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STRĂINI ŞI PĂMÂNTENI. DEMNITĂŢI ŞI STATUT SOCIAL 

FANARIOŢI ŞI BOIERI LA GRANIŢELE IMPERIILOR. DESPRE 
LOIALITATE ŞI SUPUŞENIE ÎN SECOLUL AL XVIII-LEA* 

CONSTANŢA VINTILĂ** 

„Vodă au murit şi de a lui jale noi trebuie să ne bucurăm.”1 
 

La 1711, la Stănileşti pe Prut, se decidea nu numai soarta a două mari imperii, 
ci şi destinul unor oameni care s-au poziţionat de-o parte sau de alta, urmându-şi 
stăpânii şi confirmându-şi sau infirmându-şi loialităţile. Înfrângerea Rusiei şi a aliatului 
ei, micul principat al Moldovei, determina exilul prinţului Dimitrie Cantemir şi al 
facţiunii boiereşti care îl însoţise în această aventură. Ion Neculce, marele hatman 
al Moldovei, se afla printre boierii care şi-au urmat stăpânul şi patronul în Rusia. 
Sfetnic apropiat al domnului Moldovei, el fusese unul dintre susţinătorii planurilor 
de alianţă cu Rusia. Ajuns în Rusia, Neculce s-a gândit la patria pe care o lăsase în 
urmă, la averea care s-ar fi risipit în lipsa lui, la poziţiile de putere deţinute şi a 
cerut permisiunea de a se întoarce în Moldova. Dorinţa boierului a fost interpretată 
de către Dimitrie Cantemir ca o formă de nesupunere şi sancţionată ca atare prin 
refuzul acordului de repatriere. În acelaşi timp, întoarcerea în Moldova era la fel de 
problematică: însoţindu-l pe Cantemir, boierul se arătase infidel noului domn, dar 
şi sultanului2. Veacul al XVIII-lea, prin numeroasele schimbări de domnie, dar şi 
prin conflictele dintre marile imperii din jur, induce numeroase poziţionări, pribegii 
şi refasonări ale noţiunilor de loialitate, apartenenţă şi statut social.  

În acest articol îmi propun să analizez relaţia dintre dregătorie, statut social şi 
loialitate. Voi purcede într-o primă etapă la cercetarea ascensiunii sociale şi politice 
a boierilor la cele mai înalte dregătorii din sfatul domnesc prin prisma etnicităţii, a 
statutului social şi a loialităţii. În cea de-a doua etapă mă voi opri asupra manierei 
                                                      

* Acest studiu a beneficiat foarte mult de pe urma sugestiilor, criticilor şi lecturilor făcute de 
domnul profesor Andrei Pippidi şi de colegul meu Michał Wasiucionek, cărora le mulţumesc pe 
această cale. De asemenea, întreaga mea recunoştinţă se îndreaptă către Lidia Cotovanu, care mi-a 
oferit un ajutor nepreţuit prin partajarea bibliotecii ei online. Acest studiu a fost susţinut de proiectul 
Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe (LuxFaSS), cu numărul ERC-
2014-CoG no. 646489, finanţat de European Research Council şi găzduit de Colegiul Noua Europă 
(New Europe College – NEC), Bucureşti. 

** Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti / Colegiul Noua Europă, Bucureşti; cvintila 
ghitulescu@gmail.com. 

 
1 Iordache Golescu, Scrieri alese, ed. Mihai Moraru, Bucureşti, 1990, p. 132. 
2 Cu privire la viaţa şi cariera lui Ion Neculce, vezi Mihai-Bogdan Atanasiu, Din lumea cronicarului 

Ion Neculce. Studiu prosopografic, Iaşi, 2015.  
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de identificare şi de fasonare a unui statut social în raport cu poziţia de putere 
deţinută la un moment dat în cercurile din sud-estul Europei. Voi arăta cum procesul 
de self-fashioning contribuie la sublinierea unui prestigiu social şi la propagarea 
unei reprezentări sociale destinate a susţine pretenţiile boierilor de promovare socială. 
Voi încheia cu un studiu de caz menit să oglindească identităţile şi loialităţile fluide 
asumate de elitele sud-est europene.  

 
ÎN CĂUTAREA GRECILOR 

 
Preluarea tronurilor din Ţara Românească şi Moldova de către fanarioţi schimbă 

paradigma politică şi socială a elitelor. Chiar dacă regimul fanariot, cum este îndeobşte 
cunoscut în istoriografia română, pare să se fi instalat cu mult timp în urmă, modificări 
importante cu privire la structurarea jocurilor de pe scena politică au cu adevărat loc 
odată cu secolul al XVIII-lea3. Elitele politice (aşa-zis autohtone) se confruntă cu 
două tipuri de provocări în definirea statutului social şi a loialităţilor politice: infuzia 
importantă de personaje noi în ţesutul social şi reformele sociale întreprinse de 
Constantin Mavrocordat. 

Dar să le luăm pe rând. Până la decapitarea lui Constantin Brâncoveanu (1688–
1714) şi retragerea lui Dimitrie Cantemir (1710–1711) în Rusia, grupările politice 
îşi disputau între ele influenţa şi puterea pe lângă domni. Aceste grupări se structurau 
în funcţie de interesele imediate, de afinităţile politice şi de relaţiile de rudenie. 
Deşi se defineau ca „boieri pământeni”, prin opoziţie faţă de „boierii greci”, o analiză 
a structurii etnice arată că, de fapt, elementele externe primau în constituirea alianţelor 
sociale şi politice, iar nu etnia. Exemplul cel mai concludent este oferit de conflic-
tele politice din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în care „partida pământeană” 
era condusă de familia Cantacuzino, în vreme ce în fruntea „partidei greceşti” se 
afla familia Băleanu. Pe scurt, urmaşii Cantacuzinilor bizantini deveniseră repede 
şi recent boieri „pământeni” care apărau interesele ţării de adopţie, în timp ce boierii 
autohtoni se înstrăinaseră prin alianţele lor cu „grecii”, preluându-le ideile şi interesele. 
Analize amănunţite arată că taberele nu puteau nicidecum să fie divizate etnic şi că 
interese comune duceau la constituirea facţiunilor din arena politică4. 
                                                      

3 Andrei Pippidi, Phanar, Phanariotes, Phanariotisme, în „Revue des études sud-est européennes”, 
13, 1975, nr. 2, p. 231−239. 

4 Acest aspect s-a bucurat de abordări ample din partea cercetătorilor. Vezi în acest sens idem, 
Tradiţia politică bizantină în ţările române în secolele XVI–XVIII, Bucureşti, 2001; Bogdan Murgescu, 
„Fanarioţi” şi „pământeni”: religie şi etnicitate în definirea identităţilor în ţările române şi în Imperiul 
Otoman, în idem, Ţările române între Imperiul Otoman şi Europa creştină, Iaşi, 2012; Radu G. Păun, 
Some Remarks about the Historical Origins of the “Phanariot Phenomenon” in Moldavia and Wallachia 
(16th–19th Centuries), în Greeks in Romania in the Nineteenth Century, ed. Gelina Harlaftis, Radu G. Păun, 
Athens, 2013, p. 47–94; Michał Wasiucionek, The Ottomans and Eastern Europe. Borders and Political 
Patronage in the Early Modern World, London, New York, 2019; Constantin Iordachi, From Imperial 
Entanglements to National Disentanglement: The “Greek Question” in Moldavia and Wallachia, 1611–
1863, în Entangled Histories of the Balkans, vol. I, National Ideologies and Language Policies, ed. Roumen 
Daskalov, Tchavdar Marinov, Leiden, 2013, p. 67–148; Constantin Iordachi, Liberalism, Constitutional 
Nationalism, and Minorities: The Making of Romanian Citizenship, c. 1750–1918, Leiden, 2019.  
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Clasa boierilor, împărţită în boieri mari şi boieri mici, avea propriile criterii 
de definire şi recunoaştere socială care îi permiteau accesul la importante dregătorii 
din sfatul domnesc şi, ca atare, accesul la resurse materiale şi simbolice. Boierii cei 
mari se defineau prin apartenenţa la un neam străvechi şi deţinerea de mari proprietăţi 
latifundiare. Aceste criterii le asigurau dreptul de a pretinde dregătorii importante 
în sfatul domnesc şi în administraţia celor două ţări. În fapt, marii boieri se grupau 
în jurul a câtorva zeci de familii atât în Valahia, cât şi în Moldova. Strategiile 
matrimoniale îi ajutaseră să îşi menţină puterea şi statutul de castă privilegiată. Pe 
parcursul secolului al XVII-lea, personaje noi, venite din Balcani, au pătruns în 
interiorul cercurilor de putere, croindu-şi drum către dregătoriile aducătoare de 
venituri şi prestigiu social. Într-o analiză dedicată Moldovei, Radu Păun arăta că 
procentajul „greco-levantinilor” care au reuşit să se insereze în rândul dregătorilor 
din sfatul domnesc se situa la 20–25% din totalul membrilor5. Valahia se afla în 
aceeaşi situaţie, unii dintre domni sprijinind ascensiunea socială şi politică a unor 
personaje etnice diferite ca răsplată pentru fidelitatea şi serviciile aduse. În acelaşi 
timp, domnii îşi creau propriile alianţe politice şi „rezervoare de fidelitate”6 pentru 
a se menţine la putere cât mai mult timp. Termenul de „greci”, cum apare în sursele 
istorice contemporane, acoperă, de fapt, o populaţie cu o identitate etnică diversă, dar 
legată prin confesiunea ortodoxă şi folosirea limbii greceşti în dezvoltarea afacerilor 
comerciale7. Unii istorici au preferat să folosească denumirea de „greco-levantini”, 
concept care ar permite integrarea unei populaţii venite din Levant (cum ar fi ragusanii 
sau slavii italienizaţi), alături de ortodocşi din Balcani (greci, albanezi sau aromâni), 
printre personajele care au jucat un rol pe scena politică din Principatele danubiene8.  

Cu secolul al XVIII-lea, creşte numărul „grecilor” prezenţi în ţările române, 
unii veniţi în suita domnilor fanarioţi, alţii în căutarea unei vieţi mai bune. În acest 
articol, îi introducem pe cei de la vârful piramidei, care vin în anturajul domnilor 
fanarioţi şi declanşează repoziţionarea boierilor autohtoni. 

O analiză statistică realizată pentru Valahia arată că familiile boiereşti locale 
au continuat să deţină monopolul asupra înaltelor dregătorii într-o proporţie de 
74,3%, urmate de „familiile românizate”, cu 13,7%9. Autorii studiului nu oferă o 
explicaţie pentru termenul de „familii românizate”, presupunem doar că ar fi vorba 
                                                      

5 Radu G. Păun, Les grands officiers d’origine gréco-levantine en Moldavie au XVIIe siècle. 
Offices, carrières et stratégie de pouvoir, în „Revue des études sud-est européennes”, XLV, 2007,  
nr. 1–4, p. 155.  

6 Ibidem. 
7 Radu G. Păun, Les Gréco-Levantins dans les pays roumains: voies de pénétration, étapes et 

stratégies de maintien, în „Studia Balcanica”, 25, 2006, p. 304–316; Lidia Cotovanu, Migration et 
mutation identitaires dans l’Europe du Sud-Est (vue de Valachie et de Moldavie, XIVe–XVIIe siècles), 
teză de doctorat, EHESS, Paris, 2014.  

8 Radu G. Păun, Stratégies de famille, stratégies de pouvoir: les Gréco-Levantins en Moldavie 
au XVIIe siècle, în Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans (16th–20th Centuries) / 
Comportements sociaux et stratégies familiales dans les Balkans (XVIe–XXe siècles), ed. Ionela 
Băluţă, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Mihai-Răzvan Ungureanu, 2008, p. 17.  

9 Dan Berindei, Irina Gavrilă, Analyse de la composition de l’ensemble des familles de grands 
dignitaires de la Valachie au XVIIIe siècle, în Comunicaciones al XV Congreso Internacional de las 
Ciencias Genealógica y Heraldica, Madrid, 1983, p. 73.  
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despre familii realizate prin căsătorii mixte, care au decis să îşi continue viaţa şi 
carierele în Valahia. Din aceeaşi statistică, se observă preferinţa „greco-fanarioţilor” 
pentru dregătoriile de mare postelnic şi mare spătar (59,4%) şi mai apoi pentru 
dregătoria de mare hatman (75%). Explicaţia pentru aceste preferinţe rezidă în 
legăturile destul de strânse dintre aceste oficii şi domn; pentru a le controla, 
domnul prefera să numească un apropiat10. Însă, potrivit autorilor acestei analize, 
cea mai importată dregătorie din sfatul domnesc, cea de mare vistier, era totuşi 
deţinută de boierii locali, într-o proporţie de 82%, deşi, prin intermediul acestei 
dregătorii, domnii controlau resursele financiare ale ţării. Autorii explică această 
situaţie prin încrederea acordată unui boier pământean care se presupunea că ar fi 
cunoscut mai bine problemele locale11. Chiar dacă au venit însoţiţi de un grup de 
susţinere, domnii fanarioţi au încercat tot timpul să îşi recruteze clienţi din rândul 
elitei autohtone, fidelizând-o prin oferirea de dregătorii şi privilegii. Cel numit în 
dregătoria de mare vistier, de exemplu, nu era un boier oarecare. Odată cu dregă-
toria, boierul accepta colaborarea cu domnul fanariot şi apropiaţii săi, prin includerea 
în reţea. Supunerea şi loialitatea erau condiţionate de menţinerea în dregătorie. În 
aceste condiţii, boierii locali intrau în jocul fanarioţilor pentru beneficiile unei astfel 
de poziţii. Unii dintre ei au mers mai departe, punând în practică strategii matrimoniale 
sau alianţe spirituale care să consolideze o reţea şi să contribuie la securizarea 
loialităţilor. Prin intermediul căsătoriei, fanarioţii căpătau dreptul de a cumpăra 
proprietăţi în Valahia şi Moldova. Vânzarea unui bun imobiliar era strict reglementată 
de obiceiul pământului, proprietatea patrimonială fiind apărată de dreptul de 
preempţiune (protimisis). Rudele aveau prioritate în cazul vânzării unei părţi din 
patrimoniu şi doar refuzul lor le dădea celorlalţi potenţiali cumpărători, „străini” 
din afara comunităţii, posibilitatea de achiziţionare12. Totuşi, o astfel de vânzare 
punea probleme pe termen lung pentru că o rudă avea dreptul să se răzgândească şi 
să invoce dreptul de preempţiune, stricând contractul. Analiza documentelor arată 
că astfel de vânzări erau mai tot timpul contestate, iar „străinul”, intrat în comu-
nitatea patrimonială prin cumpărare, putea fi înlăturat, restituindu-se banii.  

Cea de-a doua provocare, invocată mai sus, se leagă de reformele adminis-
trative promovate de domnul fanariot Constantin Mavrocordat. Mavrocordat condi-
ţionează dregătoria de calitatea de nobil: numai cine deţinea o demnitate în aparatul 
administrativ era considerat nobil; pentru funcţia prestată deţinătorul era recompensat 
cu un salariu13. Atât salarizarea introdusă de Constantin Mavrocordat prin reformele 
sale, cât şi asimilarea boieriilor într-un sistem administrativ, măsuri evidente de 
birocratizare şi modernizare, au sporit preocuparea pentru slujbe şi mai ales dependenţa 
                                                      

10 Ibidem, p. 74.  
11 Ibidem, p. 75. 
12 Instituţii feudale din ţările române. Dicţionar, coord. Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu, 

Bucureşti, 1988, p. 391. 
13 Şerban Papacostea, La grande charte de Constantin Mavrocordato (1741) et les réformes en 

Valachie et en Moldavie, în Symposium « L’Époque phanariote », Thessaloniki, 1974, p. 365–367; 
Gheorghe Brătianu, Două veacuri de la reforma lui Constantin Mavrocordat, 1746–1946, în „Analele 
Academiei Române. Memoriile Secţiunii istorice”, s. a III-a, XXIX, 1946, p. 395–461.  
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de puterea politică. Boierii au preluat reformele lui Mavrocordat, dar nu au renunţat 
la criteriile de departajare sociale folosite până atunci: vechimea neamului şi deţi-
nerea de proprietăţi.  

Statistica contemporană ne spune, aşadar, că boierii locali nu aveau de ce să se 
teamă din moment ce doar un sfert dintre deţinătorii dregătoriilor erau „greci”. Dar 
acest fapt nu însemna că boierii nu se simţeau ameninţaţi de prezenţa străinilor veniţi 
în Moldova şi Valahia în compania fanarioţilor, dovedindu-se competitori neloiali în 
accesul la vârful puterii. Ion Neculce, un boier şi cronicar contemporan acestei 
situaţii, exprimă poate cel mai bine această situaţie: „aşea socotesc eu cu firea mea 
aceasta proastă: când a vrea Dumnezeu să facă să nu fie rugină pe fier şi turci la 
Ţarigrad să nu fie şi lupii să nu mânânce oile în lume, atunci poate nu vor fi nici greci 
în Moldova şi în Ţara Munteniască, nici or fi boiari, nici or putea mânca aceste doao 
ţări cum le mânâncă [...] Focul îl stângi, apa o ezăşti şi o abaţi pe altă parte, vântul 
când bate, te dai în lături, întrâ-un adăpost şi te odihneşti, soarele intră în nor, noaptea 
cu întunerecul trece şi să face iar lumină; iar la grec milă sau omenie sau dreptate sau 
nevicleşug, nici unele de acestea nu sunt, sau frica lui Dumnezeu.”14 Grecii descrişi 
de Neculce în istorioarele sale sunt creştini ortodocşi, un pic mai abili în mânuirea 
banilor şi a afacerilor comerciale decât moldovenii. Aşa cum observa Radu G. Păun, 
accesul direct la dregătorii uşura alogenilor drumul către „înalta societate”15, 
oferindu-le o pârghie importantă în competiţia pentru resursele economice. Favoriţi 
ai domnilor, „grecii” primeau funcţii fără să fi parcurs un cursus honorum sau să fi 
fost conectaţi la viaţa cetăţii prin proprietăţi sau alte activităţi economice. În absenţa 
unor studii, este greu de ştiut cine deţinea cu adevărat puterea în interiorul curţii 
domneşti. Cine lua decizia politică? Care dregători din preajma domnului se bucurau 
cu adevărat de putere şi influenţă în sfatul domnesc? Marele ban şi marele vornic 
erau cele mai importante dregătorii ale sfatului domnesc, dar oare erau ele şi cele 
care concentrau puterea de decizie? Fiecare domn fanariot a deplasat centrul deciziei 
către membrii reţelei din care făcea parte. Controlarea resurselor se făcea prin numirea 
unor apropiaţi în fruntea unor dregătorii capitale. Resursele economice se strângeau 
din comercializarea sării, a cerii, a untului, a animalelor şi a pieilor, precum şi din 
strângerea dăjdiilor. Domnul fanariot arenda exploatarea ocnelor de sare, de cele mai 
multe ori, unor membri ai reţelei sale, în timp ce acorda importanţă dregătoriilor în 
funcţie de persoana numită şi nu de locul în ierarhie. Aceste strategii aflate totdeauna 
la dispoziţia domnului fanariot îi îndepărtau pe boieri de resurse, lăsându-i la 
discreţia şi mila stăpânului. 

 
CURIALIZAREA BOIERIMII 

 
„Niciodată din Bucureşti nu ieşia să meargă la satele lui”, scrie Mihai 

Cantacuzino despre Iordache Creţulescu, care a ocupat dregătoria de mare vornic 
                                                      

14 Ion Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O seamă de cuvinte, ed. Gabriel Ştrempel, 
Bucureşti, 1982, p. 301. 

15 Radu G. Păun, Stratégies de famille, p. 20.  
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timp de 27 de ani (1719–1746) în ciuda schimbărilor de domnie şi a facţiunilor 
politice de la vârful guvernării. Portretul schiţat de Mihai Cantacuzino arată 
capacitatea extraordinară de adaptare a boierului la gândirea politică şi economică 
a epocii. Nu ştim ce lecturi a avut sau dacă pur şi simplu Iordache Creţulescu a ştiut 
să speculeze schimbările vremurilor, prelucrându-le şi asumându-le în prefacerea 
de sine. Mai întâi de toate, boierul a înţeles foarte repede că moşiile reprezentau un 
capital economic şi simbolic important, dar pentru a fi întreţinute era nevoie de 
resurse financiare şi de putere. În al doilea rând, după decapitarea socrului său, 
Constantin Brâncoveanu, el şi-a dat seama că centrul de putere s-a deplasat spre 
fanarioţi, care aveau nevoie de „funcţionari” loiali şi pricepuţi în exploatarea provinciei 
şi nu de boieri mândri de ighemoniconul lor, simandicoşi, dar conflictuali şi nesta-
tornici16. Se spunea despre el că a slujit cu acelaşi devotament şi loialitate toţi 
domnii, ţinându-se cât mai departe de intrigile politice, dar cât mai aproape de 
curtea domnească; că a păstrat echilibrul între slujbă şi viaţa privată („el niciodată 
nu vorbia în casa sa de orice din cele ce se întâmplau la Curte sau de casele altora”); 
că a afişat cumpătare, ba chiar sărăcie atât în viaţa de familie, cât şi în apariţiile 
publice („prea scump la cheltuiala casei era, şi prost îmbrăcate slugile lui; bani cu 
împrumut nicicum nu da, măcar cu întreit preţ de zăloage”), preferând să trăiască 
retras şi înconjurat doar de familia sa17. Comportamentul boierului era determinat 
de noile circumstanţe politice şi de competiţia pentru resurse.  

După cum observa şi Michał Wasiucionek, părăsirea capitalei presupunea un 
risc foarte mare: boierul absent putea fi discreditat de către oponenţii săi18. Totodată, 
pentru a avea acces la informaţie, boierimea moldavă şi valahă s-a curializat şi a 
încercat să se afle în proximitatea curţilor domneşti. Boierii au părăsit încet, încet 
reşedinţele ridicate pe moşiile lor pentru a-şi clădi case în capitale şi cât mai 
aproape de centrul de putere19. Deja la începutul secolului al XIX-lea, consulul 
englez William Wilkinson constata abandonarea moşiilor şi a conacelor de către 
boieri pentru a fi prezenţi în capitale: „Abia se duc să-şi vadă moşiile pe care unii 
le dau cu arendă pe mai mulţi ani cu mult sub valoarea <lor reală>, când găsesc 
arendaşi care se învoiesc să le plătească anticipat toată arenda. Clădesc conace 
frumoase fără să aibă de gând să le locuiască vreodată şi acestea se dărapănă în 
câţiva ani. Aşezările cele mai minunate din frumoasa lor ţară nu au puterea să-i 
atragă şi ei nici nu au obiceiul să-şi părăsească reşedinţa lor de la oraş în niciun 
anotimp al anului.”20 Lăsate la voia întâmplării sau pe mâinile arendaşilor, moşiile 
                                                      

16 Iordache Creţulescu era căsătorit cu Safta, fiica lui Constantin Brâncoveanu şi a Maricăi. 
Pentru detalii vezi şi Mariana Lazăr, Spre lumea „de dincolo”, trecând împreună prin lumea pămân-
teană. Marele vornic Iordache Creţulescu şi soţia sa, domniţa Safta Brâncoveanu, în Mihai Dim. 
Sturdza la 80 de ani. Omagiu, ed. Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, 2014, p. 799–822. 

