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LXXIV. Contribuţia baladei timocene în cadrul relaţiilor 

culturale dintre români şi popoarele Balcanice
Partea I

            Folclorul  popoarelor  nu s-a limitat  între  graniţe,  căci 
cântecul „nu are nici loc, nici timp, şi nu cunoaşte moarte”, încât el 
a circulat purtat de oameni din gură-n gură.
      Fiecare  popor  şi-a  construit  eposul  cu  mintea  sa  proprie, 
neluând  de-a  gata,  cântece  gândite  de  alte  popoare,  dând  astfel 
opere nemuritoare literaturii universale. Astfel epopeea franceză a 
dat  „Cântecul  lui  Roland” în care se eternizează  faptele  de arme 
dintre Carol cel Mare şi Basci, la care participă acest erou.
      Rămâne celebră epopeea persană în 22.000 de versuri „Şah-
name” precum şi „Mahabarata” şi „Ramaiana” la indieni, „Cântecul 
Nubelungilor”  la  germani,  „Kalevala”  la  finlandezi,  „Slănţe 
Vladimir” la ruşi, „Mioriţa” la români sau „Hasanaginiţa” la sârbi 
care  prin  traducerea  lui  Herber  şi  Goethe,  ridică  la  înălţimi 
nebănuite prestigiul epicei eroice sârbe, într-o perioadă în care era 
în joc fiinţa naţiunii slave din sud.
      Popoarele balcanice dispun poate de cel mai bogat şi variat 
folclor. În special epica eroică este domeniul principal de afirmare, 
dar necunoscut uneori chiar specialiştilor.
      Despre  „Balcanici”,  europenii  şi-au  formulat  opinii 
contradictorii,  justificate  sau  mai  puţin  justificate,  susţinând  că 
„popoarele balcanice sunt capabile numai pentru robia turcească” 
că aici este leagănul de intersecţie  al măcelurilor,  „Witterwinkel-
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ul”(1) Europei  care a generat  războaiele şi toate intrigile,  „butoiul de pulbere” al 
civilizaţiei europene.(2)

(1) A.H.Kober/Frankfurt/,  Balcan  i  Europa,  Kniga  o  Balcanu,  tom.  II,  1937, 
Belgrad, p. 231,

(2) Vladimir  Dvornikovic,  Dusa  Balcana,  Kniga  o  Balcanu,  tom.  II,  Boegrad 
1937, p. 231

