Petru URSACHE

ªI DOMNII SE SCHMBÃ, NU-I AªA?

N

e-am obiºnuit nefiresc de mult cu formula
paremiologicã „Schimbarea domnilor, bucuria
nebunilor”. Este de ajuns sã-l auzim pe cineva
rostind aceastã vorbã „de duh”, pentru a-i înþelege nãduful de
om cu scaun la cap, aruncat asupra þãranului român, prost
între proºti, care nu are nici cea mai micã idee despre cursul
istoriei; stã de o parte în anonimat ºi, cu nepãsare mioriticã,
aºteaptã rãbdãtor, la umbrã de codru verde, sã-i vinã toate dea gata. În jurul lui nu se petrec evenimente vii ºi antrenante,
mãmãliga nu explodeazã, iar cînd încearcã sã intre în lume, nu
mai ºtii dacã îl ai în faþã pe Dãnilã Prepeleac sau pe Pãcalã.
Nu þinea nici pe timpurile sîngeroase ale cruciaþilor ºi ale
turco-tãtarilor, nu þine situaþia nici în vremurile noastre, la fel
de crunte, ale economiei de piaþã.
Dar pe lîngã replicile de ocazie, comode ºi persiflante, sau ivit, de data aceasta în sprijinul þãranului, teorii serioase,
savante, de filosofia culturii, adesea convingãtoare ºi cu argumente imbatabile. Una este cunoscuta tezã a „boicotului istoriei”, pusã, cum se ºtie, în circulaþie cu autoritate ºtiinþificã de
Lucian Blaga. Ar fi de crezut cã þãranul de la deal ºi de la vale
lasã pe seama altora plãcerea prea laicã a domniilor ºi a
decapitãrilor de curte. Are mai mult folos sufletesc atunci cînd
priveºte din zariºtea mitului spectacole cosmice, împreunã cu
prietenii ºi cu rudele. De asemenea, Mircea Eliade încerca sãºi dreagã vocea pe portativele unei înþelegeri mai largi ºi
umaniste. El identifica un element sacrificial în pacifismul, sã
spunem, constrîns de împrejurãri al carpaticilor (tezã batjocoritã de unii ºi de alþii); ºi recunoºtea, totodatã, capacitatea
de valorizare ºi de re-valorizare a suferinþelor îndurate, în orizonturile întinse ºi întãritoare ale spiritului.
Sînt întru totul de acord cu ce-au spus marii mei înaintaºi.
Strîmbe din nas cine-o vrea. Nu-mi rãmîne decît sã mã aliez,
aducînd doar cîteva aspecte noi, chiar ºi unele corecþii.
Tocmai proverbul citat poate da un curs interesant ideilor cu
prilejul acestei discuþii. Partea curioasã este cã, privit la modul
necondiþionat, aºa cum se aflã depozitat în colecþii ºi cum circulã în vorbirea curentã – „Schimbarea domnilor, bucuria
nebunilor” – favorizeazã înþelesul negativ al problemei. Se
crede îndeobºte cã microtextul a rãmas la acest nivel restrictiv: þãranul nu are percepþie ºi aderenþã la fenomenele istorice;
orice schimbare cu încãrcãturã evenimenþialã îl lasã indiferent; cine se implicã în fapte ce þin de memorie ºi de cronologie dã dovadã de smintealã de minte: „bucuria nebunilor”.
Este o lecturã superficialã. Proverbul în discuþie are o istorie
mai lungã. De aceea trebuie sã þinem seama de ea în totalitate,
pentru a surprinde straturile de înþeles încifrate în cele douã
corpuri de gîndire: „schimbarea domnilor” – „bucuria nebunilor”.
Primul corp poartã cheia înþelesului; cu condiþia sã
cunoaºtem valoarea semanticã a cuvîntului domn. Dacã este
vorba de accepþiunea comunã, din apelativul banal „domnul
X”, discuþia nu prezintã interes: într-adevãr, nu se gãsesc
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motive ca „schimbarea” sã afecteze în chip major starea
lucrurilor privitã în normalitatea ei. În cazul în care domnul
reprezintã o treaptã ierarhicã de stat, o valoare moralã ºi
umanã îndrãgite, nu un nume oarecare, problema capãtã greutate ºi dimensiune. Al doilea corp al microtextului, „bucuria
nebunilor”, intrã ºi el în rol, însã pe o nouã cale de înþeles.