17 Mihai banul Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, ed. Nicolae Iorga, Bucureşti, 1902,  
p. 372–373. 

18 M. Wasiucionek, op. cit., p. 43.  
19 George D. Florescu, Din vechiul Bucureşti. Biserici, curţi boereşti şi hanuri între anii 1790–

1791 după două planuri inedite, Bucureşti, 1935.  
20 William Wilkinson, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia: With 

Various Political Observations Relating to Them, London, 1820, p. 148–149. 
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susţineau faima şi măreţia unui mare boier, dar nu şi resursele economice. De aici 
provenea nevoia de a fi totdeauna în slujbe înalte, de a aranja scena politică astfel 
încât aceste slujbe să rămână în familie. Nobleţea ajungea astfel să fie ataşată funcţiei, 
iar nu persoanei, după cum observa diplomatul francez Charles de Bois-le-Comte 
în raportul său către contele de Rigny21. Lupta pentru dregătorii din sfatul domnesc 
şi opoziţia faţă de numeroaselor înnobilări (acordarea de titluri fără conţinutul efectiv 
al unei dregătorii) par cât se poate de legitime. Această situaţie îi transforma în 
„neguvernabili” pe munteni, dar le dădea şi „forţa” de a deţine mai totdeauna „frânele 
administraţiei” şi puterea politică22, mai puţin interesaţi de această „goană” fiind 
moldovenii, după cum scria boierul şi memorialistul Nicolae Suţu: „boierii moldo-
veni, mult mai atenţi la interesele lor materiale, sunt mult mai preocupaţi de exploa-
tarea domeniilor lor decât de căutarea unor dregătorii. Din acest motiv, au fost 
totdeauna mai independenţi şi au ştiut să reziste domniei atunci când interesele 
publice o cereau. Muntenii au fost mai maleabili şi mai înclinaţi spre a trage tot 
felul de sfori în ocuparea unor dregătorii şi deci mai puţin docili.”23 Dar înaintea lui 
Suţu, consulul francez Charles Reinhard văzuse şi el această diferenţă24; observaţia 
este reluată şi de Wilkinson: „boierii din Moldova, întocmai ca şi cei din Ţara 
Românească, sunt mari stăpâni de pământ, dar ei acordă mult mai multă atenţie şi 
<mai mult> timp îngrijirii moşiilor lor, care constituie principalul <lor> izvor de 
câştig.”25 Dezinteresul faţă de lucrul moşiilor accentuează dependenţa de dregăto-
riile oferite de domn şi implicit de puterea politică. „Aşteptând mila stăpânirii”, după 
cum scrie Dinicu Golescu la început de secol al XIX-lea, „noi numai ne naştem şi 
putrezim în oraş”. Or această aşteptare nu este uşoară – „câte cinci şi zece ani sau 
până ne va veni rândul” – şi aduce o totală abandonare a moşiilor, a adevăratei bogăţii 
în favoarea dorinţei de a „domni”26. 

 
ALFA ŞI OMEGA. PATRONAJ ŞI RUDENIE 

 
Fanarioţii au fost însoţiţi la posturile lor de o camarilă, oferind funcţii cheie 

unor apropiaţi, astfel încât să-şi menţină puterea cât mai mult şi să-şi asigure o cât 
                                                      

21 Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, coord. Paul Cernovodeanu, 
Daniela Buşă, s.n., vol. III, Bucureşti, 2007, p. 124; Vezi şi Gheorghe Platon, Alexandru Florin 
Platon, Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context european, evoluţie socială şi politică 
(date statistice şi observaţii istorice), Bucureşti, 1995, p. 69, nota 42.  

22 Călători străini … în sec. al XIX-lea, coord. Paul Cernovodeanu, Daniela Buşă, vol. III, p. 124. 
23 Nicolas Soutzo, Mémoires du prince Nicolas Soutzo, grand-logothète de Moldavie, 1798–

1871, ed. Panaïoti Rizos, Vienne, 1899, p. 356; vezi şi Gh. Platon, Al. F. Platon, op. cit., p. 69. 
24 Călători străini … în sec. al XIX-lea, s.n., vol. I, coord. Georgeta Filitti, Beatrice Marinescu, 

Bucureşti, 2004, p. 254–255. 
25 Ibidem, p. 641. 
26 Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriii mele, Costandin Radovici din Goleşti, făcută în anul 

1824, 1825, 1826, ed. M. Iorgulescu, Bucureşti, 1977, p. 116. Ipoteza este susţinută şi de istoricii 
Gheorghe Platon şi Alexandru Florin Platon. Astfel, într-o analiză foarte amănunţită asupra Moldovei, ei 
observă că boierii munteni erau mult mai legaţi de funcţiile şi rangurile administrative, ele constituind în 
mare parte suportul economic, în timp ce boierimea moldavă a reuşit să îşi păstreze o oarecare inde-
pendenţă, datorită implicării în exploatarea moşiilor (Gh. Platon, Al. F. Platon, op. cit., p. 87).  
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mai bună exploatare a resurselor. Nou-veniţii se bazau în primul rând pe protecţia 
oferită de patronul lor. Accesul direct şi imediat la dregătorie avea însă vulnerabi-
litatea sa: dependenţa de bunăvoinţa patronului, în acest caz domnul fanariot, care, 
la rândul lui, depindea de bunul-plac al sultanului. În atari condiţii, „grecii fanarioţi” 
trebuiau să găsească pârghii pentru construirea unei stabilităţi şi asigurarea unui viitor.  

Înainte de a sosi la Iaşi sau Bucureşti, ei îşi creau reţele de susţinere trans-
frontaliere care să îi ajute în accesul la dregătorii. Fanarioţii nu aveau limite terito-
riale în trasarea unor reţele cât mai extinse, iar mânuirea limbilor străine îi ajuta în 
promovarea personală. Cultivarea şi întreţinerea a cât mai multor relaţii personale 
se dirija către structurarea unei reţele în care patronii şi clienţii se susţineau reciproc 
în promovarea unor interese comune. Boierii locali clamau vechimea şi prestigiul 
neamului în accesul la dregătorii, dar aceste două criterii nu erau suficiente în 
numirea în posturi importante. Strategiile matrimoniale erau cele care contribuiau la 
construirea unor legături durabile şi profitabile pe termen lung. Ion Neculce îl oferă 
ca exemplu pe boierul Iordache Ruset (Rosetti), devenit unul dintre cei mai importanţi 
factori de putere din Moldova. Iată ce scrie: „gândiia Iordache că iară a aduce pre 
Mihai-vodă din Ţarigrad, de l-a face domn aice în ţară, să fie iară el alfa şi omega, 
după cum era mai nainte de stăpâniia domnii de la turci.”27 Momentul unei astfel de 
inserţii este foarte important: 1711, când Dimitrie Cantemir alege Rusia şi pe ţarul 
Petru I în detrimentul Imperiului Otoman, care îl numise, de altminteri, pe tronul 
Moldovei. Or, în acest moment de verificare a credinţei şi a loialităţilor, boierii s-au 
orientat în funcţie de propriile interese şi apartenenţe politice şi sociale. Iordache 
Ruset se opusese alianţei cu ţarul Petru I, manevrând cu dibăcie relaţiile şi influen-
ţele avute printre boieri, fanarioţi şi dregători otomani pentru aducerea pe tron a 
nepotului său, Mihai Racoviţă28. Intrigile lui au stârnit mânia ţarului, care a trimis 
să fie prins şi închis la Kiev timp de doi ani29.  

Cum reuşise Iordache Ruset să strângă atât de multă putere? Care-i fuseseră 
pârghiile politice şi sociale folosite în ascensiune? Personajul de care ne vom ocupa 
mai jos este unul dintre mulţi alţi dregători „greci” care au reuşit să deţină o putere 
imensă la un moment dat, iar în rândurile de faţă vom încerca să aflăm pe ce căi a 
fost posibil acest lucru30.  
                                                      

27 Ion Neculce, op. cit., p. 557–558.  
28 Mihai Racoviţă era fiul Ion, mare vornic al Moldovei. Sora lui Ion, Safta, era căsătorită cu 

Iordache Ruset.  
29 Va fi eliberat în 1714, la intervenţiile cuscrului său, Constantin Brâncoveanu.  
30 În 18 aprilie 1763, Pierre de La Roche îi scria prietenului său, Francesco Giuliani, 

următoarele: „domnul postelnic Alexandru este aici Dumnezeu care aduce ploaia”. Aşadar, lui ar fi 
trebuit să i se adreseze dacă dorea să i se rezolve o problemă, bine şi urgent, în Moldova. La Roche, 
secretarul francez al domnului Ioan Callimachi, se referea la Alexandru Ipsilanti, mare postelnic în 
divanul ţării Moldovei. Alexandru Ipsilanti era fiul dragomanului Ioan Ipsilanti şi al Smarandei 
Mamona; se născuse pe undeva prin Asia Mică şi avea să fie mare dragoman al Porţii înainte de a fi 
răsplătit cu tronul celor două provincii dunărene (Nicolae Iorga, Documente privitoare la familia 
Callimachi, vol. II, Bucureşti, 1903, p. 316). 
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Rădăcinile neamului Ruset (Rossetos, Rosetti) se duc până în Genova seco-
lului al XIII-lea, de unde un Ioanes Rossetos ar fi plecat către Constantinopol, s-ar 
fi căsătorit, trecând la ortodoxie, reuşind, astfel, să intre în rândul aristocraţiei 
bizantine31. Date concrete şi verificabile apar abia în secolul al XVII-lea, cu 
Laskaris Rossetos, mare logofăt al patriarhiei din Constantinopol, căsătorit cu Bella, 
fiica lui Ioan Cantacuzino. După Radu Rosetti, acesta ar fi tatăl lui Constantin 
cuparul32 şi al lui Antonie Ruset, fondatorii neamului Ruset din Ţara Românească 
şi Moldova33. După Eugène Rizo-Rangabé, Constantin cuparul n-ar fi fost fiul lui 
Laskaris Rossetos, ci doar contemporan cu acesta, exercitând diferite dregătorii în 
siajul domnilor din Ţara Românească şi Moldova şi reuşind să câştige o mare influenţă 
la Poartă34. Iordache Ruset şi-a început cariera în Ţara Românească, construind 
împreună cu cei patru fraţi ai săi o reţea care îşi întindea tentaculele până la Istanbul. 
Căsătorit cu Maria, fiica lui Dabija vodă şi soră cu Dafina, soţia lui Gheorghe Duca 
vodă, a investit energie, timp, bani şi influenţă pentru aducerea pe tronurile celor 
două ţări a unor domni favorabili. Manole (Manolache), Scarlat (Scarlatache), 
Lascăr (Lascarache) şi Mihai (Mihalache) Ruset au jucat alături de el. Primii doi au 
reprezentat interesele domnilor la Poartă în calitatea lor de capuchehăi, în timp ce 
ceilalţi doi s-au aflat când în Moldova, când în Ţara Românească pe arena politică, 
încuscrindu-se cu boierii locali, punând bazele unor reţele astfel încât să deţină 
controlul politic35. Când Maria a murit, Iordache Ruset s-a recăsătorit cu Ecaterina, 
fiica lui Nicolae Racoviţă şi mătuşa lui Mihai Racoviţă36. Căsătoria îl introducea 
într-o altă reţea transfrontalieră, dar îi aducea şi o zestre însemnată. Stabilindu-se 
definitiv în Moldova şi cu ajutorul zestrei, Iordache Ruset a început să ridice un 
imperiu latifundiar, cumpărând cu asiduitate sat după sat. Pentru a prinde rădăcini cât 
mai adânci în patria de adopţie, a dezvoltat o politică matrimonială abilă, căsă-
torindu-şi fiii şi fiicele în rândul celor mai de seamă familii boiereşti din Ţara 
Românească şi Moldova.  

La 1710, personajul stârnea ură, frică şi invidie deopotrivă. Boierii îşi exprimau 
nemulţumirea şi temerea într-o scrisoarea adresată lui Nicolae Mavrocordat: „Iordachi 
vornicul, fiind aci om străin de ţară, cu ajutorul fraţilor săi care erau capuchehaiele 
la Poarta împărătească, ne-a ruinat toată ţara, schimbând des pe domnii care nu-i 
erau pe plac, făcând astfel cheltuieli foarte grele, fără ştirea ţării. De asemenea, a 
călcat în picioare şi a nesocotit toate casele boiereşti, ruinând cu totul pe cele mai 
                                                      

31 Radu Rosetti, Amintiri. Ce am auzit de la alţii. Din copilărie. Din prima tinereţe, Bucureşti, 
2013, p. 19. 

32 Era numit astfel pentru că a deţinut dregătoria de cupar. Fiii lui vor fi cunoscuţi şi sub 
numele de „Cupăreşti”.  

33 R. Rosetti, op. cit., p. 20. 
34 Eugène Rizo-Rangabé, Livre d’or de la noblesse phanariote en Grèce, en Roumanie, en Russie 

et en Turquie, par un phanariote, Athènes, 1892, p. 113. 
35 Pentru carierele politice ale acestor fraţi vezi Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători 

din Ţara Românească şi Moldova, Bucureşti, 1971, p. 436–440. 
36 Mihai Racoviţă a ocupat de mai multe ori tronul din Ţara Românească (1730–1731, 1741–1744) 

şi Moldova (1703–1705, 1707–1709, 1716–1726). 
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multe dintre ele.”37 Nicolae Mavrocordat îl ura tocmai pentru această abilitate de a 
sesiza orice oportunitate, de a-şi ţese cu perseverenţă reţele de rudenie, plasându-şi 
fiii, fiicele şi nepoţii în familiile bogate şi cu influenţă politică. Adevăratul motiv 
era totuşi dat de teama că Iordache Ruset, în colaborare cu fraţii săi, stabiliţi la 
Istanbul, complotau pentru îndepărtarea lui Mavrocordat şi aducerea pe tronul 
Moldovei a nepotului lor, Mihai Racoviţă. Deşi a descoperit în casa lui Ruset o serie 
de scrisori compromiţătoare, Mavrocordat s-a temut să-l pedepsească cu moartea. 
Domnul a regizat un proces de trădare, coordonat de către mitropolitul Ghedeon (al 
Moldovei), cu sprijinul facţiunii boiereşti care îi era fidelă. „Legea îl osândeşte la 
moarte”, scria mitropolitul, dar vodă a comutat pedeapsa cu moartea în tăierea 
limbii pentru că Ruset se apărase, spunând că toate probele adunate împotriva lui 
erau doar „minciuni”. Nici pe aceasta nu a putut să o ducă la îndeplinire: „câţiva dintre 
boierii greci, mai apropiaţi de domn, s-au dus iarăşi la el [Nicolae Mavrocordat – n.n.] 
şi l-au rugat să nu-i aplice acea pedeapsă”, consemna cronicarul care a narat 
evenimentele epocii38. Ceea ce ne atrage atenţia sunt încercările repetate – „iarăşi” – 
de a-l elimina din jocul politic. Ca de fiecare dată, reţeaua familială şi transfron-
talieră a intervenit, arătându-şi puterea şi influenţa.  

Spre deosebire de Iordache Creţulescu, menţionat mai sus, loial tuturor domnilor, 
Iordache Ruset a fost loial doar propriului interes, orientându-se în funcţie de 
context şi utilitatea imediată a unei relaţii. Or, interesul lui se afla în aducerea şi 
menţinerea pe tronul Moldovei a unui membru al reţelei sale, instaurarea unui 
patron care să-i răsplătească serviciile prin accesul la resursele economice. Mihai 
Racoviţă întrunea aceste criterii şi atunci eforturile lui şi ale facţiunii sale politice 
s-au concentrat asupra acestui aspect, reuşind abia în 1716 să obţină tronul Moldovei. 
După cronicile vremii, Racoviţă le-a răsplătit efortul acestor fraţi, acordându-le 
deplina încredere şi putere: „ce vrea el, ce poruncea el, acia făcea şi Mihai vodă”, 
nara un martor contemporan despre Iordache Ruset39.  

Ion Neculce, aflat în tabăra opusă, era pe deplin îndreptăţit să-l caracterizeze 
ca „matca tuturor răutăţilor” din Moldova, să judece deciziile rivalului său de a se 
orienta în funcţie de profitul imediat drept trădări, dar şi să-i recunoască abilitatea 
extraordinară de a găsi ieşire din orice situaţie. Iată ce scria atunci când Iordache 
Ruset a hotărât să rezolve printr-o căsătorie conflictul deschis pe care îl avea cu 
domnul Constantin Brâncoveanu: „măcar că era om înţelept, iar firea îi era de grec 
lacom la cinste; nu socotia nici la Dumnezeu, nici ruşine de oameni, nici la osândă 
sau la ce va veni pe urmă lucrul. Şi-ndată făcu logodnă şi primi să se lepede de 
Cantemireşti. Pe Antioh vodă încă l-au rugat Brâncoveanu să-i dea fată şi să să 
lepede de priteşugul Cupăreştilor, şi n-au primit; iar el, cumu-i vini zamanul îndată 
priimi cu bucurie.”40  
                                                      

37 Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între 1695–1754, ed. Nestor Camariano, Ariadna 
Camariano-Cioran, Bucureşti, 1965, p. 67–69.  

38 Ibidem, p. 69. 
39 Mihail Kogălniceanu, Cronicile României sau letopiseţele Moldovei şi Valahiei, vol. II, 

Bucureşti, 1872, p. 278–280.  
40 Ion Neculce, op. cit., p. 430–431.  
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Pasul era bine gândit, căci prin căsătoria primului născut, Nicolae, cu fiica lui 
Brâncoveanu, Ancuţa, Ruset pacifica un conflict şi îşi apropia un domn bogat şi 
important. Bineînţeles că alianţa punea multe probleme de moralitate: Cantemireştii 
şi Brâncovenii erau duşmani de moarte41. Antioh Cantemir a rămas fidel dregătorului 
său, refuzând alianţa matrimonială propusă de Brâncoveanu pentru a-şi proteja 
supusul şi sfetnicul42. Iordache Ruset nu s-a sfiit însă să-şi trădeze stăpânul, simţind 
direcţia vântului şi orientându-se spre cel mai puternic personaj al momentului. 
Dimitrie Cantemir avea să îi atribuie un rol important în cadrul istoriei sale alegorice 
care descria conflictul dintre Cantemireşti (Antioh – Filul/Elefantul – şi Dimitrie – 
Inorogul) şi Brâncoveanu (Corbul): Istoria ieroglifică. Iordache Ruset îl întruchipa 
pe Pardosul (leopardul) din ţara animalelor, în timp ce fratele său, Scarlat Ruset, 
era Cameleonul, capabil să se schimbe în funcţie de pradă. Scrisă la Istanbul în anii 
1703–1705, după moartea tatălui său, Constantin Cantemir († 1693), Istoria iero-
glifică descrie rivalităţile dintre diferitele facţiuni politice desfăşurate în Moldova 
(ţara quadrupedelor), Ţara Românească (ţara păsărilor) şi Imperiul Otoman (împă-
răţia peştilor) pentru preluarea puterii. Când Dimitrie termina de redactat Istoria 
ieroglifică, fratele său, Antioh Cantemir, prelua tronul Moldovei vreme de doi ani 
(1705–1707)43.  

La moartea sa (probabil în jur de 1720), Iordache Ruset lăsa în urmă una 
dintre cele mai mari averi din Moldova, pe care o împărţea fiilor şi fiicelor sale. 
Dar, mai presus de toate, tatăl reuşise să pună bazele unei întinse şi influente reţele 
familiale, aliindu-se cu cele mai puternice familii ale Moldovei44. Prin intermediul 
acestei reţele, familia Ruset a dominat scena politică moldavă pe tot parcursul 
secolului al XVIII-lea, prelucrându-şi identitatea şi integrându-se perfect în mediul 
moldav. Astfel, grecitatea neamului s-a pierdut de-a lungul unei generaţii, familia 
Ruset adoptând identitatea moldavă. Deja la mijlocul secolului al XVIII-lea, Ruseteştii 
reuşiseră să pătrundă, prin intermediul căsătoriilor, în rândul marilor familii boiereşti 
ale Moldovei, fiind consideraţi ca aparţinând locului. În acea perioadă are loc 
preschimbarea numelui din Ruset în Roset, pentru ca, la începutul secolului al 
XIX-lea, legendele unor origini italiene şi genoveze să ducă la o nouă modificare a 
numelui în Rosetti45. La 1856, când Constantin Sion alcătuia arhondologia boierilor 
Moldovei, punea la îndoială atât originea greacă, cât şi originea italiană a neamului 
                                                      

41 Se pare că alianţa a fost mediată de patriarhul Ierusalimului, Hrisant Nottara, M. Kogălniceanu, 
op. cit., vol. II, p. 274.  

42 La acest moment, Iordache Ruset ocupa dregătoria de mare vistiernic în domnia lui Antioh 
Cantemir. N. Stoicescu, op. cit., p. 436. 

43 Dimitrie Cantemir, Opere fundamentale, vol. I, Divanul. Istoria ieroglifică. Hronicul vechimei 
a romano-moldo-vlahilor, Bucureşti, 2003. 

44 Elena Bedreag, Descendenţa şi averea marelui vornic Iordache Ruset, în Avere, prestigiu şi 
cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI–XIX, ed. Dan Dumitru 
Iacob, Iaşi, 2015, p. 157–203; eadem, „La vrerea me este să-i dau au ba dintr-ale mele lucruri”. 
Diata marelui vornic Iordache Ruset, în Mihai Dim. Sturdza la 80 de ani, ed. Mircea Ciubotaru, 
Lucian-Valeriu Lefter, p. 571–586. 

45 R. Rosetti, op. cit., p. 25. 
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Rosetti. Cunoscut pentru virulenţa criticilor sale la adresa „grecilor”, Sion se arăta 
mai mult decât îngăduitor cu neamul Rosetti. Ba mai mult, trecea la justificarea şi 
acceptarea originilor greceşti, care nu mai păreau atât de rele din moment ce se 
pierdeau în negura vremurilor: „de vor fi şi greci aceşti Roseteşti ce sânt boieri 
mari în ţara noastră, sânt de mulţi veniţi, că sunt trecuţi 200 de ani de când sânt 
ridicaţi la ranguri mari.”46  

Cazul de mai sus pune în evidenţă importanţa unei reţele familiale în promo-
varea socială şi participarea activă pe arena politică. Resursele economice ale 
ţărilor române erau limitate, iar sistemul succesoral contribuia la fărâmiţarea acestora 
cu fiecare nouă generaţie. Pravila şi cutuma reglementau transmiterea patrimo-
niului între toţi moştenitorii de drept în Moldova, fie femei, fie bărbaţi. În Ţara 
Românească, doar moştenitorii bărbaţi puteau accede la părţi egale din patrimoniu, 
în timp ce femeile primeau o zestre odată cu măritişul. În cazul familiilor boiereşti, 
zestrea era deseori foarte consistentă şi putea fi considerată ca parte însemnată din 
patrimoniul patern. În aceste condiţii, patrimoniul se putea pulveriza. Chiar dacă 
moştenitorii primeau părţi importante din avere, ei erau obligaţi să intre în jocul 
politic, pentru a-şi constitui propriul patrimoniu pe care să îl împartă mai apoi între 
membrii familiilor lor. Prin strategii matrimoniale gândite raţional, boierii îşi fabricau 
pârghiile necesare accederii în arena politică şi de aici la resursele economice. Din 
rândul membrilor familiei se recrutau pilonii de încredere care să fie inseraţi în 
posturi cheie şi pe a căror încredere se puteau oricând baza. Încrederea era un 
ingredient important în construirea şi menţinerea unei reţele47.  

