
IPOSTAZE SPIRITUALE îN FOLCLORUL DE CATANIE ŞI 

RĂZBOI DIN ZONA JALEŞULUI 

GRIGORE PUPAZA 

Atunci cînd Vasile Pârvan în măreţul său „Cîntec de 
jale ş1 cintec de biruinţă" închinat celor căzuţi pentru liber
tate şi întregire scanda : „Şi răsăritul de moarte îşi cîntă, 
în noaptea pustie, ultima lui doină, doina rămasului bun de 
la lumina lumii", nu numai că atestă existenţa unei creaţii 
populate crescută din experienţa dramatică a luptei, dar fă
cea şi constatarea că, în această experienţă, sufletul luptă
torului ostaş trăieşte, alături de ipostaza eroică, a sacrifi
ciului, şi pe cea profund umană, căci continua : „Am fost 
frumos şi am iubit viaţa şi acum trebuie să mor. Eu voi muri 
şi stelele vor clipi înainte şi nimeni nu va şti că eu am 
murit, căci eu care iubeam viaţa sînt părăsit acum de dînsa. 
Si florile pe care aveam să le rup eu şi să mă împodobesc 
cu ele, şi mîndra pe care aveam s-o frîng eu, ca să înţeleg 
de ce mi-a fost dată viaţa, m-or plînge, cit m-or plînge, cit 
m-or plînge şi m-or uita. Numai cîinele turmei şi boii de la 
jug şi-or aduce mereu aminte" .1 

De altfel, această categorie bogată din creaţia populară 
orală figurînd sub genericul „Cîntec de cătănie, de militărie 
sau de război", apare cu trăsături specifice de ;manifestare 
şi conţinut. 

In primul rînd „natura ilar e în funcţie de epocă, dar şi 
de Jocul şi momentul trăit de creatorii populari în postura 
de ostaşi".2 Evocînd la modul poetic evendmentele trăite de 
cei luaţi în armată ca : recrutarea, plecarea, viaţa de cazar
mă şi de front, cîntecele din această grupă, în special cele 
ce zugrăvesc războiul „Au trăit latent în timp de pace" 
aşa cum observa M. Pop - dar au reintrat în circulaţie, 
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·s-au îmbogăţit cu oglindirea artistică a suferinţelor cauzate 
de fiecare război şi au dominat, în timpul războa,ielor, viaţa 
satelor" .3 Şi dacă mai mult tace în timp de pace, surprinde
rea manifestării lui poate fi efectuată în epoca în care se 
manifestă major şi în zone în care dramatismul unor eveni
mente se poate încrusta atît de adînc în conştiinţa colecti
vă încît amintirea lor se trece pe fir de generaţii. Căci dacă 
am putut face acest adaos la „Monografia fololorică a Văii 
Jaleşului", se datoreşte în primul rînd, faptului că pe pozi
ţia de ostaş s-au găsit de mult luptători dîrzi ca Gheorghe 
ăl Ma.re î:nveşnidt în balada cu acelaşi nume; că atunci cînd 
erau prinşi cu arcanul mulţi tineri căutau adăpostul codru
lui ; că în Dealul Stmieştilor a fost baza de atac a luptelor 
de la Rasoviţa ; că bătrînul Bălăveanu şi-a adus în spate, 
timp de o zi şi o noapte, feciorul căzut eroic în luptele de 
la Muncelu, în primul război mondial ; că în timpul celui 
de-al doilea război mondia1l „satu-ntreg a plîns în hohote", 
cînd sergentul Coiculescu D. venind în concediu, găseşte so
ţia moartă cu cîteva ceasuri mai înainte, sau unde Se păs
trează amintirea gestului lui I. Gugu, care în războiul anti
sovietic, în loc să dea hainele la rechiziţie „le taie cu secu
rea pe pragul pivniţii" şi, totodată, unde muzeul sătesc are 
în zestrea sa mai multe „carnete rk so·ldat" şi scrisori origi
nale de la cei ce nu s-au mai în to· s de pe front. 

