
HAIDUCIA REFLECTATA JN TElCtELE .CULESE .OE ,PIONIERI 

îN i(;AbltUL' :CER'CUlul 'Ol: ISTORIE. ŞI FOLCLOR 

de VIRGILIU CERCELARU 

Despre haiducie, ca fonnă a luptei sociaile Îil'l\Potrivai ex
ploatării ţărăneş;ti, pionierii din Anin<iasa, membri ai cercu-
1 ui de istorie şi folclOII' „Iancu Jianu", au cules mulite cîntece 
bătrîneşti, mai ale privifoare la haiducii. plaiurilor locaile sau, 
împrejUTimHor. Ţăranul nu s-.a făcut had.duc de dragul hoină
relii prin codru, întrucît îşi iubea mult gospodăria şi bucăţica 

de pămînt, care nu-l satisfăcea niciodată. Se ajunge totuşi 

la haiducie după ce s-a convins că orice tratative omenesti 
cu exploata.tarii nu aduc îmbunătăţiri situaţiei lor : 

~oată vaira m'...am rugat 
De-un chiabur, d-un om bqg.at 
Să-mi dea plugul s-ar tin' ceas 
Nevoii să nu mă las 
Să-mi dea weo două parale 
Să-mi iau ·lia copii sare 
Copiii mi s-au ierbat 
S-au ierbat Şi gălbejat 
Mîncînd mă!lai nesărat. 

Odată ajuns haiduc, ţăranul. îşi face sirig'ur drepta te : 
Foaiie verde foi de dres 
La o parte să-mi pun' fes 
Şi la colnicel• să-mi ies 
Să,-mi brăzdez în ales 
Să-mi trag brazda plugului 
Prin uş0 chiaburului 
Şi-n scara· bogatului. 

Aceasta pentru a-şi face (şi lui) loc de muncit : 
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ChiabUrane, chiabtiran~ 
Trage-ţi podul mai la vale 
Oă-ţi răces\; un g[onte--n .şa1le 
'Drage podu1 mai drept 
Că-ţi răcesc un glonte-n piept 
Ori te-adcmm ori te deştept. 

(Textele de mai sus au foist culese de pioniera Martin 
Constantina, de la Drăguşin Adrian, de 54 ani din Aninoasa). 
La celălalt pol al vieţii sociale din trecut, poezia noastră 
populară înfăţişează pe bogătaşi cu preocupările lor, care 
nu voiau să ştie de necazurile poporului. 

Foaie verde-a bobului 
La crîşmele Ma.rcUJ.lui 
Bea fon al Bogatului 
Bea Vîrsogea cu Pirilogea 
Cu Marin din Drăgoeşti 
Şi cu Ion al Sandului 
CopongLi. satului. 

Tocmai aceste motive îl determină pe ţăran să se haidu-
cească, să intre în codru unde nu are pe nimeni apropiat : 

N-am nici mamă 
N-am nici tată . 
Parcă aş fi făcut din piatră 
N-am nici fraţi 
N-am nici surori 
Parcă aş fi făicut din . flori. 

Ocupaţia de acasă şi-o mută metaforic în codru. 
Activitatea haiducului nemuilţu:mea stăpînitorii şi astfel., 

trimiterea la moairte era inevitabilă. 

Să-i faci două cumpeiJOare 
ln chip de spînrurătoare 
Că haiducii tăi din crîng 
Sînt mai mari ca boierii-n tîrg. 