Iordache Ruset îşi asigurase viitorul şi se ancorase, pentru totdeauna, într-o 
„patrie”. Cumpărând proprietăţi, ridicându-şi case în Moldova, căsătorindu-şi copiii 
în rândul elitei autohtone, Ruset îşi câştigase dreptul de fi considerat „moldovean”.  

 
IDENTIFICARE ŞI LOIALITATE 

 
În faţa acestei ofensive de promovare agresivă, boierimea locală nu poate 

decât să se adapteze, să înveţe şi apoi să atace folosind aceleaşi metode. Am 
deschis acest studiu cu Ion Neculce, marele hatman al Moldovei, care a fost martorul 
ascensiunii fanarioţilor şi a dregătorilor greci în Moldova primei jumătăţi a seco-
lului al XVIII-lea. Născut în Moldova, în jurul anului 1672, ca fiu al vistierului 
Neculce şi al Catrinei Cantacuzino, Ion Neculce avea privilegiul de a aparţine unor 
reţele de solidaritate familială care se ramificau spre Ţara Românească şi Imperiul 
Otoman. Deşi ascendenţa bizantină a Cantacuzinilor era mereu reiterată pentru a 
adăuga prestigiu neamului, etnicitatea se pierduse pe drumurile integrării şi asimilării 
printre familiile boiereşti. Astfel, originile etnice greceşti sunt ignorate, în timp ce 
prestigiul descendenţei imperiale bizantine revine cu obstinaţie. „Grecii” criticaţi 
                                                      

46 Constantin Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contimporane. Boierii Moldovei, 
Bucureşti, 1973, p. 222–223.  

47 M. Wasiucionek, op. cit., p. 45. 
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de Neculce sunt, de fapt, competitorii din arena politică, recent veniţi cu domnul 
fanariot, aşadar, mult mai bine plasaţi decât el sau alţi boieri moldoveni. Prin legă-
turile directe, aceşti „greci-fanarioţi” obţineau direct şi imediat dregătorii importante. 
Cu aceşti „greci-fanarioţi” se răfuieşte Neculce. Ceilalţi, veniţi de una sau două 
generaţii, cu case, familii şi proprietăţi în ţară, sunt acceptaţi ca făcând deja parte 
din ţesutul social.  

Totuşi, interesul nostru pentru Neculce se focalizează asupra perioadei de exil 
pentru a evidenţia diferitele forme pe care loialitatea le îmbracă48. Revenind la 
momentul 1711, ar trebui subliniat că Ion Neculce, mare hatman al Moldovei, 
fusese unul dintre cei mai importanţi susţinători ai alianţei cu Rusia49. Atunci când 
conflictul a luat o întorsătură neaşteptată şi Imperiul Otoman a câştigat războiul, 
soarta hatmanului a fost şi ea pecetluită. Să-l urmeze pe Dimitrie Cantemir în Rusia 
a fost singura opţiune, în acel moment. În situaţia lui, s-au aflat alte 4.000 de 
persoane, boieri mari cu familiile lor (24), boieri mai mărunţi cu familiile lor (448), 
servitori, soldaţi, membri ai familiei domneşti50. În popasul de la Kiev, din octombrie 
1711, Cantemir s-a confruntat cu primele fisuri în păstrarea fidelităţii oamenilor 
săi. Câţiva boieri, printre care şi Neculce, au cerut să rămână la Kiev pentru a aştepta 
un moment prielnic revenirii în Moldova. Prinţul făcuse demersuri considerabile pe 
lângă ţarul Petru I pentru ca boierii şi slujitorii lui să obţină dregătorii şi mijloace 
de subzistenţă în noua lor patrie. Mulţi dintre ei au şi primit, la începutul anului 
1712, proprietăţi şi iobagi, fiecare în funcţie de rangul său, în regiunile Novomlisk, 
Balacleika, Colodejna, Dvurecinâi Kut şi Kursk51. Ion Neculce a refuzat împroprie-
tărirea şi a reiterat aceeaşi cerere de reîntoarcere în Moldova. După ce Cantemir i-a 
refuzat cererea, Neculce s-a adresat ţarului, care i-a răspuns favorabil: „dacă nu va 
să şadză, volnic să fie: Dumnezeu să-i agiute să meargă unde i-i voia, că nu mi-i 
rob.”52 Adresându-se ţarului, Ion Neculce scotea în evidenţă noul său statut asumat 
din momentul în care a intrat în Rusia: protejat al ţarului. Patronul său, Dimitrie 
Cantemir, îşi pierduse puterea şi capacitatea de a oferi servicii clienţilor săi53. 
Ieşirea dintr-o astfel de relaţie era mai mult decât justificată din partea lui Neculce, 
care nota cu pragmatism neputinţa patronului în construirea unui viitor: „şi domnul 
să visadză că iaste tot putérnic, ca la ţara lui, când este domn, şi va să ţie aşea, ca 
s<ă> năcăjască pre acei boiari, şi nu socotéşte slujba ce i-au făcut, că s-au înstreinat, 
                                                      

48 Roland Mousnier, Les concepts d’« ordres », d’« États », de « fidélité » et de « monarchie 
absolue » en France de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe , în „Revue historique”, 247, 1972, fasc. 
2 (502), p. 289–312; Antoni Mączak, Unequal Friendship. The Patron-Client Relationship in Historical 
Perspective, Frankfurt am Main, 2017. 

49 Pentru derularea războiului pe etape vezi Ştefan Lemny, Cantemireştii. Aventura europeană 
a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea, Iaşi, 2013, p. 133–145. 

50 O listă a boierilor care l-au urmat pe Dimitrie Cantemir se regăseşte chiar la Ion Neculce, 
op. cit., p. 602. Pentru o listă exhaustivă a se vedea M.B. Atanasiu, op. cit., p. 67–68. 

51 M.B. Atanasiu, op. cit., p. 70.  
52 Ion Neculce, op. cit., p. 618.  
53 Sharon Kettering, Patronage in Early Modern France, în „French Historical Studies”, 17, 

1992, nr. 4, p. 845.  
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ce nemică învoial<ă> nu-i face.”54 Bineînţeles că aluzia se referă la relaţia dintre el 
şi Dimitrie Cantemir, care l-a şicanat din momentul în care s-a declarat nemulţumit 
de pribegie şi de noile relaţii de putere. În plus, noul context social şi politic nu 
favoriza visurile de mărire ale unui tată pentru fiii săi: „deci de viaţa mea îmi era 
cum îmi era, dar mai mult îmi era pentru copiii miei, la ce vor rămânea, că numai 
doar săldaţi să fie; iar la alte boiarii nu încap feciorii unora [pribegi – n.n.] ca a 
cestora.”55 Reformele lui Petru I creaseră premisele necesare absorbirii de noi 
membri în rândul „nobilimii ruse”, dar puseseră şi bazele unei concurenţe acerbe. 
Tabla rangurilor le deschidea militarilor şi funcţionarilor capabili din administraţia 
imperială drumul către privilegiile nobiliare şi statutul de nobil56. Drumul părea 
însă lung şi imprevizibil.  

După Neculce, supuşenia şi loialitatea arătate unui domn trebuiau să se limiteze 
la graniţele ţării şi la durata domniei: „Ce, fraţilor moldovéni, rogu-vă să luaţi aminte, 
să vă învăţaţi şi să vă păziţi. Oricât ar fi în cinste la vrun domn, bine iaste să-i slujeşti 
cu dreptate, că şi de la <Dumnezeu> ai plată. Iar cu domnul niciodată să nu pribegeşti, 
măcar cum ar hi, şi nu numai în ţară streină, ce nici în Ţarigrad cu dânsul să nu 
mérgi, fiind tu moldovan. Ce să-i slujéşti în ţara ta, căci streinii caută numai pre 
domn să-l miluiască şi să-l cinstească; iar pre boiarii ce sint pribégi cu domnul, într-o 
nemic<ă> sint.”57 Ţarigrad şi Imperiul Otoman nu sunt asimilate „străinătăţii”, dar 
fixează statutul „moldovanului” drept creştin ortodox şi supus otoman. Acest statut 
de „supus otoman” rămâne agăţat de boier şi atrage suspiciunea inerentă. Temerea 
că boierii ar schimba rapid loialitatea faţă de ţar cu loialitatea faţă de sultan este 
exprimată atât de Dimitrie Cantemir, cât şi de generalii ruşi. Cantemir îşi denunţă 
boierii că s-ar fi înţeles cu „turcii”, în timp ce generalii ruşi nu vor un competitor 
puternic în Harkov, astfel că flutură pe la urechile ţarului suspiciunea că prinţul 
moldav oricând se poate împăca cu sultanul, aşa cum au mai făcut şi alţi domni în 
trecut58. Pribegia lui Neculce şi recăpătarea încrederii sultanului au durat nouă ani. 
Solidarităţile familiale şi reţelele transfrontaliere au colaborat pentru obţinerea 
iertării sultanale fără de care boierul nu putea trece frontiera moldavă în siguranţă. 
Pe măsură ce capuchehăi, domni şi viziri sunt bombardaţi cu scrisori şi daruri pentru 
câştigarea iertării, boierul se deplasează tot mai aproape de frontieră. Pribegia presu-
punea şi confiscarea averii boierului, ca pedeapsă pentru trădarea lui, precum şi 
redistribuirea acestei averi către ceilalţi competitori. Aceştia din urmă lucrau pentru 
„ţinerea” infidelului în afara graniţelor şi foloseau, la rândul lor, bani şi reţele pentru 
împiedicarea iertării. Este şi cazul lui Neculce, a cărui avere a fost confiscată şi 
împărţită de Nicolae Mavrocordat altor boieri care îi oferiseră loialitatea59. Dar 
                                                      

54 Ion Neculce, op. cit., p. 620.  
55 Ibidem, p. 619.  
56 Nancy Shields Kollmann, The Russian Empire, 1450–1801, Oxford, 2017, p. 428. 
57 Ion Neculce, op. cit., p. 620.  
58 Ibidem, p. 615, 617. 
59 Iulian Marinescu, Documente relative la Ioan Neculce, în „Buletinul Comisiei Istorice a 

României”, IV, 1925, p. 43–45, 1 august 1712.  
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acelaşi Mavrocordat s-a implicat în obţinerea unui firman de iertare din partea 
sultanului. I s-a alăturat celălalt domn fanariot, Mihai Racoviţă. Schimbarea de 
atitudine a lui Nicolae Mavrocordat nu poate fi pusă decât pe seama nevoii de aliaţi 
în interiorul ţării. Firmanul a sosit la sfârşitul anului 1719, iar boierul revenea în 
„patrie”, unde demara un alt proces de recâştigare a încrederii noului domn, de recu-
perare a averii, de refacere a alianţelor şi de reinserare în reţelele de putere. „Curăţarea 
obrazului”, cum scrie Neculce, era necesară reinserţiei sociale şi introducerii fiilor 
în cercurile de putere60.  

În 1720, când a iniţiat procesul de recuperare a moşiilor, Ion Neculce trasa 
natura relaţiilor dintre patron şi client, dintre stăpân şi supus, fixând cadrul de desfă-
şurare şi atribuţiile. Acuzat că a fost unul dintre factorii de decizie în alianţa cu Rusia, 
Neculce se apăra, subliniind că „nu a fost decât sluga care şi-a slujit cu dreptate 
stăpânul”, supunându-se şi fiindu-i fidel aşa cum îi cerea dregătoria şi onoarea. Putere 
de decizie nu putea avea într-o astfel de relaţie („nici au fost v’un putincios”), dată 
fiind poziţia sa în ierarhia politică61. Vorbind despre momentul 1711, documentul 
relatează cu detalii relaţiile boierilor cu diferiţii lor patroni, arătând rapiditatea şi 
pragmatismul cu care se schimbau loialităţile, în funcţie de scopul material imediat62.  

Loialităţile şi neloialităţile se confirmau şi se infirmau cu fiecare domnie; noul 
domn îi pedepsea pe unii, dar îi ierta pe cei mai mulţi. Iertarea era un atribut al milei 
domneşti şi prin intermediul ei îşi asigura viitoarele loialităţi. În plus, un domn nu 
putea guverna fără grupuri importante de boieri rătăciţi prin imperiile vecine, care 
ar fi putut oricând să se coalizeze şi să se plângă sultanului, contribuind astfel la 
mazilire63. Iertarea avea, aşadar, şi o formă practică: ţinerea supuşilor aproape pentru 
a putea fi supravegheaţi şi controlaţi. La rândul lui, sultanul acorda iertare colectivă 
după fiecare conflict, preocupat fiind de capacitatea economică a supuşilor săi, îndem-
nându-i să se întoarcă la casele lor, să-şi lucreze pământul şi să-şi plătească birurile64. 
Obiective diferite converg spre pacificarea socială care să asigure resursele umane 
necesare procesului politic şi economic.  

 
AŞTEPTÂND PACEA: SUPUNEREA CA O BRODERIE ORIENTALĂ 
 
La 15 iunie 1773, Zoiţa Brâncoveanu îi trimitea împărătesei Maria Theresa o 

broderie orientală cu următoarea scrisoare de mulţumire: „Madame, Ce n’est qu’après 
avoir obtenu la permission de Sa Majesté Impériale, notre Auguste Empereur, que 
                                                      

60 Ion Neculce, op. cit., p. 625.  
61 I. Marinescu, op. cit., p. 49, [1720]. 
62 S. Kettering, Patronage in Early Modern France, p. 844.  
63 Dimitrie Cantemir scrie că un domn iscusit, care ştie să se insereze în reţelele de influenţă 

otomane, poate oricând contracara orice plângere prin daruri către cei mari ai momentului. Dimitrie 
Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1973, p. 74–75.  

64 O astfel de iertare are loc şi după războiul ruso-turc din 1711, când „prè-săninata Poartă, 
după into[r]ceri Moscalilor, îndată spre toţi au arătat milă şi i-au ertat pe toţi de to[a]te greşelile lor ca 
să să into[a]rcă la pământul lor să hii birnici precum au fost şi înnainte vreme”. I. Marinescu, op. cit., 
p. 56.  
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je prends la hardiesse de présenter les prémices de mes ouvrages à Votre Majesté 
Sacrée Royale Impériale. Comme ce sont des effets orientaux, je crois que votre 
Majesté voudra bien les recevoir comme partant d’une sujette très soumise. Le tout 
est travaillé de ma main pour donner une idée des ouvrages turcs. Je me trouverai 
heureuse si Votre Majesté veut bien l’accueillir favorablement; me recommandant 
toujours sous sa puissante protection, je me ferai gloire d’être avec le plus profond 
respect. La plus humble et la plus obéissante servante et fidèle sujette. Zoitza B. De 
Brancovanis. Épouse d’Emanuel.” Scrisoarea şi broderia plecau din Kronstadt 
(Braşov), oraş aflat în Transilvania, parte a Imperiului Habsburgic la această dată, 
către Viena65. Emanuel Brâncoveanu se alătura soţiei sale, redactând o altă scrisoare 
către cancelarul Kaunitz, vestind şi descriind darul trimis drept ceva ce „nu se 
găsea în Europa, ci numai printre naţiunile orientale”66. Prin acest gest, el îşi arăta 
recunoştinţa pentru cel mai important serviciu cu care împărăteasa îl răsplătise: 
oferirea unui paşaport. Procesul durase mai bine de trei ani şi implicase o asiduă 
corespondenţă de afirmare a fidelităţii faţă de împărăţie. De ce avea nevoie acum 
Brâncoveanu de o astfel de recunoaştere? Ce se întâmpla cu statutul de supus pe 
vreme de război? Era el suspendat? Prin analiza unei importante corespondenţe 
păstrate în Arhivele din Viena, vom încerca să cercetăm multiplele faţete ale 
statutului de supus, aşa cum apare el sub pana actorilor implicaţi: boierii valahi, 
autorităţile austriece şi autorităţile ruse. 

Secolul al XVIII-lea este dominat de pribegirea diferitelor grupuri de boieri 
în Polonia, Rusia, Monarhia Habsburgică sau Imperiul Otoman. Războaiele din 
regiune generează cele mai importante astfel de băjenii, determinând refugiul multor 
familii. Boierii moldoveni se retrăgeau mai degrabă în Polonia sau în Rusia, în timp 
ce boierii din Ţara Românească preferau Transilvania. Pentru a se proteja, unii 
dintre ei s-au străduit să-şi caute patroni puternici în rândul ţarilor, regilor, împă-
raţilor, oferindu-şi loialitatea şi prestând jurăminte de credinţă. Procesul acesta nu-i 
împiedica să rămână pe mai departe şi supuşi otomani. Într-o epocă a insecurităţii 
permanente, protecţia era indispensabilă în asigurarea supravieţuirii. Cantacuzino, 
Bălăceanu, Brâncoveanu sau Văcărescu sunt doar câteva dintre marile familii 
boiereşti care au întreţinut relaţii asidue cu capetele încoronate din jur, cerând şi 
reuşind să obţină titluri nobiliare67. Pe baza acestor titluri, membrii familiei au solicitat 
protecţie, azil, paşapoarte sau alte favoruri, invocând supuşenia şi fidelitatea faţă de 
valorile imperiilor de-a lungul deceniilor68.  

Războiul ruso-otoman (1768–1774) aduce în prim-planul istoriei o astfel de 
situaţie. Momentul este surprins de mai multe surse, cercetătorii având astfel acces 
                                                      

65 Vezi Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, Staatenabteilung (în 
continuare: HHStA), Moldau-Walachei I/26, Brancovan (1767–1777), f. 41. 

66 Ibidem, f. 40, 15 iunie 1773. 
67 Vezi transcrierea acestor diplome, paşapoarte sau alte privilegii la M. Cantacuzino, op. cit., 

p. 259–283. 
68 HHStA, Moldau-Walachei I/26, Vaccaresculi (1772–1773) şi Brancovan (1767–1777). 
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la opinii variate cu privire la eveniment, dar şi la atitudinile referitoare la statutul 
social şi politic al membrilor elitei69. Doi dintre contemporani relatează evenimen-
tele, fiecare de pe poziţii diferite: Mihai banul Cantacuzino scrie istoria neamului 
său şi susţine aripa pro-rusă din rândul boierimii70; Ianache Văcărescu alcătuieşte o 
istorie a Imperiului Otoman, fiind favorabil aripii pro-otomane71. În acelaşi timp, 
corespondenţa boierilor refugiaţi în Transilvania este un alt instrument în analiza 
comportamentelor şi definirea unui statut social în raport cu circumstanţele sociale 
şi politice. Războiul ruso-otoman împarte clasa politică în funcţie de afinităţi şi 
interese. Cantacuzinii încearcă să strângă în jurul lor cât mai mulţi boieri dedicaţi 
cauzei ruse. Înaintarea Rusiei în ţările române aprinde speranţele creştinilor (susţi-
nute de propaganda rusă, prin care aceasta se erijează în apărătoare a tuturor 
creştinilor72) şi deschide porţile unor numeroşi oportunişti, care profită de pe urma 
războiului, după cum observă Ianache Văcărescu: „Toţi creştinii ce n-a<u> chibzuit 
cele după urmă şi care nu era adăpaţi dă ştiinţa politiceştilor ocârmuri, socotea că 
Rosia are să arâdice dân lume, sau cel puţin dân Europa, toată stăpânirea turcească. 
Unii pântru râvna legii, alţii pântru pohta slavei şi alţii pântru iubirea hrăpirii să 
făcură ostaşi ruşi.”73 

Boierii poziţionaţi de partea rusă au format o delegaţie, trimisă la Sankt 
Petersburg, pentru a-şi declara fidelitatea faţă de imperiu, în frunte cu Mihai banul 
Cantacuzino şi Nicolae Brâncoveanu. Ferdinand William Ernest von Solms scria, 
la 10 aprilie 1770, din Petersburg că „deputaţii din Moldova şi Valahia, clerici şi 
nobili, au sosit aici şi au avut alaltăieri o audienţă solemnă pe lângă Maiestatea Sa 
Imperială, în cadrul căreia au recunoscut formal supunerea provinciilor lor sceptrului 
Rusiei”. Printre ei, Solms recunoştea pe mitropolitul Moldovei, principalii episcopi 
şi arhimandriţi, boierii Cantacuzino şi Brâncoveanu, ambii „pretenzând că ar descinde 
din vechii împăraţi greci”74. La rândul său, Mihai Cantacuzino narează, cu multe 
amănunte, primirea fastuoasă de care s-au bucurat delegaţiile moldavă şi valahă în 
prezenţa împărătesei Ecaterina a II-a75. Aşa cum constata Victor Taki, acceptând 
protecţia Rusiei, boierii căutau să-şi consolideze propria poziţie în raport cu domnii 
                                                      

69 Despre războiul ruso-turc vezi alte două mărturii contemporane la V.A. Urechia, Istoria 
evenimentelor din Orient cu referinţă la principatele Moldova şi Valahia din anii 1769–1774 de biv-vel 
stolnicul Dumitrache, în „Analele Academiei Române. Memoriile Secţiei istorice”, s. a II-a, X, 1887–
1888, p. 398–417; Dionisie Eclisiarhu, Scrieri alese. Hronograf. Predoslovii, ed. Natalia Trandafirescu, 
Bucureşti, 2004. 

70 M. Cantacuzino, op. cit. 
71 Ianache Văcărescu, Istoria othomanicească, ed. Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 2001. 
72 Mihai Cantacuzino introduce în istoria sa o „tălmăcire a manifestelor tipărite” pe care Rusia 

le răspândea printre creştinii ortodocşi din Balcani. M. Cantacuzino, op. cit., p. 161–167. Asupra 
subiectului vezi Victor Taki, Limits of Protection: Russia and the Orthodox Coreligionists in the Ottoman 
Empire, în „The Carl Beck Papers”, 2015, nr. 2401, p. 1–79.  

73 I. Văcărescu, op. cit., p. 102. 
74 Nicolae Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele de 

manuscrise ale Apusului, vol. II, Bucureşti, 1896, p. 27. 
75 M. Cantacuzino, op. cit., p. 181–184. 
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fanarioţi şi Imperiul Otoman76. Mulţi dintre ei aveau să primească dregătorii impor-
tante în administrarea ţărilor aflate sub ocupaţia rusă (1768–1774), dar sfârşitul 
războiului avea să îi oblige să se exileze în Rusia pentru a scăpa de pedeapsa sultanului. 

