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Întemeierile
Ela Cosma

Contextul teoretic
Etnogonia românească reprezintă una dintre formele de întemeiere în spaţiu a existentei
omeneşti pe meleagurile noastre, alături de întemeierea aşezărilor - a casei, a bisericii
şi a mănăstirii. Tradiţia populară românească mai cunoaşte întemeierile în timp, manifestate prin obiceiurile din ciclul anului şi prin cele din ciclul vieţii (botez, nuntă,
înmormântare). Toate înfăţişările întemeierii derivă din arhetipul oferit de miturile
cosmogonice şi antropogonice româneşti. Etnogonia este parte esenţială a cosmogoniei
şi "aspect particular al antropogoniei" (Vulcănescu, 1985, p. 266).
Viziunea populară românească asupra facerii lumii a fost recuperată în bogăţia zăcă
mintelor ei, fiind introdusă în circuitul marii culturi graţie unor contribuţii remarcabile
şi valorificată interdisciplinar din unghiul de vedere al istoriei religiilor (Mircea Eliade),
etnologiei (Ion Ghinoiu), etnoistoriei (Paul Simionescu), etnofilosofiei (Ernest Bernea,
Vasile Tudor Creţu), mitologiei (Andrei Oişteanu) şi folclorului (Ovidiu Papadima).
S-a subliniat arhaismul cosmogoniei în versiune românească prin descoperirea verigii care lipseşte în marile tradiţii cosmogenetice ale Europei Centrale, Occidentale şi de
Nord: este vorba despre "mitul eternei reîntoarceri" (Mircea Eliade), exprimat prin
ritul viu. Cu alte cuvinte, rememorarea genezei macrocosmosului se face până astăzi
prin riturile de întemeiere, funcţionale la toate nivelurile succesive şi concentrice ale
microcosmosului românesc, în toate formele întemeierilor amintite deja.
Contextul internaţional continuă să genereze studii dedicate întemeierii. Preocupările
care încadrează această categorie conceptuală în imaginarul istoric sunt dominate şi
astăzi de câteva demersuri consacrate: hermeneutica lui Eliade, morfologia lui Propp,
semiotica lui Eco (Adrian Marino, Vladimir I. Propp, Umberto Eco). Aceste metode şi
tehnici provenind din discipline conexe istoriei le oferă osatura teoretică necesară istoricilor, care îşi subsumează studiile de caz sensului şi semnificaţiei generale a oricărei
întemeieri (Schraven şi Delbeke, 2011, pp. 2, 276).
Nici istoricii români contemporani nu se pot sustrage atracţiei nesecate exercitate de
magia începuturilor românilor ca neam (Pop, 2014) şi ţară (Djuvara, 2011; Bîrsan,
Moşneanu şi Anghel, 2016; Ioniţă, Kelemen şi Simon, 2017). Etnogeneza românească
constituie în mod cert tărâmul în care istoria singură nu poate izbândi fără ajutorul
lingvisticii şi al folclorului, al disciplinelor auxiliare (precum paleografia, epigrafia,
heraldica, vexilografia), iar etnoistoria are menirea de a aduce un plus de cunoaştere şi
înţelegere fenomenului întemeierii Ţărilor Române (Cosma, 2000, pp. 272-367).
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şi

izvoare

Etnogonia, cuvânt de compunere derivat din termenii greceşti e0voc; (naţiune) şi yovia
(din familia de cuvinte yow:ic; = părinţi, y6voc; = urmaş, lăstar, sămânţă), este naşterea,
zămislirea, facerea unui popor. Conceptul etnogoniei se aplică mitologiei, spre deosebire
de sinonimul său, etnogeneza (< e0voc; + ytvv1'/Cl1'/, geneză), preferat de istorici. Dacă
etnogeneza este un fenomen unic, irepetitiv, etnogonia e un proces continuu de îmbogăţire cu mituri noi, datorită mitogenezei permanente. Între „etnogeneza, istorică reală"
şi „etnogeneza, mitică nu există o evoluţie paralelă şi explicită". ,,Etnogonia românilor
devine astfel o replică mitică a etnogenezei românilor" (Vulcănescu, 1985, pp. 267,
270). Legendele etnogonice, denumite de istoricii români şi „mituri istoriografice"
(Dimitrie Onciul) sau „tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti" (Gheorghe
Brătianu), privesc aşadar geneza etnică a românilor.
Eroii eponimi (< e1rovoµauia, supranume) - unul, doi, trei sau mai mulţi eroi,
situaţie în care sunt cu toţii fraţi de sânge - dau numele cetăţii, oraşului şi ţării întemeiate, devenind moşii de neam, respectiv eroii fondatori.
În ceea ce priveşte etnonimele, românii (ca alte popoare) au două nume etnice, care
în cursul istoriei au coexistat în toate teritoriile lor de locuire: ,,români", ,,armâni" ş.a.,
ca autodenumire, ca nume intern sau endonim (< ev&ov, înăuntru + ăvoµa, nume), şi
„v(a)lahi", ,,volohi", ,,vlaşi" ş.a., ca nume dat de străini, adică nume extern sau exonim
(< e,w, afară + ăvoµa, nume). Spre deosebire de popoare mari (rutenii sau rusinii),
considerate „de nicăieri" pentru că au fost înghiţite de istorie împreună cu numele lor,
dar la fel ca alte naţiuni victorioase (germani, polonezi, maghiari, evrei), românii au
respins exonimul, receptat cu o conotaţie peiorativă tot mai pronunţată de-a lungul
timpului, şi şi-au impus endonimul. Acest proces s-a câştigat definitiv prin formarea
statului naţional modern (1859) şi odată cu proclamarea oficială a endonimului ca nume
de stat, România (1866). Dacă etnonimele românilor au fost studiate mai profund (Toli
Hagi-Gogu, Ioan-Aurel Pop), se lasă încă aşteptată analiza detaliată a etnonimelor tuturor Ţărilor Române. Importanţa impunerii endonimului „român" şi legătura intrinsecă
dintre endonim şi fondarea Ţărilor Române sunt evidenţiate şi de mitonimele (nume
mitice) cu prezenţă aproape obligatorie în legendele noastre etnogonice.
Sursele româneşti folosesc termenul descălecat pentru a desemna atât geneza românilor prin romanizare (,,descălecatul cel dintâiu"), cât mai ales întemeierea statelor
medievale Moldova şi Muntenia (,,descălecatul de-al doilea"). Primele cronici în limba
română îl introduc în circulaţie odată cu cronicarii moldoveni, urmaţi de cei munteni.
Termenul şi sfera sa de cuprindere sunt româneşti neaoşe. Descălecatul nu a fost importat din slavonă, mediobulgară ori rusă (LetopiseJul Cantacuzinesc traduce prin „descă
lecat" formula za planinski = ,,din munţi"; Cronica moldo-polonă vorbeşte despre
„începutul" Ţării Moldovei), nici nu traduce Landnahme ori honfoglalas, termenii
german şi maghiar însemnând „cucerire (ocupare) de ţară".
Primele preocupări legate de geneza românilor ca neam şi ţară, ca limbă şi lege
(religie) se ivesc încă din zorii istoriografiei şi literaturii vechi româneşti. Această problematică a fost descoperită de cronicarii umanişti, argumentată de iluminişti, regăsită
şi îmbrăţişată cu avânt de romanticii revoluţionari români, pentru a trece în registru
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sever istoric odată cu pozitivismul de la finele veacului al XIX-lea şi începutul secolului XX, perioada marilor sinteze de istorie naţională. Însă istoricitatea etnogenezei
româneşti este dublată de un fond mitic puţin abordat de cercetători. Îl aducem acum
în prim-plan, prin recursul la legendele etiologice privind întemeierea Ţărilor Române.
Primele culegeri masive de folclor românesc datează din ultima parte a secolului
al XIX-lea şi de la începutul celui următor.
Pe când "primul descălecat" antic este ilustrat exclusiv de istoricii literari (George
Călinescu) şi etnologii români (Romulus Vulcănescu, Ion Taloş) prin relevarea tradiţiilor
etnogonice referitoare la împăratul roman Traian şi prin legendele etnogonice despre
Traian şi Dochia, istoricii români s-au aplecat cu precădere asupra "celui de-al doilea
descălecat" medieval al Moldovei şi Munteniei, a genezei românilor ca ţară, dar şi
asupra genezei românilor ca neam prin mitul eponim al lui Roman şi Vlahata (discutate
mai jos). Preocupările de graniţă privind analiza mitonimului Ardeal (Gheorghe Brătianu,
Romulus Vulcănescu) sunt insuficiente, iar cercetările româneşti referitoare la etnogeneza
şi etnogonia panromânească lipsesc cu desăvârşire. Acestea din urmă sunt suplinite de
istoriografia străină din nord-vestul Carpaţilor româneşti şi din sudul Dunării, consensuală şi stereotipizată în privinţa „colonizării" vlahilor nordici şi sudici prin imigrarea
lor din spaţiul nord-dunărean şi intracarpatic (Gheorghe Şişeştean).
