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Il\fPORTANŢA DESCĂLECATULUI D� ARGEŞ
IN CONCEPŢIA LUI GHEORGHE BRATIANU
Cristina Olariu
Daniela lacovache
Constituirea statelor medievale româneşti a fost un proces de durată ce îşi are
originea, conform afirmaţiilor lui Gheorghe Brătianu 1, în tradiţia istorică pe care ne-au
transmis-o cronicarii. Amintirea întemeierii statelor medievale româneşti provine din
izvoare scrise de cărturari medievali şi din memoria populară, care a transmis-o prin
viu grai, de la o generaţie la alta. Poate, datorită nevoii de a-şi înţelege originea şi de
a-şi percepe mai clar identitatea colectivă, românii, la fel ca alte popoare, au încercat
să elucideze care este partea de adevăr istoric din faptele evocate de tradiţia scrisă sau
orală.
Problema întemeierii statelor româneşti a generat în istoriografia românească
modernă dispute mai ales în ceea ce priveşte mult contestatul "descălecat" de Argeş.
Teoria istoriografică referitoare la "descălecat", reprezentată de istorici
consacraţi (D. Onciul, N. Iorga, 1. Lupaş, Petre P. Panaitescu, Constantin C. Giurescu,
ş. a., exclude tradiţia istorică, aceasta nefiind acceptată ca sursă istorică, considerând
că "descălecatul" aparţine legendei şi tălrnăcirii ei cărturăreşti. Până la Brătianu,
istoricii pozitivişti se îndoiseră de valoarea istorică a cronicilor şi tradiţiilor istorice. Ei
lucrau doar cu documente sigure, care datau exact din momentul la care făceau
referire, cum erau actele cu caracter oficial ieşite din cancelariile domnilor medievali.
Dintre istoricii care s-au ocupat de această problemă se remarcă, prin
contribuţia sa ştiinţifică la înţelegerea constituirii statelor româneşti, Gheorghe
Brătiani. în opoziţie cu istoriografia critică modernă, Gheorghe Brătianu,
interpretând tradiţia, nu reînvie o teorie, ci dovedeşte esenţa istorică a descălecatului.
În lucrarea sa, Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, apărută
în 1 945, marele istoric român denaturează sensul metodologie, bazat pe o critică "ad
literam" a izvorelor, al precursorilor săi şi formulează o nouă teorie istoriografică.
Ideea fundamentală a lucrării sale, prin care afirmă că şi tradiţia conţine un sâmbure de
adevăr, se regăseşte în concepţia autorului, care porneşte de la premisa utilizării
tradiţiei, supusă însă criticii istorice. Astfel, Gheorghe Brătianu argumentează într-un
mod "sui generis" teza sa: "A respinge în totaltatea ei o tradiţie istorică, numai pentru
1 Gheorghe Brătianu aprecia că descălecatul la Câmpulung ( 1 290) a fost urmat de "întemeierea
"
ţării adică unificarea cnezatelor şi voievodatelor. Tot după tradiţie, procesul unificator în
stânga Oltului a pornit din Câmpulung, a cuprins Argeşul care avea să devină cel de-al doilea
"scaun" al donmiei, după care ţara s-a întins până la Dunăre şi Şiret şi probabil spre gurile
bătrânului fluviu.
2 Gheorghe Brătianu ( 1 898-1 953). A fost unul dintre cei mai importanţi intelectuali şi
politicieni români dintre cele două războaie mondiale, în 1 930 a creat o disidentă a PNL. Dupli
1 947, el a urmat calvarul fami li ei sale şi al tuturor intelectualilor consideraşi periculoşi de către
regimul comunist. A fost îndepărtat din Universitate, apoi arestat şi întemintat în înch isoarea de
In Si��t (194 8)1 unde a şi murit, fără ca măcar să fu fost judecat
