
EPOSUL EROIC - MARTURIE SPECIFICA A VECHIMII, PcRMA

NENJEI ŞI UNITAŢll, OGLINDIRE A !PATRIOTISMULUI ŞI VI

TEJIEI ,POPORULUI ROMAN 

da ALEXANDRU I. AMZULESCU 

îmi propun să subliniez şi să c1omentez în cîteva cuvinte 
ce „zice" şi cum trebuie înţe1:es epos-u-1 nostr•u ero;c - c1a ex
presi1e artistică a patriotisimu!ui şi v·it·ejiei· na-ţiona!e. 

Cu peste ze.ce a1n.i în urmă, l·a Congresul coop·eir.ative·l·or a
gr·icole de p1rodu·cţie, tovarăşu: Nico:ae Ceauşescu afirma : 
„Leagăn a·l tmdiţii,lo1r şi a1l artei mi.nu,nate a· p'Oporui:·ui, ţărăni
mea este creatoarea p1oeziei popu1:.are, a Mioriţei, a doin·e·'.or 
şi bal·adelo1r. Tin f.urtuni1le vea·wri'.or, ţărănimea a răma·s n.ec:in
Mă păstrînd şi dezv10'.tînd ·i.imba strămoşi:o.r, cbiceiur:ile, po.r
tul n1aţiona!, conservlnd n·e·a·'.te•rat·e maril'.e ca1:ită1ţi ai!e pop.o
rulu1i român, hărnicia şi omenia, vitejia· şi dîrz.enia".' 

E ·astfe.I pe dep1'.in jus·t.ificctă fo:os:rea eposU':ui ca a.rgu
ment a1I ve1chim:i, wnt•În'Uităţ·ii ~i unităţii şi p·en~rn dezvo:uirea 
„sp.iiritu·lui" în caire epo·su1l n·osfru eroic contiurează tend;1nţe'.e 
fundamenta-le a'.e p·atrioti·smu1!·u·i şi vi~ejiei noa·stre nation1a~~-

Dar să zăbovim mai înt-:i o d'.ipă spre a reţ·ine şi rnenji
unile p·e care unii dintre cei mai învăţa-ţi ceince·tători a.i epo
su'.ui, ca sovieticii V.M. Jîrmumkî şi V.I. Propp, S·au ge·rmcmv! 
M. Bra·un le expr:mă cu priv:,re ·'.a ro·stu:, împort1anta şi vo
loar·ea eoos-u-'.ui eroic. 

„Eposul rep-rezi1ntă t.rewtu1I i·stori.c al poporu·lui pe sc·ar.a 
ideai.izării ero.îce şi î.nfruchipează înitr-o formă poetică înte:e
qe.rea şi apre·cierea dată de p•opor trecut·ufoi său" - scrie 
V.M. Jîrmun·sk1i. Sau „Eposul naţiona·I este unui'. d:ntre footo
r.ii cei mai· iin1por! 1anţi ai unei cu'.turi cu adevărat popu·:1aire" 
- note·ază V.I. Propp oare, referindu-se !a op.inîi'.e lu'i Bi·eliinski 
despre )stc,ria -in~erioaro a poporu·'.ui" în ep.01s, deos.ebeşre 
lloziJi'i1'.·e 11 i·Sitoiri.s,m u1[·u.i formo:" de ,,.i·storismvl de esentă'' şi 



pire1cizează că 11 î:n ep1os poporul nu z.ugrăve·şte evanimen·:e:e 
aş·a· cum ele au fost, ci expr.imă năzuinţe,le sa':e istorice". fn 
sfî.rş•it, M. Braun observă că „sarc:na princ:pa1lă a ·ace·stei po
ezii este să educe, să dezvo.te şi s.ă menţi·nă „spi.rilu1: eroic" 
în a·cel sens deoseb!·t în caire e) a fost înte1'.e·s în societ·a1tea 
patriarha:ă, care a cireat a·ce·as:ă poezie".'· 

