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The Ballad „Meșterul Manole”: an Archetypal Interpretation

Abstract
In this article, the interpretation of the ballad „Meșterul Manole” found 

expression in an archetypal perspective, in correlation with the message of ideas, the 
legendary-historical significance and the sources of mythical inspiration. A symbol 
of the aspiration for the perfection of a work of art, the ballad is a masterpiece of 
universal inspiration, where the motive of human sacrifice in the service of a social, 
aesthetic, spiritual ideal becomes the essence of our millennial spirituality, is the artistic 
synthesis of a sacred space of values their fundamentals. One of the distinctive features 
of the ballad is the opening to new areas of mythical transcendence, orientation to 
some original images, with an ancient mythological substratum, prone to successive 
changes, to reveal new dimensions in the aesthetic perception of the world, in the 
context of serious meditations on life. and death, fulfillment, and sacrifice, about the 
perpetuation of the human spirit through creation.

Keywords: sacred space of values, historical synchronization, elegiac chords, ballad 
versions, general-human values, myth of the creator, mythical-ritual initiation, sacred 
history, metaphorical associations, the sacrifice of building.

Rezumat
În articolul de faţă şi-a găsit expresie interpretarea baladei „Meşterul Manole” 

dintr-o perspectivă arhetipală, în corelaţie cu mesajul de idei al semnificaţiei legendar-
istorice şi al surselor de inspiraţie mitică. Simbol al aspiraţiei pentru desăvârşirea 
unei opere de artă, balada reprezintă o capodoperă de inspiraţie universală, unde 
motivul sacrificiului uman, pus în slujba unui ideal social, estetic, spiritual, devine 
esenţa spiritualităţii noastre milenare, este sinteza artistică a unui spaţiu sacru de 
valori circumscrise în aspectele lor fundamentale. Una dintre trăsăturile distinctive ale 
baladei constă în deschiderea către noi zone de transcendenţă mitică, în orientarea către 
nişte imagini originare, cu un substrat mitologic străvechi, predispus modificărilor 
succesive, pentru a dezvălui noi dimensiuni în percepţia estetică a lumii, în contextul 
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unor meditaţii grave despre viaţă şi moarte, împlinire şi sacrificiu, despre dăinuirea 
spiritului uman prin creaţie.

Cuvinte-cheie: spaţiu sacru de valori, sincronizare istorică, acorduri elegiace, 
versiuni baladeşti, valori general-umane, mitul creatorului, iniţiere mitico-ritualică, istorie 
sacră, asociaţii metaforice, jertfa zidirii.

Balada „Meşterul Manole”, una din cele mai reprezentative scrieri din 
patrimoniul nostru folcloric, dezvăluie destinul creatorului de frumos, „reprezintă 
o sinteză şi un simbol al unui destin artistic, o proiecţie într-un spaţiu spiritual mitic, 
a unei existenţe care s-a identificat cu frumosul şi s-a devotat creaţiei” (Ciompec, 
1979, p. 115). Necesitatea studierii acestei balade rezultă dintr-o serie de principii 
metodologice, cu anumite determinări istorico-sociale, în rezultatul interferenţei 
diferitor straturi culturale. Drama omului de creaţie predispus unui consum interior 
pentru desăvârşirea unei opere de artă, ideea despre jertfa zidirii şi aspiraţia spre 
absolut determină, în linii mari, substraturile arhaice concretizate în mesajul baladei. 
Originea acestui subiect îşi poate găsi expresie în dependenţă de anumite principii 
estetice, avem în vedere un rit fundamental de întemeiere condensat într-o istorie 
sacră despre mănăstirea Argeşului, aşa cum a fost atestat ulterior în documentele de 
epocă, fiind vorba de „vechiul substrat de tradiţii şi legende al jertfei zidirii… comun 
întregii umanităţi” (Vrabie, 1966, p. 70). În mai multe variante înregistrate pe teren, 
vedem o tendinţă de contaminare şi adaptare a materialului de circulaţie folclorică 
unor criterii artistice noi. În majoritatea cazurilor, este respectată convenţia clasică, 
iar naraţiunea epică este plasată între ficţiunea mitică şi sincronizarea istorică, 
evoluând sub semnul unei regăsiri spirituale. „Localizarea la Curtea de Argeş  
a temei despre zidirea femeii, cu marea ei putere de a impresiona, accentuează  
I. Taloş, a avut consecinţe numeroase asupra poeziei înseşi, înainte de toate,  
ea a atras bogata floră de legende care circulau anterior în legătură cu mănăstirea…” 
(Taloş, 1973, p. 264), generând nişte situaţii inedite în asimilarea surselor mitico-
legendare. În consecinţă, după cum afirmă în continuare exegetul, „cu ocazia 
noii localizări” nu numai că se poate depăşi „un caracter oarecum etnografic”, 
dar are loc conceptualizarea valorilor, este „un exemplu desăvârşit de întinerire 
a temelor folclorice” (ibidem, p. 264). 