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că unele din elementele ei au aspecte legendare, e o greşeală tot atât de vădită ca şi
însuşirea ei totală, fără nici o judecată sau măcar o contribuţie a spiritului critic" .3
Pornind de la o asemenea premisă, de la acceptarea ideii că tradiţia nu trebuie respinsă
ca atare, exprimând cu alte cuvinte ceea ce exegeţii mitului au spus şi anume că
legenda reprezintă o realitate ce a fost trăită, deci conţine un element de adevăr, cartea
sa a aprins mânia celor care au comentat-o uimiţi de faptul că "în loc să ne aşteptăm la
adâncirea scepticismului cu privire la tradiţia istorică, în aceste lucrări găsim
dimpotrivă reabilitarea ei"4 Exaltarea şi patetismul romantic nu conduceau - luând
cazul lui N. Bălcescu - la acceptarea "de facto" a datelor şi perspectivelor pe care le
oferă folclorul fată de istorie. Tradiţia istorică poate fi considerată ca echivalentă a
unui izvor doar atunci când informaţia brută este trecută prin filtrul "agerei critici" Ca
şi Bălcescu, alt mare istoric al epocii romantice româneşti, M. Kogălniceanu, aşează
deasemeni literatura populară pe primul plan al izvoarelor istorice. Kogălniceanu
creează la un moment dat o demarcaţie între "documenturile şi tradiţiile vechi" ,
insistând, ca şi N. Bălcescu, asupra necesităţii de a fi călăuzit de "făclia unei critice
sănătoase" . Chiar dacă istoricii perioadei romantice, cu mijloacele limitate ale epocii,
au aşezat uneori în primul rând al surselor documentare propriu zise adevărul tradiţiei,
mai puţin s-a reţinut faptul că exaltarea şi patetismul romantic al epocii n-a dus la
receptarea legendelor şi miturilor ca adevăruri istorice absolute, intangibile. Gheorghe
Brătianu nu rămâne la stadiul confruntării, ci trece la interpretarea relaţiei tradiţie
istorie, ceea ce reprezintă noutatea şi modernitatea metodei sale. "În cercetarea ce o
înteprindem despre tradiţia istorică a întemeierii statelor româneşti, vom folosi astfel
toate datele pe care critica istorică ni le-a pus la dispoziţie şi vom ţine seama de toate
elementele pozitive, ce le-a adăugat cunoştinţele noastre. Vom pleca însă la drum cu
alt spirit, mai puţin pornit spre indoiala, mai obiectiv, întemeiat nu numai pe regule şi
metode aplicate mecanic oricărui text şi oricărei relaţiuni, ci pe o considerare mai
deplină a tuturor factorilor de informaţie şi de viaţă istorică. Cu cât orizontul e mai
larg, cu atât şi pătrunderea în adâncime e mai rodnică' ..s După părerea sa, atât
documentele, cât şi "tradiţia" atestă că între Transilvania, Valahia, Moldova au existat
nu numai legături, dar şi o adevărată fuziune. Dovadă că, atunci când nobilimea
română din Ardeal începe să fie deposedată de cuceritori, se îndreaptă spre celelalte
provoncii unde se aflau formaţiuni statale. Gheorghe Brătianu se înscrie printre cei ce
au reflecat importanţa tradiţiei ca factor de cunoaştere istorică, arătând cum prin datele
furnizate de ea, capătă nu numai investitura aureolată a mitului, ci dovezi ştiinţifice.
Istoricii, începând cu vechii cronicari, au arătat de multe ori că tradi�a istorică
ajută la cunoaşterea trecutului. Cronicarul moldovean Miron Cost in ( 1 633- 1 69 1 ) scria
în lucr�rea sa, De neamul moldovenilor, despre necesitatea de a cerceta începuturile
ţării: "Inceputul ţărilor acestora, şi neamului moldovenescu şi muntcnescu şi câţi sânt
3 G. Brătianu, Tradiţia istorică despre Întemeierea statelor româneşti, Ediţie îngrijită, studiu