Ianache Văcărescu, deţinând la vremea respectivă dregătoria de mare vistier, 
a reuşit cu abilitate să se sustragă din delegaţie şi să se refugieze la Braşov. Din raţiuni 
politice şi prin prisma reţelei din care făcea parte, rămânea fidel Imperiului Otoman, 
încercând să se facă util şi să răspundă ori de câte ori a fost solicitat să se implice.  

Dar dacă poziţiile Cantacuzinilor şi Văcăreştilor erau clare, fraţii Nicolae şi 
Emanuel Brâncoveanu oscilau. Revenit de la Sankt Petersburg şi ajuns la Iaşi, Nicolae 
Brâncoveanu a intrat în conflict cu armata rusă staţionară, ceea ce l-a obligat să 
pribegească la Braşov, în Transilvania, acolo unde deţinea o casă şi mai multe 
moşii77. Insecuritatea creată de conflictul armat a determinat numeroşi alţi boieri să 
părăsească zona de conflict pentru a se refugia, în acest caz, la Braşov, dincolo de 
munţi. Nu trebuie să-i fi fost foarte uşor conducerii oraşului Braşov să facă faţă 
afluxului de populaţie venită de peste munţi, o populaţie pretenţioasă şi revendi-
cativă. Bucurându-se de privilegii şi de prestigiu în patria lor, boierii au migrat cu 
toate acestea, încercând să şi le păstreze, să le ceară şi mai ales să le impună78.  

Cazul Brâncovenilor este unul important în acest joc de self-fashioning şi de 
subliniere a unui statut social, în ciuda condiţiilor de pribegie. Brâncovenii au cerut şi 
au obţinut diplome de prinţi ai Imperiului Romano-German. Constantin Brâncoveanu, 
domnul Valahiei (1688–1714), primea titlul de prinţ al imperiului, la 30 ianuarie 1695, 
din partea împăratului Leopold I, cu dreptul de a cumpăra proprietăţi în Transilvania, 
unde să se poată refugia în caz de război79. Mai apoi, nepotul său, Constantin 
Brâncoveanu (1707–1752), făcea demersuri pentru reînnoirea acestui titlu. Ulterior, 
fiii săi, Nicolae şi Emanuel, au cerut şi au obţinut reconfirmarea titlului de „prinţ”80. 
Refugiaţi la Braşov, în aşteptarea păcii, Nicolae şi Emanuel Brâncoveanu au invocat 
ori de câte ori au avut ocazia fidelitatea neamului lor faţă de Monarhia Habsburgică 
şi mai ales faţă de împărat. În numele acestei fidelităţi, ei se credeau îndreptăţiţi să 
pretindă protecţie şi ajutor în situaţii dificile şi mai ales atunci când se aflau pe 
                                                      

76 V. Taki, op. cit., p. 8. 
77 Membrii familiei Brâncoveanu aveau proprietăţi în Braşov, Poiana Mărului şi la Sâmbăta de 

Sus, unde ridicaseră o reşedinţă şi o biserică. Vezi Ştefan Meteş, Moşiile domnilor şi boierilor din 
ţările române în Ardeal şi Ungaria, Arad, 1925, p. 81–89; vezi şi documentul din 20 noiembrie 1761, 
prin care Constantin Brâncoveanu le scrie braşovenilor despre casa sa din Braşov, pentru ca, la 1 mai 
1762, conducerea oraşului să îl anunţe că un ofiţer a primit cvartir în casa lui din Braşov. Eudoxiu de 
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Bucureşti, 1913, vol. XV/2, p. 1719, 1720. 

78 În decembrie 1771, Ianache Văcărescu şi alţi boieri se plângeau guvernatorului Transilvaniei 
de insultele şi relele tratamente la care erau supuşi de către braşoveni. Vezi Eudoxiu de Hurmuzaki, 
op. cit., vol. XV/2, p. 1737.  

79 Nicolae Iorga, Les diplômes impériaux de Constantin Brâncoveanu, prince de Valachie, în 
„Revue historique de sud-est européen”, XIV, 1937, 7–9, p. 177–186.  

80 Paul Cernovodeanu, Coordonatele politicii externe a lui Constantin Brâncoveanu. Vedere 
de ansamblu, în Constantin Brâncoveanu, ed. Paul Cernovodeanu, Florin Constantiniu, Bucureşti, 
1989, p. 123–138.  
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teritoriul patronului lor: „Je réclame très respectueusement au pie[d] du trône sacré 
de Vos Majestés Impériales la protection dont mes ancêtres ont joui dans Vos 
États. La fidélité avec la quelle ils ont toujours servi cet Empire jusqu’à répandre 
leur sang dans les occasions qui se sont présentées, me fait espérer que j’obtiendrai 
ma juste demande de la magna[ni]mité de Vos Augustes Majestés”, scrie Emanuel 
Brâncoveanu la 20 septembrie 1772 din Braşov. În petiţia respectivă („placet” în text), 
adresată împărătesei Maria Theresa, Emanuel Brâncoveanu pretindea că tocmai 
această fidelitate a dus la rechiziţionarea averii sale din Valahia81. În acest moment, 
patronul devenea stăpânul căruia i se cerea să îşi protejeze „supuşii”: „Vos Majestés 
daignent ordonner que je sois muni d’un attestat et passeport pour passer dans ma 
patrie à fin d’être reconnu sujet et membre de votre Empire, qu’en cette qualité, il 
ne me soit pas fait de violence pendant mon séjour en Valachie, que je puisse jouir 
tranquillement de mes revenus et la permission de m’en revenir ici lorsque je le 
trouve à propos.”82 

Cererea de protecţie sau susţinere financiară nu era un moft. Atât soldaţii 
ruşi, cât şi cei otomani treceau la jafuri de îndată ce intrau în Ţara Românească  
şi Moldova. Casele boiereşte erau întotdeauna primele vizate83. Într-o economie 
agrară, mijloacele de tezaurizare erau destul de reduse: bijuteriile şi hainele înglobau 
o parte din avere; altminteri bogăţia acestor boieri consta în grânele, vitele, mierea, 
ceara şi pieile pe care le comercializau, dar mai presus de toate în veniturile 
slujbelor pe care le exercitau. În vreme de război, toate acestea nu mai produceau 
nimic, lăsându-i pe boieri să supravieţuiască luni şi ani din ceea ce reuşiseră să 
tezaurizeze sau din vânzarea recoltelor viitoare. În exil, boierii cei mari ţineau să 
afişeze un stil de viaţă care să reflecte rangul şi poziţia, investind în aparenţe. 
Procurarea bunurilor necesare supravieţuirii şi susţinerii rangului le era la îndemână, 
Braşovul fiind un important centru comercial. Unii se aventurau şi făceau o serie de 
cheltuieli pe care apoi nu le puteau acoperi, apărând, astfel, conflicte84. În acest 
context, fraţii Brâncoveanu introduc şi folosesc cu insistenţă trei cuvinte cheie: 
„protection”, „fidelité”, „sujet”. Cuvintele capătă sensuri multiple pe măsură ce fraţii 
Brâncoveanu îndură „fatalităţile” războiului şi neajunsurile exilului85. La momentul 
1770, Nicolae şi Emanuel Brâncoveanu cereau dreptul de a locui pe proprietăţile lor, 
deţinute la Braşov şi Sâmbăta de Sus, pe durata războiului. Guvernul Transilvaniei 
le-a acordat acest drept, aşa cum îl acorda şi altor familii sau persoane refugiate din 
                                                      

81 În acel moment, la Bucureşti se desfăşurau negocierile de pace. Delegaţia rusă, sub condu-
cerea generalului Aleksey Mikhailovich Obreskov, a fost găzduită în casele lui Emanuel Brâncoveanu 
din mahalaua Sfântul Spiridon. V.A. Urechia, Istoria evenimentelor din Orient, p. 416. 

82 HHStA, Moldau-Walachei I/26, Brancovan, f. 21. 
83 V.A. Urechia, Istoria evenimentelor din Orient, p. 370–373.  
84 Vezi conflictul dintre Emanuel Brâncoveanu şi negustorul Gavril din Scheii Braşovului,  

23 iulie 1771, în Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., vol. XV/2, p. 1737. 
85 La Braşov, Nicolae Brâncoveanu era însoţit de soţia lui, Maria, sora lui Ianache Văcărescu, 

şi de un fiu minor, Constantin. Fratele său, Emanuel Brâncoveanu, era însoţit de soţie, Zoe Sturza, şi 
de patru copii, după cum declară în una dintre petiţii. Se adăugau rude, clienţi şi servitori. HHStA, 
Moldau-Walachei I/26, Brancovan, f. 38. 
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calea războiului86. Brâncovenii însă ţineau să sublinieze în orice împrejurare legă-
turile vechi şi fidelităţile care îi legau de imperiu, individualizându-i în marea masă 
de refugiaţi. Reprezentanţii imperiali, prin cancelarul Kaunitz, le-au recunoscut 
calitatea de „prinţi ai imperiului”, folosind denumirea cu fiecare corespondenţă, dar 
făceau diferenţa între forma şi conţinutul acestui titlu. Titlul era unul onorific, care 
implica relaţii clientelare destul de superficiale. Într-o primă fază, Brâncovenii s-au 
folosit de sensul slab al cuvintelor „protecţie” şi „fidelitate” fără să facă nicio trimitere 
la calitatea de „supus”. Contextul era reprezentat de conflictele cu negustorii „greci” de 
la care cumpăraseră marfă pe credit şi care îi urmăreau chiar şi în cetatea Braşovului87. 
De altminteri, Brâncovenii nu erau singurii care se aflau în această situaţie, aşa cum 
observăm din scrisoarea trimisă cancelarului Kaunitz de către Nicolae Brâncoveanu, 
oferind explicaţii cu privire la soarta exilaţilor: „Ruşii au jefuit fiecare mare casă 
boierească, de când am pribegit, pentru a zice aşa; asta reprezintă cea mai jenantă 
situaţie în susţinerea rangului nostru; de când am ajuns aici, cu bunurile noastre 
confiscate de ruşi, noi suntem obligaţi să aşteptăm aici pâinea, neprimind nimic din 
veniturile moşiilor noastre. Ştiind că pretenţiile acestor oameni sunt juste, prin ce 
mijloc am putea să-i mulţumim?”88 Din acest motiv, Brâncoveanu, în numele boierilor 
valahi refugiaţi la Braşov, îi atrăgea atenţia cancelarului Kaunitz că boierii se bucurau 
de „protecţia Alteţei Sale Imperiale”, „protecţie” solicitată pentru a fi „liniştiţi”, şi 
că nu puteau fi judecaţi după legile „tribunalelor imperiale din Transilvania”, atât 
de diferite de cele din Valahia89. Boierii valahi făceau aici trimitere la legea nescrisă a 
ospitalităţii, dar şi la protecţia imperială, cerută atât colectiv, cât şi individual. Se 
solicita amânarea oricărui proces până la terminarea războiului, cauzele fiind de 
competenţa tribunalelor din Valahia, ai cărei supuşi erau încă. În răspunsul său, 
cancelarul Kaunitz nu trecea de jocul retoricii, încercând să îi asigure pe refugiaţi că 
se străduia să le facă sejurul cât mai agreabil cu putinţă. Şi atât!90 

Prelungirea războiului şi mai ales eşuarea negocierilor de pace de la Focşani 
şi Bucureşti i-au determinat pe fraţii Brâncoveanu (şi implicit pe ceilalţi boieri) să 
găsească soluţii pertinente pentru ieşirea din impasul financiar în care se aflau91. 
                                                      

86 La 28 mai 1770, guvernul Transilvaniei se adresa oraşului Braşov, cerându-i să acorde 
adăpost şi ospitalitate familiilor Brâncoveanu, Dudescu şi unor călugări refugiaţi din cauza războiului. 
Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., vol. XV/2, p. 1735–1736.  

87 Despre negustorii greci şi companiile comerciale din Sibiu şi Braşov, a se vedea Mária 
Pakucs, ‛This Is Their Profession.’ Greek Merchants in Transylvania and Their Networks at the End 
of the 17th Century, în „Cromohs: Cyber Review of Modern Historiography”, 21, 2017–2018, p. 36–54.  

88 „Les Russes pillèrent chaque grande maison, depuis errant, pour ainsi dire, ça est la même 
forte embarrasse pour soutenir notre rang; de plus à présent, tous nos biens confisqués par les Russes, 
nous étant résolus d’attendre ici la pain, ainsi ne recevant point de revenus de nos terres quand bien 
même les prétentions de ces gens-là fussent justes, par quel canal pourrions nous les contenter?” 
HHStA, Moldau-Walachei I/26, Brancovan, f. 13. 

89 Ibidem, f. 14, 15 ianuarie 1772, Kronstadt.  
90 Ibidem, f. 15, 3 februarie 1772, Viena, Kaunitz către Nicolae Brâncoveanu. 
91 Nicolae Brâncoveanu amanetează, în 1771, negustorului Dumitru Marcu moşia de la 

Sâmbăta de Sus, pe o perioadă de cinci ani. La 20 februarie 1794, cei doi încă se judecau, unul cerând 
restituirea amanetului, celălalt banii împrumutaţi şi dobânda aferentă. V.A. Urechia, Istoria românilor, 
Bucureşti, 1893, vol. VI, p. 562–567.  
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Chiar dacă fugiseră din cauza războiului, statutul lor era incert. Acţiunile lor erau 
interpretate diferit de boierii rămaşi în ţară, de autorităţile ruse stăpâne în Moldova 
şi Ţara Românească, precum şi de autorităţile otomane. Soarta lor era intrinsec 
legată de imperiul care le oferise un adăpost. Deşi acordau diferite nuanţe „dezertării” 
lor, până la urmă viclenia se afla pe buzele tuturor. Ca şi în cazul lui Neculce, expus 
mai sus, boierii doreau să se înfrupte din averile Brâncovenilor, în timp ce autorităţile 
ruse şi otomane îi urmăreau pentru a-i pedepsi pentru neloialitatea arătată. În acest 
nou context, fraţii Brâncoveanu reconsiderau conceptele de fidelitate şi protecţie, 
încercând să obţină cât mai mult pentru a se proteja.  

Forţându-şi norocul, Nicolae Brâncoveanu a revenit în Moldova în vederea 
administrării moşiilor sale, după cum declara92. Dar autorităţile ruse l-au arestat, 
acuzându-l de corespondenţă secretă în favoarea Imperiului Otoman. Al cui supus 
era Nicolae Brâncoveanu? Încotro ar fi trebuit să se îndrepte pentru ajutor şi 
protecţie? Fusese la Sankt Petersburg şi se întâlnise cu împărăteasa Ecaterina, căreia 
îi jurase supunere şi loialitate, trădându-şi astfel statutul de supus al Imperiului 
Otoman93; apoi alesese exilul şi protecţia Imperiului Habsburgic, trădând jurământul 
de fidelitate prestat împărătesei Ecaterina a II-a. Imperiul Habsburgic îi acordase 
însă mult prea puţin pentru a supravieţui, obligându-l să ia drumul Moldovei în 
căutare de resurse economice. Singurul lucru pe care îl putea face din „captivitatea” 
ieşeană era să redacteze scrisori către protectorul său, cancelarul Kaunitz, încercând 
să-şi compună statutul de „supus imperial”. I se alătura fratele său, Emanuel, obligat, 
la rândul lui, să revină în Valahia atât din cauze financiare, cât şi litigioase. Astfel, 
între 11 septembrie 1772 şi 24 octombrie 1773, cancelarul Kaunitz şi împărăteasa 
Maria Theresa au fost asaltaţi cu scrisori şi daruri menite a demonstra supuşenia 
Brâncovenilor faţă de Monarhia Habsburgică. Calitatea lor de supuşi ai imperiului 
era susţinută de fidelitatea neîntreruptă arătată de strămoşii Brâncovenilor, ataşaţi 
valorilor imperiului, care îşi vărsaseră sângele atunci când li s-a cerut, servind-o pe 
împărăteasă ori de câte ori a fost nevoie. Trimiterile sunt de fiecare dată generale, 
fără a se specifica momente concrete de fidelitate. Sunt aceste afirmaţii suficiente 
pentru a justifica cererile de protecţie, azil, împrumuturi, intervenţii, paşapoarte şi, 
în final, pentru a solicita statutul de supus? Cereri de azil, protecţie şi chiar împru-
muturi mai primise împărăteasa şi din partea celorlalţi boieri refugiaţi la Braşov94. 
Şi dacă oferise în bloc protecţie şi azil, refuzase diplomatic toate celelalte solicitări.  
                                                      

92 În scrisoarea adresată cancelarului Kaunitz, Nicolae Brâncoveanu se plângea că se află de 
nouă luni în „captivitate” la Iaşi, reţinut din ordinele comandantului armatei ruse, contele Piotr A. 
Rumiantsev, deşi îi promisese verbal şi în scris că îi acordă libertatea de a se ocupa de moşiile sale. 
Pentru a fi lăsat să plece, Nicolae Brâncoveanu afirma că este „sujet de leurs Majestés Impériales”. 
Cum contele P.A. Rumiantsev nu se lăsa impresionat de afirmaţie, Brâncoveanu solicita să fie „cerut 
ca unul dintre supuşii imperiului” pentru a putea reveni în Transilvania. HHStA, Moldau-Walachei 
I/26, Brancovan, f. 18–19, 11 septembrie 1772. 

93 Vezi jurământul de supunere prestat împărătesei Ecaterina a II-a de către boierii moldavi şi 
valahi în Eudoxiu de Hurmuzaki, op. cit., vol. VII, Bucureşti, 1876, doc. nr. 57, p. 81, 21 august 1770. 

94 La 7 octombrie 1774, după terminarea războiului, boierii valahi adresau o scrisoare de 
mulţumire împărătesei Maria Theresa pentru „azilul” oferit. Interesantă mi se pare maniera în care 
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Insistenţele Brâncovenilor au dat până la urmă roade şi lui Emanuel Brâncoveanu 
îi erau trimise, la 29 aprilie 1773, un paşaport şi un raport al guvernului Transilvaniei 
prin care se certifica faptul că se afla în proces cu socrul său, Dimitrie Sturza şi, ca 
atare, trebuia să meargă să îşi apere interesele95. În acest context, Zoiţa Brâncoveanu 
mulţumea împărătesei, oferind o „broderie orientală” şi declarându-se „supusă fidelă” 
a acesteia. La rândul său, Emanuel Brâncoveanu se proclama, după primirea paşapor-
tului, drept „supus fidel”, semnând scrisorile adresate împărătesei cu „le très humble 
et obéissant valet et sujet”96.  

Ce semnificaţie avea acest paşaport? Îi acorda oare automat şi calitatea de 
supus al Imperiului Habsburgic? Cum interpretau ceilalţi supuşenia atât de invocată 
de Brâncoveni? La sfârşitul secolului al XVIII-lea, paşaportul era încă un instrument 
valabil pentru a asigura posesorului o călătorie sigură, dintr-un loc numit către alt 
loc numit. Emiterea lui de către o persoană importantă îi acorda greutate97. Citându-l 
pe Casanova, Valentin Groebner notează că paşaportul oferea mai degrabă „prestigiu” 
posesorului, ajutându-l să treacă frontierele, bucurându-se de notorietatea persoanei 
care emisese documentul98. Emanuel Brâncoveanu sublinia prestigiul documentului 
pe care îl deţinea, scriind contelui Piotr A. Rumiantsev că paşaportul fusese semnat 
de însăşi împărăteasa Maria Theresa: „Sa Majesté, ma Souveraine, a bien voulu me 
munir d’un passeport signé de sa propre main.”99 Nu dispunem de acest paşaport şi 
nu ştim cum arăta şi ce putea să cuprindă. Cel mai probabil, el se prezenta sub 
forma unei scrisori în care erau marcate numele posesorului, scopul călătoriei şi 
itinerarul. Nu ştim nici dacă documentul a fost sau nu semnat de Maria Theresa. 
Barbara Stollberg-Rilinger arată că împărăteasa s-a străduit să-şi îndrepte supuşii 
către autorităţile locale, implementând o serie de reforme administrative care să susţină 
paşii de urmat în rezolvarea unei petiţii, degrevând astfel cancelaria imperială de 
multele cereri care puteau fi rezolvate la nivel local100. De altminteri, cancelarul 
Kaunitz (sau mai bine spus cancelaria sa) marca în răspunsurile sale că anumite 
                                                                                                                                       
boierii îşi reinventează numele, pentru a se potrivi universului exilului. Am să enumăr aici semnăturile 
autografe aflate pe documentul menţionat: Thomas de Kretzulesculis (Toma Creţulescu), Demetréus 
de Racovitza (Dimitrie Racoviţă), Rodolphe de Vaccaresculi (Rudolf Văcărescu), Ioanes de Vaccaresculi 
(Ianache Văcărescu), George de Saul (Gheorghe Saul), Ioanes de Iuliani (Ioniţă Iuliani). HHStA, 
Moldau-Walachei I/26, Vacaresculi, f. 1–3. 

95 Paşaportul i se acorda ca răspuns la cererea din 7 aprilie 1773 prin care solicita un împrumut 
pentru a supravieţui la Braşov până la terminarea războiului, un „paşaport”, drept de azil pentru soţia 
şi cei patru copii ai săi pe perioada absenţei sale şi un atestat de „supus imperial”. Ibidem, Brancovan, 
f. 38–39. 

96 Ibidem. 
97 Martin Lloyd, The Passport: The History of Man’s Most Travelled Document, Canterbury, 

Kent, 2008, p. 23. Asupra subiectului, vezi şi John Torpey, The Invention of the Passport. Surveillance, 
Citizenship and the State, Cambridge, 2000.  

98 Valentin Groebner, Who Are You? Identification, Deception, and Surveillance in Early Modern 
Europe, New York, 2007, p. 227.  

99 HHStA, Moldau-Walachei I/26, Brancovan, f. 52. 
100 Barbara Stollberg-Rilinger, Maria Theresa and the Love of Her Subjects, în „Austrian History 

Yearbook”, 51, 2020, p. 7–9. Vezi şi eadem, Maria Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit. Eine Biographie, 
München, 2017. 
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cereri erau de competenţa autorităţilor locale şi, deci, că le-a retrimis către guvernul 
Transilvaniei. Odată cu paşaportul, Emanuel Brâncoveanu solicitase şi un atestat de 
„membre et sujet de cet Empire afin d’être reconnu comme tel”101, lucru cerut şi  
de fratele lui, Nicolae102. Însă atestatul nu a venit niciodată. Şi, cu toate acestea, 
Brâncovenii se considerau „supuşi imperiali” pentru că de acest statut aveau nevoie 
în acel moment. Este foarte interesant cum indivizii se definesc ei înşişi, interpretând 
relaţiile de putere ca răspuns la aspiraţiile, nevoile, circumstanţele sociale şi politice. 
În acest caz precis, Brâncovenii erau plătitori de taxe şi Monarhiei Habsburgice în 
virtutea proprietăţilor deţinute acolo; dar până la 1770, accentuaseră doar prestigiul 
titlului deţinut: „prinţ al Sfântului Imperiu”, titlu care le uşurase calea către afaceri 
cu elita comercială din Transilvania, contribuind la întărirea credibilităţii103. Implicarea 
în procesul de auto-definire este determinată de insecuritatea creată de război şi de 
nevoia de adaptare la noile structuri de putere.  

