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Discutarea unor texte demult dispărute - păstrate doar în versiuni târzii şi parţiale, sau
nici măcar păstrate ca atare, ci contrase, rezumate ori chiar deduse în absenta vreunei
urme textuale consistente - este o întreprindere la care spiritele pragmatice şi pozitiviste
nu s-ar angaja pentru nimic în lume şi care firilor romantice le repugnă datorită migă
loasei, chiar nevroticei suite de analize şi demersuri erudite pe care cercetarea de acest
fel le presupune. Totuşi, astfel de iniţiative au fost mereu răsplătite prin rezultatele la
care au condus, meritând riscurile la care se angajează istoricul care le dă curs.
Descifrarea memoriei - fluctuante - a originilor unei macrocomunităţi sociale şi politice
de tipul poporului sau al naţiunii rămâne, cu toate neajunsurile pe care le presupune,
obligatorie într-un fel, căci ea luminează aspecte importante ale conştiinţei etnice, ale
apartenenţei şi ale identităţii care nu pot surveni din altă parte.
Cele mai vechi urme textuale legate de tema originilor româneşti se prezintă cercetătorului ca nişte reţele parţial destrămate şi lacunare, din cuprinsul cărora anumite
ochiuri par sortite să rămână perpetuu obscure, iar altele se vor lăsa doar aproximate.
Perspectiva este cu atât mai descurajantă cu cât tradiţia modernă a scrisului istoric
românesc le socoteşte îndeobşte improbabile şi suspecte. Dar, conform unui vestit adagiu, nu e nevoie de victorie pentru a continua, nici de speranţă pentru a persevera ... Cu
sau rară succese eclatante, acest şantier rămâne o piatră de încercare şi merită năzuit la
rezultate mai bune în perimetrul lui.
Originea românilor, la fel ca a altor popoare europene, corespunde unui proces
complex de fuziune şi de decantare etnoculturală şi lingvistică ce antrenează atât evenimente reale, cât şi proiecţii legendare asupra începuturilor proprii. Produsă pe un spaţiu amplu, care include, practic, întreaga arie a romanităţii răsăritene, evoluţia ce a
condus la latinizarea lingvistică şi civilizaţională a locuitorilor Europei sud-estice şi de
est pe întregul spaţiu în care Imperiul Roman a funcţionat în Antichitate a asigurat albia
unei identităţi lingvistice latinofone care a rămas fundamentală şi în secolele dominaţi
ilor postromane, fie ele slave, germanice ori turanice. Grecizarea Imperiului Roman de
Răsărit şi transformarea sa în Imperiu Bizantin (în secolul al Vii-lea, din 625 împăratul
Heraclius intitulându-se basileus) au permis precizarea treptată a unor pânze populaţi
onale latinofone distincte de cele ale vorbitorilor de greacă. Autonomia lor relativă sub
administraţie bizantină nu a alterat comunitatea de credinţă creştină răsăriteană a acestora
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cu ceilalţi locuitori, vorbitori de greacă sau având origini etnice orientale, din imperiu.
Stabilirea de durată a slavilor în regiune (în anul 602 au pătruns masiv la sudul Dunării)
a marcat intrarea comunităţilor genealogic romanice ajunse în contact şi convieţuire cu
acestea în procesul unei simbioze îndelungate, care a condus la adoptarea - în condiţiile politice de dominaţie momentană a bulgarilor slavizaţi - a unor elemente de cultură
spirituală de origine slavă (slavona ca lingua sacra şi limbă a elitelor politice, a statului
şi a Bisericii; scrierea chirilică). Deşi au oferit aporturi de vocabular procesului de
decantare lingvistică a latinităţii orientale, greaca, limbile germanice şi cele turanice nu
au marcat în chip major aceste evoluţii şi precizări.
De aceea, atunci când apar primele ştiri păstrate în scris despre latinofonii răsăriteni,
aceştia sunt desemnaţi prin termeni de origine germanică în strai slavon, care semnifică
tocmai originea lor romană (vlah, voloh) . Aceste decantări etnolingvistice au avut loc
în paralel şi în legătură cu celelalte din regiune. Trecerea la utilizarea oficială a limbii
greceşti în Bizanţ (secolul al Vii-lea) s-a produs în paralel cu precizarea treptată a
identităţii croate (mijlocul secolului al Vii-lea), sârbeşti şi cu slavizarea bulgarilor turcici aşezaţi în munţii Haemus/Balcani (după 680).
Prezentă încă din Evul Mediu într-o formă sau alta, preocuparea de a reflecta la
începuturile poporului, ale limbii şi ale statului propriu reprezintă un moment de accedere la conştiinţa de sine a unei colectivităţi, ca urmare a unei reflecţii aprofundate a
unor membri ai elitelor sale, dar şi ca rezultat al dezvoltării unei culturi a memoriei, a
unui simţ istoric caracteristic stadiilor înaintate ale unei decantări identitare. Acestea au
corespuns în general, în plan politic, tentativelor de organizare în formaţiuni statale
autonome, însoţindu-le sau chiar prefaţându-le şi anunţându-le. Ulterior, veşnica nevoie
de legitimitate statală şi dinastică a tăcut din asemenea teme o permanenţă. Condiţionarea
lor politică a fost acompaniată şi de o necesitate culturală şi identitară. Datorită acestui
fapt, cercetările vor trebui în viitor să elucideze în mai mare măsură contextele istorice,
nevoile sociale, politice şi culturale cărora asemenea creaţii le răspund şi să adâncească,
în general, cunoaşterea vechilor literaturi. Începând cu Leon Gautier şi Gaston Paris,
continuând cu Pio Rajna şi Joseph Bedier, cu Ramon Menendez Pidal şi Ferdinand Lot
şi ajungând până la Robert Bossert şi !talo Siciliano, ciclurile epice franceze au tăcut
obiectul unei investigaţii ştiinţifice mereu reluate, model metodologic urmat şi de istoricii din Europa răsăriteană. Între contribuţiile unor H. Munro Chadwick (împreună cu
N. Kershaw Chadwick), pe de o parte, şi Paul Zumthor, pe de altă parte, cunoaşterea a
evoluat, perspectivele s-au modificat, dar ştiinţa este încă departe de a fi ajuns la nişte
concluzii solide şi univoce în chestiunile de metodă.
În Evul Mediu occidental şi central-european, în lumea romano-catolică (Christianitas),
latina a fost lingua sacra , cea autorizată să prezerve scrierile socotite importante, aşa
cum păstrase şi Biblia (¼llgata). În sud-estul bizantin al Europei acelaşi rol l-a jucat
greaca, fiind cealaltă limbă în care se păstrase, fie şi parţial, Biblia (Septuaginta). După
aşezarea slavilor în Peninsula Balcanică însă, odată cu opera fraţilor Chirii şi Metodiu
şi opera de masivă traducere şi adaptare a cărţilor religioase întreprinsă de bulgari, şi
slavona a dobândit o recunoaştere şi un prestigiu similare.
În Occident, începând cu secolul al Xii-lea, literatura a fost dominată în mare măsură
pretutindeni, atât în formă, cât şi în substanţă, de modelul francez şi de cel provensal.
În schimb, în Europa de Sud-Est, literatura nescrisă s-a transmis până în zilele noastre,
din aceasta fiind derivată, în anumite forme şi cu ponderi diverse, şi literatura scrisă
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(Chadwick şi Chadwick, 1932-1940). În decursul secolelor, multe dintre caracteristicile
ei s-au modificat şi s-au remodelat, lucru care se lasă observat mai ales în ceea ce priveşte literatura scrisă timpurie.

