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DISEATAȚIA 0-0 PROFESOR BREDAGE ADAMESU 
DESPRE 

POESIA POPULARĂ ROMÂNĂ 

I. 

Domnule inspector, 

Stimaţi colegi, 
lubiţi școlari, 

- Dâmnelor şi Domnilor, 

« Cântece populare, voi, . sicriii sfinti al ' credinței, ce legaţi 

« timpurile cele vechi de cele nouă, în voi își depune o naţiune 
«trofeele eroilor sti,: speranța cugetărilor :şi florea. simţirilor sale. 

« Sicriii plin de sfinţenie! Pe tine nici te atinge, nici te sfăramă 
«vre o lovire pe cât poporul tău :nu:te-a:profanat. O cântec po- 

« pular! tu stai și păzesci templul amintirilor! naţionale; tu ai aripi 

« şi glas ca de archangheli, adesea ai arme ca şi dinșii. Flacăra 
« mistuesce lucrările pensulei, tâlharii jefuese comorile, dar cân- 

«tecul scapă în veci cu viață şi se strecâră printre Gmeni. Dacă 
« sufletele. înjosite nu sciii să-l hrănâscă cu dor și cu speranţă, el 
« fuge la munți, se acaţă de ruine şi de “acolo spune din vremile. 

« trecute...» pă : 

o — 

1) Odobescu, Opere, "vol. I, pag. 183. 
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- Cu aceste cuvinte poetul polon,. exilatul Miczkiewiez, carac- 
terisză producţiunile geniului popular, pe cară filosoful Herder le 

numise glasuri ale poporelor 1). Caracteristica lui, făcută în colo- 

rata limbi, a poesiei, este pe. deplin reușită; de aceea am început 

cu ea scurta disertaţie, ce voii av& onre să . desvolt înaintea 

domniilor vâstre. | | 

La, noi s'a întâmplat cu literatura şi în special cu poesia 

populară un fapt forte curios. Se scie că la mai multe din po- 

pârele Europei producerile bargilor necunoscuţi ai poporului fură 

desroltate pe cale literară de către poeţi din clasele înalte. Ast- 
fel fu în Franţa poesia trouverilor, care are origine populară; 

“ast. fel fu: în Germahia: acel fel de cântece: Minnegesang , 'poesii 

de origine populară, cultivate de comiţi și de regi; ust-fel în fine 

fu în Spania întrega poesie lirică născută din acele romances 

populare. . + - Ea , pa cr. .. 

Pe la finele: secolului “tccut Ienăchiță Văcărescu, poet care 
s'a inspirat mult din clasicitatea- grâcă, vedem că recurge și la 

isvâre populare și multă vreme s'a cregut că e originală a lui 

acea frumâsă elegie : 

Amărită turturea, 

Când rămâne singurea, 

Căci soţin-i s'a răpus, 

Jalea ei nu e de spus. 

“x . . ” ” i . 

In. realitate avem aci-0 admirabilă doini populară : 

Amiiâtă turturică, 

O sărmana, vai de eal 

„Când rămâne singurică, 

O.strmana, vai de ea1?) 

Văcărescu nu a făcut alta de cât să adauge la sfârşit câ- 

  

1) A tipărit pe la 1718, Poesit populare ale diferitelor națiuni, traduse 
În nemțesce. Cf. Odobescu, Scrieri |, 179. 

*) Alexandri, Poesii populare, 1867, pag. 264,



  

tera, versuri relative la persâna sa întrun chip cât se pâte de 

prosaic : 

Dar eu, om de 'naltă fire, 

De cât ea mai cu simțire, 

Cum pâte să-mi fie bine,. | 
O amar şi vai de minel, 

De aci urmâză că boerimea, singura clasă care pe'atunci 

scia ceva carte, cât putuse folosi din învățămîntul formalist.și 

pedant al dascălilor greci, cunoscea, poesia populară și 0 găsea 
frumâsă, atât de frumâsă, încât merita ca acele înalte «obraze» i 

să o așternă pe hârtie, făcându-i cinstea de ao da lumei ca, 

producţiune proprie a lor, . 

După generaţia acâsta, în mijlocul căreia ai fost Gmeni de 

inimă și patrioţi, activitatea, literară românâscă este dominată, de 

curentul latinist venit de peste munți. Or-cari ar fi meritele — şi 

nu voii. fi ei acela care să tăgăduese meritele acestei sc6le, — e 

un fapt positiv că ma ţinut nici de cum: samă de graiul popo- 

rului şi de producerile poporului. De altmintrelea eraii conse- 

quenți, căci nu puteai părtașii acestei doctrine, când voiaii să, tor- 

ne o limbă nouă românâscă imaginară, când declaraii de «spurii» 

și vrednice de lepădat tocmai sunetele caracteristice ale limbei 

românesci şi cuvintele b&trâne, —nu puteai, dic, să câră învăță- 

„tură de la «vulgul încărcat de prejudiţie și de străinismi.» 

De aceea, în tot ce sa ficut de. cătr& acâstă scâlă, nu sa 

pomenit nimic din ce a produs poporul. | 

De aceea, încercările de a studia limba, avend în vedere nu- 

mai textele vechi și limba gisă cultă aii fost lucrări unilaterale şi 

gramatica lui Cipariii, dicționarul lui Laurian şi Maxim aii fost 

uitate adouagi după, apariţiunea lor, pe când . mărâţa lucrare a 

d-lui Hăsdău va trăi, pentru că este dicţionar. al limbei istorice 

și populare, Latiniştii ne daii numai forme mârte şi forme ima- 

ginare, Hăsdău ne dă formele vii. 

Tot de aceea, a fost forte natural ca poesiz populară să fie 

scâsă la lumină de adversarul . cel mai înverșunat al acestui cu- 

%



  

ient, de acela care l-a combătut. cu mult spirit, de și nu tot- 
deauna cu deplină pricepere, de Vasile Alexandri î). 

Când, la 1852, apărură Baladele culese de Alexandri, fu un 

adevărat eveniment. Toţi cetitorii rămaseră, uimiţi în faţa frumu- 

seților poetice cuprinse în acea colecțiune, de și, în trâcăt fie dis, 
mulți nu pricepeaii de unde sînt acele poesii și timp îndelungat 
s'a credut că sînt scrise de Alexandri. Să fi gis atunci într'o 

adunare că sînt făcute de ţărani, ai fi văgut geci. de ochi cari 
te- -ar fi privit cu despre; ori cu milă, în tot casul cu neîncredere. 

— Ce fel? Ion ciobanul a fâcut așa lucruri frumâse? — Cine? 
Jargatul nostru “ să facă poesii? Vai, dar nu se pote, Domnule!... 

Ba, ce e mai grav, am vădut chiar în cărţi. de școli, punându-se 

cu însămnarea, «poesie de Alexandri» o sumă de bucăţi din co- 
lecţiunea lui populară. 

