot.  
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urmă în sufletul poporului. Cruzimea lui Vlad Ţepeş: 
a lăsat anecdote grozave pentru povestirile  Saşilor 
şi Ruşilor, iar pentru noi nu, cu tot bogatul material 
tragic, potrivit pentru strălucite: desvoltărr epice, pe 
care viaţa şi fapta lui cruntă îl cuprinde. Frămiîn= 
tările Doranilor. din cetatea Dimboviţei cu Ştefan- | 
cel-Mare şi povestea de dragoste furtunoasă a Doamnei 
Maria, fiica. frumosului Radu, n'a făcut să tremure 
coardele vre-unel alăute. Nici bunătatea, cucernicia 
de” Patriarh a blindului Vodă Radu, care, dus în căruță, 
străbătea sate şi tirguri împărțind dreptate,. n'a fost - -: 
lăudată la ospeţe în' viersul, întovărăşit de alăută,- 
guzla naţională, a vechilor noştri «zicătorI». ” 

Neagoe apare, cu toată slaba lut însemnătate,” ca 
 întăiul” "Domn care s'a învrednicit de cinstea, nemu- 
ritoare şi ea, a cintecului. Precum Moldovenii cîntaă, 
în legătură cu balada, cunoscută, a Sirbilor despre 
întemeiarea cutărut din orașele lor vestite, povestea 

_ arcaşilor - cari prin săgețile lor aii hotărît unde va fi - 
„[Putna, mănăstirea lui Ştefan-cel- Mare, astfel la Mun- “ 
cent a'răsărit, după faptul, impresionant pentru popor, 

al: sfințirii mănăstirii de la Argeş, 0 baladă asămă- 
Lnătoare, un alt cîntec de mănăstire nouă, de mare cti- 

3 torie domnească, Ca! adaus la cîntecul moldovenesc 

  
Ga cărui înţeles ni l-a păstrat Neculce, aici e vorba . 
Ne un: copac ce ocroteşte: <cetinul», cnalt şi răs- 
„SU firato. Într'o variantă intervine şi icoana din scor- 

| bură, minunata icoană din pădure, care “apără şi 
asigură pe drumeţ, şi de aceia se şi găseşte atît de 

„adesea or! prin codril-noştri cel mari. Dar mai ales, 
i NE 

  

! Precum se vede, la nol nu e vorba de un oraş ce se „Clă- 
deşte, ci de un lăcaş bisericesc ce se innalță. 

,
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şi acolo. ca. şi aici, e vorba, de viața tînără, rievinovată 
care trebuie să. se jertfească | pentru ca o piatră” “să 
se ţie de: altă piatră . şi duhul nimiciril-să nu sfarme, 
noaptea, ceia ce munca de ziuă a: putut 'să înnalțe. ” 

„. Plinsetul, unian, al mamei, soţia lui Manole meşterul, 
care, prinsă ?n zid, îşi jăleşte' copilul, nu face parte 
din însuşi miezul tragediei populare, . precum nici | 
povestea, cerută de morala creştină, răsplătitoare, a 
meşterului care piere. încercînd a se ridica pe aripi 
de «<şiţe şi sfoâre»> în naltul cerului, — ceia ce ne : 
trimete pănă departe, la bătrinul mit al lui Icar cel . 

— îndrăzneţ. . 

Neagoe - „apare: însă şi. în altă. înfăţişare decit aceia | 
". de bogat. şi. evlavios ctitor, în jurul cărnia, a cucer- - - 

. 

niciel şi mărinimiei căruia se învîrte această baladă. , 
„Nici aici însă nu e O'dramă din însăşi simţirea, din T 

viaţa. însăși a: Domnului. . Data aceasta, Neagoe, e. 
E Negru-Vodă 1; el stă în Scaun şi. împotriva lui răsare 
cineva care după dinsul a ajuns în Scaun, dar care - 
şi în „timpul stăpinirii: sale poate va fi făcut să se 
vorbească de el. E „Mircea Ciobanul. . - pr 

Persoana adevărată a acestuia e.a "unui mare ne-' 

gustoi. de or şi berbeci de pe plaiurile noastre pentru 
- tîrgul turcesc al Țarigradului. E un gelep, un cioban 

