
Balada îm discuþie face parte dintr-un
bogat ciclu al novãceºtilor, cu o întinsã
arie de rãspîndire la popoarele bal-

canice, din care Sandu Timoc mai reproduce în
volumul din 1967 la capitolul Vitejeºti, bucata inti-
tulatã Baba Novac, auzitã de la Sîrbu Gheorghe
Tozã de 50 ani din Vãiuga-Cladova, în care
bãtrînul haiduc îºi elibereazã fiii, pe Corbiþã ºi
Gruiþã, din robie de la turci. Întorºi cu toþii acasã la
Stari deal (dealul vechi), al are grijã sã rezolve ºi
problema cãsãtoriei, acum cu o fatã potrivitã, a fiu-
lui sãu mai mare: „ªi cum vremea îmi trecea/ În
peþit mi se ducea/ Umbla þãrile-n cruciº,/ Peste
Ceadova-n curmeziº,/ Trecu Dunãrea-n Bãnat,/
Acolo nora ºi-a aflat,/ Pe Gruiþã l-a-nsurat./ Cum
era norica lui/ Nu se afla a nicicui!/ Buni lãutari
îmi lua / De-aici de la Cladova”. Nunta are loc,
cum vedem la sfîrºit, pe terenul miresei, „Colo,-n
Þara Rumâneascã,/ Pentru ca sã pomeneascã,/ La
buni fraþi ca dumneavoastrã/ Istoria s-o
ceteascã”1. Din clanul (zadruga) lui Baba Novac,
bãtînd, cum spun variantele bãnãþene, cãtre 200 de
membrii, adicã „Vro cincizeci de Novãceºti, / Vro
cincizeci de veri primari/ Vro cincizeci de nepoþei
/ ªi cincizeci d-ãi mãrunþei” (Gruia copilul), vari-
antele timocene se opresc doar la cei doi fii ai aces-
tuia, Corbea ºi Gruia, mari consumatori de alcool
ºi mereu predispuºi sã intre în belea, ºi la un nepot
de frate, Ioviþã, acesta, peronaj secundar în cîteva
dintre ele, precum Novac ºi fiul turcit, dar erou
principal în balada ce-i poartã numele, Ioviþã a lui
Novac. Îndrãgostit de Stanca ªergheºanca, „Fetiþa
vizãrului/ Nepoata-mpãratului”, Ioviþã o furã cu
consimþãmîntul acesteia ºi scapã de urmãritori, aju-
tat de viteazul sãu unchi, care-i organizeazã ºi o
nuntã ce þine, ca-n poveºti, „o lunã ºi-o sãptãmînã”.
Destinul lui Baba Novac, haiduc din sudul Dunãrii,
ajuns apoi comandant în armata lui Mihai Viteazul,
intrã în preocupãrile constante ale folcloristului
Cristea Sandu Timoc, care îi acordã un spaþiu larg

în Prefaþa ºi Notele finale ale cãrþii din 1967,
Cîntece bãtrîneºti ºi doine. Din ciclul novãceºtilor
mult rãspîndit atît în epica bulgarã (Debel Novac,
Stari Novac, Hajdut Novac) cît ºi în cea sîrbã
(Baba Novac, Gruia, Radivioi, Tatomir) el desco-
perã ºapte variante româneºti în folclorul timocan
ºi crede cã aici este focarul originar al pieselor si-
milare din nordul Dunãrii. În Balcani statutul
eroului e destul de ambiguu: existã un Novac care
haiduceºte u zelenoj gorî Romaniji (pe muntele
verde al Romaniei) din Bosnia, pe la o mie patru
sute ºi ceva (v. istoricul sîrb Nestor Letopisaþ,
lucrarea Starina Novac) ºi un Novac nãscut, peste
douã secole, dupã cronicarul maghiar Istvan
Szamoskozy, în satul Poreci pe Dunãre, mai sus de
Porþile de Fier, care a haiducit în valea Timocului,
i-a bãtut pe turci la Cladova, cetatea timoceanã
Florentin, sau la Dii (Vidin), devenit general al lui
Mihai Viteazul, jupuit de viu ºi ars pe rug la 5 feb-
ruarie 1600 în piaþa oraºului Cluj la ordinul lui
Basta, din cauza sprijinului acordat voievodului
român2. În colecþia de prozã fantasticã alcãtuitã de
Sandu Timoc, la capitolul Legende, alãturi de
istorii despre Solomon, Traian, Constantin cel
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Mare, Alexandru Macedon... gãsim ºi o Poveste
despre Baba Novac din vremea turcului, cu date
biografice oferite de narator, lãutarul octogenar
Milorad a lu Droaie din comuna Bordei, Serbia:
„Baba Novac, dintr-un ostrov pe Dunãre la
Poarta, or, Portiþa cum ziceau ungurii, da azi îi zic
sîrbeºte Poreci. Baba Novac luptasã la Dunãre,
Cladova, pe Timoc ºi la Dii cu turcu ºi cu taifa lui
de haiduci”3. Sã mai menþionãm cã eroul nostru
face obiectul unor articole publicate de acelaºi
cercetãtor în limba sîrbã la Panciova, Voievodina,
în 1972, ºi al unui studiu de cîteva zeci de pagini
propus la congresul iniþiat în 1995 de Academia
sîrbã în localitatea de baºtinã al lui Baba Novac,
Poreci, actualmente Dolni Milanovac, cu demon-
straþia cã Baba Novac era român timocean, respins
din aceastã pricinã de organizatori ºi pentru care
are probleme cu securitatea din Timiºoara4.

