DECEBAL IN EPOPEELE NAŢIONALE
de TRAIAN CANTEMIR

Conştiinţa

unităţii

naţionale este un

atribut al fiinţei

poporul-ui

nostJ:u car� datează ·de la primele lui ··incep\lturi. A fpst intre.ţinută atit

de �laţiile continue dintre românii de pe cele două versante ale Carpa
ţilm�, ci t şi de eveni mente le istorice ·care au -avut loc. in de cursul V'Ni!mu
rilor.

Scriptic s-a manifestat incepind cu pr.edosloviile lui Coresi şi con
tinuind cu proza meşteşugită a cronicarilor mi.reni. Vi.b raţi i deosebite
eunoaşte că tre :.'firşituJ secolului al XVIII-lea, cind Şcoala ardelean ă dă
.semnalul redeşteptăorii naţionale. Făcînd uz de intregul arsenal istorica
lingvistic al timpurilor de atu nci , reprezentanţii acestei m i.şcări transil
văncne >cer egali tate in drepturi cu celel al te naţionalităţi conlocuitoare
din . Imperiul Habsburgic, demonstrind legalitatea revendicărilor. Ac
ţiunea lor Tevoluţionară a avut un puternic ecou n u numai î n cupri nsu l
conglomeratului etnic nustriac, ci şi mai departe, în Principate. Aici,
s ub impulsul .curentului romantic, noul suflu a ngajează o serie de s pe cii
poeti-ce care au avut o indiscutabilă co ntribuţie la promovarea, in primul
rîrid, a idealului naţional de independenţă. Printre acestea un rol im
portant 1-a jucat epopeea.
Deşi formă a literaturii clasice, ea n-a constituit o piedică în susţi 
nerea aspiraţiilor de veacuri ale poporului nostru, ci dimpotrivă. Faptul
se poate O'bser.va din co nţinutul Ţiganiadei l ui Ion Budai-Deleanu, care,
in cele 12 ointuri ale ei, cere albolirea monarhi:ei, ill!Stitu:i.rea republicii
burgheze, deplină libertate naţională, drepturi egale pentru toate clasele
sqciale. Epopee le di n principate se dif erenţiază . de cea a lui I . Budai
Deleanu în sensuJ. că nu cumulează atitea năzu inţi , fiind mai modeste.
Punind iniţial accentul pe libertatea naţională, n-o văd realizabilă decit
prin fo rţa armelor. !n condiţiile suveranităţii tu�ti, acesta era sin
gurul mijloc, qupă v iz� p narii timpului, care avea sorţi de izbindă. De
aceea, la reinfiinţarea armatei române evenimentul e consemnat nu nu
mai de presă, ci şi de lirica lui I ancu Văcărescu şi Vasile Cirlova, care
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semnează memol'labilele marşuri inchinate "oştirii române". Că tineretul
revoluţionar a a'Vut dreptate in aprecierea posibilităţilor de eliberare
naţională o dovedeşte ră2'Jboi.ul de independenţă din 1877.
Nu e de mi.rare deci că epopeele naţionale se inspiră din faptele de
arme ale celor mai vrednici donmitori. Cum dintre aceştia cel ce se
remarcă mai mult atît pe cimpul de bătaie, cit şi .pe plan politic este
Ştefan oei Mare, o parte din naraţiunile noastre �n versuri, chiar dacă
n u sînt terminate sau reuşite, i!1 iau pe el ca personaj central . Ne refe
rim la AproduZ Purice a lui C. Negruzzi, la Din zile mari a lui St. Iosif ,
1a Ştefaniada lui Ion Pop-FJorantin. Din cetlia•lţi, voevozi de prestigiu ai
istoriei noastre mai figurează in conflictul epopeelor Dragoş-vodă, Radu
Negru, Mihai Viteazul. De atenţie aparte se !bucură Decebal. Deşi se si
tuează dincolo de istoria românilor, Deceball ne aparţine prin etnoge
neză, prin continuitatea pămîntului pe care-I stăpînim, prin moşteni!rea
spirituală rămasă de l•a el şi de la ai lui. Ca şi voevozii noştri de mai
tirziu, Decebal a luptat pentru integritatea teritoriului şi libertate a po
porului pînă la jertfa supremă. A fost un conducător �nzestrat cu mul
tiple calităţi.
'In epopei apare intii in Traianiada. lui Balintineanu. Lucrarea are
două versiuni. Prima apare in 1869, iar a doua in 1870. Tratează cele
două războaie ale romanilor cu dacii. E o epopee rew;ită. Urmează in
deaproape adevărul istoric. iPareurgind epopeea, Bolintineanu faci do
v:ada cunoaşterii unei bibliografii bogate oare ii oferă posibilitatea să
