ŞTEFAN CEL MARE îN TRADIŢIA POPULARĂ
DE
ALEXANDRU
TEODORESCU
Implinirea a jumătate de mileniu de la urcarea pe tron a voievodulul moldovean, iar
curînd de la fundarea mănăstiru
a prilejuit contribuţii preţioase aduse la cunoaşterea aspectelor economice,
politice, sociale, militare, culturale şi religioase ale
aproape jumătate de secol dominată de personalitatea domnitorului. Au fost scoase
în evidentă astfel o seamă de rezultate foarte importante şi exacte,
bazate pe cronici, anale sau documente.
Dar întreaga personalitate a domnului şi unele aspecte ale. peisajului
complex al vremii şi care vin să intreqească portretul omuluilÎ epocii,
pot fi desprinse nu numai din
istorii, cronici sau "pisanii,
săpate în zidurile bisericîlor Moldovei şi pe aiurea in lespezila cetăţilor
ca şi cele turnate
doagele clopotelor, bătute în vase
ţesute
în prapure şi
1 ci
şi am
afirma
acestea sînt cele
mai răspîndite,
lndTăgit<
şi elin
legendele, tradiţiile
cîntecele
Dacă ar
să ne
la felul cum a
şi ce anume a
cunoscut din
noastre
[nestişi puţin stiutorii de
ne
acesta
de-a
legendele
populare, create
rindul, au fost cartea de
a tstortet nationate.
Imprumuttnd ceva din
popplar am putea afirma, refermdu-ne la. Ştefan
.
leljendară a domniei
lui a fost capitolul seI mai cunoscut (uneori singurul cunoscUt) din trecutul
Iar glorioasele sale
s-au contundat ' adesea ClI însăşi
1TudorPemtîle,MănunchinOL!de povestiripopulare=cuprivire la Ştefancei
Mare,Chişinău,t919,1>'.
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rolttlâneşti
chiar
nu
oglin.dillă
singura
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imprefa"o.I'abile nu
mobilul
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personalitatea
organ
aspiratillor
lumină al frumuseţii
n.ăzu:inţel()[poporului său ...
important
faptul
energiei colective,
însufleţesc maseleIl2,
Ilîe Minea arată'
societăţii apelînd
lUoldovenească'·J.
împotriva duşmanilor
luptător ci mai ales!
a puterii şi implicit in lărsprijinul puterii centrale de
iar in lupta de
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şi de
în conlupta de

ca prin oastea
pe
avut a
lui
odată, aproape toti cei
puteau purta o
dar nu mai
dintre domnitor
armă,
cătunele
consecinte, In mai
puţin tramică,
îi
va ·t1"an5unde se găseau
apropiat
mite generatiilor următoare LUt::O!lH
de popor, abil diplomat. bărbat zdravăn.
Intreaga broderie folclorică ţesută in jurul figurii şi epocii sale l-an
Ştefan cel Mare din cadrul temporar oarecum restrîns. al ana.
lelor, cronicilor şi documentelor
l-an incadrat In spaJiulnelimitat
alveposului popular, conferindu-i o existentă multiseculară, .milenară.
Cercetarea. creaţiei populare orale legată d persOnalita.te.a lui
Ştefan, nu va urmări întreqirea
prin unele i.nfonnatii. pe care
hil-ar putea . .oferi tradiţia orală, ci mai curtnd conturarea
îmbogăţirea
figurii. şi faptelor voievodului,
Este fără putinţă de tăgadă faptul că folclorul cu ptivire.laStefaI1
CIîupeput să fie creat
a circulat chiar în timpul vietH domnitorului.
O qrnfirmare. a.
fapt ne-o dau cele consemnate de călătorul
pal.on M.atel StrikovskLAcesta. a .vlzitet Moldova şi Muntenia intre
anii 1574-1575 şi ne dă un fragment dintr-un CÎn.tec.despre Stefan
cel Mare, pe Gafe "Din
nepovestltei sale. bravuri, .românii 11
socoteau sfînt:
StefanVodă,
ŞtefanVodă,
pe turci. bătea
I
pe unguri,pe galiţimi,
De remarcat că Strikovsld, deşi polonez, nu omite dintre
învinşi
de Ştefan
compatriotii săi.
O mărturie în. plus fi faimei de care se bucura Ştefan:..Vodă/nu
numai
cadrul restrîns naţional ci dincolo de hotarele Moldovei ne
este dată de
unui
maghiar, Valent.iIlPre)Jost.vari,adtsată
1593 lui
Vodă.
Moldovei, cu îndemnul ca În lupta
otomani şi cre.$tini,
moldovean să fie de. parţeacreştîputea trece
nernurir ..faima Mărieilale
vede .eoelaşl.zenume bun c,aal lnaiIltaşului
Vodă de odinioară1Ja. cărui slavă de
nici se va sterqe slaya lui cît va fiinţa
cei Mare.O