J.n lumina unor observaj'ii ca· acest•e-a - ·'.-a care s-·air pu
tea, desigur, adăuga numeroase menţiuni ·a.Je c:asici-lor .:.ite
raturii şi ·ale unor cercetători de seamă ai fo'.c:orului nostru,; 
istorii:a, pe care se cuvine a o cău·ta în epos, trebuie u1rma~ă 
nu în ace•I înţeles a1: exagerării îngu·st şi concret-is•toriz·ante, ci 
în spiritul un·ui istorism consecve1n•t î1n ·esenţă. Og1'.:1ndi1rea is
to1riei naJi·ona'.e în cfotecul popu:ar trebuie des6frată în '.i:ni
te'.e şi cu mij1:oa1c-ele imaginii artis,~i,ce - aşa cum îndeosebi 
N. Bălces1C'U şi A. Russo au ajuns să, înţeleagă încă d3 !,a în
ceput·uri'.e cercetării noastre fo:clorice, mai puJin în 1'.iteratură şi 
ma1i wrînd în spiritul textulu1i foi'.c'.oric 

În fe.'.u: acesta, desp1re vech:mea şi imp'.1icita continu:tate 
a poporn'.u.i n'OS·tru, în fruntmii1le sa1:e natura:e, vorbeşte de l·a 
sine, mai înt,îi, însuşi faptul, că eposul nostru aşează la te
me1:iile sd,e străvechea tema1t'.că eroi,co-fantastică si mito:o
gkă a ce1'.or mai vechi „subiecte": „cîn:ecele despre lupta 
voinicu'.·u'i cu monştri·i na~urii neîmb:1înzit1e, peţi:u: ero!c şi t·e
matica 11eroufo1i cu'.tura1:" (ca în lovain l~rgovan, care p·opu
J,ează mai înt,li rîul Cerna cu peşte, spre a primi sfatu·: a1ces
teia S'au învaţă pe oameni cum vor putea scăp.a de f:,aga·lul 
muştei col'.umbace). 

O trăsătură preg,n,a·ntă vorbind despre vechimea epos·u
lui nostrn o const.ituie tocmai faptu1: că aproape în exclusi.vi
tate 01Ce1a·sta rămîne eposul at1'.·etu·'.ui so:,it.ar sau al vit1ej!ei de 
ceată, ceea ce oonsună cu ce1'.,e mai vechi forme de dezvo'.tare 
a oînteou:liui eroic de pretu·tindeni, cît şi cu ipos~aze'.·e i.stori
e.i noastre naţiona,le mai· v·echi, şi, îndeosebi, cu aceea· ce L., 
Bl1a·g,a numea 11retragere1a" noastră din isitor1ie, iar A. Joja te
interp1rete1ază ca „adîncire1a î1n i.stori>e" a poporului nostiru 
pri:n „înfrăţirea cu mun1te1le·, cu codrul şi p:ai'U'I. .. Măria Sa 
Codruil o ocrotit existenj!a· poporului român" - cum afi·rmă 
A. Joja, 3 şi cum arn de consecvent o arată eposul nostru ero
ic, de :a poeme'.e nov.ăceşt.i pînă- :a ul1timii haidu.c1i·. 

Ţ,rebui.e sub'.iniat că, în ciuda unor asemănă1ri (destui: de 
puţ·ine, după cum rezu1:tă din cercetarea foart•e minuţoasă a· lui 
A. Fochi 4 a·'.e epowlui nostru cu ep·iiea veci.ni:or sud-dunăreni, 
cel'e mai multe dintre subiect·e şi personaje au un caracter pro-
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fund original românesc. îmu·şi bă-trînu·I Novuc şi ai săi (des
p1re care N. Iorga exprima unele rezerve) dov·edesc de fapt 
aHt de puţine e::1eme1nte comune cu eroul omonim a·I epocii 
sud-dunărene. 

Aş remarc·a în chip deosebit cum în cînte·cu!l Geru'.ui, şi 
el prirntre ce1:1e mai v1echi şi origina'.-româneştri, sen~imentul 
profu.nd a1: naturii în :iter·aturn română (a1m;:na· căiruia insistă 
îrn chip magis.tral T. Vianu şi A. Joj1a 5 se îmbină cu o undă 
de omenie, 6 de to:eranţă şi compasiune (de asemrnea une
le dintre cons.t·ant·e::·e specificurlui nos;~ru naţiona:), cu care e 
priviM de p·opor pînă şi drama mit-alogică a semeţului paşă 
o•to·man, toiegiL de Gerul atotput1ernic. 