Sã observãm mai întîi cã formula paremiologicã
„Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor” nu se aplicã
oricînd ºi oriunde. Stã mãrturie istoria cuvintelor. Cu deosebire în textele vechi, fie laice, fie religioase, cuvîntul domn
avea un regim privilegiat, cu reglementare mai strictã decît în
elaborãrile folclorice. Repet: nu i se atribuia oricui ºi la întîmplare. Iatã un exemplu: „Drept aceaia nimeni sã nu sã înºale ºi
sã sã amãgeascã gîndindu cã doar are cevaºi întru înþelepþiia
ºi vredniciia sa. Cã toate sîntu ale lui Dumnezeu ºi de la
Dumnezeu sîntu dãruite oamenilor, ca sã-i mulþumeascã cu
fricã ºi cu cutremur, mãcar cã ar fi împãratu, mãcar domnu,
mãcar boiariu, mãcar sãrac, mãcar miºel, cu multã mulþumire
sã laude pe Dumnezeu în toatã vreamea, de toate de ce ne-au
dat, pentru cã suntem datori sã-i plãtim lui Dumnezeu pentru
ce ne-au dat ºi ne-au dãruit. Deci vã pãziþi ºi vã nevoiþi ca sã
îngãduiþi bine lui Dumnezeu ºi sã împãrãþiþi cu dînsul ºi sã
vieþuiþi”1.
Am apelat cu intenþie la Învãþãturile lui Neagoe Basarab
cãtre Fiul sãu Theodosie. Scrierea este destinatã învãþãturii,
cum ni se spune la ºcoalã, adicã stabilirii de reguli de comportament religios ºi moral, aceleaºi pentru toatã seminþia omeneascã, de sus pânã jos. Se aratã la vedere atotstãpînirea teo ºi
cosmocentricã a lumii. Domnitorul, ca sã fie domnitor ºi sã
domneascã în spiritul divinitãþii, este ales ºi numai ales prin
lege sacrã ºi de tainã, necunoscutã de muritori (pentru a fi
contestatã). Împreunã cu fratele sãu gemelar (patriarhul în
cazul împãratului bizantin, mitropolitul la primii voievozi
români, sihastrul în legendele moldoveneºti despre ªtefan cel
Mare), domnitorul este un slujbaº al cerului, al lui Dumnezeu
ºi al omului, situat pe cea mai înaltã treaptã a ierarhiei
pãmînteºti, pomenitã ºi de Neagoe Basarab: împãrat (=domnitor), boier, sãrac, miºel. El stã în imediatã apropiere de
Dumnezeu ca ales ºi ca slujitor. ªtie însã cã, om fiind, deci
supus greºelii, în orice clipã îl aºteaptã fie rãsplata, fie pedeapsa. Scrierea nu-i aparþine. Ea preexistã. Domnul (Domnitorul)
o primeºte ca dar ºi o transmite întocmai. Atîta tot. Textul
„atribuit” lui Neagoe Basarab e suprasaturat de citate, de istorioare, de pilde. Nicãieri nu se întrevede afiºat orgoliul de
autor, simþul de proprietate, pretenþia cã „semnatarul” ar lansa
o idee proprie, fie ºi în sensul lui Luther. Scrierea este, în fapt,
voce.
În contextul dictat de ideea teocentristã a domnitorului
ales nu încape proverbul „Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor”. Cine ar provoca schimbarea ºi cui i-ar fi dat sã se
bucure? Dumnezeu nu schimbã, El pedepseºte; dar o face cu
atîta strãºnicie cã naºte cutremurare pe toate treptele ierarhiei
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pãmînteºti. Aºa ne spune scrierea. Fiecare este slujitor în
treapta lui, nu numai Domnitorul, iar pedeapsa, indiferent de
unde cade, devine pilduitoare pentru toþi ºi cu efecte benefice.
