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lndep·endenţa, caracteriSiti·că fondamein.ta·lă ·a istoriei po
porulu; român, cons1titu:e, împireuină c.u u•nitat€a n.aţi-onclă, o
biec'ive'.e maj-01re a'.e lupte'.o·r pu·rt·ate de-a lungLJ'. seco:e'.or. 

Reusi~·a încercării maireilui domn Mihai Viteazul de a u·ni
fica din' pund de vedere po:i~ic Ţăir!i:e Române, Munte>rlia, 
Mo'.0doiva şi Tr•ans:0lvania, de·şi die scurtă durată, a C'V·Ut o S·3m
nificaţie istoirică deosebită, cu vaO:oare de simbol pent'iU '.up
ta u:terioară a poporu:ui noSitru î1n vede0re·a rea0:iză.rii s·a-'.e na
ţiona:e. 

După cucerirea indepe•nde•nţei de sta1t, în u·rma războiu
·'..ui din 1877-1878, R•omân:a a par·~kip·at la p·rimul răzb.o-i mon
di'CJ1: p·en·~ru a-şi vedea înfăp'·'.:i:ă năzuin)a de veacuri a popo
rului nostni, desăivî.rşirea statu•lui naţio1na1I - unitar şi indep•en
dent, incit, războiul Rom6n:ei a fost drept şi na1jion•:i•I, deşi 
prima co1nf•agraţie mondi·a'.ă a avu·t în genere un carneoter im
peria·list. 

Tna'.te trăsă·turi mora'.e a'.e naţiunii noastre şi-au găsit o 
pregnantă i:uSi~rn1•e în bătă:ii:e de la• Mă.răşti, Mărăşeş.ti şi Oi
tuz care se aşează în is'oria naţiona·lă, a'.ături de ce:e de :a 
Posada, Rcv:ne, P1odu•I Înalt, Că-Iugăr-ani sau P:evna, ca un sim
bo'. al voinj•ei mie de a· trăi 'iber, de sine stă:ă~or. Cuvi•i1te.:e 
ca'e deveniseră atunoi deviza, jurăomîntul t·uturor „Pe aici nu 
se trece" I, au fos', de fapt, răspun·sul dat întotdeauna de po
ro:u'. r.csf;u oricăror invada•tori ai pămîntului străbun al ţării. 

Efort·ui: erei·:: de masă în epopeea '.uptei de e:ibern·e şi 
un:ta'·e na;i<:ma·lă din 1916-1917-1918, încununat cu suc:es de
p'.in, a lăsot urrre adîn·ci î·n cc•nş' iinţa, ca şi în tradiţia şi crea
ţia popu'.ară vers:fic.ată, ecouri ep'.c.o-·li·rice, caire se in~egrează 
tradiţi·ei cîntecu·'.·ui istoric ~' mai a1'.•es a cîn~ecului liric socio'., 
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de cătifoie şi război. bnte,ce1'.'e populare 9'e.nerate de primul 
război mond:al fixem:ă, prin caraderul br narntiv, locuri şi 
persoin·aj1e devenite is,torice, cupirinzînd îmă numeiroaise mo·tive 
lirice au~en,~ice, ca.re oscile·ază în~'re cîntecul epi·c p·ropriu-zis 
cu conţinut eiroic, vitej·esc şi :egend:ar, pe de o pairte, şi lir:ca 
populară cu conţinut cătănesic, de război·, pe de a'.tă parte. 