"Cei cari sciaii însă ce va să dlică poesie “populară ai dat 

publicaţiunei lui Alexandri cel mai mare preţ. Peste . câţi-va ani: 
după .apariţiunea ei, cunoscuta seriitore Dora d'Istria tipări. în 

Revue des deuz-mondes un interesant studiii întitulat «La natio- 

nalit6 roumaine d'aprăs les chants populaires» ?). În ţară asemenea 
se publicară studie şi clără de samă,. dintre cari vom. cita pe a 

d-lui Maiorescu, pe a d-lui Virnar-Liteanu, ete. 3 . | 

Neapărat că meritul cel mai mare al acestei colecţiuni, este 
faptul că a atras atențiunea, atât a Românilor cât și a străinilor 

| asupra acelor «comori neprețuite de simţiri dui6se, de idei înalte, 

« de notițe istorice, de cregări superstiţiâse, de datini strămoșesci - 

«și mai:cu samă de frumuseți poetice pline de originalitate Şi 

« fără semăn în literaturile străine » 4), 

Alexandri-a adunat aceste poesii cu scop de a arăta fru- 

musețile lor și, potrivit cu scopul lui, nu s'a mărginit să le adu- 
„ne, ci le a și întocmit după cum i s'a părut lui mai: bine. « Am 

  

1) Cf. Dicționarul grotesc, de Alexandri. 

2) Revue des deuz-mondes, pe 1859, „No. de la 15 Martie pag. 429. 

3) Convorbiri literare, An VI pag. 405. Idem, An. I. pag. 301. 
) Poesiă populare, adunate şi întocmite de V. Alexandri, că. 1867 pa- 

gina VII. a
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« făcut pentru unele din aceste poesii, dice dinsul, ceea ce face 

«un giuvaergiii pentru pietrele preți6se. Am respectat subiectul, 

« stilul, forma şi chiar multe vime necorecte, cari fac parte din 

« caracterul lor. Le am șters. petele şi le am dat strălucirea lor pri- 

«mitică » 3). Aci stă greșala lui; acâstă greșală, însă trebue jude- 

cati întrun mod cu totul relativ. Pentru studiele de folklore este 

necesar să avem producţiunile poporului cât se pote de' exact 

culese. O schimbare cât de mică e vătăimătâre. Alexandri e :gre- 

şit numai întratâta că n'a făcut ce ne trebue nouă. Colecţiunea 

lui desigur că pâte să fie numai rar consultată, de vreme ce avem colec-. 

țiună exacte, dar el spune că poesiile sînt: „întocmite“, prin urma- + 

re ne dă putinţa de a le judeca aşa cum sint. Am ave dreptul 

să blâmăm pe Alexandri când ne-ar fi spus că sînt fără modifi- 

câră şi noi le-am fi judecat ca fiind fără modificări *). 

Or-cum, tot ce s'a gis despre colecţiunea lui Alexandri?s'a 

dis în urmă, căci pe atunci nu scia mai nimeni cum trebuesc 

culese producerile populare. In timpul când ai apărut, fotă lu- 

mea, le-a admirat și o parte din lume a sciut că există poesie 

populară română. , 

" Interesul pentru producerile musci naţionale a -r&mas însă 

mult timp nemanifestat şi vre-o 30 de ani tot Alexandri a fost 

singurul culegător de literatură populară. | | 

Causele le-a înţeles şi le-a. arătat fârte bine d. G. Dem. 

"Teodorescu, —un mare iubitor și un cunoscător adânc al spiri- 

tului popular, — dicând : « Înstituţiunile... şi necesităţile statului 

« atraseră tinerimea cătră așa disa, carieră a, funcţionarismului. . 

« apoi: lipsa de educaţiune naţională şi contagiul ideilor cosmo- 

« polite. Mulțimea, tinerilor români, trimeși la o etate prea frage- 

«dă în străinătate... pe nesimţite începură a cugeta, a vorbi şi 

«a, simţi după firea ţărei unde se aflaii... Deși Români, ei se 

« găsiră, străini în România. » + Se vădură cuprinși de b6la, scep- 

e 

1) Le peuple roumain daprâs ses chants nationaux par 1. Cratiounesco 

Paris 1874 pag. 827. o | . | 

2 CE. Cele 'două lucrări ale d-lui Schwarzfeld despre colecţia, lui Ale- 

“ xandri. Asupra aceluiaşi subiect Conv. lit. An. XXIII pag. 141.



«ticismului și a nepăsărei, despreţuind tot ce e românesc, tot ce 
«constitue semnul distinctiv al naţionalităţei. Basmele? Povești 
« demne de bunicele bătrâne și de doicele copiilor! Ghicitorile? Nimi- 
«cură de-ale sătenilor la sădătâre ! Farmecele și descântecele ? In- 
« deletnicivea babelor: și mâșelor de lu sat! Plugușorul, colindele, 
« sorcova, steaua Şi vicleimul? Petreceri ale copiilor de mâhală! 
« Cântecele: istorice, baladele, horele, doinele? Meseria, țiganilor 
«lăutari!...» 1) 

Avea dreptate să se plângă d. "Teodorescu. Dar astăgi lu- 
cerurile s'aii schimbat. Preocuparea pentru literatura popilară în- 
cepe să devie din ce în ce mai generală. Avem un număr însem- 
iat de colecțiuni: balade, doine, hore, ghicitori, bocete ; apoi bas- 
ne, descântece, proverbe... ete. Avem o revistă scâsă de 'mai 
mulţi învăţiitori la Fălticeni, destinată exclusîv literaturei popu- 
lare și datinelor. [ste revista Şădătărea *), publicaţiune de multă 
importanți, pentru că nimeni nu pâte sii fie în mai bună posiţi- 
une de a cunâsce pe țăran și a aduna ce produce spiritul lui, ca 
învățătorii. Afară de acesta, vedem că Academia română a pre- 
miat scrieri asupra obiceiurilor de la nunți, de la îmmormîntăui, 

. luerără despre cromatica, poporului, despre ornitologia, .populară, 
etc. și în lista subiectelor puse la concurs vedem că se dă un 
important loc literaturei populare. In fine în: acest curent favora- 
Dil trebue să îns&mnim lecţiunile pe cari d. Hăsdău, acela care 
în Columna lui Traian a pus prima basă solidă pentru studiele 
de folklore, le face la universitatea din Bucurâsci și cari sînt con- 
sacrate exclusiv producerilor populare. 

"În asemeni împrejurări fie-cine trebue să-și dea obolul pen- 
tru ă răspândi cunoscințele asupra acestei importante manifesta- 
țiuni a vieţci naţionale. De: aceea 'şi eii. sper că mă voiii putâ sprijini pe bună-voinţa d-v6stră în desvoltarea subectului ce mi- 

„am. ales. | - 

— a 

a Petrea Creţu Şolcan, conferință de G. Dem. Teodorescu. Buc. 1884 pag. 14. | . 
i ese Vedi dare de samă, a d-lui De la Vrancea în Voința Waţională, Mar- le 2, . ! | IR a



II. 

Producerile poporului nostru sînt -poesii adevărate din tote 

punctele de vedere. « Pe poeţi, (ice Taine, îi face ufluxul violent 

« de sensațiuni; ai o maşină nerv6si: mai sensibilă de cât a nos- 

«tră; obiectele curi pe noi ne lasi râci, pe ei îi seuduie, adânc. 

«La cea mai mică atingere creierul lor intră în vibraţiune, după 

«aceea cad obosiţi şi desgustați» ?). 

