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Restaurarea mentalitãþii unei epoci istorice nu se poate baza doar pe cercetarea
mentalitãþii elitelor sociale, oferitã din belºug de sursele documentare. În acest caz la
completarea cunoºtinþelor despre anumite evenimente sau personalitãþi ne vine în ajutor metoda
etnologicã. Chipul ºi faptele lui ªtefan cel Mare au dominat spiritualitatea moldovenilor timp de
secole, fiind oglinditã în numeroase opere scrise. Dar mai rãmâne un bogat tezaur de cântece,
legende ºi balade plãzmuite de popor, în care din mici detalii se poate alcãtui un desen mai
amplu al obiectului investigat. În acest sens avea dreptate T. Pamfile în lucrarea sa Mãnunchiu
nou de povestiri populare cu privire la ªtefan cel Mare1, care, vorbind despre activitatea
rezultativã a lui ªtefan cel Mare, spune – „nu se putea ca în sufletul poporului sã nu se sape
adânc ºi temeinic numele lui ªtefan cel Mare, pentru ca dupã patru veacuri sã nu-i aflãm
amintirea încã puternicã. Ea se gãseºte în mulþimea de povestiri cu privire la bãtãliile, ctitoriile ºi
domnirile sale, în marele numãr de legende, pe care numai închipuirea le poate îndreptãþi, ca ºi în
simplele pomeniri ale numelui de „ªtefan cel Mare” pânã la care depãrtarea în vreme nu are
nevoie sã fie cea adevãratã”.
În acest context colecþiile lui S. F. Marian2, T. Pamfile3, E. Niculiþã-Voronca4 ºi a.
prezintã un cert interes cognitiv. Baladele culese de S. Fl. Marian Românii ºi Tãtarii, Românca ºi
Tãtarii, ªtefan Vodã, ªtefan Vodã ºi Turcii, ªtefan Vodã ºi Tolpa, Dodul ºi Tãtarii, Borºenii ºi
Tãtarii, Pãgâniºtea ºi Pãgâniºoara, Plaiul Tãtarilor, Tãtarca ºi Tãtãrcuþa, Pietrele Muierilor,
Cetatea Tãtarilor, Dealul Leahului, Fântâna Doamnei º. a., de T. Pamfile ªtefan-luptãtorul,
Dumbrava Roºie, Bãtãlia de la Podul Înalt, Mintea moldovanului cea de urmã, Poiana
Tãtarilor, ªtefan Vodã ºi ungurii, Mai mare decât Vodã º. a., balada culeasã de E. NiculiþãVoronca despre Dealul acoperit cu berbenoc, precum ºi cântecele culese de B. Hasdeu: Cântec
despre ªtefan cel Mare, Þara-i micã, þara-i tare ºi alþi folcloriºti români sunt preþioase nu numai
ca opere folclorice, dar ºi ca surse de informaþie istoricã.
Din paginile acestor colecþii ªtefan Vodã apare ca un iubitor de patrie, un mare oºtean,
bun diplomat, domnitor înþelept, grijuliu faþã de nevoile omului simplu. Lupta incontinuã cu
turcii, tãtarii, ungurii, leºii ºi-au lãsat amprentele în mentalitatea popularã, fiind, la rândul sãu,
întipãritã în creaþia oralã. O analizã mai atentã a acestei creaþii ne permite sã concepem tabloul
epocii din punctul de vedere a omului de rând. E destul de semnificativ faptul apariþiei chipului
lui ªtefan cel Mare chiar în folclorul altor popoare. E vorba de Cântec despre ªtefan cel Mare
(„Äóíàþ, Äóíàþ, ÷îìó ñìóòåí òå÷åø”), înalt apreciatã ºi de marele scriitor ucrainean I.
Franco5 care menþiona cã prezenþa acestui cântec în repertoriul ucrainean e o mãrturie vie a
sentimentelor de prietenie a ucrainenilor faþã de moldoveni ºi simpatie pentru faptele de vitejie
ale lui ªtefan cel Mare. V. Gaþac în lucrarea sa Folclorul ºi relaþiile istorice moldo-rusoucrainene6 demonstreazã prin argumente destul de convingãtoare cã motivul nu este local ºi mai
ales ucrainean, ci are o rãspândire mult mai largã, având un caracter universal. Similar e cazul
când B. Hasdeu, publicând cântecul Þara-i micã, þara-i tare, stãruie asupra faptului, cã cântecul
a fost cules de cãlãtorul polon M. Strâikovschi la 1574 în Moldova. Textul a fost reconstruit de
B. Hasdeu dupã versiunea polonezã7.
Felul de concepere a evenimentelor istorice de cãtre popor poate fi exemplificat prin
studierea luptei lui ªtefan Vodã cu tãtarii. În primul rând, legendele populare înregistate de S. F.