Trei dintre temele enunţate sunt abordate în continuare din perspectivă etnoistorică,
prin cuprinderea izvoarelor istorice ale etnogenezei româneşti, ca şi a surselor folclorice
ale etnogoniei : întemeierea neamului românesc de eroii eponimi Roman şi Vlahata,
întemeierea Moldovei prin Dragoş Vodă, întemeierea Munteniei de (Radu) Negru Vodă.

Întemeierea neamului românesc de eroii eponimi Roman
si Vlahata

.

Legenda lui Roman şi Vlahata este înrudită cu câteva legende medievale despre fraţii
întemeietori de popoare, care au circulat în spatii culte, curteneşti, vecine celui românesc.
Cea mai veche cronică păstrată a slavilor estici, IloeTbcmb epeMRHbHblX'b J1Tbm'b (Cronica
vremurilor trecute), scrisă de călugărul Nestor (pe la 1113), narează istoria Rusiei Kievene
din anii 850-1110. Fondatorii Kievului sunt trei fraţi: Kii (KHii), Şcec (meK) şi Horiv
(XopHB), uneori împreună cu sora lor Lebăda (JlH6H,IO:,). Fratele cel mare dă numele
oraşului, fraţii săi mai mici dau numele "munţilor" (dealurilor) din Kiev: Şcecavîtia şi
Horevîtia, iar Lebăda dă numele râului ce străbate Kievul, un afluent al Niprului. Apoi,
legenda lui Lech şi Cech, cărora li se adaugă alteori şi Rus, constituie mitul fondator
al slavilor de vest, respectiv al polonezilor (leşilor), cehilor şi rutenilor sau rusinilor
(nu al ruşilor, cum susţinea Paisie Ligaridis). Fraţii legendari, care pornesc la vână
toarea vulturului alb (din stema Poloniei) în trei direcţii diferite: spre nord (leşii),
vest (cehii) şi est (rusinii), apar prima oară în Chronica Poloniae maioris sau Kronika
wielkopolska (Cronica Poloniei Mari). Lucrarea compilată la începutul secolului
al XIV-lea relatează tradiţia de la întemeierea poloneză până la 1273. Variantele legendei includ şi doi fraţi (Lech şi Ceh) sau numai unul (Lech). În fine, legenda eponimă a
lui Hunor şi Magor, care vânează cerboaica albă (căprioara cu coarne), este consemnată
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în cronica lui Simon de Keza (pe la 1282) şi ilustrată în Chronicum Pictum Vindobonensis
( Cronica pictată de la Viena, după 1358).
Roman şi Vlahata, cei doi fraţi eponimi ai românilor, sunt prezenţi în două izvoare
scrise, ambele externe (consemnarea lui Pian di Carpine în 1247, Cronica moldo-rusă
după 1500). Dacă primul izvor se remarcă prin cronologia sa timpurie, valoarea celui
de-al doilea vine din scopul său. Acesta nu urmăreşte defmirea a două popoare distincte,
ci concilierea endonimului românilor (Roman) cu exonimul lor (Vlahata).
Spectaculoasă prin vechimea ei (consemnată cu 35 de ani înainte de Simon de Keza,
cu peste 50 de ani înainte de Kronika wielkopolska şi cu 100 de ani înainte de întemeierea propriu-zisă a Moldovei şi Munteniei) este relatarea franciscanului italian Giovanni
del Pian di Carpine (Plano Carpini), trimisul papei Inocenţiu al IV-lea în Ucraina ocupată de tătari (1245), şeful soliei de la curtea marelui han (1246). A sa Ystoria
Mongalorum conţine cea mai veche descriere europeană a tătarilor. La întoarcerea din
misiune (1247), la ieşirea din Cumania, Pian di Carpine îi întâlneşte pe ducele Roman,
venind de la tătari cu alaiul său, şi pe ducele Olaha (cu varianta numelui: Aloha), aflat
în drum spre ei cu suita sa : ,,Et in exitus Comaniae invenimus ducem Romanum gui
intrabat ad Tartaros et societatem ipsius, et ducem Olaha gui exhibat et societatem ipsios
[…] ; et omnes isti sunt duces rutheni" (Spinei, 1994, p. 230). Relatarea susţine că
Roman şi Olaha sunt duci "ruteni", adică din Rutenia (la fel ca prinţul din oraşul rutean
Cernigov), şi ortodocşi. Nefiind fraţi de sânge, ei sunt totuşi înrudiţi etnic, după cum
sugerează dublul etnonim românesc, din care exonimul Olaha are formă maghiaro-latină.
Dualitatea etnonimelor româneşti, atestată deja din secolul al Xii-lea de notarul anonim
al regelui ungar (Blachi ac pastores Romanorum) , apare şi ulterior în documente italiene
din 1314 (i Rumeni e i Valacchi ), 1345 (Olachi Romani), 1499 ( Vlachi, chiamati Rumenj,
id est Roman1) etc. (Pop, 2014, pp. 34-36).
Cronica moldo-rusă, aparţinând letopiseţului PycKaa J111,monucb C'b BocKpeceHcKa20
cnuca, a fost dăruită de patriarhul Nikon mănăstirii Voskresenski (1658) şi publicată de
Academia Imperială de la Sankt-Petersburg (1793). Unul dintre capitolele letopiseţului
rusesc, intitulat "Povestire pe scurt despre domnii Moldovei, de când s-a început Ţara
Moldovei, în anul 6867" ( = 1359, anacronismul vizează momentul Dragoş), începe cu
legenda lui Roman şi Vlahata, continuă cu legenda descălecatului lui Dragoş şi se încheie
cu domnia fiului lui Ştefan cel Mare, Bogdan cel Orb (1504-1517), motiv pentru care
începutul secolului al XVI-lea este considerat momentul alcătuirii în Moldova a Cronicii
moldo-ruse, care a fost exportată apoi în Rusia (Panaitescu, 1959, p. 154).
Legenda fraţilor eponimi Roman şi Vlahata narează cum aceştia, fugind din Veneţia
de prigoana ereticilor împotriva creştinilor, se duc în Roma Veche, unde întemeiază
cetatea Roman, botezată după numele unuia dintre cei doi fraţi. Aici, Roman şi Vlahata
trăiesc împreună cu neamul lor (Romanovicii sau „românenii"), în „lătinia veche", până
la despărţirea creştinilor în cele două Biserici, Apuseană şi Răsăriteană, sub papa
Formos. Atunci, latinii fondează cetatea Roma Nouă, chemându-i la "lătinia nouă" pe
urmaşii lui Roman. Dar Romanovicii refuză şi declanşează împotriva lor un „război
mare", care durează până la domnia lui Vladislav, craiul Ungariei. Legenda mai spune
că Vladislav, nepotul de frate al lui Sava, arhiepiscopul sârbilor, a fost botezat de unchiul
său, păstrând ortodoxia „în taină", deşi după "limbă şi orânduială crăiască" era latin.
În timpul domniei sale, cneazul (prinţul, hanul) tătar Neimet porneşte împotriva ungurilor, năvălind peste râurile Prut şi Moldova, peste "munţii înalţi şi de-a curmezişul
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Ţării Ardealului unguresc", până la râul Mureş. Auzind de năvala tătarilor, Vladislav
cere ajutor Romei Noi - ,,împăratului şi papei" -, dar şi Romanovicilor. Când romanii
vechi şi noi se adună laolaltă în Ungaria, cei din urmă îi scriu lui Vladislav o scrisoare
secretă, cerându-i să-i trimită pe romanii vechi în primele rânduri ale luptei, pentru a-i
decima. Motivaţia este următoarea : ,,Romanii vechi au război cu noi pentru credinţă,
n-au vrut să fie cu noi în legea romană cea nouă şi trăiau în credinţa grecească, în Roma
Veche. […] Iar noi suntem cu tine de-o lege". Dacă totuşi Dumnezeu îi va cruţa în luptă
pe romanii vechi, craiul să-i „aşeze" în Ungaria, iar femeile şi copiii lor din Roma
Veche (Roman) să fie convertiţi la "legea latină". Într-adevăr, are loc o luptă mare
împotriva tătarilor, care sunt bătuţi mai întâi de romanii vechi, apoi de unguri şi romanii noi. De bucurie, craiul le acordă romanilor vechi multe privilegii datorită vitejiei
lor, arătându-le şi scrisoarea buclucaşă, chemându-i să-i slujească lui şi să nu se întoarcă
la Roma Veche, pentru a nu pieri de mâna romanilor noi. Trimişii romanilor vechi află
că cetatea Romei Vechi a fost distrusă, femeile şi copiii lor fiind trecuţi la legea latină.
Atunci Romanovicii se închină craiului, rugându-l să le dea pământ şi să-i lase să-şi ţină
legea creştină grecească. Vladislav le dă pământ în Maramureş şi în locul numit Criş,
între râurile Mureş şi Tisa. Romanii vechi se aşază aici, luându-şi neveste unguroaice,
care trec de la legea latină la cea grecească (Panaitescu, 1959, pp. 158 şi urm.).