Se spune în finalul pasajului citat: „... ªi vã nevoiþi ca sã îngãduiþi bine lui Dumnezeu ºi sã împãrãþiþi cu dînsul ºi sã
vieþuiþi”. Este surprinzãtoare aceastã propoziþie în spiritul ei
religios ºi profund adamic. Împãrþirea în trepte nu înseamnã
rupturã, fragmentare, ci precizarea anatomicã a unui organism
viu, destinat sã funcþioneze puternic. Unitar ºi în doi timpi;
Dumnezeu nu se comportã ca un tiran. El este un „purtãtor de
grijã”; îi dãruieºte pe oameni cu sfaturi ºi legi utile, iar ei, în
ce îi priveºte, vin în întîmpinare, adicã „se nevoiesc” sã-l ajute
(„ºi sã împãrãþiþi cu dînsul”), în opera de continuare a cosmogenezei. Se vede treaba cã tot Domnitorul ducea greul. El
avea o faþã întoarsã cu mulþumire spre Dumnezeu, ca slujitor
ºi ca o linie de demarcaþie (în anumite religii asiatice, împãratul era recunoscut ca fiu al cerului din momentul alegerii); dar
îi slujea, din acelaºi îndemn divin, ºi pe aceia aflaþi pe treptele
de jos ale propriei ierarhii. Cu siguranþã, pe unii îi pedepsea,
însã o fãcea cu înþelepciunea pe care i-o dãruia Dumnezeu.
Scrierea pusã pe seama lui Neagoe Basarab a rãmas, întradevãr, o carte de învãþãturã ºi de iniþiere a tinerilor candidaþi
la domnie, în tainele conducerii, sub ochiul ocrotitor al
divinitãþii. În baza ei se lãmuresc astãzi unele mãsuri administrative domneºti din trecutul mai îndepãrtat, altfel de neînþeles dacã facem uz de canoanele obiºnuite gîndirii moderne.
Am mai semnalat ºi cu alt prilej eroarea pe care o face Daniel
Barbu în Trãdarea la români atunci cînd vorbeºte despre
Constantin Brâncoveanu. Domnitorul este judecat în termeni
aspri pentru motivul cã „l-a iertat” pe unul dintre adversarii
sãi de temut, un jefuitor dupã cît se pare, în loc sã-i zboare
capul cu sabia. Ba l-a pus ºi la masã, înconjurîndu-l cu onoruri
ºi fãrã sã-i pese de societatea de la curte, care, de altfel, n-a
reacþionat în nici un fel. În fapt, alta era legea moralã. ªi
Dumnezeu iartã, cu atît mai mult domnitorul, doritor sã dea
pildã celor din jur, ca ales ce este ºi mandatar al spiritului
divin. Uneori iertãtorul îl aºazã pe împricinat la masã ºi-l
hrãneºte (slujeºte) personal, ca pe un nou nãscut. Impulsul
moral se aflã în Sfintele Evanghelii, de care voievozii români
au þinut seama de multe ori. Nimic mai simplu pentru
Constantin Brâncoveanu decît sã facã semn armaºului. Cu
siguranþã, a avut mai mult de cîºtigat în autoritatea sa domneascã arãtîndu-se mãrinimos ºi, poate, cu pãcãtoasã falã
omeneascã printre curteni.
Sã revenim asupra aspectelor comportamentiste.
Antropologia teologicã de la începutul ºi mijlocul epocii feudale a premers într-o oarecare mãsurã modalitãþi de abordare
pe care le regãsim la istorici moderni, de prestigiu, din seria
Analelor, îndeosebi la generaþia mai nouã, a lui Le Goff ºi
Duby. Este de reþinut înainte de toate interesul comun pentru
identificarea tipurilor umane reprezentative. În sumarul cãrþii
Omul medieval (volum coordonat de Jacques Le Goff,
Polirom, Iaºi, 1999) se þine cont de urmãtoarea tipologie
antropologicã: Cãlugãrii, Rãzboinicul ºi Cavalerul, Þãranul
ºi muncile cîmpului, Orãºeanul, Intelectualul, Artistul,
Negustorul, Femeia ºi Familia, Sfîntul, Marginalul. Sumarul
la Omul roman (Andrea Giardina, Polirom, 2001) distinge:
Cetãþeanul ºi Omul politic, Preotul, Juristul, Soldatul,
Sclavul, Libertul, Þãranul, Artizanul, Negustorul, Banditul.
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Împãrþirile pot fi discutate, ºi pentru un caz ºi pentru celãlalt:
repetiþii, interferenþe, rãsturnãri de ordine. Nu asta intereseazã, ci faptul cã planul demografic cuprinde o mare varietate de categorii, de sus pînã jos, de la împãrat la sclav, de la
marele preot la individul certat cu toate legile. Sîntem departe
de statul ideal preconizat de Platon sau de formele administrative ale dacilor, unde erau reþinute cu interes doar trei-patru
clase de bazã ºi utile.