în stil mare şi cu ciştigul potrivit. Poporul. însă a. 
înflorit în jurul. însuşirii obişnuite a: ciobanului şi a 
dat astfel fiului, domnesc al lui Radu-cel: Mare, păs-, 

" trîndu-I doar pielea albă a odraslei de Voevod, că- 
maşă neagră şi-alte atribute ale: păstorului sărmaân, 

  

1 Schimbare din Negru-Voaă, Neagu- Vodă, după ce huraele de. 
Neagoe nu se mal întrebuința la no. 

r
—



ZA 
“uitat în munte. Dar—ceia ce arată autenticitatea le- -„gendei — cîntărețul ştie cele două mijloace de recu. „ noaştere ale unui fii de Domn: semnele de pe trup, , „Care aici trec, poetic, şi prin haină : - 

i În pieptu-r soarele..., / 
În spate luna, 

-Şi cartea de mărturie, tainica adeverinţă, asemenea  . “- cu dovada ascunsă a căsătorier lui Petru Șchiopul cu -. - roaba sa 1, hrisovul sai, cum zice Singura. variantă . i - » : ” 
7 „o Ă , 

„păstrată ?, cristovul>. . - | 

„E foarte. interesant că avem. o baladă moldove- nească din acelaşi timp, al lut Ștefăniță “şi al lur Petru Rareş. Vartic. se chiamă eroul, şi cunoaştem „Pe Hatmanul Petru Vartic, poate Armean de obirşie, om priceput, învăţat şi harnic, În baladă e vorba — lăsînd la o parte - țineri în curent ca aceia care amestecă pe Caimacami! de moda turcească în această povestire poetică din ciclul eroic —, de Ştefan-Vodă, . „Care vinează mult, ca şi cel adevărat, de sigur : 

Cind fuse Vinerea-Mare, ' 
Plecă Vodă *n Yinătoare, 

de Doamnă, care se pierde după Vartic, om de Curte. ce ştie rostul ospețelor, de acesta: însuşi, care caută vre-un mijloc să scape - de această dragoste - pri- mejdioasă, şi de răzbunarea unui Domn crud, care cearcă! pe soţia.sa -pentru a vedea ce i se oglindește pe față-la vestea că Vartic a fost: spînzurat. Să nu uităm de traiul răă. între Ștefăniță cel adevărat şi i 
1 Hurmuzaki, XI. 3 e "2 În Baladele d-lul C. N. Mateescu, Vălenil-de-Munie, 199,
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“Doamna Stana, fiica bi Neagoe, şi da moartea lut 
silnică, datorită, după cronică, otrăvit date de însăşt 
„mîna soţiei lui jignite. - IE | 

VI. 

Mihnea cel Turcit, om crud, a cărul amintire putea: 
fi: păstrată prin vărsările de sînge, “mal nouă, ale: 
omonimuiul săă, căruia i s'a şi zis : cel Răi, e primit: . în ciclul epic domnesc, pentru jertfirea unul boier: bogat, Oprişanul din: Stoieneşii, cel cu turmele multe. 
Cum se vede, e vorba tot de vremea în care rostul bogăției stăteă în numărul oilor şi cirezilor. Un Arrhaş. . hain e a treia persoană în dramă, 
Ceva istoric e fără îndoială şi în balada munteană: 

a lui Mihai-Vodă care taie pe boieri. Ştim că Vi. 
teazul nu s'a înfrînat niciodată de la-răsbunarea sîn- 
geroasă împotriva acelora dintre sfetnici săr pe cari-i: „bănuia de trădare. La uciderea lut Radu Calomfi- rescu — dacă şi numele nu e adăugit şi prefăcut de. . Alecsandri— se reduce cîntarea faptelor lut Mihai de- către popor. Cîntăreţul săă pe înțelesul tuturora l-a. - avut Cuceritorul din rîndurile Grecilor ce-l: încun.- 
jurai, şi astfel Stavrinos Vistierul, inspirat de cin 
tecele despre Stratioţi, din Morea şi Creta, produse şi 

„acestea de cîntecele despre vitejii sîrbI, a dat singura. poesie populară a isprăvilor lur Mihar&, | 
„„-Un Iancu-Vodă apăre în balada <Letinului bogat>- - 
„care-şi „mărită fata cu: o "deosebită strălucire.. „Nu, trebuie să ne gîndim la lancu Sasul, care, de. - şi se primbla prin laşi în sanie de os şi avea la în- 