tMteze subiectul pe dimensiuni extinse. Stăruie mai mult asupra pri
mului război al romanilor cu dacii. Il consideră pornit dintr-un firesc
sentiment de demnitate a împămtului fl'ra.ian, care nu .putea suporta
oa imperiul roman să plătească daci lor tribut. VOIIbind de .realitatea cu
noscută, BOOintinean u se postează alături de tmpărat, condamnind con
diţiUe dezonorante ale păcii 1noheiată după lupta de la Tapae. "Dar
Roma dă tribut la daci" zioe autorul. Considerind faptul ca degradant
şi inadmisibil pentru prestigiul imperiului, il subliniază tn versuri de
nestă pini tă indignare : "o, ce ruşine 1 1 Ce crudă umilinţă. Domiţian cu
tine 1 Ai fost invi ns pe Istru, tu ce plăteai tribut. 1 Te l ăudau pe tine
atunci modulatori i , 1 Dar iţi .formau cunune de spine rizătorii. 1 Traian
ridică arme şi vine 'În Moesia. j Să turbură barbarii şi tremură Dacia" 1•
Din Moesia impăratul roman îşi trece trupe1e peste Dunăre . După
epopeea lui Bollintineanu, el împarte legiunile in două corpuri expedi
ţionare. Pe primu l "Il tri mi te pe valea Cernei ca să ocupe drumul / Pe
Teisa-n 1Jdt hmgul, iar celoaillt corp Traian. / Pe l�ngă Olt trimite sub un
erou roman" 2.
In ·asemenea imprejurări, Decebal cere oştenilor săi să se lupte cu
a:bneg·aţie şi să- şi apere ţara pînă la ultima pică tură de singe. El le
am inteş te că în războaiele anterioare victoria a fost de partea lor. Ea
1 Epopei naţi0114le, Ediţie lngrijită, prefaţată şi note de Teodor Vârgolici, ·Edi
tura MinerV'a, Bucureşti, 1979, p. 1 06.
2 Ibidem, p. 109.
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ale romanilor, De
recurge la ajutorul
vecinilor, a sarmaţilor. Ultimii ii pun la dispoziţie trupe de cavalerie
·oare joacă un rol important in confruntarea annată dintre cele două
popoare. Totuşi romanii înving, deşi suferă pierderi însemnate.
Descriind bătălia cu minuţie, autorul reuşeşte s-o redea in tot dra
matismul ei. Nu urmăreşte n u mai fazele principale ale luptei privită in
ansmnbl'l,l, ci şi bravura eroilor. Pe Decebal U prezilntă artit in posturi de
co mandant, cit şi de luptător individual, subliniindu-i curajul 'Şi vitejia.
Datorită acestor calităţi "Cad sub loviturile-i multe din vieţile 1 Scumpe
romanilor, mor mulţi romani. f Mulţi capi de armie dintre .sălbatica 1
Oaste a Rinului, .populi germani"3. Tot�i sorţii izbinzii înclină de
partea atacatorilor. In consecinţă "Regele Daciei" primeşte condiţiile
grele ale păcii, pentru că speră ca sub apaorenţa supunerii să-şi refacă
armata şi să recapete libertatea ţării.
Informat de intenţiile de răzvrătire ale invinsului, Traian incepe al
doilea război cu dacii. Decebal intervine din nou la vecini, solicitindu-le
ajutorul. Popoarele di n jur. in·să i-d refuză, pentru că Tegele Daciei li se
pare prea mindru, prea "trufaş". Unele din ele "d-ambiţiune pe Decebal
acuză". In felul acesta Bolintineanu încearcă să motiveze şi a doua în
frîngere a lui Decebal. Măritul rege însă nu poate fi altfel, pentru că
pînă atunci el a f os t acela care şi-a impus voinţa şi autoritatea atit în
cuprinsul Daciei, cit şi in ţinuturile din jur. Cei care i se adresează ii
spun .,Rege al {[)aciei şi ·al •Panoniei şi ail pămîntului ce-i zic Tll"ibul, rege
al Ilirii şi al Vindelicii" 4. Deţănind atîtea titluri , intenţiile lui de a scăpa
de d ominaţia romană sint psihologiceşte motivate. Sub aspectul acesta
trebuie înţeles şi faptul că pentru a-şi reface armata şi a-i reda Daciei
libertatea nu pregetă să întindă mina pină şi rivalului său Vesura, regele
i·asigilor. Acesta insă nu-l iartă pe ntru ţinuturille de care il deposedase
şi-1 aruncă in inchisoarea unui turn de cetate. Amănuntul aminteşte de
turnul Londrei din dramaturgia lui Shakespeare. Trăsăturile romantice
ale epopeii ·fac ca rrilia, soţia lui Vesura, să se indrăgostească de Decebal,
şi să-1 salveze. Sen timentele ei mel'g atit de departe, incit mai tirziu