Acţiunea baladei se desfăşoară în dependenţă de circulaţia variantelor:

„Pe Argeş în jos,
Pe un mal frumos” (AF AŞM, 1966, f. 10).

sau
„Pe un plan frumos” (AF AŞM, 1968, f.86).

unde
„Plimbă, mi se plimbă,
Domnul Negru Vodă,
Cu opt telegari,
Nouă meşteri mari,
Cu Manole zece,
Care mi-i întrece” (AF AŞM, 1968, f. 86-90).
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În opinia specialiştilor (Munteanu, 1982, p. 308), Negru Vodă figurează în 
baladă în locul lui Neagoe Basarab, din porunca căruia a fost construită mănăstirea 
de la Curtea de Argeş. Dorind să ridice o biserică „cum n-a fost alta”, în unele 
versiuni, însuşi domnitorul participă la alegerea unui „loc de mănăstire” şi porneşte 
în căutarea unui „zid vechi şi mucezit, demult părăsit” (AF AŞM, 1968, f. 86-90). 
Într-un text depistat în sudul Basarabiei (astăzi în regiunea Odessa), aflându-se în 
căutarea zidului, Manole cu meşterii îl întâlnesc pe „Noiam purcăraş”, care-i duce 
la locul râvnit:

„Mult că n-a umblat,
Peste zid a dat”  (AF AŞM, 1968, f. 86-90). 

Motivul surpării zidurilor se împleteşte cu necesitatea de a fi sacrificată  
o fiinţă omenească şi „zidirii” acesteia în temelii. Manole are revelaţia unui vis, care 
va salva, în cele din urmă situaţia şi decide: 

„Cea dintâi femeie, soţioară,
Care s-a ivi,
Mâine-n zori de zi,
Cu vin de băutură,
Cu brânză de mâncătură,
Pe-ea s-o suim,
Pe zid s-o zidim”  (AF AŞM, 1966, p. 10-12).

Cronologizarea motivului pare să fie determinată de nişte colizii interioare, 
care aprofundează sursele de inspiraţie mitică. Ceea ce Negru Vodă porunceşte „ca 
domn”, se converteşte prin sacrificiul lui Manole într-o valoare estetică superioară, 
devine un „teribil memento pentru toţi slujitorii artei” (Caraman, 2000, p. 201). 
Cu alte cuvinte, se poate intui drama artistului, care, fiind pus faţă-n faţă cu tirania 
unui despot, îşi găseşte o singură alternativă, de imortalizare prin opera de artă. 
„Zbuciumul lui Manole”, în tendinţa de a zămisli frumosul, „este zbuciumul oricărui 
mare creator de valori umane” (Vrabie, 1966, p. 86). Păstrând prin convenţie 
deschiderea spre mitologie, balada transpare printr-o declanşare de lumini şi umbre, 
indică necesitatea unei jertfe pentru temeinicia zidurilor. Din aceste considerente, 
Meşterul Manole capătă semnificaţia generalizată a creatorului de frumos, conştient 
de gravitatea situaţiei în care se află. Potrivit precizării lui E. Munteanu, el reprezintă 
„pe fiecare creator de artă şi de acţiune, fiecare zămislitor şi întemeietor care să 
îngroape în efortul lui tot ce are mai scump : nu se poate viaţă nouă fără jertfă” 
(Munteanu, 1982, p. 224). Jertfa Meşterului Manole implică ascensiunea omului 
la o dimensiune simbolică, datorită căreia se manifestă rosturile sale existenţiale 
circumscrise în lumina iniţierii dacice.

