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ªTEFAN CEL MARE 
EVOCARE ISTORICÃ ªI MIT ROMANTIC 

 
 

Cornelia Mãnicuþã  
 

Literatura poate da mãsura unei personalitãþi prin modul în care o atrage ºi o include în 

ficþiunea artisticã, prin felul în care o trece din realitatea evenimentelor petrecute în istorie în 

lumea faptelor imaginate, prin semnificaþiile pe care le dezvãluie sau le dezvoltã, în timpuri 

succesive, în jurul unor figuri reprezentative pentru un popor sau pentru o epocã istoricã. 
Literatura românã are ea însãºi o �istorie� confuzã din punct de vedere funcþional ºi 

estetic. Primele texte invocate aparþin, de fapt, istoriografiei: letopiseþele. Dar cum istoricii 

Renaºterii, ca ºi cei ai Antichitãþii, narau ºi portretizau, cronicile scrise în secolele al XVII-lea ºi 
al XVIII-lea sunt revendicate de istoricii literaturii române ca texte cu virtuþi literare. Ceea ce, 

uneori, este justificat ºi acceptabil.  
Întâmplãtor sau nu, primul portret din istoria literaturii române este celebrul ºi aparent 

binecunoscutul portret al voievodului ªtefan din Letopiseþul lui Grigore Ureche în care marele 

boier cãrturar, deºi îi reproºeazã violenþa unor acte politice (�de multe ori la ospeþe omorâia fãrã 

giudeþu�), sfârºeºte prin a accepta imaginea deja existentã în mentalul colectiv la circa 150 de ani 

de la moartea acestuia, numindu-l �sveti ªtefan Vodã�. 
Scrierile lui Ion Neculce ºi Dimitrie Cantemir atestã ºi ele faptul cã voievodul se 

imprimase în conºtiinþa colectivã nu numai ca un unicat în istoria moldovenilor, ci chiar ca un 

model, ca reper istoric ºi axiologic. Aceasta este imaginea transmisã ºi prin memoria colectivã, 

prin tradiþii ºi prin legende care, oricând de subiective ar fi, nu erau contrazise în mod esenþial de 

faptele istorice. La începutul secolului al XVIII-lea, voievodul era deja numit cel Bun (cf. Ion 
Neculce, O samã de cuvinte; din cele patruzeci ºi douã de legende, nouã se referã la epoca lui 

ªtefan) ºi cel Mare (cf. Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae: �ªtefan al V-lea, numit cel 
Mare � cognomine Magnus �, fiul lui Bogdan al II-lea, Domn mai presus de orice laudã ºi 
apãrãtorul cel mai vajnic al þãrii sale împotriva tuturor încãlcãrilor vrãjmaºilor din orice parte ar 

fi venit�, idem, p.137)1.  
ªi în memoria colectivã, ºi în memoria istoricilor figura lui ªtefan începe sã se 

modifice. Se formase deja o imagine a voievodului, pe cât de obiectivã, tot pe atât de subiectivã, 

istoricã ºi ficþionalã în egalã mãsurã, care a dominat cultura noastrã premodernã. 
 

* 
Romantismul adaugã acestei imagini semnificaþii simbolice ºi mitologice, integrând-o 

în legendarul poetic. Simultan ºi corelativ, se dezvoltã istoriografia romanticã ºi o literaturã de 

ficþiune aproape obsedatã de subiecte istorice. Se redacteazã reviste de specialitate, se 

recupereazã documente istorice, se editeazã, în sfârºit, cronicile (letopiseþele) perioadei umanist-
renascentiste în contextul unor mari miºcãri sociale ºi politice de cãutare a identitãþii naþionale. 

Începutul secolului al XIX-lea este, atât din punct de vedere social-politic, cât ºi din 

punct de vedere cultural, o epocã �de tranziþie� (conform Dimitrie Popovici, Paul Cornea etc.)
2 ºi 

de aceea modelele culturale, criteriile de valoare, reperele sunt amestecate, confuze ºi instabile. 

Pe de o parte, este vorba de o dinamicã beneficã, de o mare mobilizare de forþe care încearcã 
modernizarea structurilor sociale ºi accelerarea proceselor politice, pe de altã parte, este vorba 

despre inerþie sau (ºi mai grav) despre forþe care se opun programatic ºi sistematic tendinþelor 

spre modernizare. 
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Printre personalitãþile care marcheazã acest timp confuz se aflã ºi Gheorghe Asachi. Ca 

intelectual, este un fel de renascentist, având în vedere competenþele ºi intreprinderile sale în 

plan ºtiinþific, tehnic ºi artistic (inginer, astronom, istoric, arheolog, muzician, pictor, scriitor). 

Ca ideolog, este un amestec ciudat de vederi progresiste, iluministe ºi de inerþii conservatoare. 

Ctitoriile sale cele mai importante sunt instituþiile de învãþãmânt, instituþiile artistice, presa 

(politicã ºi culturalã). În literaturã însã, a eºuat, deºi avea talent, din trei motive: lipsa de timp, 
insuficienta cunoaºtere a limbii române (o bunã parte din viaþã, mai ales anii copilãriei, a 

petrecut-o în Austria, Polonia, Italia, Franþa) ºi, de la un moment dat, alunecarea în penibilul 

curent lingvistic care încerca italienizarea limbii române. 
Ca istoric, Asachi se ocupã de domnia lui ªtefan cel Mare în câteva studii unde amestecã, 

însã, sursa istoriograficã, documentul, interpretarea pe cât posibil obiectivã a faptelor cu 

interpretãrile tendenþioase ºi cu imaginaþia poeticã. Venirea pe tron a lui ªtefan este relaþionatã, 

pentru prima datã în istoriografia ºi în literatura românã, cu marea victorie a turcilor asupra 

creºtinãtãþii. Înaintarea otomanilor este vãzutã ca intenþie a lui �Moamed al II-lea� de a statornici în 

lume o monarhie universalã (obºteascã). (Gheorghe Asachi, 1973, vol.II, pag.450) De aceea � 
spune Asachi � voievodul moldovean îi înfrânge întâi �pe duºmanii sãi din lãuntru�, apoi îi 

înfruntã pe turci ºi tãtari ºi îºi câºtigã astfel numele de �scut al creºtinãtãþii�. Evenimentele îºi 

urmeazã cursul, moldovenii fac ºi desfac alianþe zbãtându-se între Polonia ºi Ungaria. Mai multe 

momente ºi episoade sunt narate ºi comentate în câteva texte care, deºi au calitãþi de studii istorice, 

includ ºi multã ficþiune literarã: Descrierea cadrului al doilea din istoria Moldovii, înfãþoºãtor pe 

ªtefan cel Mare cuvântând al sãu testament politicesc, Valea Albã (în douã variante), Cetatea 
Chiliei (1855). Se ºtie mai puþin cã Asachi este ºi autorul unor litografii cu aceste subiecte, care 
preced scrierile istoriografice ºi literare. Una surprinde confruntarea lui ªtefan cu mama sa la 

poarta Cetãþii Neamþului (1812), cealaltã îl reprezintã pe voievod rostindu-ºi �testamentul�, de fapt 

o analizã foarte lucidã a politicii sale interne ºi externe (1834). Imaginile grafice sunt însoþite de 

texte care le �nareazã� ºi le comenteazã ºi care nu sunt lipsite de virtuþi literare. Cel puþin 

�testamentul� anticipã seria discursurilor rostite de personajele lui Alecsandri ºi Delavrancea. 
Ideea-forþã a acestor texte este exprimatã concentrat în Descrierea cadrului...: �ªtefan 

întrebuinþã mijloacile puterilor pentru obºteasca mântuire (...) sã luptã pentru pãstrarea relighiii ºi 

a slobozeniii.� (ibidem) ªi pentru ca faptele ºi figura voievodului sã fie cât mai penetrante, 

istoricul îºi foloseºte talentul ºi mijloacele literare, amestecând documentul cu ficþiunea ºi 

discursul ºtiinþific cu cel literar, într-un melanj derutant. Aºa, de exemplu, descinderea lui ªtefan 

la Cetatea Chilia este amestecatã cu povestea unei femei, Fatma, creºtinã rãpitã de turci ºi apoi 

recreºtinatã, salvatã împreunã cu copiii ei ºi gãzduitã la curtea domneascã, unde se bucurã de 

ocrotirea Doamnei Maria. Prilej pentru Asachi de a-ºi imagina un ªtefan blând ºi generos. Într-
un alt episod, acelaºi ªtefan este înduioºat pânã la lacrimi când dã faþã cu un grup de copii 

genovezi salvaþi din mâinile turcilor. Prilej ºi pentru un portret, de reþinut pentru cã anticipã 

viziunea poeticã a lui Alecsandri ºi pentru cã pomeneºte de celebra � astãzi � spadã voievodalã: 