Circulaţia legendei despre Roman şi Vlahata e restrânsă, nu există dovezi ale caracterului ei oral, singurul izvor care o include e Cronica moldo-rusă. Datorită succesiunii
neobişnuite a „descălecărilor" (Veneţia - Roma Veche -Ardeal - Maramureş, Crişana),
a personajelor sale reale atât individuale (papa Formos, craiul Vladislav sau Laslău),
cât şi colective (romanii vechi/Romanovicii/românii ortodocşi, romanii noi/romano-catolicii), interpretarea elementelor constitutive complexe ale legendei variază de la cercetător la cercetător (cei mai recenţi, Pop şi Simon, 2018, pp. 40-42). Istoricii caută şi
găsesc tot mai multe argumente în favoarea veridicităţii legendei, a istoricităţii ei.
Menţionarea eroului eponim Roman ca unic întemeietor al Râmului figurează în
romanul popular Alexandria. În Nibelungenlied ( Cântecul Nibelungilor, pe la 1200) sunt
pomeniţi şi vlahii: ,,Dintre ruşi [ raţi? = sârbi, n.n. ] şi greci călăreau acolo mulţi
oameni,/ şi poloni şi vlahi vedeai sosind cu grabă ... " (Von Riuzen und von Kriechen
reit man vil manie man,/ den Polânen un Vlâchen den sach man schwinde gân ... ). Aici
apare personajul considerat eponim de istorici: ,,Ducele Ramunc din ţara valahă [vlahilor, n.n. ] ,I cu şapte sute de bărbaţi, fuga le vine-n ajutor" (Der herzoge Râmunc uzer
Vlâchen /anti mit siben hundert manen, kom er fur sie gerant) (Brătianu, 1980, p. 160).
Ultimele exemple au condus la intuiţia fundamentală conform căreia legenda fraţilor
eponimi pleacă de la o tradiţie anterioară cu erou unic: Roman (Pecican, 1998, p. 95).
Corectitudinea acestei ipoteze este verificată şi demonstrată prin recursul la folclor.
Baladele şi legenda populară românească identificate pe această temă cunosc nu doi, ci
un singur erou eponim, care poartă numele de Roman, Romănaş, Roman-Copil, Copil
Român sau, în folclorul grecesc, ,,Vlahul cel Mic" (Papahagi, 1944, pp. 62-64).
Balada lui Roman-Copil are numeroase variante panromâneşti, cu circulaţie atât în
nordul, cât şi în sudul Dunării, care se supun aceluiaşi model. Dan, Constantin şi Roman,
trei fraţi sau „trei voinici români" (în varianta bănăţeană a lui Gh. Cătană), înfruntă o
oaste străină (în variantele dunărene, turcească, în cele moldoveneşti, tătară). După
confruntarea victorioasă cu duşmanii, Roman are un comportament straniu. Nerecunoscându-şi fraţii, îi ucide. ,,Dar în cort cine şedea?/ Era Din şi Constantin/ Şi cel
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mic copil Roman." Acesta „bea şi gostea" cu fete de împăraţi, "luate cu sabia" (răpite)
de la Ţarigrad. Eroul le atrage atenţia fraţilor săi să se păzească de el, căci, tăind la
turci trei zile, "murgul a turbat, s-a-nspăimântat" şi îi este teamă să nu „spurce" sabia
în ei. Fratricidul, cauzat defuror a războinicului (Mircea Eliade), conduce la rezolvarea
unei crize hegemonice, Roman rămânând în final unicul învingător (Cosma, 2000,
p. 360). Cele aproape 20 de variante înregistrate la începutul secolului XX în Câmpia
Dunării, din Muntenia până în Oltenia şi Banat, explică şi circulaţia balcanică a motivului mai ales în mijlocul grecilor şi albanezilor, aici eroul numindu-se invariabil Vlahul
cel Mic.
Există de asemenea o legendă populară din Muntenia, culeasă şi posibil îndreptată
de Constantin Rădulescu-Codin sub titlul Copil român (circa 1925), republicată sub titlul
Romănaş (Brill, 1970, pp. 19-20; Adăscălitei, 1988, pp. 33-34). Se povesteşte lupta
lui Romănaş cu turcii şi tătarii, apoi uciderea sa de către fraţii lui mai mari, Din şi
Constantin (ca în Miori/a , nu ca în balada lui Roman-Copil), cărora mezinul li se adresează cu „neică". Se preamăreşte vitejia eroului eponim prin mijloace artistice specifice
basmului: Romănaş „s-a luptat cu urdia-ntreagă, de a răpus şi pe grozavul feciorul lui
Ciupăget, cu o mână de oţel şi un picior de lemn". Motivul crimei este invidia (tot ca
în Miori/a, dar nu şi în balada lui Roman). Din şi Constantin "au prins ciudă pe Romănaş
şi, când le-a venit bine, l-au tăiat, tăcându-l ciopârţi-ciopârţi; tot le mai era teamă că
o mai învia". Fraţii îşi dispută dragostea celor trei fete de împărat aduse de Romănaş
de la Ţarigrad. S-au dus să petreacă cu ele, dar fetele au mirosit că moartea eroului nu-i
a bună. Cea mai mică dintre ele a adus apă moartă şi apă vie de la râul Iordan. Fetele
"au strâns ciolanele la un loc", turnând asupra lor apa moartă, apoi apa vie. Deodată,
Romănaş „s-a înfiripat iar în carne şi oase, a început să se mişte şi să se şteargă la ochi:
- Măi, da' greu somn mai dormii! - Ai fi dormit tu mult şi bine, dacă nu eram noi
p-aci, zic fetele şi-l iau cu ele la Ţarigrad". Iordanul este apa botezului eristic şi izvorul
primordial, iar „Ţarigradul e pentru popor o lume, cetatea cetăţilor, scaunul împăratu
lui, minunea minunilor, poarta raiului" (Nicolae Iorga).
Aşadar, întemeierea poporului român este înfăţişată mitologic prin crearea eroului
fondator eponim. În balade şi în legendă, endonimul e diminutivat hipocoristic pentru
uzul românilor (Roman-Copil, Romănaş). Traducerea pentru uzul grecilor şi albanezilor
conţine exonimul românilor (Vlahul cel Mic). Transformarea numelui Roman în Vlahul
cel Mic dovedeşte valoarea sa de simbol etnic, altminteri interesul s-ar fi canalizat spre
faptele eroului şinui s-ar fi acordat importanţă numelui (Cosma, 2000, p. 367). Pe de
altă parte, atributul trimite la cel mai mic dintre fraţi, mezinul fiind prin excelenţă eroul
principal şi pozitiv în mai toate culturile tradiţionale.
Deci, în funcţie de circulaţia internă sau externă a legendei etnogonice, se atestă
existenta a două legende : una despre Roman singur, alta despre fraţii eponimi. În tradiţiile populare interne de vechime multiseculară, cu ecouri ce răzbat până azi, apare
numai Roman/Romănaş, caracterizat prin opoziţie cu cei doi fraţi „mioritici" ai săi,
Din şi Constantin, lipsiţi de relevantă în context etnogonic. Trăsătura dominantă a
eroului eponim este vitejia sa rară pereche în luptele împotriva hoardelor turco-tătare.
În schimb, legenda lui Roman şi Vlahata, de circulaţie în afara spaţiului românesc,
este croită pe calapodul mitului fraţilor eponimi slavo-ungari. Cheia explicativă a
motivului lui Roman împreună cu fratele său Vlahata e "ingenioasa îmbinare […] a
celor două denumiri ale românilor: cea internă (român) şi cea externă (vlah, valahus)"
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(Armbruster, 1993, p. 80). Cei doi fraţi eponimi sunt eroi medievali iviţi în zorii întemeierilor statale româneşti, din nevoia de a susţine o origine etnică fabuloasă, în consens
cu miturile epocii. Roman şi Vlahata, dar îndeosebi primul, nu se evidenţiază prin
calitatea lor de luptători, ci reprezintă eroi fondatori prin excelenţă şi moşi de neam.

Întemeierea Moldovei prin Dragoş Vodă
Landnahme-Saga despre întemeierea Moldovei,

cuprinsă în 12 izvoare scrise de limbă
din secolele XV-XVIII, se bazează pe motivul legendar al vânătorii
lui Dragoş Vodă, care apare numai în spaţiul românesc (moldovenesc). Astfel, două
izvoare din secolul al XV-lea (Letopiseţul anonim al Moldovei, Cronica scurtă a Moldovei ),
şase izvoare din secolul al XVI-lea (LetopiseJele de la Putna, Putna nr. 1 şi Putna nr. 2
din 1517-1527, Cronica moldo-rusă, Cronica moldo-polonă, Cronica sârbo-moldovenească), doi cronicari din secolul al XVII-lea (Grigore Ureche, Miron Costin) şi doi
autori din secolul al XVIII-iea (Nicolae Costin, Dimitrie Cantemir) concordă asupra
următoarelor elemente componente esenţiale ale tradiţiei descălecatului Ţării Moldovei :
în anul 6867 de la facerea lumii (1359), Dragoş, voievod de la Maramureş, din Ţara
Ungurească, a pornit la vânătoare de bour, a descălecat în Moldova şi a domnit doi ani.