Modificările parvenite în rezultatul fenomenului de contaminare a diferitor 
elemente şi clişee artistice transferă drama creatorului într-un context estetic aparte, 
unde vedem existenţa simultană a mai multor motive, iar imaginile artistice reproduse 
transpar în relaţie de complementaritate cu unele toposuri de provenienţă mitică, 
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desprinse fie prin filiera unor legende străvechi, fie din experienţa generalizată 
a existenţei umane. Depăşind sfera familiară, observăm prezenţa unor situaţii 
poetice, care vor transpare sub cele mai diferite forme şi la diferite niveluri de 
receptare mitică. Pentru a revărsa o lumină mai discretă asupra condiţiei artistului, 
autorul popular a fixat în sistemul său estetic şi metafora „femeie – biserică”, care 
ar putea fi interpretată dintr-o perspectivă multiplă. Aproape înrudite, aceste motive 
caută să pătrundă în dezlegarea unor taine ascunse ale spiritului omenesc. Cu 
această ocazie, S. Ispas vorbeşte despre „biserica biruitoare” întruchipată „printr-o 
sintagmă familiară creştinismului ortodox” (Ispas, 2002, p. 262). Desăvârşirea 
unei opere semnifică ideea „de sacru, de sublim şi de frumos” – categorii estetice, 
care, totodată, mai sunt orientate şi spre ideea generalizată de neam. Exegeta are 
în vedere, în acelaşi timp, cultul strămoşilor, „recunoaşterea lor, comemorarea şi 
actualizarea actelor sacrificiale, reprezentaţi prin biserica construită de meşterul-
arhitect Manole” (ibidem). Dacă biserica include ideea unei valori sacre, atunci 
femeia atinge aceeaşi dimensiune prin destinul ei, de a perpetua existenţa omenească. 
Păstrând prin convenţie deschiderea spre mitologie, în balada „Meşterul Manole”, 
prezenţa femeii e determinată de un impuls lăuntric, cu semnificaţie dublă – ea 
este născătoarea vieţii şi imboldul spre creaţie. De aceea, mitul creatorului este, 
în acelaşi timp, şi cântecul de lebădă al femeii, care acceptă sacrificiul pentru 
împlinirea menirii sale supreme, de dăruire şi desăvârşire spirituală. Din interiorul 
sufletesc al lui Manole, drama creaţiei este transferată în universul Anei, pentru care 
necesitatea jertfirii de sine devine o condiţie indispensabilă. „În fond, problema 
nici nu este a unei alegeri prin creaţie şi iubire, subliniază L. Rusu, ci a unui singur 
drum: creaţie prin iubire” (Rusu, 1981, p. 208). Odată ce „(…) creaţia mare nu 
poate să se nască decât din tot ce este mai profund, mai nobil, mai generos în fiinţa 
umană” (ibidem, p. 303), ea consfinţeşte rosturile existenţiale, le orientează spre 
culmile transcendenţei universale.

În versiunile atestate pe teren din diferite aşezări din Basarabia, se accentuează, 
în mod special, episodul săvârşirii ritului de sacrificare şi suferinţele femeii jertfite. 
Dacă la început zidirea femeii pare mai mult o glumă şi redă undeva în subtext 
nuanţa unui joc dintre îndrăgostiţi, pe parcurs ea capătă o accepţie dramatică. 
Trecerea de la gluma aparentă la o profundă dramă omenească este redată prin 
lamentaţiile copleşitoare ale eroinei:

„Manole, Manole, meştere Manole,
Ajungă-ţi de şagă,
Că nu-i bună treabă…” (AF AŞM, 1963, f. 117-118),

ca mai apoi să-şi exteriorizeze direct suferinţele:

„Viaţa mi se stinge,
Trupuşoru-mi strânge,
Viaţa mi se stinge” (AF AŞM, 1966, f. 10-12).