�... vestmintele sale simple se asemãnau cu acele ale oºtenilor sãi, numai spata era obiectul cel 

mai preþios, câºtigatã fiind în memorabila bãtãlie de la Racova (...) dar aerul cel magestos, focul 

ochilor sãi restrãlucea mai mult decât aurul ºi oþelele bravilor capitani cel încungiurau.� 

(Gheorghe Asachi, 1973, vol.II, pag.118) Este evident cã acþioneazã aici imaginarul romantic 

susþinut de idealurile politice ale timpului, ceea ce explicã transfigurarea ºi strãlucirea nefireascã 

a chipului. 
Asachi inaugureazã un motiv sau un procedeu, ficþional ºi retoric în egalã mãsurã: 

discursul voievodului care, în momente foarte importante, îºi argumenteazã politica, îºi 

motiveazã hotãrârile ºi acþiunile ºi îºi persuadeazã tovarãºii de acþiune. La Valea Albã, în ajunul 

bãtãliei, este �împlantatã o cruce colosalã� pe un muncel, clerul o sfinþeºte, luptãtorii se 

împãrtãºesc ºi sunt binecuvântaþi de preoþi, apoi voievodul le vorbeºte cãpeteniilor. Imaginarul 

discurs pomeneºte victoriile anterioare în luptele cu cei care �ne invidiazã þara mãnoasã ºi 

bãrbãþia oastei noastre�. (ibidem, pag.125) �Acea amintire glorioasã�, �sânta cruce� ºi viaþa 

femeilor ºi copiilor aflatã în primejdie sunt motivaþii puternice pentru luptãtori. Dar ªtefan le 
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promite cã �pre lângã laudã ºi mângâiere, se vor împãrtãºi de prãzile avuþiilor Rãsãritului, de 

care este plinã tabãra duºmanilor�. Discursul îºi face efectul � mai ales ultima parte � ºi �mii de 

guri s-au repetat: Viu este Dumnezeu, vie fie pe totdeauna Moldova!� (ibidem). Se pare cã 
episodul de la Valea Albã l-a preocupat în mod special pe Asachi, pentru cã revine la el de mai 

multe ori, referindu-se ºi la o Panahidã a eroilor moldoveni.  
Poetul Asachi îºi permite o mistificare: citeazã o pretinsã poezie popularã care, chiar 

dacã utilizeazã schema prozodicã ºi câteva toposuri poetice folclorice, este, cu certitudine, operã 

de autor. Un Pãstoriu (figurã neoclasicã prin excelenþã) dialogheazã cu un Râu care-i povesteºte 

despre �Sfântul ªtefan, când aice / Pentru þarã s-a luptat,� �Cã au curs un nobil sânge / Ce 

rumânul revãrsa, / ªi cu oase-ndelungat / Aist câmp au presurat.� Râul, martor al luptei ºi 

sacrificiilor, îl însãrcineazã pe �Pãstorel� sã le aminteascã românilor episodul dramatic: �tu deci 
cântã / S-aibã cuget deºteptat, / Sã le zicã al tãu cânt / Cum au fost, ºi cum azi sunt!� (idem, 
pag.136-137). 

Ca scriitor, Gheorghe Asachi încearcã prelucrarea legendelor ºi surselor istorice. Se ºtie 

cã scrisese o �epopee� ªtefoniada care s-a distrus într-un incendiu din 1827 (deºi sunt istorici, ca 

D. Popovici3, care pun la îndoialã existenþa operei!). În orice caz, Asachi afirmã cã ªtefan cel 

Mare înaintea Cetãþei Neamþu (baladã cu suport muzical din 1841) este un fragment din 

pomenita epopee ºi valorificã celebra legendã din culegerea lui Neculce înaintea lui 

Bolintineanu. Faptele sunt modificate: Domnul vine la Cetate ca sã-ºi ia rãmas bun de la soþie ºi 

copil ºi ca sã primeascã binecuvântare. Aºa cã refuzul mamei de a-i permite intrarea nu se 
justificã. Important este cã fiul primeºte mesajul mamei dezvoltat într-un discurs: 

  �Mergi, adunã a ta oaste, zboarã spre peire, 
   În a ta vârtute patria aflã mântuire;� etc. 

ºi, în consecinþã,  
  �ªtefan, rãzbãtut la suflet, pre ai sãi adunã, 
   Se repede ca fortuna, ca un fulger tunã; (...) 
   ªi þara-ºi mântuia, ca un erou oºtean.� 
În ceea ce priveºte �drama� originalã istoricã Voichiþa de România, publicatã de autor 

în 1863 ca libret de operetã, este un eºec total. Neconvingãtoare ca ficþiune, cu personaje 
inconsistente, are ºi marele pãcat de a fi scrisã într-un jargon româno-italian inacceptabil.  

Literatura paºoptistã nu este strãinã de orientãrile tematice, ideologice ºi estetice ale 

romantismului apusean ºi � trebuie subliniat acest lucru � nici nu este desincronizat, chiar dacã 
se manifestã ceva mai târziu decât cel german, de exemplu, (care, într-adevãr, se exprimã prin 

Schiller la sfârºitul secolului al XVIII-lea). La urma urmei, Hugo este contemporan cu romanticii 
români din ambele generaþii (datoritã longevitãþii sale), iar decalajul între �bãtãlia pentru 

Hernani� sau prefaþa la drama Cromwell ºi primele încercãri de poeme ºi drame romantice 

româneºti nu este chiar atât de ... dramatic! 
Dar, chiar trecând peste aceste consideraþii ºi speculaþii istoriografice, tot trebuie 

remarcat cã, într-un interval de timp foarte scurt, se impun nuvela, drama ºi poemul epic cu 

subiect istoric ºi cã autorii epocii folosesc din plin textele cronicarilor moldoveni din care, 

uneori, chiar citeazã. Apar douã capodopere: nuvela lui Negruzzi Alexandru Lãpuºneanul ºi 
poemul epic Dumbrava Roºie (1872), în care Alecsandri dovedeºte cã este un romantic ºi un 

mare poet, deoarece reuºeºte marele salt de la ficþiunea istorico-literarã la mitologia poeticã. 
Subiectul se gãseºte la Neculce, dar Alecsandri face referiri ºi la alte surse interne 

(Cantemir) ºi externe (Matei Miechovski). ªi ficþiunea, ºi retorica sunt specifice marilor 

dezvoltãri epice în care încã se mai resimte modelul epopeii antice: combatanþii puºi faþã în faþã, 

cãpeteniile, inventarierea armelor, enumerarea luptãtorilor identificaþi prin nume ºi atribute ºi 

diferenþiaþi prin motivaþia implicãrii în luptã.  
În Cântul V, intitulat ªtefan cel Mare, se realizeazã prima datã o imagine a voievodului 

în spirit romantic. Miºcãrile, gesturile, discursul rostit în faþã oºtenilor � totul este grandios, 
supradimesionat, transfigurat pânã la fabulos pentru a crea imaginea simbolicã a conducãtorului 

devotat poporului sãu ºi valorilor etice ale creºtinãtãþii pânã la sacrificiu. Personajul lui 
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Alecsandri este voievodul aflat la apogeu: dupã patruzeci de ani de domnie, s-a impus în faþa 

turcilor, tãtarilor, ungurilor, leºilor, valahilor. În mod neaºteptat, trebuie sã înfrunte din nou �Un 

domn vecin, prieten, un domn creºtin, un rege! / Albert, craiul Lehiei�, ceea ce îl surprinde, îl 

revoltã ºi îl îngrijoreazã pe ªtefan care ºtie cã �Mahomed pe ceruri ºi-au zvârlit hamgerul / Ce, 

ca o semilunã, cutreierã tot cerul�. Are nevoie din nou de solidaritate ºi de sângele celor pe care 

poetul îi numeºte metaforic pardoºi, vulturi, zimbri, zmei ºi cãrora le cere sã facã, iarãºi, �din 

peptul lor un zid, hotar de þarã�. Discursul începe cu o formulare retoricã pe care o va relua 

Delavrancea în drama sa din 1909:  
  �Români din toatã þara! Boieri, vechi cãpitani,  
   ªi voi, feciori de oaste!... Sunt patruzeci de ani, 
   Moldova, la Dreptate, pe soarta ei stãpânã, 
   Mi-au pus pe cap coroana ºi buzduganu-n mânã...� 
Dar ªtefan ºtie (este convins) cã are de îndeplinit o misiune mult mai importantã chiar 

decât aceea de a-ºi apãra þara: încã mai sperã cã toþi creºtinii, ca �fraþi de cruce� (joc de cuvinte 

subtil) sã i se alãture când �(noi) oprim cu peptul furtuna pãgâneascã, / Ferind de-a sale valuri 
amvona creºtineascã�. 