Din p:rima camp·anie rnmâneas·că, so:ida~ă cu 01c.upa·rea· de 
a1rma1te1le autro-ung·are a o:teni·ei, Mun~eniei, Dobrogei, chi·ar 
şi a Capitu:•ei, şi cu retrng•erea trupe:or noas1~1re pe linia Car
paj'i,:or Ocicidenta,:i, de asemenea, cu refugierea autori·~ăţi.:or 
cenka'.e şi a unei pă•rji a popu:a,ţiei în Mcildova, ou rătrnus în 
memor.ia popu·:·ară nume'.e unor locuni înspre şi d:n Transi:
vania·, C. Voi·nescu, Brezoi., Ma:aia, Rîu.l Sadu:ui, Sibiu, Sig1hi~ 
şoara: „Foaie verde şi-arvrameasă, / Rămii cu bi·ne Voinea•să"; 
„Cînd am p1:ecat din 81rez·oi, / PHngea lumea după n·oi"; ,,Şi 
din Ma:aia p'.eca, / Lume·a după ei p:1îngea ... "; „CU1wruzu·l 
bradu1:ui·, / Moirt la Rîul Sadu:ui" (C. Mohanu, Fîn1tîna doru
lui. Poezii popuilare din Ţarn Loviştei, în Fo1'.1clor din O:tenia 
şi Muntenia. Tex·te alese di1n co:eaţii inedite, VI, Bu·:. 1975, 
p. 350, 353-354). s·au ,;Sînlt aproapie de Sibiu, / Unde mă a
flu tot viu" (N.I. Dumit1resrn, Foki:or din O:tenia, în Fo.:'C':or din 
O:t,enia şi Muntenia, III, Buc. 1968, p. 89); „Pe din jos de Si
ghişo-ară / La umbră de să'.60.a1ră / traig.e-o cătană> să moară" 
(Ont·e,ce voini•c1eşti şi ostăşeş~i, alese din colecţii1:e cu:1e·se de 
C.R. Ccdoir, Şt. Tuţes.cu şi S.T. Kirileanu, î1nvătător, Buc. Editura 
Ca·sei Şcoai:efor, p. 40). 

Dacă Goriu·I a da·t-o pe „eroina de l·a Jiu", Ecaterina Teo
do·roiu, iar C. Brân·cuşi a în1chinat memoriei eroilor din războ
iul întregirii tu:~U'ror româ>ni,'o,r capodopera sa „Cot:oana ne
sfîrşi·~ă", nu lip·seşte nici localiza·re.a în cirna,ţi.a populară, ·a pă
trunderii a1rma~e'.or inamice în vechea Ţară, pe l'a Jiu, unde, 
numeroase unităţi şi subunităţi române au re·al!iz.at infi.lt:rări în 
disp·ozitivul in·amicului p1lin apl'.icarea iscus;tă a manevrei de 
învă'.uire şi de întoaircere (Cf. Co:. Al. Ni1cu:'.esou, Lup~e'.·e de la 
Jiu, 1916, Ed. mili1tairă, 1976, p. 127-128), în special în acjiu
nile ofensive executate pentru ocuparea pasurilor Surduc, Vî:
c·a·n şr Merişor fo'.osind şi te•renul f.rămîn~a·t acoperit : 
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Eu te-nstint.ez si-ti scriu tie 
C-am p·'.e·c'a•t '1.a' bătăli'e, 
Sus pe malul Jiului 
Spre munţii Vu'.1camlui. . __ ,; 



Puşca sună, tunul ba,te, 
Din zo-ri pînă înserate, 
Numai foc şi cu !=J'ran·ate ! 

(N.D. Dumitraşcu, op. d. p. 89) 

Ce'.e mai bo~a'e şi mai semni·fica,~:ve e·c0<u1ri sîn~ ·recep~a~e de 
cre·aţia popu.ară în u1rma memo.rabile'.or bătălii, ca1re au a·vut 
loc în va•r·a lui 1917 la Mărăş·eşti, Mărăşti· şi Oi+hJ'Z, deciz:înd 
soarta frontu'..ui r·omân,esc şi încu"1unî:nd j·eirtfeile p·opoiru,:ui nos
tru în ':upta pent·ru indepe:ndenţă şi unito~e naţionai'.ă, incit 
„ ... Mărăş·eştii vor răimîne în ve·ci un simbol a·I eroismu1:ui popo
w'.ui român, înaltă tirăsătură mora!ă ... ", cum remarca tova,~ă
şul Nico'.ae Ceauşescu. (cf. „Scîntei.a" 14 sep~. 1966). 

Armaita noastră s-a· apărat eroic şi l·a Năm.o:-<tJasa, ba
rînd trecerea· duşman,ului· garmain }i aus'iro-oog'a1r Io Est de Si
re~, de unde uirma să dezvo:'.~e ofensiva spre Nord, sp1:-·e Ucra:
na ~i por!u·ri,:·e de la Marea Neagră: 

Pe ma'.ul Siretu1'.ui 
Pa·şte oa'.ul neamţului 
Ca:u paşte ne·amţu plînge 
Că-i Siretu,: p:i·n de sîng·e. 
Tămîioară, busuioc, 
C-a băgat f'.ăcă=i-n fo.c 
l-a băga·t :a Nămoloasa 
Unde şi-au răpus viaţa. 