Am arăt1at, Îrncă în anu1: 1960, î·n studiu·: despre 11Gn'ecul 
no·stru bătrînesc" 7 cum substant·Q t•ematic.6 eroico-fanta·s~ică 
Şi mi~o!•ogică e·vo:uează Şi S•e converteşte, pe parcursui: iS'~O
rie·i najiona:e, în lupt·a împotriV'a cotropi~ori 1:or di·n aforă şi 
a· asuprit·or:for din'.ăuntru. Continuit·ateoa epo·su!ui no·sitrn ero
ic, de 110 etapa animi·s1'.ă m:.tologică pînă :a depilr;.n·a umani
zar·e a istorie·i, ce n1e po1a1rtă de la· monstrul f'abu1:os, :.a frînc 
şi :etin, pînă la cotropirea turco-tăt1ară· şi '.a epoca haiducioei, 
reprrezintă una dirn dovezile ce·'.e ma·i· grăitoare despre neşfr
bita continuita,te şi perirnanen~a p•oporu:u.i român pe p:·aiu·ri:e 
sa:e, diailedim continuităjii de adîncime şi a disco1nt•i1nuităţii 
fenomeno1logice funcţionînd p1e dep1:·i·n şi ·avî·ndu-şi ·una din 
ce:·e moi desăvîrşite confirmări în chiar evoluţia istorică a po
poru:ui nostru şi a epo·sului său eroic, cu toate că balade.'.e 
no·astre nu păst·rea.ză1 dovezi anume despre Bu1rebi1s1ta, Trraian 
si Aureli1an ... 
· Da1r ve1chimea şi continuitate.a· eposui:·ui nostru atestă, tot
oda,tă, mir·a1colu:l uni·'.ăţii no·astre n·aţi10°na·l·e, pe de·a·supra g~a
niţelor, carre mu'.te veacuri arr părea a f.i de·spă1rţit poporul 
român. Ca· şi unita~·e·a fundament·ailă a1 :·irnbii, nenumă•at'e pro
be pot fi aduse, k1cepî1nd ·CU unitatea şi g·en·eral:·it·atera versu
l0ui nosku pop·uilar oînt'at, de 6/8 si:abe, şi prin unttatea te
matică şi de 5,trudură a poeziei n·oaistrre eroice. Diferenţierile 
sti'is.~irce zon·a1'.e com'i'uie momeintu·: dia'.ectic opiozi·~iv, ai'. uni
tăţii în divers·itate, n:cioda~ă diforenţi1ere1a nefiind atît clre tron
şantă, spre a· s.pa1rge Îindisolubi1'.a unitat·e a eposui'.ui nostru, ce
e1a ce devine un a·q:iument puterini'c pentru dep:i1na· noa-s·1ră u
ni·tate n.aţiona:ă. Trnnshuman~, be."enia din vremeo· în.cJe:·:.in
gatu'.ui nosku ev mediu, p1ri1IE;lj1Jr·i1:e ~ointaote'lor oferit1e de e.ă
i0le de comerţ şi de nedei, ba chi-01r d:e înoleş~ări·:e războinice 
dintre „prindpa~e", sînt numai une(e dintre exp:i·caţii:,e posi-



b:'.e pentru a'.imen'an~,a aces'ei desăvîrşite u i'ăţi a e;:iosu
lui, poezi·e popu1'.,ară un!~mă, care a c:rculat n mod cu da
săvîrş·ire '.iber pentru gmniţ,e:e vireme'.nice, de a un cap5t '.::: 
altu: al tării. 