,,Ciubăr Vodă"
Cele mai vechi frământări identitare şi preocupări pentru origine ale latinofonilor străromânilor - sunt înregistrate relativ devreme, în secolul al Vii-lea, în izvoare bizantine. Trecerea triburilor slave şi a bulgarilor, după mijlocul secolului al Vii-lea, la sudul
Dunării, a coincis cu o migrare în masă a populaţiei romanice dislocate din Balcani la
nord de Dunăre, în regiunea Carpaţilor, şi cu strămutarea ei printre autohtoni. Şaizeci
de ani mai târziu, latinofonii plecaţi se reîntorceau însă, măcar parţial, în Macedonia şi
în zona Salonicului, după cum menţionează Legenda Sf. Dimitrie de la Tesalonic, scrisă
pe la 620 de arhiepiscopul Ioan al Tesalonicului şi continuată în anii 681-685 de un
anonim. După devastarea Pannoniei şi a Balcanilor, slavii şi avarii au deplasat marea
majoritate a populaţiei locale - legenda spune că toată populaţia, dar este greu de crezut
că se putea pustii o zonă atât de întinsă - în regiunea Sirmiumului, la nord de Dunăre.
Noii supuşi latinofoni ai hanului avar s-au amestecat în decursul timpului cu bulgarii,
cu avarii şi cu alte etnii de sub stăpânirea acestuia. "Iar fiii lor, fiecare în parte, primind
de la părinţi, după obiceiurile romane, tradiţiile şi dragostea de neam ... , tot astfel şi la
ei s-a înmulţit familia creştinilor prin credinţa ortodoxiei [sic!] . . . şi, povestind unii
altora amintirile despre pământul patriei lor strămoşeşti, s-a aprins în inimile lor dorinţa
pentru întoarcerea acasă" (Popa-Lisseanu, vol. II, 2006, p. 310). Textul indică existenta
unui interes major în rândurile acestei populaţii mixte pentru moştenirea romanităţii şi
pentru apartenenţa la religia creştină, cele două coordonate ale definirii identităţii româneşti în Evul Mediu. Asemenea decantări explică şi de ce identitatea astfel conturată a
învins în confruntarea cu alte elemente culturale, de origine slavă sau păgână (avară),
înregistrând o continuitate remarcabilă. Forţa ei de impact se poate observa în următo
rul episod raportat de mărturiile scrise.
După şaizeci şi ceva de ani de la sosirea în Banat şi Oltenia, din rândurile foştilor
deportaţi se născuse, datorită acestor convieţuiri etnice, o nouă populaţie, amestecată.
Hanul avar a numit în fruntea populaţiei mixte respective un conducător - notat în
echivalent grecesc ca arhonte , de fapt chagan după denumirea nomadă -, pe numele
său Cuber (care aminteşte onomastica bulgarilor turcici, dar care a trecut, posibil, şi în
română, în forma Ciubăr, personajul folclorizat Ciubăr Vodă evocând poate conducerea
istoric atestată a lui Cuber). Urmărind binele alor săi aşa cum îl înţelegea el şi, după
cum menţionează legenda, căutând inclusiv independenta faţă de han, dorindu-se a fi
singurul conducător al populaţiei romanice de sub autoritatea avară (poate o amintire a
vechii glorii romane perpetuată prin tradiţia romanicilor), s-a aşezat în fruntea latinofonilor şi a pornit cu ei spre Balcani, adică înapoi către locurile de unde le veniseră
înaintaşii. În confruntările repetate cu rebelii care au urmat, hanul a fost înfrânt în cinci
sau şase bătălii, cea din urmă determinându-l să abandoneze proiectul de a-i readuce
sub supunerea sa pe cei plecaţi.
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Cuber şi cei care îl urmaseră s-au aşezat (pe la 682-684) în apropiere de Salonic şi
în cetăţile din Tracia, ocupând câmpia dintre Salonic, Verochia şi Edessa, în Macedonia.
În loc să le permită supuşilor săi să se răspândească în toate direcţiile din care proveneau
părinţii şi înaintaşii lor, Cuber s-a împotrivit proiectului. El înţelegea importanţa unită
ţii populaţiei pe care o conducea şi faptul că risipirea celor de sub autoritatea sa printre
ceilalţi balcanici ar fi anihilat identitatea şi puterea politico-militară a comunităţii sale.
Dar mai era şi o idee politică : el dorea să păstreze pe seama lui şi a supuşilor săi rangul de han (chagan), instituţie adoptată de la foştii stăpâni asiatici, şi mai ales dreptul
la o conducere proprie. Printr-un plan cutezător, Cuber a vrut să pună mâna pe capitala
imperiului şi să o proclame reşedinţa lui şi a populaţiei pe care o conducea, fapt care
sugerează că el revendica de la bizantinii tot mai grecizanţi conducerea imperială romană,
în numele unei continuităţi lingvistice şi de civilizaţie. Complotul a fost însă dejucat de
greci, iar foştii deportaţi au rămas supuşi ai bazileului bizantin.
Un alt izvor contemporan, Sancti Demetrii martyris acta , confirmă, în esenţă, relatarea, situând faptele evocate într-o perioadă mai amplă de timp şi făcând din ele un
proces demografic întins pe durata câtorva decenii. Jn zilele împăraţilor iconoclaşti
(726-778), populaţiile de pe ambele maluri ale Dunării, profitând de neliniştea în care
se găsea imperiul ... , pe atunci aşa-numiţii rinchini [ slavii de pe râul Rhinchos ] şi mai
cu deosebire vlahorinchinii [vlahii de pe râul Rhinchos ] şi sagudaJii [ slavi] , ocupând
Bulgaria şi întinzându-se puţin câte puţin în diferite locuri, puseră stăpânire pe Macedonia
şi, în urmă, ajunseră la Sfântul Munte [Athos ] , împreună cu femeile şi copiii lor, fiindcă
nimenea nu se găsea ca să-i oprească şi să se lupte cu ei. Cu timpul ei fură introduşi
de către Sfinţii Părinţi în învăţăturile creştineşti, crezură în aceste învăţături şi în urmă
ajunseră adevăraţi creştini cu totul" (Popa-Lisseanu, vol. II, 2006, p. 313). Perspectiva
bizantină asupra faptelor relatate - cu marcarea acţiunii latinofonilor şi slavilor ca dinamică ce periclita existenţa statală bizantină şi cu sublinierea creştinării nou-sosiţilor - nu
izbuteşte să camufleze sensul adevărat al turnurii politice petrecute : recuperarea de la
bulgari a teritoriului Bulgariei de către latinofonii aliaţi cu două grupări populaţionale
slave, cu ambiţia extinderii puterii proprii şi peste Macedonia, ajungând până la Athos.
Aceste ţeluri şi ambiţii anunţau Ţaratul Vlah şi Bulgar de mai târziu (1185-1235), marcând o istorie mai îndelungată a procesului care a condus la apariţia lui, şi puneau în
joc aceleaşi metode (confederarea mai multor etnii învecinate şi cu interese comune) pe
care urmau să le experimenteze cu succes, peste câteva secole, şi Asăneştii.
Evenimentele din secolele VII-VIII au pus în joc o conştiinţă deja detectabilă a
identităţii romanice şi creştine, care, în cursul evenimentelor, s-a afirmat ca liant politic
şi temei al unor tentative militare şi politice de instituire a unor forme de stăpânire în
nume propriu, inclusiv cu revendicări ale unei stăpâniri legitime asupra Noii Rome
(Constantinopol).