partici pă la lupta impotriva invadatorilor �i moare alătwi de viteazul
rege. Decebal şi Tilia nu e si ngurul cuplu oare întreţin legături intime.
Pe !fundalul epopeii se profilează şi altele, formate din femei dace şi ti
neri romani . }l"antezi·a creatoare a lui Bolintineanu le utilizează pentru
a prefi.gura �terea poporului român. Deşi e preocupat de mersul iu�
telor, scriitorul acordă atenţie şi unui conflict de ordin secundar. în ca
drul căruia intervin elemente de viaţă diurnă.
Bravura de care au dat dovadă dacii m confruntarea lor cu romanii
este .reţinută şi în Negriada lui Aron Denuşianu, a părută in 1879. Deşi
tratează intemei erea Munteniei, epopeea evocă episodic \lupta romanilor
3 Ibidem, p. 132 .
4 Ibidem, p. 178.
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cu dacii pentru a face legătura între primele noastre inceputuri isbotice
al doilea descălecat. Cintul din epopee rezervat rememorării trecutului
antic nu înfăţişează ambele războaie ale lui Traian cu dacii, ci numai
ultimul. Spre deosebire de Bolintineanu, Aron Denu�ianu e mai rezu
mativ în expunerea, evenimentelor, mai limitat. Renunţă atit la culoarea
looală <Şi la obiceiurile populaţiei practiCţtte in diverse ocazii, cît şi la
i'Ciilele intervenite între căpeteniile romane şi descendentele d ace. Ex
cursul său narativ are mai mult un caracter documentar.
Dacă acţiunea epopeii lui Aron Denuşianu este mai S<:hematică şi
mai restrînsă, poetul neapelind la ·complexitatea vieţii localnicilor, dez
voltă în schimb lumea mitologică, angajîndu-i personajele intr-o luptă
similară celei pe care o duc oştile rivale. In Negriad.a, Traian iese mal
puţin in relief ca in epopeea lui Bolintineanu. Cel care ocupă un spaţiu
larg ·in planul naraţiunii este Decebal Autorul ii arată intreaga sim
patie, subliniindu-i' curajul şi dirzenia. Apreciindu-i calităţille de om po
litic şi strateg, ii conferă epi·tete din cele mai alese. Cel mai frecvent e
uti liza t "măreţul rege-al Daciei". Eroii secundari cu oare Decebal vine
în contact i se ad resează şi ei cu multă condescendenţă : "O , mare De
cebale ! " 5, "Neinvins, atotputinte, divine Decebale ! " li " N e muritoare
rege" 7.
Deşi conţinutul epitetelor denotă o adîncă admiraţie faţă d e regele
Daciei, unele din ele s'înt întrebuinţate impropriu. Odată ce s-a depăşit
primul război romano-dac, termeni i "neinvins" şi ",atotputernic" nu se
mai potrivesc .realităţii. Ei sînt inadecvaţi �i pentru faptul că intre cu
prinsul lor şi faptele pe caore le narează Aron Denuşianu nu există o
aşteptată concordanţă. Dimpotrivă. Deşi lui Decebal i se spune "nein
vi ns" şi "atotputernic", acesta nu face dovada calităţilor ce i se atri
buie, pentru că în lupta lui cu Adrian, viitorul impăTat a l Romei, cade
răpus de spada rom anului : .,Dar Adri an oa stinca pe locu-i se-nt.Ji 
reşte / Şi-adinci �i largi virtejuri cu spada invîrtejînd, J Pe Dece ba l in
creştet din nou a'Şa-1 trăsneşte 1 Cit împregiu1·u-i lumea se-ntoarce-ntu
necind. 1 El 'in genunchi se-ndoa ie căci spada adinc pătrunse / Pri n
coif, 'Şi-n 'giur pămîntul începe-a-se-ncrunta. l Cumplită spaimă-atuncea
pe daci pe toţi i-ajunse. 1 Ei spadele rotindu-şi, aleargă spre a-l
scă:pa. 1 I ngen uncheat şi-n sin·ge el incă tot se luptă, 1 Şi ·două mari şi
grele loviri încă a respins" t�.
In împrejurările expuse, sentimentul pe care-1 incearcă lectorul f.aţă
de conducătorul dacilor nu mai este cel de admiraţie, ca de obicei, ci
unul de compasiune. Aron Densuşianu greşeşte, a-bătîndu-se de la adevă
rul istoric. Vroind, robabi l să ex pl ice de ce Decebal ajunge la actul dis
perot al sinuciderii, U î nfăţişează in postura de rănit grav, incapabil să
f�că faţă s itua�ei . In felul acesta ii ştir-beşte însă aureola atributelor con-
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Ibidem, p. 265.