maghiară

Ureche care cuprinde peistor1ce
si
tradiţie, Cea mai
a fOldoru.lui
şi
multor legende ulteriol;1resînt
samă de
Neeulce, care
jurul anului 1700 circulau intens,
("'"(",\n1,'""rn
transcrie d.in tradiJie, Aceste Os.amâ
om, de. oameni vechi
bătrîni. şi
,./1 pot
prima
la Ştefan,
în mal toate culegerile
în revistele de folclor
PtS;nl1'T1I')"'1f
etc., dicţionarele geograJlee ale
unor comune safe.Mientionăm
Alecsandri, Elena Sevastos, Teodor
Nict.lH1ăVoronca, Tudor Pamfile:
remarcabilă prin ftUlIluseţea bucăţilor,
folelerist bucovineam Simeo:nFlore.a Mariau
nn.nn,rnno
din Bucovina, apămtă la Bucuresfi
Strădaniile cele mai de seamă şi mai vrednice de laudă s-au proln;să In 1904 cu prilejul hnplinirii a '400 de ani de Ia moartea voievod.ului şi CÎnd.. pe lîngă celelaltemanlfestărl cucarcter
pur istorici
au apămtşi o seamă. de culeqeri de folclor. Merită evidenţiată in prlJJtul rîneI•.cuIlPsc:utaculegere a învăţătorului de atuncl din Broştenii
Fh.stritei,Simion .Teodorescu Kirtieana intitulată Ştefan cel Mare. şi
},1înt.Istorisiri şi
populare, în care, pe lîngă culegerile făcute
de el, publiCă aproape tot ceea ce apăruse pînă atunci în revistele de
folclor sau în alte publicatii, precum şi unele bucăţî din creaţia cultă.
Par.alel cu această cule.gere, • după. cît se pare cea mai răspîndită şi
mar cunoscută. (a apărut în trei ediţii), au mai apărut şi alte culegeri,
proporţiimairedllse . dar indispensabile pentru ('Unoqştereil completă a viziunii populare despre volevod işl din care menţionăm : TudprP.amfiIe, 4mtfltili ale poporului qespre Şteiqfl cel Mare, Bucureşti,
1.9(}4şiNănqŢ1chi l1ou.de Ţ::>ovestiripopuiarec privire JqŞfeJan cel
Mare,. Chişinău 19H1,.Teodor l\. Bogdan, Ştefan cel Mare. Tradiţii,
legende,balade,qolinde
a.
din
Braşov 1904.
material
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ci din fantezia mai mult sau mai puţin poetică a culeqătoriler, cel
puţin ii celor mai vechi 6.
Am arătat mai sus că dăm dreptate numai în parte .ceroetătorului
D. Marmeliuc pentru că, dacă "prelucrarea şi corljarea" au operat-o
culeqătcrii, şlefuirea, substituirea unor Personaje istorice,
eontamiuaree mai multor motive şi productii, înlăturarea unor elemente care nu mai corespundeau timpului şi locului s-au operat adeseori de înşişi purtătorii
creatorii producţitlor populare şi nu întotdeauna în dauna valorii
sau istorice a folclorului. In acest
domeniu s-a petrecut acea polarizaro atît de caracteristică folclorului.
N. Iorga spunea că poporul ţine minte azi "Faptele mari ce s-au Întlmplat şi eroii ce le-au săvîrşit, făcînd din toate luptele, din toate
!ţlferintele o sinqură amintire,
din toţi eroiianum.e tipuri de .06meni ce-au fost, cîteva figWi reprezentative" 7.
In culegerea lui Vasile Alecsandri, spre exemplu, există patru
Ioezii despre Stefan cel Mare, scrise însă de poet. Doar Movila lui
urcel,deşi creată pe de-a întregul, îşi are, cum arată tot N. Iorga,
siMnsubstrat popular venit din baladă", Burcel a existat ca personaj
ltorîc, oştean de al lui Ştefan. Existenţa motivului în baladă ar puta fi confirmat şi prin. faptul că în culegerea lui Kirileanu întîlnim
q variantă Movila lui Burcel, mai stingace ca formă şi mai redusă ca
întindere.
Faptul că in unele creatii populare împrejurările şi cadrul istoric
sînt evident din alte epoci, şidoarn.umele eroului a fost substituit,
sau că în altele, unele. fapte sint opera altor domnitori, nu ne PQt Îndreptăţi să le ignorăm. Cum am mai arătat, In tradiţia populară polas-a făcut în jurul figurii celui mai reprezentativ, mai popular
iubit dintre
popor
ele circulă
astfel
; mai
Menţionăm
de voievozi,
asemenea iar
ca înunele
piese
folclorice,
de'Jmodificate.
altfel put,ip.e,insumate unor culegeri despre Ştefan, nu se referă la domnitorul
ţpoldovean. Exemplul cel mai concludent ni-l oferă povestirea Ciobanul culeasă de Elena Niculită- Voronca, Datinile şi credinţete poporului român (Kirileenu, p. 1.54-157),
care nu e mentionat numele
yoievodului şi care, deşi apropiată ca. motiv de alte două povestiri
imilare ca temă şi cu menţiunea numelui, nu se referă la Ştefan. In
e vorba de un împărat. căruia, prin şiretenia unui cioban
i se taie capul, iar împărat ajunge clohannl. Nemenţlonarea nutitulatura de împărat $1 finalul nefavorabil ne fac să credem
nu e vorba de o povestire despre Ştefan cel Nlare.
In situatie similară SÎIlt balada Bucă Bucăleţ culeasă de T. Burada,
O călătorie în Dobrogea [Ktrtleanu, p, :?41---243), în care atmosfera
generală şi postura de păcălit a domnuluf nu concordă cu imaginea
6 DimitrieMarmehuc,Figuri istoriceromâneşitin cînieeulpopota}al romdnilor, "AnaleleAcademieiRomâne",seria II, t. XXXVII.Memoriilesectiei Iiterare,
;aucuHilŞti.
1915
.• p, 75,
7 N, Iorga,tstona litera/tiritwmâneşti,III, Bucureşti,p, 163,
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pe care o avem despre Ştefan din majoritatea celorlalte producţii;
cîntecul popular Şteian Vadi! şi drdguta :sa (Bogdan, p. 56-57), în
care personajul principal este probabil craiul sîrb Ştefan Duşan; cîatecul Ştefan (Bogdan, p, 5&-59). în care eroul este numit "Ştefane
căpitane" şi unde presupunem că e vorba de un haiduc, sau Ştefan' Si
Ruja (Bogdan, p: 61-62). care nu e altceva decit cunoscuta baladă
Dolea în care Costea a devenit Ştefan, iar Fulga a devenit Ruja.
Desi
mare parte sintem de acord cu cele afirmate de D. Marmeliuc în studiul pomenit, in care se arată că multe din producţiile
populare nu privesc pe Ştefan cel Mare, am opina totuşi că cele patru
pies folclorice Calapod Paharn.icu1 şi Domnjţa llenuta culeasă de S.
FIorea Marian în Poezii populare române (Kirileanu, p, 241-250),
f5tefau vodă şi Giricuta, culeasă de Iuliu Bugnariu in Muza Someşcll'i,d
(Kirileanu, p. 243-246), Nowâş şi Doamna Ileana, după P. IspiresC!tl
lKirileanu, p. 213--217) $i Nourel şi CaJapod paharnicul după Al.
siliu Tătăruşi (KirHeanu, .p, 217-219) sînt totuşi legate de vremea
de unele împrejurări ale domniei lui Ştefan şi nu pot fi incluse
fn categoria celor care nu apartin ciclului despre voievodul moldovean.
Ne-am mulţumit să amintim doar în treacăt acest aspect al prbblemei, deoarece o atare cercetare se impune nî+mai atunci cînd folosim folclorul ca izvor pentru istorie şi-I tratăm ca atare.
a altă menţiune care se impune de esemenea este că o cer,cetare
minuţioasă în acest domeniu ar trebui să aibă în vedere şi unele creaţii culte L"Umar fi cele ale lui B. Delavrancea şi M. Sadoveanu, ambii neîntrecuţi cunoscători ai cronicilor şi tradiţiilor populare şi în a\€'
căror opere pot fi întîlnite elemente folclorice adesea necunoscute in
culegerile existente.
AUt de .puternic .a influentat personalitatea lui Ştefan cel Mare
iInaginaţia populară, atit de adînc s-a săpat în constiinţa poporului
acest mare .fiu (ţi Moldovei încît numele său este pomenit nu nUInai
în cîntece, balade, doine, legende, povestiri şi poveşţi ci şi în strigături, în cîntece de leagăn, în colinde, ba pînă şi în descîntece, ca putere care risipeşte duhurile rele.
rt
vremea secerat
calu-aîncălkat
la Baia a plecat
unguri de i-a secatH•
sau
"Stefan,Stefan pui de leu
A mincatpe' 'loculmeu
Mincatcarne de btihai' '
Şi-a batut pe şapte crai"îl'
.
(lltlZitde Victor POţ)OviC'i
din Pascanl).
8 SimionT. Kîrileanu,Şteian cel jv!areŞi sitn: ls(oristri.şi
(ia. il In·a'. TipografiaM-riiNeamt 1920,p. 20. '
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care

In culegerea lui Alecsandri întîlnim .