Variaţii referitoare la anul descălecatului aduc Letopiseţul de la Putna (6862/1354),
Cronica moldo-polonă (6860/ 1352), Cantemir în Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor (1276). Letopiseţul lui Nicolae Costin precizează că în anul 6860 (1352) Bogdan,
domn din Maramureş, "iese în Moldova", iar la 1359 Dragoş, feciorul lui Bogdan,
purcede la vânătoarea de bour. Misail Călugărul, interpolatorul lui Grigore Ureche, apoi
Miron Costin introduc în naraţiune figura lui Bogdan din Maramureş, care se trage din
,,domnii cei vechi" şi ale cărui privilegii cronicarul din urmă afirmă că le-a văzut.
Nicolae Costin, inspirat de izvoare străine (Antonio Bonfini, ante 1505, Ioan de Kiikiillâ,
după 1450), afirmă chiar că Bogdan, domn din Maramureş, tatăl lui Dragoş, a fost
primul descălecător, revenind în Ţara Moldovei, ,,moşia sa […] , ce o părăsâsă de megieşiia tătarâlor". Întrucât sursele străine nu îl pomenesc deloc pe Dragoş Vodă (ci doar
pe Bogdan), sursele scrise ale tradiţiei despre vânătoarea sa de zimbri sunt exclusiv interne
(cronicile slavone din secolele XV-XVI, cronicile româneşti din secolele XVII-XVIII),
lucru nu îndeajuns evidenţiat până acum (Cosma, 2000, pp. 272-277, 497-499).
Termenul descălecat este introdus de Grigore Ureche (ante 1647), care, în capitolul
,,Pentru discălicatul al doilea rând", povesteşte despre "păstorii de la Ardeal" care,
străbătând munţii „cu dobitoacile, au dat de o hiară ce să chiamă bour", au ucis-o la
şesul apei Moldovei, descălecând satul Bourenii ; între acei păstori „mai de cinste şi
mai de folos decâtu toţi" era Dragoş, venit din Maramureş. Termenul - un arhaism ori
regionalism autohton, nicidecum o traducere - este preluat de următorii cronicari de
limbă română. Miron Costin detaliază, pentru prima oară în istoriografia noastră
(1677-1691), cele două descălecări româneşti, cu scopul de a sublinia paralelismul lor
în Moldova şi Muntenia, precum şi unitatea etnogenezei românilor. Dacă primul descă
lecat se referă la colonizarea romană primară „de la Italia", al doilea descălecat are în
vedere izvodirea muntenilor şi moldovenilor din descălecători veniţi de dincolo de
munţii „ungureşti", ieşirea lui Dragoş Vodă din Maramureş şi a lui Negru Vodă din Ţara
slavonă şi română
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Oltului. Ultimul autor care aminteşte descălecatul al doilea al Ţării Moldovei este Nicolae
Costin (ante 1709), căci Dimitrie Cantemir (1714-1722) expune ideea întoarcerii românilor la baştină mai întâi prin retragerea moldovenilor din faţa tătarilor în Maramureş
şi ulterior prin revenirea lor în Moldova cu Dragoş în frunte. În toate cronicile româneşti,
descălecarea este sinonimă cu întemeierea, iar descălecătorul Dragoş e concomitent
întemeietorul ţării.
Alături de sursele scrise, o categorie diferită de izvoare, tradiţiile orale culese de
folclorişti (Simion Florea Marian, A.R. Budacov, Tudor Pam.file, Dumitru Furtună) şi
republicate (de Tony Brill, Vasile Adăscăliţei), au o extremă însemnătate datorită caracterului lor viu şi diversităţii motivelor conţinute, grupate în jurul motivului principal :
vânătoarea mitică. Ca toate legendele istorico-geografice, cele conţinând tema vânătorii
lui Dragoş Vodă au drept cadru de manifestare arii restrânse, dar dense, acolo unde este
prezentă şi actuală amintirea personalităţii eroului sau a locurilor legate de acesta.
Balada publicată de Vasile Alecsandri (1852) versifică tema: ,,Dragoş, mândru ca
un soare,/ A plecat la vânătoare./ Ghioaga şi săgeata lui/ Fac pustiul codrului". Urmărind
o căprioară, eroul întâlneşte o fată frumoasă pe nume Moldova. Aceasta îi promite drept
zestre „cât pământ tu vei videa", dacă va scăpa ţara de o „fiară-nfricoşată". Dragoş
înfruntă zimbrul, îi despică fruntea cu ghioaga şi, cu ţeasta înfiptă în lance, îşi ia în
stăpânire moşia. Poetul menţionează într-o notă că, după tradiţia populară, Dragoş vine
din Ardeal în valea Câmpul lui Dragoş, dintre Bacău şi Piatra (Neamţ). Atunci când
eroul „bate parul" viitorului sat şi al viitoarei ţări, legenda trimite la colindele de bour
şi de cerb, în care se cântă despre vânătorii care înfig capul fiarei vânate în parul porţii ori grădinii pentru îndepărtarea spiritelor rele şi atragerea norocului. Funcţiei apotropaice a gestului i se alătură în acest context cea de atestare a întemeierii printr-un
simbol zoologic învestit cu forţe miraculoase.
Legenda bucovineană, culeasă în mai multe variante de Simion Florea Marian din
Vatra Moldoviţei, Frumosul, Volovăţ, Siret (1895), îmbină elemente realist-istorice cu
motive mitice. Dragoş, domn în Maramureş, suferind daune din partea ungurilor care
vor să-i schimbe legea şi să-i răpească moşia, dorind să descalece noi ţinuturi, trece
munţii Bucovinei „în chip de vânătoare". Un sihastru ieşind din păduri îi atrage atenţia
asupra semnului pe care îl va întâlni şi care îl va conduce spre răsărit. Pe rând, se ivesc
un cerb cu 12 coarne care porneşte spre apus, un vier sălbatic ce apucă spre miazănoapte,
un pluton care fuge spre miazăzi şi, în fine, ,,un bourel murg cu trei stele în frunte",
care îşi ia cursul spre răsărit. La apa Moldovei bourelul se face nevăzut. În popasul lui
Dragoş, lângă Fântâna lui Dragoş, pe ţărmul Dragoşei care taie Câmpul Dragoşii, eroul
vânează un „bou sălbatic". După ce se ospătează cu toţii din carnea fiarei, vitejii străbat
împrejurimile (prilej cu care legenda enumeră peste 30 de toponime). Alt bour cu trei
stele în frunte fuge din calea lor, fiind ucis la pârâul Humorului. Iar se veselesc mai
multe zile, apoi Dragoş trimite iscoade în cele patru zări. Căpitanul care cercetează către
miazăzi descoperă „colibioara" în care baba Uţa se roagă în faţa icoanei Maicii Domnului.
Înfăţişându-se înaintea lui Dragoş, Uţa îi prevesteşte „mare mărire" ca „domn şi stăpâ
nitoriu peste întreaga ţară în care ai intrat" şi se face nevăzută. Dragoş se întoarce în
Maramureş şi îi îndeamnă pe ai lui să-l urmeze, cu toată avuţia lor. În Moldova vin soli
de la Siret şi Suceava, cu daruri preţioase, rugându-l „să ajute pe bieţii creştini împotriva
Căpcăunilor, a Tătarilor şi Leşilor, care pradă ţara". După ce oştenii săi curăţă ţara de
venetici, Dragoş este ales domnitor al Moldovei, cu scaunul la Siret. Pe locul întâlnirii
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face o biserică de stejar şi alături un sat mare, cu şapte biserici şi curţi
este înmormântat în biserica de la Sălişte pe Valea Uţei sau Olovăţ
(astăzi comuna Volovăţ, lângă Rădăuţi), strămutată de Ştefan cel Mare la Putna, unde
se poate vizita şi în prezent. Conform unei însemnări de la Putna, bisericuţa de lemn a
fost construită în 1353. În lipsa altor documente istorice, tradiţia orală şi toponimele
furnizate de Simion Florea Marian sunt de real folos pentru reconstituirea topografică
şi geografică a drumului parcurs de Dragoş şi ai săi, sugerând direcţia de înaintare
vest-est, din munţii Bucovinei până în oraşul Siret şi la Câmpii lui Dragoş, pe valea
Bistriţei spre Tazlău.
Alte două legende despre Dragoş, publicate de Tony Brill, introduc elementul feminin, la fel ca în balada lui Alecsandri. Prima legendă narează cum Dragoş, ,,domn peste
ceilalţi români" din Maramureş, porneşte la vânătoarea unei căprioare şi se întâlneşte
cu zâna Moldovei. Aceasta îi promite toată Ţara Moldovei, dacă va ucide zimbrul care
îngrozeşte lumea. Căţeaua Molda urmăreşte zimbrul, iar zâna îşi ţine promisiunea. A
doua legendă, Dragoş Vodă şi Dora, arată că eroul, părăsind Ţara Ungurească cu o
ceată de voinici, toţi „colaşi" (gonaşi), vede o fată frumoasă păzind oile într-o poiană.