6 Ibidem,

p.

280.

7 Ibidem, p. 291.
8 Ibidem, p. 288.
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ferite, păstrlndu-i doar pe cel al demni tăţii . Sinucigîndu-se, Decebal nu
face un a ct singular, i�it din comun, căci i storia dacilor arată că �i
Dapix, stăpînito�l get al ·Dobrogei de mijloc a procedat la fel in con
flictul lui cu romanii din anul 28 i.e.n. E un gest care sublin iază nu nu
mai caracterul dacilor, ci şi prin ci pii le lor religioase.

Eminescu a fost tentat de ·figura impunătoare a lui Decebal. Şi
el a incercat să-1 prindă 'in versurile ritmat� ale unei epopei. Fiind însă
un poet prin exceilenţă liric, a ezitat să ridice o construcţie epică de pro
porţii, axate pe un conflict etajat, plin de episoade complimentare, me
nite să caracterizeze eroii. Din cauza structurii sale sufleteşti, planuri le
pentru visata sa epopee, răma se printre manuscrise, au extindere re
dusă, autorul intenţionînd să se angajeze intr-o lucrare numai de patru
cinturl şi nu 1 2, cum era uzanţa Il. lntitul in d-o Decebal, pune accent pe
ulti ma confruntare armată dintre daci şi romani. Cum tehni ca epopeelor
oerea ca în conflict să intervină zeităţile şi personajele mitologice, Emi
nescu păstrează procedeul, vădind vi zi b i lă predispoziţie pentru lumea
supranaturală. E o particularitate caracteristi·că romanticilor. lnclinaţia
spre ireal se evidenţiază chiar din planul primului cînt al lucrării , căci,
după notele l ăsa te d� poet, epopeea trebuia să se i naugure ze cu figuTa
lui Ogur, u n c·intăreţ orb ca 'Şi Homer, care, urcat in carul s oarelui , des
cinde pe pă mî ntul Daciei pentru a pregăti poporul �a luptă impotriva
romanilor. Cintul al doilea are un conţinut mm realist, infăţişirul prepa
rativele de război ale Romei, const.ruirea podului de peste Dunăre, alianţa
dacilor cu popoarele învecinate pentru a rezista presiunii atacatorilor. Pl a
nul cin tul u i al trei lea cuprinde �upta de sub zidurile Sarmisegetuzei, i ar
al patrulea, îngenunchierea vitea zul ui popor.

Şi

Proiectul n--a prins viaţă. Totuşi încercările de a-l îmbrăca in haina
\'ersurilor n-au lipsit. ln urma lor au apărut mai multe poezii postume
din ·oare fac pa!I"be Memento mori, Panorama deşertăciunilor, Sarmis, Ge
menii. La acestea trebuie a dăugată Rugăciunea un.u i dac, publica tă in
Convorbiri .literare din 1879. Ele nu se pot integ.ra unui tot organic din
aceleafii motive pentru care nici Coşbuc n-a izbutit să creeze o epopee
naţiona:lă. Ca şi poemele acestuia Nunta Zamfirei, Moartea lui Fulyer,
Ideal etc. şi creaţiile lui EminescJ. n-au acelaşi număr de sila!be şi a

ceeaşi compone11ţă strofică. Diferenţi e rile existente fac ca lucrările ci
tate să rămînă entităţi de sine stătătoare. Ceea ce le este comun e atmos
fera daci că , sentimentul pa triotic. Transcriindu-le în diverse modalită i.,
Eminescu dovedeşte lipsa unei viziuni epice care să subordoneze ideii
ceqtrale datele oferite de istorie. Lăsîndu-se atras de ep,isoade i maginare ,

ţ

care-i aduc sati sfacţii imediate, neglijează primordialitatea conflictului.