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Marian, T. Pamfile, E. Niculiþã-Voronca ne permit sã localizãm o mulþime considerabilã de
evenimente de acest fel. Imposibil de înregistrat în cronici incursiunile permanente ale tãtarilor
în Moldova, dar ele îºi lasã amprentele în toponimie: denumiri de sate bucovinene – Areni,
Brodina, Cârlibaba, Ciocãneºti, Drãgoieºti, Fundul Moldovei, Fundul Sadovei, Liteni, Lucina,
Marginea, Mitocul Dragomirnei, Pojorâta, Sadova, Seleatin, Solca, ªipot, Tereblecea, Valcãu
(Falcãu), Vama, Vatra Moldoviþei, Voitinel, Zãhãreºti º. a.; oraºe – Cernãuþi, Câmpulung, Putna,
Rãdãuþi, Suceava; râuri – Izvorul Alb, Izvorul Malului, Moldova, Pãgâniºoara, Sãlãstruca, Vale,
Valea Seacã, Viþelu º.a.; munþi – Bodea, Botoºul Mare, Bratila, Colacul, Dodul, Fluturica,
Opcina Arsinesei, Pãgâniºtea, Senatorul, Sterpariu, Tãtarca,Vârful Arsinesei º.a.; microtoponime
– chilia de piatrã de lângã Putna, Piatra Strãjii, Pietrele Muierilor, Podul Arenilor, Strâmtura
dintre Mãgura Pojorâtei ºi Muncelul Sadovei º. a. De asemenea, în ele este descris ºi un drum al
tãtarilor prin Bucovina: drumul ce trecea peste munþii Bratila, Fluturica ºi Tãtarca din apropierea
s. Cârlibaba, apoi peste munþii Dodul, Senatoriul, Botuºul Mare, Orata, Colacul, Arsineasa spre
muntele Sãlãstrucul din apropierea s. Vama8.
Memoria popularã fixeazã deasemeni scopul prãdalnic al incursiunilor tãtãreºti: „tãtarii
– un popor pãgân, neastâmpãrat, prãdãtor, ºi foarte crud, cãci nu era an în care tãtarii sã nu
nãvãleascã cel puþin o datã în þinuturile lor, sã prade, ºi sã nimiceascã tot ce le sta în cale. Pe cei
ce cad în mâinile lor parte-i ucid, parte-i iau ºi-i duc cu sine în robie”9; mãsurile de prevenire a
acestor incursiuni: locuitorii din s. Valea-Seacã cioplirã o toacã mare ºi o aninarã de un stâlp
înalt, ºi când cineva prindea de veste cã vin tãtarii, trtebuia sã alerge degrabã la toacã, sã prindã a
toca, a da de ºtire despre primejdia ce-i ameninþã”10 sau legenda, conform cãreia o femeie cu un
copil în faºã vãzând pe tãtari cã se apropie de satul lor, lasã copilul învelit într-un ºtergar de cap,
pe care îl agaþã de creanga unui molid, ºi aleargã, ca mai repede sã dee de ºtire consãtenilor sãi.
Tãtarii vãzând copilul plângând, se opresc – pentru ei asta înseamnã semn rãu, pânã ce ei se
gândesc ce e de fãcut, sunt încercuiþi de români ºi rãzbiþi11; tactica de luptã folositã împotriva
tãtarilor: inþierea copacilor12, scoaterea de minte a oastei tãtare prin buciumaºi13, legenda
conform cãreia aflând cã se apropie tãtarii, bãrbaþii din Solca au ascuns femeile sale în munþi, iau rãzbit pe tãtari, i-ar când aceºtia se retrãgeau, femeile de pe stânci au început a arunca pietre
peste ei. Aceste pietre de atunci se numesc Pietrele Muierilor14; armele folosite de români în
luptele lor cu tãtarii: coasele, securile, furcile, suliþele, arcurile etc.15.