Motivul jertfei creatoare se suprapune unor diverse resorturi artistice, 
care ar putea fi interpretate în dependenţă de semnificația imaginilor artistice 
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desprinse din mesajul baladei. Femeia predispusă să fie „zidită” capătă, în cele 
din urmă, o semnificaţie arhetipală aparte şi indică o culminaţie a suferinţei în 
necuprinderea cosmică, acolo unde şi-a găsit expresie „marea poezie a durerii” 
(Rusu, 1967, p. 151). Rezonanţele tragice, conjugate cu resemnarea, sunt 
înlocuite treptat prin nişte implicaţii danaidice cu deschidere spre ancestral. 
Devenită fântână, eroina îşi asigură  continuitatea existenţei sale terestre şi, ca „o 
cruce”, se înalţă la piatra de hotar a amintirii, ca să vorbească oamenilor despre 
cutezătoarea faptă a meşterului Manole. Situaţiile tragice sunt aplanate în plan 
vizionar. La chemarea destinului, personajul feminin se înalţă la dimensiunile 
miticului prin voinţa de sacrificiu:

„Iar unde-mi cădea
Cruce se făcea,
Şi de-alăturea,
Cişmea izvora 
Cu apă curată.
Trecută prin piatră, 
Cu lacrimi sărate
De Caplea vărsate” (Teodorescu, 1982, p. 216). 

În esenţialitatea sa simbolică, fântâna capătă nişte semnificaţii artistice multiple, 
ea exprimă chezăşia unor resorturi sufleteşti de adâncime mitică, de unde vor izvorî 
nişte acorduri lirice copleşitoare, redimensionează din interior toate impulsurile şi 
trăirile actului de creaţie. E „dimensiunea scump plătită frumosului”, care dăinuie 
în conştiinţa omului de artă cu claritatea şi simplitatea adevărurilor primordiale 
ale vieţii, unde are loc „totală şi grea dăruire”. Figuraţia mitică se manifestă într-o 
sinteză de ritual şi se înscrie ca un reflex ,,al nemuririi dacice” (Munteanu, 1982, p. 
172). „Pietrificată” în mrejele tăcerii, în taină şi mister, metafora fântânii mai capătă 
undeva în subtext şi o semnificaţie de recviem, devine o simbolică întruchipare a 
suferinţei şi jertfei, determinată fiind de o seninătate dureroasă, dar în același timp, 
ne mai predispune spre o retrospecţie sentimentală, de continuă aducere-aminte 
despre sacrificiul eroilor. Geniul popular adaptează situaţia tradiţional-folclorică 
unor dimensiuni estetice noi, găsind o echivalenţă poetică corespunzătoare între 
orizonturile mitice şi viziunea personală de convertire a materialului folcloric. În 
această ordine de idei, sunt explorate înţelesurile filosofice ale miticului şi, ca în 
intuiţia lui Brâncuşi, fântâna ne adună la „masă tăcerii divine”, unde alături de efigia 
meşterului de la Argeş, se va profila şi chipul femeii „zidite”, care, prin decizia ei 
cutremurătoare de imortalizare prin creaţie, înclină spre tărâmurile transcendenţei 
cosmice, acolo unde Marele Anonim îşi determină calea spre eternitate.

Versurile ce urmează în continuare:

,,Manoli, Manoli,
Meştere Manoli
Zidul rău mă strânge, 
Ţâţişoara-mi plânge,
Copilaşu-mi frânge,
Viaţa mi se stinge” (Balada populară, 1976, p. 260). 