Darul oferit de Zoiţa Brâncoveanu nu a rămas nici el fără răspuns: în numele 
împărătesei, cancelarul Kaunitz îi mulţumea pentru cadou şi îi oferea o cutie de 
porţelan şi 500 de ducaţi pentru a-şi procura „orice i-ar fi făcut plăcere”, cu justificarea 
că „Majestatea Sa nu cunoaşte gusturile prinţesei”104. Reciprocitatea darurilor şi a 
serviciilor era una dintre cheile menţinerii bunei funcţionări a unei relaţii de patronaj105.  

Rusia, prin reprezentanţii ei din ţările române, nu s-a lăsat impresionată de 
calitatea de supuşi ai Imperiului Habsburgic, livrată de Brâncoveni: Nicolae a fost 
reţinut în „captivitate” la Iaşi, în timp ce fratele său, Emanuel, scria de zor, cerând 
recunoaşterea libertăţii de mişcare în virtutea calităţii sale de supus, disculpându-se 
(„nu am nicio corespondenţă secretă şi nici nu m-am amestecat în mişcările armatei 
imperiale ruse, nici ale celei otomane”), invocând alianţele dintre Austria şi Rusia, 
care ar fi trebuit să îi asigure „un azil inviolabil în patria sa”106. Contele Rumiantsev 
scria sec (şi abia după a treia epistolă, din tabăra de la Ialomiţa) că dacă va îndeplini 
„datoriile unui bun cetăţean” va fi protejat107. Rumiantsev răspundea însă după ce 
un întreg arsenal de relaţii şi influenţe fusese pus în mişcare. Din nou, Kaunitz 
fusese solicitat să intervină pe lângă baronul Vincenz Freiherr von Barco108, amba-
sadorul rus la Viena, Dmitry Mikhailovich Golitsyn, comandantul armatei ruse, 
prinţul Alexander Mikhailovich Golitsyn, şi contele Piotr Rumiantsev109. 
                                                      

101 HHStA, Moldau-Walachei I/26, Brancovan, f. 19–20. 
102 Ibidem, f. 18. 
103 Într-o scrisoare adresată cancelariei imperiale, Emanuel Brâncoveanu oferea detalii despre 

afacerile financiare derulate la Viena şi banii depozitaţi în băncile vieneze. Ibidem, f. 44, 3 iulie 1773.  
104 Ibidem, f. 46, august 1773. În text, „les devoirs d’un bon citoyen”.  
105 Sharon Kettering, Gift-Giving and Patronage in Early Modern France, în „French History”, 

2, 1988, p. 131–151. 
106 HHStA, Moldau-Walachei I/26, Brancovan, f. 14, iulie 1773, Brâncoveanu către Rumiantsev. 

Vezi şi scrisoarea către acelaşi din 12 iunie 1773.  
107 Ibidem, f. 26, iulie 1773.  
108 General în armata imperială austriacă. În 1772 se afla la Iaşi, trimis pentru a participa la 

negocierile de pace care au avut loc la Focşani şi Bucureşti.  
109 HHStA, Moldau-Walachei I/26, Brancovan, f. 25, 26, 27, 30, 32.  
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În vara anului 1774, războiul ruso-otoman lua sfârşit prin semnarea tratatului 
de pace de la Kuciuk-Kainargi. Actorii implicaţi în desfăşurarea acţiunilor politice 
vreme de şase ani (1768–1774) negociau poziţiile pe care urmau să le ocupe în 
noile structuri politice. Boierii valahi ceruseră în grup un statut în interiorul Imperiului 
Otoman asemănător Ragusei, dar interesele Rusiei în regiune erau cu totul altele110. 
Aşa că ţările române s-au reîntors sub dominaţia otomană, chiar dacă obţinuseră unele 
avantaje regionale111. Domnii n-au fost cei pe care şi-i doriseră, ci Poarta a reluat 
practica numirii lor din rândul elitei fanariote: Alexandru Ipsilanti în Ţara Românească 
şi Grigore Ghica în Moldova. Soarta boierilor căpăta şi ea forma noilor circumstanţe 
politice create de tratatul de pace. Mihai Cantacuzino lua drumul exilului, plătind 
astfel pentru fidelitatea sa faţă de Rusia112, în timp ce Ianache Văcărescu revenea la 
Bucureşti pentru a ocupa scena politică pentru multă vreme. În ceea ce îi priveşte 
pe Brâncoveni: la 9 octombrie 1774, Emanuel Brâncoveanu mulţumea, în stilul lui 
bombastic, cancelarului Kaunitz şi împărătesei Maria Theresa, pentru protecţia şi 
ajutorul oferit: „je pars de ses États, le cœur pénétré de la plus vive reconnaissance, 
en laissant mes droits sous les auspices de Votre Majesté”113. Protecţia şi statutul de 
supus austriac îi ajutaseră pe Brâncoveni să supravieţuiască într-un moment foarte 
dificil, punându-şi la adăpost familiile pe vreme de război. Grija pentru ocrotirea 
familiilor revine cu obsesie sub pana tuturor actorilor implicaţi în evenimentele 
politice ale momentului. Familia reprezenta factorul principal în susţinerea pe arena 
politică, iar protejarea progeniturilor asigura un viitor114.  

Experienţa exilului nu se încheia însă la 1774. Reîntorşi în Valahia, Nicolae 
şi Emanuel Brâncoveanu s-au bucurat de relativa linişte din regiune pentru a se 
implica în viaţa politică. Cei opt ani de domnie ai fanariotului Alexandru Ipsilanti 
(1774–1782) au fost prolifici în deţinerea de dregătorii în divan: Nicolae era ridicat 
la rangul de mare vistier, în timp ce fratele său primea dregătoria de mare vornic115. 
Noul război din regiune (1787–1792) a dus la exilarea boierilor bănuiţi că ar avea alte 
viziuni politice decât domnul fanariot Nicolae Mavrogheni. Astfel, fraţii Brâncoveanu 
                                                      

110 V. Taki, op. cit., p. 22–23. 
111 Viorel Panaite, Wallachia and Moldavia according to the Ottoman Juridical and Political 

View, 1774–1829, în Ottoman Rule and the Balkans, 1760–1858. Conflict, Transformation, Adaptation, 
ed. Antonis Anastasopoulos, Elias Kolovos, Rethymno, 2007, p. 21–44.  

112 Iată mărturia lui Mihai Cantacuzino: „Mihai Cantacuzino, ce numai el rămăsese îndatorat 
purtării de grijă a casei sale şi a fraţilor săi, cunoscându-se după aceste două congresuri cele ce s-au 
urmat, cum că Moldova şi Valahia vor rămânea iar sub turci, şi socotind că nu o să poată trăi familiile 
lor în Valahia fără frică şi fără primejdie, a hotărât să meargă la Petersburg să cerce de a lor norocire.” 
M. Cantacuzino, op. cit., p. 190–206. 

113 HHStA, Moldau-Walachei I/26, Brancovan, f. 64. 
114 Nicolae Brâncoveanu şi-a pierdut unicul fiu la Braşov, mort în jurul vârstei de doi ani, şi nu 

a mai avut alţi copii. Dan Berindei, Urmaşii lui Constantin Brâncoveanu şi locul lor în societatea 
românească. Genealogie şi istorie, în Constantin Brâncoveanu, ed. Paul Cernovodeanu, Florin 
Constantiniu, p. 275–285.  

115 Theodora Rădulescu, Sfatul domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Româneşti din secolul 
al XVIII-lea. Liste cronologice şi cursus honorum, Bucureşti, 1972, p. 118, 120–122, 128–129, 299, 
301, 304, 322. 
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ajungeau, alături de alţi boieri, la Nicopole, oferiţi Imperiului Otoman ca un fel de 
ostatici de către Mavrogheni. Dar luminile reflectoarelor aveau să se mute asupra 
unui alt contemporan, amintit deja în aceste rânduri: Ianache Văcărescu, personaj 
principal în războiul ruso-austro-otoman.  

 
CONCLUZII 

 
Elitele locale au purtat o luptă acerbă pentru supremaţie politică. Încercarea 

de a rămâne în arena politică, de a-şi păstra privilegiile sau de a participa la 
distribuirea resurselor a dus inevitabil la implicarea în tot felul de conflicte şi lupte 
politice. Din acest motiv, mult prea puţine familii au reuşit să scape întemniţărilor, 
refugiilor, persecuţiilor şi confiscărilor de bunuri. Bineînţeles că soarta elitelor politice 
din Moldova şi Valahia nu a fost una singulară în regiune116. În această luptă pentru 
supremaţie, boierii „pământeni”, „greco-levantini” sau „greco-fanarioţi” au căutat 
să îşi lărgească reţelele şi să crească numărul patronilor în competiţia regională 
pentru putere. Unii dintre boieri au încercat să penduleze între diferite supuşenii 
pentru a le invoca la nevoie, alţii au afişat loialităţi multiple astfel încât să îşi 
protejeze familiile, averile şi implicit interesele. Căutarea unei case şi a unui mediu 
stabil, propice dezvoltării personale nu se făcea întâmplător. Exemplele oferite mai 
sus sunt mai mult decât grăitoare. Nu numai „grecii” resimţeau nevoia unei „patrii” 
care să le asigure securitate pentru construirea unui viitor, ci şi valahii sau moldo-
venii. Iordache Ruset, Ion Neculce, Nicolae Brâncoveanu, Emanuel Brâncoveanu 
şi Mihai Cantacuzino analizau cu pragmatism oportunităţile oferite de puterile din 
regiune. Dacă Iordache Ruset a reuşit să creeze condiţiile necesare înrădăcinării 
unui viitor, în Moldova, nu acelaşi lucru se poate spune despre Ion Neculce şi 
perspectivele sale din Rusia. Acesta din urmă compara practic lumea rusă cu lumea 
moldavă şi locul pe care putea să îl ocupe în fiecare dintre cele două societăţi. 
Îmbrăţişarea unei cariere militare nu i se părea suficientă pentru reuşita copiilor 
lui117. Nici pentru Brâncoveni, Imperiul Habsburgic nu se profila drept „patria” pe 
care o căutau, ci beneficiile obţinute prin protecţia oferită funcţionau mult mai bine 
de la distanţă decât prin înregimentarea directă într-o relaţie strictă supus-stăpân. În 
schimb, Cantacuzinii (precum Cantemireştii cu 70 de ani mai devreme) au ales 
viaţa de „soldaţi” oferită de Imperiul Rus, negociindu-şi însă poziţiile şi statutul.  

Am început acest studiu cu un vers dintr-o piesă de teatru compusă de marele 
boier Iordache Golescu: „Vodă au murit şi de a lui jale noi trebuie să ne bucurăm.”118 
                                                      

116 Pentru comparaţie a se vedea: Dean J. Kostantaras, Christian Elites of the Peloponnese and 
the Ottoman State, 1715–1821, în „European History Quaterly”, 43, 2013, nr. 4, p. 628–656; Martha 
Pylia, Conflits politiques et comportements des primats chrétiens en Morée, avant la guerre de l’indépen-
dance, în Ottoman Rule and the Balkans, ed. Antonis Anastasopoulos, Elias Kolovos, p. 137–148.  

117 Despre elita rusă şi îndatoririle ei a se vedea John P. LeDonne, Absolutism and Ruling 
Class. The Formation of the Russian Political Order, 1700–1825, Oxford, 1991; Elise Kimerling 
Wirtschafter, Social Identity in Imperial Russia, DeKalb, 1997. 

118 I. Golescu, op. cit., p. 132. 
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Versul ilustrează cel mai bine tensiunile dintre fanarioţi şi elita care se considera 
„autohtonă” şi „pământeană”, la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Schimbarea domnilor 
putea să fie un moment prost pentru cei aflaţi deja la putere, dar un nou început 
pentru toţi ceilalţi.  

 
 

PHANARIOT RULERS AND BOYARS AT THE BORDERS OF EMPIRES. ON 
LOYALTY AND ALLEGIANCE IN THE EIGHTEENTH CENTURY 

Abstract 

The present study analyses the interconnection between office, social status, 
and loyalty through patronage relationships. The actors are the Wallachian and 
Moldavian boyars of the eighteenth century. The first part of the paper examines the 
social and political ascent of boyars to the highest offices in the princely council 
through the prisms of ethnicity, social status, and loyalty. The focus shifts afterwards 
on the manner in which social status was identified and fashioned in relation to the 
position of power held at a certain moment in South-Eastern European circles. 
Special emphasis is given to how the process of self-fashioning contributed to the 
underlining of social prestige, and to the propagation of a social representation 
designed to uphold the boyars’ pretensions to social advancement. The article ends 
with a case study intended to mirror the fluid identities and loyalties assumed by 
the Wallachian and Moldavian elites. 

 
Keywords: patronage; loyality; subjecthood; Wallachia; Moldavia; boyars 
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ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE ÎN  
VREMURI DE RESTRIŞTE 

O CATEGORIE DE INTELECTUALI IGNORATĂ: CORPUL 
PROFESORAL ROMÂN DIN TERITORIUL OCUPAT ÎN 

ROMÂNIA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL* 

RADU TUDORANCEA** 

Intelectualii români care nu au părăsit teritoriul ocupat în timpul Primului 
Război Mondial au fost blamaţi, în cvasitotalitatea lor, pentru decizia asumată şi 
pentru poziţionările lor în perioada ocupaţiei propriu-zise. Cu toate acestea, motivele 
din spatele hotărârii lor de a nu pleca şi activitatea desfăşurată sub administraţia 
germană au variat foarte mult. În numeroase cazuri, ei au rămas sub ocupaţia germană 
în primul rând pentru a îndeplini îndatoriri de serviciu, însărcinări de stat sau ale 
Coroanei, aşa cum a fost situaţia lui Victor Babeş şi Alexandru Tzigara-Samurcaş. 
Chiar şi aşa, învinuirile la adresa acestora, ca şi blamul societăţii româneşti, în 
ansamblul său, au continuat să existe şi, în unele cazuri, să crească în intensitate 
după război, de-a lungul deceniilor interbelice. Unele dintre acuzaţiile privindu-i pe 
Victor Babeş sau pe Alexandru Tzigara-Samurcaş s-au perpetuat sau au fost preluate 
şi creditate inclusiv în lucrările ştiinţifice ale unor istorici de anvergură din prezent1. 
O altă ipostază a fost aceea a intelectualilor români al căror comportament a fost 
marcat de un conformism dominat de un filogermanism latent (de exemplu, Grigore 
Antipa şi Ioan Bogdan), orientare, de altfel, conturată, expusă şi asumată încă din 
perioada neutralităţii sau chiar înaintea acesteia. Au existat, desigur, şi cazuri în care 
felul în care intelectualii români rămaşi în teritoriul ocupat au relaţionat cu admi-
nistraţia germană, poziţionându-se vădit în slujba intereselor ocupanţilor, au justificat, 
în mare parte, acuzele de colaboraţionism şi blamul moral abătut asupra lor, mai 
ales după război. Avem în vedere aici personalităţi precum Tudor Arghezi, Ioan Slavici 
sau mitropolitul Conon2.  

În contrast cu interesul acordat atitudinii şi mai ales activităţii unora dintre 
intelectualii români de anvergură rămaşi în teritoriul supus administraţiei de ocupaţie 
                                                      

* Studiu elaborat în cadrul proiectului de cercetare cod GAR-UM–2019-II–2.8–7, Academia Română.  
** Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; radutud2002@yahoo.com. 
 
1 Vezi, in extenso, Radu Tudorancea, Intelectualii români în vreme de război: cazul celor rămaşi 

în teritoriul ocupat, în timpul primei conflagraţii, în „Studii şi materiale de istorie contemporană”, 
s.n., XVIII, 2019, p. 22–44; idem, Originile unei controverse: Alexandru Tzigara-Samurcaş în anii 
ocupaţiei (1916–1918), în „Revista istorică”, XXVI, 2015, nr. 1–2, p. 99–117. 

2 Ibidem.  
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începând din decembrie 1916, poziţionările şi acţiunile unei alte categorii de inte-
lectuali români, mult mai consistentă, anume aceea a dascălilor, a corpului profesoral 
în ansamblul său, au fost aproape complet omise în cercetările legate de perioada 
primei conflagraţii mondiale3. Reconstituirea comportamentului acestora în timpul 
ocupaţiei poate oferi informaţii despre un segment semnificativ al intelectualităţii 
române, poate cel având rolul cel mai important în educarea noilor generaţii. În 
momentul emiterii ordinului privind retragerea administraţiei în Moldova, corpul 
profesoral nu a fost vizat de vreo dispoziţie anume, astfel încât cadrele didactice au 
decis ele însele dacă să rămână în teritoriul ocupat sau să urmeze administraţia 
română în refugiul moldav. 

Activitatea celor care au rămas în teritoriul ocupat a fost mult timp destul de 
greu de documentat, dată fiind lipsa actelor oficiale relevante. Un important corpus 
de documente provenind din arhiva Ministerului Instrucţiunii Publice şi Cultelor 
(aflat în custodia Arhivelor Naţionale), recent identificat, conţine numeroase date 
referitoare la acţiunile profesorilor şi învăţătorilor români din teritoriul vremelnic 
administrat de forţele Puterilor Centrale. O mare parte dintre aceste informaţii provin 
în primul rând din documente care au fost elaborate individual, olograf, de sute de 
cadre didactice, fie ei învăţători sau profesori, în timpul şi mai ales după sfârşitul 
primei conflagraţii. Aceste date întregesc crâmpeiele de cunoştinţe extrase din 
memoriile, jurnalele şi presa vremii. 

Unele dintre circumstanţele elaborării actelor cu pricina sunt extrem de 
interesante, la rândul lor: pe fondul informaţiilor legate de comportamentul abuziv 
şi de multe ori infracţional al unora dintre reprezentanţii administraţiei germane în 
perioada ocupaţiei, autorităţile române decideau, după sfârşitul războiului, în mai 
1919, să emită o circulară prin care solicitau membrilor corpului didactic care 
rămăseseră în teritoriul ocupat să aducă la cunoştinţa autorităţilor române, în scris, 
toate „vexaţiunile, abuzurile de tratament, violările de orice fel, deportări, amenzi, 
furturi, jafuri, rechiziţiuni neregulate şi abuzive, devastări, distrugeri, precum şi 
orice act de natură a dovedi sistemul abuziv de a se purta al inamicului atât faţă de 
persoane, cât şi faţă de avutul public”4. Respectiva circulară era, de fapt, a treia din 
aceeaşi categorie, dacă avem în vedere faptul că, la începutul lunii ianuarie 1919, 
acelaşi minister trimisese o circulară care solicita informaţii privitoare la pagubele 
şi stricăciunile cauzate şcolilor româneşti, în vreme ce, în luna martie a aceluiaşi an, 
o a doua circulară expediată unităţilor de învăţământ din teritoriul care se aflase 
                                                      

3 Practic, contribuţiile ştiinţifice dedicate situaţiei corpului profesoral românesc care a activat 
în teritoriul ocupat de Puterile Centrale sunt inexistente, excepţie făcând unele abordări tangenţiale 
acestei teme, cum este studiul lui Andrei Florin Sora, A Challenging Endeavour? Romanian Administration 
in the Territory Occupied by the Central Powers (November 1916 – April 1917), în ‛The Unknown 
War’ from Eastern Europe. Romania between Allies and Enemies (1916–1918), Iaşi, Konstanz, 2016, 
p. 191–205.  

4 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), Fond Ministerul Cultelor şi 
Instrucţiunii Publice, dosar 219/1919, Adresa Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor nr. 41785/1919, 
din 8 mai 1919, adresată directorilor de şcoli, nepaginată.  



Corpul profesoral român din teritoriul ocupat 33 

sub administraţie germană în perioada războiului solicita informaţii despre soarta 
arhivelor şcolilor şi ale altor unităţi de învăţământ5.  

Circularele ministerului au declanşat o adevărată avalanşă de memorii şi 
rapoarte, de anvergură diferită, provenind nu numai de la directori de şcoli şi instituţii 
de învăţământ, ci şi de la diferite cadre didactice, fie că era vorba de profesori,  
institutori sau educatori. Elaborate în note diferite, unele fiind centralizate pe şcoli 
sau oraşe, însă sugerând fiecare dintre ele autenticul, respectivele documente, extrem 
de numeroase, oferă o imagine nouă şi cel puţin la fel de importantă referitoare la 
categoria profesională de care ne ocupăm în studiul de faţă.  

Un astfel de memoriu, care priveşte situaţia regimului şcolar din perioada 
ocupaţiei germane în oraşul Focşani, bunăoară, este cât se poate de sugestiv în 
privinţa comportamentului administraţiei germane, pe de o parte, şi cel al cadrelor 
didactice române, pe de altă parte. Potrivit memoriului, elaborat de directoarea 
Şcolii de Fete nr. 4, V.I. Popescu, comandatura oraşului se arătase doar aparent 
animată de sentimente bune faţă de şcoală, dar declaraţiile acesteia nu concordau 
cu faptele. Concret, aprobările pe care comandatura le acorda şcolilor spre a putea 
funcţiona fuseseră emise, potrivit memoriului, doar pentru a exista „acte oficiale cu 
care să îşi dovedească la trebuinţă purtarea civilizată”, în vreme ce, în realitate, 
comportamentul ocupanţilor faţă de şcoli „era dintre cele mai necivilizate şi mai 
brutale, iar prin aceasta se oglindeşte adevărata stare de spirit şi adevăratele 
sentimente ce le nutreau pentru şcoală”6.  

Episoade de exces de zel în sprijinirea autorităţilor de ocupaţie şi chiar de 
colaboraţionism au fost în egală măsură reale. În multe din cazurile probate de 
documentele de arhivă, asemenea exemple sunt reflectate in extenso, cu atât mai 
mult cu cât modul nefast în care unele autorităţi române au interacţionat cu 
administraţia de ocupaţie a lovit inclusiv în reprezentanţi ai intelectualităţii române, 
în speţă în profesori şi învăţători români din teritoriul ocupat, iar unii dintre aceştia 
au înaintat autorităţilor române, după sfârşitul războiului, informaţii în acest sens. 
Acesta este cazul unui învăţător de provincie, Petre Popescu, din comuna Jiana 
Mare, situată la 40 de km de Turnu-Severin, care, fidel fiind misiunii sale de dascăl 
şi de patriot român, se arăta oripilat de comportamentul şi de nedreptăţile primarului 
şi notarului români din comuna amintită, dublate de lăcomia şi de pofta lor de 
îmbogăţire, prin colaborarea până la servilism cu ocupanţii. Observând abuzurile 
acestora, ca şi numeroasele fapte care denotau, pe de o parte, dispreţul lor faţă de 
locuitorii români ai comunităţii (inclusiv faţă de văduvele de război şi faţă de familiile 
care pierduseră chiar şi trei membri pe front), iar, pe de altă parte, slugărnicia lor faţă 
de administraţia de ocupaţie (cu scopul de a-şi spori averile), învăţătorul român, el 
însuşi demobilizat din Moldova, intervenise în apărarea locuitorilor comunei în faţa 
                                                      

5 Ibidem. Informaţiile privitoare la celelalte două circulare sunt inserate olograf, în spaţiul din 
stânga al aceluiaşi document. 