Mitul eroilor eponimi şi prelungirile sale
Lipsa unor relatări consistente şi a unor documente scrise care să surprindă în continuitatea sa procesul evoluţiilor etnolingvistice şi culturale, ca şi pe cel al evoluţiilor politice din regiune pe durata secolelor mai puţin cunoscute împiedică suprinderea tuturor
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etapelor care au plămădit identitatea etnoculturală românească. Una dintre cele mai
vechi expresii atestate până astăzi în scris a nevoii de întoarcere spre origini pare să o
păstreze însă mitul eroilor eponimi ai românilor, aşa cum s-a conservat el într-o scriere
istorică de la începutul secolului al XVI-lea din Moldova (Cronica moldo-rusă, circa
1504-1508). Succintă şi lipsită de unitate, această scriere păstrată în copii ruseşti din
secolul al XVI-lea şi din cele următoare sintetizează naraţiuni legendare cu pretenţii
de adevăruri istorice provenite din scrieri mai vechi. Din acest punct de vedere,
aşa-numita Cronică moldo-rusă este un adevărat "nod" al cunoaşterii literaturii mai
timpurii şi a atmosferei mitice şi ideologice care a generat-o. În principal, ordonând
într-o versiune cu pretenţia de a oferi o naraţiune coerentă mai multe legende şi fapte
din diferite izvoare, referitoare la felurite momente istorice (vag evocate), Cronica
relatează povestea celor doi fraţi, Roman şi Vlahata (adică „vlahul", cu sufixul slavon
-ata), plecaţi din Troia în momentul distrugerii cetăţii de către greci şi ajunşi la Veneţia.
De aici, după o vreme, din pricina asalturilor ereticilor, au fost siliţi să se refugieze mai
departe şi să-şi întemeieze o altă cetate proprie, numită după numele lui Roman. După
ea (şi, de fapt, după strămoşul legendar al stirpei), urmaşii s-au numit Romanovici
(români).
În secolele care au urmat, ei au avut permanent conflicte cu duşmanii lor eretici. În
timpul regelui Ungariei Ladislau, atacat de tătari, Romanovicii i-ar fi venit acestuia în
ajutor, luptând în avangardă şi obţinând victoria pentru rege. Între timp însă, "latinii" romano-catolicii occidentali, socotiţi eretici - i-ar fi denigrat în faţa regelui şi, obţinând
acordul mai mult tacit al acestuia, ca din partea unui coreligionar al lor, în timp ce
Romanovicii erau angajaţi în continuare în campania antimongolă, ar fi trimis trupe care
să le distrugă cetatea Roman, răpindu-le soţiile şi copiii. Ca răsplată pentru vitejia şi
slujba lor credincioasă, monarhul maghiar le-ar fi împărţit românilor (Romanovicilor)
pământuri între Tisa, Mureş şi Criş şi în Maramureş. În noul teritoriu locuit de ei,
Romanovicii şi-ar fi păstrat religia creştină răsăriteană şi s-ar fi recăsătorit cu femei din
partea locului, întemeindu-şi noi familii.
Legenda, narând despre originile troiene, veneţiene şi apoi romane (în sens bizantin)
ale românilor, a fost elaborată în secolul al XIV-lea, în spiritul militantismului răsăritean
antilatin. Ea se întemeiază parţial pe elemente mitologic-legendare greceşti (referirea la
Troia), latine (legenda lui Romulus şi Remus), bizantine (poemul Dighenis Akritas), dar
poate şi ruseşti (poemul despre Devgheni Dejavie) şi maghiare (vânătoarea fraţilor Hunor
şi Magor); dar şi pe fapte istorice atestate, prelucrate însă în conformitate cu un anumit
program ideologic.
Dintre izvoarele istorice certe întrebuinţate direct sau indirect pentru elaborarea
acestei versiuni istorico-legendare cu pretenţii de adevăr istoric coerent şi adus la zi s-au
păstrat scrisorile regale maghiare ale lui Bela al IV-lea prilejuite de invazia tătaro-mon
golă (1241-1243), adresate papalităţii (1241, 1250) şi împăratului romano-german (1241).
S-a conservat şi diploma dată de Ladislau al IV-lea Cumanul (1272-1290), nepotul
regelui Bela al IV-lea, prin care cumanii colonizaţi de bunicul său în Ungaria erau
împroprietăriţi în zona menţionată, cu condiţia să renunţe la obiceiurile lor prădalnice
şi la modul de viaţă nomad. Se cunoaşte însă că numele de „cumani" desemna şi populaţii cu alte origini etnice (un document papal anterior vorbea despre "popoarele numite
români", slavi), situaţie care ar explica de ce, un secol mai târziu, românii revendicau
privilegiile obţinute de cumani de la regele Ladislau.
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Dintre faptele istorice evocate sunt atestate confruntările dintre regele Ladislau şi
care i-au adăpostit pe cumanii răzvrătiţi împotriva suveranului maghiar, înfrânţi
la lacul H6d (1282) şi plecaţi apoi, unii dintre ei, spre viitoarea Moldavă aflată sub
tătarii

stăpânire tătară.