În scrierea lui Neagoe Basarab, „omul feudal”, dacã ar fi
sã mimãm titlurile consacrate ale autorilor apuseni, poate fi
conceput dupã urmãtoarea schiþã antropologicã, cu
respectarea ierarhiei specificã vremii: Domnul (Voievodul),
Boierul, Sãracul, Miºelul. Istoricul de profesie s-ar vedea
nevoit sã aducã necesare corecþii, þinînd cont de conþinutul
vieþii carpatice, structuratã pe principii religioase (rãsãritene)
ºi agro-pãstoreºti: Domnul (Voievodul), Preotul, Curteanul
(Logofãtul, Vornicul, Paharnicul, Coconul domnesc),
Militarul (Hatmanul, Pîrcãlabul, Comisul, Spãtarul), Pãstorul,
Agricultorul, Pãdurarul, Prisãcarul. Viaþa feudalã de curte ºi
de þarã era riguros organizatã, cel puþin în primele trei secole
de la întemeierea Þãrilor Române.
Neagoe Basarab a alcãtuit o schiþã sumarã ºi puþin practicabilã, dacã ar fi s-o raportãm la modelele elaborate de
istoricii de astãzi. Ea poate fi reþinutã, totuºi, ca valoare de
document. Aº gãsi o explicaþie: autorul i-a dat o notã accentuat religioasã ºi, aº zice, civicã, din cauza pericolului turcesc,
prezent deja la Dunãre. Drept urmare, autoritatea voievodului
se cerea întãritã prin Bisericã. Iar categoria Boierime,
nepotrivitã aici, pentru cã nu se înfãþiºa funcþional, acoperea
discret, diplomatic ºi strategic elementul curtean ºi elementul
militar, exact ceea ce constituia temelia statului. Sãracul ºi
Miºelul sînt invenþii terminologice din retorica textelor religioase. Pe scurt, Domnul (Domnitorul) se relevã într-o
ipostazã singularizatã ºi îºi asumã atributul autoritãþii.
Cuvintele Voievod-Vodã sînt sinonime cu Domn. Dacã întîlnim formulãri convenþionale de tipul „Domnul Dumnezeu”,
„Domnul ªtefan-Vodã”, înseamnã cã Domn reprezintã semnul de legãturã dintre Dumnezeu ºi Voievod. Amîndoi slujesc, mai precis, „poartã de grijã”, creºtineºte ºi sacrificial:
unul în cer, celãlalt pe pãmînt.
Primii cronicari respectau ºi ei nomenclatorul terminologic ºi comportamental al vremii lor. Regula generalã era ca
Domnul (Domnitorul), cel predestinat domniei, adicã sã conducã (domneascã) ºi sã slujeascã, sã provinã dintr-o familie
(viþã, dinastie) prestigioasã, vestitã prin fapte de arme.
Originile acesteia se pierdeau în legende heraldice ºi în credinþe religioase. Curtea era militarizatã ºi structuratã pe roluri
ºi competenþe recunoscute numai de Vodã: Logofãt, Hatman,
Pîrcãlab, Vornic etc. Boierul ca „boier” nu figura în schema
funcþionalã a aparatului de Curte. El era un element decorativ,
îngãduit de Vodã, oaspete, liber profesionist ori dizident
(uneltitor). Dacã Domnitorul folosea formula „boierii mei”
(uneori cu înþeles de „sfetnici”), asta fãcea parte din vorbirea
convenþionalã, dar nu avea acces în documente. În Letopiseþul
lui Grigore Ureche gãsim acest titlu de capitol: Domniia feciorilor lui ªtefan Vodã. Numele de domn era pus în rol numai
dupã înscãunare. Neagoe Basarab scrie învãþãturile pentru
„fiul” sãu Theodosie, „aºijderea ºi pre alþi carii vor fi în urma
lui de Dumnezeu unºi, încoronaþi Domni ºi biruitori Þãrii
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aceºtiia”2. Cum am spus ºi cum se vede, titlul de Domn
(Vodã) vine de sus ca un dar. Funcþia a cãzut cu vremea, iar
cuvîntul a intrat în limbajul colocvial, depãrtîndu-se de înþelesul unic pe care îl avea în timpul eroic ºi originar.