Totuşi poeziillor postume nu li se pot oontesta calităţile. Ceea ce le oon

feră savoare este lirismul descrierilor. Artist în prezentarea naturii, are
acum ocazia să-i contureze in special aspectele montane, căci d acii sint
oameni ai înălţimilor

:

9 Teodor Vârgolici, Prefaţd la Epopef naţionale, pp. XIX-XX.
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Lîngă rîuri argintoase, care mişcă-n mii de valuri
A lor •glasuri înmiite, printre coch-i, printre dealuri.
Printre bolţi săpate-n munte, 1unecind 'intunecos,
Acolo-s dumbrăvi de aur cu poene constelate ,

Codri de argint ce mişcă a lor ramuri luminate
Şi păduri de-aramă ro.'1ă răsunind armonios.
Munţi se-nalţă, văi co'boa•ră, riuri limpezesc sub soare,
Purti nd pe alllbia lor albă insule fermecătoare
Ce par straturi ·uriaşe cu copacii infloriţi Acolo Dochia are un palat in stince sure. . .

Memento mori 10
Descrierile de asemenea gen ocupă in Mem.ento mori mari spaţii
lirice, confirmind inepuizabila imagin aţie a poetului , forţa sa creatoare.
Ele insă nu compensează laturo epică.
Di n toate poeziile de extracţie dadcă cea oare se i mpune atit prin
atmosfera timpurilor, cit şi prin bogăţi a amănuntelor existen ţial e este
Memento mori. �i redă luptele dacilor cu romanii, Decebal nu apare
decit fugitiv, la sfiTişitul con:fll:ictului, blestemindu-şi adversarii :
Decebal palid ca murul vărui t în nopţi cu lun�
Se arată la fereastră şi �i intinde alba mină
Moartă din hlamida neagră ce-l acopere ,pe el.
El vorbeşte. Şi ·profetic glasu-i secolii pătrunde,
Sufletul naintee morţii \luminează a vremii unde,
Gindul lui, o prorocire-vOTba

lui, mărgăritar.