Unele aluzii din textul prezervat de Cronica moldo-rusă au putut fi desluşite de
- începând încă din timpul lui Dimitrie Cantemir - ca având la bază interpretări
ale unor legende din Banat şi Partium referitoare la dinaştii sârbi ai secolului al Xii-lea
şi, respectiv, la Sfântul Sava. Prezentarea lor ca fapte referitoare la istoria comună
românească şi maghiară, rezumată şi detectabilă aluziv în cronică, venea dintr-un izvor
scris care mai exista încă la începutul secolului al XVIII-lea, descoperit şi transcris - sau
rezumat - de Dimitrie Cantemir, pe care el îl numea, în virtutea scrierii sale în mediobulgară, Letopiseţul bulgăresc.
La originea acestei prelucrări din Banat sau din Partium au stat izvoare istorice certe.
O astfel de sursă a fost, cu siguranţă, hagiografia legată de cultul Sfântului Sava, patronul spiritual al sârbilor. Cât despre faptele istorice prelucrate în manieră hagiografică
de izvorul folosit de autorul LetopiseJului bulgăresc, ele se leagă de descendenta lui
Ştefan Nemanja (1166-1196, m. 1200). Acesta a avut din căsătoria lui cu Ana trei fii:
pe Ştefan Nemanjic zis „Primul Încoronat" (iniţial mare principe al Serbiei, 1196-1227,
rege al Serbiei din 1217), pe Rastko (devenit, după îmbrăcarea rasei monahale, Sava) şi
pe Vukan. La rândul lui, primul dintre cei trei fraţi, Ştefan Nemanjic „Primul Încoronat",
a avut şi el trei fii din căsătoria lui cu a treia soţie, Ana Dandolo : Ştefan Radoslav
(1228-1233), Ştefan Vladislav I (1233-1243) şi Ştefan Uroş I (1243-1276). Aşadar, al
doilea născut al lui Ştefan Nemanjic cel zis „Primul Încoronat", fratele lui Sava şi
nepotul întemeietorului dinastiei, a fost Ştefan Vladislav I, regele Serbiei vreme de un
deceniu către mijlocul veacului al XIII-lea (1233-1243). Român sau sârb, autorul anonim
al Letopiseţului bulgăresc aparţinea deplin circuitului culturii slavone sud-est europene,
folosindu-şi erudiţia pentru a oferi o interpretare plauzibilă bunăvoinţei faţă de români
a regelui maghiar Ladislau (în slavonă: Vladislav). Estomparea din amintirea populară
a lui Vladislav, monarhul sârb (1233-1243), şi, treptat, substituirea lui în memoria vie,
anonimă şi colectivă cu Ladislau al IV-lea Cumanul (1272-1290), celălalt „nepot" al lui
Sava, s-a putut petrece când toate evenimentele implicate în povestire se consumaseră
deja. B.P. Hasdeu a arătat că nepotul de frate al Sfântului Sava, Ştefan Dragutin, fusese
căsătorit cu o soră a regelui Ungariei, Ladislau, drept care şi acesta îi era nepot - prin
alianţă - lui Sava (Hasdeu, 1976, sub voce Negru-vodă).
După toate aparenţele, legenda despre Roman şi Vlahata, aşa cum ni s-a transmis,
este un produs cărturăresc al ultimilor ani ai secolului al XIV-lea, o reacţie polemică la
aşa-numitul LetopiseJ unguresc - de fapt, o Cronica Ungarorum, astăzi pierdută, scrisă
prin anii 1359-1363 şi datorată foarte probabil capelanului regelui Ludovic de Anjou,
Kiikiillo Janos (Ioan de Târnave). Textul istoric al acestui cronicar maghiar, conceput
în împrejurările legate de eforturile lui Ludovic de Anjou de a redimensiona către est
şi sud-est, dincolo de Carpaţi, Regatul Maghiar, a cărui influenţă în direcţia respectivă
fusese redusă drastic după invazia tătaro-mongolă din 1241-1243, identifica un duşman
periculos pentru intenţiile regale : românii care, sub conducerea lui Basarab I şi apoi a
fiului acestuia Nicolae Alexandru, se erijaseră în voievozi autonomi, cnezii şi voievozii
bănăţeni asociaţi acestor răzvrătiri în numele vechii unităţi politice a Ţării Severinului
(până în 1366) şi nobilii români maramureşeni, dintre care unii se asociaseră cu Bogdan
savanţi
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de Cuhea, răzvrătindu-se împotriva puterii regale cu speranţa prezervării vechii autonomii a Maramureşului voievodal. Cronica pierdută a lui Ioan de Târnave s-a păstrat numai
în prelucrarea românească - scurtată sau nu - a cronicarului Simion Dascălul (circa
1647-1653). Este de observat, pe baza unei comparări atente a conţinutului mai multor
texte istorice păstrate, având un nucleu de idei comun, că ea a constituit reacţia regalităţii la pretenţiile nobilimii române din Partium, sau mai probabil din Maramureş, de a
i se garanta vechile drepturi obţinute de la regele Ladislau (de fapt, de la Bela al IV-lea
şi confirmate prin actul lui Ladislau al IV-lea Cumanul, cum s-a văzut mai sus).
Faptul că textul Letopiseţului unguresc, păstrat încă pe la mijlocul secolului al XVII-lea
în zona Bacău-Săbăoani, de unde l-a putut procura Simion Dascălul, care l-a reprodus
sau rezumat în compilaţia lui, circula în mediile central-europene este atestat şi de un
raport al unor comisari imperiali din 1547, referitor la chestiunea minelor de sare
maramureşene, unde se spune : ,,Fiindcă cea mai mare parte dintre locuitorii comitatului Maramureş sunt români şi deoarece se potrivesc cu moldovenii la limbă, la religie
şi la obiceiuri, există pericolul să se întâmple ca acest comitat, încetul cu încetul, intrând
pe furiş la moldoveni, să se înstrăineze cu timpul, cu vreo ocazie, de regat". Urme ale
acestui text - teme, motive şi chiar dezvoltări narative comune - au fost identificate şi
în memoriul lui Marco Bandini (Codex Bandinus) din 1647, într-o legendă bulgărească
nedatată (semnalată de Ilie Bărbulescu) şi în alte texte istorice din arealul balcano-central-european din secolele XVI-XVII.
Denunţarea românilor ortodocşi ca factori de disoluţie ai statului maghiar, formulată
în Chronicon Hungarorum (cum probabil se va fi numit în original aşa-zisul LetopiseJ
unguresc), a întâlnit în Maramureş, în viitorul Partium (inclusiv în Banat) şi în Ţara
Românească şi nobili români loiali regalităţii. De aceea, de sub pana unui apropiat - şi
exponent cultural - al acestor cercuri a ieşit naraţiunea despre slujba credincioasă a
românilor fată de regele Ungariei Ladislau, confruntat cu invazia tătărească, în pofida
denigrărilor şi abuzurilor comise împotriva lor de aliaţii „latini" ai regelui. Tot prin
aceste argumente s-a justificat primirea unor privilegii din partea regelui : posibilitatea
de a-şi păstra identitatea confesională ortodoxă, feudele şi dreptul de a se căsători cu
femei din partea locului (din Regatul Maghiar), fie ele şi catolice după botez. Aşa a
rezultat sinteza remarcabilă prin diversitatea şi abundenta izvoarelor sale - unele dintre
ele mai greu accesibile, precum cronica maghiară incriminantă la adresa românilor,
atribuită aici lui Ioan de Târnave, bazată pe documente de cancelarie regală - care a
fost Legenda lui Roman şi Vlahata, transcrisă ca atare în aşa-numita Cronică moldo-rusă,
elaborată în Moldova în 1505-1506, probabil sub îndrumarea viitorului mitropolit
Teoctist al Ii-lea, deocamdată egumen la mănăstirea Neamţ sau deja proaspăt episcop
de Roman.
În acest fel, din izvor în izvor, naraţiunea medievală despre originea românilor a
cunoscut remodelări şi transmiteri până în secolul al XVII-lea, când erudiţia unor savanţi
români moderni, precum stolnicul Constantin Cantacuzino, Miron Costin, Nicolae Costin
şi Dimitrie Cantemir, au demontat-o cu argumente şi au respins-o ca pe o scorneală
tendenţioasă.
Găsindu-şi aşadar temeiurile existenţiale nu doar în plăcerea estetică ori în dorinţa
de a lumina - fie şi simbolic - trecutul comunităţii etnice, aceste legende au jucat un
rol important şi în confruntarea diplomatică ce acompania confruntările politice din
spaţiul Europei Centrale şi de Sud-Est. Fireşte că pretenţiile politice româneşti trebuiau
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contrarieze puterile concurente. Aşa se explică în ce împrejurări s-a conturat o altă
despre originea românilor, care vedea în ei nişte tâlhari eliberaţi din închisori de
împăratul bizantin doar pentru a răspunde nevoii de ostaşi resimţite de regele maghiar
confruntat cu năvălirea tătarilor. Păstrată în forma cea mai completă prin intermediul
compilaţiei moldoveneşti a lui Simion Dascălul (mijlocul secolului al XVII-lea), naraţiunea despre originea tâlhărească a românilor poate fi datată pe la mijlocul secolului
al XIV-lea. Izvorul pierdut din care a provenit pare să fi fost Letopiseţul unguresc, scris,
după toate aparenţele, de un anonim catolic maghiar la curent cu istoriografia românească
din Maramureş. Afirmaţiile acestui izvor astăzi dispărut au avut un ecou îndelungat,
fiind reproduse parţial, mai mult sau mai puţin fidel, de o serie de autori străini (poloni,
italieni) medievali şi stârnind reacţiile polemice ale primilor istorici români moderni,
de la Miron Costin până la Cantemir. Este interesant de observat însă că exact aceleaşi
alegaţii - referitoare la originea tâlhărească - erau puse de maghiari, în Ardealul secolului al XVI-lea, şi pe seama coloniştilor saşi, ceea ce îl va determina ulterior pe căr
turarul sas Albert Huet să le dezavueze ca pe nişte afirmaţii calomnioase. Aceste legende
defăimătoare privitoare la originea unora dintre locuitorii Ardealului (români sau saşi)
trebuie văzute aşadar ca formule propagandistice aplicate acestora de factorul politic
dominant maghiar.
Ulterior, afirmaţiile respective şi-au tăcut loc şi în istoriografia maghiară şi de limbă
germană din secolul al XVIII-lea, lucrările de acest fel catalizând reacţia critică şi erudită a savanţilor români din aşa-numita Şcoală Ardeleană (Gheorghe Şincai, Petru Maior,
Samuil Micu şi Ioan Budai-Deleanu).
Scriindu-şi operele la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul celui următor,
cei patru autori români au adâncit critica adusă de Miron Costin, Constantin Cantacuzino
şi Dimitrie Cantemir tradiţiilor legendare referitoare la originea tâlhărească a românilor.
Argumentelor logice ei le adăugau acum o serie de mărturii istorice şi lingvistice pentru
a demonstra că originea românilor este italică, iar cea a limbii lor este latină. Vor duce
această cruciadă până la exces, refuzând să admită vreun alt aport etnogenetic în afara
celui latin şi deschizând astfel calea urmaşilor latinizanţi din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care încercau să epureze limba de toate elementele ei nelatine. Tot ei au
făurit teza continuităţii româneşti neîntrerupte în spaţiul nord-dunărean şi carpatic, în
pofida obstacolelor logice şi istorice pe care le ridicau marile migraţii ce separau retragerea aureliană din Dacia (271-275) de apariţia primelor state româneşti nord-dunărene
(secolele XIII-XIV). Este de presupus că, dincolo de latinitatea limbii române, Şcoala
Ardeleană pleda în favoarea Italiei ca patrie mitică originară a românilor şi în virtutea
faptului că membrii grupării erau greco-catolici, aşadar aparţineau Bisericii romane. În
plus, dat fiind faptul că Viena vedea în românii uniţi masa de manevră menită să contracareze între anumite limite puterea maghiarilor reformaţi, noua teorie s-a putut răs
pândi printre românii din Imperiul Austriac fără mari piedici. Mitul latinităţii, conturat
destul de târziu în forma sa clasică, a cunoscut un enorm succes atât la nivelul elitei,
în primul secol de la punerea sa în circulaţie, cât şi al straturilor româneşti mai largi.
La sporirea audientei sale au contribuit esenţial unirea Moldovei cu Ţara Românească
(1859), cucerirea independentei noului stat (1877) şi, odată cu aceste evenimente, noua
linie politică animată de naţionalism.
Odată cu inaugurarea cercetărilor ştiinţifice dedicate civilizaţiei dacice, în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, teoriei originilor latinei s-a adus un corectiv important:
teză
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potrivit noilor teorii, dacii nu puteau fi exterminaţi în războaiele cu romanii, aşadar
românii sunt urmaşii daco-romanilor. Astfel, mitul continuităţii primea o dimensiune
suplimentară, iar procesului formării poporului român i se prelungea istoria, legată acum
şi mai trainic de teritoriul Daciei.