Leit-motivul întregului episod este, însã, alesul. În viziunea mito-poeticã a lui 

Alecsandri, ªtefan este ales de divinitate, predestinat unei misiuni sacre ºi predestinat gloriei. De 

aceea, prezenþa sa în tabãra militarã, în faþa oºtirii este descrisã ca o apariþie: grandoare, 
strãlucire suprafireascã, siluetã supradimensionatã:  

  � (...) ªtefan cel Mare! 
   (...) Ca muntele Ceahlãu prin munþii din Carpaþi! 
   El întruneºte-n sine o triplã maiestate: 
   Acea care-o dau anii la conºtiinþi curate, 
   Acea care rãsfrânge a tronului splendoare, 
   ª�acea întipãritã de faima-nvingãtoare. 
   Timpul i-au pus coroana de argint, þara, de aur,  
   ªi gloria mãreaþã i-au pus cununi de laur.� 
Acest ªtefan creat de Alecsandri este întruparea în istorie a celor mai înalte valori 

morale, a regalitãþii sacre ºi a gloriei militare. Preluând comparaþia cu soarele din sursã 

folcloricã, Alecsandri îl vede ca �erou plin de luminã� care rãspândeºte �raze pe seculi viitori / 

Precum un soare splendid ce sparge deºii nori�.  
  �Fiinþã de-o naturã giganticã, divinã, 
   El e de-acei la carii istoria se-nchinã (...) 
   A cãrora legendã departe mult se-ntinde 
   ªi-nchipuirea lumei fantastic o aprinde. 
   Mãreþ în a sa umbrã un timp întreg dispare, 
   Cãci Dumnezeu pe frunte-i au scris: Tu vei fi mare!� (s.a.) 
Tema �ªtefan cel Mare� apare ºi în opera celui mai important romantic român, Mihai 

Eminescu, dar intermitent, în câteva proiecte dramatice ºi în câteva texte lirice. Legãturile poetului 

cu teatrul sunt foarte complicate. Eminescu a fost fascinat de genul dramatic ºi de arta teatralã încã 

din adolescenþã, când a experimentat viaþa de actor. Ca scriitor s-a format la ºcoala romantismului 

german. În dramaturgia naþionalã, se resimþea, deja, ºi influenþa dramaturgiei romantice franceze. 

În 1867, B. P. Hasdeu reuºeºte performanþa de a scrie o dramã istoricã bine construitã ºi cu 

personaje viabile, Rãzvan ºi Vidra (pe care adolescentul rebel o cunoaºte direct ca membru al 

trupei teatrale care o pune în scenã). De aici, probabil, ºi proiectele dramatice juvenile ale lui 
Eminescu, reluate de câteva ori, dar niciodatã finalizate. Constanta lor tematicã este dinastia 
Muºatinilor: ªtefãniþã (în Mira, prima versiune, 1867-1870; 1871-1872), Petru Rareº (Mira, a doua 
versiune, 1868-1870; 1872) ºi din nou Petru Rareº (Cel din urmã Muºatin, o schiþa foarte sumarã, 

datatã circa 1881-1882). 
În prima versiune a temei �Mira�, Luca Arbore este bãtrânul curtean al lui ªtefan care, 

în timpul domniei încrâncenate a lui ªtefãniþã, le aminteºte curtenilor ºi norodului gloria ºi 
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strãlucirea marelui înaintaº. Se merge pânã acolo, încât Arbore însuºi este venerat ca un sfânt 

care a avut privilegiul sã fie aproape de fiinþa sacrã, divinã chiar a voievodului. Arbore este 

�sufletul rãmas încã pe pãmânt a lui ªtefan cel Mare, e suvenirea lui vie încã, e omul ce l-a vãzut 

pe leul murind, i-a strâns mâna eroului în rãzboi � e ca un sfânt care-n visul tinereþelor lui a 

vãzut pe asprul ºi bãtrânul Dumnezeu.� (Eminescu, 1988, Opere, vol.VIII, p.45) Dupã cum se 

vede, tânãrul Eminescu supraliciteazã figura simbolicã a voievodului: nu este doar alesul sau 
mesagerul divinitãþii. Supusul sãu, el însuºi un sfânt, îl adorã pe ªtefan ca pe însuºi Dumnezeu. 

Toate proiectele dramatice sunt abandonate ºi, odatã cu ele, ºi tema Muºatinilor. 
Tema �ªtefan cel Mare� reapare în câteva texte mai puþin cunoscute. Primul dintre ele 

dateazã din 1871, este nesemnat ºi a circulat pe foi volante în timpul serbãrilor de la Putna. 

Ulterior, a fost tipãrit în �Telegraful Român� din 29 august 1871 semnat D. Gusti, dar T. V. 

ªtefanelli i-l atribuie lui Eminescu (Amintiri despre Eminescu, 1914). Totuºi, Perpessicius 

opteazã pentru paternitatea lui Dimitrie Gusti ºi publicã textul într-o anexã la Opere, vol.IV.  
Poemul cu paternitate incertã este un amestec de elegie ºi odã, cãci evocã figura 

grandioasã a personalitãþii istorice ºi reactualizeazã ºocul emoþional pe care l-a trãit Þara (poetul 

nu vorbeºte despre Moldova!) la moartea voievodului. Ceremonialul din 1871 a adus la Putna 

�poporul întreg� care vine �ca pelerin la noua Golgota� (metaforã care sugereazã supliciul) 

pentru cã �Virtutea româneascã, virtutea strãlucitã / De patrie ºi lege aici în sanctuar / Se ºtie-
nmormântatã.� 

Dar pelerinajul la Putna este prilej de evocare a marilor victorii duse de luptãtorul 

pentru libertate naþionalã ºi, în consecinþã, mamele sunt îndemnate sã-ºi aducã pruncii ca sã-i 
închine la mormântul sfânt, iar �junimea� este chematã pentru a primi o lecþie de patriotism. 

Elegiacul ºi imnicul se amestecã în strofele finale, unde se reiau câteva motive din primele 
strofe: strunele plesnite ale harfei atârnate în salcia pletoasã (topos poetic preluat din Psalmii lui 
David):  

  �ªi strunele plesnite ºi harpa desfãcutã 
   În salcia pletoasã, de care atârna 
   L-a Isterului râpe, acuma este mutã 
   ªi cântul ei de aur nu pot a-l deºtepta�. 
Or, tocmai aceste motive se gãsesc frecvent în versurile eminesciene din aceeaºi 

perioadã. Pe de altã parte, retorismul convenþional al unora dintre strofe, stângãciile de limbaj ºi 

de prozodie sunt inexplicabile pentru un Eminescu al anului 1871. De aceea, este posibil ca 
textul folosit la Putna sã fi fost opera a doi autori, un colaj sau un text iniþial modificat ulterior de 

un al doilea poet, adicã de Eminescu. 
La urma urmei, ceea ce conteazã în contextul de faþã este masajul pe care îl transmiteau 

atunci participanþii la �serbãrile Putnei�: suferinþa unui popor a cãrui �harfã... este mutã� (aluzie 

la situaþia politicã a Bucovinei), care plânge la mormântul lui ªtefan ºi care, în acelaºi timp, îl 
glorificã cu o speranþã abia disimulatã: 

  �O, munþi ºi vãi profunde, oh! daþi-mi pentr-un nume 
   Sublima voastrã voce, cã-i trist sufletul meu. 
   Dar bardul meu nu cântã... el plânge ºi-apoi spune: 
   O, ªtefan! tu eºti mare ºi la mormântul tãu!� 
       (Opere, vol.IV) 
Mult mai târziu, Eminescu reia tema. În 1883, pregãteºte douã variante de imn pentru 

dezvelirea statuii lui ªtefan cel Mare. Prima variantã, foarte simplã, creeazã o imagine triumfalã 

a conducãtorului de oºti identificate prin �steaguri cu semne de bouri�. A doua variantã dezvoltã 

tema rãzboinicului învingãtor, cu trimitere la victoria din 1475. De data aceasta, discursul poetic 

este epico-liric. Într-un decor simbolic grandios (�munþi suri�, �negre pãduri�, �focuri pe culmile 