Toate acestea au condiţionat menţinerea oarecum în 
circularie, în această. zonă", c- acestor cîntece ca, pe baza lor 
să se poată contura azi ipos1 J.zele spirituale trăite de cei care 
au răspuns „prezent" la m;._rile chemări ale istoriei, ipostaze 
care, după determinante şi manifestări s-ar diferenţia în : 
eroică, civică şi umcmii. 

Dacă poate fi arl·..:vărat, cum arată G. Vrabie, că „Este 
un fals sentiment ·infuzat opiniei publice că poporul e dornic 
de vitejie, de ern·.sm în genul celui cîntat de un mare poet 
ca V. Alecsandri" 4 nu se poate contesta că poporul în pos
tura de osta~ nu trăieşte ipostaza eroică atunci cînd nece
sitatea acţi11 nii e aşa de puternic conştientizată încît îl an
gajează plenar, înlăturmd orke alte elemente motivaţionale, 
încît acrPptarea sacrificiului suprem se manifestă cu forţa 
instinctului de propfi,e conservare, de apărare. 

Pr această poziţie s-a găsit ostaşul anonim atunci cînd 
lupt;, era destinată apărării împotriva cotropirii străine, şi 
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nedreiptăţii istorice. De altfel, în irpoi.sta~a ero.ică, luptătorul 
aipare individual,iza•t prin pr10;pria-i faptă, ia·r creaţia folclo
· 1că care o consemnează iese din acea stare latentă şi se 
[nscrie în circulaţia permanentă. De acee1a faptul apare 
pregnant atestat de creaţii de veche circulaţie, cum e zona 
Jaleşului, balada „Gheorghe, Gheorghe", sau „Cîntecul lui 
Gheorghe ăl Mare" a cărei acţiune e pilasată în vremea în 
care turcii pătrundeau pe Valea Jaleşului pentru jaf, cotro
pire şi robire. Gheorghe, voinic arcăneau, intrînd în codru, 
îl găseşte schimbat : 

.,Codre, codre, frate codre, 
[n tine drag-am născut 
Şi-n line drag-am cr·escut 

Şi-aşa trist nu te-am vă:mt 
Aşa trist şi năcăjit, 
Cu crengile la pi:im!nt". 

Codru-Şi motivează schimbarea : „Cum eu, frate, trist 
n-aş fi ? / Cînd pe ieri, pe alaltăieri / Prin mine drag-au 
trecut / Un arep negru buzat / Cu trei ... de robi legaţi / In 
sangirul de pe urmă / Fete mari cu bani pe cap" între care 
şi iuoita sa. Aflînd a,ceasta Gheorghe nu mai zăboveşte, în
deamnă murgul trece „şapte dealuri şi-o vîilcea", ajunge pe 
duşman, se luptă „în luptă dreaptă" care nu-i „Ca sabia 
5purcată / Şi suliţa-nveninată", îl răpune şi cu lumea, sca
pătă ele robie : „ln codru se întoarce / Iar codrul mulţumitor 
I C-a scăpat acest popor / Ierburile şi-a-nverzit / Şi-a fost 
ta.r.e muHumit / FrUJnzele şi-a legă1rnt /pe v1ofnk l-a să-rutat. I 
Purtind una dintre ce.Ie ma.i frumoase melodii de baladă, 
.. Cîntecul lui Gheorghe ăl Maw" constituie una dintre crea
ţiile folclorice de pe Jaleş de valoare majoră care atest?l 
spiritul eroic al poporului nostru în lupta contra înrobirii 
străine. 

De altfel şi creaţiile de dată mai recentă vin să ateste 
ipostaza eroică avînd Ia bază acelaşi element psihic moti
vaţional. 

Intr-un „Cîntec de retragere" (1916) din carnetul dP os
taş al sergentului Chcznoiu Nicolae conştientizar2a drc:)tu
rilor asupra Ardealului apare ca un rod al şcolii : 

„F\unză verde maghiran 
Eram pui mic de şcolar 

Cînd luam cartea şi dteam 

':ă e pămînt ardelean 
Cu feciori de-ai lui Trai.:_n 
Şi ne trag,em toţi de-un nc0m 
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Şi fiindcă tot în carte aflase că „„.uh voievod / Tot de-al 
lui Traian nepot / A scăpat pămîntul nost / de la unguru 
cîinos", creşte în el hotărîrea eroică : „Hei duşmane, leftă 
roa / N-ai să ţii cu ţara mea / Că din strănepoţii mei /Au 
să crească pui de Iei / Ce-or să treacă peste creste / Ca vi
Lejii din poveste / Că pentru-a noastră dreptate / Noi nu ne 
temem de moa:rte /. 