Miturile originilor statale
În procesul descoperirii miturilor originii românilor o etapă semnificativă a fost reprede eforturile istoriografiei naţionale de a clarifica începuturile statelor româneşti
medievale. Conservate de cronici târzii, din secolele XVI-XVII, şi de tradiţii orale
imposibil de datat cu precizie, aceste legende se cereau înainte de toate a fi supuse unui
examen critic.
Principalele mituri pentru a căror descifrare savanţii români au făcut eforturi tenace
au fost vehiculate în legenda lui Negru Vodă şi legenda Basarabilor (cu privire la Ţara
Românească) şi, respectiv, legenda lui Dragoş (pentru Moldova).
Naraţiunea despre întemeierea statului feudal din estul Carpaţilor, Moldova, conţinea
istorisirea vânătorii unui bovideu. La sfârşitul expediţiei cinegetice, Dragoş, un nobil
român maramureşean, se regăsea într-o ţară nouă, nelocuită. El decidea să se întoarcă
aici ulterior împreună cu vasalii săi, colonizând locul şi fondând un nou stat. Având un
substrat folcloric clar, utilizând motivul vânătorii rituale care poate fi întâlnit şi în
colindele ori baladele româneşti, dar şi în legendele de întemeiere ale altor popoare (la
maghiari naraţiunea despre fraţii Hunor şi Magor), relatarea despre expediţia cinegetică
a lui Dragoş pare să fi cunoscut o primă prelucrare cultă în ultima parte a secolului
al XIV-lea, în Moldova, poate deja la curtea lui Petru I Muşat (1375 - decembrie 1391).
Ea s-a păstrat în mai multe variante ale căror semnificaţii diferă, chiar dacă elementele
fundamentale ale scenariului rămân aceleaşi.
O versiune consemnată de Grigore Ureche în cronica sa, în prima jumătate a secolului al XVII-lea, vorbeşte despre urmărirea bourului de către nişte păstori - nenumiţi - din
Maramureş. Aceasta pare să fie forma cea mai apropiată de folclor, sugerând existenţa
unei balade sau a unei colinde pastorale.
După unul dintre interpolatorii cronicii lui Simion Dascălul, anume (Pseudo-)Misail
Călugărul, care scrie pe la începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea,
cei care au urmărit bourul au fost "ficiori de domni den domniile de la Râm", reminiscenţă aparentă a legendei despre Roman şi Vlahata şi despre urmaşii lor, ,,Romanovicii"
(cei din stirpea lui Roman). Prin această interpretare, mai apropiată totuşi de versiunea
dezvoltată amplu din Codex Bandinus , autorul încerca să sublinieze, întemeiat pe surse
rămase necunoscute, originea romană a moldovenilor.
Din acelaşi ciclu legendar fac parte şi naraţiunile despre Molda. Conform uneia
dintre ele, Molda era căţeaua lui Dragoş care a gonit bourul. După numele ei a botezat
nobilul maramureşean râul la care a ajuns şi în care s-a înecat căţeaua, iar ulterior şi
ţara pe care a înfiinţat-o.
Conform unei alte consemnări, Molda era o "ţâncă". Acest cuvânt în limba română
are două semnificaţii: prima este cea de "căţea". A doua însă, păstrată în uz până astăzi,
este cea de „fetiţă". Dacă în Molda ar trebui văzută o minoră, atunci mitul s-ar cuveni
zentată
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reminiscenţă a unui mit sacrificial. Sacrificii feminine cu semnificaţie
se cunosc în folclorul românesc mai rar, cel mai cunoscut fiind zidirea
soţiei lui Manole (balada Mănăstirea Argeşului).
În fine, în aşa-numitul LetopiseJ moldovenesc, pierdut încă pe la începutul celei de-a
doua jumătăţi a secolului al XVII-lea, dar păstrat parţial în compilaţia istorică a lui
Simion Dascălul, este reprodusă o altă legendă aparţinând ciclului întemeierii statului
feudal Moldova de către Dragoş. Conform acesteia, pe când înainta prin ţara cea nouă
şi nelocuită, Dragoş s-a întâlnit cu un prisăcar rus, numit Eţco/laţco (în alte versiuni,
atestate mai târziu - la Simion Florea Marian-, baba Uţa). Eţco l-a lămurit pe vânător
că teritoriul este pustiu. Iar când Dragoş s-a dus după maramureşenii săi, cu care a
umplut jumătatea de jos a ţării, Eţco a urcat în teritoriile locuite de ruteni şi s-a întors
de acolo împreună cu alţi ruşi, ocupând cu aceştia jumătatea nordică a ţării. Această
versiune susţine o coparticipare a elementului slav răsăritean la fondarea statului de la
est de Carpaţi, poate ca o amintire veche a fostei confederaţii de popoare cunoscută ca
aparţinând „berladnicilor" (secolul al Xii-lea). Fiind dependentă însă de legenda întemeierii Moldovei de către Dragoş, naraţiunea în forma cunoscută astăzi trebuie datată
după fixarea ciclului legendar despre eroul maramureşean (deci cel mai devreme la
începutul secolului al XV-lea). După cum am remarcat deja, în prelucrări mai recente,
de origine folclorică, Eţco (sau laţco) a devenit „baba Uţa", o prezenţă feminină, un
fel de spirit al pământului care binecuvântează sosirea eroului (Marian, 1981).
Există şi alte teze cu privire la întemeierea Moldovei, dar ele nu au cunoscut decât
o circulaţie tardivă şi numai pentru că, dintr-o scrupulozitate cărturărească remarcabilă,
Simion Dascălul le-a inclus în cronica sa (la mijlocul secolului al XVII-lea, circa
1647-1665). Conform uneia dintre ele, cetăţile ţării au fost construite de genovezi, ceea
ce conduce tot la ideea întemeierii italiene a ţării, întâlnită într-o formulare mai directă
la (Pseudo-)Misail Călugărul şi la Marco Bandini. Alta menţionează înfiinţarea cetăţii
Suceava de către maghiari (conform etimologiei numelui oraşului pornind de la sziics)
şi provine probabil din LetopiseJul unguresc, la fel ca legenda despre denumirea râului
Siret după cuvântul maghiar szeretem ( = îmi place) de către regele Ladislau al Ungariei
(probabil Ladislau al IV-lea Cumanul).
După cum aminteam, legendele despre fondarea statului feudal de la sud de Carpaţi,
Ţara Românească, sunt două. Una îl are în centru pe Negru Vodă, socotit a fi un nobil
român din Făgăraş, care a traversat Carpaţii spre sud, urmat de o serie de supuşi români,
maghiari şi germani din Transilvania, întemeind mai multe oraşe - Câmpulung fiind cel
mai de seamă - şi punând bazele unui nou stat. Cealaltă pune iniţierea vieţii statale
dintre Dunăre şi Carpaţi pe seama „Basarabilor", boieri care au organizat teritoriul
Olteniei sub propria stăpânire, formând propria ierarhie aristocratică şi alegându-şi
dintre ei domnitorul.
Despre Negru Vodă s-au păstrat până astăzi două versiuni scrise ale naraţiunii. Prima
a fost consemnată de cronicarul muntean Radu Popescu, a cărui cronică a fost scrisă pe
la sfârşitul secolului al XVII-lea. Cealaltă apare în aşa-numitul LetopiseJ cantacuzinesc,
produs istoriografic al aceluiaşi interval de timp. Multă vreme, cercetătorii au considerat că legenda întemeierii Ţării Româneşti în 1290 de către Negru Vodă ar fi o simplă
imitare a modelului de narare a originilor aşa cum apare el în cronicile moldoveneşti,
prin legenda lui Dragoş. Teza originii culte a legendei cedează însă în faţa existenţei
unor legende orale pe aceeaşi temă. Preluarea figurii lui Negru Vodă din cărţile savante

interpretat ca o
sacră, ritualică

96

IMAGINARUL ISTORIC

şi

prelucrarea motivului în mediile populare ale secolului al XIX-lea este neplauzibilă.
Pe de altă parte, ipoteza unei origini tardive este infirmată de noile investigaţii. Pavel
Chihaia, mergând pe calea coroborării izvoarelor scrise cu cele artistice, a ajuns la
concluzia că mitul lui Negru Vodă era deja în uz la începutul secolului al XVl-lea
(Chihaia, 2010). O altă lectură, mai recentă, care ia în discuţie încărcătura „ideologică"
a legendei evidenţiază probabilitatea ca respectivul mit să fi argumentat legătura dintre
originea Ţării Româneşti şi Ungaria într-o epocă anterioară bătăliei de la Mohâcs
(1526) şi, în orice caz, înainte de căderea Ţării Româneşti sub dominaţia otomană
(înainte de 1462).
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Legenda Basarabilor s-a păstrat şi ea în Letopiseţul cantacuzinesc. Ea narează venirea Basarabilor la nord de Dunăre şi instalarea lor în Oltenia, unde au înfiinţat instanţe
de autoritate în cetăţile Turnu Severin, Strehaia şi Craiova. Naraţiunea despre Basarabi
nu cunoaşte variante populare, având o origine cultă. Până de curând, în literatura de
specialitate românească a circulat doar teza lui P.P. Panaitescu conform căreia legenda
a fost creată în decursul secolului al XVII-lea pentru a susţine prioritatea boierilor olteni
din familia Craioveştilor la deţinerea băniei Olteniei. Istoricul considera un argument
utilizarea numelui „Basarabi", pe care familia Craioveştilor îl adoptase târziu. Ei ar fi
folosit acest nume de familie pentru a-şi indica descendenţa din Basarab I şi a-şi susţine
astfel legitimitatea aspiraţiilor la domnie. Mai recent însă, s-a observat că numele
„Basarabi" apare şi în cronicile sârbeşti din secolele XV-XVI, pentru a-i desemna pe
românii din statul sud-carpatin (Pecican, 1998). Această teză pare să infirme ipoteza lui
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P.P. Panaitescu şi să împingă datarea legendei spre secolele XV-XVI sau chiar mai
devreme. S-ar putea ca, într-o formă greu de reconstituit cu exactitate, legenda să fi fost
elaborată în cursul secolului al XIV-lea, în legătură cu conflictul dintre munteni şi
maghiari prilejuit de disputa cu privire la stăpânirea banatului de Severin.
În orice caz, este de remarcat că, în timp ce mitul lui Negru Vodă atribuie meritul
întemeierii statului zonei răsăritene şi vede întemeietorii venind dinspre nord (din
Ardeal), legenda Basarabilor susţine fondarea statului pornind de la un nucleu oltenesc
(vestic), iar pe fondatori îi vede venind din sudul Dunării. Această situaţie se pretează
la interpretări divergente. Nu este clar dacă e vorba despre o rivalitate între cele două
părţi ale statului muntean, care au cunoscut în anumite perioade ale Evului Mediu şi
separări de moment. S-ar putea însă ca sub aparenţele coexistenţei concurenţiale a celor
două versiuni despre apariţia statului muntean să trebuiască să fie văzute două realităţi
culturale provenind din perioade diferite şi exprimând interese diferite.
Naraţiunile cu caracter legendar legate de apariţia statelor medievale româneşti au o
vechime mai mare decât s-a crezut iniţial. Ele au rezultat în urma efortului de a crea o
conştiinţă a statalităţii proprii, fie sub forma unei adeziuni dinastice (legitimarea dinastiei Basarabilor), fie a unei legitimări genealogice (originea romană/bizantină).