La despărţire, Dragoş îi dăruieşte un ban de aur, iar Dora „un struţ de flori". Trece mult
timp, în care Dragoş întemeiază stăpânirea Moldovei, aşezând dregători. În cursul unei
noi vânători, ajunge la locul unde Doma se varsă în Bistriţa. Pe urma unei căprioare,
soseşte în poiana cu pricina, dar, în loc să nimerească ciuta, săgetează fata. O înmormântează acolo, ridicând în preajmă satul Domei, ,,întru pomenirea acelei dragoste
domneşti cu Dora". Ambele legende, aidoma basmelor, converg spre împlinirea unei
promisiuni şi, îndeosebi, conţin motivul vânătorii unei căprioare. Acest simbol zoomorf
cu meniri maritale consacră, în contextul de faţă, actul jertfei de întemeiere.
Legenda Uţei vrăjitoarea (din culegerea lui Tony Brill) reţine un singur episod din
naraţiunea redată de Simion Florea Marian - venind Dragoş din Maramureş, cu trei mii ( ! )
de voinici, în munţii Moldovei trimite iscoade trei căpitani aleşi : pe Arbore către sud,
pe Boldur la nord şi pe ginerele său Băliţă către răsărit. Ultimul descoperă coliba unde
Uţa se roagă la o icoană. ,,Fermecătoarea" Uţa îi prevesteşte lui Dragoş un viitor stră
lucit, apoi dispare. Motivul pustnicei şi, mai sus, al sihastrului e un stereotip îndrăgit
şi frecvent în Moldova, deoarece prezenţa unor asemenea personaje girează favorabil
faptele îndrăzneţe ale eroului şi le încarcă cu sfinţenie.
În fine, legenda preluată de la A.R. Budacov narează despre vânătoarea lui Dragoş
cu o haită de câini, care dibuiesc „un taur sălbatic cu nişte coame încovoiate şi cu o
barbă stufoasă", de fapt „un bour sau zimbru, adică un fel de fiară puternică şi mare
ce nu se mai găseşte acum prin ţară la noi". După ce urmăresc fiara o zi şi o noapte,
câinii cad morţi de oboseală. Numai căţeaua Molda fuge mai departe, dar se îneacă în
apele unui râu. Atunci Dragoş îşi aruncă ghioaga ţintuită cu fier, prinde bourul şi-i ia
capul cu sine, ,,ca semn de izbândă". Ia în stăpânire noua ţară, pe care o numeşte
Moldova, iar semnul domniei devine capul de zimbru. Fantasticul în proporţii infime,
singura menţionare a Moldei într-un text oral şi detaliile cinegetice abundente atestă
realismul, chiar veridicitatea legendei (Cosma, 2000, pp. 277-286).
Legendele populare româneşti despre vânătoarea de zimbru se apropie de specii
folclorice mai vechi (basmul) ori mai recente (povestirea), trimiţând la colindele de
fecior şi fată despre bour, cu vechime consistentă şi unice în întregul areal central şi
sud-est european (Petru Caraman), la colăcării şi oraţiile de nuntă cu caracter autohton
cu
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(cea mai veche fiind consemnată de Dimitrie Cantemir) şi, cum am văzut, la balada lui
de origine cultă ca formă poetică (Vasile Alecsandri), dar autentică prin conţi
nutul său aparţinând circulaţiei orale.
Atât scrierile cărturăreşti, cât şi legendele populare ale descălecatului Moldovei
(1359) vădesc sinonimie, ceea ce atestă supravieţuirea tradiţiei româneşti despre vână
toarea lui Dragoş timp de aproape şase secole. Fondul mitic al tradiţiei lui Dragoş
conţine "motivul vânătorii rituale şi al animalului-călăuză" (Eliade), cu vastă răspândire
eurasiatică, din Antichitate până în Evul Mediu. În afară de vânătoarea mitică a zimbrului, în componenţa tradiţiei despre întemeierea Moldovei mai intră elemente de
heraldică (stema capului de bour), de topo- şi hidronimie (explicaţiile legate de numele
locurilor descălecate şi ale apelor străbătute), de asemenea cadrul istoric medieval şi
informaţii evenimenţiale (privind anul descălecatului, eroul şi „drujina" lui, durata
domniei lui Dragoş).
Originile tradiţiei despre vânătoarea lui Dragoş nu trebuie căutate departe. Legenda
porneşte de la evenimentul real transpus pe un model arhetipal şi de la un personaj real
învestit cu atributele unui erou civilizator. Tema universală a vânătorii rituale este adaptată conform principiului mitogenezei continue şi permanente. Situaţie curentă în Evul
Mediu, ca lume a genezei etniilor şi statelor europene, întemeierea devine la noi un mit
etnogonic, doar că tradiţia românească, spre deosebire de cea apuseană, nu îşi are sorgintea în mediul războinic şi cavaleresc al curţilor feudale. Cultura populară este la noi
purtătoarea miturilor în Evul Mediu. Legenda populară a fost preluată de cronicari,
dovadă fiind amploarea luată de povestire, amănuntele noi care o îmbogăţesc în cronicile
mai recente faţă de cele mai vechi. Nici Ureche, nici tatăl şi fiul Costin nu puteau veni
cu informaţii proaspete din surse străine (care nu vorbesc despre Dragoş) ori din letopiseţe primare (pe care le cunoaştem). Tradiţia orală a fost cea care i-a inspirat, aşa cum
mărturisesc ei înşişi, devenind primii etnografi români sui-generis. lată o caracteristică
aparte şi particularizantă a modului în care mitul s-a născut la noi. De aceea, originile
tradiţiei lui Dragoş nu se găsesc în India sau Ungaria (Romulus Vuia), ci în universul
imaginar al lumii populare româneşti. Textele orale mitico-istorice, în completarea celor
scrise, dezvăluie virtuţile creative şi orizontul existenţial în originalitatea lor românească
(Cosma, 2000, pp. 313-314).
Dragoş,

Întemeierea Munteniei de Negru Vodă
Tradiţia

despre întemeierea Valahiei de către Negru Vodă, spre deosebire de cea a începuturilor Moldovei, este atestată de varii categorii de surse istorice, care se prezintă
astfel în ordine cronologică: izvoare iconografice (secolul al XVI-lea), hrisoave domneşti (secolele XVI-XVII), cronici străine şi letopiseţe româneşti (secolele XVII-XVIII).
Izvoarele iconografice includ: portretul lui Negru Vodă, zugrăvit (1526) în biserica
mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung Muscel (conform tradiţiei, ctitorită de Radu
Negru Voievod în 1215, rezidită de Basarab I şi Nicolae Alexandru, reclădită de Matei
Basarab), chipurile lui Negru Vodă (Radu I sau Vladislav Vlaicu I) şi al soţiei sale,
pictate (1554-1557) în ctitoria lui Neagoe Basarab de la Curtea de Argeş.
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Cel mai vechi document care îl pomeneşte pe „marele herţeg Radu Vodă Negru"
este un extras de danie din „leat 6891 (1383), mesiţa Ghenarie, 7", prin care domnitorul dăruieşte moşii bisericii Sfânta Parascheva din Răşinari, alte moşii fiind dăruite de
Mircea Vodă Basarab (Păcală, 1915, p. 37). Zona aparţinea ducatului Amlaşului şi
Făgăraşului. Apoi se consemnează în Oltenia numele lui Negru Vodă, în hrisovul din
3 mai 1529, prin care Mircea Ciobanul întăreşte mai multor boieri satul Hiriseşti pe
Gilort şi munţii din jur (Stoicescu, 1980, p. 146). Documente emise de cancelaria
domnească munteană îl menţionează abia după 1547 pe Negru Vodă ca întemeietor
nominal al Valahiei Mari, în hrisoave de danie ce acordă sate şi privilegii mănăstirii
Tismana, mănăstirii din Câmpulung şi câmpulungenilor. Numeroasele hrisoave tismănene
din secolul al XVI-lea oglindesc trei faze diferite, prima impunând conceptul de „întemeiere a Ţării Româneşti", abia a doua prezentându-l pe Negru Vodă drept ctitor de
ţară (în concordanţă cu iconografia), a treia fază atribuind cognomenului unul sau mai
multi corespondenţi reali din şirul voievozilor atestaţi. Totuşi, în secolul al XVII-lea,
Radu I (circa 1377-1383) - ctitorul mănăstirilor Tismana, Cozia, Cotmeana - se impune
definitiv în documente ca Radu Negru, pe când anul descălecatului variază între limite
temporale semnificative: 6800/1292 sau 6860/1352, 6802/1294, 6894/1386 (Chihaia,
1976, pp. 106-119). Târziu, în 1728, este inscripţionat în piatră pomelnicul din Veneţia
de Jos (lângă Făgăraş), în care vicarul Ionaş Monea îşi expune, preţ de 11 generaţii,
pretinsa descendenţă din „Grigore vistierul" , boierul lui Negru Vodă din 1185. Drept
dovadă, sculptează alături stema Ţării Româneşti. Genealogia fantezistă confirmă însă
persistenta şi prestigiul tradiţiei descălecătorului pornit din Ţara Făgăraşului (Cosma,
2000, pp. 321-322, 519).