Acestă primă condiţiune a poesici, adică sensibilitatea dec- 

săbită, o aflăm în poesiile populare, cari ne par: totdeauna ca 

produse de un suflet peste măsură mişcat: 

Dar, ca să existe poesie, nu e destul să existe un suflet, 

adică o fire umenescă mișcată. Se cere ca poetul să aibă putinţa 

de a transmite, acelui care ascultă, starea lui sufletescă. De câte 

ori vedem o întâmplare tristă și ne încă lacrimile ori ceva vesel 

şi ridem cu hohot; iar când încercăm să spunem altora: ceea ce 

nouă ni-a produs starea, de măhnire sait de veselie, nu putem reu- 

și. De ce? Pentru că în faţa nâstră lucrul era viii, iar acum, când 

sl povestim, e moit.. Acela care scie să învieze ori o întâmplare 

trecută ori o stare sufletâscă trecută, acela este poet 2). | 

Și acâsta a, doua, condițiune” o afliim în «nepreţuitele comori» 

ale musei: populare, în cât cu dreptate a gis Alexandri, «Românul 

e născut poet» 3), 

Voiii încerca, onorat auditori să dovedesc prin exemple 

aceste afirmaţiuni. ” | 

Voiii începe printr'un argument a contrario, 

Veţi.fi cunoscând pâte. numele unui Gre-care, socotit de unii - 

poet, Daniil Scavin, un -soiii de spițer amator de versuri. Voiii 

citi finele unei lucr ări a lui: 
> 

"La Borsec cu feredee, cu mese, cu adunare, 

Se uitase mai cu totul a a drumului supărare. 

  

:) ainc, Fist. de la zi, “anglaise. Iv pag. 270. 

2) Cf, Maiorescu, Poesia română. Cf. Veron,; Esthetique, cap. relativ la 

condiţiile poesiei. a 

3) Alexandri, Col. 1867 Prefaţa.



Adesea ori făcea baluri nobilimea ungurâscă, 

“Să le pară 'mai plăcută clima acea chiar ursescă. 

"“-Făceati şi plimbări cu toţii pe jos pe la sticlărie, 

Ba încă și peste munte până'la o visunie. 

Săvărşind. deci tâtă cura în cinci săptămâni de dile, - : 

Trimeţendu-ni-se caii de paharaicul -Vasile,. 

"Ne-am pornit către Moldova cu nespusă nerăbdare 

Ca, Sajungem pe. acasă mai curând fiesee- -care :). 

In aceste versuri desigur că nu e poesie,. pentru că nu ve- 

dem aci opera: unui suflet mișcat, sînt lucruri cu desărărșire in- 

„diferente și: tot indiferenți ne lasă şi pe noi. : 

„Să luăm acum: din operele: unui adevărat poet, din Bolinti- 
neant; câte a rânduri: din poema «Sorin. i 

Am despicat țărina precum şi cugetarea 

ȘI na sciii, cugetarea e care ar fi urmat 

Materiei sai lutul a urmărit suflarea 

Saii alt-fe] cugetarea (să fi mai acurat ?),,. 

Aci nu mai e vorba de nisce lucruri indiferente, cum ar fi 

balurile nobilimei, unguresci de la Borsec, e vorba de unul din a- 

cele dubie cari ai muncit atâtea capete cugetătâre ale lumei. Cu 
tote acestea nu e poesie, este -o nenorocită prosă chinuită de. ce- 

rinţele versului, pentru că nu ne arată starea sufletescă a unui 
poet "când s'a gândit la acestă, mare problemă. 

"Un alt exemplu: o luptă, fapt: interesant, e înfăţişată într” un 
mod cât şe > pote. de; prosaie, care ne lasă indiferenți: 

În acâstă luptă tei sute Olteni - 
Bravi ca și eroii din Călugăreni, ... 

Singuri se luptară, bravii mei români, 

„Cu douăspredece de mii de:păgâni: 

Tuţi într'o unire bravii mei jurară 

Pe pagâni să 'nvingă sati cu toţi să moră 2). 

De ce poesiile lui Eminescu, când fură cunoscute, produserti 
atâta efect și entăsiasmară până la exageraţie o sumă! de Gmeni? 

  

% Maiorescu, Critice 1874 pag. 284. 

:) T. Maiorescu, Poesia română.



Sint în ele numai idei originale? Sint :ele - produceri de i'acelea, 

cari să încânte un: popor întreg, fiind” un răsunet; al ' sufletului 

lui? Putură ele să fie normă de viaţă, să producă o: mişcare 

fericită, să îndemne la. fapte măreţe ? ) Nimic din .tâte acestea. Cu- 

tare idee se păsesce la Heine, cutare la, Lenau; cutare poesie 

este imitată după Platen..... ş. a. m. d. Şi: ideile? Desgust 'de 

viață, îndemn la inacţiune , constatare: nedreptăţilor “social şi 

„legitimarea lor, iar. revolta sufletâscă găsind î în capăt desnădejdea. ao. 

Ce a fost dâr în Eminescu? A. fost; poetul, poetul: care cu-. 

getă şi' simte — indiferent dacă. bine: sait. râii — și „are puterea, să 

transmiţă. starea. lui sufletescă. Când - cetesci, pe Eminescu, cugeţi 

ca el, simţi.ca el; pâte mai târdii te răsgândesci, dar cât timp ai. 

în mână opera ui, eşti robul lui. La dânsul te farmecă acel mod .. 

de a-ți spune. Intâmplări de la 1400 îţi apar vii înaintea, ochilor. -. 

Iți-:gici: pote cu criticul Gherea : nu e rolul femeei în "societatea. 

modernă să se. plimbe pe lacul luminat de lună şi să gică iubi- . 

tului a: 

Ai pută să lepeţi e cârma şi lopeţile 5 să lepei, 

- După: propria "lor: voie, să ne ducă unde repedi, 

"Căci: or-unde numai ele ar dori ca să. ne "pârte, i 

Pretutindeni fericire de-i viaţă, de ș e mârte Să 

Desigii: mu e! rolul femeei. să. fie. «o. marmură „de; Paros». : 

«o pândă. de. Coreggio, » pe care :«s'0 admiri și so; desmiergii, » 

ci să-fie tovârâşa reală. a bărbatului în lupta, vieţei. Da, veţi dice, .- 

Gherea are dreptate; “dar. când te cufundă poetul: într atâta : far- 

mec, când; fie-care veys, fie-câre curiri'” sa pune " înainte o -iconă 

vie, nu. poți să nu: pornescă și tu:cu' el” CI ” 

In codru la isvorul : - i Di . 

„Care tremură pe e prund, fa 

saii dincolo de „codrii de aramă, made „de departe vagi ilbind 

 Şi-auţi mânăra glăsuire a pădurei de argint. 

"Acolo, lângă isvâre, iarba pare de omăt, 

  

) Satira IV.
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Floră albastre: tremur ude în vesduhul tămiet,.. .;. 

„Jar prin mândrul întuneric. al pădurei de. argint,. 

„Yeți isvore 'sdrumicate peste pietre licurind !). 

“Tot aşa: se “întâmplă şi € cu „poesia populară. Aci avem simţire 

adâncă și formă poetică. 