Cîntecele locale înserează de altfel, aspecte ale lupte
lor ce s-au desfăşurat pe acele locuri : „J.iule, te-ai mîniat, / 
vii mare şi spumegat / Şi cu sînge ... amestecat / Cu brazi din 
munte luaţi / Şi-aduci trupuri de so1ldaţi / Ce-au pornit în
tăritati / Să dezrobească pe fraţi. 1n timpul ocupaţiei ger
mane, creaţia locală lansa către fetele de prin sate acest în
demn : „Să lăsăm păru pe spate / Să nu mai poarte mărgele / 
Că e ţara-n dor şi }ele / Nu-mbrăcaţi cipag cu flori/ De ispita 
nemţilor / Luaţi căma,să-ndoldată / Că e ţara ocupată /Şi bas
maua r-ugiirrie / Că e ţara la robie / Că nemţii-s nişte cîini /Nu 
au milă de ,români / Duc la ei bucatele / Ne Jua,ră vitele / 
Luară şi clopotele. J 

Luptele de la Rasoviţa dim 14 octombrie 1916, în care 
Reg. 17 Mehedinţi infringe printr-un asalt eroic linia de 
t<părare a duşman.uluii, au fost fixate în versuri de creatorul 
popular local, noH.nd a.cceptairea su,crificiului suprem : 

„Frunză verde de arţar,i 

In z: ua Vinerii Mari 
Lupta c.rîncenă şi tare 
La Rasoviţa pe vale / 

- Mîndruţă, de-o fi să mor 
Să-mi foci cuaunăde flori I 
Cunună de tămîioară 

Că mor, mîndră, pentru ţară, 

Cunună de cu·rpenele 
Pentru ţară şi dr apel." 

Gneori erni1i 1apar iirudividualizaU cum e cazul lui Duşe 
Vasile din Cîmpofeni, căzut la Siglia. 

„Să vii, maică să mă caţi / Colo în munţii Carpaţi / ln 
munţii Siglanului / In duga hotarului J Graniţa Ardealll!lui / 
C-am căzut, maică / Ca s-avem pămîntu-ntreg". 

Acceptarea de către ostaşi a jertfei lirice, conştLent de 
necesitatea ei, apare şi într-un „Cîntec de la Mărăşeşti" gă
sit într-o scrisoare a lui Coman Ion din Arcani : „Frunzuliţă 
lemn domnesc / In lupte la Mărăşeşti/ Trei divizii româneşti/ 
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Contr-a trnisprezece nemţeşti / Vin germanii, vin turbaţi / 
De trei zile nemîncaţi / Şi la noi cînd ajungeau / Bună mîn
care le dam ./ Cu ghiu.lele-i primeau / Cu şrapnele-i omorau". 
Şi continuă cu relatarea: „Sîngele românului /Mestecat cu-al 
neamţului / Pin la glezna calului / Pe şişaua dintre vii / Nu
mai sînge de copii / Şi-şi plîng mamele feciorii J Femedle 
soţiorii / Şi fetele peţitorii". 

Ceea ce trebuie menţionat e că, în ipostaza eroică, osta
şul român, în general, apare în dăruire totală şi cu o forţă 

răsărită spontan din nebănuite adîncurJ de vitalitate. Şi 
pentru a pune totul în această privinţă socotesc necesar doar 
a aminti exclamaţia pe care delegaţia franceză venită în acel 
.,triunghi al morţii" - hotărît în 1917 - o făcea în faţa unei 
hore în care se prinseseră nişte umbre de oameni" Scoşi din 
tranşee, dar în care clocoteau energii de nebănuit: „Rouma-
ins, vous avcz la couleur du terre et de Ia force" (Români, 
voi aveţi culoarea pi:imîntului şi a forţei). 