Miturile eroilor tutelari
Fără să genereze un stat feudal al românilor din Ardeal, nobilii de origine românească
din Transilvania au contribuit însă la înzestrarea Ungariei cu un ciclu legendar dedicat
unui rege renumit : Matthias Corvin . În legătură cu prezenţa sa pe tronul maghiar s-a
conturat legenda corbului care a furat inelul. Produs al penei lui Antonio Bonfini, legenda
îl transforma pe Iancu de Hunedoara, fiul unui mic nobil român pe nume Voicu şi tatăl
lui Matthias, în fiul natural al lui Sigismund de Luxemburg. Datorită apartenenţei etnice
a guvernatorului Ungariei ajuns tată de rege, legenda se regăseşte într-o serie de manuscrise de cronici româneşti (secolele XVII-XVIII).
Tot o origine cultă, dar modernă are şi mitologia ţesută în jurul conducătorilor ardeleni de formaţiuni prestatale pomeniţi în cronica lui Anonymus (descoperită şi publicată
abia în secolul al XVIII-lea). Deşi istoriografia a recomandat prudenţă în interpretarea
datelor consemnate de Anonymus - autor din secolul al Xii-lea care evocă realităţi din
secolul al X-lea! -, istoriografia română naţionalistă de la începutul secolului XX şi
cea naţional-comunistă au creat o adevărată mitologie cu privire la Gelu, Glad şi
Menumorut. La aceasta a contribuit şi arta poetică a lui George Coşbuc, care a dedicat
o poezie notorie voievodului Gelu.
Dar şi în celelalte ţări române s-au născut cicluri legendare în jurul unor figuri faimoase ale istoriei locului. Pe o cale directă sau indirectă, aceste legende au tins să
identifice în persoana respectivilor domnitori însăşi încarnarea unui spirit al locului, aşa
cum s-a întâmplat în cazul lui Ştefan cel Mare al Moldovei (1457-1504). Faima voievodului a crescut tot mai mult în postumitate, culminând cu sanctificarea sa de către Biserica
Ortodoxă Română (la începutul anilor 1990). Tot atunci a fost sanctificat şi domnitorul
Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu (1688-1714), ca martir al credinţei creştine
răsăritene şi mai puţin ca spirit tutelar al Munteniei.
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Dar figura cea mai vestită din galeria domnitorilor români este cea a lui Vlad Ţepeş
(1448, 1456-1462, 1476). I s-a mai spus "Drăculea" sau „Dracula", unii considerând
că numele său ar fi o amintire a ordinului dragonului cu care fusese distins tatăl voievodului, Vlad Dracul, domnitor şi el în acelaşi scaun. Altă interpretare a acestui apelativ a fost cea care vedea în el o emblemă satanică. Conform cercetărilor mai recente,
s-a dovedit însă că nu este vorba despre un cognomen, ci avem de-a face cu o altă
lecţiune a numelui Dragul. Dacă „Dracul" ar fi deci Dragul, în "Drăculea" ( = Drăgulea)
ar trebui văzut „fiul lui Dragul" (Răduţiu, 1996). Oricum, apropierea acestui nume de
vocabula care îl desemnează pe Satan, ca şi prestaţia lui de domnitor drastic şi crud au
tăcut din voievodul muntean un personaj legendar, a cărui faimă a depăşit cu mult hotarele Ţării Româneşti încă din secolul al XV-lea. Acest lucru s-a datorat pamfletelor
saşilor braşoveni care au tăcut obiectul unor prelucrări publicate şi retipărite în ediţii
populare la Niirnberg. Ciclul occidental de povestiri despre Dracula şi-a avut corespondentul răsăritean într-o naraţiune atribuită unui ambasador moscovit la curtea din Buda,
care pare să aibă la bază naraţiuni româneşti despre domnitorul notoriu scrise în
Transilvania (Andreescu, 1975). Adevărata circulaţie internaţională a eroului a adus-o
însă, în a doua parte a secolului trecut, romanul irlandezului Bram Stoker Dracula
(1897). Deşi prelucrează liber şi fantezist datele istorice elaborând un roman gotic, Bram
Stoker are meritul de a fi impus figura lui Dracula ca adevărată emblemă pentru lumea
românilor din Transilvania (povestea petrecându-se aici, şi nu în Ţara Românească, în
secolul al XIX-lea, şi nu în secolul al XV-lea) şi chiar pentru întregul univers românesc.
Legendele populare munteneşti cu privire la Vlad Ţepeş culese şi publicate mai recent
vorbesc toate despre el în termeni encomiastici, slăvindu-l ca pe un domn justiţiar,
apărător al săracilor şi luptător pentru apărarea ţării împotriva turcilor.
Ar mai fi de adăugat la acest capitol şi miturile marilor regi daci Burebista şi Decebal.
În timp ce primul a cunoscut tentative de agregare în anii recuperării naţionaliste a
trecutului de către regimul lui Ceauşescu, prin cinematografie şi unele iniţiative editoriale, cultul ilustrului rege învins de Traian a îmbrăcat forme mai variate şi mai de
durată, începând cu poezia lui Eminescu şi Coşbuc şi continuând cu superproducţiile
româneşti ale anilor 1960 Dacii şi Columna , precum şi cu pictura suprarealistului Sabin
Bălaşa.

Miturile romantismului istoriografic
Când, în 1941, George Călinescu, unul dintre cei mai mari istorici şi critici literari ai
României interbelice, îşi publica monumentala Istorie a literaturii române de la origini
până în prezent, el începea prin a inventaria cele patru mituri fundamentale ale românilor. În viziunea sa, acestea erau : mitul unirii simbolice a dacilor şi romanilor (Traian
şi Dochia), mitul oiţei năzdrăvane (Mioriţa), mitul constructorului devorat de propria
operă (Meşterul Manole) şi mitul duhului erotic care vizitează adolescentele (Zburătorul).
Faptul că acest autor comprehensiv, înzestrat cu o cultură enciclopedică şi cu o sete de
cunoaştere ieşită din comun, considera tocmai aceste mituri ca fiind reprezentative
pentru români arată că în acest domeniu cercetarea încă nu tăcuse saltul dincolo de
romantism.
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Este adevărat că legenda surorii lui Decebal urmărite de generalul roman cuceritor
transformate în stană de piatră se referă la originile poporului român. Dar ea este un
artefact al perioadei romantice, datorat scriitorului moldovean Gheorghe Asachi, ceea
ce nici G. Călinescu nu ignora (Călinescu, 1982, p. 56). Mitul Dochiei nu a atins niciodată notorietatea celor două creaţii de sorginte folclorică.
Balada despre ciobănaşul căruia oaia sa preferată îi anunţă moartea pusă la cale de
cei doi tovarăşi criminali ai acestuia este, realmente, o creaţie populară specifică românilor, de mare şi îndelungat succes în rândul lor. Totuşi, ea nu spune nimic despre
originile românilor (Eliade, 1980, pp. 223-250; Brânda, 1991).
Nici legenda meşterului Manole nu spune nimic în acest sens. Mai mult decât atât,
se întâlneşte la mai multe popoare din arealul balcanic şi central-european (Eliade, 1980,
pp. 166-192; Taloş, 1973).
În fine, în selecţia propusă de critic - figura şi mitul "zburătorului", spiritul erotic
întruchipat care tulbură serile adolescentelor, provocându-le o trezire a simţurilor până
atunci nemaicunoscută. Cel puţin acesta are într-adevăr o origine populară. În plus, a ajuns
la o notorietate literară remarcabilă în România datorită celor două poeme semnate de
doi poeţi de primă mână ai romantismului autohton (Zburătorul de Ion Heliade-Rădulescu
şi Luceafărul de Mihai Eminescu).
S-ar părea că, dintre cele patru mituri fundamentale, doar unul se dovedeşte a fi
relevant în privinţa originilor, dar chiar şi acesta este confecţionat într-o perioadă târzie!
Exista însă în această ordine de idei un alt mit fundamental, pe care Călinescu l-a
trecut cu vederea. E vorba despre un text îndelung discutat în cultura română, mai ales
în ultimul sfert al secolului nostru: cel al tinereţii veşnice. Întâlnit într-un basm popular publicat iniţial de Petre lspirescu (lspirescu, 1882), el s-a bucurat ulterior de un
mare interes din partea comentatorilor (Noica, 1977).
Toate aceste naraţiuni se leagă însă de disponibilitatea scriitorilor romantici de a
identifica sursele culturii naţionale în creaţia populară şi în trecut. Această tendinţă s-a
înscris în programul naţionalismului de inspiraţie herderiană, care nu a fost caracteristic doar românilor, ci poate fi regăsit în mai toate culturile est- şi central-europene.
şi