Michelet, inărele istoric "fiances,, povesteste următârea scenă, 

care arață deosăbita, sensibilitate a Românului : : 

“a Un: prieten al mei, "oprindu- se. la o țăr âncă din Transilvani: , 

o găsi scăldată i în “Inerimi. Îi „murise un „copilaș de trei, ani, «Bă- 

« gasem de: “samă, “povestia as nsa, „că în tote dilele copilul, își lua 

« mâncarea” şi lipsia multă vreme de icasă, Între o qi. m'am “luat, N 

« după: el şi “ami "vădut lângă . un. mărăcine un şărpe mare, care 

... 

« mânca, pâinea, după genunchii băiatului, A doua Qi am “dus „pe 

« bărbatul” miei “acolo: ȘI. "acesta, văgend un șărpe,. străin şi pote .. 

« rătăjiător, l-a ucis. Copilul vine și-și vede prietenul mort. Des- 

« nădăjduit, se 'întârce' acasă plângând” şi strigând: Puiu! Puiu ! 

« Şi nimic n'a putut să-l mângâe. După cinci ile. a murit 'stri- | 

« gând: Puiu! » i 

"« Acâstă sensibilitate lesne ae aţi țat de totă natură cu care 

nasce Românul, a dat limbei sale un farmec cu totul particular. 

_Nu e în adevăr așa de strălucită acestă limbă şi aşu de răsună- 

târe. ca cea italiană. - Este soră cu ea, 'dar o soră înduioșată: de 
nenorocire și suferinţă. Are, ca şi dinsa, multe -diminutive frumâse; : 

dar are: mai mult de cât dinsa : în glasul românesc se simte tre- 

murătura :unei lacrimi” şt, vorba'.românâscă : e. un suspin. 

* «Nu cred, continuă Michelet, să-fie pe pămînt o limbă mai 

proprie amorului ca acestă. limbă țărănâscă — limbă a păduiilo: 

şi pustiurilor, a dragostei şi a prieteniei » 7). 

Şi acestă legătură, pe care o stabilesce între sensibilitate și 

limbii, e de sigur, dacă nu mai naturală, dar tot așa, de, naturală 

ca acea cuprinsă în cuinoscuța rasă : 

„Ce qu'on 'sait bien. on €nonte- clairement. “-' 
ia. 

  

2) Călin, | | | | 

:) Citat de Gruber, Stil și gândire, 1888 pag 175,



Limba poesiei este aceea care scie să concretiseze abstrac- 

țiunea. O poesie abstractă nu e poesie. - 

Mintea omenâscă, printrun proces propriii, studiat de psicho- 

logie —și pe care nu e locul a-l examina uci — formeză, dintro 

mulțime de representări cu corespondent real în natură, noţiunea, 

fără, corespondent real şi deci ceva cu totul, abstract. Acest pro- 

ces se petrece în mintea copilului şi se continuă cu cât el cresce 

şi dobândesce cunoscințe mai multe despre lucruri. Cu cât copilul 

e mai mic cu atât limba lui 6 mai concretă. Când copilul dice 

vorba „lapte“, el simte, mir6se, gustă laptele, fiindcă „copilul cu- 

getă în icână materială. Cu timpul cuvintele îşi perd icâna lor. 
materială și cu cât omul e mai cult cu atât se slujesce deo limbă 

mai abstractă. Abstracţiunile sînt pentru om o înlesnire, dar arta | 

nu e o înlesnire, ci 0 dificultate; de accea, pentru ca poetul sii-ți | 

dea ceva vii, trebue să se shujescă de acele "cuvinte a căror i iconă 

materială s'a şters mai puţin. De aceea am gis ci că poesia abstractă 
nu € poesie. e Da | 

Să luim exemple : - | Aia . 
Ca să exprime fuga, poesia populară: face pe eroii să se adre- 

seze calului şi! să-i gică: : 

" Aşterne-te drumului 

"Ca și iarba câmpului 

- La suflarta vîntului. 
. . 

” ” Ă . -. 
pu 

Ca să exprime un grad și mai mare de. fugă, dice: 

Și fugia, măre, fugia, 

Văile se limpedia.. 

Își pote inchipui cineva acâstă fugă năsdrăvană, când, „pen- 

tru călăreț; nu se mai putea deosebi nici deal, nică vale. 

Ce pote fi mai poetic decât un cântec frumos | A gice însă: 

un cântec frumos e ceva abstract, pentru că. cuvîntului trumos i s'a 
şters icâna, materială printr'o întrebuințare | atât de dâsă în vor- 
birea de tâte glilele. Poetul popular, care simte acest lucru, re- 

curge la comparaţiuni şi iată cum ne spune : .



| - Începe uşor -- 

A dice cu dor - 

Un cântec duios 

“ Atât de frumos, 

Munţii că r&sun, 

Șoimii se' adun,  - 

„+ Codrii-se trezesc, ' 

po 1 Fruadele şoptese, -- 

Stelele sclipese | 

Şi-n cale stoprese: . „d. 
se 

Desigur: că nuniai o poveste ca mitul lui Orfeii, e care îmblângia 

fiarele prin lira sa, se pâte compara cu acest exemplu. 

Ca sarăte” durere ea: 'sufletâscă a! unei mame, poesia “populară 

dice ::* E i 

La. năfiamă se uită, 

- Tăiziai se despică ... 
, « . a ae 

Ca să arăte miseria unui nenorocit haiduc pus la inchisore; - 

poesia Populară n ne > dă următorul tabel admirabil: 

Acta când am intrat, 

Ce am vădut când m'am uitat? 

Bijbiiai | 
Șerpoicele ' 

Și erai 

Ca acele, 

" Broscele. 

"Ca nucele::: -.::: 

Năpirci ca undrelele. 

Acum sint şerp6icele, E 

„Maică, sînt, ca grindile :.;. 

Broscele 

Ca ploşeile : 

Și năpârci. ea buțile. 

De când,. maică, am. intrat, 

Pic de. vin n'am mai gustat, 

Somn nu m'a mai apucat. 

"Pe tâte că le-am 'răbdat 

  

€) Mioriţa, e i
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Şi pe tâte lc-ași răbda 

De n'ar fi ua mai rea, 

O'o drăcsică, 

De şerpoică, 

„„Bat-o. maica Precista, .. . -.: 

S'a încuibat în barba mea....?) 

Poporul dispune de o infinitate, de „mijloce ca să învieze tot 

ce spune poesia sa. . | 

Câteodată un singur cuvînt: produce: un efect neașteptat. De 

exemplu, în balada lui Corbea, când vine mama lui să-l vagă prin 

gratiile închisorei, îl întrâbă : EI - 

: Corbeo- matcă, — iese eşci? i 

Corbeo-maică, mai teăeşei? 

Spune maichii ca să sciă, 

Spune maivhii de eşti vi 
Că d'ei f, măicuţă, mort 

Să dai popei de un ort 2) 

Corbea dac'o audia, 

Glasul că-i înțălegea 

Și din gură răspundea; 

Maică, măiculița mea, 

Maică, parcă tot stat VIU s.. 