6 Vezi textul integral al documentului ibidem, dosar 258/1919, f. 17–19, Memoriu asupra 
regimului şcolar din timpul ocupaţiunii germane a oraşului Focşani, nedatat [1919, n.n.], semnat de 
directoarea Şcolii de Fete nr. 4, V.I. Popescu. 
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nedreptăţilor şi mai ales a terorii exercitate de primar şi de notar. Însă acest lucru 
avea să îi aducă arestarea de către germani, în urma reacţiei celor doi reprezentanţi 
ai autorităţilor române7. Intervenţia lui Petre Popescu în sprijinul comunităţii se 
întemeia, aşa cum preciza acesta, „pe autoritatea morală câştigată în timpul unei 
activităţi de 17 ani pe tărâm social, cultural şi economic şi cu gândul curat şi cinstit 
că răul se poate îndrepta, rămânând astfel mulţumiţi că vom suferi numai vitregia 
nemţească [nu şi pe aceea a autorităţilor române din teritoriul ocupat, n.n.]”8. Compor-
tamentul discreţionar al notarului şi al primarului localităţii faţă de membrii comunităţii 
avea la origine încredinţarea că „puterea şi stăpânirea nemţească sunt fără sfârşit”, 
astfel încât respectivii, „simţindu-se atinşi în amorul propriu de Mackenseni ai 
Comunei, aşa cum se intitulaseră, nu au ezitat niciun moment a comite o nouă 
crimă”, denunţându-l pe dascăl „prin raport scris Comandaturii din Gruia, ca cel 
mai periculos agitator în contra autorităţilor nemţeşti şi a intereselor lor”. Denunţul 
respectiv a dus la arestarea lui Petre Popescu, acesta fiind eliberat abia după ce 
autorităţile germane s-au convins că acţiunile lui vizau exclusiv faptele şi compor-
tamentul abuziv al autorităţilor româneşti din comună, primarul şi notarul, iar nu pe 
cele germane9. Raportul învăţătorului român arăta, în încheiere, că respectivii oficiali 
români, care se eschivaseră atunci când primiseră ordinul de retragere odată cu 
armata şi administraţia – deşi aveau şi vârsta, şi pregătirea pentru a deveni militari –, 
deveniseră de fapt, rămânând în teritoriul ocupat, „călăii Patriei”, care „căzură pradă 
inamicului şi orbiţi de dorinţa de a se îmbogăţi în unire cu inamicul, nu cruţă nimic 
şi pe preţ de nimic vând pe învăţătorul lor Nemţilor”10. 

Un caz şi mai grav este semnalat în raportul detaliat al unui învăţător din 
comuna Sămărineşti, Nicolae Popescu, care, pe lângă calitatea didactică, o avusese 
şi pe aceea de ofiţer mobilizat în Armata Română în perioada conflagraţiei. Şi de 
această dată, cei acuzaţi sunt tot reprezentanţii români ai autorităţilor comunale, în 
persoana notarului localităţii, Ion Băleanu, şi a fostului primar al aceleiaşi localităţi, 
Ion Năzgodineanu, responsabili, în ochii autorului raportului, de purtare nedemnă 
faţă de întregul sat, precum şi faţă de familia sa11. Textul raportului, elaborat de 
învăţătorul mobilizat, tată a trei copii rămaşi în îngrijirea soţiei, surprinde abuzurile 
celor două personaje. Notarul şi primarul erau acuzaţi de prejudicierea familiei 
autorului: mai întâi le indicaseră germanilor că învăţătorul care lipsea de acasă 
lupta pe front împotriva Puterilor Centrale, apoi îi provocaseră pagube materiale 
                                                      

7 Ibidem, dosar 258/1919, Raportul elaborat de învăţătorul Petre Popescu, de la şcoala primară 
din comuna Jiana Mare, datat 20 iunie 1919, f. 6–8.  

8 Ibidem, f. 7.  
9 Ibidem. Învăţătorul român fusese foarte aproape de a fi judecat şi trimis în Germania, ca 

urmare a denunţului celor doi. Doar faptul că printre oficialii germani se afla un ofiţer cu origini 
maghiare care cunoştea limba română, Victor Sandor, indignat el însuşi de „laşitatea, răutatea şi cinismul 
criminal” observate în comportamentul denunţătorilor români, a făcut posibilă lămurirea faptelor şi, în 
cele din urmă, eliberarea sa din arest.  

10 Ibidem. Demersul iniţiat de învăţător viza, în primul rând, obţinerea unei decizii de 
pedepsire a respectivilor pentru faptele lor din perioada ocupaţiei germane. 

11 Ibidem, Adresa din 27 iunie 1919, elaborată de Nicolae Popescu, învăţător şi ofiţer mobilizat 
al Armatei Române, f. 2–3.  
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sugerând expres ca ofiţerii germani să fie cantonaţi la domiciliul învăţătorului. Nu 
în ultimul rând, cei doi atacaseră prestigiului moral al familiei lui Nicolae Popescu, 
venind adesea în casa învăţătorului, unde „se dedaseră la beţii, joc de cărţi cu duşmanii 
şi, în stare de ebrietate, tentaseră la cinstea soţiei”, aceasta scăpând doar graţie inter-
venţiei preotului, care se afla în trecere, venind de la biserică12. Vina morală a celor 
doi era cu atât mai mare – scria dascălul – cu cât aceştia, din postura de repre-
zentanţi ai autorităţilor române, ar fi trebuit să îi apere pe membrii comunităţii locale 
de privaţiuni şi nedreptăţi şi nicidecum să îi supună la „jigniri ce nu se pot uita 
niciodată şi care nu puteau rămâne nepedepsite”13. 

Nu mai puţin gravă este situaţia ilustrată într-un raport cu privire la cele 
întâmplate în perioada ocupaţiei germane, alcătuit de către profesorul unei şcoli 
provenind, de această dată, din mediul urban, anume Gheorghe Cernăianu, directorul 
Şcolii de Băieţi nr. 3 din Turnu Severin. Documentul, redactat la 14 iunie 1919, era 
destinat revizorului şcolar din judeţul Mehedinţi. Gheorghe Cernăianu relata că 
fusese arestat şi ridicat de o patrulă germană chiar în timpul orelor de curs (sub 
privirile speriate ale elevilor), în urma unui denunţ, fiind apoi ţinut într-un regim de 
captivitate vecin cu o tentativă de exterminare prin lipsa hranei şi a condiţiilor 
minime de detenţie, fără a fi fost învinuit sau judecat în vreun fel, de-a lungul a nu 
mai puţin de 198 de zile. Perioada captivităţii, petrecută iniţial într-o încăpere 
insalubră din hotelul Traian din oraşul Turnu Severin, apoi la Mănăstirea Tismana, 
într-un spaţiu în care mai erau închise alte 40 de persoane, este pusă de autorul 
raportului pe seama singurei sale vini, aceea „de a-şi fi iubit neamul”14. Insultele 
îndurate până la momentul eliberării sale (care a survenit la 4 octombrie 1917) 
contribuiseră la îmbolnăvirea acestuia şi la sărăcirea familiei sale, rămasă fără 
vreun sprijin material şi moral, de-a lungul detenţiei nedrepte a capului familiei.  

Prin prisma suferinţelor îndurate, o situaţie apropiată a fost şi aceea evocată 
de învăţătorul Nicolae Lungulescu, din comuna Măreşeşti, plasa Cloşani, judeţul 
Mehedinţi, care, în miezul iernii 1916–1917, fusese evacuat din propria casă 
(jefuită apoi de bunuri, cărţi şi alimente) de către autorităţile germane de ocupaţie, 
cu complicitatea autorităţilor comunale române: primarul şi notarul. Aceştia doi nu 
numai că nu l-au sprijinit în vreun fel, deşi dascălul continuase să îşi ţină orele 
chiar şi în acele condiţii vitrege, într-un local improvizat (şi procurând cu dificultate 
lemnele necesare încălzirii şcolii, pe care tot el le tăia), ci, „îmbuibaţi cu toate 
bunătăţile satului”, îl supuseseră pe Nicolae Lungulescu la insulte şi batjocură15. 
                                                      

12 Ibidem, f. 3. Prin documentul înaintat, învăţătorul cu grad de ofiţer solicita pedepsirea celor 
vinovaţi, cu atât mai mult cu cât demersuri anterioare ale sale sau reclamaţii colective ale comunităţii 
din care făcea parte, adresate atât Parchetului, cât şi prefectului judeţului, se arătaseră fără rezultat 
până la acel moment, în sensul că nu fusese luată „vreo măsură de rigoare” împotriva celor doi. 

13 Ibidem, f. 1. 
14 Raportul fusese elaborat ca urmare a ordinului ministerial, retrimis prin circulara nr. 6765 din  

10 iunie 1919, cu privire la raportarea jignirilor, abuzurilor şi vexaţiunilor aduse corpului didactic rămas în 
teritoriul ocupat. Ibidem, raportul din 14 iunie 1919, adresat revizorului şcolar din judeţul Mehedinţi, de 
către Gheorghe Cernăianu, directorul Şcolii de Băieţi nr. 3 din Turnu Severin, f. 4–5. 

15 Ibidem, raportul din 16 iunie 1919, adresat revizorului şcolar, semnat de învăţătorul Nicolae 
Lungulescu, de la şcoala primară din comuna Mărăşeşti, judeţul Mehedinţi, f. 1–2. 
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Potrivit învăţătorului, motivul comportamentului abuziv la adresa sa (care avea doi 
fii mobilizaţi, aflaţi cu armata română în retragere în Moldova) era acela că îndrăznise 
să susţină că germanii vor pleca, ceea ce ar fi însemnat, implicit, că şi nedreptăţile 
săvârşite de autorităţile comunale române în timpul administraţiei germane urmau 
să fie pedepsite16. 

De cele mai multe ori, autorităţile române au reacţionat cu întârziere sau chiar 
deloc în faţa acestui tip de abuzuri la care au fost supuşi membrii corpului didactic 
român rămas în teritoriul ocupat. În majoritatea situaţiilor, măsurile luate au fost fie 
detaşarea temporară a funcţionarilor respectivi în alte localităţi, fie iniţierea unor 
procese soldate cu condamnări modeste sau chiar cu achitarea inculpaţilor.  

Pe de altă parte, aceleaşi autorităţi române, conştiente de rolul membrilor 
corpului profesoral, al dascălilor, în general, în comunităţile rurale şi nu numai, au 
încercat să obţină sprijinul acestora, în contextul tulbure al primelor luni de după 
plecarea trupelor germane, pentru a risipi temerile localnicilor şi mai ales pentru a 
zădărnici unele acţiuni desfăşurate de agenţi străini cu scopul de a genera dezordine, 
neîncredere şi haos în societate. Astfel, un apel elaborat de Revizoratul Şcolar, alături 
de Protoieria judeţului Prahova era adresat la 19 decembrie 1918 învăţătorilor şi 
preoţilor din judeţul amintit. Scopul acestuia era de a-i determina să intervină pentru 
a apăra şi veghea asupra comunităţilor româneşti, care se aflau expuse în faţa atacurilor 
„străinilor şi românilor înstrăinaţi care şi-au pus în gând, sub masca principiilor 
democratice, să sădească în minţile slabe ale unora buruiana otrăvitoare a dezordinii, 
menită să zdruncine ceea ce s-a clădit de noi cu atâta trudă”17. Era un avertisment 
cât se poate de limpede asupra pericolului propagandei bolşevice, atât de prezent în 
contextul sfârşitului de an 1918, pe care autorităţile române încercau să îl stăvi-
lească (sau măcar să îl limiteze) inclusiv cu sprijinul corpului profesoral şi preoţesc. 

Totuşi, dincolo de implicarea cadrelor didactice în buna derulare a educaţiei 
şcolare, fie ea şi în teritoriul ocupat, şi în împiedicarea abuzurilor şi nedreptăţilor 
săvârşite de autorităţile de ocupaţie şi nu numai, au existat şi numeroase cazuri de dascăli 
a căror conduită profesională şi mai ales morală în perioada ocupaţiei a stârnit 
nemulţumirea şi oprobriul comunităţii şi al societăţii. Aşa se face că, după război, 
au existat demersuri care vizau identificarea, cercetarea şi mai ales pedepsirea celor 
implicaţi în astfel de abuzuri. Un prim document în acest sens a fost elaborat de un 
grup de profesori universitari cu nume de rezonanţă în cercurile intelectuale 
româneşti, cu toţii cerând ministrului Cultelor să înceapă opera de asanare morală 
în privinţa celor care, uitându-şi menirea şi rostul, au lucrat „împotriva aspiraţiunilor 
neamului românesc, fie prin acte de trădare, fie prin concurs direct sau indirect dat 
duşmanilor”, pângărind astfel demnitatea de îndrumători morali ai tinerimii18.  
                                                      

16 Ibidem, f. 2.  
17 Ibidem, dosar 219/1919, apelul Protoieriei şi Revizoratului Şcolar din judeţul Prahova, 

adresat preoţilor şi învăţătorilor, Ploieşti, 19 decembrie 1918, semnat Şt. Iordănescu (protoiereu) şi 
Ioan Grigorescu (revizor şcolar), f. 23. 

18 Ibidem, dosar 424/1919, adresă a unui grup de profesori universitari, datată 14 februarie 1919, 
destinată ministrului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, f. 171–173. Adresa era semnată de profesori 
universitari de anvergură, precum Thoma Ionescu, Orest Tafrali sau Nicolae Basilescu. 
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Figura 1. Prima pagină a Memoriului asupra regimului şcolar  

din timpul ocupaţiunii germane a oraşului Focşani (sursa: ANIC, Fond  
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dosar 258/1919, f. 17). 
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Figura 2. Apel adresat preoţilor şi învăţătorilor pentru a veghea asupra pericolului  
propagandei bolşevice în comunităţile rurale şi nu numai, în contextul tulbure al  

sfârşitului de an 1918 (sursa: ANIC, Fond Ministerul Cultelor şi  
Instrucţiunii Publice, dosar 219/1919, f. 23). 
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Asanarea morală menţionată în memoriu a oferit însă, totodată, prilejul unui 
iureş revanşard, de multe ori absolut nefondat, care s-a manifestat în perioada 
următoare şi care a afectat inclusiv sau mai ales personalităţi ale lumii academice. 
Nu a scăpat atacurilor nici savantul Mina Minovici, directorul primului institut de 
medicină legală din România, el făcând, în 1919, obiectul unei analize a Comisiei 
pentru verificarea situaţiei medicilor rămaşi în teritoriul ocupat. Analiza survenea 
în contextul candidaturii lui Mina Minovici la funcţia de decan al Facultăţii de 
Medicină Legală. Concret, un binevoitor, în persoana unui anume doctor Proca, 
adresa o scrisoare autorităţilor, atrăgând atenţia asupra trecutului profesorului Mina 
Minovici, acuzat că, în timpul administraţiei germane, fusese recomandat de generalul 
german Koch ca referent sanitar pentru oraşul Bucureşti; savantului român îi era 
imputată tocmai „încrederea arătată de duşman”, în vremea ocupaţiei, considerată 
incompatibilă cu ocuparea funcţiei de decan19. Demersul împotriva profesorului 
Mina Minovici a rămas însă fără efectul scontat de iniţiator. De altfel, ca şi în cazul 
lui Victor Babeş, Mina Minovici primise ordin să rămână în Bucureşti în momentul 
refugiului administraţiei româneşti în Moldova, activând la Societatea Naţională de 
Cruce Roşie şi la Institutul Medico-Legal. În ciuda denigrărilor la care a fost supus, 
pe 15 iunie 1919, dr. Mina Minovici a fost ales decan al Facultăţii de Medicină din 
Bucureşti, demnitate pe care o va onora încă de trei ori, de-a lungul deceniilor 
interbelice (anume în anii 1923, 1925 şi 1930). 

Trebuie menţionat că deşi viza iniţial cadrele universitare, demersul de asanare 
morală iniţiat de către autorităţile române a fost curând după aceea extins la întregul 
corp profesoral din fostul teritoriu ocupat. Era semnalul unor anchete desfăşurate în 
toate localităţile care se aflaseră sub ocupaţia germană începând cu primăvara 
anului 1919. Investigaţiile porneau din şcoli, continuau în comunitatea din care 
făceau parte cei acuzaţi, pentru ca apoi să fie interogaţi profesorii acuzaţi. Comisiei 
constituite în acest scop îi revenea sarcina de a stabili un verdict care putea 
însemna, dincolo de elucidarea chestiunilor de ordin moral şi profesional, disponi-
bilizarea sau nu a celui acuzat. Documentele de arhivă probează nu numai existenţa 
unui număr semnificativ de astfel de anchete, ci şi (sau mai ales) varietatea de 
acuzaţii care îi vizau pe unii dintre membrii corpului didactic din teritoriul aflat sub 
ocupaţia Puterilor Centrale, în perioada 1916–191820. 

Situaţia precară a multora dintre membrii corpului didactic, la sfârşitul confla-
graţiei, continua să se deterioreze, determinând în unele momente elaborarea unor 
memorii adresate autorităţilor. Potrivit unui astfel de memoriu referitor la dolean-
ţele membrilor corpului didactic (mai precis, ale celor care fuseseră mobilizaţi în 
serviciul armatei în timpul războiului), reprezentanţii acestora, constatând că, întorşi 
acasă de pe front, învăţătorii, institutorii, profesorii secundari şi cei universitari nu 
numai că nu se bucurau de vreo atenţie specială, ci erau ,,mai prejos decât camarazii 
din război din alte categorii de slujitori ai Statului”, solicitau autorităţilor îmbunătăţirea 
                                                      

19 Ibidem, vol. 394/1919, scrisoarea adresată decanului la 26 mai 1919, semnată Proca, f. 262.  
20 Vezi, în acest sens, mai jos, fotocopia unuia dintre referatele Comisiei constituite pentru 

cercetarea conduitei profesorilor acuzaţi de comportament nedemn în perioada administraţiei germane. 
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grabnică a situaţiei existente21. Concret, aceştia cereau, între altele, dreptul de a se 
putea retrage la pensie după 30 de ani de serviciu, fără condiţionări legate de vârstă, 
precum şi acordarea unei gradaţii suplimentare urmaşilor celor care, optând pentru 
cariera civilă, căzuseră pe câmpul de luptă. O altă doleanţă viza împroprietărirea 
învăţătorilor, pe loturi de cel puţin 10 hectare, cât mai aproape de localitatea unde 
funcţionau ca titulari22. Erau începuturile unor demersuri venind dinspre reprezentanţii 
acestei categorii, conştienţi că ,,pentru cei care luptaseră şi s-au expus pentru ţară”, 
devotamentul şi spiritul lor de jertfă meritau o recunoştinţă mai semnificativă din 
partea autorităţilor. 

* 
După cum am putut observa în documentele cercetate, dincolo de condiţiile 

vitrege în care a trebuit să se desfăşoare educaţia şcolară, au existat deseori situaţii 
în care cadrele didactice rămase în teritoriul ocupat au avut de înfruntat abuzuri sau 
au suferit nedreptăţi nu atât (sau nu numai) din partea autorităţilor de ocupaţie, cât 
mai ales, în unele cazuri, de la reprezentanţi ai autorităţilor române, precum primarii 
sau notarii locali. Aceştia din urmă au fost deseori implicaţi în acţiuni reprobabile, 
care depăşeau colaboraţionismul, evocate în rapoartele de arhivă privind situaţia 
şcolilor şi corpului didactic, din mediul urban şi rural, din teritoriul aflat sub admi-
nistraţie germană. Rapoartele în sine, elaborate de profesori şi învăţători după 
terminarea perioadei de ocupaţie, la solicitarea Ministerului Instrucţiunii Publice, 
aruncă o nouă lumină asupra celor doi ani de existenţă şi funcţionare ai adminis-
traţiei germane şi mai ales asupra activităţii şi acţiunilor intelectualilor (de această 
dată profesori şi învăţători) şi funcţionarilor români. Cele mai multe documente 
reliefează discrepanţe sau cel puţin situaţii contrastante în privinţa modului în care 
s-au raportat aceştia la administraţia locală şi de ocupaţie şi în care au interacţionat 
cu ocupanţii vremelnici. 
 
 

AN IGNORED CATEGORY OF INTELLECTUALS: THE ROMANIAN 
TEACHING STAFF IN ROMANIA’S OCCUPIED TERRITORY  

DURING WORLD WAR I 

Abstract 

This paper examines a rather unknown dimension of life under the German 
occupation, during World War I, namely the activity and hardships of the Romanian 
teaching staff. The massive displacement of population generated by the disastrous  
                                                      

21 ANIC, Fond Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, dosar 392/1919, Memoriul referitor la 
doleanţele membrilor corpului didactic de toate gradele, foşti moblizaţi în serviciile armatei, în 
timpul campaniei, f. 39–40. 

22 Ibidem. Semnatarii memoriului (datat Bucureşti, 26 iunie 1919) erau reprezentanţi ai membrilor 
corpului didactic care fuseseră mobilizaţi, anume Ştefan Cosâmbescu (învăţător), Mihail Spireanu 
(institutor), Constantin Nicolescu Slavea (profesor secundar), dr. Dumitru Ionescu (profesor universitar). 
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Figura 3. Referatul Comisiei constituite pentru cercetarea conduitei unuia din profesorii  

acuzaţi de comportament nedemn în perioada administraţiei germane (sursa: ANIC,  
Fond Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, dosar 37/1919, f. 297). 
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outcome of the military operations of the 1916 Romanian war campaign had 
triggered unrest and chaos among many categories of population and communities. 
However, when the government issued the order for the Romanian army and 
administration to retreat (to Moldavia), there was no specific official regulation for 
professors. Consequently, the Romanian teaching staff had to choose between two 
options, namely continuing to teach in the occupied territory, under the administration 
of the Central Powers, or following the retreating Romanian administration and army 
in Moldavia. The present study, based mainly on archival documents, shows that 
most of the teachers and professors who had decided to remain in the occupied 
territory had to face a plethora of persecutions and retaliations, not only from the 
German administration, but also from various local representatives of the Romanian 
authorities (such as mayors or local notaries), who in many cases acted as zealous 
collaborators of the occupation administration, being involved in reprehensible 
activities, personal revenge and abuses. Some of these abuses were evoked and 
detailed, after the Great War, by various Romanian teachers, who submitted reports, 
at the request of the Romanian Ministry of Education, concerning the above mentioned 
mistreatments against them during the occupation. 