Deşi suspect
de leagăn nu pare
care din istoria ţării
domnitor,
fi introdus
tatea este întărită de un

Numele vcievodulul a
caracter religios cum este
mai bun decît toate (ceş,

mere
cel Mare"w,
personală, existenţa
cîntec
folclor, Nu este exclus ca o mamă
de . Stefan, ca despre cel mai viteaz
iniţial cele două versuri, Prebabilldin Sinqeorz de Teodor A. Bogdan;

producţiile populare cu
colinde di.D Prislrp în care,
etc
.
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În vîrstă
luat
Fiind ucis
Boqd,a.n,iar Aron
lui Aron
Ştefan
fi
băielal1tdrude vreo
ani
opineeză
menţionată de
$-0 aibă ',1,,'o<u"
pe
la
anii prernerqăurcărti pe tron documentele nu
Semnificativ
povestiri ni se
că Ştefan este
<.V!'HLU
unei
cum este spre
istorisirea Şte·
fan cel Mafe şi
de T. Bogdan în
Ardeal. "Cînd
era
poate aşa de vreo lG--12 ani mamă-sa care era o femeie săşi necăjită, se zice
. fi trimis în. pădure după vreo două
vreescuri, ca să aibă cu ce .să-şi fiarbă o biată de mămăligut.ă'/13Vrednic de jnentlonat este monologul retrospectiv al povestitorulul :
"Poate aşa vrea dumnezeu, ca pe unii oameni să-i mvrednicească
cu mai multe darurroa pe altii.
şi cu Ştefan, Vodă moldovenilor, domnul cel vestit. Cine a
fost, nu ştiu,
pe vremea aceea mai neam .de neam al meu nu o trăit.
E destul că CIfost, că de nu era, nu s-ar povesti atîtea minunăţil despre el. Spunea moşul meu,' dumnezeu Il hodlnească in pace că e mai
un
de CÎnd CImurit, că acel împărat
mai sprinten decît orice
pe lume,.
. de statură, dar iute (;Umîi prîsnelu" 14.
Povestirea
din Ardeal, de unde termenul de ,,împărat" şi lipsa posesivului "nostru" cînd e vorba de Stefan. AcestE:'xemplu şi
încă a1tel.e.vin să confirme un fapt de multe ori infirmat, că poporul nu
are o admiraţie mistică
fără rezerve faţă de capetele incoronate,
ci dimpotrlvă, în cazul voievozilor apropiaţi de popor 1 îi consideră
deai .lor, ba
cazul de faţă Ştefan este dat drept feciorul unei femei
sărmane. El
însă dotat excepţional şjacest fapt n Iace
ajungă
în vîrful edificiului social. Nustirpea domnească, împărătească este
ceea ce admiră poporul, ci calităţile fizice şi morale indiferent de orimod mai frecvent însă aceste calităţi îi împodobesc pe cei de
umilă.
de
de relevat ni se
este.qeQici, diT1
din.Bogdana,. sat
(1908). Trecînd pe melea9Lu:lle aoe iee
un voievod mîndru, l-a
curîn.d ..prmtlH, .. şi preoteasa
IOl'evi[}dlJ1
EI poposit la
cel Mare. l' raditil, legende,
1904,p, 11.

ŞTEFAN
CELMAREIN TRADr1'!A
POPULARA
dar un inel de
purces la drum
lăsînd
cu coroana ţării
cu iscălltura
De-acelea a trecut o vreme
şi-i puse numele de
de om mare" 15.Copil fiind, la o
esvrăjmaş", 11 "spînzură u şi pînă
pom moare într-adevăr. După această
iau pe
Stefan cu mă-sa cu tot şi cu oamenii
Suceava
judece la domnie" 16.Acolo însă Vodă şi-a
odrasla
"l-a luat pe Ungă el de a crescut mare, de a ajuns
vodă,
il
bătut toate Iiftele, de a făcut atîtea biserici şi
. Povestitorul popular a gîndit şi a transpus apoi tot procesul la nivelul unei
experienţe ţărăneşti cu un voievod, conjuqal
putin ortodox, o
praoteasă văduvă şi tînără care se supune voinţei voievodului, iar
rodul acestei înţelegeri este un băiat zdravăn, care
de mic
de
lucru consătenilor prin isprăvile
care le face.
din Bo.gdana
conchide: nStefan a fost fecior
ţăran de-ai
de aceea a fost
aşa de cuminte
ne-eejutat atît de m.UWlB.
ne
scuteşte de comentarii cu privire la explicaţia pe care o dă poporul
faptului că Stefan s-a apropiat de!ărănime.
Legate de aceeaşi perioadă a
domnitorului, mai sînt legende care spun că de copil
nu se apropiau de el
că ieşind
odată din Suceava şi mergînd
Horaiţe -er fi
cu săgeata o
nălucă. după care un moşneag I-ar fi prezis că va moşteni lumea şi
nici o putere omenească nu-l va putea birui. În tradiţia populară Stefan nu numai că ucide duhul rău al destinelor Moldovei ci întîlneşte
şi norocul ei. Astfel, spune legenda Ştefan cel
şi norocul (culeasă de T. Bogdan în Deda-Ardeal), voievodul
o
aur şi
aceasta se dă peste cap, se face "o .fa!.ă frumoasă
de alun,
cu faţa albă ca ornătul şi cu trupul inalt subţirel, ca o
îmbrăcată numai in aur si argint" 19,şi vorbindu-i ii spune că este noracul lui şi al 1ării.
de
In afară de acest subiect am putea spune că
frumoasă. " cu trupul inalt,
o
de alun" contrazice o
opinie, care îşi mai are circulaţie,
de frumusete in popor
ar fi o femeie
sau oricum
pline.
Istetlmea nativă a
de
intr-o povestire Judecata
[Kirlleanu, p,
care copilul Stefan, din
dă un
1 TudorPamfile.op. cit., p.6,
16IVid.,p. 6,
11ţbtâ., p.
18lbid.p. 7,
19TeodorBogdan,op, cit.• p. 46.

raporturi
în mediul
de cioban,
fata lui
Creangă",
fata Iui Călin
Bistriţei, Insinquratica stînă a lui
unul :