înalte�) se desfãºoarã bãtãlia dintre �mulgãtorii de iepe� ai lui Mohamet ºi oºtirea lui ªtefan �cu 

steaguri cu semne de bouri�, de a cãrei tropot �rãsunã pãmântul�. 
Ambele variante sunt nefinalizate, iar proiectul a fost abandonat. 
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Existã, însã, o a treia ipostazã a temei lirice, dezvoltatã în elegia politicã Doina (1883). 
Din nou, se face aluzie la condiþia politicã a românilor care, chiar într-un stat independent, se 
simt oprimaþi de strãini în propria lor þarã:  

�Vai de biet român sãracul! 
Îndãrãt tot dã ca racul, 
Nici îi merge, nici se-ndeamnã, 
Nici îi este toamna toamnã, 
Nici e varã vara lui 
ªi-i strãin în þara lui.� 

ªtefan este evocat ºi invocat ca eliberator, ca mântuitor, ca salvator al poporului sãu (nu 

al creºtinãtãþii sau al Europei) pentru cã duºmanul nu se aflã înafarã, ci înãuntru, între hotarele 
þãrii. În bunã ºi (mai) veche tradiþie romanticã (poezia paºoptistã), eroul trebuie sã se înalþe din 

mormânt ºi sã adune în jurul sãu forþele capabile sã salveze þara: 
  �ªtefane Mãria Ta, 
   Tu la Putna nu mai sta (...) 
   Tu te-nalþã din mormânt 
   Sã te-aud din corn sunând 
   ªi Moldova adunând. 
   De-i suna din corn o datã, 
   Ai s-aduni Moldova toatã, 
   De-i suna de douã ori 
   Îþi vin codri-n ajutor, 
   De-i suna a treia oarã, 
   Toþi duºmanii or sã piarã 
   Din hotarã în hotarã � 
   Îndrãgi-i-ar ciorile 
   ªi spânzurãtorile!� 
  

* 
Scriitorii romantici munteni au ales o altã cale esteticã: ei au creat o imagine 

simplificatã, uºor accesibilã, patetizatã ºi retoricã a epocii ºi, mai ales, a figurii domnitorului. 

Sursa este cea cunoscutã: cronicile ºi legendele moldoveneºti. Dimitrie Bolintineanu compune o 

altã variantã poematicã a legendei transmise de Neculce despre mama care, din patriotism, îi 

refuzã fiului adãpostul salvator în doar trei propoziþii succinte ºi categorice: �Du-te la oºtire! 
pentru þarã mori! ªi-þi va fi mormântul coronat cu flori!�, iar fiul o ascultã ºi poetul relateazã în 

alte cinci propoziþii o excepþionalã victorie: 
  �ªtefan se întoarce ºi din cornu-i sunã, 
   Oastea lui zdrobitã de prin vãi adunã. 
   Lupta iar începe... duºmanii zdrobiþi 
   Cad ca niºte spice, de securi loviþi.�  

(Muma lui ªtefan cel Mare, 1847) 
Aceeaºi schemã compoziþionalã ºi acelaºi discurs rezumativ, uºor dramatizat (cu accent 

pe dialogul protagoniºtilor) se regãsesc în alte douã prelucrãri din legendele moldoveneºti, Cupa 
lui ªtefan (1862) ºi, mai ales, Daniel Sihastru (1862), în care bãtrânul cãlugãr îl mustrã aspru pe 

voievod: �Dacã mâna-þi slabã sceptrul þi-o apasã, / Altuia mai harnic locul tãu îl lasã�, cãci 

�Capul ce se pleacã paloºul nu-l taie, / Dar cu umilinþã lanþu-l încovoaie!�. ªi dacã dialogul 

dintre cele douã personaje este acceptabil, finalul distruge ºi deznodãmântul epic, ºi efectul 

dramatic: �Dupã-aceste vorbe, ªtefan strânge-oºtire / ªi-nvingând pãgânii, nalþã-o monastire�. 
ªi Bolintineanu a fost preocupat de conflictul moldo-polon ºi, mai ales, de capacitatea 

militarului ªtefan de a câºtiga bãtãlii pierdute. Aºa cã, încearcã o evocare a luptei de la Codrii 
Cosminului cu un abuz de imagisticã vizual-auditivã. ªi aici voievodul este pus în situaþia de 

orator: �Cel brav nu s-abate când cel rãu se frânge, / Ci cu arma-n mânã se îmbatã-n sânge�, le 
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cuvânteazã el oºtenilor. Comparaþia cu poemul lui Alecsandri este superfluã. Dar poeziile lui 

Bolintineanu au fost uºor receptate ºi asimilate de conºtiinþa colectivã, tocmai datoritã facilitãþii 

lor4.  
Un destin similar îl are drama lui Barbu ªtefãnescu Delavrancea, Apus de soare (1909). 

Un scriitor muntean reuºeºte sã entuziasmeze ºi sã emoþioneze publicul cu un text care, de fapt, 

nu îndeplineºte nici una dintre exigenþele genului. ªi, în primul rând, nu respectã regula 

conflictului dramatic. Ca om politic, ªtefan nu mai are nici un adversar (unii au fost uciºi, alþii au 

pribegit). Cei trei complotiºti intenþionau sã acþioneze abia dupã moartea voievodului, pe care îl 
urãsc pentru cã le-a limitat puterea (�... de mãrimea lui nu mai sufla nici un boier�); forþat de 

împrejurãri sã ucidã (pe Ulea, în acest caz) nu are nici o tresãrire de conºtiinþã; tatã a unor copii 

nelegitimi, nu are spaime ºi remuºcãri când îºi dã seama de iminenþa unui incest. Nici Doamna, 

nici cei doi copii (Petru Rareº ºi Oana) nu au nici o tulburare, nici o neliniºte, nici o zguduire. 

Sunt numai niºte tresãriri în scene uºor melodramatice cu un bãtrân iubit de soþie ºi de copii, care 
luptã cu boala ºi cu timpul. Este adevãrat cã autorul a încercat sã-ºi imagineze un ªtefan în 

ipostazã de �soþ ºi tatã� ºi a riscat sã intre în odãile în care se aflã soþia, copiii, cei apropiaþi, 

adicã în viaþa intimã a voievodului � ceea ce este o noutate absolutã în istoria acestei teme. ªi, 

uneori, reuºeºte sã fie convingãtor.  
Dar scena este dominatã de Voievodul care se pregãteºte sã predea puterea fiului sãu, 

ºtiind cã succesiunea este în pericol ºi cã realizãrile sale în politica internã ºi în politica externã 

sunt greu de pãstrat. Neliniºtile politice sunt accentuate, la acest bãtrân bolnav, de neliniºti 

existenþiale: �Ardeþi stricãciunea dupã acest stârv care a fost odinioarã nebiruitul ªtefan! (...) 

pân-ãþi preface în scrum trecuta mãrire de-o clipã ce-a strãlucit în faþa atâtor orbi, domnii 

creºtinãtãþii!� 
Punctul culminant al acþiunii � ºi al spectacolului propriu-zis, al punerii în scenã � îl 

reprezintã înscãunarea lui Bogdan cu discursul lui ªtefan, o expunere de principii ºi þeluri fãcutã 

post factum: dreptate socialã, independenþã, credinþã ºi faimã. Teza centralã: conducãtorul îºi 

slujeºte þara, acþioneazã ºi se sacrificã pentru ea: �Cã vru ea un domn drept, ºi n-am dãspuiat pe 

unii ca sã îmbogãþesc pe alþii... cã vru ea un domn treaz, ºi-am vegheat ca sã-ºi odihneascã 

sufletul ei ostenit... cã vru ea ca numele ei sã-l ºtie ºi sã-l cinsteascã cu toþii, ºi numele ei trecu 

graniþa, de la Caffa pânã la Roma, ca o minune a Domnului nostru Isus Cristos...� Un conducãtor 

bun apare din întâmplare, este un noroc, pe când forþa este a þãrii. Sau, cu o formulare 

memorabilã demnã de un mare orator ca Delavrancea: �Am fost norocul, a fost tãria!� ºi 