Baba Novac deschide o lungã serie de haiduci
ce populeazã culegerile de folclor timocean ce le
discutãm aici, urmat imediat de contemporanul
sãu, Deli Marcu, cãpitan de haiduci de prin pãrþile
Dalmaþiei, coleg cu Novac în armata lui Mihai
Viteazul. Pe lîngã aceºti doi veritabili pionieri ai
profesiei, încã vreo cîþiva haiduci sînt indiscutabil
oameni ai locurilor: Stoian Stîngã din Isicova
Mare, Rãdoiþã de la gura Timocului, Velcu din
Negotin, Busuioc, omorît de poterã la Cladova,
Niþã a lu Felcea din „valea cu nuci”, Pãtru haidu-
cul, „Fala voinicilor/ ºi cãsapu turcilor”. Alþii sînt
în mod evident importaþi de peste Dunãre, în spe-
cial din Oltenia: Jianul, Corbea, Mihu Copilaº,
Ianoº Ungureanu, Gole-al Golilor, Pãtruþã Frunte-
latã, Creþu Haiducu. Dar trecerea apei nu e un
impediment pentru activitatea acestora; fraþii
Necºu ºi Lupu împreunã cu Pãtru a lui Ispas,
„Haiduceau la Severin,/ Dar treceau ºi-n Negotin”
iar Vãleanu de „pin pãrþile la Mãldan”, „Mai trecea
ºi-n Orºova”. În aceeaºi secþiune de Haiduceºti, o
ciudatã versiune la Toma Alimoº e balada Mane-al
cîmpului, comunicatã de lãutarul Sîma Prunaru din
Zlocutea, cu o inversare neaºteptatã de roluri:
Manea, vãr bun al lui Toma, e în cadrul petechii
dicotomice de aici, eroul cel bun, contrazicînd
tradiþia generalã a „actantului negativ”, perfid ºi
laº, inauguratã de Hasdeu (Manea „un nume de rãu
augur în poezia românã ca ºi-n cea slavicã merid-
ionalã”) ºi G. Dem. Teodorescu („Manea, slutul ºi
urîtul”)5. Tot la capitolul de figuri insolite s-o tre-

cem ºi pe Dobriþa haiduciþa, sora lui Stanciu, ade-
vãratã expertã în materie. ªi capitolul Pãstori ºi
hoþomani ne aduce în atenþie cîteva figuri intere-
sante: Costea din „cîmpul Tirhiniei”, Stãnuþã din
Craina, Stan din Persãcani, Cãlin din Bucovãþ... 

Interesante sînt ºi figurile femenine prezente în
balada timoceanã. Pe lîngã cele deja pomenite,
Iana Sînziana, Stanca Sergheºanca, ce apare nu
doar în ciclul analizat al novãceºtilor, dar mult mai
pregnant, în bucata intitulatã Ienciu Boieriu,
Dobriþa haiduciþa, mai apar Petcana, secerãtoarea
nãzdrãvanã, Voica „cea frumoasã”, Ficuºa lui
Banu Mãgureanu, Stãncuþa Ardeleanca, Ilinca din
Cãlineºti ºi încã altele. O menºiune specialã mer-
itã, desigur, cele douã balade înrudite, din „ciclul
dunãrean” (N. Iorga) despre eroinele frumoase, „ca
o floare”, Ilincuþa ªandrului, „ca o zînã”, Chira
Chiralina, construite, cum susºine Adrian Fochi,
dupã modelul mitic al fetei furate de zmei, istori-
cizat în epoca dominaºiei otomane (zmeii sînt
turcii). Avînd parte de un sfîrºit tragic, pedeapsã
capitalã ori sinucidere, în variantele din þarã, va-
lorificate la un înalt nivel estetic, de un Panait
Istrati, în povestirea din 1924, Chira Chiralina, ori
un Mihail Sadoveanu în celebrul sãu roman, Fraþii
Jderi, 19356, ele se bucurã în cele culese de fol-
cloristul timocean, de un adevãrat happy end: o
logodnã „C-un bãiat de crai/ De din deal de plai”,
a Chirei, ºi chiar o nuntã, a Ilincuþei, cu turcul ce o
scoate din apa Dunãrii, el dovedindu-se în cele din
urmã „Viþã de rumân/ Prepus de mic la pãgîn”. 