Ei cer adapost, Fata care ..era singură la stînă le spune să-I a5teme pe tatăl' ei. Venind pstorulşi
vă.zîndde departe caii "s-a tam
speriat, gîndind că iară amai venit cineva $iH. ieie bir fără
trebe., Acel·i:>ir .u:n.berbeci
mai gras, caş şi urdăoitputeau duce. doi oameni în sp(ite".
reIl1arcatcăfrllmuseţeapeîsajului
idila care se îI1firipă intre vofevod şi fata. ciobanului nu pot
as(:,prtderea,liaţea mai putin pitorească a birului. Călin primeşte pe
să rămînă la. stînă pest.e noapte, cmstladu-!
nişte oaspeţi
alest
douazi ceiQoicălăreti pleacă. "Vodă Ştefan -- căcîacesta
era unul din cei doitinp de pace se du{.'eaprIn ţară. ca 5-0 CUn0iltscă ll1uiJieap:roape"
Ştefan ..însă
umblat dealuri şi munţi..«
vînat .cerbi şic.ăprioare
fata Jui Călin nu-l ieşi din gind" 2. Se hotărăşte ca lniltipte de a se întoarce la Suceava să o revadă.Aproape
stînă cei doI o aud. cîntînd :
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la stînă Î unul îi
văile
nuse
pe braţe ia
îndepărtat cinttnd,
la
A trecut mult
vînătoare, că nevoue
ArOdată doar,
dealului, n-a coborît
doi căpitani a luat-o
să
dacă mai
toamnă, Călin mai băeste fata Cea trumoasă
trin,
fata mamă a doi copii, dintre care unul "IrunlOS ca un trandafir" şedea. în braţele bunicului şi j se Juca cu
prin barbă.
bătrînul
Aruncînd ochii la Stefan şi apoi la
da cum ii
să nu fie in conformitate
cele mai
dar este
pentru
populară.
Inainte de line referi la legendele şi tradiţiile, la poveştirile
PO'
veştile .legate
multele bătălii pe care
avut, vom
bogata
1,tradiţIe
jurul îlltUnirii cu sihestrul şi implicit
mănăstirh
Putna. IncepInd cu cele
Ion Neculce în Osam>ă de asotme (şi
aici .menţionăm
nu ne ocupăm de' tradiţiile care figurează la Neculce, considerîndu-le cele mai cunoscute şi putînd constitui subiectul
unei cercetări independente) tradiţia a brodat. în jurul acestui fapt o
multiIUede variante. Astfel episodul convorbirii CUsihastrul este adesea
legat, ca şi. la Ne culce, de cel al refuzului mamei de! a-l' pnmi ] cetate
Ia Neamţ şi este întîlnit in foarte multe bucăţi ca de pildă:
i ajunge
om mare (Kirileanu, op. cit., p, 23-24),Ştetan Vodă (Kirileanu, p. 40după S.
Marian),
Mare ;:;1turcii (Kirileanu, p,
după S. FI. Marian), Mă17lăstireaPutna (Klrlleanu, p.
1. Veselovskt), Daniil Sihastru [Kirîleanu, p, 87--92, după D. Dan
"Şezătoarea"}, Ştefan \1odă la Sihastru [Kirileanrr, p. 92,
Vorcnca].
La Haldea lh pădure [Kirileanu, p.
după Elena Voronce) şi
Sint
şi legende în
pe lîngă
de NEClJllc3,
se.
unele
de basm, cum fi
din proprlile-i oase prin puterea rugăciunilor
urcarea pe piciorul drept SOjU
stîng pentru a.
unele
care în mod 'normal nu pot fi văde
mănăstirii Putna ca şi de băKâZ[>Olî?11l
au făcutca
bucăţi
Întîlnim emestecul
25TudorPamtile,op. cii; p, 1L
tbiâ.,p, Il.
27Ibid.