�Moldova n-a fost a strãmoºilor mei, n-a fost a mea ºi nu e a voastrã, ci a urmaºilor voºtri º-a 
urmaºilor urmaºilor voºtri în veacul vecilor...� Dar, în mare parte, celebrul discurs din drama 

Apus de soare reia discursul lui ªtefan din poemul lui Alecsandri, începând chiar cu formula 

introductivã: �Oºteni, boieri, curteni (...) sunt patruzeci ºi ºapte de ani... mulþi ºi puþini... de când 

Moldova îmi ieºi înainte cu mitropolit, episcopi, egumeni, boieri, rãzãºi ºi þãrani, în câmpul de la 

Direptate (...)� Comunã este ºi enumerarea de toponimice (locurile unde s-au dat lupte) ºi 
enumerarea rãzboinicilor care au pierit în lupte, comunã este ºi expunerea principiilor de politicã 

internã ºi externã. Doar circumstanþa rostirii discursului (acum, transmiterea puterii) ºi scopul 

urmãrit de orator (justificarea în faþa posteritãþii) sunt altele. 
În ciuda tuturor slãbiciunilor, textul lui Delavrancea rezistã ºi este, desigur, cea mai 

cunoscutã dintre operele literare pe aceastã temã. Ne aflãm la intersecþia unui neoromantism 

minor cu o intenþie de realism psihologic. De remarcat, însã, cã Delavrancea dezvoltã o temã 

foarte importantã: responsabilitatea conducãtorului faþã de poporul sãu, faþã de urmaºi ºi faþã 
de Dumnezeu. 

 
* 

Prin Sadoveanu, literatura de inspiraþie istoricã face un mare salt ideatic ºi estetic. Este 

recuperat modelul baroc combinat acum cu ideea naþionalã. Romantismul îºi recapãtã 

grandoarea, într-o versiune modernizatã prin aprofundarea problematicii filosofice: meditaþia 

asupra condiþiei umane ºi asupra rosturilor faptelor noastre în istorie ºi în eternitate. Aceasta este, 
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în ultimã instanþã, tema fundamentalã a romanelor sadoveniene de inspiraþie istoricã. Ele evocã 

ºi pun în discuþie, de cele mai multe ori, crize politice ºi morale. Excepþie face Fraþii Jderi, dupã 
cum ºi domnia lui ªtefan este o excepþie (prin duratã ºi stabilitate) ºi de excepþie (prin înfãptuiri). 

Romancierul se pregãteºte riguros: cerceteazã izvoare istorice, cronici, documente ºi 
lucrãri de istoriografie pentru a cunoaºte circumstanþele ºi cauzele, mai mult sau mai puþin 

obiective, istorice (de naturã fenomenalã) sau supraistorice (de naturã transcendentã) care au 

determinat apariþia lui ªtefan în istoria Moldovei ºi a Europei tocmai în acel moment de mare 

primejdie. Sadoveanu aminteºte chiar ºi de speculaþii mistico-simbolice referitoare la numerele 
1444 (victoria otomanilor la Varna) ºi 1453 care, ambele, cuprind numãrul nefast 13 (în Fraþii 
Jderi, 1453 este asociat cu 666, numãrul Fiarei). 

Rezultatul acestei serioase documentãri este Viaþa lui ªtefan cel Mare (1934), o 
monografie istoricã scrisã de un romancier care se pregãteºte sã dea literaturii naþionale o 

capodoperã. Sadoveanu începe prin a face o analizã minuþioasã a situaþiei internaþionale, a 

forþelor militare ºi a miºcãrilor politico-diplomatice: tãtarii �oºteni ai întunericului�, otomanii 

conduºi de Mahomed II care, la numai 23 de ani cucereºte Constantinopolul, Grecia, Serbia ºi 

ajunge în insulele Mediteranei. În acest timp, lumea apuseanã era bântuitã de foamete, ciumã, 

rãzboaie locale ºi, mai ales, este degradatã spiritual (�coborârea sufletului�). 
În acelaºi spirit se descrie ºi se analizeazã viaþa economicã, socialã, politicã ºi 

spiritualitatea Moldovei care prospera economic, dar era destabilizatã ºi pusã în situaþii foarte 

riscante din cauza luptei pentru putere. Moldovenii erau �doritori de un domn adevãrat�, dar 

firea lor ºi circumstanþele �le stãteau împotrivã�. (Mihail Sadoveanu, Viaþa lui ªtefan cel Mare, 
pag.194). 

Firea moldovenilor � spune Sadoveanu � a fost �cel mai mare duºman al lor�. Este 

remarcabilã obiectivitatea cu care face portretul etnologic al moldovenilor, folosind atât 

observaþiile precursorilor sãi, cât ºi consideraþiile proprii: �Aceºti strãmoºi ai noºtri, în 

corespondenþã directã ºi misterioasã cu tãrâmul celãlalt, nu erau lipsiþi de cusururi destul de mari 

pentru ca în cumpãna fiinþei lor sã fie o armonie�. (idem, pag.228) Printre cusururi: �fudulie ºi 

semeþie�, �îndrãzneþi ºi gâlcevitori�, �aprigã mânie�,  dar ºi �ºagã ºi veselie�. Necruþãtor, Sado-
veanu le reproºeazã, cu durere, lipsa de voinþã, lenea ºi lipsa de performanþe culturale: �Dârzi 

când le mergea bine, slãbeau la necaz; lesne se apucau de trebi ºi mai lesne le pãrãseau. Dis-
preþuind învãþãtura ºi filosofia, socoteau cã numai preoþilor li se cuvine sã ºtie carte.� (ibidem) 

Pe lângã destule slãbiciuni, aveau moldovenii ºi �unele bunuri�: femei frumoase ºi 

iubeþe ºi ospitalitatea. �Mulþãmirea lor materialã e mediocrã�, dar, în compensaþie, îºi creeazã 

�bunuri sufleteºti� necesare ºi suficiente pentru existenþa unui neam de plugari ºi de pãstori 

ordonatã de ciclurile solare ºi de cultul strãmoºilor. Cam puþine calitãþi! Printre acestea, una care 

le-a fost utilã în cursul istoriei: �fire nestatornicã�, în rãzboi erau viteji la început, apoi �slabi de 

inimã�. �Aveau însã un meºteºug sã se întoarcã înapoi asupra vrãjmaºului, lovindu-l cu mare 
strãºnicie.� (ibidem) 

Având în vedere firea moldovenilor, adicã felul lor de a fi, de a se situa în lume, 

sistemul lor de valori, faptele cu adevãrat excepþionale petrecute în timpul lui ªtefan ºi însãºi 

personalitatea voievodului apar ca un miracol sau cel puþin ca o excepþie fericitã. Pe care tot 

Sadoveanu o explicã. Ca filosof al istoriei, Sadoveanu are o viziune teleologicã. El aderã la 

concepþia conform cãreia un �destin misterios� poartã omenirea pe �o spiralã ascendentã� dintru 

început hotãrâtã de Dumnezeu. Neamul moldovenilor se înscrie ºi el în acest plan divin, dar evo-
luþia lui în istorie nu se deruleazã ca proces continuu ascendent. Acest popor are un traseu ritmic, 
chiar sacadat, cu lungi perioade de stagnare, întrerupte de maxime de energie ºi de acþiune. 

�Eliberarea în vlãstare nouã trebuie sã fie urmatã de o impulsiune de energie (...) când 

seminþia întreagã s-a închegat din instinct, pregãtind elaborarea unei conºtiinþi depline ºi a unei 

meniri�, spunea Sadoveanu într-un capitol din Viaþa lui ªtefan cel Mare, adevãrat eseu de 

filosofie a istoriei. ªi concluzioneazã: �Aceasta e una din explicaþiile ascunse ale ivirii lui ªtefan-
sin-Bogdan-Voievod la tronul Moldovei. Mai sunt ºi altele.� (idem, pag.196) 
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ªtefan a fost, crede Sadoveanu, omul providenþial al românilor ºi al Europei în secolul 

al XV-lea, o personalitate menitã sã impulsioneze poporul sãu pentru sãvârºirea unor fapte 

excepþionale care sã-i confirme valoarea ºi care, în acelaºi timp, sã salveze lumea creºtinã: 

�Înþelepciunea cea mai presus de toate a Celui etern trebuia sã dea un impuls de viaþã pentru 

restriºtea îndelungatã a vremilor ce aveau sã vinã� (idem, pag.195), adicã pentru secolele de 

lupte politice sterile, de conflicte între statele Europei ºi de expansiune a Rãsãritului pãgân. 