Acest „parcă“ este. subliza.. Aiseriar la. care-l adusese închi- 

s6rea, jinduirea după acea, libertate, care: fusese. viaţa, lui întreg să, 

desnădejdea de a mai vedă lumina, tâte . sunt cuprinse în acest 

„parcă“ 3). - mia 

Metafora, atât de obicinuită graiului popular, o găsim în abun- 

danţă și totdeauna reușită: | 

Pe-un picior de plaiii, 
Pe o gură de raii ...- 

  

1) Corbea, colecţia G. Dem: “Teodorescu: 

2) Corbea, colecţia Teodorescu. | 

* Cf. Dela Vrancea în: conferința la Ateneul: 'din Bucuresci în. 1886,
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w , o a 

“Feţişâra-lui . * + 

Spuma laptelui. 

Și alegoria cât de minunată, este! De exemplu acea adni- 
rabilă alegorie a morţei: 

„Jar tu de omor 

Să nu le spui lor, 

i Să le spui curat!" 
"+ 1Că m'am însurat 

"Co mândră: crăiasă, 

A lumei miresă, 

-Că la nunta mea 

A cădut o stea, 

Sârele şi luna 

Mi-ai ţinut cununa. , . 

- Bradi şi păltinaşi 

I-am avut nuntaşi, 

Preoți, munţii mari, . - 

Păsări lăutari 

Păsărele mii . 

Și stele făclii !). 

Apoi apostrofa : 

__ "Toma crunt se oțelia, 

*. Manea, 'n-scări se 'nţepenia 

Dos la fugă îşi punea. 

5 Alelei! Fecior de lele! 

» Că-mi răpişi dilele mele!“ 2) 

Nu mai insistă asupra comparaţiunilor : 

- Ca trup gingaș, mlădios, !! 

- Cum 'e firea câmpului 

„În lumina sârelui. . - 

  

)) Mioriţa. Cf. asupra acestei balade studiul d-lui Odobescu, Scrieri 1 
208 şi urm. 

.2) Balada Toma. Alimoș, col. Teodorescu; E E a
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Prosopopeea e 'de. asemenea caracteristică poesiei populare. 

» Aci vom vedă pe voinie grăind. calului săi: 

Hai, murgule, hai, 

. Pe câstă de plaiii. 

Pe un cal ră&spundend stăpânului : 

Lasă şaua, sai pe. mină 

Și de c6mă ţinte bine : 

Ca arăt la bătrâneţe .. 
Ce am plătit la tinereţe. E 

Vom vede pe un întristat dicând cucul: : 
a ; 

Taci, cuce; nu mai cânta - 

Ciobanul îşi certă câinele : SI a Ad 

Aferim, cățea bătrână, - 

'Tu scial sama la stână, 

Unde-mi sînt midrele, „= 

_Unde-mi sînt udorele? -, 

.. a Lg _. art: 
“Aci Românul se adresâză Oltului: 

Oltule, rii blestemat, | 

Ce vii așa turburat 2... e 

Aci blestemă pădurea: 

Argă-te focul, pădure te, e - 

Interogaţiuinea este cu un mare: meştesug. întrebuințată, și 

fârte des în poesia populară. Și aci voiii “atinge o chestiune de 
procedare. Caracterul esenţial al poesiei populare este piistrarea 

în memorie. Sînt 6meuni bătrâni de pe-la: “țară și lăutari, cari ait 

în mintea lor-un repertoriiă” de mii de versuri, cum €, de exeinplu, 

cunoscutul— prin d. 'Teodorescu— lăutar al Brăilei Petrea, Creţu Șol- | A 

can, care în 2-3 gile a recitat 7,000 de versuri. E. natural ca 

acești. ţiitori de minte să- aibă deosăbite mijl&ce pentru a- A ajuta, 

memoria, Primul mijloc :e:  înterogațiunea. ” :
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„. În cursul „unei. ;naraţiuni, când poetul are să spună iun lucru 
important, îşi dă minţei un el do odihnă și în acelaşi timp atrage. 
mai mult atenţiunea ascultătorului.. 

In loc de a gice: Intro Joi. de: diminâţi se atunică un Yoi- 

nic tinerel, întrebuințăză o întrebare 

Fâe MWalunică, 

„Cine se 'ntunică | 

Joi de diminâţă 

Pe nor şi pe câţă? 

Voinic tinerel, 

Nalt și subţirel. 

Tu balada ui Dobrişan “când, moşnegii vin Ia Mihnea să-l 
pirâscă, poetul nu ne spune: deodată cum l-ai pirit ci domnului 
ci întrerupe cursul naraţiunei printr”o. întrebare: 

“Și din gură „ce-i spunea, . 

„Pra cum își aşternea ? 

In balada Fulga este-un moment important când ciobanul 
Costea, descopere că a fost; furat, de cătră. Fulga, „Inainte de a 
ne spune ce a văgdut ciobanul, poetul dice: : 

Costea, mârg,. dajungea - 

„Acolo ce mi şi giăsia? 

Și mai jos: 

+ Fulga, unde mi-l zărea, 

:* Inima îi. îngheţa, 
„Dar şi Costea ce fâcea? 

Un alt. mijloc pentru, ajutarea memoriei, pe care-l. găsim în- 
_trebuințat şi în. „poemele omerice, e, acesta: de câte- -ori. într'o na- 
„rațiune . poetică, „se întrebuinţeză numele eroului, i se..dă: tâte 
epitetele. 
„2. AȘ, în Iliada; Hera este. totdeauna deiţă | cu rațele: albe, 
Zeis e cel ce adună norii, Athene. e,;cea, cu: ochii:de xulpe,:'Tetis
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e cu picidrele de argint,. Achile e. cel „iute“: de ..picidre, i Briseida 
este totdeauna cea, cu obrajii frumoşi. | | 

Tot ast-fel în poesia: nâstră populară. De câte ori se vor- 
besce în balada mănăstirei Argeşului: de meșteri, totdeauna, se gice : 

Nouă zidari, | 
Nouă meşteri..mară | 
Și Manole dece: 

„Care mi-i întrece ?).. 

In balada haiducului Miu, totdeauna eroul este: 

Miul 

Cobiul Si 
Ela zglobiul 5, | a 

Bi
 

In balada lui Bicu ni se vorbesce totdeauna: 

De numele Bicului., 

"Bîcului a 

Haiducului, | 

Bicului 

Vitâzului 
Ce-a pus strâjă drumului. 
Din dealul Odriiului O 
Până 'n prâjma. Diiului 3). N 

_-
 

AD
5G
. 

n 

Am arătat, onorat auditoriii, câte va „din mijlâcele poeţilor 
populari de'a: face: poesiile lor: mai plăcute; rază -vii. - 

" Acum. voesc-a atinge âncă un punct. Voesc a: dovedi măestria : 
poesiei populare în desvoltarea unei acțiuni epice. 

Voiă luu ca exemplu balada „care, în colecţia lui Alexandri, 
figureză sub titlul „Vulcan“, jar. în; colecţiunea, d-lui Teodorescu XA 
sub acela de „Stanislav Vitâzul.e a - 

  

?) Asupra acestei balade vedi Conrorbiri, lit. An. XXII pag. 669. 