     Adevărul este că în trecut, Peninsula Balcanică, a făcut legătura dintre răsăritul 
barbar şi apusul aşa zis civilizat şi că dominaţia otomană multiseculară a dus o luptă 
de  forţă  pentru  nimicirea  fizică  şi  morală  a  acestor  naţiuni,  pentru  nivelarea  lor 
etnică într-un mare popor turcesc. De aici şi unele moşteniri explicabile.
      Tragedia constă în aceea că, lumea europeană nu ne cunoaşte, însă este şi mai 
dureros ca această familie balcanică să nu se cunoască pe ea însăşi.
      Folclorul a fost mijlocul cel mai eficace care a îndeplinit rolul de apropiere şi a 
creat condiţiile de „simpatie” între aceste popoare de-a curmezişul veacurilor.
      Este sugestivă în acest sens, ilustrarea evocatoare, conţinută în balada populară 
„Radul Voivoda i Socol” :
                      Hora joacă pe poiană
                      Pe poiana cea mare
                      Dincolo de horă şade Radu Vodă
                      Ţinând pe mâini un pui de şoim.
                      Întrebat de ce e trist şoimul îi răspunde voievodului român: 
                     „Aoleu Radule Vodă
                      Nu mi-e sete nu mi-e foame
                      Ci mă uit la hora cea mare cum joacă rânduri, rânduri
                      Frate după soră joacă
                      Şi ei nu se cunosc” (1)   
      În această lucrare, ne străduim să arătăm punctele de contact dintre epica noastră, 
cea sârbă şi cea bulgară, precum şi greacă, turcă sau albaneză, în măsura în care ne-a 
fost posibilă studierea epicii lor.
      Din marile „Vlahii” medievale balcanice, au rămas două oaze: una meridională a 
românilor macedoneni sau aromâni şi secunda septentrională a românilor timoceni. 
Ultimii, trăind în masă compactă şi-au păstrat mai bine limba şi dispun de o epică 
foarte bogată.
      Dincolo de Dunăre în Timoc, cântecul epic se aude pe o arie cam de mărimea 
Olteniei, fiind mai dezvoltat în partea de răsărit a Carpaţilor timoceni.
      Conţinutul  epicei  timocene  este  variat.  Explicaţia  rezidă  în  aceea  că  prin 
regiunea Timocului au trecut toate căile comerciale şi militare „Via Traiana” şi „Via 
Claudia”,  care  au  legat  „Dacia  de  Raguza”  şi  Roma  prin  trecătoarea  „Passo 
Augusta” de la nord de Naisus.
      Porţile de Fier au fost zona de răscruce a vânturilor. Pe aici au trecut Dunărea: 
vandalii, goţii, taifalii, sarmaţii, hunii, gepizii, slavii, bulgarii şi cumanii(2), iar turcii 
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au mai adus după catastrofa de la 1389 hoarde tătăreşti, cherchezi din Caucaz, arabi 
şi chiar negrii din Sudan(3), elemente care se găsesc în epica noastră populară.
 (1)Bogdan  Petriceicu  Haşdeu,  Etimologicum Magnum Romaniae,  tom.  IV.  Buc. 
1893 p. 251
(2)C. Giurescu, Istoria Românilor, vol.I p. 300-313
(3)Eugen Pittard (Geneva), Popoarele pe care le-au adus turcii în Balcani, Kniga i 
Balcanu, vol. I, p. 174-178   
      
      Sextil Puşcariu, era de părere că poetul popular român „este privat de adevăratul 
talent epic”(1) şi că dimpotrivă are o mare înclinaţie pentru lirică.
      După părerea mea, la românii din Timoc, fenomenul este invers; până şi azi, 
există o mare înclinaţie  artistică  pentru baladă,  chiar dacă ea în toate cazurile nu 
ajunge la înălţimea liricii. 
      Prin configuraţia sa geografică, Timocul a servit drept punte de trecere „drum 
fără pulbere”,  cum spune anonimul timocean,  pentru ca balada să circule liber  la 
nord sau  la  sud de Dunăre.  Până  şi  în  timpul  celui  de-al  doilea  război  mondial, 
lăutarii  din  Timoc  putea  fi  întâlniţi  la  nunţile  din  Oltenia  sau  Banat,  precum şi 
invers.
      Unii autori, ca Lucian Costin, consideră că ciclul de formare al baladelor a pornit 
din Craina (Serbia de Nord Est)(2) numită provincia autonomă Margina sub turci 
(1565-1833), iar C. Burileanu e de opinia că românii din Serbia au aceleaşi cântece 
în forma lor mai veche.(3)
      Spre a se face o demonstraţie ştiinţifică a contribuţiei baladei timocene, în cadrul 
relaţiilor culturale dintre români şi popoarele balcanice, se impune urmărirea epicei 
culese din Timoc de către Emil Picot  (Paris)(4),  ajutat de Gheorghe Dimitrievici, 
Svetozar Stoiadinovici  şi Alexandru Odobescu, care face unele traduceri în limba 
franceză, precum şi C. Cosmescu, G. Giuglea, G. Vâlşan(5), Emil Petrovici(6), Ion 
Pătruţ(7), C. S.T., Iancu lui Moană Simionovici(8) din Potgorţ şi alţii.
      Însă primul culegător al baladei timocene a fost Vuc Ştefan Karagici (1787-
1864),  (venit  din  Bosnia,  după  nume  un  vlah  bosniac  sârbizat).  Fiind  vameş  la 
Cladova (1809), iar ceva mai târziu în portul dunărean dinspre Timoc, şi judecător la 
Bîrza Palanca (1811) a primit cântece pe care le-a predat lui Gheorghe Asachi la 
1823 în semn de prietenie(9) la Viena. 
      Este  de remarcat  că  balada  românească  în genere,  spre  deosebire  de epica 
bulgară  şi sârbă, are ca subiect  personagii  din istoria poporului  român cum sunt: 
voievodul  Radule  Vlah  din Muntenegru  (1450),  Vlaicu  Vodă,  Dan  I,  Mircea  cel 
Mare, Mihai Viteazu, Radu cel Mare şi alţii.