Moldovenii sunt dintre acele neamuri care �prind rãdãcini în pãmânt ca pãdurile ºi ca ierburile. 

Acestea se ridicã din furtuni ºi din puhoaie, stãruind, aºteptând ºi pentru ele de la Dumnezeu 

plinirea timpului�. (ibidem) 
Odatã ce documentarea s-a încheiat, iar personalitatea ºi valoarea istoricã a voievodului ºi a 

timpului în care a trãit ºi a acþionat s-au limpezit în conºtiinþa istoricului Sadoveanu, scriitorul a 

purces la mult mai dificilul drum al creaþiei romaneºti. A rezultat un roman, Fraþii Jderi, în trei pãrþi: 

Ucenicia lui Ionuþ (1935), Izvorul Alb (1936), Oamenii Mãriei Sale (1942). Acþiunea romanului este 

organizatã pe douã planuri: unul realist-istoric, în care sunt situate faptele politice ºi militare ale 

voievodului, cunoscute din surse istorice, ºi un altul în care sunt folosite fapte ºi simboluri preluate 

atât din surse livreºti, cât ºi din surse folclorice. Se ajunge astfel la o foarte interesantã sintezã de 

evocare istoricã ºi interpretare hermeneuticã a unor fapte istorie emblematice. 
Evenimentul istoric exponenþial în jurul cãruia se centreazã ficþiunea este lupta de la 

Vaslui. Acþiunea începe în ziua de Înãlþare a anului 1469 ºi se încheie cu victoria în rãzboiul din 

1475 ºi cu pomenirea celor care s-au jertfit pentru aceastã victorie. Romancierul organizeazã 

ficþiunea în aºa fel, încât sã permitã ºi chiar sã favorizeze referiri ºi comentarii la principiile ºi 

actele politicii interne ºi externe ale lui ªtefan. 
La herghelia domneascã de la Timiº se fac pregãtiri pentru iminenta sosire a 

voievodului aºteptat la hramul Mãnãstirii Neamþ. Sãrbãtoarea la care participã toþi locuitorii 

zonei este un prilej ca ªtefan sã-i întâlneascã pe �oamenii sãi�, dar ºi sã fie vãzut de mulþimea 

care deja are încredere în el ºi îl respectã dupã numai ºase ani de domnie.  
Dupã slujbã (un ritual sacru), voievodul aprinde o fãclie la mormântul lui ªtefan Vodã 

Muºat � deci se închinã unui strãmoº � ºi evocã întristat lungul ºir de omoruri care au maculat 

tronul Moldovei, recunoscându-ºi propria crimã ºi asumându-ºi astfel vina � sau pãcatul. Textul 

lui Sadoveanu are aspectul unui letopiseþ (de altfel, prima lucrare istoriograficã, Letopiseþul 

moldo-slavon, a fost scris la porunca lui ªtefan). 
�Iar ªtefan-Vodã-Muºat a omorât pe Ilieº-Vodã-Muºat;  
ºi Roman-Vodã, fiul lui Ilie a omorât pe unchiul sãu Stefan-Vodã;  
iar Roman-Vodã a pierit înveninat; 
ºi pe Bogdan-Vodã-Muºat l-a omorât fratele sãu Petru-Aron-Vodã; 
iar pe Petru-Aron-Vodã l-a tãiat ªtefan-Vodã, feciorul lui Bogdan-Vodã ...� (M. 

Sadoveanu, 1958, vol.XIII, pag.35) 
ªi astfel, Sadoveanu aduce în roman un om politic puternic, dar cu probleme de 

conºtiinþã, ale cãrui complexitãþi ºi complicaþii interioare sunt doar sugerate, cu mare abilitate, ºi 

nu expuse, pentru cã astfel de fapte trebuie cunoscute numai de cei pregãtiþi sã le înþeleagã. 
Deºi trecuse puþin timp de la obþinerea puterii, ªtefan reuºise deja sã înfãptuiascã un fel 

de �reformã� socialã ºi economicã: fuseserã stârpiþi tâlharii care jefuiau atât satele, cât ºi 

negustorii, iar slujbaºii corupþi erau închiºi în ocne. Boierii ºi �miºeii� (oamenii de rând) erau 

egali în faþa Domnului. Starostele vânãtorilor domneºti, Nechifor Cãliman, relateazã, chiar la 

începutul romanului, o întâlnire cu voievodul când acesta îi vorbise despre intenþiile sale: 

�Rãzboiul meu (...) sã ºtii cã îl am cu aceastã þarã fãrã rânduialã. În þara asta a Moldovei, staroste 
Cãliman, umblã neorânduielile ca vânturile. Am gãsit în þara asta, staroste Cãliman, ºi mulþi 

stãpâni. Nu trebuie sã fie decât unul. Aºa cã eu bat rãzboi cu acei stãpâni care þi-au rãpit ocina ta. 

În þara asta trebuie sã fie rânduialã în toate târgurile ºi satele ºi liniºte pe toate cãile 

neguþãtorilor.� Este evident ºi cã ªtefan a ºtiut de la început cã singura soluþie este o domnie 

autoritarã (�Nu trebuie sã fie decât unul� � un stãpân), aºa încât legea avea autoritatea unei 

hotãrâri divine: �Ori boier, ori miºel, simþea aceeaºi apãrare ca subt o întocmire neclintitã aºezatã 
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de Dumnezeu�. Efectul: ordine ºi prosperitate. ªi pentru cã tihna ºi belºugul urmau unei perioade 

de tulburãri ºi neorânduialã, impresia este cã s-a fãcut rânduialã ºi la nivel cosmic: �De când 

acea putere se aºezase asupra Moldovei, pãrea cã s-au schimbat ºi stihiile. Ploile cãdeau la timp, 

iernile aveau omãturi îmbielºugate. Iazurile stãteau liniºtite în zãgazuri; morile ºi pâraiele cântau 

în vãi; prisãcile se înmulþeau; drumurile erau paºnice�.  
Sfetnicul de tainã al lui ªtefan este un om al bisericii, arhimandritul Amfilohie ªendrea, 

confesor ºi consilier în acelaºi timp. Acestuia îi mãrturiseºte frãmântãrile, neliniºtile, regretele, 

remuºcãrile, dar ºi intenþiile, scopurile ºi motivaþia acþiunilor sale. 
Mai presus de orice, vrea sã apere ºi sã întãreascã valorile creºtinismului. El asocia criza 

politicã din Bizanþ cu pervertirea moralã ºi cu scãderea autoritãþii Bisericii. Pentru cã nu a putut 

� cum ar fi vrut � sã intervinã în istoria Bizanþului, încearcã sã facã din Moldova o �cetate a 

credinþei�: �Þãrigrãdenii demult nu mai ascultau nici de Dumnezeu, nici de împãrat. Fãrã aceste 

douã ascultãri, nici o împãrãþie nu poate sta... Unde a fost dulceaþã a inimii întru slava lui Isus, 
acuma-i capiºte idoleascã. N-am putut fi mai harnic, cãci am gãsit þara bântuitã de rãi ºi sãrãcitã; 

însã am sporit pe cât am putut, în acest pãmânt, cetãþuile credinþii.� (idem, pag.405) Voievodul 
Moldovei încã mai crede cã visul lui � care ar trebui sã fia al lumii creºtine � este realizabil, iar 
omul Bisericii îi întreþine dorinþa ºi voinþa: �Dumnezeu cere ºi alte fapte�, spune Amfilohie 

ªendrea. Aceste alte fapte sunt acþiunile politice ºi militare care ar duce la eliberarea 

Constantinopulului: �Acesta e gândul meu cel mai adânc, pe care sfinþia ta l-a înþeles (...) Cine 

nu se pune pe sine jertfã pentru credinþã, nu-i vrednic sã þinã în stãpânirea sa noroadele, e mai 

puþin decât cel din urmã miºel.� (idem, pag.405-406) 
Tocmai de aceea ªtefan se consacrã pe sine Sfântului Gheorghe, sfânt-oºtean, sãrbãtorit 

primãvara când soarele este în creºtere. Icoana îl reprezintã cãlare pe un cal alb, ucigând un 

balaur cu suliþa. Hermeneutica dã mai multe interpretãri celor trei simboluri: calul alb, suliþa ºi 
balaurul. La masa ritualicã (praznicul) de la Înãlþare, cãlugãrul Nicodim citeazã din �vedenia lui 

Ion Teologul�: �Am vãzut cerul deschis ºi iatã s-a arãtat cal alb. Cel cãlare are nume 