  

    

     

*) Col. Teodorescu. N 

3) acm, DR 
i CEE 2 

CR y 9,
 

c=K! 
y; 

pp ga
 
9
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“Poetul “începe înfăţișându-ne un aie cu Turci, comandaţi 

...„de Turcul mărunţel 

Mărunţel şi .bondocel, 

Feciorul | 
Lui Ciupăgel 

De ţipă Giurgiul - 

De el, 

cari vin în ţară să caute pe Stanislav Vitezul. După mult-ur e. 
cu 

dati la malul Dunărei peste nisce fete spălând pânqă. Jet 

câtă artă ni se arată acestă scenă: 

Unele pânde 'mălbea, - 

In gârlă 

Că 'le spăla, 

In fântână 

Le clătea 

Şi de pietre 
Le trintea 

Pândele 

De se *nălbea; 

Altele” pânde Iua 
"Pe ierburi. 

Că let intindea, 
Pe câmpuri 

Le *ncrucişa 

Și la sâre le! usca. 

Turcii le întrebă dacă paiă: văqut e cum=va. pe. Stani:: zi 
. 

spăimântate, tac; „dar una singură înainteză curagi6să,, și “dice 

Pe Stanislav n'am văgut, 

Dar pe mă-sam cunoscut 

La potmolul Dunărei 

Und! s'adună, 

Gârlele, 
Und: se varsă 
Apele... 

De curând am şi vădut-o 
Spălănd
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Anteriele . 

Și curăţind 

Armele: 

“ Anteriul 

Haiducesc, 

Arme de sânge 

Turcesc | 

Și de sânge 

Tătărăse, 

De prisacă, 

Ovreiescă 

Și de pângără 

Leşescă. 

Unde 'n-apă 

Le clătea, 

Dunărea 

Se închega, 

Apa negră 

Se făcea. 

Turcii alârgă îndată la locul indicat și află pe bătrână, o în- 

trebă de Stanislav , dăruind-o cu galbeni și căutând s'o înduplece prin 

felurite făgădueli. Sărmana mumă, care scia ce sortă aşteptă pe 

fiul săi, refusă tot şi, când vine rîndul amenințărilor, se arată tot 

aşa de neînduplecată. Atunci 'Turcii încep s'o chinuâscă : 

Ceauşul, dacă vedea ... 

Mâna ?n-selcaf că punea, 

Paloș mare că scotea 

La babă se repedia, in 

Țiţele că-i despica - 
Și cu sare le săra 

De-ţi sfâşia inima, 

Baba grei se văeta 

- Dar de spus tot nu spunea. 

Ceauşul dacă vedea. . 

Că geaba țiţe-i tăia 

Și cu sare le săra, 

| „Cu paloş sapropia 
Da „Să-i tae beregata... 

.
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Dorinţa de viaţă învinge dragostea, părintâscă şi le spune Tur- 
cilor că Stanislav se află dormind în caicul lui: 

Vîntul 

Bate 

Valurile, - 

Valul ! 

Bate 

Malurile, 

Chica-i face 

Palele! 

Turcii alârgă și află caicul în care dormia vitâzul haiduc, 
Ei, deși-l văd că dârme, tot se spăimântă, gândindu-se că s'ar pute 
deştepta, dintr'un moment înti'altul. Trebuia însă să-l prindă și 
spre acest scop cântaii să se asigure de sluga lui, Necula, 

Grec din Ianina venit 

Și la dinsul pripășit. 

“Grecul le dice să nu se apropie, căci stăpânul lui e voinic: 

Că n'am păr în capul mei 

Câţi voinici am vădut ei 

Tot de dînsul chisăgiți, 

"Tot de dinsul omoriţi. 

Asemenea, vorbe măresc âncă spaima 'Tureilor, dar ceaușul, 
sciind că acolo unde mi te poţi sluji de vitejie e bine să între- 
buințezi viclenia, fage semn lui Necula,  arătându-i bani și atunci: 

Grecul, banii când vedea, 

Minţile din cap perdea, 

-Cu ochii la, ei era 

Și, măre, se ndupleca: 

Pe Stanislav îl lăsa, 

După ceauş se ducea, 

Și asteamătul călca, 

Grecul, împreună cu Turcii, legă bine cu frânghil pe Stânise 
lay, care — întocmai ca eroii dotați. cu caracter supra-natural ce 

N
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întâlnim în mitologia grâcă — nu se deștâptă. Avându-l în mână, 

Turcii se gândesc In felul morţei și ajung la învoială ca să-l arunce 

în Dunăre : 

„ Dunărea l-a hărănit, 

Duuărea l-a 'mbogăţit; 

Dunărea să şi-l primâscă 

Dunărea să-l pistosâscă. 

Și casă nu cumva, să 6să din apă, îi l6gă dezgât o piatră 

de moră pe care o aduc tocmai din Moldova: 

Foicică ş'o lalea, 

* Stanislav, dacă cădea, 

Cu faţa ?n jos se ?ntorcea, 

Piutra 'n spate că-i venea 

Și la fund de-l împingea, 

Cu gura ?n năsip cădea, 

Apă 'u gură nu-i intra, 

După ce-l înâcă, Turcii pedepsesc cu :morte. pe Grec pen- 

tru că: ! 

Turcu-i răi şi e păgân, . 

Dar nu-și vinde pe stăpân; 

Scris în cartea lui a stat 

Că e faptă cu păcat - 

Să vingi om nevinovat. . 

Eroul Stanislav dornie trei gile în apă şi; după ce se deş- 
teptâ, se'saltă în sus, turbură apa şi atrage aterițiunea unei copile: 

Rumedră 

Şi la față 

Smedicră, 

Cu cosița 

" Gălbidră. 

Ea alârgă la tatăl s&ă, care vine cu o luntre şi ajută lui 

Stunislav să 6să și îi tae şfora.: 

„+ Piatra ?n Dunăre cădea, 

Apa n două se făcea,
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Valurile se clătea, 

Trei ceasuri bolborosea, 

Trei ceasuri la fund mergea. 

După ce se odihnesce, 'vitezul haiduc se hotăresce să-și 

răsbune contra Turcilor și să caute paloșul, pe care ei i-l luase: 

In not Dunărea trecea 

In Dristor că-mi ajungea 

Când s6rele r&sărea 

Şi d'o suliță era, 

Ajuns acolo, caută prin tâte prăvăliile arme, dar nu gă- 

sesce nici una: pe plac, căci. d'a rîndul se frângeaii forte lesne; 

în fine la un i 

„+. „Ovreiii bogat 

Și de lege lepădat 

află chiar poloșul stii, îl recunâsce şi, după ce omâră pe Ovreii, 

care voise să-l înșele, alârgă după Turci: i 

Pe uliţă e'apuca, 

*'N-cafenele 

Că intra 

Și prin ele 

Că-mi găsea 

Dristureni 

Și Giurgiuveni 

Și haini de Gălăţeni.. 

Câţi Turci, măre, că găsea, 

„Câţi Turci, măre,că'ntâlnea 

Pe sub paloş câ-i trecea 

Care pe sub pat intra, 

Cafăle 

Că r&sturna, 

Ciubuce 

Că-şi arunca, 

Meşii ?n urmă că-şi lăsa, 

Chiselele că-și perdea; 

Jur Stanislav îi căta, 
De sub pat. 

Că mi-i scotea



  

"Şi cu paloş . . 

Îi tăia: 
Nici unul | 

Nu rămânea. | 

 Dupăce arde tâte cadavrele, după ce'se' răcoresce la câr- 

ciumă cu cinci ocale de vin,:se întârce- peste: Dunăre şi-şi gă- 

'sesce iubita : . 