Infrint de forţa covîrşitoare a romanilor, Decebal se consolează la
gin dlll că !fi ecare fiinţă şi societate umană are evoluţia şi involuţia ei. In
conseci nţă nici Roma n u va dăi nui o veşnicie. Şi ea V'a îngenunchea in
faţa legilor imuabile ale naturii. Istoria se repetă. Ideea nu aparţine nu
mai poemului Memento mori, ci �i planurilor de epopee trecu te in re
vistă. Ca şi in acell.e planuri şi 1in Mem.ento mori lupta dintre ·daci şt
romani se dă mai mult intre zeii celor două tabere decit intre o ş ti ri le te
restre. O altă particularitate comună a ·celor două lucrări e că d upă con
fruntarea oarn1ată intervin zeităţile nordice care pun la cale desmem
bmrea imperiului roman.
tn Florinta, fragmen tul de epopee al lui I. I. Bumbac, apărut in trei
variante (1878, 1 879, 1 880) luptele dintre daci şi romani sînt doar schi
ţate . Pe autor nu-l interesează desfăşurarea lor dramatică, pentru că
naraţiunea nu urmăreşte prooesu!l. de formare a poporului român, ci re
zistenţa lui ln faţa rnigmţiilor istorice. In asemenea con d iţi i , Traian şi
Dece!bal apar doar in citeva versuri oare prezintă cucerirea Sa.rmi-segetu
zei : "Dar nici Oltul ce turba, uragan ul ce urla 1 Pe Traian nu-l reţinu,
calea nu i-o abătu, / Nu-l opri să n u străbată la cetatea minunată, 1 Ege
tuza lui Sannise unde Decebal se-nchise / De-mpreună cu alţi daci, frun10 M. Eminescu, Operf!, vol. IV, Poezii postume, anexe, introducere, tabloul edi
ţiilor. Ediţie critică ln1rijită de Pe11pesslclus, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti,
1952, p. 123.
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taşi nobili 'Şi luptaci ". lnvinşi de legiunile romane, dacii din cetate "Să
trăiască nu mai vor, iau otravă toţi �i mor", împreună cu Decebal.
Felul cwn narează I. 1. Bumbac lasă de dorit. Epopeea lui nu satis
face exigenţele unei lucrări de calitate. Constitui tă din versuri populare
duble, care totalizează 16 silabe, autorul nu desfii nţează rima din mijlo
cul lor, ci, dimpotrivă, o cultivă. rn felul acesta versurile constituie o
unitate de sine stătătoare oare n-are legătură, din punct de vedere al
rimei, cu versurile antecedente şi cu oe.le succesive.
Odată ce uni·rea principatt!dor s...a .tnfăptuit şi independenţa ţării a
devenit o realitate, poporul român nu s-a putUt declara pe deplin mul
tumit de realizările obţinute, pentru că Transi lvania rămăsese in afara
Jruntariilor politice ale ţării . Strădania de a. o incorpora in limitele a
oelui18Şi des tin a mobi liza t din nou forţele pr'og·resiste, făcîndu-le să a
peleze la toate mijloacele posibile pentru desăvîrşirea unităţii -naţionale.
In această acţiune n-a fost neglijată nici literatura. Efectul pe care 1-a
avut asupra opiniei publice il confirmă versurile lui Octavian Goga. E
popeele care se pun şi ele in slujba aceluiaşi ideal se i ntitulează de astă
dată Daciada. iPr·ima Daciadă, .publicată in 1 885, nu este închinată Daciei,
c:um lasă să se inţeleagă titllul, ci domniei lui Mihai Viteazul. Prin Da
ciad.ă, Ioan N. Şoimescu vizează , ca şi Kogălni·ceanu, mai inainte pri n
Dacia literară, uni·rea celor trei principate, ale căror teritori i , pe vremi ,
au făcut ·parte di n marele regat al lu i Decebal. Pînă să se oprească asu
pro evenimente lor carre caracterizează epoca lui Mihai Viteazul, autorul
trece in revistă ·f azele mai im portante ale existenţei noastre naţionale
oare premerg unirea infă ptui tă de domnitorul muntean. Le inaugurează
eu cucerirea Daciei. Despre rbboaiele care au transformat-o in provincie
romană susţine că :au fost "singeroase", fiind purtate de "un popor brav
i n luptă, ce n-a cunoscut jugul şi a preferit să peară decit să stea-n sclă
vie" u. Decebal e trecut sub tăcere. Sfî rşitul lui e ·î nsă sugerat .prin actul
funest al dacilor învinşi.
Tot Daciada poartă titlul ·şi epopeea lui G. Baronzi, apărută în 1 890.
Spre deosebire de Daciada lui Şoimescu, epopeea lui Baro nzi este dedi
cată in exclusivibate întîmplărilor petrecute in vechea Dac i e . Descriind
cele două războaie ale lui ·Traian cu dacii, auk>rul nu dă amploare �upte
lar, ci le prezintă succint. N_.are viziunea dramatică a i•căierărilor şi nu
se opreşte asupra eroilor celor două talbere ca să le reţină actele de vi
tejie. Concesie face doar lui Decebal, dar şi aceasta este limitată la
citeva versuri : "Decebal, călare pe-un jerpan cwnplit 1 Nu-şi mai deş
ol�tează •braţul oţelit 1 De pe al spadei sale sîn.geros tăi'Ş 1 Ce răstoarnă
cete de romani clipiş" 12 .Interven-ţia are loc in primul război. tn cel de
al doilea participarea lui Decebal la luptă nu depăşeşte cu mult spaţiul
primei menţiuni : "Decebal ini unnă oastea şi-a chemat. 1 Numărul ei insă
pare-mpuţin181t, 1 Dar era o oaste de panduri fruntaŞi, 1 De haiduci a•

I l Epopel naJionole, p. 542.
12 I bidem, p. 713.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