1 Se află şi la: Alecsandri și, splendid prelucraiă, la. Baronzi.. 2 Papiă, Tesauv, IL. | ”



„-ceputul vieţii sale o poveste -de dragoste între Petru Rareş şi frumoasa Săsoaică din Braşov, de şi, în sfirşit, a perit de sabie, la. Lemberg, ca. şi „Ioan- Vodă Potcoavă, pe care-l slăvesc . cintecele Caza- cilor, — n'a trezit nicy într'un fel sentimentele popo- ului. Şi acest <Letin> — Romiînii n'a avut a face - „Cu Leliniă catolici decit Prin Oraşe şi în măsură foarte : „mică, pe cînd Letinul, mai ales Ragusan, joacă un rol precumpănitor în bogăţia negustorească a Peninsulei - Balcanice —, şi numele de Mărcuşor al Letinului, „care se amestecă, trimeţindu-ne la vechiul < Crăişor> din al XIV-lea veac, ni arată O proveniență trans- dunăreană. Astfel <Iancu-Vodă» e acel ce afost : cîntat îndelung, cu admiraţie şi recunoştinţă, în Bal: - “Cani, cari l-ai văzut trecînd în fruntea oștilor creştine: biruitoare ca să facă iarăşi Împărăţie” credincioasă . în Țarigrad : deci Ioan Hunyady. : 

«Miu Cobiul> — Alecsanări aude sai tălmăceşte «Copilul —, e viteazul Care. se luptă cu Ungurul în” „Codru şi-l răpune, — ceia ce ne-ar .trimete la vremi de anarhie în care <vitejr> romîni şi unguri se ]o- 2 viaă prin poiene, deci la năvălirea lui Gabriel Ba- thory în 1610-11 la not, împotriva lui Radu Şerban, Nu e încă vremea haiducilor, cari ai a face cu Greci, - Turci şi poteraşi, Într'o altă baladă a Miuluy se iveşte si un Ştefan-Vodă. El.umblă. după sora Miului,. şi acesta ispiteşte pe Domn la el și-l pedepseşte cu două palme. Tot un Ştefan-Vodă are în faţa lui pe hai. „ducul Corbea, care în cutare Versiune e — ca, mar! tărziă, de fapt, Jancu Jianu — un fost . boier, un Pă. harnic, Prins, e închis, mamă-sa-l plinge, şi vrednicia Jul, ca şi iuţeala minunată a murglui năzarăvan,. a 

4
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eroşului», care nici pe Vodă nu-l sufere 'n'spinare, îE 
"face iarăşi voinic slobod. . . : A 

” “Aici fireşte că Ştefan-Vodă nu mat e unul care... . 
“să poată-fi recunoscut, Numele, aşa de obişnuit în. 
Moldova, după Ştefan-cel-Mare şi. pentru Ştefan-cel- 
Mare, 'pluteşte singur asupra unor povestiri dintre” 
care cea din urmă poate fi şi din' vremea haiducilor - | 
veacului -al XVIII-lea. În nuanţa de despreț :care: -- 
înitovărăşeşte pe acest Ştefan, muieratec şi neprevă- 
„zător, cutezător şi slab, sar putea -vedea mat curînd. 
tot Ștefăniță, cel care n'a ajuns niciodată bărbat. 
stăpin pe el şi' care a scăzut şi prin zbuciumul: unor 
patimi prea mari pentru puterea şi menirea celui ce: 
le cuprindea în el, De n 

| VI. Ps 
Între baladele noastre . sînt unele, puține — poate 

ar fi mai multe dacă Ținutul unde s'a născut şi au. 