(Din balada haidU1cu1ui Mihu, culeasă de Nicolcescu Ste-
lian de la Nicolaescu Ioana, de 75 ani din Cornişani). 
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Toate plugurile umblă 
Numai pluguleţJUl meu 
L-a-nţepenit Dumnezeu 



Uite c-o da sfintul 
Să-mi umb[e şi mie plugul 
Să trag brandai dracului 
La uşa spurcatului 
O brăzdată de-ale sfinte 
Să ţină ciocoiul minte 
Să-i arunc un semănat 
Cu sîng2le meu udat 
Să-i mai dau un semănat 
Cum de mult nu s-a mai dat 
Cu sămînţă de plumb şi fiE'r 
Ce-o să creaS<:ă pîn'la cer. 
Mi-am vîndut cămăşoara 
Ca să-mi cumpăr săbioa'i"a 
P:uguleţul, meu nebun 
Tu să te prefaci în tun 
Şi să poţi ia.răşi ara 
Să mă scapi de hangara 
Ba.te-i doamne pe docoi 
Cum ne bait şi· ei pe no.i 
Cînd ciocoiul e-n putere 
Ne striveşte în picioare 
Ne-njugă ca pe boi 
Şi ne tunde ca pe oi 
Şi din cîmpia românească 
Piere floarea vitejească. 

(Telianu Simona de la Telianu Floarea, 70 ani, pen&io
nară Aninoasa). 

Ţăranul se haiduceşte numai pentru a lupta cu înverşu
nare împotriva exploatatorilor. Din versurile de mai sus ne 
dăm seama cum haiduci.a constituie un preludiu al ['ăSIOOale-

1or ţă.răneşti. Explooatatiorii luptă puternic împotriva mişcări~ 
lor ţărăneşti care au o linie ai<1cendenită : revolte sim1Ple, hai
ducie, răscoale. 

Ciocoiul e-nv-eninat 
Căci cu plugul mi-am urat 
Unde prinde tot stîrpeşte 

Floarea ierbii nu mai creşte 

Bate-i doamne pe ciocoi 
Că e chiar şi vai de noi ! 
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Dacă se înrtîmpla să fie prinşi, halducii erau as.prii pe~ 
depsiţi. 

Foaie verde viorea 
In opinci că se-ncălţa 
In opinci cu cataramă 
Botera nu-l bagă-nseamlă 
Dacă-l observa 
T.rei măciuci în şa:e-i da 
Din sănătate-1 scotea. 

După ac.easta haiducul era închis pînă ce stăpînito.rul ho
tăra pedepsirea., care de cele mai multe ori era cu moartea . .\ 
Domnitorul era neînduplecat faţă de hotărîrea de a-l trimite 
pe haiduc la spînzurătoare, sentinţa pronunţată cu mulită iro
nie, ceea ce a0scundea ura şi dorul de răzbunare îm'Potriva 
haiducilor şi satisfacţia ce o aveau după ce scăpau de aceş
tia : 

Că nevastă i-au găsit 
Numa bună de iubit 
Jupîneasa Cerpina 
Adusă din Slatina 

Deci pe haiduc îl aştepta spînZ'llrătoarea. 
Numai că ei aveau grijă să nu fie prinşi de poteră şi se 

bazau pe isteţimea şi curajul care-i caracteriza ca vioinici. 
Atacurile lor erau îndreptate împotriva stăpîniforilor, a 

boi1erilor şi uneltelor lor, într-un cuvînt a bogaţiloir vre
mii. Din v.ersurHe baladei haiducului Mărunţelu, oare a hai
ducit pe plaiurile noastre, culese de pionierul Dobrin Cons
tantin, d.e la Drăguşin Adrian, de 54 ani, constatăm că Mă
runţelu ataca boierii, poteraşii, popii etc. 
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F-0aie verde de secară 
Mărunţelu şade-n ţară 
Şi mănîncă pîine amară 
C-a băgat boierii-n boală 
Şi pe popi in. zăpuooală. 
Căpitane Palada 
Hai deschide-ne uşa 
Să-ţi văduvim cocoana 
Hai la popa din Creţeşti 
C-are bani biserkeşti 
La un floriştea mergea 



Şi ~a el îi gra1a : 
Bună seara floriştene ! 
Mă greşii, venii de vrenite. 