TRAIAN CANTEMIR

42

marnici, de feroşi plăiaşi. 1 El porni înda·tă la resbel cu ei 1 Ca · un leu
oe duce turma ailtor lei 1
.In deşert fu totul, dacii au pierdut, 1 Ţara
lor sub jugul Romei a căzut" ta.
Deşi epopeea este deficitară din punct de vedere al re1atării felu
lui cum s-au desfăşurat războaiele, ei nu-i lipse$te conflictul menit să-i
susţină construcţia şi să refacă atmosfera timpului. In cadrul intrigii an
..

ga}ate, autontl nu se mărgineşte să dea numai aspecte de viaţă măruntă,
d dezbate şi .probleme de importanţă majoră cum este convieţ.uirea din
tre învinşi şi invingători sau increştin.a.rea populaţiei. La acestea se a
daugă utilizarea unor întîmplări neprevăzute oare impulsionează mersul
acţiunii.
O altă particularitate ·a lucrării lui Baronzi este f·recvenţa monolo
gurilor de extindere. 'Imbibate de un reto.rism patetic ele transcliu stă
rile sufleteşti ale ·eroilor, gindurile lor intime, amintin-d prin tiradele loc
de procedeul dramaturgilor tfmncezi de la sfîrşitul secolului al XVIU-lea.
Din pal"ICUI'gerea acestor monologuri reiese nu numai situaţia precară in
oare se găseşte regele iDaciei, ci rşi lupta lui interioară înainte de a-!)i
răpune zilele. Ceea ce:.} determină să prefere moartea este sentimentul
tiemnităţiL "Decit sclav, mai !bine sufăr mii de morţi" declară biruitul în
momentele lui de cumplită desnădejde.
Tot in cadrul monologurilor pe ·caJre le debitează Decebal in pragul
prăbuşiri i mai trebuie remarcat că deplîngînd dărămarea Sarmi�egetu
zei, el foloseşte aceile�i mijloace expresive şi aceeaşi rimicitate a ver!'u
rilor de oore a făţ:ut uz. şi Cirlova în cuno,c;cuta elegie Ruinurile Tîrgo
viştei : "Vai, Sarmise.getuza, · te-ai lăsat să oazi, l Şi astăzi zaci sub um
bra negori�or tăi :brazi ! f Zidurile-ţi -nalte ţi s�au dărămat, 1 Numele sub
e1e ţi s-a-nmormîntat. l Unde ţi-i acuma fala din trecul ? 1 In ui tarea
lumii tot a dispărut . 1 Ah, de cită j:ale cerul ţi-e cuprins ! 1 Intr-o noapte
neagrr-ă s oare le ţi s-a stins ! " H. Influenţa preromanticului muntean e o
consecinţă firească determinată nu numai de similitudinea. ruinelor, ci şi
de sentimentul de regret după gloria pierdută.
Deşi in epopeele naţionale Decebal apare in postura inyinsului, el se
bucură totu�i -de aprederi unanime. Atit nuvelistica, dramaturgia, cit şi
epica noas tră versificată il consideră ca pe unul din cei mai vrednici şi
mai -distinşi conducători ai vechii Dacii. Calităţile lul deosebite 1-au Iă
cut să treacă drept ex-emplu de virtute ostăşească şi pricepere politică.
Datorită marilor hci virtuţi, epopeele .au văzut in el simbolul omului de
care a avut vara nevoie în epoca premergătoare unirii Principatelor, cit
şi .mai tîrzitu, cind s-a pus problema unirii ·Trensilv.an.iei. Fiind specii
epice de largi posibilităţi evocative, epopeele dedicate lui Decebal au
adus o oontdbuţie incontestabilă la mobilizarea conştiinţ.ei naţion·ale· in
momentele vieţii noast.re politice d.e importanţă istorică.
,

13 Ibidem, p.

782 .
14 Ibidem, p. 751.
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DECEBAL DANS LES l!:POPEJ!:S NATIONAUX

Dans les conditions de la suzerainete turque, le peuple roumain a conssidere
Deoabal comme !'exemple de l'homme qui pourrait lui rendre la liberte et assurer
l'unite nationale En tant qu'excellent stratege et proeminent dirigeant politique du
payis , le roi de la Dacie est devenu de cette maniere le heros des plusiers epopees
.

roumains qui ont mobilise la oonscience des masses pour des actions revolution
Les premieres ont milite pour l'union et l'independence de la Moldavie et
de la Valachie. Lel dernieres se sont propose a contribuer ă l'unification de la
Transll vanie.

naires.
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