N 

fost cîntate cu rriindrie, ar fi fost cercetat ma! de mult 
şi mai. harnic —, care ni înfăţişează lupte cu Tatarii. | 

Aceste lupte se ştie unde s'aă 'dat, Cel ameninţaţi 
„de prada hordelor .eraii Romînii de la Nistru şi de- 

la Dunărea-de-jos. De la o vreme, la începutul vea- 
cului al XVII-lea, pentru a se opri încercările de 
răscoală ale Domnilor noştri, pentru a-i ţinea supt 
ochi şi în frii, Nogar de-ai Hanuiui ai fost aşezaţi | 

“în acest Bugeac. dintre cele trer “ape, Nistrul, Du-- 
nărea şi Prutul. Acolo a stat, avîndu-și centrul în 
largul sat asiatic al Căuşanilor, o mare parte dintre: 

„Tatari pănă la împuţinarea lor prin războaie şi la. 
hotăritoarea izgonire de Ruşi, în veacul al XVIII-lea,. 
înnainte Chiar ca Țarul să fi pus stăpînire pe Ba- | 
sarabia,! - e a ! 

, i „N N
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Nogail trăia “din munca robilor creştini . şi din 
prada în dauna altor creştini. Une ori călăreții săl-”. 
batect. pătrundeati pănă. în adîncul Ținuturilor mus- 

d . „căleşti, polone, ungurești, Alte ori, cînd nu era răz: 
boii şi astfel de păcate ale. jatulur erai prea aspru 
oprite de Turci, stăpinii lor, Tatarir căuta hrană şi 

- îmbrăcăminte prin, vecin. 
Aceştia trebuiaii să iscodească. mijloace nouă de 

a se apăra. Moldovenii le găsiră pregătind anume 
"pentru apărarea Margenil de către Bugeac pe țeranit 
liberi, ostaşi cu drepturi şi scutire, cu tradiţii şi 
mîndrie, din Codrul Chigheciului, de .o pârte şi de: 

“ alta-a Prutului, în părţile Covurluiului şi Fălciiului: 
Aceşti Codreni eraă în veşnică luptă şi, după cîte-o 
ispravă norocită, la ospeţele din poiene, se găsiati 
cîntăreți cari să, zică; isprăvile voinicilor Codrului. 

În culegerea lui Alecsandri se află unul din aceste | 
cîntece bătrinești ale vrăjmăşiei necurmate dintre 
Codreni şi Nogai. Acest cîntec 'al lui Grue se în- 
timpină, într'o formă aiitentică, fără adăugiri şi schim- 
bări, şi între baladele” d-lur. Vasiliu. Grue, «feciorul | 
de om», trece aici. Prutul şi află pe însuşi Hanul, 

| „.Domnul cel tătăresc - i 
a -Cu ochi mici ca de găină, 

- Cu puterea lui haină, 

care, cum -se şi întîmpla în adevăr, după dreptul cel 
mal sfint al Tatarului: Ia 

| “Tai Rominil diu țară 
“ " Fără leacă 'de cruţare, .. 

. ” ÎN PR) Ă . PR , “Grue vrea să răsbune îndelungate suferinți şi în- 
fringeri, şi a pus în gind
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.. Ca pe Tatar să-] doboare, | 
„. S&-l bată şi să-l omoare, Aa ; 

„ Lupta se dă, şi Romînul răsplătitor învinge. d 

Vor mai fi fost astfel de balade în timpul, nu 
tocmai depărtat de noi — pe la 1840 —, cînd viaţa 
Codrului, osebită, asigurată, înzestrată cu privilegii 
şi în starea se apăra şi singură, se mai păstra încă, 
dînd lur Alexandru Mavrocordat, un prieten al lui.“ 

„ Alecsandri şi Kogălniceanu şi un colaborator pe nie- 
- drept uitat al cRomănieiy Literare», acele frumoase 

„ pagini în care se 6glindeşte ultima înfăţişare a âcestor. | 
„oameni „vrednici, temuţi apărători ar graniţei celet - - mal bîntuite de primejdie, a 

Codreanu se chiamă o altă baladă, foarte răspîn- 
dită, care e în aceiaşi strînsă legătură cu viaţa acestor 
Ținuturi. E vorba de un haiduc, dar de unul care 
nu samănă cu ceilalţi. EI pindeşte. pe Mocant şi-i 
despoaie de bani, de arme, de turme, de cat. Întil- i 

__nirea Codreanului cu Mocanul e subiectul cînteculuf, 
Și el corespunde. adevărului istoric. De la o vreme, 

în cea d'intăiă jumătate a veacului al XVIII-lea, Mo- 
canii ardeleni se văd aşezaţi în părţile Vrancii pănă . 