provenite din basme şi

a plăti "haraci" şi a Închina
lupta Îll'lJpotrivaacestora şl
vn,je.lo(lnI înţelept şi hHrll, le spune,
d-voastra
vă trage inima pentru
şi
păgîni. Dar 1Jăgiti .. sernă,
a-i ÎIlchina tara şi a plăti haputere
noastră şi atunci
ce-OUlface? Cum ne-Om apăra de dinsul, după ce noi românii sîntem,
aşa zicind, numai o mină de oameni pe CÎnd turcii." cît frunză şi Iarbă !
dll'păcUllli ştitiaveluputintkd
Cînd Impărasul turcesc
are o multime nenuenăretă, Nu
fi 111
să ne apărăm de
întîmplîndu-se să se
cu putere asupra noastră, Deci
fac luători
ce-i de făcut şi de inceput, ca nu cumva,
se
"Dă-i doamne mintea romănuurmă" 29.
confirmarea, sprijinului şi dorinţei de a apăra ţara de care
sînt anima ţi boierii face
domn să adauge rntr-o manieră specific
populară ;
ca nu cumva, cind
de Unit, drept să vă spun, că tot mă
oi fi tndrieul nevoii.
mă lăsatî" ca frunza pe
L.. Mult] sînt, care
Inainte
mai yitejioameni
pe faţa pămîntului,
iar cînd vine
atunci dau dos
pe ici în colo
drumul!
în
de boieri, pe
domnttorului se strecoară
de falsul
că boieriinteresele
sint redate ca o
tendinţă
a cobor eveZI!S. T. Kirileanu,op, cit.,p, 55.
29Ibiâ.,p,
30lbiâ.,p.57.
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nimentele
maraemploere internaţională la nivelul
neşti., domestice, zilnice,
,,Impăratul turcesc, Insă, cum a prins de veste de hotărîrea lui
ca
loc să.-Î
Vodă, s-a
foc şi
de mînie şi i-a
lui.
trimeată haraci, ori dacă nu, va fi vai şi amar de
scrisoaree s-a
semne turcul în mintea lui că Ştefan, cum i-a
în toate răcorile
i-a trimite bani'! 31.
In
menieră se pun la cale treburile pentru preîntîmpinarea
atacului turcesc; Năvăllrea lor şi superioritatea numerică
11
obligă pe Ştefan "ca unul ce se pricepe foarte bine la treburi războinice'
să se retragă spre munţi. Se
apoi bătălia în care însă
este invins de valul năvălitor.
"Ştefan se lupta şi acum ca un leu cu dînşii, şi pe mulţi li trimise
în celalaltă lume, Dar
folos de toată isteţimea şi vitejia lui, ce folos
de toate ademenirlle apucăturile lui, că de la o vreme tol il-a fost în
stare să
mai departe piept cu dînşii, că cei mai mulţi dintre voinicii
sai de frunte, începînd de la
şi pînă la cel din urmă
rînd.
plcară acum jertfa lnfurietului şi naîmpăcatului păgîn" 32,
DemI1ăde remarcat este obiectivitatea cu care povestitorul POPU1M
descrie desfăşurarea şi sfîrşitul luptei, insuccesul lui
Aeeestă
obiectivitate merqe aşa de departe încît Întîlnim leqende care cuprind
fapte neatestate de' cronică.Astfel în legenda BătâJia de la
auzită
de C. Palnic din Volovă] - Bucoviaa [Kirileanu, op. cit, p, 131-134)
este descrisă o bătălie cu tătarii. cînd dintre moldoveni au mai rămas în
luptă doar Ştefan şi cu un .oşt.e!ân.Se retrag, ajung apoi la un sihastru
care le dă un fuior cu care, aprins, să înconjoare tabăra duşmană. Se
creează astfel un fum de nu se mai cunoşteau tătarii între ei şi încep să
se
Rămînl-apină
la urmă
doi fraţi
care se recunosc
dau seama
că bată.
pe Stefan
ajutat
o putere
supranaturală,
datorită credmţei
sale.
Cei doi reflectează :
,,- Să vede că Ştefan Vodă îi tare în credinţă şi i-a stat într-ajutor.
- Apoi numa
altfel tot noi îl băteam ş-amu' 33.
De unde se poate
că în afară de această luptă, In care în
sprijinul volevodului a intervenit o putere supraomenească. 10 toate cecelelalte fusese învins.
Sî!lt producţii populare care pomenesc de ajutorul
prlmeşte Ştefan in unele luple, prin intervenţia sfinţilor
mitrle.:Onofrel, Proeopie şi în elnsteacărora ridică apoi
năstiri. Semnalăm totuşi faptul că
intervenţii
în soarta
bătăliHor purtate de voievodul moldovean sînt mai frecvente în cronica
lui Gr, Ureche sau în O samă de cuvinte ale lui I. Neculco decît in
celelalte piese culese.
31S. T. Kirileenu,op, cit., p. 58.
32Ibid.,p.61
33ţbid.
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In legenda Cum scapă ,5teian Vodă de tătari printr-o minune după,
L Veselovski
p. 186-187), la
oastea moldovenilor
este invinsă,
"Ce-au făcut Ce n-au făcut
lui
dar de ia o vreme
văzînd că nu pot izbuti impotriva mulţimii
apucară la sănătoasa" Zi+.
Indată însă un nor, dor nu de ploaie, a întunecat cerul, ,-,",;;aUll
dă poruncă Qştenilor să ia Îll sulite cite un snop d) grîu şi cînd va ajunge
norul deasupra lor să dea foc: snopilor. Norul de furnici de deasupra
oastei lui Ştefan ş-a risipit de fumul şi focul snopilor din suliţele moldoveniler, Nu la fel au făcut tătarii pe care furnicile i-au pişcat şi muşcat
de i-au prăpădit. Aparent minune dar cu elemente verosimile.
In productia orală, oglindă a sufletului poporului, se manifestă i
milapentru oştenU de rînd ai duşmanului şi chiar poziţia de clasă a celor
care duceau greul războiului. servind adeseori ca. unelte unor Interese
hrăpăreţe" ... pîna.colo (e vorba de satul Ţăpu-Tecuci) se tot văd movile multe, toate ridicate de Ştefan Vodă, spre odihna sărmanilor păgîni.
aduşi şiei pe la noi cu vreree stăpînului fără suflet" 35,
.
Deşi Ştefaiflieste cel mai admirat şi glorificat dintre domnitorii care
au intrat în baladă, nu lipsesc nici împrejurările dnd voievodului i se
sfaturi sau chiar lecţii de ataşament şi devotamenrt faţă de nevoile
ţării, cărora trebui.e să le dea prioritate în dauna plăcerilor vînătoarei
şi iubirii. In legenda ŞtMa:n c'el Mare şi COPila păcurar, culeasă de
Bogdan in Ilva Mică (Bogdan, p, 1215) şi care l-a inspirat probabil pe
O. Carp în poezia Păstorita şi Şteian Vodă (Pamfile, p. 12-13), voievodul
fiind la vînătoare, întîlneşte o păstoriţă de care se îndrăgosteşte, Ea
lnsă îi mărturiseşte că ursita ia prezis că va ajunge împărăteasă, Cînd
Ştefan îi dezvăluie că el este domnul ţ.ărîi fata nu-l crede, ba ii spune că
vodă Ştefan nu umblă prin codri după căprioare, ci adună oaste pentru a
alunga pe duşmani. "Rămasu·:ne-a ca o
păţania lui Ştefan cel
bun si mare, împărat al moldovenilor, care de bun ce era i se duse veste şi poveste peste întreaga
a noastră şi chiar peste întreg rostogolul pămîntului; iar de crestin ce era, lumea întreagă îl lăuda. Nu-i vorba
multe lucruri bune il făcut omul acela, că de IlUar fi făcut nu i:-ar fi rămas numele cum i-a rămas. A făcut biserid şi
a îmbogăţit pe
cei
cari în vremuri de
s-au pmiat
36,
tn general imaginea voievodului moldovean aşa cum se desprindp
din creaţiile populare din Ardeal este
a unui făl-frumos care
luptă cu uriaşii, il unui "fedor mîndru şi frumos dinspre răsărit." (care),..
vine călare pe-un Clalalb ca spuma şi iute ca vintul" sau "din mijlocul
unui nor li Se coboară 11I1
voinic frumos ca o floa.re şi vite'âz ca un Ieu"
care se aşează in fruntea 'Oştilor şi de a cărui
fug turcii din Ţar34S. T. Kirileanu,op. ctt., p, 186,
35lbid.,p, 95.
36TecdorA.
op. cit; p. 12
:;:7
lbld"p. ?5.
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de vremea
a
numele lui
Manea,
ardelene considerate ca făcînd
sînt spre deosebire de cele din
strînsă. cu faptele istorice, mai puţin
de
vremea domniei voievodului. In acestea
în basme legende cu alt conţinut şi
fără
o legătură cu atmosfera şi
din CIdoua jumătate a secolului al XV-lea, Prezenţa 101
explică prin faptul că Ştefan a stăpînit în Ardeal cele două cetăţi
şi Cetatea de Baltă, prin circulaţia motivelor folclorice
prin
de care se bucura şi care nu putea să nu fie cunoscută românilor
din Ardeal,
ale unui
oare vin să sprijine,
să completeze unele lacum.
in care Se vorbeşte despre fuga lui
ani şi pe care un
specialist in
folosi pentru
ţ>ărţi
voievodului. Am formula doar o rezervă
menţionarea vîrstei Cît
bine să fie transmise prin

discuţie,
e!e:111i3nte
din rr",;,tii",

unqurilor voievoSiretul In21.
niceuuiuu
u: domnieilui Ştefan,În "Studiişi cercetăriştiinţicd,