introductiv şi note de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 1 980, p. 125.
4 A. Boldur, Întemeierea Moldovei. Cu prilejul lucrărilor d-lui Gheorghe
"Studii şi cercetării istorice", voi. XIX, (voi. II din seria nouă), p. 1 75.
5 Ibidem. p. 97.
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şi în ţările ungureşti cu acest nume, români şi până astăzi, de unde suntu şi de ce
seminţie, de când şi cum au descălecat aceste părţi de pământu, a scrie multă vreme la
cumpănă au stătut sufletul nostru. Dzice-va neştine: prea târziu ieste după sute de ani,
cum să voru putea ştii poveştile adevărate, de atâtea veacuri? Răspunzu: Lăsat-au
puternicul Dumnezeu iscusită oglindă minţii omeneşti, scrisoarea, dintre care, dacă va
nevoi omul, cele trecute cu multe vremi le va putea şti şi oblici"6•
Căutând adevărul istoric ascuns în mituri şi legende, în cronici, precum şi în
tradiţii, Gheorghe Brătianu a pus în paralel "realitatea" pe care o arătau tradiţiile şi
"realitatea" pe care o arătau documentele autentice.
Tradiţie7 1290: Negru-Vodă vine din Făgăraş şi, descălecând la Argeş,
întemeiază Ţara Românească8 .
Izvorul scris 1290: Corniţele Ugrinus din Făgăraş, supus al regatului Sf.
Ştefan, acaparează pământurile românilor de aid.
În contextul descris de noi, opera lui Gheorghe Brătianu reprezintă un element
de sinteză şi de noutate, pe tărâmul relaţiei dintre tradiţie şi istorie, evidenţiind
deopotrivă modernitatea concepţiei şi a cercetărilor sale istorice. Gheorghe Brătianu a
trecut la acea căutare a factorilor istorici până în domeniul limitelor nesigure dar
"
totuşi atât de reale" rămânând în acelaşi timp un istoric care nu aboleşte niciodată
examenul critic al izvoarelor. Numai că, aşa cum am văzut, această noţiune a fost tot
timpul în sistemul lui de gândire mult mai largă şi mai cuprinzătoare incluzând nu
numai ceea ce a fost atestat ci şi ceea ce a fost trăit, adică mitul.
"Mai este poate, în această întoarcere cu temeiuri mai puternice la vechea
tradiţie istorică despre începuturile statelor româneşti, mai mult decât o întâmplătoare
potrivire în dezvoltarea disciplinei noastre, în aceste vremuri de adânci prefaceri şi de
neîncetate răsturnări, statornicirea unui element tradiţional e un punct de reazem
pentru minte ca şi pentru suflet E o atingere cu temeiurile mai adânci ale firii şi ale
existenţei naţionale, din care pot izvorî acum, ca şi altădată, nădejdi şi puteri
nebănuite" 1 0•
De ce am spus în rândurile anterioare că lucrarea lui Gheorghe Brătianu
reprezintă un element de noutate şi de sinteză în istoriografia românească?
Este descălecatul din sud doar posibil, fără însă a dovedi realitatea lui?
-