- prin Caşinul Bacăului. Eraă lăsaţi de stăpînif de | 
> - munţi a păşuna pe plaiuri, şi Domnia, bucuroașă de. - 

'venirea lor, nu-I: lovia cu taxe prea grele. O sumă |. 
de acte în condica lui Constantin-Vodă Mavrocordat 1 
îi arată! dincolo de Siretiii, în aşezările lor vremelnice : 
de acolo ef trecea, încheind învoieli cu alți stăpîni - PI , 

1 Studii şi “Documente, VI, 
, i .
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“ de pămiînt, spre Dobrogea, spre Bugeac, .spre stepa 
tătărească, unde, iarna, supt zăpadă, era iarbă bună 

“pentru oile lor, 
Între ciobanir noştri şi aceşti oameni de altă ţară, 

străini, se năşteati adese ory certe pentru păşunea ; 
cea mal bogată şi alte. înlesniry ciobăneşti. În viaţa 
păstorilor uni! lîngă alţii se trezia şi lăcomia împo- 
triva celui cu chimirul mai plin, şi ea putea -să meargă . 
prin acele locuri pustii şi fără Cirmuire pănă :la 
omor, Doar coiţa birsană>, dacă era <năzdrăvană», 
putea să dea de ştire stăpinului cu privire la ce-l 
„aşteaptă, şi cel fără rude, prieten! şi răsbunători 
nimal ei putea să-i încredinţeze solia de jale pentru - 
maica de-acasă, solie pe care poesia din sufletul po- 
porului o îmbracă în forma cele! mai, desăvirşite, 

„ gingăşii. Acestea sînt împrejurările „la care se referă 
- Miorița, vestită pentru concepţia el delicată ca: şi 
„pentru forma de superioară frumuseţă,— nu însă fără 
greşelile de limbă, de logică; de adevăr, ale cărtu- 
raului, — pe: care o îmbracă în culegerea lui Alec: 
sandri. . 

Dacă scapă de astfel de duşmăniy ascunse, de astfel 
de curse viclene, Mocanul;:care a vihdut la tirg lînă 
şi brînză, poate găsi în drum -pe' acest vameş fără 
de lege, Codreanul, care, Tatar şi el în felul lui, nu 
ară, şi nu samănă şi, dacă nu găseşte pe duşman, 
iea dijmă grea şi de Ja prieten... Da 

_. La <perdeaua». de O, cu curda> bună, la cîrciuma 
cu vinul curat pindeşte Coâreanul, «tălhăraşul» pe: 

- care-l iubeşte cîntecul făcut pentru al lui, gata să-l “ 
tot asculte înnaintea păharului şi a bucății de' miel -" 
fript hoţeşte în poiană; — haiducia ajungind astfel
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un noă prilej material, un noi îndemn. zilnic pentru: 

" cîntare. <Calul şarg> şi «calul pag» al Mocanulul i is 
pitesc pe Codrean, şi el cere pe unul din dor: 

De"mi-o plăcea umbletul, -. 

_Eă ți-oiă dă şi sufletul. 

- eScăpărind din! picioare» şi «guierînd> zboară hoţul -. 
care şi-a nemerit calul ce-i trebuie 1, 1, " 

vu. i 

Alt ciclu de cîntece a: trebuit să-l aibă Dobrogea. 
Şi pe aici se ciocnia Mocanul cu tălharul de- cîrlant, 
„de cal buni .şi de galbeni. cu zimți. Şi pe aici Ta- 
tarul, aşezat încă de mult în acestălalt unghiă a 
trei ape, în acest al doilea Bugeac, avea de lucru, — 

de şi el fu cucerit mal deplin 'şi mai răpede la o: 
paşnică viață de sat,—cu apărătorul romîn al Margenir. 