Tot la Grigore Ureche, titlurile de capitole dau impresia de
formule matematice privind plasamentul cuvîntului ºi
rigoarea semanticã. Cuvîntul regent domn nu apare în situaþii
echivoce, deºi are tendinþa sã se detaºeze cu un aer de ceremonialitate. Titlurile sînt inscripþii rezumative. Textul care îi
urmeazã, în subordine, pare o simplã repetiþie. Cronicarul nu
este un narativ. Titlu: Al doilea rãzboiu a lui ªtefan Vodã cu
al Radului Vodã la Izvorul Apei, leatul 6981 noemvrie 8.
Varianta transpusã în textul narativ: „ªi întrîndu ªtefan Vodã
în Þara Munteneascã, sã gãtiia de rãzboiu Radului Vodã. Ci
vãzînd Radu Vodã cã nu-i va putea sta împotrivã, în 18 ale lui
noemvrie au dat dosul cu oastea sa ºi s-au dus la scaunul sãu,
la Dîmboviþa”3. Alt exemplu. Titlu de capitol: De domniia lui
Ion Vodã, ce-i zic Armeanul, carile mai apoi turcii l-au rupt
în doao cãmile 7078. În continuare ar trebui sã se respecte
promisiunea fãcutã, anume dezvãluirea unor momente din
domnia ºi din tragedia eroului. În realitate, cronicarul se
rezumã la încã o propoziþie care dã impresia, prin informaþia
succintã, de alt titlu: „Acest Ion Vodã unii zic cã au fost ficior
de armean, alþii zic cã au fost ficior unui ªtefan Vodã”4. La
fel: De moartea Radului Vodã ºi de moartea lui David mitropolitul ºi de domniia Mihnii Vodã. În titlul citat se enunþã trei
teme narative, ca apoi sã fie repetate, cu aproximativ aceeaºi
economie de cuvinte, în chip de saga istoricã: „Vã leato 7016,
dupã Paºte, murit-au Radu Vodã, domnul muntenescu ºi pre
urma lui au stãtut la domnie Mihnea Vodã, carile au tãiatu
boiarii.
Dupã aceaia, în anii 7017 aprilie 1, pristãvitu-s-au David
mitropolitul”5. Se moºteneºte stilul Analelor putnene. Acolo
(ºi tradiþia s-a pãstrat) era respectatã cronologia, numele domnitorilor, arborele genealogic, funcþiile administrative.
Domnul nu decapita slujitori, ci boieri, dupã ce aceºtia se
haineau. În asemenea condiþii nu fãcea pãcate, nu se abãtea de
la legãmîntul fãcut în faþa lui Dumnezeu. Aºa a început sã se
constituie „conºtiinþa istoricã”.
Miron Costin se pãstreazã în aceleaºi cadre. El aduce ca
noutate ideea de suferinþã, mai curînd de nãpastã, cu care neamurile rele, nu Dumnezeu cel milos ºi bun, se abãteau asupra
bieþilor români: „Însã noi prãvim cumplite vremi ºi cumpãnã
mare pãmîntului nostru ºi nouã”. S-a rîs de aceastã frazã
cutremurãtoare ºi memorabilã peste secole, cum cã ar fi o
invenþie fantasmagoricã ivitã în mintea unui neputincios.
Urmaºii o reiau acuzînd cu teribilism pînã cad în ridicol, prefãcîndu-se ºi prefãcîndu-ne cã nu „prãvim” acelaºi cumplit
spectacol care se dezlãnþuie ºi astãzi, fãrã întrerupere, chiar
sub ochii noºtri, ca o „cumpãnã mare”, aducîndu-ne numai
„griji ºi suspinuri”.
Titlul general al Letopiseþului dã impresia de inscripþie, ca
la Grigore Ureche, privind precizia funcþionalismului
antropologic: Letopiseþul Þãrîi Moldovei de la Aaron Vodã
încoace, de unde este pãrãsit de Ureche, vornicul de Þara de
Gios, scos de Miron Costin, vornicul de Þara de Gios, în oraº
la Iaºi, în anul de la zidirea Lumiei 7183, iarã de la naºterea
Mîntuitorului Lumii, lui Iisus Hristos, 1675, meseþa... dni. Se
opereazã cu categorii, nu cu expresii sentimentale ca în croni-
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cile mai noi, de familie, de partidã boiereascã. Dar se lasã loc
ºi spaþiilor narative, frazãrilor ºi construcþiilor cu subiecte tensionate, dictate de natura accidentalã a întîmplãrilor.