Credinciosul ºi Adevãratul. El judecã ºi se luptã cu dreptate. 
Ochii lui ca para focului. Fruntea: împodobitã cu cununi împãrãteºti. Avea scris nume, 

pe care nimeni nu-l poate ceti ºi-l ºtia numai el singur. 
Era îmbrãcat cu hainã stropitã de sânge. 
Oºtile din cer îl urmau. 
Din gura lui ieºea o sabie ascuþitã, ca sã loveascã neamurile cu ea.� 
Interpretarea datã de hermeneutul moldovean actualizeazã mesajul din textul citat: Fiara 

cu ºapte capete (pãcatele) ºi cu zece coarne (înfruntarea celor zece porunci) este Mehmet. �e 

scris ca luptãtorul pe cal alb s-o întâmpine ºi s-o loveascã, vãrsându-i spurcãciunea sângelui.� În 

felul acesta, ªtefan primeºte o justificare a faptelor sale, o îndreptãþire ºi o susþinere de Sus a 

intenþiilor sale cutezãtoare ºi foarte riscante: �Mãria sa oftã. Pãru mai luminat la obras ºi ceru 

paharnicului sã-i umple cupa.� (idem, pag.40)  
Sadoveanu conferã niºte sensuri speciale, coroborând simbolistica din iconul creºtin cu 

simbolistica din eposul folcloric, mai ales din basm. Astfel, tãtarii, asimilaþi prin atribute ºi 

funcþii vrãjmaºului destructiv din basm, sunt descriºi ca un monstru-reptilã ignifer: �Nomazii 

nãzuiau spre Prut. Pânã acolo calea lor ºerpuitã era ca a unui pojar care merge dârã cu limbi de 

balaur înainte ºi cu coadã de zgurã în urmã�. 
La ceremonii ºi la rãzboi, ªtefan încalecã numai cai albi, descendenþi din Catalan, un 

armãsar arab pãzit cu strãºnicie la Timiº, nu numai de oºteni ºi de vraci, ci ºi de magi (cãci se fac 

referiri discrete la forþe oculte activate în jurul animalului fabulos). Deja se crease o legendã. 

ªtefan va birui atâta timp cât va încãleca numai cai descinzând din armãsarul alb Catalan. Iar 

legenda este atât de puternicã, încât adversarii vor sã-l anihileze pe voievod furând calul fabulos 

din grajdurile de la Timiº. Încercarea eºueazã. Catalan este salvat ºi, astfel, se întãreºte 

convingerea cã Moldova ºi voievodul ei se aflã sub protecþie divinã. 
Suliþa din icoanã este interpretatã ca simbol solar: raza care coboarã de la soare ºi se 

înfige în pãmânt anihileazã forþele iernii, adicã ale morþii, ºi activeazã forþele vieþii. ªi sã nu 
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uitãm cã în mentalul colectiv, în poezia popularã, ªtefan însuºi este numit metaforic soare. 
Sadoveanu interpreteazã aceastã metaforã într-un mod surprinzãtor. Dupã �isprava� lui 

Alexãndrel-Vodã la Ionãºeni, tatãl-voievod îi þine o lecþie despre responsabilitatea 
conducãtorului cãruia providenþa i-a dat puterea politicã pentru a se dãrui pe sine celorlalþi: �Noi, 

domnii ºi stãpânitorii de noroade, trebuie sã urmãm pilda soarelui, dând în fiecare zi luminã ºi 

cãldurã fãrã a primi. Rânduiala noastrã nu-i fãrã noimã în faþa lui Dumnezeu. Dacã ai fi fost un 

miºel, se întorse mãria sa spre cocon, ai fi asudat în robie; dacã ai fi fost un vierme, ai fi urmat 

soarta ta mâncând trupul unui înþelept; însã eºti cocon domnesc�. 
Episodul cel mai dens ºi mai enigmatic al romanului se aflã în volumul Izvorul Alb, în 

care nucleul îl constituie cãsãtoria voievodului moldovean cu Maria de Mangop, descendentã din 

împãraþii Bizanþului. Pentru aceastã nuntã, ªtefan se pregãteºte în mod cu totul special.  
În 1471, Amfilohie îi povesteºte cã a fost martor la întâlnirea lui Alexandru-Vodã cu un 

schivnic bãtrân venit pentru a-i revela un mesaj divin: voievozii Moldovei au o învestiturã divinã 

(�V-a rânduit aici Dumnezeu stãpânitori.�), sunt însemnaþi cu foc �pe umãrul drept� ºi, începând 

chiar cu Dragoº-Voievod, �au fost trimiºi dincoace de munþi, la marginea lumii, ca sã tocmeascã 

apãrarea creºtinãtãþii.� (idem, pag.408) Din nou, o interpretare neaºteptatã a unei binecunoscute 

legende despre întemeiere. Acelaºi schivnic a prezis cã, dupã moartea lui Alexandru-Vodã, va 

urma o perioadã de crizã politicã ºi spiritualã (�miºelia rãzvrãtirii ºi uitãrii de Dumnezeu�). Dar 

�se va alina furtuna rãutãþii ºi va ieºi din nouri un bour tânãr care va sufla pe nãri foc îngemãnat, 

ºi coarnele lui ºi le va îndrepta spre rãsãrit�. (idem, pag.409) 
ªi pentru cã �furtuna rãutãþii� este mai puternicã decât oricând, trebuie cãutat �boul 

alb�. Amfilohie ºtie cã bãtrânul schivnic a murit, dar cã în peºterã trãieºte un ucenic al sãu. 

Ciobanii colporteazã o legendã despre schivnicii prooroci care ar fi de �seminþie domneascã� ºi 

cã unii dintre ei sunt trimiºi în lume fie ca rãzboinici, fie ca voievozi. 
Apare o întrebare pe deplin justificatã ºi anume dacã aceºti schivnici �sunt creºtini ca ºi 

noi�. Rãspunsul arhimandritului nu rezolvã problema: �Sunt, Mãria ta; altfel nu se poate; dar au 
ºi o ºtiinþã veche. (s.n.) Acuma mã gândesc cã n-a sãrutat atunci mâna prea sfinþitului ºi i-a spus 
altfel decât se cuvine.�

5 
Ceea ce vrea sã spunã Sadoveanu este cã, din când în când, în momente istorice foarte 

importante, apar aleºii, trimiºii, providenþialii ºi cã ªtefan a crezut cã ar putea fi unul dintre ei. 

Oricum, ºi-a asumat niºte responsabilitãþi, cã ºi cum ar fi unul dintre ei. 
Cãsãtoria cu Maria de Mangop este un act politic prin care ªtefan se pregãteºte pentru 

misiunea pe care ºi-a asumat-o. În preajma acestui eveniment, acþiunea romanului se precipitã. În 

numai ºase zile, se desfãºoarã câteva ceremonialuri ºi ritualuri care converg spre o finalitate 

unicã: confruntarea cu monstrul care ameninþã Lumea. 
Pe 8 septembrie 1472 (chiar de Sfânta Maria), Maria de Mangop iese din Cetatea Albã 

ºi se îndreaptã spre Moldova. În acest timp, ªtefan pleacã la vânãtoare în munþi. Pe 11 

septembrie se aflã la Izvorul Alb, o cascadã care se prãvãleºte într-o râpã. În acele locuri, 
vânãtorii domneºti vãzuserã de mai mult timp un bour bãtrân, despre care localnicii povesteau cã 

ar sluji un schivnic retras în peºterã. Voievodul cautã animalul fabulos, sperând cã astfel va 

ajunge la schivnicul înþelept. Se ºtia cã �numai Mãria sa poate avea îngãduinþã sã intre acolo, sã 

audã prorocire pentru gândul cel nebiruit al Mãriei sale�. (idem, pag.497) Bãtrânul schivnic, la 

rândul sãu, spune cã �rânduiala lui era sã ajungã la Mãria sa, dar cã e slab ºi are sã vie Mãria sa 

la dânsul�. Voievodul nu a ajuns la timp. Schivnicul a murit, dar nimeni nu i-a gãsit trupul. Doar 

bourul bãtrân se aratã în preajma peºterii. Cãlãuzit de animalul totemic, alesul intrã în peºterã (în 

munte) rãmâne acolo singur ºi revine în lume iluminat. Acum ºtie ce sã facã ºi cum sã acþioneze, 

este sigur pe sine ºi este încredinþat cã va izbândi. 
Astfel, vânãtorul ºi-a atins scopul: a pãtruns în munte coborând în râpi ºi urcând pe 