„Depănând 

Caierele, 

Desficând 
"Pot teimbele 

Și plângend 

Dragostile,. 

- Face apoi nuntă mare și: frumosi, și, lăsând haiducia,;.se duce 

„1 
' Tocmai colo ?n Moldova; 

:-Unde-mi șede șacuma 
.. De-boteză,. . 

- Creştineză, 

De cunună 

Și împreună, - 

Dând de fină : 

O tretină, 

"De finuţ 
Câte un bânuţ, 

"Dânăd de babă 

O pă slabă, | 
De voinic un cal bătrân .. 

Să ţie mai mult la drum, . 

IV. 

Să vedem acum, ouorat auditoriii, ce fel sînt ideile;“ce fel 

sînt. sentimentele exprimate în acâstă formă atât de artistică. 

Deși ar presenta o importanți deostbită studiul. .din tote 

punctele de vedere al fondului. poesiilor populare, nu oii put& 

să obosesc prea mult atențiunea divâstre ; de aceea, lăsând la o
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parte notițele. istorice, în a.;căror + cercetare. ar 4 trebuinţă, 1 a 
fie-care pas, de comparaţiuni eu literaturi străine, lăsând credin- 
ele superstiţi6se și datinelo,. nă voiiă mărgini să, cercetez. numai 
sentimentele: amorul, dorinţa de libertate și patriotismul. 

Trăind în mijlocul naturei, îmbătaţi. de mirosul florilor,  în- 
cântați de versul păsărilor, de murmurul fântânelor, tânărul. şi 
tânăra de la ţară se simt predispuși: să iubescă. Ei se cunosc 
de la şădlători, de la horă, de la munca de vară şi cu  obicinu- 
inţa, dragostea, cresce şi devine trainică, 

«Atât pentru băieți cât și pentru fete amorul nu este o 
« glumă, un libertinagiii, ci o simţire dui6să,. amestecată cu dul- 
«c6ţă şi tristeţă şi care se arată în cântece de o poetică melan- 
« colie....Depărtat şi de sensualitatea brutală. și de subtilități 
« vaporâse, acest sentiment naiv, sincer, "caută fericirea presentă 
«în satisfacerea unei afecţiuni - legitime» ?). , 

Neapărat, părinţii nu ai “altă grijă, când tinerii ajung la 
vârsta potrivită, de cât să-i căsătorâscă. Dar când: ci își fac pla= 
nuri, în cari interesul jâcă rolul. predomnitor, tinerii nu ascultă, 
de cât inima și fac adesea imposibilă îndeplinire ea planurilor pă- 
rintesci. Iată ce dice fata în acest | cas: 

Frunţă verde, fui de fragăj 

Dă-mă, maică, dă:mă drâgă, 
Dă-mă şi dup' un sărac, 

Numai să-mi fie (el) drag. .. Di 

Frungulica bobului, | a 

Căci casa avutului !* . 
Din afară-i văruită 
„Inâuntru-i, otrăvită, 

: Frungulica macului, 

Dar casa săracului * 

In afară-i cu mânjală . | i 

Dinăunirui cu tiha6lă 2. 

Căsătorii, cum le dicem noi,.. de. interes, de. conveniență, nu 
EEE DI , i 

  

:).. Cratiounesco op. cit. 128 şi urm. 
3), Col. Canianu. ce miti ps jo 
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se fac saii,. dacă se fac, poporul riu' 16 cântă; în poesia lui. Ei n nu 

înţelege de cât 

Şi iată ce 

sătorie : 

- latră ?n casă tot cântând, 

“ “Cu dragoste ?n vecă trăind | 

- Vine-acasă tot “gemână EI a 

"Aci vedem 

lui,. indemnătâre 

pe cele din dragoste. 

dice femeca când un bătrân bogat o 'cere în că- 

— De cât moş fie găzăac, 
Mai bine fecior sărac, 
Că moşul îmbătrânit. a 
Ca.păcatu-i de urit. ! : i Ia 

Ese-afară tot tuşind, 

Intră "'n-casă miriind; E 

lar feciorul cel sărace o 

E plăcut ca şun colac. 
Ese-afară fluerână, 

Și pe mine 'ntinerind. 

Și omul care-i bătrân i 

Merge ?n câmp şi “strângă tn, 

Fără-a diee un cuvint. 

Şi de cină vrâna 'a-i da, 

EI dice că n'a cina .. 

Până nu s'a, mai culca; 

Dar tânărul săracul 

După ue-o gătat fenul, 

Vine-acasă tot; horind, pi 

La, mîndruța, lui gindind n 

Şi de cină vrând a-i da, 

EL dice că n'a cina 

Până nu m'a săruta D 

  

ni. 

pe femee tovarășă, a. iba şi” inspiratârea 

a lui în lupta Weţei: .. e a 

"De când dorul : mia cuprins | . Îi 

“Sufletul mi s'a aprins. 

PI N 

Suiii în deal, cobor în vale 

" Şi-mi perd diua tot pe cale... Ra i a 

Alei! puico dac'ai vrea 

PIE pa mt 

') Tudoriţa, şi Moșnegul. Col. Miron Pompiliu; pag. 17.. : +:
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- Patru pluguri aşi „dura, E 

"Țara întrâgă aș ara, 

| Graiul dulce de muiere - 
: Varsă i-sufiet mângiiere 

Și dă omului putere 

Ca să facă tot pe: vrere ?). 

| Aceeaşi idee o găsim exprimati și într?o poesie francesă în 
care e vorba de un Om sărac, care arată cât sacrificii ar pută 
face pentru iubita lui :: 

Je travaillerai tant! Jaurai tant de courage! 
Je passerai mes jours et.mes nuits â l'ouvrage; 
Vous auriez plus d'argent que la femme ă'un roi... 2 

Şi la Eminescu asemenea ; acolo însă vorbesce ca poet: 

Dându-mi din ochiul tău senin 
„O ragă dinadins,.. 

In calea timpilor ce vin 

O stea sar fi aprins; | 

Ai fi trăit în veci de veci 

Și rînduri de vieți 

Cu ale tale brațe reci. 

Inmărmureai măreţ.— . 

„Un chip: W'apururi adorat, 

„.. Cum nu mai aă părechi 

Acele zine ce străbat ' 

Din timpurile vechi 3, 

Bărbatul iubesce în femee „frumuseția, gingășia, îndemnul 
la bine. 

Femeea: iubesce în: bărbat. forţa, şi. prin forţă se njelege + vi- 
tejia, statornicia, hotărirea. | . - 

Femeea voesce să fie apărată, de bărbat și cel « ce nu scie să-și 
îndeplinâscă, acestă datorie se consideră sr ednic: de mârte, cum e 
în balada Mogoş Vornicul. . 

  

1) Col. Alexandri. | A . 
*) Mordret. Recits poâtiques; apud Crationesco; op. cit. 
') Pe Iânpă plopii fără so. i
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“Dar, când' e nevoe, scie femeea, și singură să se arăte' viteză. 

Astfel când vin hoţii și pradă turmele Șalgăi, .ea încalecă voini- 

cesce, îi ajunge din: urmă, le tae capul şi: | 

Sângele pirii curgea, - 

Drumul roș că se făcea. 