ALEXANDRU
TEODORESCU
"S-au mers pînă ce-au ajuns la un boier mere şi bogat şi înţelept,
căruia ii dăduse Ştefan multe moşii, pmtru slujbele Ce făcuse ţării şi
lui vodă.
Dar boierul acesta de o bucată de vreme nu se prea înţelegea cu
Vodă, ci mai lesne se înţelegea cu duşmanii lui Vodă" 4!1.
Aflăm că boierul era în înţelegelrecu duşmanii pentru a cumpăra
pe hatman. Reuşeşte să-I înduplece pe Peştiovici şi să-i pună pe oşteni.
arătînd că nu-I încă un pericol din parte·a.ungurilor, la muncă pe moşia
lui. Năvălesc duşmanii şi surprinzîndu-i neînarmaţi ii înving. Oştile
ungure.şti sînt apoi bătute de Ştefan, iar lui Peştiovici, care fusese cumpărat cu bal!llde boierul trădător, i se toarnă aur topit pe gît.
Şi aici ca şi în alte creaţii populaTe, răzbate antipatia poporului pentru boierul şi hatm'anul trădător, ucigaşi ai oştenilor de rînd surprinşi
neînarmati. '
In cealaltă tradiţi Şteian Vodă şi ungwii se arată că inaintea luptei cu oogUrii, Ştefan neavînd cu ce să plătească oastea se împrumută
de la pîrcălabul din Drăgoeşti, care esa putred de bogat.
Istoriografia noastră, după cît cunoaştem, n-a prea vorbit de o înfrîngere pe oaifear fi suferit-o oastea lui Ştefan înaintea luptei de la Baia
sau de .alta ÎIl!ainteiaIupte,î de la Orbic petr!ecute,·se pare, la Trotuş, i
nici de o trădare a hoimiloir. Faptul, confirmat ulterior în documente, s-a
oglindit totuşi în folclor, unde după cum s-a arătat Se vorbeşte explicit
de o înfrîngere şi de trădarea comandantului oastei moldovene. Se lmsă menţ10năm că ceea ce s-a dovedit apoi prin publicarea cronlcii
r scripla în 1938 ne întîmplnă. îu tradiţia populară în le'gende cule'se în 1904, existente. de'c:-"Î
cu mult înainte de această dată. Se mai vorbeşte apoi (episodul cu arinul) de un pericol în care s-ar fi găsit Stefan,
fapt care a fost confirmat de cronica menţionată, din care reiese că in
lupta cu ungurii Ştefan ar fi fost chiar prins, dar s-a răscumpărat
Baia voievodul a fost trădat de vornicu:l Crasnăş.
Suspici.unea de "hidenire" a domnului de către boieri 41şi sprijinirea lui Ştefan pe ţărănime sînt de asemenea consemnate de tradiţia
populară, din care mai transpiră şi 8nţipatia pe care o a,vea poporul fată
de boieri. tn povestirea Mai mare
oad culeasă· de V. Ştefănescu
de la tatăl său şi publicata în revista
ăt-Fmmos", 1904 (Pamme, op.
cit., p, J 4-17) după () luptă, Stefan
te pe un curtean într -un sat
siH caute o gazdă/însă cu recoman
,,- Dar vezi să fiu eu mai
mare in casa aceea l" 42.Trimisul plea
pe' drum spre sat se întreabă
ce va fi voind vodă să întele'agă dlndu-i acea recomandaţie. Monologhează: .
40S.T. Kirrleanu,oo. cit., p. 134.
•1Vezi C. Cihodaru,Observati!pe margineaizvoarelorprivind unele evenimeJ!tedin istoriaMoldoveiintre anii 1461---1414,
in "Studiişi cercetăristiinţifice-istorie'
. 1-35.
file, Mănunchinou de povestitipopularecu privire la Ştefancei
Mare,Chişinău,1919,p, 14.
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u'-''''''''"U;;
mai bună ca. la boiorul din
pOilte,
eu! ... Dacă el o fi umblînd cu g.înduri ascunse aS1JI:ÎlaDomniei
Plnă la urmă se hotărăşte să-i caute ga:zdă la
de ţărani întnnită încale, Gospodina şi gospodarul se miră mai
dar văzhlld că
trimisul lui vodă insistă, femeia îi replică:
,,- Dar iar m-oi întoarce şi-oi zice: .se prea poate, bărbate ; ce, nu
vezi că măria sa vodă Ştefan mai mult spre norod se abate?
Apoi, spune măriei sale să vie sănătos l" 4.'.
Inexisterrla acelei idllice armonii între voievod şi boieri
completată şi dea aluzie făcută în balada Calapod pahamicu.:1şi domnita
Uenut.a culeasă de S. Florea Marian.(Kirî1e.anu,p. 247250). Un boier
din preajma lui vodă. auzind glas de cobuz din care \?înta Calaporl Paharnlcul care îşi avea locuinţa:
"Lacurtilelui Isae
La Isao-alUiGălnă"
(nu va fi fiind vornicul Isaia căruia voisvodul i-a tăiat capul
Vaslui
in 1471?) reflectează:
"Nu stiu,
ce să fie!
Că s-anda-omelodie,
Ce răs,un,ă"l!
Un
Dulce
Şi-aceadulce.melodlc
Acu'cînt-apribegie
Acu-ntoeruă
pe domnle
Nu ştiu sinqurce-arsă,fie
Alungate-adin domnte
Ori pe noi din boierre?*45
i
lui
îl aduc
pe
Se mai spune despre uliţa pe
hernic :

SfîrşitUlbaladei fericit.
Paharnicul. Să nu
oare vreo
apoi vomicul Isaia era cumnarnl lul şt,jalll
43TudorPemflte,Mămmcl!Î
lIoude povestiIi.popularecu
cel Mare,Chisinău,1919,p:' 15.
44Ibul.,p, 16.
45lbid.. p. 247.
46Ibid; p. 248,

cu Calap00
pîrcălabul
poezia popula Ştefancel

căror
de

clerului
simpatia
isteţimea celor
caracterizează alte
fiqureeză
In două
Popa care ştie
[Kirileanu.
Mare şi
(Kirileanu, p, 151---154)un
cu
învăţătură. Singurul
n.r·i",;'-.t",aSia:Z;lSH
l]:*lepcjlurti a
era badea Gloerrtă, "'Ar";".,,
satuhli
popii,
aşa
luminos. Nu, jumareiI 4$,Dar neincrenumal necazuri : "Ba
.ţlărinţţjlleOnofrei, da şi de tot
dacă te pui în
rele şi de necazuri atoamna, iar parintele 049 Ajungînd
voievodul

cel Mare
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lmpaxatu,
are o semninevoia
înţeleptul,