Asemenea aspecte tehnice izvorîte spontan din spiritul ºi
disponibilitãþile limbii afecteazã aura prestigioasã a titlurilor:
„Sã urîse muntenilor cu domniia lui Mihai Vodã, tot cu oºti ºi
rãzboae. Ce, dupã fuga lui Mihai Vodã, trei dzile dupã rãzboi,
au ºedzut domnii, Ieremiia Vodã ºi Simion Vodã cu
Zamoyschii pre loc, pînã au început a veni toþi boierii Þãrîi
Munteneºti ºi slujitorii, priimind pre Simion Vodã domnu cu
giurãmîntu”6.
Un lucru mi se pare sigur: domnul ca domn încã nu
devenise „obiect comic”. Formula paremiologicã:
„Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor” nu avea, deocamdatã, bazã de susþinere, afectivã, moralã, juridicã.
Proza istoricã a lui Mihail Sadoveanu constituie ºi ea un
punct de reper în ceea ce ne intereseazã. Autorul a restaurat cu
succes multe pagini din trecutul nostru istoric, în derularea lor
autenticã, naturalã ºi fireascã. Pot fi surprinse adesea forme
stilizate de comportament ºi de vorbire, cu intenþia de a fi
depãºite mimetismele supãrãtoare de limbaj ºi documentaþia
sterilã. Îl salveazã pe autor ºi romantismul lui istoric,
predilecþia pentru epocile eroice, domnia lui ªtefan cel Mare
ocupînd un spaþiu privilegiat. Aventura romanescã a lui Ionuþ
Jder se închipuie dintr-o suitã de forme de iniþiere în viaþa de
curte ºi de cetate. Cum personajele lui Mihail Sadoveanu,
indiferent de vîrstã, de categorie profesionalã etc., vorbesc
mult, „prea mult” (Eugen Lovinescu), grija lui Ionuþ este sã
înveþe sã vorbeascã „frumos” (nu înseamnã cã nu vorbeºte ºi
mult!) ºi sã se poarte cu socotealã în toate împrejurãrile. Aºa
este îndrumat de cãtre toþi din apropiere. Fãrã a da impresia de
rigiditate, vorbirea lui este canonizatã, în spiritul documentelor. O „probã de grai” ar convinge de la sine, însã cititorului îi sînt evident apropiate personajele sadoveniene, aºa
cã este de preferat scurtarea listei exemplificãrilor mãcar în
acest loc.
Materialul folcloric furnizeazã ºi el elemente de reper în
aproximarea momentelor istorice care au favorizat constituirea microtextului „Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor”. Sã fim atenþi doar la selectarea formelor de culturã.
Oralitatea valorificã ºi transpune în memorie, în viziune ºi în
termeni proprii faptele de viaþã ºi de istorie, asociindu-se documentelor scrise, destinate sã ia calea arhivei. Sînt de folos
aici trei categorii de texte folclorice, toate privite în conexiune. Vom vedea cã unele confirmã cronicile cu mijloacele lor
proprii, mai mult, dezvãluie aderenþa fermã a publicului larg
la viaþa istoricã.