Miturile renaşterii naţionale
Un alt mit al întemeierii statale, datorat paşoptismului romantic şi inspirat de aspiraţia
către unitate şi independenţă statală, a fost mitul lui Mihai Viteazul (1593-1601), domnitorul care a unit la 1600, pentru o scurtă perioadă de timp, Ţara Românească,
Transilvania şi Moldova. Pornind de la obiectivul unirii tuturor teritoriilor locuite de
români într-un singur stat, generaţia romantică a revoluţionarilor din 1848 a găsit în
figura unificatorului de la cumpăna veacurilor XVI-XVII simbolul de care avea nevoie.
Primul istoric care s-a ocupat de Mihai a fost Aaron Florian, anterior revoluţiei paşop
tiste, dar cel care l-a lansat cu putere în prim-planul conştiinţei naţionale modeme
autohtone a fost Nicolae Bălcescu. Lucrarea sa majoră, Românii supt Mihai voievod
Viteazul, rămasă neterminată din cauza morţii premature a revoluţionarului exilat, a fost
tipărită însă în anii următori (1863), influenţând semnificativ nu numai dezvoltarea pe
mai departe a istoriografiei române, ci şi construirea ideologiei naţionalismului românesc.

100

IMAGINARUL ISTORIC

Mihai Viteazul a devenit astfel un punct de referinţă cvasiobligatoriu pentru politicienii
şi istoricii români. Aceştia din urmă au îmbogăţit enorm cunoaşterea epocii eroului
atât prin monografii (cele mai importante fiind ale lui Ion Sârbu, Nicolae Iorga şi
P.P. Panaitescu), cât şi prin diverse contribuţii menite să valorifice izvoarele documentare, narative şi artistice. Literatura şi-a adus şi ea contribuţia la fixarea acestui mit,
începând cu poeziile lui I. Heliade-Rădulescu (Mihaida) şi D. Bolintineanu, continuând
cu proza (povestirile lui Eusebiu Camilar, romanele lui Radu Theodoru ori ciclul epic
de capă şi spadă al lui Ioan Dan), teatrul şi filmul (Mihai Viteazul şi Nemuritorii ale lui
Sergiu Nicolaescu şi Bu:uluganul cu trei peceţi al lui Constantin Vaeni). La succesul
mitologiei create în jurul lui Mihai Viteazul au contribuit şi legendele populare legate
direct de domnitor sau de unii dintre colaboratorii săi apropiaţi. Unele dintre ele au
cunoscut prelucrări literare, precum legenda Mariei Putoianca, legenda despre lupta lui
Preda Buzescu cu hanul tătarilor sau legendele legate de Baba Novac şi fiul său Gruia
(Novăceştii bănăţeanului Atanasie Marienescu).
Un interesant fenomen legendar s-a dezvoltat şi în jurul domnitorului unirii din 1859,
colonelul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), fostul paşoptist moldovean. În naraţiunile
populare el apare nu ca domnitor al unirii, ci ca un campion al dreptăţii sociale, un fel
de Harun al-Raşid al modernităţii românilor, care, deghizat, cobora printre oamenii
simpli şi împărţea dreptatea. Aceasta arată că mitul lui Cuza se leagă de reformele
democratice înfăptuite de el în a doua parte a domniei, când a împroprietărit ţărănimea
şi a modernizat principalele instituţii din Principate, făcând o serie de paşi înainte pe
calea unificării efective a statului. Ecoul cult al domniei lui Cuza a fost însă mai redus,
literaţii şi istoricii preferând să reflecte oblic, simbolic această domnie. Aşa s-a întâmplat cu B.P. Hasdeu, care, scriind în 1863 o monografie dedicată lui Ioan Vodă cel
Cumplit , domnitor moldovean din a doua parte a secolului al XVI-lea, încerca de fapt
printr-o serie de aluzii să atragă atenţia asupra importanţei momentului Cuza. La fel,
stăruinţa istoricilor de mai târziu asupra lui Mihai Viteazul trebuie interpretată şi ca o
laudă adusă unirii de la 1859 şi domnitorului ei, într-un moment când acesta fusese deja
înlocuit de dinastia Hohenzollem, iar elogierea lui Cuza putea fi interpretată mai curând
ca o modalitate de a critica prezentul prin glorificarea trecutului imediat. Un moment
esenţial a fost aducerea în ţară a rămăşiţelor sale - fostul domnitor murind în exil, în
Germania-, într-un context situat în prelungirea unificării totale a României prin adă
ugarea Banatului, Transilvaniei, Partiumului, Bucovinei şi Basarabiei la vechiul teritoriu,
după Primul Război Mondial. Cuza a redevenit o figură populară prin reformele sale
democratice în discursul istoriografic şi politic din anii comunismului naţionalist, dar
manipularea sa demagogică a tăcut ca apropierea marelui public de el să se producă în
limite prudente.
O tentativă de agregare a unui cult naţional a fost legată şi de figura lui Tudor
Vladimirescu, pandurul care a condus ridicarea antifanariotă şi pentru drepturi sociale
din 1821. Semnalul l-a dat istoricul B.P. Hasdeu, care, în 1871, a organizat în cinstea
"domnului Tudor" serbările de la Cotroceni (cartierul bucureştean unde oastea de panduri îşi aşezase tabăra) şi a scris primele studii dedicate folclorului creat în jurul revoluţionarului ucis de eterişti. Acestui început i s-au adăugat şi strădaniile altor autori
(Nicolae Filimon, Dimitrie Bolintineanu). În timp ce creaţia folclorică din zona Olteniei,
regiunea lui de origine, îi construieşte o imagine extrem de favorabilă, popularitatea lui
a fost mai redusă în alte zone ale ţării. Este posibil ca în acest proces de relativizare un
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anumit rol să-l fi jucat şi monografia pe care i-a dedicat-o istoricul Andrei Oţetea, în
care portretul lui Tudor nu este deloc idealizat.
De o mare popularitate, de această dată una construită exclusiv cu mijloace culte, se
bucură un alt revoluţionar din Ţara Românească, Nicolae Bălcescu. Acest visător romantic, mare patriot şi liberal democrat a beneficiat de aureola tragică pe care i-a conferit-o
sfârşitul lui prematur, în plină tinereţe creatoare, de statura de istoric remarcabil şi de
activitatea revoluţionară efervescentă. Mitul lui Bălcescu, lansat de istorici precum
Al. Odobescu şi B.P. Hasdeu în imediata posteritate, în ambianţa domniei congenerului
lui Alexandru Ioan Cuza şi cu consimţământul tacit al altor paşoptişti (Kogălniceanu,
Alecsandri, Ion Ghica, C.A. Rosetti), a fost ulterior întreţinut de gânditori democraţi
sau naţionalişti. Sinteza plămădită în ambianta dictaturii lui Ceauşescu între tradiţiile
de stânga şi naţionalism l-a păstrat pe Bălcescu în actualitate, mai cu seamă că la succesul acestui mit contribuiseră şi câteva dintre talentele artistice de excepţie ale României
(G. Călinescu, Camil Petrescu, Ion Barbu) încă din primii ani postbelici.
Pe linia aceluiaşi tip de erou - revoluţionarul -, Transilvania a dat şi ea două figuri
de luptători pentru drepturi sociale şi naţionale : pe Horea şi pe Avram Iancu. Amândoi au
aureolă de martiri şi prestigiul lor este susţinut de copioase creaţii folclorice. Ambii întrupează sensul aspiraţiilor şi luptei românilor din Ardeal împotriva dominaţiei maghiare
şi din acest motiv, în pofida încărcăturii afective reale antrenate de evocarea lor, nici
Horea şi nici Avram Iancu nu au fost scutiţi de manipulările mai vechi şi mai recente
ale ultranaţionaliştilor. Opera unor istorici precum Silviu Dragomir, Nicolae Densuşianu
ori David Prodan, ca şi creaţia unui număr apreciabil de sculptori şi pictori au contribuit
de asemenea la amploarea miturilor care îi înconjoară pe "Crăişorul Horea" şi pe
,,Crăişorul Munţilor". Dar şi acestea rămân tot nişte figuri legendare zonale, semnificative mai cu seamă pentru Transilvania.
Încercări de acreditare ale unor mituri tracizante, menite să îmbine tema vechimii şi
a continuităţii românilor pe teritoriul dintre Pontul Euxin şi Tisa, dintre Dunăre şi Nistru,
au avut loc în ultimul deceniu al dictaturii lui Ceauşescu (în anii 1980). Aparatul de
propagandă a organizat celebrarea marelui rege dac Burebista (circa 80-44 î.Hr.), artizanul unui vast imperiu efemer şi învingătorul triburilor celtice aşezate în zonă. Pe lângă
faptul că avea avantajul de a arăta că în istoria dacilor - consideraţi strămoşi ai românilor, împreună cu romanii - statul a apărut devreme, ajungând la o putere redutabilă
tocmai în timpul în care Imperiul Roman cunoştea, sub conducerea lui Cezar, o perioadă
de strălucire şi glorie, figura lui Burebista, conducătorul dac curajos şi înţelept, trebuia
să trimită indirect la profilul moral al lui Ceauşescu însuşi. Deşi utilizând cercetări
ştiinţifice oneste - precum cele ale lui Constantin Daicoviciu, Hadrian Daicoviciu şi Ion
Horaţiu Crişan - şi sprijinindu-se pe un orizont de cunoaştere istorică forjat încă de
sintezele lui Vasile Pârvan, mitul lui Burebista, popularizat printr-un film artistic, lucrări
istorice de circumstanţă şi simpozioane omagiale, a rămas prea puţin popular, nepenetrând în profunzime imaginarul colectiv românesc.
Însă o atracţie deosebită prin caracterul enigmatic şi oarecum exotic a propulsat mitul
dacic în acelaşi imaginar, încă din a doua jumătate a secolului trecut. Traian şi Dochia
a lui Gheorghe Asachi anunţa deja interesul pentru strămoşii preromani. Cezar Bolliac
încerca, imediat după 1848, să investigheze arheologic trecutul dacilor, B.P. Hasdeu
relansa cu forţă ideea că dacii nu putuseră dispărea în timpul războaielor lui Traian
(1863), iar Grigore Tocilescu şi Vasile Pârvan dăduseră primele sinteze specializate pe
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această temă. Dincolo de toate tentativele artificiale de manipulare vizând istoria dacilor se poate aşadar vorbi realmente de apariţia unui mit popular dacic. El este însă unul
contemporan, alimentat prin şcoală, prin surse istorice şi literare. Dintre acestea din
urmă rămân memorabile poemele Rugăciunea unui dac de Mihai Eminescu sau Decebal
către popor de George Coşbuc.