'i'''-L'H cel Mare.
proceaeu întîlnim încă în
încît
unor zicale'
li s-a
fixat un
în vremea lui şt!ran
teqorta a tendinţei de il da continut
care l:'ocşcmi
lui
confirmării unor date din
il cOlfliţJlelăriilor
se
unele Producţii orale
care l-a
căţJăî,:ttyL<::lCtU,
în luptele purtate,
de turme
şi cirezi. Grigore
afirmă în
păstorii din munţi şi a,rgaţ.iide-i
CTOeste amplu exploatat în
Du;mbrau« Roşie (T. Pamfile,
după
o izbîndă împotrivaleşHor,
"să$i
mai caute
de ale
Cetatea
Neamţ
se
nu-l cuşi spunlndu-i că
duşmanului "nu-i în
cetate ci între cei ce se luptă şi mor. Du-te unde ţi-s părtaşii".Ştefan
pleacă înspre Piatra, in drum se, întîlneşte cu mttlţi mooant şi crescător!
de vite. închipuie un şiretlic, sfătuie pe aceştia să-şi aleagă din turmă
oile de o parte şi mieii de alta
din cirezi vacile de o parte şi viţei
altă, apoi cu fiecare turmă "împănează" cîte o vale. pune pe fiecare
munte să buciume şi cu ajutorul acestei larme
a pliculUi/de oaste îi
sperie pe turci, îi alungă apoi îi biruie,
pagîni .care au scă.pat
yiaţă sînt judefaţi :
ce nu ne lăsaţi în pace,
fost zis vodă Ştefoo, să ne căutăm de treburile noastre, că noi n-avem supuşi să ne-aducă toate de-a
gata. NOi aram, noi sămănăm, noi prăşimst
ca s-averm bucate.
De C nu ne
în pace
îndată i-au
pe toţi la jug
de au arat şesul
se
la Roznov.; 50

.50
i'1are,Ch:[şm.ău,

nou

povestiripopulareau

la Şt.efancej
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pi:1mîntşi ntorc'i:ridu-se la vatra lor, au lmpărtit intre ei muntii şi au întemeiat satele că pînă atunci fuseseră cam negustori de vite făTa
semn. .. 51(adică Iotri).
In legenda Ştefan vodă şi ungurii această. legătură dintre domnitor
şi popor, în pofida boierimU, este exprimată direct: "Ştefan vodă umbla
prin ţară să vadă cum trăiesc oamenii, cum se pmută bogaţii cu săracii.
cum ţin popii slujba la biserică. mai pe scurt, voia
ştie tot ce se petrece în ţară; şi pentru aceea îl iubea poporul, pentru că nu-l lăsa să
fie jăfUit de boieri, după cum se întîmpla sub alţi domnitori. înaintea lui
ş după el. Oînd năvălia păgînii în ţară, toţi săriau la lupjtă:,fără să
aştepte porunci de la vodă, că pe1ntruţărani Ştefan vodă ere al doilea
după dumnezeu, căci ca dumnezeu era bun şi drept" 52.
O cercetare sistematică axată pe această problemă, a folclorului ca
izvor pentru istorie, ar scoate la iveală desigur şi alte elemente care să
contureze, să pre{;'Îzezesau să întărească unele fapte istorice.
Vom da ca o supoziţie, o indicaţie dintr-o baladă Ştefan Vodă. şi
Giricu;ţa (Kirileanu, p, 243-246) şi pe care D. Ma:rmeliuc o considera
ca nefiind din ciclul referitor la Ştefan, părrere care poate fi dlscUtaltă,ea
mnd culeasă încă n vreo cîteva variante, mal apropiate prin atmosferă
de vremea lui Ştefan. in aoeastă baladă, hotărîndu-se ca o abatere gravă
a domniţeli să fie pedepsită prin arderea acesteia, se spune:
..Abiavorbade sfîrşea
Ştefanvodă trrmatee
Răşinăde aducea
Şi pe dînsa mi-opunea
Tntr-unsfeşnicde Anglie
Ca dînsasă nu mai fie"53.
Referitor la "sfeşnic de An-glie", mă Intreb dacă această menţîU.llE:'
n-ar Indica e'Xistenţa unor relaţii, mai curînd poate în Ardeal, deoarece
legenda e de provenienţă transilvăneană. sau măcar prezenţa unor mărfuri din Anglia. Supoziţia trebuie desigur confirmată sau infirmată, verificată într-un cuvînt, de documente.
Pe Ungă o inSOliTe,o w'mărire îndeaproape a istoriei lui Ştefan, folclorul ne oferă, de cele mai multe ori, şi într-o cercetare de natura aceesta.
acest fapt ni se pare esenţial, o sa'tisfacţie artistică, sentimentală, generatoare CI.iubirii de patrie prin descrierea plastică a legendarei lncătuşărî, .a e'roicei rezistenţe a Moldovei împotriva puhoiului duşman. "Din
sus de tirgul Vasluiului, la Podul Înalt; ce-i mai zi şi al lui Ştefan Vodă.
tăbărîse oştile turceşti, multe ca frunza şi iarba i .• Ştefan cu puţinii lui
oşteni, le atinea calea ... Dar cum să
încumeteze el să sfarme o oaste
51S. T. Kirtleum\op. cit., p, 163.
n TudorPa:mfile,
.Firişoarede aut, Buc\.lrti, s.e., p, 69.
S. T. K!rileanu,op. eit., p, 45.
.
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ŞTEFAN
CEL MAREIN