In condiţiile în care armata se instituţionaJizează, renun
tindu-se la sistemul de „ridicare a gloanţelor" doar în caz de 
primejdie, devenind obligatorie şi mai ales pusă în slujba in
tereselor c!Dselor dominante „averea să le apere, manrea 
şi-al lor bine", cum zice Eminescu, atitudinea sufJetească se 
schimbă. Am putea spune că e o trecere în ipostaza civi
că. Poziţia de ostaş şi luptător e acceptatii din ordin, de tea
ma sancţiunii. „Cum într-o bună parte a sec. al XIX-le·a nu
mărul recruţilor era limitat la o cifră proporţională cu suma 
locuitorilor din fiecare sat, recrutarea cădea ca o năpastă 

pe capul numai al cîtorva - de regwlă dintre cei săraci -
şi se făcea în condiţii de-a dreptul sălbatice, iar serviciul mi
litar, de lungă durată, îl scotea pe cel asupra căruia cădeau 
„sortii din rosturile lui de viaţă" .1 De aceea încercările de 
sustragere apar frecvent. In tradiţia de pe Jaleş se păstrea-
ză nominal amintirea Uiil!OT •asemenea cazuri de a.s{:undere în 
codru µ.2ntru a scăpa de armată, Îiilsă~a.şa cum grăieşte cînte
cul : „Potera ne-a-nconjurat / Şi ne-a prins şi ne~a legat / Cu 
curele-încrucişate Şi ne-au pus rand.ţa-n spate". 

Uneori „sorţii" erau rodul urii aşa cum arată „Cîntecul 
lui Matei Vlădoiu", cîntec care povesteşte viaţa copilului să-

395 



rac, orfan de tată, dar isteţ şi harnic, calităţi care stîrnesc 
duşmănia celor avuţi, aflaţi la conducerea vieţii obşteşti : 

„Şi pentru-aşa duşmănie 

Mă deteră-n DlJiJiţie 

Pentru gurile căscate 

în miliţia de gloate" 

„Maică-sa cînd auzea 
Se plîngea şi blestema : 
Fire-aţi să fiţi de duşmani 
De haini şi de tirani 
Ce-a făcut copilul meu 
De-I duşmăniţi a.şa rău ?" 

Dar aşa cum continua cîntecul „Făcui şapte ani armata/ 
ln mi.litia de gl1oată / Şi-n armată muncii drept / Ş"i mă făcută 
sergem / . Cînd însă e gata : „o făcui o terminai / Şi aca
să cînd plecai / Găsii casa grajd de cai / Şi pereţii mucegai/ 
Şi mai tragic pe mama moartă. Asemenea situaţii nu pu-
teau să determine decît proteste şi încercări de sustragere. 
Cînd armata devine obligatorie pentru toţi, ceea ce-l face pe 
tînăr să accepte postura de ostaş este „ordinul". Atitudinea 
civică îmbracă forma disciplinei fără şovăire, de data aceasta, 
rămînînd ca toate greutăţile şi nepiăcerile avute să le spună 
doar versului(. 

Iată o „scrisoare" prin care ostaşul cere iertare mamei 
sale pentru plecare din care iese clar acest lucru : „Că ordi-
nul mi-a picat / Cred că nu sînt vinovat / Că e ordin de la 
stat / Şi trebuie executat / Incearcă s-o mîngîie doar cu ves
tea : „Şi-ţi spun, maică, prin oftat / Că-n curînd mă văd scă
pat". 

Primirea ordinului rămîne moment de spaimă şi neuitat: 
„Frunză verde trei granate / La unsprezece din noapte / Un 
jandar bătea la poartă / Cu-o hîrtie-n mina dreaptă / Ordin 
scris şi ştampilat / De brigada din Arad". 