Despre haiducii Terentea şi Mihalache, ca.re la fel au 
haiducit prin plaiuriJe noastre, (elevul Brancaiş AlllI'el, din 
clasa a V-a a cules un drntec hătrinesc din ca.re) oonsrt:art:ăm 
că acţiunile acestora au produs grijă chiar şi în guvern. 

Hai, hai şi iar hai ! 
Cu haiducul nu-i de trai 
Lasă ba11ca şi ia trenul 
De-a băgat în draci gu"ernul 
Şi i-au spus l.ui Brătianu 
Că-i confiscă aeropianurr. 

Din alte balade rei-ese faptul că haiducul nu mai cG<n

C'epe să trateze cu exploatatorii întrudt sînt convinşi că nu 
reZ'Olvă nimic altceva d•edt compromit•erea voiniciei : 

Foaie veTde măr creţesc 
La ce drac mai haducesc 
Dacă mă mai căciulesc 
De dt să mă rog de-un prost 
Mai bine trag la adăpost 
Şi dau podului pe rost 
Să fiu voinic cum am fost 

Cul.ese de la Avram Petre de 68 ani". 

Nid Iancu Jianu nu concepe să trateze cu eXipioatatorii, 
convins fiind că astfol nu s-ar mai numi voinic. 

De-aş sta să mă căciulesc 
La ce naiba haiducesc 
Că-s haiduc cu comanac 
Nu babă cu cîrpă-n cap 
Şapte poteri rău nu-mi fac 
Nici grecii de peste Olt 
Nid plaiiul Craiovei tot. 

(Din versurile culese de pioniera Martin Constantina din 
clasa a VII-a, de la Mall'tin Loiţa, de 70 de ani dill1 Aninoasa). 

Tot voinicia şi dârzenia îi fac pe Radu să nu aibă teamă; 
de poteră: 

505 



Radu bea se-nveselea 
Potera-I înconjura 
Dă-te RaduJe l.egat 
Ori vrei să mori împuşcat 
Nu-s fetiţă cu năframă 
Să mă dau de bună seamă 
Şi-s voinic cu pălărie 
Nu mă dau pe voi o mie 
Is voinic cu fruntea lată 
Nu mă dau pe voi o ceată. 

Acest cîntec vechi se poate întîlni des în muzica noas
tră populară locală de astăzi (şi este cules de la aceiaşi in
forma torl). 

Dirzenia şi eroismul haiduciloir capătă în unele cîntece 
bătrîneşti puteri supranaturale, asemenea eroUor din ba«:imele 
noastre. 

Dacă sora se ducea 
Buzduganul nu-l urnea 
far Dochin cind se urca 
Pe două deşte mi·l lua 
Şi-n noroi îl arunca 
în curte la arap pica. 

(Din cîrntecul haiducului Dochin cules de pi.oniera Puşcu 
Gheorghiţa de la Popescu Laiţa„ de 83 de ani, din Aninoasa, 
pensfonară). 

Mihru haiducul, din balada cu acelaşi nume, despre care 
pionierii noştri au cul.es patru variante, manifestă multă ne
păsare faţă de urmăritorii stă:pini1rii, în frunte cu însăşi dom
nitorul (aşa cum reiese din balada culeasă de pionie:rul Nioo
lăescu Stelian, de Ia Nicolăescu I. Ioana, de 75 ani, din A
ninoasa): 
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Lasă, lasă, soră~mea 

Nu purta tru grija mea 
Că eu sînt Mihu haiduc 
De unde iau nu mai dur 
Că eu sînt pui de drac 
Ce-am dat la boieri de cap 
Şi de asta am să scap 
Teafărr şi nevătămart .. 



Astfel îi răspunde Mihu sorei sale care-l· înştiinţează de 
planul domnitorului Ştefan şi al boierilor pentru prinderea 
sa. 

