
UNITATEA NAŢIONALA REFLECTATA lN CREAŢIA 

POPULARA DIN GORJ 

de ADRIAN POPESCU 

Ne întoarcem cu recunoştinţă şi' pioasă amintire lia anul de 
glorie 1918, de fiecare dată, cirud, la 1 decembrie simţim cum 
inima României pulsează mai tare alături de noi. Privim cu o
chii de azi, ai unei ţă1ri în plină d~zvol1tare economică şi so
cială, sub faldurile steagului roşu şi trk:olor, treptele devenirii 
noastre. 

Intreg poporul strîns unit în jurul partidului îşi acordă 

lira sa înăl1ţind imn de bucurie zHelor noa.str·e de glorioasă 
existenţă milenară, aşa cum a făcut-o de fiecare dată dnd 
idea:urile :ui au fost reaU.zate. Creaţia popu1lară mereu prezen
tă în vîlto.area evenimentelor sodale şi politice rămâne ca un 
ecou p·ermanent peste timp, ca o cronică vie a tot ceea ce a 
însemm.t dragoste d= pămîntul patriei şi asipraţiile permanen
te pentru li tera tura sociaJ,ă şi naţională. 

Iată de ce este firesc ca fim·bintele evenimente din 1916-
1918 să nu fi răma·s în aifara simţirii poporu1lui, cu a.tit mau 
mult cu cit a:·=sta a fost el însuşi personajul colectiv al legen
delor ce s-au ţesut cu jertfă şi dăruire de sine, cu atît mai 
mult cu cit el, măria sa poporul, a fost principailul.i factor al 
rea~izării unirii, visul de vea·curi al românHor" : 

„Hai cm toţii, haLdeţi fraţi 
Să trecem peste Carpaţi 
Să-i scăpăm pe-ai noştri fraţi 
De duşmanii blestemaţi. 
Hai cu toţii într-o unire 
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să facem o Românie 
Cum a vrut Mihai să fiei' 

Ecourile epico-lirice, inte~ate tradiţiei cînteciiltii istork 
şi mai ales al cîntecului liric sodail, de înstrăinaire, de cMănie 
şi de război, răzbat pînă la noi prin versurile murmurate şi 

astăzi de bătr1nii rapsozi ai plaiurilor gorjene, pîrjalite în 
acea vreme fără cruţare de flăcările unui război cumplit : 

Vîntule, nebunule 
De ţi-ai rupe strunele 
Că tu cînţi de-nmormîntare 
Florilior de pe cărare 
De rămîne lunca rară 
Şesul ca trecut prin pară 
Nu te doaire să su.spini 
Prin rugi şi prin mărădni 
De rupi uşa din ţîţiini 
Bi·etului bordei sărac 
Unde suflete1le zac 
Că e greu şi e pov•arră. 
în a·ceastă biată ţară 
Ia mai bine dacă poţi 
Chinurile de la toţi 
Şi povara inimii 
Şi pîrîul lacrimii" ... 

Vintul sub formă personificaită este luat drept maTtor la gro
zăviile cele fără de seamă ale prăipădu1ui. Invocarea, într-o 
manieră poetică, propri.e ·creaţiei populare, are darul de a sub
linia ideea dorinţelor comune ale tuturor românilor pentru 
dreptate şi libertate. în conştiinţa lor persistă ideea de unita
te, indiferent de faptul că în acea perioadă T·ransHvania era 
separată de România. Cîntecele celor de peste munţi, ei în
şişi români, sînt purta·te de ciobanii, călători ai plaiurilor, şi 

exprimă acee~i mare amărăciune ce le umple inlma înstrăi
nată fără voia lor : 
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Eu voios aşi fi cătană 
Daică-ar fi oastea română 
Dar de cît să fLu la n:errnţi 
Mai bine mort în temniţi 



Decit să fii la husairi 
Mai bine-n furcă de stejari" ... 

sau 

„Frunză verde de secară 
Vă trimit o veste-n ţară 
Cum e a mea viaţă amairă 
Pe aici prin altă ţară 
Sîntem tare înstrăinaţi 
Prin altă ţară băgaţi" 

Chemarea patriei comune, indiferent de pe ce parte a Carpa
ţi:lor, găseşte ecou în sufletiuil tutllll'Oir. Cei din 'Dransilvani:a <>t; 
înrolează în d·etaşamente voluntaire alături de armia patriei, 
lăsînd, cu toţii, casa, ogorul şi familiile, cu gîndul la zorii u
nei vieţi noi : 

„Pentru ai patriei duşmani 
Lăsai copii orfani 
Las copii şi las femeie 
Ca să fiu la bătălie 
Cînd la război am plecat 
Copilaşi-au întrebat 
- Pl.eci tăticule-n război 
Cui ne Iaşi acum pe· noi ?" ... 

In contextul general al conflagraţiei Gorjul şi-a adus o parte 
însemnată de sacrificiu uman indiferent dacă este vorba de 
nume de rezonanţă deosebită cum au fost Eoaterina Teodoro
iu, gene•alul Dragalina ş.a. s.au de eroii necunoscuţi ai ţinutu
rilor de pe Jiu. Creatorul anonim moaie pana în suferinţă şi 
-adevăr: 

Jiule te-ai miniat 
Vii mare şi spumegat 
Şi cu sînge amestecat 
Cu brazii din munte luaţi 
Aduci trupuri de soldaţi 
Ce-au trecut peste Carpaţi 
Să dezrobească pe kaţi" ... 

Credem, şi nu fără temei, că o cercetare mai amănunţită a 
creaţiei populaire, vizînd această perioadă de glo.rie a patriei şi 
poporului român poate da la iveală noi şi noi aV2state străJu
cind prin tonul lor eroic, prin meşteşugul artistic dar mai a[es 
prin credinţa nestrămutată, deasupra tuturor greutăţHo.r, în 
Î:~~za. dreptăţii şi-a unităţii. 