Armata burghezo-moşierească e considerată ca duşma
nul care loveşte în tihna vieţii celor tilneri, aşa cum arat'l 
.,Cîritecul din concentra.re" scris la20 sept. 1939 de ciaipora
lul Popescu Gheorghe - în concentrare pe zonă la Sacaseni: 
„Şi iar verde de lipan/ Ce bine trăiam noi an J Cînd n-aveam 
nici un duşman / Dar acum, de-un an, de doi / . . . duşma-

nii de noi / Şi ministru de război / Ne despărţi pe..,amtndoi / 
Şi pustia de armată / Ne despărţi dintr-o dată". 
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Conştiinţa că armata veche şi războiul erau instrumente 
în mîinile claselor dominante, în frunte cu regele apare pu
terni1c manljfestată în unele cîntece soldăţeşti din dl doilea 
război mondial. Cît de puternic a fost zguduit sufleteşte os
taşul primind ordinul pentru a merge să lupte împotriva 
U.R.S.S. apare evJdent în metafora consemnată în carnetul 
soldatului B5.luţescu Ion : „Frunzuliţa s-a topit / Cînd ordi
nul a venit". Şi conştient că era războiul regelui şi a:l con
ducătorului de atunci, creatorul popular continna : „Frunzu
liţa s-ofileşte / Regele aşa voieşte / Regele, conducătorul / 
Mînce-i ploaia, duc-i noru / Şii cu ruşii ce-avem noi / De i-am 
cercat în război? / Ruşii-s oameni muncitori / Nu-s boieri şi 
domnişori :r 

Această conştientizare civică e de altfe1 temelia psihică 
a insurecţiei armate din august 1944. 

Ipostaza spirituală pe care o trăieşte - complex şi do
minant - tînărul smuls din ambianţa sa şi dus în războiul 
în care incertitudinea vieţii devine obsedantă, este cea u
mană, dacă putem numi aşa acea stare în care el apare cu 
gîndurile, cu durerile, cu visurile, cu dramele lăuntrice de
terminate de această experienţă deosebită de viaţă. Aceas:.. 
tă ipostază îşi are de altfel şi expresia cea mai bogat repre
zentată în această categorie folclorică. Erou sau cetăţean, 
ostaşul rămîne în primul rînd om. 

Armata şi războiul consti.tuind o experienţă deosebită, 
care-l scoate pe tînăr din normalul vieţii, apar ca elemente 
determinante ale unei înstrăinări, de aceea cîntecele acestea 
dezvoltă tema înstrăinării şi apar mai mrnlt sub forma scri
sorilor cu destăinuiri intime, unele chiar scrisori adevărate, 
aşa cum vom arăta mai departe, altele cu aspect de bocet 
sau blestem. 

Despărţirea de părinţi, de iubită, de plug, de joc, de 
casă e dureroasă : „Spală mamă, rufele" Că pleacă recrulele/ 
Să mJ le speli mamă, bine / Că nu mai vin pe la tine". Ba
lada soldatului este, în primul rînd, toată durerea lumii a
dunată în lacrimile mamei. Dar drama umană. care se consu
mă în aceste împrejurări este drama dragostei, a iubirii, flă
căul fiind nevoit să plece în armată tocmai la vîrsta la care 
legăturile dragostei s-au ţesut din plin ; uneori s-au pus în 
deget inelele de logodnă sau chiar a avut loc cununia şi al-
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teori - tragic -să se despartă chiar de copii, de unde şi 
blestemul : „Bată-1 dumnezeu să-l bată / Pă-1 de m-a scris la 
armată /M-a scris cu cerneală verde / Cînd mi-era mai drag 
de fete./ M-a scris cu cerneam grie / Cînd eram la cununie". 

Este încă în circulaţie în Arcani o variantă a baladei 
„Moşnean" sub titlul „Ce faci, moşule-n grădină? în care, 
încă de mult, drama dragostei pricinuită de armată, e puter
nic reliefată. Tînărul, care duminica avea nuntă, iar „Luni 
carte că-i venea / La oasto la Turcia" Iasă vorbă alesei să-l 
aştepte „nouă ani şi jumătate / Şi-o lună şi-o săptămînă / 
Şi alte trei zile de-a rîndul". Dar „Nouă ani îl aştepta /Nouă 
ani şi jumătate / Şi-o lună şi-o săptămînă / Trei zile nu-l 
aştepta / Pripea de se mărita". In acea zi însă soseşte şi cel 
plecat la oaste, care pofteşte la nuntă, îmbracă straie călu
găreşti, merge •la masă mare să închine cu tinerii, punînd în 
pahar inelul din deget şi, după ce goleşte paharul jumătate, 
închină cu mireasa care-şi recunoaşte soţul : „Beţi vodnici şi 

ospătaţi / Şi de cale vă cătaţi / Că dac-a vrut Dumnezeu / 
Mi-a venit şi soţul meu J Pentru necredinţă însă e pedepsită 
de soţ care: „Un foc mare că făcea / Şi pe foc o arunca/ 
Şi după ce ardea : „Aruncau-n sus cenuşa / Să se ducă po
mina / (De la Căpruci Ana - Stolojani). 