S-a~ pute·a spune că prem1e1rgă~or ,,conş:'.i··e1ntizări·i" sen'.:
mentului uni'.ăjii na,ţic1n,a,le d:n vremuri mai noi, a exi·;ta1~ uni
tatea funciară ·a P'at·ri,ot,ismu'.ui imp'.kit, văd!t dar difuz în e'.JO
su'. nost,ru eroic, care a lega·t di,n totde.auna pe român de me
leaguriie s·a·'.e, şi acea1s:t·a s·e vede b:ne în mu1'.fme-a cm.'ece.or 
nc,a·stre bă!rîneşti de pretu·lind1eni. Aşa', spre pildă, smu:g1ndu
se ,anevoie din hăi·ni,a legături:or trădătoare care-l fn pe fun
du·: Dunării sub povara uniei pietre de mo·ară, voin:cui! îan:
slav: „ ... Rău de piatră că-i pă1rea, / Pe deş~·Îu ăi! ni: mi-o 
lu·a / Şi-o dată se opintea1 / Şi cu ea, f1 a,te, 0:1i1,d d1a, Cum 
da·i cu zburăturo, / Hotar turci:or punea / Ca să nu mai trea
că-neoa,/ De-atunci hotar îmi era !. .. " 0 

Nu în'împ!ător însă, în timp ce eposul ·aşa zis dunărean, 
hrăni·t şi întreţinut de vitr,egi·a i'.uptei pent·ru rez.istanjă în îm
prejură.~i istorice, care a,u fă<cu~ pînă în 1877 din Cîmpi.a româ
nă o ~ropniţă o tu:-ci'.or şi tăt.arii'.or, nu îşi are corespondent în 
Trans:1van:a, unde condijii'e convieţuir:i p·a·şnice între p•oporul 
român si minor·iW'.i:e con:ocuitoa-re nu au fost de na'.u-:ă să 
creeze ~onficte v~ednice a se og:indi· în epos. Dimpotirivă, a
deseori voinicul s,au haiducu: dunărean, după împlinire::i ispră
v:i sal·e vit·ejeşt·i se bă1jen,eş~e de bună voie, cercîndu-~i '.iniştea 
„pes,te p'.aV', „Tot în Taira Ungurească, / Unde-i ch;t·a· voin;
cească I Şi :eafo ortomă-nească, I Şi e porumbu dă C'Opt I 
Şi lăs'a·ru, v.ez', d-un cot !. .. 9 

Tnţe:egînd astfel strîrnsa :egătură de adîncime ce există 
între frămî,ntata noastră is~o1 ie n'afiona'.ă şi boga'·a· creaţie 
om'.ă a p.oporu:1ui nostru, pu~em afoma cu depl.:n temei că 
numeroase cînt:e.c1e ero:ce, n·a.rativ·e şi lirico~na1ra'iv·a, adasea 
de o mar·e v·a·'.oare a·:"ti·si'i,că, păstre1ază pînă astăzi în memo
ria tradiţi:na'.ă a mase.J.or ecou', totdeauna· viu, a numeroa
se perso,naje şi acţiuni, în acel,aşi timp istor·ice şi artistice, c·a
re a'.cătuiesc pa,trimoniu,! artistic şi panteonu: istori,c-cu1:tural a: 
cîntec.e·:or româneşti, desp'r'e voinici şi ha·iduci. Vo·i1nicu'. şi hai
ducul repr-ezintă expresi'a mtistică concent:rată a aspirnţii!or 
:1egitime şi ·a luptei efective pentru e:·iberare1a n,aţiona'.ă şi 

dreptate socială desfăşurate de ma,se:·e noastre popula•re în 
decursul ve.acuri!or. Tn vicisi·tudi·ni'.e isfori·ei noa·~re naţiona·:e 

şi ln condij·ii co·n.ciret~istorice, care se aseamănă în unele pri· 
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vinţe cu a'.e ve6ni'.ot sud-duinăreni şi ale poporn:ui spaniol, 
dar se şi deo·sebie·s·c simt·itor die a·cestea, poporul român a· su
p•revieţiUit şi a .ev&:a·at afltndti-se neco11teinit anga·jdt, prin for
ţa ciircumSfunţe:br isto.dce, întt·r-<o dură luptă secu+ară pe•ntru 
mentine•rea exi·sitenţei sa:e c·a n·aţiune - îndeoseb: împ-ohiva 
suzera!f'l1t'ăţii t'urceşti (c·a•re rw a tir<!lo.sformat totuşi nidodată 
Ţăril·e ~mâne în pa-,;a'.k otorrrcM'tl . .A:ceas1"ă luptă necontenită, 
UnteOri m grele războaie CU la1q!fă cJlesfăşurore şi CO·nfwntore 
de oşti, da·r de cele mai multe ori c·a împofrivire S!U1rdă, de 
hărţu:a'ă măruntă dar neî•ncetată, cu:mineazd cu războiU''. nos
tru p·en~.ru i'nd-epeindenţă, di·n ian. 