(1)Ion Muşlea, Despre folclorul literar românesc, Kniga o Balcanu, Beograd 1936, p. 
291.
(2)Lucian Costin, Balada bănăţeană, vol. II, p. 69.
(3)C. Burileanu, Între frunză verde şi doine, 1936, p. 69.
(4)Emil Picot, Chants populaires des Roumains de Serbie, Paris 1889.
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(5)G.  Giuglea  şi  G.  Vâslan,  De  la  românii  din  Serbia,  Culegere  de  literatură 
populară, Bucureşti 1913.
(6) şi (7)Emil  Petrovici,  Note de folclor de la românii  din Valea Mlave:  Anuarul 
arhivei de folclor, Bucureşti, vol. VI, 1941, p. 43-75 şi I. Pătruţ.
(8)Iancu lui Moană Simionovici, Cîncicătoare partizăne, p. 328-384, Zaicear, R.F.S. 
Iugoslavia, 1945.
(9)Ion Muşlea, p. 287.
      

      Totuşi, în epica timoceană apar în mod sporadic, personagii sârbeşti, bulgăreşti 
sau turceşti.
      Vom analiza câteva balade născute în aceaste regiuni, dar care au circulat în mod 
exclusiv la sud de Dunăre sau şi la nord.
      Întreaga epică timoceană are provenienţa ţărănească, fiind exclusă orice discuţie 
cu privire  la o influenţă  aristocratică,  dat  fiind  faptul  că  turcii  au nivelat  clasele 
sociale din Balcani, lipsindu-le de intelectualitate proprie.           
      Trecând la analiza câtorva balade reprezentative, ne orientăm după următoarea 
ordine: fantastice (mitologice n.n.), vitejeşti, păstoreşti, curtea feudală (istorice n.n.), 
familiale şi jurnale orale.(1)
      De reţinut este că aedul timocean, are o înclinaţie deosebită pentru a transpune 
basmul şi legenda în versuri.  Acest fenomen este mai rar întâlnit  în epica noastră 
daco-romană şi extrem de rară la popoarele sud slave.
      Iată  o baladă  încetăţenită  la  Porţile  de Fier,  „Iovan Iorgovan”,  care circulă 
deopotrivă în Banat, Timoc şi Oltenia, dar lipseşte din epica slavă din sud.
      Acţiunea se ştie că se petrece pe valea Cernei şi la Columbaria (Golumbăţ) în 
dreapta Dunării, unde s-a ascuns balaurul, şi din al cărui cap, potrivit blestemului, s-
a născut teribila muscă columbacă.
      Este interesant  că pe toţi  munţii  de la fosta „Poartă  a Diavolului”,  pe unde 
urmăreşte Iovan Iorgovan balaurul, creşte sălbatic „iorgovanul”(liliacul).
      O legendă similară circulă în Carpaţii timoceni. Un Făt Frumos odinioară purtat 
de o sută  de  vulturi  trece  din  Dacia  la  Columbaria  şi  cu  cântecul  şi  frumuseţea 
ademeneşte trei zâne, fiice de împărat trecându-le pe valea Cernei, unde se dă lupta 
cu balaurul pe care-l răpune fugind cu un singur cap la peştera din Columbaria.
      În epica bulgară există ca motiv, balaurul descris în cântecul „Marko Kralevici 
ubiva zmia troeglava” (2), ca o personificare a luptei dintre rău şi bine.
      Ghiol Dumitru, este o legendă versificată în care se personifică soarele şi luna, 
precum divinul Homer, în timpurile păgâne, asemuia soarele cu frumoasa Elena, cu 
părul lung de aur (3). În acest cântec bătrânesc Soarele întreabă de Ghiol Dumitru, 
„cine i-a dat pana minunată cu care e împodobit şi de ce se poartă aşa mândru”.
      Ei fac un rămăşag pe pană, că Ghiol Dumitru va fura pe sora Soarelui. Abia cel 
de-al treilea cal izbuteşte să-l treacă marea şi astfel răpeşte pe sora Soarelui.
      Soarele ridică ceaţă pe undele mării întunecându-i calea, bântuită de valuri şi 
furtuni,  dar  el  îşi  continuă  cu  tot  alaiul  călătoria  şi  face  nuntă  cu  sora  Soarelui. 
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Soarele simţindu-se mai prejos roagă pe Ghiol Dumitru să-şi acopere floarea care 
întunecă raza lui. Se aşezară la un ospăţ, Soarele în mânie aruncă pe sora lui pe cer 
ca să lumineze noaptea, iar lui Ghiol Dumitru îi dădu brânci din creştetul cerului în 
mare.
(1)Alexandru Amzulescu, Balade populare româneşti, Introducere vol. I p. 94.
(2)Ivan Burin, Bălgarsko narodno, tvorcestvo, Sofia 1961, vol. I, p.100.
(3)Dora d’Istria, La nationalite Roumaine d’apres le chants populaire, Paris 1858, p. 
450.      