Dar în Dobrogea mal erai de-a lungul Dunărit o- 
sumă de vechi sate bogate, în care Cojant de pe 

plaiurile Buzăului şi Ialomiţeni din Baragan aveai. . 

lanuri bine muncite, pentru care stăteaii la luptă şi 

cu' cetele de Romini înnarmaţi, veniţi de peste Du-. 
năre cu călăreţi! lur Mihar- Viteazul şi Radu Şerban, 
apărînd” în acelaşi timp libertalea lor împotriva celor: 
cari represintait şi aducea cu dinşii robia pămin- 
tului şi robia omulut - muncitor. : Haraciul' dat “Tur- 

cului era ma! uşor de purtat decit ; acea . povară în- . 

jositoare. . pi 

  

1 Restul iu forma din colecția Vâsiliu « e o confusie cu inchi- * 
derea haiducilor din alte părţi şi cu fuga din temniţă a dur Corhea.. 
Colecţia Vasiliu are şi o variantă. -
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. Nic balada: dobrogeană n'a "fost culeasă lu locul 
ar şi în - vremea e!; d. T. Burada a: adus. de acolo 
mat mult cîntece de alte categorii; Astfel şi dini acest 

"ciclu avem înnainte. numai cite un tip păstrat” din ? 
„întîmplare şi fixat literar, “ 

Acest tip se dovedeşte a fi dobrogean printr'un 
“amănunt care 'nu se poate găsi aiurea : al. birului, 

- al haraciului. Cer de dincoace de Dunăre plătiaă 
această sumă, poate chiar una'ma! mare, dar toți la- 
olaltă prin Domn; pe cînd dincolo, pe pămîntul tur: 
cesc, haraciul era cerut în deosebi, de la fiecare, prin 
agenţii, harageri! Paşel saii al subaşei, al beiului, 

  

Tudor “Tudorel — din care Alecsandri a făcut pe. 
Tudor Vladimirescu — e eroul de baladă al Dobroger, 
ÎL găsim aşa -cum. îl ştie. poporul, în culegerea d- lui 

. Mateescu. "Sia însurat ctinerel». şi a luat o fată ca 
aceia de să 1 nu i se afle potriva în: toată Dobrogea : a 

y 
De feumoasă ce era, 

Nici că se mal dovedea 

Nici în sat, in Dobrogeă. 
DS 

E cîrciumăreasă, ŞI lumea . nemereşte numa la « Cîr- 
„ciuma lui Tudorel, 'care-şi durează din cîştig «mori 
de argint> cum nu s'aii mat văzut, 

<Hoţii_de Dobrogent», de Turci din Dobrogea, află | 
“ de bogăția omului cu nevasta frumoasă. EX cer 'ha- 
raciă tot mal mare, ca de la unul la care banul 
cheltuit se face la loc! îndată, lar de la Tudorel 

, Tot pe an cazan cu bani 
Și pe lun'o pungă plină, — 

| socoteala făcîndu-se la dînşit cu pungile de câte 500 
de lel. Omul plăteşte, dar nu mal poate dovedi. Se
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duc morile — pentru care Dobrogea. era vestită —, 
se duc: cviile> — amintim pe cele de la Niculiţel, — 
«moşiile», şi e tot în zădar;. guriie lacome nu se. 

“astupă: * 

Avutu-le-a, datu-le-a, . 
De haraciă nu se plătia. ! 

- 0 Acum rîndul <mindret> a venit în ţara unde femeia 
- se. vinde. Şi, neafiînd cumpărători ca pentru frumu- 

seța el, el va merge să se Plîngă : 

Şi din sat, din sat, din sat, 
Şi din vad, din vad, din vad, 
La cinstitul de 'mpărat, n. 

la Udriii sati la Țarigradul Sultanilor. Dreptatea 
n'o află însă, şi femeia, întrebată, se, învoieşte la 
vînzarea ej!, _ | | 

IX. -- | 

Altele sînt legăturile cu Turci! la Dunăre, Aici 
oamenii sînt. deprinşi cu nevoia păginului, - care :de 
peste apă, ori chiar din cetăţile cucerite dincoace, 
pîndeşte necontenit la averea, la femeia, la fata creş- 
tinului. Aici nu mal e vorba de. haraciii, ci de ră- 

- pire, şi niciun drum nu duce la dreptatea împără: . 
tească din Țarigradul depărtat, ._  . i 

Această viață a celor ce sufăr de pe urma Tur- 
cilor din Brăila, Măcin, Hirşova, Silistra, Rusciuc,. 