Bibu haiduC'l.11 care potrivit tradiţiei locale, ar fi înteme
ietorul satului Bibeşti, comuna Săul.eşti, aflăm din versurile 
culese (de pioniera IJiimbău Constantina, din clasia a V-a, de 
la Andrei Gh., de 60 ani din aoeastă focaliitate) că : 

La răscruci de drum stătea 
Bogaţii mi-i jefuia 
In sat se-napoia 
Banii la săraci îi da! 
Turcii pe aici n.u veneau 
Că de Bibu se temeau 
Ştia chiar şi Sultanul 
Cine-i Bibu năzdrăvan·u1 
Şi el mulţi a ajutat 
Pînă satul 1-a-njghebait 
Şi de bLruri l-a scăpat. 

Din toa.te bala.dele culese de pioruîerii noştri reies ca 
elemente indispensabile haiducului : codrul, arma, iubita şi 
calul, dar n-avea casă şi familie (părinţi şi fraţi). Pentru a-1 
avea pe Murgu, cum este d•2numit mai în toate dntecele ca
lul, haiducul trebuia să-l obţină tot de la cei bogaţi. Din 
ciintecul cules (de pionierul C.e!X'..elaru Ion, de la Ste~că Ştefan, 
de 14 ani, pensionar C.A.P. din A·nim:iasa) comstatăm că fur
tul cailor este motivat de sărăcia în care erau nevoiţi să tră
iască cei forţaţi să adopte o asemenea soluţie. 

Căpitane de judeţ 
Ce tot mă ţii la coteţ 
Pentr-un pui de mînzul-eţ 
Că nu l-am vîndut cu preţ 
L-am vîndut doar cu trei mii 
Să-n'l.i iau pîne ·la ~opii. 

Uşurinţa cu care dobîndeau caii este redată cu umor de 
poetul anonim în cîntecul amintit : 

Dă-mi drumul. pin' la prînz 
Să-ţi aduc pe acel mînz 
Dă-mi drumul pin' la chindie 
Să-ţi aduc o herghelie 
Dă-mi drumul pînă Ia amiaz 
Să-ţi aduc pe acela breaz 
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bă-mi drumul pin la cină 
Să-ţi aduc iapa băitrînă 
Ţi-aduc m@ma cailor 
Şi taita cÎJrlanilor 
Cînd cînta cocoşii odată 
Eram cu caii la baltă 
Cînd cînta de două ori 
Număram la gălbiori. 

Haiducii erau mîndri de faptele lor întrucît se bazau pe 
isteţime şi voinicie, iM" codrul le era frate. Venirea primăve
rii îl bucura muJ.t pe haiduc : 

Codrul cînd înverzeşte 
Haiducul călătoreşte 
Codrule, plai însorit , 
Ţine-mă-n tine pitit 
C-am intrat tînăr voinic 
Şi-acum am îmbătrînit 
Am intrat fir de mustaţă _ 
Şi-acum sînt cu barba-n braţă. 

Versurile de mai sus (culese de pioni.era MandLa Ana, 
de la Mandia Mihai, de 73 de ani, pensionar în Aninoasa) 
impresionează prj,n faptul că haiducul este tot timpul în codru, 
pe care nu voia să-l părăsească niciodată, chiar şi în ano
timp frigunos. Haiducii nu se-ntristau, ci conitinuau să....şi în
frumus.eţieze viaţa pentru a uita de necazurile care i-au adus 
în codru şi să se pregătească de noi acţiuni împo.friva ne
dreptăţii sociale : 

La poală de codru verde 
Frumuşel focşor se vede 
Şi alt foc nepotolit 
De haiduci e ocolit 
Sînt vre~ece, cincisprezece 
Toţi-mi frig la un berbece 
Nu îl frig cum el se frige 
Ci mi-l frig numa-n belciuge 
Ca să-i fie carne dulce 
Beau la vin din burduşel 
Şi dau cu puşca la un semn 

lşi cheamă iubita pentru a-i aduce haine întrucit se a
propia frigul : 
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Cînd frunza îngălbeneşte 
Ieşi mîndră, mă primeneşte 
Dă-mi haine trupul1ui 
Pe potriva codrului. 