Cronicile străine despre Negru Vodă sunt anterioare celor româneşti. Ragusanul
Luccari P. (1605), grecul Paisie Ligaridis (1656), vizitatorul Câmpulungului Paul de
Alep (1656) şi patriarhul Macarie al Antiohiei (1664) notează în scris tradiţia orală,
documentară şi iconografică deja existentă. Cronicarii străini îl pomenesc doar pe Negru
Vodă (nu pe Radu Negru), fie el „de naţiune ungară, tatăl lui Vlaicu" (Luccari), fie
român cunoscut ca „Vlahul Munteanul din Ungaria de Jos (Pannonia), fiul regelui
Ungariei" (Paisie), ,,comes al românilor din oraşele transilvănene" (Paul de Alep),
cuceritor al Munteniei (,,Kara-Falakh") sub numele de Voievodul Negru (,,Ankro
Voievod", Macarie). Se indică drept date ale descălecării 1292 (Macarie) ori 1310
(Luccari). După ce Negru Vodă îi izgoneşte pe tătari (Paul de Alep), ctitoreşte oraşul
Câmpulung (la toţi autorii străini) şi mănăstirea din acelaşi oraş (Paul de Alep, Macarie),
construind întărituri la Bucureşti, Târgovişte, Floci, Buzău şi fiind înmormântat la Curtea
de Argeş (Luccari). Paisie Ligaridis adaugă legenda cu trei variante despre inelul mamei
lui Vlahul Munteanul sau al soţiei Vlahului exilat de la Roma, respectiv al Vlahului
alungat de Traian pe vremea lui Byzas, întemeietorul Bizanţului. Inelul este furat de
corbul pe care eroul îl săgetează, ceea ce explică stema Munteniei conţinând corbul cu
crucea în cioc. Paisie trimite la paralele legendare cu fraţii Lech şi Rus, stăpânitorii
Lehiei (Polonia) şi Rusiei (corect Rutenia), dar şi cu un inedit cuplu eponim românesc,
,,căpeteniile de oaste Munteanu şi Bogdan", care au domnit în Valahia şi Bogdania.
Sasul Johann Filstich relatează (1728) despre colonizarea romanilor în Dacia, despărţi
rea râmlenilor de români, care îşi fac sălaşuri la Dunăre, lângă Turnu Severin, şi în
câteva secole se întind până la Nicopole. Sub mai-marii lor, ,,craii Ungariei", românii
îşi aleg domni dintre boieri şi fac scaune la Severin, Strehaia, Craiova. Banoveţului
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Basarab, cârmuitorul Ţării Româneşti, îi urmează Radu Negru, care domnise înainte în
Făgăraş din Ardeal. Intrând în Muntenia împreună cu saşi, unguri şi valahi, el se aşază
pe Dâmboviţa, zideşte Câmpulung şi Argeş. Locuitorii se întind "pe sub podgorie" şi
de-a lungul Dunării, iar „neamul basarabesc" i se închină lui Radu Negru (Cosma,
2000, pp. 317-320).
În cronicile româneşti, prima menţionare a lui Negru Vodă apare la moldoveanul
Miron Costin (1677, 1684, 1686-1691). Primul descălecat al lui Traian include şi mutarea în Dobrogea a "descălecăturilor" lui Traian de către împăratul roman Gallienus,
precum şi intrarea în Ardeal a românilor munteni (care "au trecut munţii aşedzându-să
la Olt, la Herţeg şi pe la Făgăraş") şi a moldovenilor (trecând munţii din Maramureş şi
aşezându-se la „Giurgiu/Gurghiu şi Ciucu"). Al doilea descălecat al românilor decurge
în sens invers, dincolo de munţi, mai întâi prin Negru Vodă în Ţara Muntenească, apoi
prin maramureşanul Dragoş Vodă în Moldova. Al doilea descălecat se petrece odată cu
înfrângerea tătarilor de către craiul Laslău, după alungarea tătarilor în lupta de la Roman.
Două cronici munteneşti îl continuă pe Miron Costin, pomenind ambele descălecaturi,
primul antic şi al doilea medieval (datat la 6798/1290 şi înfăptuit de Radu Negru, care
a domnit 24 de ani). Letopiseţul Cantacuzinesc (1690) arată despărţirea de romani a
românilor, pribegind spre miazănoapte şi descălecând la Turnu Severin (unde se aleg
boierii mari Basarabi), în Ţara Ungurească, pe apele Oltului, Mureşului, Tisei şi în
Maramureş. Voievod din Ţara Ungurească, mare herţeg peste Amlaş şi Făgăraş, Radu
Negru se ridică „cu toată casa lui şi cu mulţime de noroade: rumâni, papistaşi, saşi,
de tot feliul de oameni" şi, coborând pe Dâmboviţa, "început-au a face ţară noao".
Construieşte oraşul Câmpulung şi o biserică, descalecă la Argeş, tăcându-şi scaun de
domnie şi încă o biserică. Noroadele venite cu el se întind până la apa Siretului şi Brăila,
de la Dunăre la Olt, iar Basarabii se închină domnului, care îşi ia mare "tituluş", domnind 24 de ani şi fiind îngropat la Argeş. Cronica lui Radu Popescu (1700) îi pomeneşte
pe moşii şi strămoşii românilor veniţi de la Roma în vremea lui Traian, apoi episodul
lui Radu Vodă Negru, care îşi mută scaunul de la Făgăraş „dincoace peste plai", fiind
samodârjăJ (singur stăpânitor) până la Dunăre şi Siret. Pricinile descălecatului lui Radu
Negru sunt fie dorinţa de apărare prin întărituri a Ardealului în fata turcilor, fie "învrăj
birea" domnilor românilor cu domnii ungurilor şi ai saşilor. Radu Negru se aşază la
Câmpulung, unde face mănăstire, apoi la Argeş, unde ridică curţi domneşti şi biserică.
Dar Radu Popescu nu remarcă eroarea anului zidirii cetăţii Făgăraşului (6809/1301),
care este ulterioară descălecatului din Făgăraş (6798/1290), amintit anterior.
Cronica de la Tismana ( ViaJa preacuviosului părinte Nicodim sfinJitul, 1763) adună
hrisoavele vechi ale mănăstirii. Se afirmă că, pe vremea tătarilor, românii trec munţii
în Ardeal şi Banat. Batu han este ucis de craiul unguresc Vladislav, care eliberează
„Moldavia" şi cele „12 judeţe din Valahia". Fratele lui Vladislav, Radu Negru, ieşind
din Ardeal împotriva tătarilor, îşi aşază domnia la Argeş şi îi uneşte pe românii de
dincoace şi de dincolo de Olt, ctitorind mănăstirea Tismana şi avându-i ca urmaşi pe
Dan şi Mircea. În schimb, Vladislav, "craiul Ungariei şi domnul românilor din Ardeal,
din bănia Severinului, din Bănat şi Ungaria", este ctitorul mănăstirii Vodiţa (Severin).
Din sudul Dunării, Sfântul Nicodim al Tismanei soseşte în Muntenia (1369-1406) în
vremea lui Radu Negru (Cosma, 2000, pp. 314-317).
Tradiţia a însoţit pretutindeni urmele istorice ale lui Negru Vodă. Ea a existat înainte
de primele consemnări scrise şi continuă să existe până în zilele noastre. Sursele orale,
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care îl reţin ca erou fondator de ţară pe Negru Vodă (sau Radu Negru), cuprind în speţă
legende şi tradiţii. Legendele populare despre Negru Vodă, preluate din antologii de
folclor (Constantin Rădulescu-Motru, Ovid Densuşianu, A.R. Budacov) şi republicate
(Tony Brill, Vasile Adăscălitei - din ale căror volume vom cita mai jos), se grupează în
adevărate cicluri legate de genealogia eroului, visul său premonitoriu, luptele cu tătarii,
doamna lui Negru Vodă, legătura sa cu Mircea Ciobănaşul, aducerea porumbului în
ţară. Tradiţiile remarcă drept principală trăsătură a eroului pe cea de ctitor.
Genealogia lui Negru Vodă e redată într-o legendă-basm care îngemănează multiple
teme legendare şi motive mitice. Un împărat de la „Lat" are o fată frumoasă şi un băiat.