Inamicul, recurRînd la so:uţii radi·:·ale, renu·ntă :a ofens=
va în zona Nămo'.oasa şi îşi mută forţe'.e principa'.·e în Z'ona 
Foqani, urmî·nd să ·atace pe la Vest de Siret, în di1r'eie;i.J Mără
şeş'.i-Adjud, pentru a încercui t1rupele noastre îin bazinu1: Sove
ja, oda~ă cu pătwnderea a.rmatei I aus•ro-ungară pe Va:·ea 
Oituzu:u:. Astf.el au avut '.o: ce'.e două ma1ri bCJ.tăPi si·nu:tanc 
de :a Mărăşeşti şi Oituz, cu un pre.fund ecou îin oîn·'.·ecul is'.·::>,~ic 
de cătănie, punînd :.a con.tribuţie stilis~ică figuiri C·a hip,e1rbola 
sau compara;ra hiperbo'.ică pe<nku a reda graindoa·rea :up'e·'.or 
pu:tate într-o înc'.eşt·are adesea corp '.a corp, cum a fost acaea 
din sectoru'. cuprins intre pădurea Răzoore şi vii:e NeRroponte, 
comparată cu un. infern şi cu memorabi:a bătă:ie de '.a Ver
dun : 

Lupte ca :a Mărăşeş~ i 
Să nu vezi, să nu gîndeşti 
Aşa iad, aşa şi fum 
În :uptă la Mă-răşeşti 
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N-a fo.s:t d1edt l1a Verduin. 
Să sitei, Doarnrne, să priveşt-i 
Cum luptă-·ai n·oşitiri în cămăşi ; 
în cămăşi şi-n pie1le-a goa'lă, 
Pe germa·ni să-i dea aforă, 
Sa-i du1că, duică departe, 
De ei să nu mai avem parte ! 
Foaie ve1rde foi mă1runte, 
Pîn vi:, pe la Negru Punte, 
Sînt mormint·e mii şi sute, 
De so'.daţi ~i caporn'.i, 
De serge•nţi şi căpi1tani ... 

Tn furia· lup1'.·ei nu ·~ipse.s.c ni.ci expresii'.e concentrate a:e 
urrr l·a adresa coit.ropitoriloir, uneo1ri chiar sub forma injurii.or. 

Şi-am zis verde f'.ori· mărnnite, 
În via '.ui Ne·gru Punte, 
Mi:ioane de mormin~e. 
A murit suf1lete mu'.te 
De ştramne1'.e, de granate 
To'dî la nemt airunca~e. 
Fir-ai cil dracu de neamţ, 
Că sta·i băgat la stufiş, 
Dai cu airma pe furiş. 

Grozăvia lup;~e1'.or de l·a Mă1răşeşti este recunoscută ch:a1r şi de 
adversari : 

Foaie verde me·ri cretesti 
Lup~e ca la Mă1răoşeşti ' , 
Să vezi, fraite, te oruice~ti 
Şi neamţu-a recuinc·scut 
C-asa ceva n-o văzut 
De . cînd mă-sa 1'.-a făcut . 
... Să s~ai, Doamne, să priveşti 
Cum s-aşează spate-n s;:i•ate 
Şi-mi aruncă !a gmna·~e, 
la·r tuna•di ba.t de moa•rte. 

De Oi~uz, pe unde pătrunsese cu trei secole mai înainte 
oas~e.a lui Mihai Viteazul pentru a u·ni Mo:dov•a ou· ce:e:a:te 
două ţări române, se leagă geneza devizei - jurămînt „Pe aici 
nu se treoe" ! de către vajnicul genernl Erem:a Gri·gorescu în 
frun~-ea· Diviziei 15 lnf. a Armaitei I Române, în toamna lui 
1916. În campania din vara lui 1917 apă-:area zonei Oituz 
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este încredinţată Armatei a li-a Române, condusă de bravu' 
general A!. Averescu, ia·r memori<1 pop·ula.ră va r·eţiine im
po•rta·nta strategico-econo!llică Ci OHuzu(ui, poairtă sp.re V•a!ea 
Trotuşului cea bogată, ca şi sil'1răşnicia luptielo•r duse pentru 
vîrfu: Cireşo·aio, unul diin· sitîlpii. apărării noasitire, sau pentru 
înălţimi·le. din jur a·le bazinul'.ui S-Ovejan (Măgurn CaşinU'lui, Mo
miid, Coşna) : 

Foaie verde frei smochi·ne, 
Mo:dovo, rămîi cu bine, 
Căci oproape tirei ani vine 
o-e dnd pribegesc p•rÎ·ri tina_ 
Pe Trotuşul tău bogat 
Moldavo, te rog cu dor, 
Fă-ţi pdniîntu mai uşor 
C-am un frate·nchis în &~, 
Mort în c·a•le !a• Oi·tuz 
Mort de-o schijă de obuz. 