La despărţire îndrăgostiţii rostesc legăminte: „Mîndro, 
mîndruil:iţa mea /, Dacă-mi grijeşti dragostea / Sădeşte o flo
ricea ./ Unde-1 deasă pădurea / De-i vedea că floare creşte/ 
D~ mine să tragi nădejde / De-i vedea c-o înflori / Să ştii 
bine c-oi veni / Cînd trei ani s-or împlini". Fata rămasă ar fi 
în stare să-şi însoţească iubitul în armată „Ca o floare la 
nu:.mta" ori „bobocel ca să-l poarte la capel". Ori „Ar da 
cuală şi un timbru / Şi te-ar da-n grupa de schimbu / Şi-a
colo ai trăi bine / Veşnic ai fi lîngă mine. 

Dacă dorul „acest mare cîne, Care vine azi şi vine mîi
ne / dintre îndrăgostiţi e într-adevăr arzător, el devine mis-
tuitor cînd cel plecat lasă acasă : „O nevastă ca o floare / 
Şi-un copilaş ca un soare /, fiindcă, aşa cum mărturiseşte : 
„La nevastă mă gîndesc / De copil mă prăpădesc / De ne
vastă dor eu duc / De copilaş mă usuc /. Şi într-o „Scrisoa
re" datată cu 5 iunie 1942, din tranşee, I. Bălutescu din Cîm
pofeni, în 78 de versuri, trăind intens presentimentul morţii, 
după ce cere iertare „Că de n-o mai fi noroc / Ca să plec 
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din acest Ioc Eu vă rog să ma iertaţi / Scumpii me~ înlăcri
maţi / Că poate v-am necăjit / C-aşa-i traiuJ pe pămînt /, 
continuă cu rugămintea „Vă rog nu vă întristaţi / Sau să 
vă îngrijoraţi / Căci puteri n-o să aveţi / Pe mine să mă mai 
vedeţi / şi îndreaptă ultimul gînd Ia fetiţa de dorul căreia 
„sufletu-i arde şi plînge" I inima-ntr-una se frînge / C-o ră
mîne singurea / Cînd tată n-o niad avea·. Uneori, chiar în 
mici pauze de lup•tă, ostaşul chinuit de dorul de acasă işi 
notează în vers stările sufleteşti, aşa cum gîndim în „Scri
soarea" trimisă de sergentul Cheznoiu Nicolae la 23 iulie 
„Cîn toată lumea petrecea în ziua de Sf. Gheorghe, în deal, 
eu am avut fericirea să deschid primele linii de focuri pe 
cîmpul de luptă şi cred că nu s-au băut atîtea pahare de 
beuturi în deal cite lovituri de tun am tras noi în acea zi, 
de aceea am scos cîntecu : „Frurn:ă verde trei lobode / !n 
ziua de Sf. Gheorghe / Toată lumea stă de vorbe / Neica 
trage mii de bombe / Lumea stă Ia vesă:Iie / Neica trage o
buze mii / Frunză verde trei zmicele / Trag obuze şi stram
nele /Merge sunetul spre stele / S-audă rudele mele / S-auză 
şi mîndra mea / care suie Tirtaba (deal în Arcani) Ţine-n 
ID.în-o floricea". 

Caporalul Coman Ion, Ia Dragobetele ddn 1942 însemna 
abătut : Cei de acasă îil fac (drago betele) cu zăpadă, iar noi 
cu gloe:nţe şi proiectile de tun". 