Pe de a:ro p·arti&, evofoţ;.a neî·ntreruptă a• coindiţiilor eco
nomico--soc-iale in~eme, de Ic· etapa vi·eţii die obşte pat.riarha
!ă Io de9trăma•reo c0min1uă a sll'ră\l'e1chi'.or obşti şi împă-~ţir~a 
tot mai a·ccefitua-tă a societăţii româneşti în grup·Ur·i şi c'.ase 
socia'.·e antagoniste, <l' făcut n'0cesară o mereu ore·scîndă con
fru1tr·~ar·e şi c:ooni•re de iotterese î·n ~îinu·I societă•jii îm•eşi, to·t mai 
preginom împărţi1ie între să1rcrci şi bo•gaţi. Aceqs~ă dureroasă 
.uptă intensă a wlminat, !.a rîndul să1J, ln s·în·~le·roasa învă'.
măşa:ă a răscooi'.efor ţărăneşt·i· d!n anul 1907, cu sa·crificiu! a 
11 OOO de vi-ctime din rîndurile tă•răinimii. 

ln atare condiţii, propr.jj istoriei noastre na;ionale, : 1uptă
tori efectivi, ca perscane rea·le, ango•jate în lupta e.roică na
ţiono.'ă şi socia·'..cs, şi o cărnr exist·entă i~orică, moi cu seamă 
din vremur: mai noi, a putut fi uneori pe dep1lin °reoomtit1uită, 
s-au ridicat în cuirsul v·eacuri·br din sinul maselor, ia·r cînte
w: ~i poiezia popu'.ară, rupt din vi·a•ţă şi „.amestecat cu v:a
ţă" (după formu:a atiît de p·reg1noin.tă o lui N. Iorga') 10 o apă
rut cu necesita.te, oa ogi'.·indirie p:-astică vie, în imagini artisfi
ce memorabile, a năzuiinre:or arzătoare, a· mu!~e!or şi dure
roase'.or suferinţe şi imuccese, da,r şi a răsun.ătoar·e'.or biruin
ţe şi buwrii de o· o'.ipă, conturînd, în amamblu, un ideal de 
viată eroică. Nenumăra~·ele şi iinextricabile:-e circumstanţre a:e 
vieţii eroi•oe efective şi-·a•u a~:a1 as.Hei, p·e p·a·rwrs:ul vrem:i, 
transpunerea pitor<ească şi pi.:duitoarre în mijt'.o.acei!·e estetice 
a!e artei cîrnt6reţi:or anonimi, Cl!lre, dind currs putern:cei t•en
dinţe reaJis.t·e, prnp·rii oricărei arte consecvent-democratice, 
de pretutindeni, au zugră1Vit ades:e·a· v'.aţa· şi i·storia aş.a cum 
au fost, dar au şi procedat totoda·~ă, de o manie•ră corne'.ia
nă, ştergînd s:au s.po6nd asp·eritat:eo unor anume contu,mr~ şr 

îmbogătind rea~itatea· cu prisosul năzuinţielor îrn s1'.ujba res
pectivu:ui „idea·'." şi tramformîind u·neori năz·uintele şi aştep-
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tările lor în realitot:e, imaginînd vi'ata şi ero:i for ,,te·:·s qu;i:s 
deYr·aient etre". 