6 Miron Costin, De neamul moldovenilor, p. 3 1 .

7 Tradiţia istorică pe care ne-au transmis-o cronicarii de mai târziu atribuie întemeierea
Munteniei unui personaj legendar, devenit un veritabil mit, Negru-Vodă. Acesta ar fi venit din
Ardeal şi ar fi descălecat în Ţara Românească, adică a intemeiat o stăpânire. La fel ca şi
cronica Notarului Anonim despre Transilvania, legenda lui Negru-Vodă nu poate fi verificată
cu documente sigure, însă totodată nu putem face abstracţie de veridicitatea ei, doar pe motiv
că este o legendă.
8 Momentul decisiv - al constituirii statelor extracarpatice, exprimat de tradiţia istorică prin
termenii de descălecat şi întemeiere - a fost înlăturarea dominaţiei teritoriale a Regatului
Ungar.
9

Anihilarea autonomiei Făgăraşului în 129 1 de către regele Andrei al III-lea a coincis, potrivit
tradiţiei, cu trecerera muntilor de către::: Negru-Vodă şi instalarea sa la Cârnpulung.

10 Ci . Brătianu, op. cii. , p. 233.
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Ei bine, poate că tocmai aici stă fondul problemei, anume: originalitatea
concepţiei lui Gheorghe Brătianu se găseşte în consens cu dezvoltarea gândirii istorice
mai noi, respectiv cu ideea că mitul, legenda, tradiţia ne transpun în domeniul
posibilului. Din această perspectivă cartea marelui nostru istoric se aliniază
standardelor Şcolii Franceze, el fiind format în ambianţa pariziană, reprezentând un
moment de noutate în cultura noastră, începutul unei noi metode de înţelegere a
tradiţiei în raport cu realitatea istorică.
Constantin C. Giurescu releva un fapt esenţial, pe ce anume tradiţii îşi sprijină
Brătianu demonstraţia susţinând că el "nu aduce material documentar nou, nu publică
vreo versiune nouă a tradiţiei, nici vreun document necunoscut..., ci pune din nou în
discuţie tradiţia şi anume nu tradiţia populară ci tradiţia cultă, cea consemnată în scris
în veacul al XVIII-lea. Faptul este esenţial pentru chestiunea care ne preocupă,
deoarece tradiţia populară e mult mai veche decât cea cultă, alcătuită, aceasta din
urmă, la vreo trei secole după evenimentul pe care pretinde că îl redă şi apoi fiindcă o
serie de elemente istorice ale acestei tradiţii populare se verifică prin acte şi mărturii
autentice ' ' . Gheorghe Brătianu s-a adresat cu bună ştiinţă tradiţiei culte româneşti
deoarece o încadra în tradiţia universală şi mai ales europeană. El însă pornea de la
premisa că: "împletirea unui fapt istoric cu elemente de legendă şi folclor îngreunează
desigur sarcina ce revine criticii, dar nu justifică în nici un caz o atitudine negativă de
principiu faţă de împrejurările povestite" 12 • Autorul nu reia o discuţie, nu aduce într-o
controversă doar probe noi de o parte şi de alta, ci propune un punct de vedere inedit,
ca o "conditio sine qua non" pentru înţelegerea raportului traditie-istorie şi anume
trecerea de la confruntare la interpretare, ceea ce reprezintă noutatea şi modernitatea
metodei sale.
Ce înţelege Gheorghe Brătianu prin noţiunea de tradiţie?
Datele "păstrate de izvoare istorice, altele decât documentele sau
monumentele contemporane, în înţelesul strict al cuvântului" 1 3
Altfel, cartea sa demonstrează că tradiţia păstrată de sursele istorice, chiar
dacă descrie întâmplări mai vechi decât datează acele scrieri, conţine, elirninând
anacronismele şi fanteziile - un sâmbure de adevăr ce nu poate fi nesocotit şi nici
înlăturat.
"Deacălecatul" în interpretarea pe care o dă Gheorghe Brătianu tradiţiei, nu
reprezintă cucerirea unor teritorii pustii, ci expresia realizării printr-un act politic, a
unei unităţii de fapt. Legenda vine sa-i confere prestigiul, să o înscrie în rândul marilor
evenimente istorice, să dea dimensiuni de proporţii mitice unui moment de importanţă
vitală pentru istoria românilor.
Relevantă pentru încheiere poate fi definiţia pe care M. Eliade o dă tradiţiei în
raport cu istoria: "Mitul şi legenda sunt adevărate în alt sens decât, de exemplu, o
realitate istorică este adevărată. E vorba de două moduri diferite de a fi în lume, de
11

Ibidem, p. LXX (Studiu introductiv).

12 Ibidem, p. LXX-LXXI.
13

Ibidem, p.LXXJL
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două perspective diferite ale spiritului în interpretarea lumii, modalitate de a fi şi
activităţi ale spiritului care de altfel nu se exclud deloc Un popor ca şi un individ poate
fi conştient de răspunderile sale în faţa istoriei, poate să şi le asume curajos continuând
să se bucure de veghile mituri şi legende şi să creeze altele deoarece acestea vorbesc
despre alte dimensiuni ale existentei umane"14•

THE IMPORTANCE OF THE DISMOUNT FROM ARGES
IN THE CONCEPTION OF GHE. BRATIANU

SUMMARY
The foundation of the Romanian medieval states bas been a process of long
standing. According to Ghe. Bratianu, this process has its origin in the historic
tradition wrote down by the Romanian medieval historians.

14

Ibidem, p.

LXXVI.
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