(Gh. I. Neagu, op, cit., p. 352) 

Foaie verde foi· ca foai·a 
Tn luptă la Ci1reşodia, ' 
Cură g.'.oan~ele ca ploaia, 
Iar dusmanii cad zdrobiti 
De !'.Jhiu'.e'.e g.reiu· lovi.ţi. · 

(N.1. Dumi·tiraşcu, op. ci.t., p. 88) 

lmagina.ţia. pop1.1foro a fo·st con•sacrată şi amintiri·i uno·r „ac
t~mţi" ai lup~e·lor pu1rtate· pe ~rointul române·sc a·l primei co;-i
fJagra.ţii mondiale, peirso·naje în p1rimul rînd co:ective, forma
tă diin ma·rii ari.onimi (ma1ri unităţi şi subunoităţi ca.re au intrat 
i1n istorio gforio·a•se~or f'radi.ţii eroice a·~·e, forţel-orr noas~1re arma
te), da-r şi pe1rso·na!i·~ăţi, ma1ri comandaţi de trupe. Memo.fia 
coledivă· a reţinut asitf'el, în cîhtewl isto·rk de răizhoi, regi~ 

me·rite:e 32 M·ilrc·e·a, 7 P·rahova, 7 Vinători, 2 Vî:cea·, 30 şi 7'0 
lhf.a·nter-ie Miu•scell : 

Foaie verde şi-o blea, 
Vine Şapte Prahow·, 
Foaie ve1rde foi d'e flori, 
Vine Şap:toe Vtnători ! 
Şi mai la s~îrrga de ei 
Regimentvl Treiişdo-i ! 
Regimentuf 2 Vîlce'Cr, 
Gnd qm pl~CQt din Bfez-e·i 
~ '\" , .. 



P:înţ:jea lu.mea după noi. 
Cum veni şaptezeci ia.ră, 
Codrii se cutremurară, 
Munţii mi se-nseni·n·ară. 

Bravu: general Ererr.ia Grigores·cu, ·au~or a,: s1imbo•lice: dev•ize
jurămî·nt „Pe aic·i ·nu se trece"!, care a însufieţi~ ostaşii noştri 
în ce:•e mai gre:e momente a1'.·e e·roicei rezistenţ-e, c.omandm·1t 
al Armatei I Româ-ne în timpul memorabile'.or lupi~e de ia Mă
răşeşti, apare în cîn·~eou·I de războ·i, deghizat sub nume!.::i de 
„genera1'. vestit" în nişte versuri ce ulti:izează metafora şi para
le:·ismul negativ - băinuit·e de int·ervenţi1a căirturăirească, cu un 
fina1 1 de factură semi·cu:tă : 

Dar cînd fu l·a Mărăses·ti 
Să fi fost ca să priveşti ' · 
Frunză verde măgheran 
lese-un mîndru căp·ita1n 
Şi se uită pe ochian 
Şi nu-i mîndru· căpitan 
Şi e, frate, u1n general. 
Ch;ar un generai: vesti·t 
Cum lumea n-a pomenit 
Şi se pune cu toţi fra.~e 
De bate pe nemţi· de moa·r'tie. 

Nu lipseşt·e nici figura centra!ă, între oomaindanţi1i inam1c1, a 
feldmareşa·'.U'lui Mackensein 11cel îngîmfat", expo·nent al mii
ta1ri·smu·'.ui german, car·e, p·rin tradiţie, subeSitima valoa1rea şi re
zistenţa odve·rsaru:1ui cu mu.l~ă trufie, îneît se şi vede imta.'a~ 
la la1şi. Nume'.e trufaşu:u·i cotrop·i•tor, ·este evocat cu ironia epo
su,'.ui pseudo·eroic, în stilu'. „Ţigani•a.dei", împreună cu in1~enf:·:e 

sale expansioniste pe frontul din Moldova, u·nde urma să sco::i
tă România din Război şi să redreseze si·~1u·a.ţia eccn::imică a 
campaniei armatelor germa·no-aus~ro-ungare jefuind şi bogă
ţii:e Moldovei : 