. Giurgiu, Nicopol, Turnu, Vidin, Orşova, a dat poe-: 

  

„ "1 Și în colecţia G. Dem. Teodorescu, p. 669; în colecţia Enea 
; Hodoş, p. 54; la Vasiliu, p,.33, aaa 

N
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siel. narative a poporului un alt ciclu de episoade | _- dramatice pe care:l putem numi ciclu dunărean, 
„Într'o baladă din acest ciclu Turci! rîvnesc la fata. | cea frumoasă a bătrinei. Pătrund în casă, întreabă „de dînsa, îl află ascunzătoarea în grădină o duc cu: dînşii în luntrea pe Care va fi dusă Sultanului. Ea „cere să fie deslegată o clipă şi, cînd are mînile slo-- bode, se aruncă în Dunăre, care o înghite. Această. baladă se întîlneşte în deosebite colecţii, - 

Altă baladă. dunăreană aduce “şi ea pe Turci în casa femeil celei frumoase, în casa Bădulesei, dar nu pentru dinsa, ci pentru Badiul, un vechiii şi temut duş. man al vecinilor săi turci. Pe el vreaă să-l aibă aceştia, şi cîrciumăreasa aleargă „să-l găsească un to- „Varăş, care izbuteşte a-l scăpa din mina duşmanilor. Acest cîntec are în Baronzi o formă literară deosebit „„ de strălucitoare, care rămîne însă întreagă în cel mat Ă desăvirşit tip popular, - SI aie 

-* Balada aceasta e specifică Țerir-Romăneştt ; Mol- dovenil aveaă mal puțin mal dunărean şi mar puţină “viaţă lîngă dînsul. Dar astfel de cîntece aii călătorit " ca.şi celelalte, şi astfel nu e de mirare cînd le găsim “şi în părţi ardelene unde Dunărea e cunoscută numai din auz 1, | a DE 

LX 

ii Tipul: sîrbesc vădit, caracterul de împrumut netă- găduit îl aă alte două tipuri de balade, care nu sînt - 
| În culegerea păr.: Marian, Fata Sandului e, cu schimbarea: - Nistru pentru Dunăre, tipul cel d'intăiă de baladă dunăreană.
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în legătură: cu Dunărea, ci. înfăţişează viaţă . străină - 
de dincolo. de Dunăre. E o traducere a cîntecelor ce . . 

se auziai de la zicătorii pribegI. cari se înfățișa cu 
guzla pe la mesele: Domnilor şi boierilor. 

Novac nu e, cum vrea să creadă: Alecsandri, care - 

şi introduce schimbări în acest sens, - Baba- -Novac, 

căpitanul sîrb al lu! Mihai Viteazul. E.un eroii din 
vechea legendă poetică a Sirbilor. Viaţa care se oglin- 

/deşte în această baladă e viaţa amestecată cu toate 
rosturile turceşti pe care o duceaă conaționalii guz- 

   le 'călcau obişnuit, iar Rominii doar prin cine ştie ce 

împrejurări neobişnuite,. Numele de Novac, Novăciţa, SE 
„_ loniţă—unchiul lui se chiamă însă în. versiunea. bu- 

__ <ovineană: Balaban —, sînt. nume sirbeşti, iar ca 

„eroină - apare 'fata cadiului, a judecătorului turc," 
Dirviciă e numele musulman Dervis, iar Curtea su- : 
başului din Odrii- e foarte departe de căsuțele satelor 

; noastre, .. - , d 
E povestea unei peţiri de creştin raiă,' supus tur- . 

„Cesc, care, prin frumuseţa “şi voinicia lui, poate ispiti 
pe fata: unul Osmanliă, pe odrasla temutului- stăpîn, - 
«care 0 fură şi luptă cu'oricine pentru: a o păstra.. 
Aşa ceva e, fireşte, cu' totul străin de împrejurările | 

"vieţii noastre; Episodul: cu corbul, care îngrijeşte: de 
Novac închis, îl mîngiie şi-l ajută, e poate un adaus 
al lui Alecsandri: oricum, e şi acesta un element: 

| neobişnuit î în balada noastră. Îl întîlnim î în altă baladă!. | 
i) 

„Sb Sărac e căutătorul de slujbe, care pleacă din -: 
satul săă pentru a cerca drumul pe unde se poate 

  

f 

N 

Marilor ambulanți. Locurile sînt acelea pe care Turci : 

ILa G. Dem. Teodorescu, in formă ornală la Alecsandri, ş.a.
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ajunge la locurile cele mari din -Impărăţie, așa cum E 
aii făcut mir. de feciori. săraci a! țerănimii "creştine 
balcanice timp de trel. veacuri. Povestirea € confusă, 

“cu cîrciume de prin "Țarigrad, cu temnițe, cu aju- . 
torul corbului prieten, cu trimeterea, de mama iubi-" 
toare, a calului năzârăvan şi. cu un sfirşit ca al lur. 
Corbea care sare zidul cu negrul săă. 