1. Legendele istorice par sã aibã prioritate. Am în vedere
acele texte consacrate în exclusivitate chipurilor de domnitori:
Vlad Þepeº, ªtefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu,
Alexandru I. Cuza. Ei sînt pilonii pe care se întemeiazã etnoistoria în varianta ei idealizantã, o disciplinã ºi un mod de valorizare a trecutului din perspectiva mentalitãþilor, operã a
mulþimilor analfabete ºi anonime, la care îºi dau adeziunea ºi
seriile de cãrturari de formaþiune umanistã. Istoricul anonim ºi
multisecular nu face cronologie strictã ºi nici inventar de
nume la grãmadã, „mari” ºi „mici”. El procedeazã selectiv,
operînd cu criterii calitative, de naturã religioasã, moralã,
juridicã. Domnitorul care se abate de la aceste valori iese din
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sfera de interes a anonimului, devine obiect de atac satiric
(„Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor”) sau este pedepsit
prin uitare. Nu se poate vorbi nici pe departe de indiferenþã
faþã de viaþa istoricã, de „boicot” la întîmplare. Din contra,
omul carpatic a impus modele de comportament domnesc în
baza cãrora a judecat faptele tuturora: „bun”, „mare”,
„viteaz”, „drept”, „sfînt”. Selectarea, acceptarea, eliminarea
sînt semne ale activismului, nu ale indiferentismului. Cînd
ªtefan cel Mare a pierdut bãtãlia de la Rãzboieni, partea de
oaste „de þarã” a cerut învoire, pentru scurtã vreme, sã-ºi
revadã familiile rãmase în primejdie. Dar s-a întors repede,
cum promisese, sã ajute Domnului ºi þãrii. Numai aºa a putut
Voievodul sã-i urmãreascã pe invadatori pînã la Dunãre,
provocîndu-le mari pierderi.
2. În aceeaºi istorie paralelã se înscriu baladele de curte
feudalã. Acestea pãrãsesc tonul apologetic, triumfalist ºi convenþional din legende (cu subiecte istorice) ºi adoptã poziþii
conflictuale. Domnitorul ia aici chip de tiran. El nu se mai lasã
mlãdiat de vocea divinitãþii, uitã de îndatoririle generoase, se
angajeazã în acþiuni partizanale, de grup, ca unul care simte,
pentru sine, avantajele puterii. Citabilã mi se pare balada
Dobriºean, din colecþia lui G.Dem. Teodorescu, originarã, se
pare, din Cîmpia Dunãrii, dar cunoscutã în toate colþurile þãrii.
Domnitorul este un Mihnea, confrate, în imaginar, cu „cel
rãu”. Textul narat ºi cîntat începe aºa: „Foicicã trei sulfine,/
Ascultaþi, boieri, la mine/ Sã vã spun un cîntec bine!/ În oraº,
în Bucureºti,/ La casele mari, domneºti,/ În curte la Mihneavodã,/ Nemerit-a,/ Poposit-a,/ Mãre, trei moºnegi bãtrîni,/ Cu
barbele pîn’la brîni,/ Cu cãciuli la subþioare,/ Cu vîslele la
spinare”7. Sînt trei intriganþi. Ei se înfãþiºeazã la Curte pentru
a dezvãlui secretul cã s-a ivit un concurent periculos la domnie. Mihnea intrã în panicã ºi se pregãteºte sã-l execute pe
adversar. Sîntem departe de ideea domnitorului „ales”
(„uns”), slujbaº al cerului ºi frate gemelar cu primul prelat al
þãrii. Nici Curtea domneascã nu mai are aspectul de cancelarie combinatã cu fortificaþie militarã, cu funcþionari bine
instruiþi, cu împestriþare de hatmani, pîrcãlabi, spãtari. Cei trei
vestitori ai complotului poartã mãºti de boieri ºi de sfetnici; cu
siguranþã, dispun de averi colosale, cum se deduce dupã
însemne. Aroganþa în purtare ºi retorica agresivã aduc dovada
cã dispun de un mare ascendent asupra cîrmuitorului, aºadar,
putere de decizie în schimbarea ori menþinerea domnitorului,
oricînd în situaþia de a-ºi pierde scaunul ºi capul.
Balada, specie mai „nouã”, mai istoricistã ºi pliabilã pe
evenimente concrete, ceea ce nu i se potriveºte legendei, îºi
permite sã schimbe rolurile, punînd pe chipul unuia ºi
aceluiaºi domn, cînd masca rãului, cînd a binelui. Este un mod
de a face teatru istoric. Asta i s-a întîmplat, de pildã, lui ªtefan
(ori ªtefãniþã!), cu siguranþã, „cel Mare”. Nu i-au fost iertate

Note:
1. Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre Fiul sãu Theodosie.
Text ales ºi stabilit de Florica Moisil ºi Dan Zamfirescu. Cu o
nouã traducere a originalului slavon de G. Mihãilã. Studiu introductiv ºi note de Dan Zamfirescu ºi G. Mihãilã. Bucureºti,
Editura „Minerva”, 1970, p. 146.
2. Idem, p. 217.
3. Grigore Ureche, Letopiseþul Þãrîi Moldovei. Ediþie îngrijitã,
Studiu introductiv, indice ºi glosar de P.P. Panaitescu. Editura de
Stat pentru Literaturã ºi Artã, 1955, p. 89.