      Un basm versificat de o rară frumuseţe este „Broasca Roasca”. Tema: Stancu cel 
sărac, cu trei feciori de însurat, îi îndeamnă pe aceştia să arunce suliţele spre cer şi 
unde vor  cădea  acolo  va  fi  soţia  hărăzită  fiecăruia.  Primii  doi  nemeriră  bine.  Al 
treilea Dumitru Făt Frumos, nu-şi găseşte suliţa. Un moşneag îi spune că e înfiptă 
într-o piatră:
                   „În coadili mărilor…
                    La cea salcă cocoşată
                    Ce stă cu burta pe apă.”
      Merse acolo şi găsi o broască bovoşată, care-i spuse că e sortită a-i fi soţie. El îşi 
plânse amarnic soarta zicându-i:
                   „Eu sunt bărbat voinicel
                    Şi la faţă frumuşel
                    Da tu eşti o boboşată
                    De picioare-ncrăcănată.”
      Ajunşi acasă se ascunseră de frica tatălui. Noaptea broasca: 
                   „Prin inel se zăuita
                    Toate ţărili le vedea” şi o chemă pe mamă-sa Solomeia de la talpa 
iadului. Aceasta până în zori îi ridică palate de aur, iar broasca „îşi deschise cojile” 
şi se prefăcu într-o fermecătoare zână. Minunea ajunse la urechile împăratului, încât 
îl puse pe Dumitru, la grele încercări, primejduindu-i viaţa. Îi ceru să-i facă palate cu 
„pruni înfloriţi” şi „argintul poleiţi”, până-n zori. Broasca îl scăpă din încurcătură cu 
ajutorul  lui  mamă-sa  Solomeia,  dar  împăratul  rămase  nemulţumit,  şi-i  ceru  să 
găsească  ţoalele  de  la  nunta  tatălui  său,  date  de  pomană.  Şi  pe  asta  o  izbuti  cu 
ajutorul broaştelor şi tartorele iadului. Împăratul ca de obicei nici de data aceasta nu 
e mulţumit şi-i ceru broasca în schimbul împărăţiei. Dumitru refuză, dar cum părăsi 
palatul, ca prin minune acesta se aprinse şi arse cu împărat cu tot, iar el se bucură că 
ajunse pe neaşteptate împărat.
      În cântecul bătrânesc „Gruicea”, apar pentru prima dată personagii din istoria 
sârbilor şi bulgarilor, în epica noastră.
      Deşii eroii baladei sunt din sudul Dunării un cântec identic nu există în epica 
sârbă şi bulgară. În cea sârbă balada „Jenidba Gruiţe Novacovicea” (1) (Căsătoria lui 
Gruia lui Novac), nu are nici o asemănare cu acest cântec vechi. O palidă asemănare 
ar  putea  fi  cu  cântecul  bulgăresc  „Marko  Kralevici  i  Filip  Magerina”  (2),  unde 
Marcu îl ucide pe Filip, dar nu pe fiul său Gruia.
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      Tema baladei româneşti nu are nici un pic de asemănare nici cu o altă baladă 
bulgară „Krali Marko i Hrvatska devoika” (3), în care întâlnim la un ospăţ pe cei mai 
renumiţi  eroi  ai  Balcanilor  din  Evul  Mediu:  Miloş  (Obilici  n.n.),  Iancu  Sibianu 
(Huniade n.n.), Momcil (erou bulgar), Gruiţă copilul (român n.n.) şi Marcu Crăişoru 
(sârb).
(1)Vuk Stefan Karagici, Srpske narodne pesme, Beograd 1929 p.22,vol. III
(2)Vuk Stefan Karagici, Srpske narodne pesme, vol. II,p. 89, Viena 1875.
(3)Iovan Osinin, Balgarsko narodno tvorcestvo, vol. I, p.43, Sofia 1961.