124

LXIII Philologia
2021 MAI-AUGUST

devin o expresie a unei descătuşări simbolice, a unei evaziuni sufleteşti în sfera 
arhetipală a sacrului. Balada „Meşterul Manole” culminează cu sacrificiul 
eroilor, evocarea căruia transpare din asociaţiile metaforice de sorginte 
mitică. Trecând peste aspectul tragic al existenţei omeneşti, autorul anonim îi 
găseşte dezlegare prin nişte valenţe spirituale cu caracter general-uman, prin 
cugetări grave despre viaţă şi moarte, despre împlinire şi sacrificiu, despre 
dăinuirea spiritului uman prin creaţie. Eroii îşi vor menţine existenţa într-un 
context erotico-familial, ei se vor identifica, în cele din urmă, cu o „mănăstire 
de iubire”, ca să aprofundeze „sublimarea sofianică” (Blaga, 1969, p. 303)  
a resorturilor existenţiale majore. Natura, cosmosul terestru, întreg universul 
participă la drama sufletească a lui Manole şi a femeii care a acceptat 
sacrificiul pentru desăvârşirea lor spirituală. Intensitatea elegiacă a versurilor 
din mai multe texte baladeşti se intensifică, în special, prin viziunea mitico-
simbolică a copilului orfan, rămas fără îngrijirea părintească, dar amplasat 
într-o zonă a resorturilor mitice, acolo unde predomină o stare de germinaţie 
totalizatoare, iar bunele ursitoare vor poposi ca într-o „lume de basm populate 
de zeităţi şi stihii binefăcătoare”, având menirea să dezvăluie „o augustă 
împăcare a omului cu firea veşnic armonioasă şi a aduce o mişcare mai calmă 
în ritmul agitat al naraţiunii” (Ciompec, 1979, p. 45). În mai multe versiuni ale 
baladei „Meşterul Manole”, persistă o natură umanizată, ea participă la viaţa 
sufletească a eroilor epici, iar copilul lăsat în cadrul ritmurilor primordiale 
din ambianţa naturală, capătă o nuanţă sacrală şi va prelua o funcţie 
mitică aparte, el se va integra în anturajul selenar al cosmosului prin nişte 
calităţi neobişnuite, exprimând ideea de continuitate a vieţii. Prin imaginea 
copilului mitic, vor fi dezvăluite noi dimensiuni ontologice, geniul anonim 
relevă noi niveluri de aprofundare a trăirilor umane, care se vor încadra în 
tendinţa de exteriorizare a unui „sentiment total, abisal, ireversibil, în stare 
de cele mai sublime momente de elevaţie”, dar şi „de catastrofele cele mai 
dureroase” (Fochi, 1988, p. 15). Versurile dintr-un text baladesc înregistrat de  
A. Teodorescu: 

,,Copilaşul tău,
Pruncuşorul meu, 
Vază-l Dumnezeu.
Tu cum l-ai lăsat
În pat
Desfăşat,
Zânele c-or trece,
La el s-or întrece,
Ţâţă că i-or da;

Ninsoarea d-o ninge,
Pe el mi l-or unge;
Ploi când o ploua;
Pe el l-or scălda;
Vânt când o sufla,
Mi l-o legăna,
Dulce legănare,
Pân ’s-o face mare”

(Teodorescu, 1982, p. 526).

relevă o situaţie iniţiatică, raportată „unei stări primare geomorfe a vieţii pe pământ 
reprezentată prin asocierea vegetalului” (Rusu, 2005, p. 55). În alte variante, pruncul 
este ocrotit de Dumnezeu, de codru, de păsările cerului, vegetaţie, elemente care 
indică perpetuarea unor modele mitice străvechi, este „un material, probabil foarte 
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vechi” (Fochi, 1980, p. 311), aşa cum ne atenţionează A. Fochi, şi are legătură cu 
moartea iniţiatică din sânul naturii din balada „Mioriţa” (ibidem). Imaginea fântânii, 
dar şi cea a copilului lăsat în seama stihiilor din mediul natural, „sub directa îngrijire 
plină de solitudine a naturii” (ibidem), poartă o semnificaţie mitico-legendară şi 
redă integrarea personajelor baladeşti într-un spaţiu sacralizat, condensat până la 
saturaţie de nişte trăiri sufletești de excepţie, este dezvăluită o cosmogonie specifică, 
cu deschidere spre o zonă a misterelor şi a resorturilor primare.