Considerînd ansamb:·ul cîntece:oir no·a·stre eroice, d;n 
punctul de vedere al personaj'ei:or car·e acţio•nearză într-înse
le, se contuirează o dublă dihotomie : 

A/. Exi·stă pe de o p·airte dntecele eroilor anguja·Ji în '.up
ta de rezistenţă şi de afirmare naţiona:·ă, (voinicii 1:up·~·ei anti
ot·omane) - cînte·ce cme pot fi asemăna•te, în condiţii1'.•e .spe
cific·e a·:e vieţii no•astre istorico-polit.ice şi geografice, danu
biene, cu cîntecel·e, oarecum ela·stice pentru fo'.c:o.ru: euro
pean, denumite în romain.c·ero-uil ibe·ric ca romances front•eri
zos (cîntec1e „de margene", după formu:o utilizaM de N. !•or
ga în studiul său din 1910 despre ba·lada popu·:.a,ră românem
că. 11 Eroii acestor dntece s·înt cunosicuti î·n tiradili·a cînt·ece
br noastre populare eroice drept VOINICI sau VITEJI. 

Al- doile·a e1:·emen1t al aicestei p•rime dihotom:i ~I cons.tituie 
cîntece:e, de 0:1fel ou mult mai nume·roase, ale că•ror s·ubi·e·c
te p:•ase·ază în c.entruil de interes a,J a1~e1nţiei p·e luptătorii răz
vrătiţi împotriva structurii socia1le, a condi·ţiilor social-econo
mice externe a·le societăiţii româneşti respective. Aceştia sînt 
HAIDUCII. 

B/ A do·u·a· dihotomie ne fac·e să distingem pe de o par
te o serie de cîntece a1I căror e·r·ou în actiune se înfătisează 
ca emu soli·t·air, luptător de unul singur (să' zicem: Poic·i~, Ba
diu, Tanis'.1av etc., din dome.ni.ul luptei anti-otomane; sau : 
Corbea, Toma A:imoş, Mi,u haiducu, Gheorghe:aş ş.a., din 
domeniul lupt·ei de dasă); pe de a1l~ă parte, se constituie ca
tegoiri·a, cu mu1:t ma·i numeiro•asă, a dntecel·or în core purtă
torii sleagului luptei popu·l.are se adună în cete, din rîndul 
cărora se det·aşează uneori, pe lingă erou•I principal, al că
rui n1ume dă şi „ţj.tJ,u'." cînte·cu:ui, o seamă de eroi secu·ndari : 
este, spre pildă, cazu·: cîntecelor novăceşt•i, d:n ca~e!=Joria :up
t·ei anti-otomane, dar şi al celor ma•i numeroase din'.•re cîn
tece:e ha·iduceşt·i propri·u-zise, î·n cadrul acţiunii cărora, chior 
da·că în p.rimu·I pl1an se situează un le·ader ca atare, acesta 
se a1flă anga·jat în luptă în fruint·ea cetei, cum este cazu·l spre 
pi'.·dă C·u cîn~ece:e despre G.a'.ea, Iancu Jianu, Radu Anghel, 
l·on ăl Mare şi atîţia a,'.ţii. 

Din nefeirici1re, nu s•e poat·e în ră1gazU'I unei atît de scurte 
comunicări a s~.ărui a·supira a numeroase alte trăisături, fru
museţi şi el.emente e:ocvent1e ai:e poeziei noa1stre e•rOi•ce tra-
diţiona1:.e. O obseryaţie esentia!ă şi de sinteză o ccmstituie 
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însă faptul că ·eposu: nostru eroic, privit în ansamb:u, se înfă
fşe·ază mai puţin ca un epos al agresiun.;i, cît mai cu seamă 
ca un epos al rezistenţei· şi al ei:;heirării. 12 Oi<re·ctia• prim:ip·a'.ă 
de dezV'o:tare a i·s~'Ooriei n·oas1~re. se c•onfirmă şi se oH:indeş'.e 
în ·aceas'.ă wr·aderis1~ică predominantă a istoriei şi a w:turii 
noa·s~re, verificab:·lă de :.a trnco-geţi şi daci· pînă în u:~ima• vre
me. Aceasta se aseamănă pe dep:in cu monume·nta'.a demnit·ate 
a. lui Mirc•e.a dialo·g·înd cu Baiazid în fa.scina•nta scrisoa.re emi
nesciană : 

„. E·u ? îmi apăir sără-cia, ş1 nevoi1'.e, şi neamu1I !... 
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