      Tema baladei timocene este următoarea: Un împărat dă de veste că are fată de 
măritat,  chemând  împeţit  şaptezeci  de  împăraţi  la  Galaţi.  Favoritul  pare  Filip 
Măgerina, regele Ungariei, însă împăratul ceru aşteptare să vie şi Marcu Crăişoru, 
care are cinci sute de ani, împreună cu Gruiţă copil mic de numai două sute cincizeci 
de ani.  Ei  sosesc,  Filip  urmăreşte  pe Gruiţă  spre  a se  convinge  de naivitatea  sa. 
Acesta se separă de la masa împăraţilor jucându-se pe vatra focului. Marcu Crăişoru, 
tatăl lui Gruiţă se lăuda că fiul său a fost crescut la stână şi că abia o măsea îşi uda 
bând  nouă  ciubere  de  lapte.  E  supus  la  mai  multe  încercări:  să  mănânce  nouă 
cuptoare  de pâine,  să bea nouă buţi  de vin şi  pe toate  le îndeplineşte  cu uimire. 
Împăratul îi mai cere să-i aducă mere de argint de peste Marea Neagră, care să fie 
„pe o parte pârguite, da pe alta-mbobocite” ştiind că mărul e păzit de trei zâne. El 
pleacă  cu  Sargu  lui  Marcu,  scoate  mărul  din  rădăcină,  dar  zânele  se  trezesc  la 
întoarcere şi-l ajung pe mare. Calul îl învaţă cum să prindă zânele şi cum să le lege 
cu „sângeraş de argint”. Astfel ajunse la timp cu mărul şi zânele captive. Urmă nunta 
cu  fiica  împăratului.  Însă  Gruiţă  preferă  să  plece  cu  tată-su:  „Sus  pe  munţii 
Bârsăneşti/ Unde-i frumos să trăieşti”. Marcu Crăişoru, căzu victimă păcatului, căci 
râvnind la noru-sa îl ucide pe Gruiţă. Noru-sa muri de supărare, iar el căzu într-o 
boală grea de-şi pierdu împărăţia.
      Marcu Crăişoru (1371-1395) este personaj real, fiu al regelui sârb Vucaşin, pe 
care îl ucise Mircea cel Mare la Rovine,  pentru că era aliatul turcilor.  La Rovine 
lângă Negotin, e lovit de moarte de Mircea şi aici muri, zidind o biserica pe locul 
bătăliei ce se vede şi azi. Despre biserica din „Gevrin” legenda spune că a zburat 
într-o noapte din Ţara Românească, pentru păcatul uciderii lui Marcu. 
      Istoricul Felix Kanitz, găseşte pe o piatră din podul apropiat de la Coroglaşi 
inscripţia: „Zdiesi zamce Krali Marko” (Aici zace Regele Marcu).(4)
      Stoian  Voivoda  este  un  cântec  din  părţile  Vidinului  şi  Artanului  unde  se 
desfăşoară  şi  acţiunea.  Motivul  baladei  este  intriga  strecurată  abil  de  vecini  în 
căsnicia  dintre  Stoian  şi  Roxandra.  Soacra  cu  concursul  vrăjitoarelor,  dădu 
deznodământ contrar intenţiei de a-şi ucide nora. Fiul său bând din apa fermecată se 
prefăcu  în balaur  şi  reveni  la  soţia  iubită  abia  după ce încetă  puterea farmecelor 
prefăcându-se în om.
      Această baladă este inexistentă ca şi celelalte în folclorul nostru ca şi al sârbilor 
şi bulgarilor.
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(1)Vuk Stefan Karagici, Srpske narodne pesme, Beograd 1929 p.22,vol. III
(2)Vuk Stefan Karagici, Srpske narodne pesme, vol. II,p. 89, Viena 1875.
(3)Iovan Osinin, Balgarsko narodno tvorcestvo, vol. I, p.43, Sofia 1961.
(4)Felix Kanitz „Spomeniţa Timocike Eparhie”, 1934, p.268