De un interes deosebit ni se par ºi cronicile în
versuri despre persoane ºi evenimente recente, pre-
cum rãscoala împotriva turcilor de la 1876 ori
rãzboiul româno-ruso-turc din 1877. O întreagã
istorie complicatã cu numeroase nume de perso-
naje istorice ºi toponimice specifice e pusã în ver-
suri de acelaºi Sîma Prunaru, de 52 de ani, din
Alexandrovã?7 (Legere Carol I ?i Osman Paºa).
Relatãrile merg pînã spre epoca recentã, în Craliu
Alexandru, bunãoarã, fiind vorba de omorîrea lui
Alexandru Karaghiorghevici al Iugoslaviei de cãtre
un naþionalist croat în 1934, la Marsilia. Textul Din
Mãla (sat românesc cu nume schimbat în Mali
Iasenovaþ) pune de asemena în vers întîmplãri
recente de la o nuntã. Toate aceste cîntece istorice
ºi jurnale orale dezvãluie, cum scria încã din 1943
Nicolae Cartojan, „tendinþa de a învãlui în aureola
baladei faptele de senzaþie ale zilei”. 
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Cîteva cuvinte în final despre cartea de poveºti
populare româneºti editatã de Cristea Sandu Timoc
în 1988. Apelãm, în prezentarea ei, chiar la cuvin-
tele autorului din Introducerea la volum „Prin
marea bogãþie ºi varietate a temelor ºi motivelor
poveºtilor populre prezente în aceastã carte,
provenind dintr-o strãveche ºi înzestratã zonã
etnofolcloricã, de la ramul sud-dunãrean al nea-
mului românesc, al românilor din Timoc, o distinc-
tã vatrã a Romaniei orientale, spiritualitatea pop-
ularã româneascã ni se dezvãluie în noi filoane ºi
cristalizãri estetice ºi morale”. Vãdind influenþe
explicabile ale folclorului sudslav, basmele editate
acum ne oferã „o imagine cvasicompletã despre
tipurile cele mai productive, mai caracteristice ºi
mai rãspîndite” ale naraþiunilor fantastice populare,
valorificînd motive de mai mare sau restrînsã cir-
culaþie: omorîrea balaurul, lupta cu zmeii, cele trei
încercãri, pasãrea mãiastrã, naºterea miraculoasã,
fetele de împãrat ce-ºi rup încãlþãmintea la joc,
mama trãdãtoare, tatãl incestuos, copilul cedat
diavolului, naºul ajutãtor, soþul invidiat, cãutarea
soþului, soþul monstruos, soþia-animal, substituirea
soþiei cu sora vitregã, cenuºãreasa... Sã mai enu-
merãm de asemenea titlurile volumelor originale
ale autorului nostru: Casa din Dunãre, 1974,
Pasãrea sufletului, 1981, Tãcerea de piatrã, 1982,
Coroana munþilor, 1983. Ele întregesc profilul
unui mare patriot, poet, prozator, istoric, folclorist,
„apostol al românilor timoceni”, „un luptãtor
redutabil pentru conservarea ºi promovarea
tradiþiilor ºi identitãþii culturale a Banatului
istoric, un om de mare suflet ºi un coleg dãruit
celor din jur”. cum s-a scris la dispariþia sa într-un
început de octombrie 2012. Rîndurile noastre se
adaugã ºi ele ca un omagiu postum adus comili-
tonului nostru de la Astra timiºoreanã.

Note:
1. Nunta lui Gruia formeazã ºi obiectul unor

balade nord-dunãrene. Dupã ce constatã comunitatea
tematicã a acestora, universitara timiºoreanã Doina
Comloºan, venind cu exemplul cãsãtoriei lui Gruia
cu zîna din mãr, în textul publicat în „Tribuna”, din
1889, constatã „soluþii narative ºi artistice” originale,
superioare, în variantele bãnãþene (Studiu introductiv
în George Cãtanã, Basme poveºti ºi balade, Facla,
Timiºoara, 1984, p. 22).

2. Cristea Sandu Timoc, Cîntece bãtrâneºti ºi
doine, ed. cit., p. 14-15; 469-70.

3. idem, Poveºti populare româneºti, Minerva,
Buc., 1988,  p. 353.

4. Idem, Poezii populare de la românii din Valea
Timiocului, ediþia a 2-a, Editura Ager, Buc., 2007,  p.
313-314.

5. V. Iordan Datcu, Un mit – Toma Alimoº, Ed.
Universal Dalsi, 1999, p. 57-69: 77-81.

6. Mircea Muthu, Douã ipostaze ale timpului
tragic, în „Convorbiri literare”, nr. 9, sept., 2005, p.
9. V. ºi Ion Ganea, Variantele baladei populare
„Chira Chiralina” ºi ecourile ei în literatura scrisã,
1977.

7. Sã menþionãm acum cã principalul informator
al lui Cristea Sandu Timoc, consãteanul sãu Sima
Prunaru (Prunarevici), veritabil rapsod al românilor
sud-dunãreni,  formeazã obiectul volumului publicat
de cercetãtoarea muzeografã Elena Ramona
Potoroacã în 2011 la Sibiu, intitulat Pagini de folclor
românesc din Serbia. Texte din colecþia lãutarului
Sima G. Prunarevici (1888-1969), despre care ne
propunem sã vorbim mai pe larg cu un alt prilej.
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