Se conturează uneori poziţii de clasă, in special în cele 
legate de al doilea război mondial. In „Cîntecu" scos la um
bra nucului din dealul din „Cehul Silvaniei" de caporal Po-
pescu Gheorghe, din reg. 18 Dorobanţd, cum însuşi a notat 
într-un carnet, după ce se zugrăveşte plastic cum „Sus în 
Dealul Cehului / Şade grupu radiu-lui / La umbriţa nucului/ 
Făcînd mereu epigrame (e vorba de cifru) / Observînd la 
avioane /, rămîne suspinînd cînd: „Intr-o zi, amiaza mare/ 
Radio spune foarte tare / Veşti noi despre concentrare / -
Radiule, bătu-te-ar sfîntu' N-ai făcut precum mi-e gîndu' (căci 
prin cele ce veşteşte / Numai cîţiva-nveseleşte / Că Bl cu o 
stea / Ii mai laşi ca să mai stea". 

ln altul „Căpitane, căpitane", datat 31 mai 1940 ostaşul 
cere lăsarea Ia vatră, căci : „Nouă ni s-a urît tot Ia concen
trări făcînd" şi mai mult pentru că „Nu mi-e urîtă armata / 
Dar ni se mărită fata / Şi-o lua-o vreun dispensat / Şi pe md
ne m-a uitat". Şi fiindcă „dispensa", „scutirea'', reforma de 
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serviciul militar erau practici ale vechii armate prin care 
cei avuţi rămîneau la adăpost, continuă pliin de revoltă : „Eu 
am pus cu jurămînt / Unde-oi prinde un scutit / Să mi-l iau 
la pălmuit / Şade-acasă odihnit / Nu ca mine năcăjit / de 
prin marşuri obosit /; Unde-oi prinde un reformat / Am să-l 
pun proptă la gard / Şade-acasă ne-ntrebat / Nu-i ca mine 
concentrat" .„ „Pe mine mă bat gradaţii / Mlndra mi-o sărută 
alţii / Scutiţii şi reformaţid". Se atestă prin aceste versuri 
acumularea acestei stări de revoltă care avea să culmineze 
în 1944, cîntecul de cătănie de acest tip devenind astfel un 
cîntec constatator de 1la care avea să se treacă la cîntecul 
muncitoresc de luptă prin acea formă a blestemului. 

Ostaşul şi poetul anonim e conştient că a luat parte la 
război înseamnă că a sta permanent în preajma morţii, că a 
trăi în aceste condiţii este destul de relativ, că moartea e 
război e „moartea hoaţa" / moartea cruntă cu năcaz / fără 
pînză pe obraz, cum o caHfică unele cîntece şi ca atare ţine 
să-şi rostească - tot în vers - şi testamentul. Şi ceea ce e 
destul de interesant în aoeste testamente ostăşeşti formulate în 
vers e faptul că şi-n acestea ostaşui rosteşte a1celaşi crez, că 
moartea de război nu poate desfiinţa legăturile cu viaţa, că 
natura e părtaşă la această dramă'. E cunoscut de altfel, cîn-
tecul de mare circulaţie „Măi soldat din vînători" acomodat 
după schema cîntecului de ciobănie „Ciobănaş de la miori", 
căruia lumînare d.-a pus: „Soarele cînd a apus /; L-au jelit 
„Păsări cînd au ciripit s-au scăldat „Norii, cînd s-au scutu
rat" şi l-au îngropat „Munţii cînd s-au suru pat". In ·altele se 
exprimă dorinţa: „Să vină păsărelele / In toate dimineţile/ 
Şi să-mi cînte zoirile". 