Iovan lorgovan are nume sirbesc şi un cuprins ge- 
„_neral fără notă istorică: numar din Alecsandri Cu- 
'noaştem -pe vînătorul ce găseşte pe fata din stîncă.În- 
cercarea de a face din Iovan un cErculean», «căpitan 
rîmlean», şi de a vedea povestea apelor tămăduitoare | 
de la Mehadia e măcar ciudată, Versiunea lencea 
Sibiencea are numele lui Hunyady aşa cum era rostit 

“de Slavii din Balcanl.. 

„ŞI Jancu, Domnul din Vidin, care epoltit să se tur 
cească, tace. parte din ciclul trans-dunărean, Sirbesc, -- 

XI, 

* Haiducul, prin lupta lui îndirjită, prin dărnicia lut 
„Cu cel săraci, prin ironia vorbelor. sale istețe,. prin 
frumuseţa şi puterea sa, cuceritoare de femei, prin pe= 
depsirea străinilor cari aveai ara .în mînă şi-i cule- 
geati fără drept şi fără muncă bogăţiile, a. dat în 
stirşit un noi ciclu, cel din urmă, baladey populare. ' 
„-Sa vorbit şi ma! sus de Miul,. care. merge prin | 
Muscel, la începutul veacului al. XVII-lea, în sunet 
de cobuz, <cu.durda ?'n spinare», avînd .tovarăş nea - 
despărţit pe credinciosul. lur murg, şi care, fără laude, 
doboară pe fălosul lanoş Ungurul, cel 'cu «barba cât
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briub, Toma Aliinoş-care- înfăţişează. moartea voi- | 
nicului rănit — pare a fi din aceiaşi epocă. : -E un 

înnaintaş al adevăraților. haiduci, cari ati alţi duşmani. 

* Sînt multe cîntecele despre aceştia; Unii a de lucru 
cu catanele împărăteşti din Ardeal şi Maramurăş, Şi. 

„colecția păr. Tit Bud, editată de Academie, are părți 
Gin cintecul lur' Pintea Viteazul, ajutătorul împotriva. - 
Casei de Austria ăl răscoalei lul Francisc Râkoczy. ŞI 
Bucovina are legenda tălharului localnic,a lur Darie. 

Cel mat mulţi: “haiduci sînt însă cer ce ţin 'drumu- | 
rile la noi. Rare Or! el sînt infățişați dramalic, într” un 
moment caracteristic, hotăritor, care să li resume viaţa. -. - 
Se pare că puterea! de concepţie a Cîntăreţilor - po: | 
pulari slăbise pănă ce ajunseră simpli versificatori ar . -, _ 
unei, cronice sarbede,, Nici chipurile haiduceştI nu se ' 
cunosc, ele se contundă, şi abia, în legătură cu Ți- 
nutul unde. cîntecul a fost Cules, s'ar „putea, recu- 

_noaşte unele contururi, 

= <. 

| : a 0 - SER 

Astfel de balade se cîntaă la ospeţele haiduceşti 
din codru saă la mesele cîrciumelor cu gazda fru- 
moasă. Se pomeniaă iubiri fugare, lupte viteze, sufe-. 

-rinţi. în temnițe, bucuria scăpăril. i : . 

Cînd haiduci! dispărură, balada nu mal fu chemată. | 
„nicăiri, ea nu mal avu nicio: misiune. practică. Ea, 
_se pierdu odată 'Cu ultimul viteaz biruitor peste poteri, -. 
“răsbunător asupra: Grecilor şi cuceritor de inimă tie | 

nere. Pentru. alte fapte, legale, în legătură 
orinduit, oamenii culturii moderne luară & 
mină. 
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