      Iovan Iovancea, este de asemeni un basm transpus în versuri, care are drept 
motiv chinuirea în iad a oamenilor care nu fac fapte bune pe pământ. Aceasta nu este 
o baladă religioasă, ci laică, care ne aminteşte de „Infernul” lui Dante Aligheri şi 
care merge pe un fir moralizator.
      Şi acest cântec bătrânesc este unic la românii timoceni negăsindu-se la alte 
popoare balcanice.
      Balada „Turturica” este un motiv folcloric întâlnit  mai frecvent  la francezi, 
popoarele din America Latină şi români, inclusiv cei din sudul Dunării. În schimb 
„Călătoria mortului”, „Blestemul mamei” sau „Fratele înviat” este un motiv ce se 
întâlneşte  la toate  popoarele  germanice,  romanice,  slavii  din vest  şi  nord,greci  si 
albanezi,  motiv  împămîntenit  în  literatura  populară  germană  de  Burger,  prin 
“Lenore” (1), baladă frecventată in Timoc şi în folclorul daco-român.
      Aruncând o privire sumară asupra unora din aceste balade mai adânc întipărite în 
memoria naţiunilor amintite observăm că deşi cele mai multe fac parte din folclorul 
românilor din Timoc Serbia şi Bulgaria adică din Dacia Aureliană, sudul Dunării. 
Interferenţele cu balade din alte spaţii europene sau americane nu sunt excluse, ceea 
ce înseamnă că pe unde a călătorit omul, fie el la capătul pământului a învăţat câte 
ceva din cultura populară care s-a transmis mai ales în Evul Mediu pe căi orale; 
izbutindu-se să se îmbogăţească şi să înflorească cultura specifică zonelor geografice 
rustice adică ruralistă sau populare. Aceasta pare să fie cea mai dezvoltată în sudul 
Dunării la românii din Timoc Serbia şi Bulgaria, dacă nu chiar la fel de dezvoltată ca 
cea din nordul Dunării din Dacia Traiană. 
      Vom urmării traseul acesta în partea a doua a temei noastre.

 
  20.02.2009, Cristea   SANDU 
TIMOC
Ora: 11:50
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astra_romana_timisoara@yahoo.com
Rug m c lduros cititorii s  urm reasc  site-ul  ă ă ă ă ă www.timocpress.info, al 
fra ilor noştrii din Timoc Serbia, de unde ve i ob ine imagini şi ultimeleţ ţ ţ  
ştiri despre persecu ia românilor. V  mai rug m pe to i s  nu ne uita iţ ă ă ţ ă ţ  
şi s  ne trimite i e-mail-ul prietenilor şi al tuturor celor care au e-mail-ă ţ
uri  în  fiecare  sat.  Noi  facem  toate  aceste  proceduri  continuu, 
s pt mânal şi gratis. Dumnezeu s  v  dea s n tate! ă ă ă ă ă ă
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