Tradiþia popularã românã fixeazã confundarea tãtarilor cu unele fiinþe fantastice
asemãnãtoare personajelor mitologice. La T. Pamfile gãsim naraþiunea culeasã în þinutul Sorocii:
„ªtefan bãtea pe împãraþii ºi pe craii liftelor de le mergeau petecele. Pe Capcâni, oameni cu
capul ºi inima de châine, i-a ºters de-a binelea de pe faþa pãmântului. Pe Tãtari, liftã amarnicã la
maiurile ei, ºi care n-are decât un ochi la ceafã, i-a spânzurat pe rudã, pe sãmânþã în codrii de la
Tigheci, Orhei ºi Soroca”16.
Cãpcânii în imaginaþia moldovenilor apãreau cu cap de châine ºi mâncãtori de oameni.
În Povestea lumii de demult a lui A. Gorovei un capitol e întitulat „cãpcânii sau tãtarii”. Autorul
conchide cã capcânii (cãpcânii sau cãtcaunii), fiind confundaþi cu tãtarii, în imaginaþia românilor
erau oameni cu douã obrazuri: unul de om ºi altul de châine, care obiºnuiau sã mãnânce carne de
om, pe care îl adulmecau prin ascunziºuri17. Din tradiþiile populare culese de S. F. Marian în
Bucovina aflãm, cã bucovinenii credeau cã cãpcânii aveau numai un ochi în frunte18. Unii
credeau cã ei erau diavoli, care „prindeau pe mai mulþi, îi închideau în câte o casã, îi hrãneau cu
sâmburi de nucã, cu pâine ºi cu mãlai dospit, fãcut în þest, iar, dupã ce-i îngrãºau, îi coceau cu
totul în cuptoare”19. Înlocuirea reciprocã a acestor douã nume în tradiþia popularã românã, cum
observa T. Pamfile, e cauza pricinuitã de suferinþele mari, avute din cauza tãtarilor pe parcursul
unui timp îndelungat. Acest fapt a fãcut ca tãtarii sã fie asimilaþi cu cãpcânii, ori consideraþi
urmaºi ai cãpcânilor. Variantele în care tãtarii înlocuiesc pe cãpcâni erau nenumãrate, fiind
prezente, cum a fost fixat de E. Niculiþã-Voronca în lucrarea sa Datinele ºi credinþele poporului
român20, ºi în Bucovina. O lãmurire istoricã a fenomenului gãsim la M. Sadoveanu în Viaþa lui
ªtefan cel Mare. Descrierea nãvalei lui Mamac-han, când tãtarii „mergeau unul câte unul pe
zarea dealului ducând în suliþi pruncii”, autorul o sfârºeºte cu afirmarea cã „le-a ieºit zvon cã-i
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frig ºi-i mãnâncã”21. Posibil cã e una din cauzele mitologizãrii tãtarilor în cãpcâni. Aici
observãm mecanismul procesului de mitologizare – simbiozã dintre tradiþiile vechi pãgâne ºi
evenimentele reale, o recepþie a faptului real prin sita perceperii fantastice tradiþionale.
În acest fel minuscula incursiune în cauzã face posibilã afirmaþia cã colecþiile
etnofolclorice culese de S. F. Marian ºi unii din succesorii sãi în a doua jumãtate a sec. XIX –
începutul secului XX ne permit sã reconstruim parþial felul de concepere popularã a personalitãþii
lui ªtefan cel Mare ºi a evenimentelor istorice din perioada respectivã. Cele spuse se referã atât
la aspectul naþional al problemei (localizarea evenimentelor, lupta cu cotropitorii, în special
tãtarii, mitologizarea fenomenului), cât ºi la cel internaþional (perceperea lui ªtefan cel Mare de
cãtre popoarele vecine). Sperãm cã modesta încercare de pãtrundere în segmentul istoric
respectiv al mentalitãþii populare va avea continuare în viitoarele investigaþii.
Résumé
Tout en partant des collections etnofolkloriques cueillies par S. F. Marian, l’auteur
entreprend un essai d’étudier la manière dans laquelle le peuple aperçoit la persoonnalité
d’Etienne le Grand, ainsi que les événements historiques de l’époque respective. L’un des plus
importants exemples est la lutte d’Etienne le Grand avec les Tatars, analysée en vertu des
légendes populaires enregistrées par S. F. Marian, T. Pamfile, E. Niculiþã-Voronca etc.
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