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campaniile din Muntenia, incomode ºi deranjante pentru
boierimea localã, în oarecare mãsurã turcizatã, în frunte cu
Radu, Þepeluº, Laiotã, ultimii complet uitaþi. Oricum,
G.Dem. Teodorescu reþine un titlu de baladã de curte, ªtefanVodã. Identificarea este greu de realizat dacã se apeleazã la
surse vagi ºi poetizante: „În oraº, în Bucureºti,/ La casele
mari, domneºti,/ În curte la ªtefan-Vodã,/ Mare masã mi-e
întinsã/ ªi de mari boieri cuprinsã,/ De boierii/ Sfatului,/
Stîlpii/ Þarigradului/ Sfetnicii/ ‘Mpãratului”8. Nu are ce cãuta
ªtefan cel Mare, bine cunoscut prin fapte vitejeºti ºi în slujba
alor sãi, printre „Stîlpii/ Þarigradului,/ Sfetnicii/ ‘Mpãratului”.
Dincolo de transcrierea unor ºabloane din Dobriºean (sau
invers) se insemineazã pe fondul problemei un element nou
conflictual: adversarul lui ªtefan, bãnuitul ªtefan cel Mare, nu
vizeazã, de data aceasta, scaunul voievodal, ca în Dobriºean,
el fiind un rãzvrãtit social, celebrul Mihu Haiducul, pornit nu
împotriva boierilor, strãlucitori în hainele lor scumpe, ci a
„domniilor rele”. De aceea, Vodã iniþiazã campania de
urmãrire ºi pedepsire a insubordonatului, în vreme ce „boierimea” ºi slujitorii deveniþi oarecum „domni”, de rangul al
doilea, se aratã, surprinzãtor, indiferentã.
Exemplele pot fi înmulþite, fondul baladelor de acest tip,
„de curte”, la care se adaugã doinele („de haiducie”, „de
cãtãnie”), fiind întins ºi variat. Aici intereseazã fenomenul,
capacitatea baladescului de a absorbi datele realitãþii concrete
ºi de a le reaºeza în scheme de gîndire perfect credibile ºi logice în cursivitatea lor dialecticã. Istoricul de profesie ar avea
motive sã vadã aici fenomene care ilustreazã tendinþe care duc
la destrãmarea societãþii feudale. Ele ating demnitatea domnitorului, devenit mai mult domn ºi mai puþin voievod, produc
vînzolealã în organismul statal, distrug identitatea fiecãrui tip
uman de pe scara ierarhicã prestabilitã: domn, prelat, slujbaº,
militar etc. Oricine se trezeºte în cîmp deschis, cu ochii spre
palat ºi se viseazã domn, slujbaº „de modã nouã”. Rãzmeriþele
pornesc totdeauna de la periferie, ar spune Leo Frobenius.
Vorba: „Vodã da ºi Hîncu ba” exprimã tocmai aceastã crizã
de autoritate ºi de identitate. Cine mai este domn ºi cine om?
Drama istoriei favorizeazã apariþia microtextului
„Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor”. Partea finalã a
feudalismului a dus la înmulþirea domnilor (îndeosebi epoca
fanariotã), deopotrivã cu a nebunilor. Ce conteazã dacã unii se
schimbã, se „duc” ºi se „întorc”, spre înveselirea altora? Dar
aici se aflã o judecatã ce þine de critica moralã, fãrã a fi angajat mentalul istoric propriu-zis, în afirmaþiile lui grave ºi valorizante.

4. Grigore Ureche, Idem, p. 182.
5. Ibidem, p. 129.
6. Miron Costin, Opere alese. Letopiseþul Þãrîi Moldovei. De
neamul moldovenilor. Viiaþa lumii. Texte stabilite, Studiu introductiv, note ºi glosar de Liviu Onu. Bucureºti, Editura ªtiinþificã,
1976, p. 8.
7. G.Dem. Teodorescu, Poezii populare române. Ediþie criticã,
note, glosar, bibliografie ºi indice de George Antofi. Prefaþã de
Ovidiu Papadima. Bucureºti, Editura „Minerva”, 1982, p. 533.
8. G.Dem. Teodorescu, Idem, p. 559-560.
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