Răpită de un „zmeu (drac)", fata „a păcătuit silită" cu acesta şi „a pornit grea", dând
naştere lui Albu şi Negru. Ultimul a fost crescut de împărat, care „l-a învăţat muştră
(instrucţie) cu suliţa şi arcul şi i-a dat numele de Negru-vodă". Pe malul mării, acolo
unde se juca cu Albu în nisip, Negru „a strâns slugi şi oameni rară căpătâi", tăcând
,,sat mare", botezat Râma, fiindcă ei „acolo şedeau ca râma, în şanţuri (bordeie, gropi),
în pământ". ,,Negru, după ce a tăcut cetatea Râma, a coprins tot pământul", omorându-l
şi pe vecinul său Taţu. Negru a avut mai multi copii, iar unul dintre nepoţi, ,,Traiu",
i-a supus pe „daşi, ce a fost aci în România", în locul lor aducând „fete şi băieţi de la
Râma" şi făcând Ţara Românească. La Râma, Negru a furat fete „de s-au înmulţit
oamenii, că ei n-aveau decât prea puţine, ce să născuse din muma lui Negru, care s-a
măritat după un slugoi ce era mai frumos şi mai îndrăzneţ". Legenda aduce motivul
recurent al fraţilor gemeni, suprapunându-l pe Negru lui Romulus. Perfect mitologic,
Negru se naşte din legătura păcătoasă cu un zmeu, dar originea semidivină justifică
faptele sale ieşite din comun. Povestitorul anonim explică numele satului întemeiat,
„Râma", prin elemente cunoscute de el. Negru este şi moş de neam, care evită prin
rapt incestul provocat de dificultatea procurării partenerelor. Mitul se amestecă pe deplin
cu istoria când aflăm că nepotul său „Traiu" îi supune pe daci, aducând tineri de la
Roma, pentru a face Ţara Românească.
Altă legendă aminteşte „visul însemnat" al unui voinic isteţ „pe care lumea, din
pricina lui oacheşe, îl poreclise Negru". Fiind orfan şi sărac, acesta intră „stăvar" (paznic) la caii unui bogătan. Prinzându-l noaptea într-o „beucă" (măgură) ,,la poalea
lăsătoarei unui munte pustiu", Negru adoarme pe un pat de cetină. Se visează pe un
vârf de munte, de unde se întinde ţara la picioarele lui. Peste puţin timp, stăvarul ajunge
domn, ,,păzind ţării cetăţi mai bine de cum păzise caii". Desprindem motivul visului
prevestitor, originea umilă a viitorului domn şi explicaţia populară a poreclei lui Negru.
Numeroase legende din ciclul luptelor cu tătarii vădesc un pronunţat caracter topo
nimic , gratie locurilor străbătute de erou, de la izvorul Dâmboviţei, din munţi, în Muscel
şi Argeş. Legenda din Huluba (Argeş) înlănţuie o succesiune de momente epice. Cu
gândul să-i scoată „din pământu-ăsta al nostru", Negru Vodă se bate cu tătarii multă
vreme. Neizbutind, intră herghelegiu la caii „craiului de peste munţi" (trece munţii în
Ardeal), iar la interpelarea craiului: ,,- Radule, ce simbrie îmi ceri?" solicită un mânz
năzdrăvan care zboară. Negru Vodă îi mai cere şi pe „haiducii închişi în temniţele
măriei-sale". Ca o veritabilă căpetenie de haiduci, el revine în Ţara Românească. Îi
înfrânge pe tătari cu ajutorul calului fermecat şi al şiretlicului potcoavelor întoarse ale cailor.
Luptele cu tătarii îi prilejuiesc popasuri la izvoarele Dâmboviţei, Tâmpa, Săritoarea lui
Negru. Victoria îi conferă stăpânirea asupra ţării. Dar „cum să-i prăsească (pe haiduci)
şi cum să-şi mărească moşia"? Face „târg de scule" dincoace de brazda Moldovei, de
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unde "ai lui Negru Vodă" îşi iau neveste moldovence. Le aduc în ţară, îşi fac "case şi
sate ca lumea". Când moldovenii vin la război, moldovencele sar cu gura, iar "părinţii,
fraţii şi soţii dintâi" depun armele, întorcându-se acasă cu buzele umflate.
Acelaşi ciclu narează cum Negru Vodă scapă de tătarii din Jidova şi din cetatea de
la Grădişte, cu ajutorul unor parole : ,,Mirişte de tei! - Retevei de tei! ". În altă legendă
se aminteşte locul de apărare de la Cetăţuia, pe Dâmboviţa. Aici şedeau Negru Vodă cu
doamna, cu boierii şi cu o parte din oaste, iar scaunele şi masa de piatră se văd şi astăzi.
Peste Dâmboviţa domnul face pod de piei de bivol (de unde se uită cu ocheanul peste
dealuri şi văi, până la Dunăre) şi mai face un zid puternic, la mijloc cu un stăvilar cu
care poate opri sau slobozi apa râului. Cu ajutorul zidului şi al stăvilarului îi înfrânge
pe tătari. Altă legendă despre Radu Vodă amestecă motivele stăvilarului, al podului de
piei peste Dâmboviţa, al stâncii Colţu-Doamnei (de unde soţia lui Radu se aruncă pentru a nu cădea în mâinile turcilor) şi al fugii lui Radu în Transilvania (potcovindu-şi caii
cu potcoava dindărăt). În altă legendă, Negru Vodă se luptă cu tătarii, apoi fuge peste
munţi în Ţara Ungurească, calul său fiind potcovit cu potcoavele întoarse. Lângă
Dâmboviţa face la Cetăţuia o biserică (unde în prezent se află o mănăstire) şi mănâncă
la "masa lui Negru Vodă". Doamna lui, descoperită în ascunzătoarea ei, se aruncă de
pe Piscul Doamnei în Dâmboviţa.
Ultimele legende amintite interferează şi cu ciclul doamnei lui Negru Vodă, a cărei
amintire prilejuieşte explicarea unor particularităţi toponimice. Doamna, caracterizată
prin iubire faţă de soţ, onoare şi credinţă, preferă să moară eroic decât să cadă în mâinile păgânilor. Numele muntelui Doamnele e pus pe seama faptului că doamna Ana trăia
aici şi vorbea „prin bucium" cu voievodul. În muntele Doamnele se văd lespezi de
piatră în chip de baie (vană), de la scăldătoarea lui Negru Vodă şi a soţiei sale, precum
şi urme săpate în piatră ale picioarelor încălţate ale voievodului. În fine, alteori, soţia
domnului fuge pe Valea Doamnei, în hotarul comunei Cetăţeni, urcând la Colţul
Doamnei, de unde se aruncă de pe stâncă.
O legendă aparte aduce în prim-plan două personaje "istorice" caracterizate prin
opoziţie : Negru Vodă şi Mircea Ciobănaşul (probabil viitorul Mircea Ciobanul, de trei
ori domn între 1545 şi 1559), alt preferat al legendelor populare. Câtă vreme Negru
este domnul consacrat, având drept de judecată asupra supuşilor săi, Mircea apare sub
înfăţişarea unui ciobănaş orfan, care îl roagă pe vodă să-i facă dreptate şi urmează
hotărârea acestuia la împărţeala oilor. Cum stăpânii săi refuză să se supună judecăţii
domneşti, Mircea îi taie cu paloşul. Pentru acest motiv este adus din nou în fata domnului, dar, pus în fata ştreangului, Mircea Ciobănaşul îşi dezvăluie identitatea ascunsă.
Având pe el „semnele domniei", adică "soarele-n piept, doi luceferi pe umeri şi luna-n
spate", demonstrează că el şi Negru Vodă sunt fraţi "dintr-o mumă, dintr-un tată, năs
cuţi din două păcată". Negru Vodă îi propune să facă schimb. "-Banu, zice Mircea.
Fii tu cu domnia ta,/ Eu cu ciobănia mea./ Decât în târg cu papuci,/ Mai bine-n crâng
cu opinci."
Ultima legendă din Vultureşti (Argeş) relatează despre originea porumbului şi a
curcanilor în Ţara Românească. Porumb mult era doar în Ţara Ungurească, însă nimeni
nu avea voie să aducă nici un bob în altă ţară. Negru se duce acolo, cumpără o sută de
curcani, le dă să mănânce mult porumb, îi încarcă în căruţe şi îi trece munţii. Acasă taie
curcanii şi din guşe le scoate boabele de porumb, pe care le seamănă. ,,Şi aşa a prăsit
porumbul în Ţara Românească, tot Negru Vodă." Aducerea porumbului şi curcanului
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în Europa datează după descoperirea Americii (1492). Dar inadvertenţa istorică nu are
legătură cu mentalitatea tradiţională, care ştie că o cereală importantă pentru hrana
oamenilor şi a vitelor trebuia adusă de „undeva" şi împământenită. Legenda oferă un
bun exemplu al modului în care acte de întemeiere incerte temporal sunt atribuite miticului Negru Vodă.
Numeroase tradiţii despre ctitorul Negru Vodă îl arată ca întemeietor legendar al
aşezărilor Câmpulung şi Argeş, al cetăţilor de la Stoieneşti, pe valea Dâmboviţei, şi de
la Breaza, pe apa Brescioarei, în Făgăraş. Tot Negru ctitoreşte schituri şi mănăstiri la
Cetăţeni (Argeş), Cătălui şi Bălteni (Ilfov), la Tismana, Curtea de Argeş şi Câmpulung
Muscel. Legendele de aşezări din Argeş şi Gorj îl indică pe Negru Vodă drept principal
donator în Ţara Românească, asemenea lui Ştefan cel Mare în Moldova. Ctitoriile sale
se regăsesc din Făgăraş, în toată Muntenia şi Oltenia (Cosma, 2000, pp. 324-336).