 
Keywords: World War I; Romania; educational system; collaboration; occupied 

territory; German occupation; teachers; intellectuals 
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UN CENTRU DE CERCETARE CREAT PENTRU MIHAI RALEA: 
INSTITUTUL DE PSIHOLOGIE ÎN EPOCA  

GHEORGHIU-DEJ (1955–1965) 

CRISTIAN VASILE* 

Gheorghe Gheorghiu-Dej nu a avut niciodată anvergura asumată de I.V. Stalin 
în ceea ce priveşte implicarea directă în probleme referitoare la ştiinţele sociale, 
cercetarea umanistă şi funcţionarea academiilor de ştiinţe. Potrivit lui Ethan Pollock, 
I.V. Stalin a încercat sistematic să îmbine puterea sa politică cu agerimea intelectuală 
şi a intervenit personal – mai ales după 1945 – în dezbateri ştiinţifice din aria mai 
multor ştiinţe sociale sau naturale, de la filosofie, lingvistică, economie politică 
până la fizică, psihologie şi biologie1. Mai degrabă, Gh. Gheorghiu-Dej s-a folosit 
de intermediari, de înalţii săi responsabili din aparatul cultural-ideologic, precum 
Iosif Chişinevschi, Leonte Răutu2, Mihail Roller, Paul Niculescu-Mizil, Pavel Ţugui, 
Ştefan Voicu, Sorin Toma, Nicolae Moraru şi chiar Miron Constantinescu (pentru 
un timp cel puţin, până când cel din urmă a ajuns să îl sfideze pe liderul partidului). 
Aceşti ideologi şi propagandişti de rang înalt erau cumva interfaţa între secretarul 
general al CC al PMR şi cercetarea ştiinţifică umanistă. În acelaşi timp, este adevărat 
că, probabil după modelul inaugurat de Stalin, dar adaptat realităţilor româneşti, 
Gheorghiu-Dej a căutat – mai ales în a doua perioadă a guvernării sale – să stabilească 
o legătură personală cu reputaţi intelectuali, care erau în acelaşi timp şi directori de 
institute umaniste, de la Mihail Ralea la G. Călinescu3. Cei astfel cultivaţi au răspuns 
prin linguşiri publice cu ocazii festive, aniversare, la congrese etc., chiar în momente 
în care represiunea antiintelectuală atingea apogeul. 

În istoriografie s-a vehiculat în cazul lui M. Ralea formula de „consilier” al lui 
Gheorghiu-Dej, mai ales în problema cercetărilor psihologice (Julien-Ferencz Kiss). 
Cei doi fuseseră întemniţaţi împreună la Târgu Jiu (pentru câteva luni) în timpul 
regimului antonescian şi s-au regăsit ca miniştri, colegi de cabinet, în guvernul 
Petru Groza de după 6 martie 1945. Peste exact un deceniu, în 1955, M. Ralea înainta 
un celebru memoriu către CC al PMR în care pleda pentru o modernizare culturală 
în cadrele marxism-leninismului şi critica practicile din vremea dogmatismului 
                                                 

* Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti; cristivasile2002@yahoo.com. 

 
1 Ethan Pollock, Stalin and the Soviet Science Wars, Princeton, Oxford, 2006, p. 1 şi urm.  
2 Leonte Răutu a fost numit chiar un „Andrei Jdanov român”.  
3 Paul Sfetcu, 13 ani în anticamera lui Dej, ed. a II-a rev., ed. Lavinia Betea, Bucureşti, 2008, 

p. 233–234.  
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post-19484. În acelaşi timp, Ralea a fost numit director al nou creatului Institut de 
Psihologie al Academiei RPR. Ralea era cunoscut prin maleabilitatea şi versatilitatea 
lui, numite de unii „cameleonism”, iar aceste trăsături de personalitate au ieşit la 
lumină încă din perioada interbelică. La Mihai Ralea – estetician, psiholog, sociolog, 
eseist, profesor universitar, dar şi politician – se vădeşte divorţul cel mai flagrant 
între ceea ce a susţinut cu argumente solide în mod public ca fiind moral şi dezirabil şi 
ceea ce a făcut ca atare odată ajuns în poziţii de putere (ministru al Muncii sub 
dictatura regală, ministru al Artelor sub guvernul procomunist Petru Groza etc.). 
Ralea a şi fost numit „moralistul fără morală”, iar compromisul său – manifestat prin 
adeziunea la regimuri antidemocratice – se poate documenta şi prin recursul la 
numeroase scrieri moralizatoare publicate de el înainte de 1938. 

Ne-am propus în articolul de faţă să identificăm originile Institutului de 
Psihologie şi să schiţăm istoria sa în primul deceniu de la înfiinţare, etapă care se 
suprapune cu perioada guvernării Gheorghiu-Dej. Am fost interesaţi de reconstituirea 
profilului academic al acestui centru de cercetare şi al angajaţilor săi, precum şi de 
conţinutul editorial al „Revistei de psihologie”. Am insistat asupra biografiilor unor 
cercetători care şi-au pus în mod semnificativ amprenta asupra studiilor psihologice 
din anii 1950 şi 1960 (Traian Herseni, Constantin Botez, Ursula Şchiopu, Tatiana 
Slama-Cazacu)5. 

 
ORIGINILE INSTITUTULUI DE PSIHOLOGIE. SECŢIA DE  
FILOSOFIE A INSTITUTULUI DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE 

 
Instaurarea şi consolidarea regimului comunist de tip sovietic au coincis cu o 

reducere considerabilă a studiilor şi cercetărilor psihologice autohtone, care s-a vădit 
şi prin încetarea apariţiei publicaţiilor de profil la începutul deceniului şase. Practic, 
între 1951 şi 1955 a mai rămas doar periodicul „Analele româno-sovietice” (seria 
Pedagogie-Psihologie) care conţinea mai degrabă traduceri din limba rusă şi puţine 
contribuţii româneşti6. Ca şi în cazul celorlalte domenii socio-umaniste, zona cer-
cetării psihologice a fost lovită de arestări, marginalizări, interdicţii de semnătură 
etc., printre figurile cele mai sonore afectate fiind Nicolae Mărgineanu, Florian 
Ştefănescu-Goangă, Iacob Marius Nestor, Gheorghe Zapan şi chiar psihologul de 
orientare marxistă Egon Weigl7. Căderea în dizgraţie a lui Weigl s-a răsfrânt asupra 
domeniului psihologiei ca atare, într-un moment când nici M. Ralea nu îşi putea 
folosi influenţa pe lângă liderii comunişti pentru „ridicarea” disciplinei. Un savant 
                                                 

4 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond CC al PCR – Secţia Propagandă 
şi Agitaţie, dosar nr. 14/1955, f. 1–63.  

5 Doresc să le mulţumesc colegilor Raluca Tomi, Camelia Zavarache şi Mihai Burcea pentru 
semnalarea mai multor documente relevante. 

6 Julien-Ferencz Kiss, Istoria psihologiei în România. Tipare şi factori ai evoluţiei în perioada 
totalitară şi postdecembristă, Bucureşti, 2013.  

7 Ibidem. 
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bine plasat politic, precum Constantin I. Parhon (preşedinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naţionale), nu a dorit sau nu a putut influenţa impulsionarea producţiei de 
studii şi cercetări psihologice. Reputatul endocrinolog, cu un trecut socialist care 
cobora în secolul al XIX-lea, a avut şi preocupări în zona umanistă (cercetări psiho-
logice teoretice), însă a abdicat de la multe comandamente morale proclamate şi a 
girat cu prestigiul său, alături de Traian Săvulescu şi de alţi intelectuali, preluarea 
Academiei Române de către noile autorităţi comuniste. Astfel, puţine colective înche-
gate de psihologi au supravieţuit după 1948 (cel mai cunoscut fiind cel din cadrul 
Institutului de Istorie şi Filosofie).  

Originile Institutului de Psihologie sunt de găsit în martie 1949, atunci când 
s-a constituit un colectiv pentru elaborarea tratatului de psihologie în cadrul Secţiei 
de Filosofie a Institutului de Istorie şi Filosofie al Academiei Republicii Populare 
Române (din 1954 Institutul de Istorie, iar din 1965 Institutul de Istorie „Nicolae 
Iorga”). Şeful Secţiei de Filosofie era Mihai Ralea, care îl avea adjunct pe Constantin 
Ionescu Gulian. Printre primii cercetători angajaţi se numărau: Dumitru Dogaru, 
Corin Eugeniu Grosu, Adela Cruceanu, Margareta Cândea, Iacob Marius Nestor, 
Tamara Marincu (Dobrin); ulterior s-au adăugat colectivului sau au fost antrenaţi în 
colaborări: Egon Weigl, Ursula Şchiopu, Alexandru Roşca, Constantin I. Botez, 
Marian Bejat ş.a.8 (Cel puţin trei dintre cei enumeraţi vor ajunge să ocupe ulterior 
funcţii importante cu relevanţă politică: Dumitru Dogaru – director şi secretar 
general pentru mult timp în cadrul Ministerului/Departamentului Cultelor9; Tamara 
Dobrin – vicepreşedintă a Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, vicepreşe-
dintă a Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste10; Alexandru Roşca – 
şef al Direcţiei predării ştiinţelor sociale din cadrul Ministerului Învăţământului.) 
Membrii echipei sus-amintite nu aveau o revistă proprie, în general îşi valorificau 
producţiile ştiinţifice în revista „Studii”.  

În mai multe cazuri şi pentru anumite intervale de timp cei selectaţi ca cerce-
tători în colectivul de psihologie au ocupat şi poziţii de cadre didactice universitare 
la Catedra (Facultatea) de Psihologie şi Pedagogie a Universităţii „C.I. Parhon” din 
Bucureşti (Mihai Ralea – şeful catedrei –, Tamara Marincu Dobrin, Gheorghe 
Zapan, Marian Bejat, Constantin Botez11). Din cauza dosarului politic indezirabil, 
ultimii trei au fost îndepărtaţi din învăţământ şi au rămas doar la institut12. Componenţa 
                                                 

8 Camelia Zavarache, Tranziţie şi strategii de adaptare: Mihai Ralea şi activitatea Secţiei de 
filosofie a Institutului de Istorie şi Filosofie (1949–1952), în „Studii şi materiale de istorie contemporană”, 
XVI, 2017, p. 38.  

9 Silviu-Constantin Nedelcu, Cenzurarea presei ortodoxe în comunism, Bucureşti, 2019, p. 66 
şi urm. 

10 Arhiva Rectoratului Universităţii din Bucureşti (în continuare: ARUB), fond Facultatea de 
Filosofie, dosar nr. 3568 (Tamara Dobrin), nepag.  

11 Cel din urmă a activat însă într-o primă fază în colectivul de istorie a filosofiei, abia ulterior 
fiind transferat la Sectorul de psihologie; Arhiva Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” (în continuare: 
AIINI), fond Institutul de Istorie şi Filosofie, dosar nr. 6/1949–1952, f. 46.  

12 Marian Bejat era acuzat de serviciile de cadre şi de Securitate că în trecut ar fi fost membru 
al Frăţiilor de Cruce. Bejat suferise în perioada regimului antonescian, la 21 aprilie 1943, o condamnare 
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echipei de cercetare vădea un amestec de resurse umane profesioniste (Mihai Ralea 
însuşi şi Iacob M. Nestor) şi de psihologi-activişti de partid, precum Tamara Dobrin 
şi Corin E. Grosu. (Cu Tamara Dobrin, M. Ralea a avut dese ciocniri ani de-a rândul, 
determinate în principal de vigilenţa ideologică vădită de cea care îşi asuma linia 
partidului; de altfel, înainte de a ajunge în mod nemeritat la o catedră universitară, 
Tamara Dobrin fusese angajată în 1947 ca diurnistă la Ministerul de Interne în cadrul 
Siguranţei Statului în curs de comunizare13.) La aceste două categorii se adăuga 
tipul de cercetător de planul doi, oportunist, care va ajunge să facă o carieră politică 
şi nu academică, deşi formal a rămas în cercetare cel puţin un deceniu; el este 
ilustrat de Dumitru Dogaru, un colaborator ocazional al lui Dimitrie Gusti, asociat în 
trecut cu Şcoala monografică de la Bucureşti şi cu revista „Sociologia românească”14. 
În cadrul colectivului închegat în 1949 au mai fost cuprinşi Adela Cruceanu, 
Margareta Cândea şi Radu Paul, cercetători care nu s-au remarcat prin publicaţii, 
comunicări sau alte manifestări ştiinţifice relevante pentru domeniul cercetărilor 
psihologice. În plus, mai ales pentru Corin Grosu, această poziţie pare să fi fost o 
simplă sinecură care a recompensat publicistica lui politică angajată (pe linie marxist-
leninistă) de după 1945, inclusiv cea foarte timpurie de la „Revista Fundaţiilor 
Regale”15. Dacă ceilalţi membri ai colectivului – chiar cei ajunşi pe linie politică – 
se străduiau să îndeplinească fişa postului şi să parcurgă materialul bibliografic, 
Corin Grosu nici nu se obosea să prezinte rapoarte de activitate16. De altfel, în paralel 
a activat – începând din 1948 – şi la „Viaţa românească”, în echipa adusă de Leonte 
Răutu, şeful Direcţiei Propagandă şi Agitaţie. Garanţii moral-politice prezenta se 
pare şi Adela Cruceanu, profesoară de pedagogie şi filosofie în învăţământul secundar, 
dar şi – mai ales – soţia lui Mihai Cruceanu (comunist cu state vechi, participant la 
congresul de constituire a PCdR din 8 mai 192117). Colectivului de psihologie i s-a 
alăturat după 1951 şi Geta Cristian18, care avea să se specializeze în cercetări de 
psihologie a muncii.  

După separarea Secţiei de Filosofie şi transformarea ei în Institut de Filosofie, 
la momentul 1953–1954, M. Ralea a rămas în afara acestui cadru instituţional 
academic (nu el, ci fostul său adjunct Constantin I. Gulian a fost desemnat la şefia 
Institutului de Filosofie). A obţinut însă relativ repede numirea în funcţii de 
conducere mai întâi la Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică (unde a fost 
transferat pentru puţin timp şi colectivul de psihologie), iar apoi – în 1955 – la nou 
                                                                                                                            
pentru activitate subversivă; Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (în 
continuare: ACNSAS), fond Informativ, dosar nr. 236438, vol. 3, f. 112.  

13 ARUB, fond Facultatea de Filosofie, dosar nr. 3568 (Tamara Dobrin), nepag. 
14 Zoltán Rostás, Strada Latină nr. 8. Monografişti şi echipieri gustieni la Fundaţia Culturală 

Regală „Principele Carol”, Bucureşti, 2009, p. 343.  
15 Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, Comunism Inc. Istorii despre o lume care a fost, 

Bucureşti, 2016, p. 215–216.  
16 AIINI, fond Institutul de Istorie şi Filosofie, dosar nr. 6/1949–1952, f. 41.  
17 Mihail Cruceanu, Scrieri în proză, ed. Constantin Mohanu, Bucureşti, 1987, p. 316.  
18 AIINI, fond Institutul de Istorie şi Filosofie, dosar nr. 1/1948–1951, f. 16. 
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creatul Institut de Psihologie, instituţie care a preluat din personalul fostei secţii de 
la Institutul de Istorie şi Filosofie şi de la Institutul de Fiziologie. A spune că Mihai 
Ralea a fost în 1955 fondatorul Institutului de Psihologie – cum insistă unii autori19 – 
este cumva inadecvat, din moment ce astfel de măsuri de întemeiere a unor instituţii 
erau decise/aprobate/supervizate de factorul politic. Conducerea Academiei RPR, 
asupra căreia Ralea putea exercita o anumită influenţă, nu avea niciun fel de 
autonomie, cel mai înalt for cultural depinzând din punct de vedere financiar şi 
politico-ideologic de Consiliul de Miniştri şi, respectiv, CC al PMR (unde Gheorghiu-
Dej avea un rol decisiv).  

 
INSTITUTUL ŞI „REVISTA DE PSIHOLOGIE” (1955) 

 
Julien-Ferencz Kiss – autorul unei bine documentate sinteze de istorie a 

psihologiei autohtone – a identificat prima echipă grupată în jurul lui M. Ralea la 
momentul întemeierii Institutului de Psihologie al Academiei: Constantin I. Botez; 
Alexandru Roşca (care a pendulat între Bucureşti şi Cluj); Vasile Pavelcu (Iaşi); 
Tatiana Slama (Cazacu20); Ursula Şchiopu; Paul Popescu-Neveanu; Gheorghe Zapan; 
Efraim Fischbein; Tamara Dobrin21. De fapt, era vorba despre primul comitet de 
redacţie al „Revistei de psihologie” (secretari de redacţie erau: Alexandru Sen şi 
Ana Tucicov-Bogdan). Nu toţi cei enumeraţi au fost, de fapt, cercetători cu normă 
întreagă la institut. Mihai Ralea a insistat să angajeze inclusiv cercetători indezi-
rabili din punct de vedere politic, care aveau la activ şi condamnări politice, dar 
care îi erau foarte apropiaţi şi ofereau garanţia derulării unor cercetări valabile din 
punct de vedere academic (eventual, chiar în parteneriat cu directorul): Constantin 
I. Botez şi Traian Herseni, de pildă22. Cel din urmă avea un dosar politic extrem de 
pătat – între 1951 şi 1955 fusese închis din cauza trecutului său legionar23.  

Recent, a ieşit la lumină şi informaţia că M. Ralea a reuşit să îl includă pe 
statele de plată ale Institutului de Istorie şi Filosofie, în colectivul de psihologie, şi 
pe Constantin Rădulescu-Motru, altminteri marginalizat şi ameninţat să moară în 
mizerie; însă experienţa considerabilă a lui Rădulescu-Motru pe tărâmul psihologiei 
experimentale nu a fost întrebuinţată la începutul anilor 1950, ci abia în 1956, când 
datorită lui Ralea i s-a tipărit un studiu despre I.P. Pavlov24. De altfel, adoptarea 
                                                 

19 Florin Mihăilescu, Introducere în opera lui Mihai Ralea, Bucureşti, 1997, p. 39.  
20 În 1955, a semnat articole şi cu numele de Tatiana Cazacu. La începutul deceniului şase, 

familia sa (Slama) a avut de suferit din motive politice.  
21 Julien-Ferencz Kiss, op. cit., p. 92.  
22 Cu amândoi, M. Ralea a semnat lucrări în colaborare, iar „folclorul” lumii academice a 

acreditat ideea că secţiunile din aceste volume aparţinându-i directorului Institutului de Psihologie ar 
fi fost neglijabile, partea cea mai importantă fiind scrisă de Traian Herseni şi Const. I. Botez.  

23 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 163.318 (Herseni Traian), vol. 2, f. 151; vezi şi Valentin 
Săndulescu, Academic Elites and Their Trajectories in Troubled Times: The Case of Traian Herseni, 
în „Studii şi materiale de istorie contemporană”, XVI, 2017, p. 96.  

24 Constantin Rădulescu-Motru, I.P. Pavlov şi problema metodei experimentale în psihologie, 
în „Revista de psihologie”, II, 1956, nr. 1–2, p. 29–34.  
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pavlovismului (cu lepădarea de orice formă de idealism) a devenit un fel de 
condiţie obligatorie pentru publicarea studiilor de psihologie după 1950; ea i se va 
aplica chiar şi lui M. Ralea. Un alt cercetător cu trecut complicat, marginalizat de 
autorităţi, a fost profesorul Gheorghe Zapan25. Mihai Ralea a fost nevoit să plătească 
un preţ moral uriaş pentru menţinerea sa în înalta birocraţie culturală a regimului 
(cu astfel de posibilităţi de recrutare de personal academic), în sensul că i s-a cerut 
(şi a acceptat) exhibarea unui discurs antioccidental şi antiamerican strident (a 
vorbit în texte pretins academice despre psihologia canibalică americană)26. În plus, 
s-a alăturat şi el criticii de tip oficial îndreptată contra freudismului – condamnat 
imediat după 194827 –, a psihanalizei şi a cercetărilor psihologice şi psihiatrice înrudite. 
În al doilea rând, M. Ralea a fost constrâns să accepte în echipa sa pe unii psihologi-
activişti de partid precum Tamara Dobrin (cu care avusese de altfel, aşa cum am 
amintit, mai multe ciocniri încă din vremea existenţei colectivului de psihologie în 
cadrul Institutului de Istorie şi Filosofie, la începutul deceniului şase).  

„Revista de psihologie” – periodicul institutului – a apărut tot în 1955 (artico-
lele având rezumate în rusă şi franceză). Trebuie remarcată simultaneitatea dintre 
înfiinţarea institutului şi tipărirea periodicului propriu, realitate care nu s-a produs 
în cazul altor institute ale Academiei RPR. Însă revista plătea şi ea un tribut ridicat 
comandamentelor de partid, căci îndatorarea sa ideologică era vădită28.  

 
COMPONENTA UMANISTĂ CIRCUMSCRISĂ ŞTIINŢELOR SOCIALE 

 
Deschideri către zona umanistă, teoretică, a psihologiei au avut cercetători 

precum Mihai Ralea însuşi; Ursula Şchiopu; Paul Popescu-Neveanu; Tatiana Slama-
Cazacu; Traian Herseni; Tiberiu Neumann-Bogdan29; Constantin I. Botez; Gheorghe 
Zapan; Georgeta Dan-Spînoiu30; Efraim Fischbein31; Stroe Marcus; Gheorghe Neacşu; 
Anton Tabachiu; Edith Gulian, Vasile P. Nicolau; Constantin Pufan. Institutul nu 
era în întregime un centru de studii şi cercetări socio-umane şi aceasta deoarece o 
componentă importantă a sa se circumscria mai degrabă ştiinţelor naturale şi medicale, 
prin orientarea multor cercetători spre psihologie clinică, neuropsihologie, fizio-
logie etc. De altfel, preferinţa oficială – pe urmele sovieticilor – înclina mai degrabă 
                                                 

25 Aurora Liiceanu, Prin perdea, Iaşi, 2009, p. 110–112. Aurora (Perju) Liiceanu i-a fost studentă 
şi colaboratoare.  

26 Mihai Ralea, Aspecte din psihologia canibalică americană, în „Studii. Revistă de istorie şi 
filosofie”, V, 1952, nr. 3, p. 122–134; idem, Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze 
americane, Bucureşti, 1954.  

27 Gheorghe Brătescu, Freud şi psihanaliza în România, Bucureşti, 1994, p. 248.  
28 Vezi „Revista de psihologie”, I, 1955, nr. 1–2.  
29 T. Neumann (Tiberiu Bogdan) – absolvent de studii psihologice la Universitatea din Cluj, 

unde l-a avut profesor pe Nicolae Mărgineanu; Nicolae Mărgineanu, Amfiteatre şi închisori (mărturii 
asupra unui veac zbuciumat), ed. Voicu Lăscuş, Cluj-Napoca, 1991, p. 55.  