Miturile doctrinare: hiperboreeni, Roma a IV-a
şi comunism naţionalist
În 1911 apărea la Bucureşti sinteza romantică postumă Dacia preistorică de Nicolae
Densuşianu, eseu istorico-etnologic în care convenţia ştiinţifică pălea în calea unei
imaginaţii dezlănţuite. Conform viziunii istoricului ardelean, Dacia străveche era totuna
cu Hiperboreea. Inspiraţia teoretică din Giambattista Vico îl determina pe autor să vadă
în acest spaţiu patria prin excelenţă a zeilor pelasgi, într-o vârstă a istoriei care era ea
însăşi a zeilor (Lovinescu, 1994).
Lucrarea a deschis calea interpretărilor interbelice şi postbelice abuzive, pe linie
ezoterică, ale lui Vasile Lovinescu, imitat în anii 1980 şi chiar 1990 fără prea mult talent
şi fără erudiţia maestrului de o serie de autori minori. În cheie guenoniană, Dacia ar fi
fost patria originară a arienilor, un loc prin excelenţă sacru, unde marile depozite ale
învăţăturii tradiţionale ar fi rămas active transmiţându-se pe căi oculte şi simbolice din
generaţie în generaţie (Stanca, 1997).
Încercarea câtorva intelectuali interbelici (Nicolae Iorga, Nichifor Crainic, Radu
Dragnea) de a elabora o doctrină a "celei de-a patra Rome", de pe poziţii ortodoxe
militante, a cunoscut şi ea un anume ecou cultural în epocă (Culianu, 1995; Hitchins,
1997, pp. 261-285). În pofida celor cincizeci de ani de comunism interpuşi între prima
ei strălucire şi ziua de astăzi, după 1989 tentativa pare animată de un nou suflu, dacă
nu prin producţii notabile pe aceeaşi linie, măcar prin reeditări şi succesul de stimă.
Este de amintit şi încercarea lui Nicolae Ceauşescu şi a ideologilor lui de serviciu - de
la Dumitru Popescu "Dumnezeu" la istorici precum I. Muşat şi M. Ardeleanu - de a
gândi alianţa marxismului cu naţionalismul autohton. La această fuziune au colaborat - cu
o doză mai mică sau mai mare de inocenţă, conştient sau nu, victime ale manipulării
sau prin proprie voinţă - şi nume prestigioase ale culturii române postbelice precum
Constantin Noica (Karnoouh, 1994; Laignel-Lavastine, 1998), David Prodan (Verdery,
1994), Edgar Papu (Verdery, 1994) ori Vasile Lovinescu (Stanca, 1997).
Este interesant că între toate cele trei tentative - unele alimentând extrema dreaptă,
altele venind dinspre cea stângă - au existat coridoare de comunicaţie subterane, unele
contribuind difuz la răspândirea şi prestigiul celorlalte. Nu e de mirare, astfel, succesul
cunoscut după 1989 de cărţile fostului agent secret Pavel Coruţ, neglijabile sub raportul
valorii literare, însă redutabile prin capacitatea de a specula aşteptarea unor revelaţii
politice. Eroul acestuia, agentul Petre Varain, luptă împotriva „bubulilor", duşmanii din
umbră ai României. El are de partea lui nu numai profesionalismul specific tagmei
spionilor, ci şi o învestitură de extracţie tradiţionalistă şi mistică provenind de la marii
preoţi daci în linie dreaptă, propagată pentru cei aleşi în centre iniţiatice secrete. Reţeta
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îmbină aşadar crezul de castă militară suprapusă şi cel al legitimităţii oculte tradiţionale
tracomane.
Acestea sunt cele trei răspunsuri notabile la exigenţa formulată de Emil Cioran în
anii 1930 de a da la iveală un mesianism românesc (Cioran, 1990). Toate sunt expresia
unor eforturi speculative în domeniul doctrinar de esenţă romantică, şi nu nişte mituri
de extracţie populară. Dar fiecare în felul său dorea să ajungă la rangul de expresie a
conştiinţei colectivităţii autohtone.

Concluzii
ştiinţifice ori de simple naraţiuni eroice, axate în jurul unor idei de
ori pulsând în jurul unor trăsături considerate fundamentale din constelaţia unui profil spiritual specific, miturile originii românilor exprimă întotdeauna
conştiinţa unei identităţi etnice. Ea poate fi exprimată direct sau prin aderarea masivă
la o legendă sau alta, în care majoritatea naţiunii se priveşte ca într-o oglindă. Epoca
modernă şi cea contemporană au fost, prin triumful naţiunii şi prin moda ideologiilor
naţionaliste, cele care au marcat şi apogeul prestigiului miturilor originilor. Viitorul
rezervă însă, desigur, în raport cu mutaţiile geopolitice şi de mentalitate, evoluţii spectaculoase şi în domeniul mitologiei originilor româneşti.
Într-o altă ordine de idei, în timp ce miturile originilor elaborate în Evul Mediu
conţineau o coordonată occidentală importantă, apelând la simboluri prezente şi în discursul identitar apusean, miturile propulsate în prim-plan de modernitate şi contemporaneitate poartă o amprentă mai pronunţat răsăriteană. Deşi atât tema trecutului comunităţii
etnice, cât şi cea a apartenenţei sale religioase străbat naraţiunile respective, simbolurile
prinse în textura narativă nu mai sunt recrutate dintr-un repertoriu cosmopolit, ci
dintr-unul particularizant. Sensul aserţiunilor s-a schimbat. Acum, românii nu mai vor
să convingă că sunt aidoma celorlalţi, ci subliniază tocmai specificul lor.
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