Graţie permeabilităţii speciilor folclorice, eroul fondator muntean apare chiar într-o
oraţie de nuntă. Colăcăria din Leşile (Argeş), rostită de staroste prin anii 1920-1930 şi
culeasă în 1960 (Ion Nania), exprimă un paralelism perfect cu oraţia redată de Dimitrie
Cantemir: ,,Moşii şi strămoşii părinţilor noştri, în frunte cu Negru Vodă, au coborât
la vânătoare […] . La fel şi cutare, flăcău destoinic şi viteaz, urmaş de-al Negrului Vodă,
în vremea ce umbla după vânat […] a dat de o căprioară". Numai că invocarea lui Negru
Vodă aduce tocmai elementul lipsă în celelalte colăcării : personajul istoric care conferă
prestigiu acţiunii mitice de întemeiere a familiei (Cosma, 2000, p. 294).
Dacă Dragoş maramureşeanul are o existenţă istorică, Negru Vodă (în pofida încercării neostenite a cercetătorilor de a-l identifica cu Basarab I, Nicolae Alexandru, Vlaicu
şi mai ales cu Radu I) rămâne deocamdată o figură legendară. De aceea, prezintă interes traseele mitice care străbat şi aluviunile legendare ce alimentează faptele acestui erou
eponim al românilor din nordul Dunării. La fel ca Dragoş Vodă, şi el a fost „inventat"
de tradiţia orală cu certitudine înainte de a fi consemnat în cronici, reuşind să învingă
timpurile datorită legendelor de abstinentă vitalitate transmise prin viu grai. Dar sfera
de cuprindere a întemeierilor lui Negru este mai vastă decât a lui Dragoş. Acesta a rămas
în amintirea colectivă printr-o singură faptă: descălecarea, pe când Negru întemeiază
ţara, o eliberează de tătari, aşază domnie românească, fondează o puzderie de aşezări
şi mănăstiri. Numele lui Negru derivă din denumirea dată românilor de către turci,
tătari, bizantini, greci, sârbi (Armbruster, 1993, pp. 257-258). Din acest motiv, el devine
un erou eponim al românilor munteni, aflaţi în contact strâns cu cei ardeleni şi moldoveni, dar şi cu locuitorii sud-dunăreni.

Semnificaţiile mitice ale etnogeniei şi imaginarul istoric

al etnogenezei româneşti
Analiza etnogoniei mitice în paralel cu etnogeneza istorică îngăduie reliefarea unor
semnificaţii aparte atribuite celor două concepte în arealul românesc.
Miturile etnogonice manifestă un neîndoielnic pragmatism. Conceptul întemeierilor
în spaţiu include intrinsec o funcţie utilitară : de fondare propriu-zisă şi de instituire a unui
lăcaş domestic ori ecleziastic, a unei aşezări umane, a unei ţări. Sensul arhitecturii nu
se limitează însă la funcţia utilitară, ci de asemenea include o varietate de dimensiuni
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şi de funcţii estetice (Eco, 2001, pp. 187-189). Din perspectiva duratei lungi,
populare privind geneza românilor şi fondarea Ţărilor Române mai relevă
rostul spiritual şi responsabilitatea morală pe care le implică „bunul început" al oricărei
întemeieri. Viziunea mitică dezvăluie rădăcinile adânci şi sensul transcendent ale etnogoniei româneşti. Aşezarea bună a temeiului atrage după sine prosperitatea pământu
lui-ţară şi asigură dăinuirea peste veacuri a generaţiilor descendente ale neamului.
Semnificaţiile etnogoniei româneşti enumeră aşadar funcţia utilitară, rostul spiritual,
responsabilitatea morală şi sensul transcendent al întemeierii neamului şi ţării.
În rândul semnificaţiilor etnogenezei istorice se adaugă dimensiunea ontologică a
numelui cu care popoarele, la fel ca şi fiinţele, îşi întemeiază existenţa. Chiar numele
naţiunii şi statului - categorie aparent inefabilă, nematerială - are o însemnătate uriaşă,
căci numele este „uneori aproape la fel de important ca însăşi existenţa poporului şi
statului respectiv", devenind „parte a identităţii etnice, naţionale şi statale, adesea
modelând tacit ori făţiş însuşi destinul purtătorilor săi" (Pop, 2014, pp. 9-10). Legătura
indisolubilă dintre endonim şi statul naţional răzbate din numele României, ,,un soi de
Romă transferată în spaţiul mărginit de Fluviul Dunărea, de Munţii Carpaţi şi de Marea
Neagră", o „marcă identitară puternică şi durabilă, zămislită natural" în Evul Mediu şi
„forjată istorico-ideologic" de intelectualii români, ,,artizanii naţionalismului modern şi
ai ideologiei naţionale" (Pop, 2014, pp. 73-74). Şi etnonimele românilor sunt încărcate
cu valoare ontologică, după cum reiese din folosirea duală a endonimului şi a exonimului în texte din secolele XIII-XV. Mărturiile sunt cu atât mai preţioase cu cât dominantă
în epoca medievală era folosirea de către străini a denumirii de v(a)lahi pentru a-i
desemna pe români. În epoca modernă s-a câştigat lupta pentru ştergerea denumirii
nedorite de valahi, românii impunându-şi autodenumirea.
Imaginarul istoric al etnogenezei româneşti implică existenţa unui teritoriu dat şi
formarea unei identităţi locale (spiritus loci). El intersectează nu doar geografii simbolice
(sintetizate de Sorin Mitu, Carmen Andraş, Sorin Antohi şi Corin Braga), ci şi geografia politică propriu-zisă. E cunoscut obiceiul izvoarelor medievale „să dea numelui unei
populaţii un înţeles mai degrabă geografic decât etnic" (Brătianu, 1980, p. 170), obicei
curent şi în izvoarele moderne, ce reiese atât din exonimul ţărilor (Donaujurstenthiimer,
J(yHaucKue KHR:HCecmBa, Principatele Dunărene în loc de Principatele Române), cât şi
din subdiviziunile geografice ale endonimului românilor. În trecut şi în prezent, românii
(ca identitate etnică şi naţională) s-au diferenţiat între ei cel mai adesea pe criteriul unei
apartenenţe geografice, al unei identităţi provinciale, în : ardeleni, bănăţeni, moroşeni
(maramureşeni), oşeni, ungureni (,,transilvăneni sau, cum se numesc obişnuit la noi,
ungureni", afirmă Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae), moldoveni şi basarabeni,
munteni (regăţeni), olteni, machedoni etc. Puţine grupuri geografice se deosebesc ocupaţional de românii agricultori prin practicarea păstoritului : moţi, mocani, colibaşi,
gugulani, momârlani, fărşeroţi. Însă, când geografia se politizează şi diferenţele geografice se naţionalizează, se ivesc state-naţiuni artificiale (Republica Moldova) şi răspunsuri absurde la întrebări fără obiect : De ce moldovenii nu sunt români (?) - „Pentru
că n-au vrut şi nu vor!" (Stati, 2013, p. 2); sau întrebări cu răspuns tragic: De ce
vorbitorii aceleiaşi limbi româneşti se divid în Serbia de Răsărit (după 1970) în români
şi valahi, iar în Ucraina (sub ochii noştri) în români şi moldoveni? Pentru că „valahizarea" şi „moldovenizarea" românilor, prin fragmentare identitară şi ştergerea memoriei
istorice, constituie calea cea mai scurtă spre aneantizare etnică şi naţională.
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Cum orice început conţine în sine sfârşitul, viziunea escatologică nu este străină nici
temei întemeierilor, iar etnogenezei panromâneşti i se ataşează o interpretare teleologică.
Garanţii românimii intrastatale sunt tocmai ţara întemeiată şi naţiunea-stat. În schimb,
dăinuirea românimii extrastatale, actuale sau istorice, este problematică. Vlahii sudici
(din Grecia, Albania, Muntenegru, Croaţia, Serbia, Bulgaria) şi vlahii nordici (din
Moravia, Slovacia, Polonia, Ucraina) sunt cunoscuţi datorită exonimului lor. Deoarece
miturile lor etnogonice sunt ignorate, istoriografiile străine rezolvă etnogeneza vlahă
prin unul şi acelaşi stereotip: ,,colonizarea", susţinând că vlahii au sosit în teritoriile
locuite nemajoritar de ei fie de la nordul Dunării, fie din Ardeal şi Maramureş (Colonizarea
valahă în Slovacia, 2014). Acest dejâ-vu aminteşte de cele două „descălecaturi" ale
Ţărilor Române extracarpatice, Moldova şi Muntenia. Dar nu întru totul. Căci teoriile
imigraţioniste constituie astăzi, ca întotdeauna, preambulul dezrădăcinării etnice şi al
deznaţionalizării vlahilor. Cine nu a început şi nu a „descălecat" o ţară, cine nu are
origini eroice nu va avea nici viitor.