era sa se
aUt
înfrlco$ătoare, cind unui
trei turci f
mimoDoar o mÎltlJuneOUllllueZejlas,et'!
mă va mintutI grăi ;;>t:I"ldell
şilor săi oşteni din jl,.Uullui.
Sultanul
avea la Indemănă o,.,.<.U'.Ul''
nelntrecuţi, pe cai a,răbeşti
iuţi ca săge&Ja. turnuri indemânatice
mai mari cetăţi nu le
stătuse in
ieniceri plini de
cu războiul şi cu
bruinţa . ,
Ştefan se încumeta
ducă în fata
oştiri atît de puternice,
mai muJt munoitmii pământului strămoşesc: oameni de sapă şi de plUf],
aveaţi drept podoabă minteenuls! sumanul zilelor de sărbătoere" 54,
RerlÎ.stenţa111tradiţie a amintirii, uneori reînviatăde eunoştinţe'le
istorie dobindite. în ş'c!oalăf·
despre Ştefan, reiese din plasticitatea imeevocate. R'efetrindu-sela. Iazul de lîngă Sulita din lege11dacu acelaşi
povestltorul spune: "Pînă mai
se vedea talp,a caioulu! in
Ştefan se plimba pe
În
de sărbătoare, dnd rurairăsurla şi
de atîtea războ'aj, Cît a necăjit
şi cu !iezătura ast.a ! Că era străşmaTe cuapele prin părţile noastre, şi. pînă n-a bătut toată iezăture
lînă, şi pînă n-a pus acolo în quraapelarun
ţigan şi.un c'OrCQŞ
n-a
Lanturi cît pumnul de groase ţineau piept cu şuvoaiell':l. In
mi,zlll nopţii, cinste bine şi frumos, tiganul iese şi azi şi scapără din ereşi dinam'l1ar, iar cucoşu! CÎntă de se răsună toată valea pînă deşi bate din aripi la arpus.
Tot Ştefan cel Ma:re a
în iaz o
şi un crap, Cu cîte un cerde aur în .ureche' 55,
Dacă ar fi să ne încredinţăm de adîncimea identifieănf poporului cu
voievodul moldovean, un exemplu
în Bucovina este CUlUnu se
poate1mai1··grăij.Dr
. ,
j,
".Il a te parţi :-- zice un buc()vmean·-aminteree graleşte,
nOI toţ'1
limba veche dela Ştefan cel Mare,;
Cum n-om fi mîndri de el 1" ss
Aria geografică pe care circulă producţiile populare. referitoare la
cel Mare
de asemenea Îintinsă. Astfel legemda Stefan Vodă şi
mC)şfteQl'gL!l
(.'1uleasă Rădulescu-Codin din Muscel, a fost înregistrată
Epurenl, comuna
raionul Iaşi,
bătrînul Ţîfachi
10---..75
.de
51
incă .odată în relief admiraţia
llll'llse.LOI
pentru isteţime'd
umili, a'Prată
p.e
Prc:>oJle1Jae-Jle
ridic:atefoklorului
pe
cel
p,r'oQ!exne
cOlllllJ,J;le
creaţiei populare 1.n8:ţlsambţu,
54Tt\dorPa.Il1ile.
4.$-.-46.
55DuttlÎJtru
Furtună, dl."p, scumpe,
Bucureşti,1914.p. 33,
56TudorPamfile.op, cit.. p. 97.
7 Inrcgtstratăde V, Arvinte,cQnferenţî.ar
la Facultateade
tăţii din Iaşi,
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AS-EXANDRt

cotnărean devenit bute
Sar pEirea chiar că
Noural'} şi doamna
(Kirlleianu,p. 213-217)
motivul natramel
tra.qe,diâ
snakespexiaIlă Othelo, desigur
În folclorul
curtean aJ domnitorului
curţii
h:t iuLce,a\t'a
mă" doa,mnei
năIrama, este uels de Ştefan, fiind' suspectat că
de rtracoste
cu d08lnil1Cl:·lleana.
Nu avem intenţia
importanta unor creaţii populare
au ca erou principal pe Ştefan, însă, chîar dacă iniţial nu aveau ca
sona] istodc pe voievod, faptul
istoria
"'<o,jlYll'R
lui se opreşte atenJia
folclorului,
lui
cel incllls,ni
acest domenib
s-a,f fiaHat
om,
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ca poIndrepte spre
dreptate,
luptă

cu
şi limba lui
moartea stiî.plnitorului
marea de. pe
ascunsa
mare
cine poate

Ind! îi ulai

lui cel

El.zidit
Tot
spune
mănăstirii
o căldare mare în care a pus Cl:J.UO'l,<l,
aur şi argint. De această comoară
nu se poate atinge nîmeni,ci numai el şi cînd va învia "Toţii bamii şi
celelalte odoare cere sînt zidite în
are să le
celor care crea in
lui. .. "
I
nostru pe care """""<1,,,
p.e
mai de .n;;.rl",irl!",
l""""7,h,,,,
atîtea 'jertfe,
durat in cîntecul
monument.
independenţei Moldovei a devenit În CODeroul
celor
şi
lui, anonimli
' .•v·",,"ua,Chilia şi de la ""IUL'-',
adus cel mai nepreţuit oITtagiu.
59TudorPernfilo,Firişoarede aui, Bucureşti,s.a., p, 74·-75.

ALeXANDRU
TEODORESCU
ETIENNE LE GRAND DANS LES TRADITIONS POPULAIRES
Redige it l'occasion de la fete du 500-e atmlversaîra de la prise du
[rone par le voivode Etienne le Grand - el repris it l'occasjon du demimilIenaire passe depuis la fendation du monastere de Putna, le' present
travail essaÎe d'esquisser un portrait du prince, tel qu'il resulte des legendes, des chansons et de contes populaires roumains et d'ajouter a
!'îmage qu'on s'elait -raiteil partir des docu,mentset des differentes etudes,
de nouveaux elements caracteristîques il la vision folklorique, Presque
toutes les creations connues attestent Ia popularite d'Etienne le Grand.
Ia puissante unite qu'il y availentre le priiilceet son peupJe, l'appui qu'Ils
se SOlltdonne rec'iproquement dans la Iuti€' pur Ia defense du pays, Les
victoires eclatantes obtenues cafnire les envahisseurs" l'esprit de justice,
le gouvernement plein de sagesse l'epanouissement general de l'art et
de la C'ulturepeudant son regne et surtout le fait d'avoir montre beaucoup
comprehension envers les paysans et de les avolr aides ont fait
du voivode maldave le heros le plus eheri de 110trefolklore.
Gest un trait spedfique de la litterature populaire que d'introduire
le heros prefere dans des prodllctions qui au debut ne le cOIl:nalssaient
pas; la figure d'Etieune le Grand en est une preuve de plus: elIe est
penetree dans des pieces sans caractere historiqlle, eu devenant le personnage principal de certains C'ontes, doinas, plaintes, berceuses, vers
satiriques impwvises en dansant, ou cantiques deNoi:'1.CeHe persoona:lite
prestigieuse n/est nullement rabaissee meme si naus la voyons incorporee
it l'ac:tivite et it la mentalite paysannes: le fait confirme Ia fusioD des
deux realites sodales, l'identification - evidemment dans un plan ideal
- du prince et du peuple.
La forte personnalite historique d'Etienne le Graud a ete transformee
en un heres legendarre. Au degre de l'hyperbo,le, sas vertus pbysiques
et mora.las ne signifient, il.vrai dire, que la projec1iou dans un plan mythologique des aspirations du peuple vers la liberte nationaJe et 1tl
justice sociale. mienne le Grand est devenu comme le' symbole du nor'"",·",
courageux sur les champs de bataille, du bon et juste gouverneur pen·
dant la paix. Les eloges prodigues it Etienne le Grand de meme que
l'identification des interts du prince et du peuple dans le folklore
reprtsentent des al1usions il l'impuissance desregnes suivants, il.l'ablm.e
qui separait l'aisance de quelques- uns et la misere des opprimes, la foi
im?branlable dans le reta.blissements de Ia justice.