(Versu.rile fac parte din cîntecele băbrineşti culese de 
pioniera Drăgioesicu Rodica, de la Toaie Dumitru, de 76 ani, 
pe-nsionaT din Aninoasa). 

Legătura haiduC'lllui cu pădurea şi dragostea faţă de a
ceasta iese mai puterniJC ÎIIl evidenţă din cîntecul (cules de 
pioniera Tebeianu Nineta, din 'clasa a VH-a, de la Băbină 
C.C. Ilie de 54 ani, din Aninoasa) : 

Frunza-n codru cît ţine 
Şi haiducii o duic bine 
Iară frunza cînd îl I.asă 
Toţi haiducii merg acasă 
Şi în jurul focului 
Zac de dorul codrului. 

Din aceste versuri înţelegem că haiducul nu se poate a
dapta acasă la el, trăieşte tot timpul iernii cu dorul pr.imă..; 
verii şi reluăirii vieţii ~n codru. Parcă este bolnav că nu mai 
haiduceşte prin codru verde. 

'I1ot timpul iernii, cit stau acasă, li se pare că pădurea 
s-a s-chimbat, metamorfoză menită să marcheze dorul haidu-
cu'lui de codru şi femimenul de neadapta:re la viaţa avută 

inainte de hai-dude, ţăran al gospodăriei în ca.re s-a născut 
şi crescut şi din care a plecat din cauza sărăciei. 

Foaie verde foi de nuc 
De cînd nu mai sînt haiduc 
Lemnele-n pădure plîng 
De peste mijloc se frîng 
De cînd nu mai haiducesc 
Lemnelie-n pădure cresc 
Buturile odîrzlesc 
Şi lăstarii-nmuguresc. 

(Versurile sînt culese de pioniera Jianu Ileana, de la Gă
man Ecaterina, de 65 ani, pen1Sionară în Aninoasa). 

Cit timp stă acasă, ha.iducul îşi hrăn.eşte zilele cu speranţa 
y~~irii primăverii şi rell:l;ării vieţii de codru ve,rde. 



Din versuriile culese (de pioniera Călin Gheorghiţa, de la 
Băbină C.C. Ilie, de 54 ani, pensionar în Aninoasa) ne înitărim 
convingerea că dragostea haiducului pentru pădurea verde este 
nemărgin1'tă. 

Numai văd vara venită 
Şi pe mîndra-n deal sui tă 
Numai văd soaire lucind 
Şi haiducii în dea1 suind 
Cînd e kunza cit paraua 
Şi lăstarii cît undreaua 
S-apuc la deal vilceaua 
Să-mi i-au a:rnna şi vergeaua 
Şi de mină ,pingeaua 
Unde cîntă turtureaua 
Să mă cobor la , f.înrtînă 
Unde este aipa bună 
Apă bună şi sălcie 
Aşa cum îmi place mie. 

Menţionăm că pentru prezentarea dt mai autentică a hai
duciei în versurile culese de pion'ierii cercului nostru de isto
rie, nu ne-am limitat numai la epic baladesc ci am în5€rat în 
pagini1le aruterioare şi culegeri de cintece populare ca·re se a
pmpie mult de doină, refe:ritor mai ales la Vell'Surile care pre
tintă dragoste.a şi do.rul haiducului pentru codru. 

Din textele ,comentate pînă-n prezent, am încercat să rea
ducem imaginea cîto.rva haiduci ai plaiurilor loca1e şi împreju
rimiilor, a căror activitate constituie fapte istorice, întrucît re
fleată fenomene socia1e ale refugiului ţăranului exploatat, în 
codru, unde îşi organizează lupta împotriva exploatatorilor. 
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