Balada „Meşterul Manole” anunţă un deznodământ situat între nişte 
dimensiuni valorice de alternativă, acolo unde viaţa şi moartea, amurgul şi 
lumina, dragostea şi suferinţa se condiţionează reciproc. La fel ca şi „Mioriţa”, 
această lucrare e străluminată de o senzaţie de resemnare, de revigorare  
a substratului mitic. Calea ciobanului mioritic circumscrie conturul unui spaţiu 
mitic marcat de ideea dacică a nemuririi şi ascensiunea permanentă a omului 
spre valoarea supremă a condiţiei sale – creaţia. Sensurile de luciditate mioritică 
conjugate cu rosturile personalităţii creatoare se bazează pe cadrul vizionar al 
unor corespondenţe estetice de sorginte mitică. Transformarea meşterului în 
fântână include în sine o metaforă evocatoare despre frumuseţea faptei dăruite, 
despre condiţia supremă a existenţei omeneşti desăvârşită prin dragoste şi 
creaţie. Imaginea fântânii şi curgerea ei ireversibilă cu:

„Apă curătoare 
Cu nouă izvoare,
Cu apă uşoară” (Teodorescu, 1982, p. 215).

copleşeşte prin profunzime şi armonie, versul curge lent ca un murmur de izvor, cu 
unduiri melancolice, ca un plâns cosmic al universului, printre „sfere şi scânteie”, 
prin „hăuri de lumini stelare”, acolo unde are loc actul sacramental „de totală şi 
grea dăruire”. În cele din urmă, fântâna capătă asociaţia de comoară a spiritualităţii 
noastre milenare, devine lacrimă durută condensată în eternitatea fiinţării omului, 
a rosturilor sale plenipotenţiare. Autorul anonim adaptează situaţia tradiţional-
folclorică unor dimensiuni valorice sufleteşti şi creează cupola morală a versului său, 
ca să înveşnicească sacrificiul eroilor în turle de catedrală, să-i aducă la o condiţie 
indispensabilă a ființării lor omeneşti, materializată ,,prin funcţia experimentării 
sacrului” (Ispas, 2010, p. 14). Or, fântâna „cu apă curătoare” se află între „epifanie 
şi sacrament” (ibidem), ea semnifică dobândirea perenităţii prin vocaţie şi cutezanţă 
creatoare, prin disponibilitatea „spre veşnica rotire a meditaţiei în sfera «stării 
poeziei»” (Ciompec, 1979, p. 215). Asemenea tinerilor îndrăgostiţi, care în cele 
din urmă se vor identifica cu „arborii îmbrăţişaţi”, eroii epici din balada „Meşterul 
Manole” vor dăinui uniţi prin moarte, ca o simbolică întruchipare a suferinţei şi 
jertfei, a perenităţii sacrificiului, „în semn de înălţare a lăcaşului sfânt”.

În concluzie vom releva că balada „Meşterul Manole” dezvoltă „un 
adevărat cod axiologic al etnosului folcloric” (Cârstean, 1984, p. 201), iar în 
planul funcţionalităţii mitice ea rămâne o problemă complexă pentru sfera de 
cercetare. Aşa cum am încercat să demonstrăm, problema merită să fie abordată 
în lumina unor interpretări multiple, întrucât subiectul respectiv se manifestă în 
eposul nuvelistic prin nişte calităţi de naraţie deosebite, prin ideea de promovare 
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şi menţinere a valorilor general-umane într-un spaţiu spiritual mitic, constituie 
„punctul de plecare al oricărei evaziuni serioase în sfera poeticului” (Fochi, 1975, 
p. 48), în corelaţie cu modificările succesive din cadrul unui material factologic 
străvechi aflat în circulaţie. 
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