In carnetul de soildat al sergentului Cheznoiu Nicolae, 
ctg. 1915 din Reg. 21 artilerie am găsit acest „Cîntec scris 
şi ridactat" de susnumitul, cum notează însuşi, purtînd ti
tlul „Poezia fericitului erou" în care se dă expresie credin
ţei că cel mort pe front trece în unele elemente ale naturii 
prn care el va rămîne în legătură permanentă cu cei dragi 
fiindcă: „Din mormînt mi-or răsări / Răzoare de florării / 
Deasupra ochi~or mei / Răsar doi trandafirei / Să vii, mîndră, 
tu să-i iei / Să umbli-n frunte cu ei / Şi-o răsări din guriţă/ 
O floare de lămîiţă; / Şi-mi răsar de peste lJraţă / Busuioc şi 
creaţă / Iar din piept care să-mi plece / Un izvor de apă 
rece". Cele două inele din degete se vor face „două păhă-
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rele" şi-or să vin~ pă~ărele să pună apă în ele, să ude Uo
ricele. Cînd vor stropi lămîiţa, îi vor răcori guriţa. Să nu uite 
însă să ude şi vinetele „Ce cresc din buzeffe mele / căci se 
vestejesc devreme / C-au murit în lupte grele / Şi-am murit 
de moarte hoaţă / C-am primit obuzu-n faţă". Numai „Cei 
doi trandafirei „Răsării ţi din ochii mei" / Să nu dea apa la ei/ 
Că-s tot cu roua pe ei / Lacrimi de la ochii mei /. Doi po
rumbei vor duce florile la părinţi şi la iubita şi vor fi astfel 
t:ot pe un loc. 

Prin cîntecele de cătănie de tip constatator s-a trecut la 
cîntecul muncHoresc de luptă prin acea formă a „blestemu
lui". 

D&că c~le m&i vechi blesteme se -îndreaptă spre trenul 
care ,.N-ar mai avea parte de şuruburile toate / Şi de şina de 
sub roate / Că ne duci voinici departe /, cele legate de al 
doilea război mondial se adresează direct vinovaţilor şi sînt 
mai puternice clocotind de ură: „Pe noi cin' ne-a despărţit/ 
Fiie-i moartea de cuţit / Din cuţit plin de rugină / Ne-a des
părţtt fără vină / Din cuţit pînă-n plăsele / Că trăim în dor 
şi jele. Alteori vine cu ameninţări directe către cei ce-i mina 
la război: „Oleo, lifte de ciocoi / Ne-om strînge odată noi / 
Şi ne-om curăţa de voi". 

Din bogata poeziie a blest~m~lor voi mai aduce numai 
pe acela - prezent în multe carnete de soldat -, rostit nu 
11um11i în scrîşnetul ostaşului de pe front ci şi în suspinul 
mi'1ioanelor de înlăcrimaţi şi îndoliaţi din oraşele şi satele 
suferinzilor - acea „explozie de suferinţă şi ură" îndreptată 

împot 1·iva lui Hitler : „Hitler, Hitler, mare cîine / Ne trimili 
în ţări străine ! / Hitlere, n-ai avea parte / De luminare de 
moarte / De colac şi luminare / C-ai pus ţările-n mişcare /; 
Hitlere nebunule, Să s-adune ciorile / De prin toate ţările/ 
Să-ţi strîngă oscioarele". 

Iată încărcătura sufletească cu care ostaş, cetăţean şi 
om totodată păşa la actul insurecţional din august 1944. 

Deşi lipsite de şlefuirile ce caracterizează folclorul de 
mase şi permanenta circulaţie - cele mai multe devenind 
discursive şi luînd forma unor memorii despre evenimentele 
petrecute - aceste cîntece de cătănie şi război încorporează 
totuşi unele aspecte de esenţă ale spiritualităţii poporului 
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nostru. $i dacă cele trei ipostaze constituie elemE:!nte de ge• 
neralitate în creaţia populară, concretului lor dintr-o zonă 

restrînsă, vine să dea mai puternic relief acestor elemente 
de generaJita te. 

Totodată, ele vin să puna m mare lumină fondul spm
tual - profund uman - pe care s-a ridicat şi se ridică mă
reţul edifioiu al socialismului. Eroul, cetăţeanul şi omul cîn-
tecelor de altădată se topesc azi într-o sinteză nouă - co
munistuJ - şi cele trei ipostaze se topesc în nouă şi unică 

sinteză : a luptei pentru pace - singurul climat în care „o
mul" ridicat cu adevărat la rangul „omeniei" poate fli loial 
ostaş şi demn cetăţean şi poate apărea şi în nimbul de lumină 
al eroismului. Şi oamenii zilelor noastre înţeleg că acesta e 
sensul politicii P.C.R., la care aderă plenar rostind aceasta în 
vers de cîntec nou : 

„Treci pace hotarele 

Prin toate inimile". 

NOTE 
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