Foaie ve·rde foi de brazi 
Uite nemti·i vin tu·rbaţi 
De trei zile nemîncati 
Mackensen ce.I îngîmf~t 
l-a oprit de n-a mîncait 
Şi le spune : „Dacă vreţi 
Hrană multă să aveţi, 



Batieţi pe româ-ni îndaită, 
Cu-ceriti Mo'.dova· t.o.arn, 
Că·ci aco'.o ne aşte·aptă 
Maqaz·ii· mari şi pătule 
Cu a1'.iime1n~e destll'.e, 
Şi cirezi de va•oi şi boi, 
Şi tuirme de porci şi oi, 
Să ne sătu•răm si noi„." 
... Nemţii, a·uzind a•stfel 
Zboa1ră-n p'loaie· de oţel 
Şi vi·sează un purcel 
Brun şi gras, pus în friga·re 
Vi·sează şi-o oală ma·re, 
Cu vin negru de ~a· laşi, 
Nici un strop să nu ma·i laşi ... 

De specifi.cul cîn~·ewlui ep'i<:, istoiric, p·ropriu-zis, „juma:! ora:" 
v·ersifi·cat, ţi.ne şi rea'.;smu1! înfă.ţişă1rii munţii'.01r Ca·rpa.ţi, tea·t:·u 
al ai'.tor bătă'.·i·i în primuil război mondial, '.ea·găn de apăr.are 
şi cimifau:I amor o·~aşi, al• căro1r nume - observa C. Brăi:oiu 
a generat rime oar·e·cum fo,ţa,:e : 

Ba.te vîntuil florile 
Pe Carpaţi blestemurile. 
- Voi, Carp.aţi, munţi b'.es~emafi 
De a·rmate ocupaţi 
A plouat şi v-a·ţi spă'.at, 
Cu sînqe v-aţi botezat 
Peste tot, de n-a· rămas 
Si ursu1'. neadormit 
Tot cu sînge e stropit. 

Tn ace'.aşi spirit rea1'.ist, concret ·istoric, apa1re desorie•rea co
operă.rii între d'ifer:t.e'.e arme pentru zdrobirea duşmanu1:ui : 

T·răgea mitira:iera, 
Tră•qea· a•rtileria, 
Se ridica flaicăira, 
De-ti cut-remuira inima. 
Duş~anul trage cu tunv'., 
Noi ne apărăm cu pumnul, 
Tra·q·e ne.amţu·I cu grenata, 
No·i .răsp1undem cu lopata. 
Tra·qe cu mitraliera 
Noi ne apărăm cu pieleo. 
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Vic~o,r:a definii ivă, supr,emă, în urma bă,tă:ii:or in~rate în i·sto
ria ·neamului, de.•e,rm=nată de cauza. dreap~ă, nohi,_ă ~i sfî1tă, 
rnre insuf'a tării'.e de grar.i', ·'.a înă:jime.a bara:u'.ui ca·pafn, 
luptăto·rilor noşt,ri, a fosit cu atît mai răspumătc,ai;e cu cit a 
fost dobîndită a,supra umi =naITi: superior nume·~ice~te ca în
zestmre şi experienjă în a1:e războiulu:, îmă j.;1f.erior ca je: 
a'. lup'ei, tă<rie morală şi coma·ndă tacti,co-stirafegi,că. ln cin· 
tecu: popu:ar de cătănie şi 1război, ecoul sfră1'.u::.toa.re·i vi:~or·i 
este sobru ~i pc.nderot, cu re-cunoa·ş,~ere·a gre·:e:or d·ertfe pi:ăt=
te de mase'.e popu'.·ar·e şi ave,rti~mentu'l sever ca uşmanii să 
nu moi îndrăznea·scă să ca'.ce ţara noastră frumoasă : 
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Foaie ve•rde matosta.t, 
Răzhoiu1l l-am cîştiga:t 
Fo·aie v·erde si-o cucu-tă 
Unii au pica-t' în luptă, 
Uni·i au veni.t acasă, 
La copii şi !a nevastă, 
Tn taira noa•stră frumoa·să 
Foc.ie verde d-avrameasă, 
Dusma•n=i să nu~ndrăznească 
Să, mai vină-n ţa·ra noast·ră. 