Dorinţa, de libertate! O mare parte din doinele românescă 

aii acest subiect. E adevărat că așa numita albăstrime a dat po- 

porului drepturile pe „cari el nu. le-a pretins cu. „arma, în mână. 

Să nu credem însă că nu lea dorit. Nu a, dorif, pâte cutare fel de: 

de a-şi trimite deputaţi în cameră, cutare mod de a-și alege pri- 

dorit o stare mai bună, a dorit :scăparea .de miile marul, dar a 

de nevoi ce l:aii apăsat în curs de vâcuri.. 

Pelin” beaii, pelin mănânc, 

Pe pelin sra mă culce; - - : i 

De amar și de pelin : - 

Sufletul meu este pelin - 

Acesta-i resumatul cântecelor românesti. - Birul, persecuțiile 

căocoiului, neîndurarea, bogatului, lipsa de justiţie, tâte acestea, îl 

fac pe ţăran să-și lase casa, și să: prefere a trăi. în' păduri în 'hai- 

ducie : 

Biru-i grei, podvada grea, = 

„_ Sărăcuţ de maica, mea... : 

„De frica zapciului |. E a Di 

i de grâza birului A Ea 

“ itai drumul satului 

Şi cârnele plugului; - 

” - Lai. drumul crângului 

Şi poteca codrului 

Şi flinta haiducului, - 

Că de cât în calicie | 

“Mai bine la haiduci e: 

1-7 Ce-o vreă- Dumpegei să fie. -



  

og 
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 Tată, cu.câtă „ură vorbesce. țăranul: român. de asupritorii s 

Foie verde usturoi, | 

" Oleo-leo, spurcat ciocoiii, | 

“De tezaşi prinde ?n sat la noi 
„De şale să te îmmoiăi, - 

De pele să te jupoii 

Şi din pelea ta să-mi fac . 

„.- 0 tecă de măzirac, N 

0 Că tu m'al lăsat sărac 
| De pămint şi de copii, | 

e De nevasta mea Vântâii - * 

„Fără nică un căpătâiii, 

Cât de crud pare țăranul” câiid: l-auidi cântând asemenea, cân- 
tece. Dar cine l-a silit 'să: ajungă aci dacă nu stăpânii lui? Îmi 

voiii permite să vă citesc câte-va, rînduri dintr'o cronică de pe la 

| finele secolului trecut, în care se arată. cum se percepeaii acele 

nenumărate biruri cari eraă i puse pe spinarea ţăranului şi numai 

pe spinarea lui : 

Iată, ce dice Dionisie Eclisiarchul : 

« Deci „presfirându-se, slujbașii prin plășile județelor și mer- 

« gând prin sate: ca nisce lupă flimândi și ca' nisce holtei de câini 

«leșinaţi ; "să; fi vădut cineva nemilostivirea lor şi ce făceaii cu 
«creştinii, că-i apuca de a, împlini banii şi dând zor, cum ai gice,; 

«în gece cincispredece dile să se istovescă.: dajdea văcăritului. 

- « Omenii nu prea, avea bani fiind în mijlocul ernei; târgurile &rna 

«nu erea, să vîndă Gmenii vite; vremea de: cosă și de sapă nu 

« era să câștige bani să se plătâscă ; bucate âncă ni prea, era să vîndă, 
«Jar slujbașii închidea 6meni şi muieri prin coşare și îi înneca . 

«cu fumuri de gunoiii şi cu ardeii îi afuma,. și-i ţinea închiși 

« diua, şi n6ptea flămângi, să dea.bani. Pe alţii îi lega, cu mâinile 
«îndărăt și cu spatele de garduri și-i bătea cu'bice. Pe alţii le- 
«gaţi îi băga cu picidrele gâle în zăpada gerâsă. Așa chinuia pe 

„«ereştini. O! amar de bieții creştini! că plângea și se văeta, şi 
«săracele văduve ţipa de ger, dar nu era milostivire la varvarii 
«de slujbași. Âncă peste Olt au și omorit mumbașirii Turci pe 

«mulți, din câre pe unul rudele lui l-au adus în Bucuresci şi l-au
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«băgat cu carul .în curtea Domnâscă să-l arăte lui Voaă.. Şi în- 

« sciințindu-se Vodă, au “dis: 'să dea! Dani că:nu i: va: omori, ni- 

«menca » 1). 

Când așa era situaţia, când: “dreptate și "milă: nu aflaii nicăiri, 

ora fârte natural să considere pe, haiduci ca pe... 'nisce liberatori, 

ca pe nisce 6meni cari întrupaii hotărirea,. de cari ei nu se mai 

simţea capabili. 

Cu tâte acestea ţăranul român: şi-a iubit, patria şi s'a cregut 

totdeauna, nenorocit când a arut sti trăscă, între 'striini : 

De-ar fi pâinea cât de bună, 

Tot se face clei în gură ” , 

Dacă e 'n-ţară străină; it - tu 

Mai bine pâine mai prostă, e e “ 

Să se ică în ţara nâstă , | 

- Înainte de luarea Basarabiei de Muscali,: poporul, văzând e că, 

tote relele veneaii de „peste, Nistru, cânta : : . 

Nistrule, rîă blestemat, 

Pace-te-ai adine şi lat. 

Ca potopul turburat! , + 

„Mal cu mal nu se zărescă,.. 

„Glas cu glas nu se. lov6scâ..., 

_ Lăcustele când or trece! .. - 
"La, îst-mal să se înnece. 

E Holerile când or trece 

  

Pe la mijloc să se înnece, i "7 ia 

„Dușmanii țării de or trece , 

La cel mal-să se:înnoce, - : -:* 

lar tu ?n-valurile tale. a 

Să-i tot ducă, săi ducă la vale ! 

Pin! la Dunărea, cea mare 

Până ! n N ă şi "n-are 2. 

ma ip 

1) Dionisie Eolisiarehul în Form. II din. 'Lesaur de monumente istorice, , 

pagina 198, rul 
) Col,  Mexanâri, DD Ni ic a ae o 

e.
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far când s'a răpit acâstă -frumâsă, parte din trupul Moldovei, 

doina 'băsărabână răsună în chipul acesta:  --.-- 

Haide Pn-codrii Bicului 

. Pe marginea Prutului 

"Să ne facem bordeieş 

Cu uşorii de cireş... 

Când om vrea ca să dormim 

In departe s'audim . 

Buciumele. păstoresci 

Din câmpii Moldovenesci ). 

E duisă acâstă dorință de a asculta chiar . de departe un 

cântec de la, fraţii săi. Căci, Românii, or-cât i-a despărţit sârta și 
împrejurările vitrege, se iubesc și aşteptă cu încredere qlile mai 

bune, mai fericite : 

: Două inimi suridre, 

Sînt ca ragele arţlătăre 

Ce din sâre vesel plec 

Și prin neguri dese trec 

» Ș'apoi iar se întâlnesc, 

Glas de soră, glas de frate, - 

Trec hotare depărtate 

Și s'adună, se 'mpreună, 

Ca două rade de lună. 

ERIFICA! 
2007 

site, 

(acer riza asia     
  

1) Col. Alexandri.