creste, a vãzut animalul sacru ºi emblematic (preluat ca semn heraldic pe stema Moldovei), a 
intrat în peºterã, a ascultat o poveste sacrã, deci a trecut prin mai multe probe, printr-un ritual de 
purificare ºi de iniþiere, pregãtindu-se astfel pentru a-ºi apãra þara ºi valorile ei spirituale.  
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Relaþia cu riturile fundamentale nu se opreºte aici. Sadoveanu introduce în ficþiunea 

romanului ºi un rit de trecere6, cãsãtoria, care este, în acelaºi timp, ºi rit de întemeiere: 
constituirea unui cuplu matrimonial este temelia pe care se aºeazã o componentã nouã a 

edificiului social. Astfel se asigurã continuitatea ºi trãinicia structurilor sociale. În cazul acesta, 

trãinicia, forþa unui edificiu politic, statul.  
Asocierea nunþii cu vânãtoarea este interesantã ºi din punct de vedere etnografic. În 

ceremonialul nupþial din Moldova se pãstreazã pânã astãzi o oraþie de nuntã care dezvoltã 

motivul vânãtorii ritualice. Vornicelul, reprezentat al mirelui, o cere pe mireasã folosind o 

alegorie: mirele vânãtor a lut urma unei cãprioare, pe care nu vrea sã o ucidã, ci sã o aducã în 

casa ºi în neamul sãu. În concluzie, Sadoveanu a intersectat în acest episod mai multe surse 

mitico-ritualice ºi, implicit, mai multe semnificaþii.  
Pe 14 septembrie 1472 ªtefan al Moldovei se cãsãtoreºte cu Maria de Mangop, arãtând 

astfel lumii cã se înrudeºte cu împãraþii Bizanþului ºi cã îºi asumã misiunea istoricã ºi sacrã de a 

apãra Moldova ºi lumea creºtinã. 
Prin romanul Fraþii Jderi, Sadoveanu a reuºit o performanþã literarã de excepþie: 

relaþioneazã perfect ficþiunea romanescã ºi ficþiunea miticã, semnificaþia istoricã a faptelor ºi cea 

mitico-poeticã.  
* 

Despre un destin de excepþie vorbeºte ºi Lucian Blaga prin filosoful Leonte Pãtraºcu, un 

personaj din romanul Luntrea lui Caron � de fapt, un alter ego al autorului, cãruia i se atribuie un 
eseu de filosofie a istoriei, Stratul mumelor, în care se recunosc teze din Trilogia cosmologicã. ªi 

pentru Blaga, ca ºi pentru Sadoveanu, epoca lui ªtefan reprezintã un maximum al istoriei. 

Domnitorul a cumulat dinamicã, geniu, energie, demnitate voievodalã, vitalitate excepþionalã. 

Poetul filosof, hrãnit de ideile lui Goethe despre geniu ºi de filosofia romanticã, sesizeazã, ca ºi 

rãsãriteanul Sadoveanu, dualitatea fiinþei domnitorului: �Viaþa cu apele miºcate de-un întunecat-
luminos destin, faptele clãdite pe sânge, bisericile zidite din luminã ºi toatã opera de zmeu ºi de 

arhanghel ale lui ªtefan cel Mare, alcãtuiesc împreunã mica noastrã veºnicie revelatã în timp.� 

(Lucian Blaga, 1990, pag. 457) 
ªi astfel, un poet-filosof transilvãnean din secolul al XX-lea se întoarce la tema 

cronicarului moldovean din secolul al XVII-lea: dualitatea unei mari personalitãþi care, deºi a 

fost �om cu pãcate� sau �zmeu�, rãmâne în conºtiinþa noastrã ca �sveti ªtefan�, �un arhanghel�, 

prin înfãptuirile sale politice ºi culturale, prin reformele sociale ºi prin ctitoriile spirituale. 
 

Résumé: 
 
De toutes les personnalités politiques des Roumains, Étienne le Grand est le plus 

souvent évoqué dans la littérature de fiction. Caractérisé et évalué par certains historiens (dès le 

chroniqueur Grigore Ureche au savant Dimitrie Cantemir), il est entré, simultanément, dans 

l�histoire orale aussi (consignée par Ion Neculce), comme stratège, dirigeant militaire, comme 

initiateur de réformes sociales et politiques. 
Dans la littérature romantique, de Asachi jusqu�à Delavrancea, le personnage littéraire 

s�enrichit continûment avec les attributs exceptionnels d�un héros légendaire, mais aussi avec des 

traits de caractère qui lui offrent de la vraisemblance et de la complexité psychologique. 
Le thème Étienne le Grand parvient à un maximum de significations dans l��uvre de 

Mihail Sadoveannu. Dans la monographie historico-littéraire La Vie d�Étienne le Grand (Viaþa 
lui ªtefan cel Mare), l�écrivain soutient que le voïvode moldave a fait son apparition dans 
l�histoire comme une personnalité providentielle, dans un moment de crise et de danger pour 

l�Europe (la chute de Constantinople, 1453), afin de défendre le monde chrétien de l�envahison 

otomane.  
Le roman Les Frères Martres (Fraþii Jderi) développe la même idée. L�action se 

concentre autour de la victoire exceptionnelle de 1475, événement précédé et suivi d�autres 

actions politiques, diplomatiques et culturelles. 
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Bien que le prince régnant soit un personnage épisodique, il domine la fiction et la 
signification du roman. Dirigeant politique puissant, justiciaire, dévoué aux �gens de sa 

Seignorie� (�oamenii Mãriei Sale�), Étienne le Grand apparaît dans des circonstances rituelles et 

des cérémonies à valeur mythique-rituelle, comme la naissance du nouveau-né, l�Ascension et la 

�chasse� du vieil auroch à Izvorul Alb (La Source Blanche), par laquelle le voïvode répète, d�une 

manière rituelle, dans un moment où le pays se trouve en danger de mort, l�acte de la fondation 

de la Moldavie. 
Le prince régnant est un élu et il a une mission sacrée: il défend le monde chrétien. 

C�est pour cela qu�il est appelé �Sveti�, �le Saint�, �le Bon�, �le Juste�, �le Grand�. C�est ainsi 

qu�il est resté dans la mémoire collective. 
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NOTE: 
 

                                                
1 Cognomenul atribuit unor personalitãþi puternice indicã atitudinea colectivitãþii ºi felul în care 

sunt evaluate în raport cu reperele axiologice ale timpului. Uneori, biografia acestora (de exemplu, 

dramele din propria lor istorie ºi moartea violentã) confirmã ºi justificã imaginea ºi cognomenul cu care 

au rãmas în memoria colectivã ºi în documentul istoric. Tocmai pentru cã sunt puternice, sunt ºi 

contradictorii ºi în acþiunile lor se amestecã beneficul ºi maleficul. Cariera lor politicã ºi viaþa li se încheie 

prin violenþã. Este cazul lui Vlad Þepeº, Ion Vodã cel Cumplit sau Ivan cel Groaznic. 
2 Cf. Paul Cornea, Originile romantismului românesc, Editura Minerva, Bucureºti, 1972 ºi D. 

Popovici, Romantismul românesc, Editura Albatros, Bucureºti, 1972. 
3 Cf. D. Popovici, Romantismul românesc, Editura Albatros, Bucureºti, 1972. 
4 Mai târziu poetul Dimitrie Bolintineanu a cutezat sã scrie ºi o biografie a voievodului, Viaþa lui 

ªtefan-Vodã cel Mare (1863), reeditatã în 1870 cu titlul Viaþa ºi faptele lui ªtefan-Vodã cel Mare. 
5 Romanul Creanga de aur (1933) lãmureºte aceastã enigmã. S-ar putea ca schivnicii misterioºi sã 

fie urmaºi ai preoþilor lui Zamolxe. Prin Kesarion Breb, ultimul decheneu care a coborât din munþi ºi a 

cãlãtorit la Bizanþ ca sã cunoascã noua religie, Sadoveanu susþine, ca mulþi istorici ai religiilor, cã existã o 

legãturã substanþialã între cultul lui Zamolxe, cultul lui Osiris ºi cultul lui Isus. 
6 Cf. Arnold van Gennep, Les rites des passages, 1909, lucrare fundamentalã pentru etnologie, 

deoarece sintetizeazã, sistematizeazã ºi conceptualizeazã rezultatele ºcolii mitologice din secolul al XIX-
lea. 