30 A semnat şi G. Dan-Spânoiu; vezi Septimiu Chelcea, Aşa a fost? Aşa îmi aduc aminte, 
1945–2015, Iaşi, 2016, p. 91–92.  

31 A semnat E. Fischbein. A devenit un cunoscut specialist în psihologia educaţiei matematice.  
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spre includerea psihologiei în categoria ştiinţelor naturale, nu sociale. Şi aici o parte a 
explicaţiei poate fi găsită în îmbrăţişarea fără rezerve de către centrul moscovit – 
din raţiuni strategice – a unui savant din trecut, care nu era comunist, dar avea o 
reputaţie globală, fiziologul I.P. Pavlov. Elementul aleatoriu în supravegherea ideo-
logică derulată în URSS şi apoi în ţările est-europene poate fi observat în cazul 
psihologiei şi al fiziologiei funcţiilor nervoase superioare. Cum am sugerat, I.P. Pavlov 
era un om de ştiinţă unanim recunoscut pe plan mondial şi din acest motiv a fost 
tratat cu menajamente de către sovietici, fără să fie etichetat drept mecanicist, cum 
s-ar fi întâmplat în alte condiţii32. Inclusiv discipolii lui Pavlov de după 1936 – care 
i-au continuat experimentele – au putut să îi dezvolte teoriile independent de presiunea 
ideologică. Mai mult, regimul sovietic a ridicat teoria pavlovistă la rang de dogmă 
oficială, de care nici psihologii nu se puteau dezice sau delimita. Iar această realitate 
a fost transpusă şi în ţările est-europene satelizate de Moscova după 1947. Apro-
pierea fiziologiei de psihologie a însemnat însă şi deplasarea ultimei discipline spre 
grupul ştiinţelor naturale/medicale.  

Inclusiv la nivelul resurselor umane s-a vădit prezenţa consistentă a fizio-
logilor şi medicilor, chiar în Institutul de Psihologie. De altfel, există informaţii 
potrivit cărora, mai ales în ultima perioadă de viaţă a lui M. Ralea (prima parte a 
anilor 1960), institutul a fost condus de facto de adjunctul său, medicul Robert 
Floru33; a existat şi percepţia că, pe lângă Floru, un rol important decizional a avut 
şi Traian Herseni. Un alt exemplu este cel al psihiatrului Isidor Iancu, care iniţial 
fusese membru în colectivul de psihologie al Secţiei de Filosofie a Institutului de 
Istorie şi Filosofie; dr. Iancu era medic specialist în boli psihice34. În cele ce urmează 
vom acorda prioritate direcţiei umaniste, circumscrisă ştiinţelor sociale, psihologiei 
pedagogice etc. din institut, o orientare cumva minoritară. Din această perspectivă, 
este important de reconstituit profilul academic al câtorva cercetători, dintre cei 
deja enumeraţi, pe care îi considerăm mai semnificativi, prin biografia şi activitatea 
lor ştiinţifică. Ursula (Biji) Şchiopu era verişoara lui Mircea Biji, cel care a coordonat 
grupul de ilegalişti comunişti din care a făcut parte şi poetul Mihai Beniuc; potrivit 
celui din urmă, Ursula Biji ar fi avut un trecut legionar mărturisit35. Ulterior, ea s-a 
căsătorit cu Bucur Şchiopu, (sub)secretar de stat, ministru la departamente economice 
în mai multe guverne comuniste de după 194736. Nu a fost singura cercetătoare 
                                                 

32 Leszek Kołakowski, Principalele curente ale marxismului, vol. III, Prăbuşirea, trad. S.C. Drăgan, 
Bucureşti, 2010, p. 116.  

33 Septimiu Chelcea, op. cit., p. 91–92. 
34 Ibidem, p. 76. 
35 Mihai Beniuc, Însemnările unui om de rând. Pagini de jurnal şi memorii (1965–1969; 1971; 

1974), ed. Ilie Rad, Cluj-Napoca, 2016, p. 121–122; vezi şi Camelia Zavarache, op. cit., p. 42.  
36 Bucur Şchiopu a fost subsecretar de stat la Ministerul Industriei şi Comerţului (1947–1948); 

ministru al Comerţului şi Alimentaţiei (1948–1956); ministru al Gospodăriilor Agricole de Stat 
(1956); secretar de stat pentru Gospodăriile Agricole în Ministerul Agriculturii (1956–1965). I s-a 
atribuit practica nefastă a sacrificării cailor (pentru a accelera utilizarea tractoarelor); Stelian Neagoe, 
Istoria guvernelor României de la începuturi (1859) până în zilele noastre (1999), ed. a II-a, Bucureşti, 
1999, p. 163–176.  
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care avea un partener care să însemne ceva în cultura şi politica vremii (Septimiu 
Chelcea în amintirile sale oferă şi exemplele: Edith Gulian – Constantin I. Gulian; 
Tatiana Slama-Cazacu – Boris Cazacu; memorialistul le numeşte „soţii de oameni 
de vază în epoca comunistă”37). Pe lângă norma de cercetare, Ursula Şchiopu – şefă 
de sector în cadrul institutului – preda începând din 1949 şi la catedra de psihologie-
pedagogie a Universităţii din Bucureşti; avusese şi preocupări literare, întrerupte 
însă în anii 195038. S-a specializat în probleme de psihologie a copilului şi psihologie 
pedagogică, publicând la mijlocul anilor 1960 şi un curs pe această temă39.  

Paul Popescu-Neveanu – asistent la catedra de psihologie-pedagogie după 
1948 – a beneficiat inclusiv de o bursă de studii şi s-a specializat în URSS (şi-a 
susţinut un doctorat în psihologie la Universitatea din Leningrad, în anul 195340); 
abia întors în ţară şi-a reluat postul de la catedră (avansând profesional foarte 
rapid), dar a fost angajat şi la Institutul de Psihologie. Anterior colaborase şi cu 
colectivul de psihologie de la Secţia de Filosofie a Institutului de Istorie şi Filosofie 
(a semnat materiale în revista „Studii” cu numele Paul Gh. Popescu). Deşi fiu de 
preot ortodox41, a abordat – uneori alături de C.I. Gulian – inclusiv teme congruente 
cu asumarea ateismului oficial, vădite chiar şi într-o perioadă mai „liberală” a comu-
nismului românesc42. „Neveanu” (de la Neva Leningradului) a fost un pseudonim, 
un nume adăugat pentru diferenţiere, sugerat se pare de către Ion Ianoşi, colegul 
său bursier la studii în URSS. Tatiana Slama-Cazacu s-a remarcat printr-o activitate 
ştiinţifică circumscrisă mai multor direcţii şi discipline (de la psihologie la 
lingvistică, cu deschideri spre studiile de comunicare, de analiză a raporturilor 
dintre limbaj şi context, istorie/critică literară43 etc.). În 1948, din motive politice, 
nu a putut să îşi susţină teza doctorală şi, pentru mai mulţi ani (până în 1954), nu a 
putut publica44. În 1952, odată cu arestarea tatălui său, a fost îndepărtată şi de la 
catedra universitară45, continuându-şi activitatea mai întâi la Institutul de Lingvis-
tică, iar apoi – din 1955 – la Institutul de Psihologie. Cu timpul, mai ales din anii 
1960, prin mai multe lucrări publicate, numele său s-a impus şi în plan internaţional 
(a realizat un curs de psiholingvistică, participând practic la întemeierea unei subdis-
cipline – psiholingvistica –, şi a colaborat la definitivarea unui atlas de psihologie46).  
                                                 

37 Septimiu Chelcea, op. cit., p. 91.  
38 Dumitru Micu, Şchiopu, Ursula, în Dicţionarul general al literaturii române, coord. Eugen 

Simion, vol. VI, S–T, Bucureşti, 2007, p. 537.  
39 Ursula Şchiopu, Curs de psihologia copilului, pentru uzul studenţilor, Bucureşti, 1963.  
40 Septimiu Chelcea, op. cit., p. 66. 
41 Ion Ianoşi, Internaţionala mea. Cronica unei vieţi, Iaşi, 2012. 
42 Paul Popescu-Neveanu, Amăgire şi adevăr în morală, Bucureşti, 1968.  
43 Tatiana Slama-Cazacu, Limbaj şi context. Problema limbajului în concepţia exprimării şi a 

interpretării prin organizări contextuale, Bucureşti, 1959; eadem, Dialogul la copii, Bucureşti, 1961; 
eadem, Comunicarea în procesul muncii, Bucureşti, 1964; eadem, Aspecte realiste în teatrul lui 
Pirandello, în „Studii de literatură universală”, 1963, nr. 5 etc. 

44 http://www.tatianaslamacazacu.ro/, accesat la 5 decembrie 2017. 
45 Tatiana Slama-Cazacu, Un copil în vechiul Bucureşti, Bucureşti, 1998, p. 2.  
46 Eadem, Introducere în psiholingvistică, Bucureşti, 1968; Tatiana Slama-Cazacu, Robert Floru, 

Atlas de lingvistică, Bucureşti, 1968. S-a aflat în conducerea comitetului editorial al unei prestigioase 
reviste internaţionale, „International Journal of Psycholinguistics”, care a apărut începând din 1972.  
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CAZUL TRAIAN HERSENI 
 
Traian Herseni – membru important al Şcolii gustiene şi autor al multor lucrări 

de specialitate circumscrise sociologiei, etnografiei, psihologiei etc. – este un caz 
spectaculos de reconvertire, mai bine zis de profesionalizare radicală sub impactul 
unor dramatice schimbări de regim politic. Pe de altă parte, trebuie spus că la finele 
anilor 1930 a jucat şi rolul unui ideolog legionar (a publicat broşuri angajate despre 
relaţia dintre Garda de Fier şi ţărănime/muncitorime); mai mult, după momentul 
septembrie 1940, a ajuns secretar general al Ministerului Educaţiei şi membru influent 
în comisiile (dominate de legionari) de epurare a personalului didactic universitar. 
Sub dictatura lui Ion Antonescu fusese delegat pe lângă guvernământul Transnistriei 
cu scopul efectuării de cercetări ştiinţifice şi pentru organizarea unei eventuale 
universităţi la Odesa47. În cazul său, după prăbuşirea dictaturii antonesciene a rămas 
foarte puţin din ceea ce s-ar putea numi un trecut utilizabil. Prin urmare, nu este de 
mirare că după 23 august 1944 a fost epurat relativ repede din sistemul universitar48. 
Mai mult, Traian Herseni a fost arestat la 1 octombrie 1951 şi condamnat în 1952 
la patru ani de temniţă grea prin sentinţa nr. 184/1952 a Tribunalului Militar al 
Regiunii a II-a49. Păstrase însă şi după 1945 legături cu foşti colegi, prieteni şi 
profesori, unii bine situaţi în sistemul cultural-politic al regimului comunist (între 
ei, Mihai Ralea).  

Traian Herseni a fost eliberat la 29 septembrie 1955 şi imediat a fost angajat 
de Mihai Ralea la abia constituitul Institut de Psihologie (iniţial, pe o poziţie inferioară 
pregătirii sale; însă în 1957 Tr. Herseni ajunsese deja să fie şef de laborator50). A fost 
poate unul dintre numeroasele motive pentru care Herseni a intrat din nou în atenţia 
Securităţii, care la 15 noiembrie 1957 i-a deschis un dosar de acţiune individuală 
intitulat sugestiv „Cercetătorul”. În „Revista de psihologie” putea semna cu numele 
său, însă atunci când era vorba despre asumarea autoratului unei cărţi/al unui curs, 
pentru Traian Herseni această posibilitate încă nu exista, din pricina trecutului său 
legionar. Prin urmare, în anul 1962, odată cu publicarea consistentului volum despre 
sociologia succesului, Herseni a fost nevoit să adopte un pseudonim (T. Hariton), 
amintind de iniţialele propriului nume51. A fost una dintre primele cărţi (de după 1948) 
care anunţa apropiata reabilitare a domeniului sociologic (cum se ştie, în 1948 – 
urmând modelul sovietic – sociologia fusese practic interzisă). De altfel, şi Traian 
                                                 

47 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 163318 (Herseni Traian), vol. 2, f. 29–30.  
48 Într-un memoriu, Traian Herseni respingea acuzaţiile Comisiei de epurare din decembrie 

1944: „am apărat pe dl prof. Iorgu Iordan, fără să-l fi cunoscut, faţă de studenţii legionari de la Iaşi şi 
am intervenit cu succes pentru eliberarea d-sale din arestul Siguranţei generale, unde m-am dus 
personal. Vă rog să binevoiţi a-l cita ca martor, împreună cu dl prof. Al. Rosetti, care mi-a adus la 
cunoştinţă cazul acesta.” „Am aprobat dlui prof. Gh. Călinescu un concediu de studii, cerut prin dl 
prof. Al. Rosetti, pentru a-şi termina Istoria literaturii româneşti, împotriva opiniei legionarilor” – 
ibidem, f. 103, Memoriu din 18 decembrie 1944.  

49 Ibidem, f. 151. 
50 Ibidem, vol. 3, f. 1.  
51 Mihai Ralea, T. Hariton, Sociologia succesului, Bucureşti, 1962. 
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Herseni îşi vedea atunci (şi ceva mai târziu) adevăratul loc de muncă – menit să îi 
ofere satisfacţia profesională deplină – la o catedră universitară de sociologie şi 
într-un institut de sociologie52. Ni s-a păstrat o Notă informativă din 15 aprilie 1966 
a informatorului „Cristian Ion”, agent care îi mărturisea ofiţerului de securitate că: 
„[l-]a întâlnit la Academia RSR pe Traian Herseni în ziua de 7 aprilie [1966] şi a 
stat de vorbă cu el câteva minute (…). [Herseni] spunea că definitivează o lucrare 
mai mare de sociologie pe care o va da în editură şi că pregăteşte o ediţie completă 
a operelor lui Mihai Ralea. Spunea că este mulţumit de noile condiţii de muncă 
ştiinţifică pe care le are la dispoziţie în ultimul timp şi speră să dea lucrări importante. 
Întrebat dacă va lucra la o catedră de sociologie, a răspuns că aşteaptă să se creeze 
un institut de sociologie al Academiei, unde va fi chemat să muncească şi să termine 
mai multe lucrări la care munceşte de zor.”53  

Chiar la Institutul de Psihologie, Traian Herseni a căutat să îmbine cele două 
discipline (psihologia şi sociologia), încercând să îşi asume (atât cât se putea din 
punct de vedere politic) o orientare de psihosociolog sau să contribuie – prin studii 
pregătitoare – la închegarea unei (sub)discipline precum psihologia socială (recurgând 
şi la subterfugii cum ar fi prezentarea hiperbolizată a operelor lui Marx, Engels şi 
Lenin ca fiind şi lucrări de psihologie socială). Mihai Ralea l-a susţinut şi în acest 
demers, iar unul dintre rezultatele importante s-a vădit în 1966 prin publicarea (sub 
semnătura celor doi) a unei lucrări despre psihologia socială54. Pentru M. Ralea era 
deja o lucrare postumă; însă fără îndoială că prezenţa lui Herseni ca autor alături de 
recent dispărutul Ralea l-a ajutat să publice mai repede cursul (o introducere în 
psihologia socială).  

Dincolo de trecutul său politic angajat, prototalitar, Tr. Herseni a fost o 
personalitate complexă şi polivalentă; a devenit inclusiv colaborator al Centrului de 
Cercetări Antropologice al Academiei RPR, animat de profesorul Ştefan Milcu 
(apoi de Olga Necrasov), iniţial un centru de cercetări medicale, biologice şi fizice. 
Datorită lui Herseni (dar nu numai), cercetările centrului au căpătat şi o dimensiune 
de antropologie socială şi culturală, racordată într-un fel la evoluţiile epistemice din 
Occident. În 1964, conducerea Academiei a aprobat constituirea Laboratorului de 
antropologie socială şi culturală în cadrul Centrului de Antropologie. La această 
orientare au contribuit decisiv atât Vasile V. Caramelea (primul conducător al labo-
ratorului), cât şi Tudor Bugnariu55. Diseminarea rezultatelor ştiinţifice s-a făcut 
îndeosebi prin reviste precum „Probleme de antropologie” (până în 1964), „Studii 
şi cercetări de antropologie”, „Annuaire roumain d’anthropologie”. Această colaborare 
                                                 

52 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 163318, vol. 2, f. 152–153.  
53 Ibidem.  
54 Mihai Ralea, Traian Herseni, Introducere în psihologia socială, Bucureşti, 1966. M. Ralea 

murise în august 1964.  
55 Georgeta Marghescu, Tudor Bugnariu. Contribuţii la instituţionalizarea antropologiei 

sociale şi culturale în România, în Tudor Bugnariu, profesorul militant, ed. Marin Diaconu, Sibiu, 
2013, p. 137–138.  
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nu a fost unilaterală, deoarece şi Ştefan Milcu – mult timp prim-secretar şi vicepre-
şedinte al Academiei – publica articole în „Revista de psihologie”.  

 
PROFILUL „REVISTEI DE PSIHOLOGIE” 

 
Primul număr al periodicului se deschidea cu un editorial intitulat Despre proble-

mele filosofice ale psihologiei, în fapt un text tradus din publicaţia „Voprosî filosofii” 
(1954, nr. 4), care stătea sub semnul afirmaţiei: „psihologii sovietici rezolvă pro-
blemele teoretice de psihologie pornind de la tezele filosofiei marxiste.”56 Totul 
trebuia să fie guvernat de un imperativ: călăuzirea în studierea fenomenelor psihice 
după principiile materialismului dialectic. Erau criticate virulent freudismul, teoria 
patologiei cerebrale, psihotehnica, precum şi alte orientări „idealiste” din psihologie57. 
După 1948, lui Sigmund Freud i s-au adus acuzaţii diverse, în genere copiate după 
critica autorilor sovietici: lipsa unei metode dialectice; obscurantism; învinuirea că 
prin biologismul lui, sistemul psihanalizei reprezintă o diversiune care stă în calea 
unei identificări corecte a cauzelor cu adevărat sociale ale nevrozelor etc.58 În 
acelaşi prim număr din 1955, Mihai Ralea semna un articol despre tradiţia mate-
rialistă a gândirii franceze, în care se alinia orientărilor oficiale privind psihologia59. 
Era de fapt un capitol din cartea pe care avea să o publice în anul 1956 despre cele 
două Franţe (una retrogradă, obscurantistă, reacţionară; cealaltă – progresistă, lumi-
noasă, revoluţionară60). 

Încă din primul număr al periodicului, Marian Bejat, Ana Tucicov-Bogdan şi 
Efraim Fischbein se ocupau de teme privind psihologia şcolară61. Tiberiu Bogdan 
aborda probleme de psihologie judiciară62 – o direcţie de cercetare în care avea să 
se specializeze, ajungând să susţină şi un curs cu aceeaşi tematică la catedra de 
psihologie a Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti (însă numai pentru câţiva 
ani, până când i s-ar fi reproşat vehement că sub regimul comunist nu mai există 
infractori, prin urmare nici utilitatea cursului nu se mai justifică)63. A scris şi studii 
                                                 

56 Despre problemele filosofice ale psihologiei, în „Revista de psihologie”, I, 1955, nr. 1–2, p. 7.  
57 Ibidem, p. 8.  
58 Egon Weigl, Etiologia socială a nevrozelor la Freud, în „Studii. Revistă de ştiinţă-filosofie-

arte”, I, 1948, nr. 1, p. 172; pentru un inventar al criticilor de tip sovietic contra lui Freud şi a 
psihanalizei, vezi Gh. Brătescu, op. cit., p. 248 şi urm.  

59 Mihai Ralea, Tradiţia materialistă a gândirii franceze, în „Revista de psihologie”, I, 1955, 
nr. 1–2, p. 43. 

60 Idem, Cele două Franţe, Bucureşti, 1956.  
61 Marian Bejat, Câteva date în legătură cu perceperea raportului dintre volum şi greutate la 

copiii preşcolari, în „Revista de psihologie”, I, 1955, nr. 1–2, p. 177–188; Ana Tucicov (Bogdan), 
Unele particularităţi ale procesului generalizării la elevi în însuşirea numeraţiei şi a numărului, în 
„Revista de psihologie”, I, 1955, nr. 1–2, p. 189–202; E. Fischbein, Câteva observaţii privitoare la 
raporturile dintre cele două sisteme de semnalizare în procesul citirii la elevii mici, în „Revista de 
psihologie”, I, 1955, nr. 1–2, p. 161–176.  

62 Tiberiu Bogdan, A. Cazangiu, Psihologia în ajutorul criminalisticii, în „Revista de psihologie”, 
I, 1955, nr. 1–2, p. 123–130. 

63 Septimiu Chelcea, op. cit., p. 67.  
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de istorie a psihologiei. Opiniile privind profilul moral-academic al lui Tiberiu Bogdan 
diferă; unii – precum Septimiu Chelcea – îl apreciază din ambele perspective, în 
timp ce alţii îl socotesc „un delator cunoscut”64 (sintagmă folosită de Dorli Blaga/ 
Ana Dorica Bugnariu, soţia lui Tudor Bugnariu, decanul Facultăţii de Filosofie 
între 1958 şi 1965).  

Spre finele anilor 1950 şi la începutul anilor 1960, conţinutul revistei s-a 
îmbunătăţit, în condiţiile în care domeniul psihologiei îşi revendica o timidă autonomie 
în raport cu ideologia. Evident, un rol decisiv l-a jucat directorul institutului şi al 
revistei, Mihai Ralea, însă această tendinţă spre profesionalizare a fost favorizată şi 
de plecarea din institut în 1959 a doi psihologi-activişti: Tamara Dobrin şi Dumitru 
Dogaru65. Documentele de arhivă indică destul de clar faptul că în discuţii private, 
în forul său intim, Mihai Ralea nu credea că schema marxist-leninistă ar fi putut 
vreodată să se potrivească ştiinţelor umaniste66. În contextul Declaraţiei din aprilie 
1964 a conducerii CC al PMR, s-a apelat la o soluţie stranie de poziţionare a revistei: 
începând de la numărul 2 din 1964, rezumatele în limba rusă au dispărut (dimpreună, 
însă, cu cele în franceză67, probabil cu scopul de a nu fi interpretat ca un act ostil 
unilateral îndreptat contra URSS). Aparent surprinzător, Ralea a fost foarte rezervat 
şi prudent în raport cu radicalismul condamnării abuzurilor sovietice care a urmat 
Declaraţiei din aprilie 1964. A fost, după toate aparenţele, unul dintre motivele reluării 
supravegherii informative intensificate în cazul său.  

 
M. RALEA, CONST. BOTEZ ŞI SINTEZA DE ISTORIE  

A PSIHOLOGIEI (1958) 
 
Au existat demersuri de înnoire a limbajului academic chiar înainte de 1960. 

Analizând producţiile lui Mihai Ralea (studiile psihologice şi sociologice68) – cele 
de dinainte de 1945 şi cele de după –, un comentator poate lesne observa contrastul 
şi cezura la nivelul discursului istoriografic (cel puţin pentru intervalul 1947–
1958). Însuşi M. Ralea a admis într-un fel că există o ruptură; de altfel, în cazul 
acestor scrieri despre psihologie nici nu a mai încercat în mod serios să le reediteze 
după 1948, ştiind sau bănuind că vor ridica serioase probleme, că vor trezi atenţia/ 
vigilenţa cenzurii. Scrierile sale din 1956–1958 vizează reeditarea (extrem de 
selectivă, de altfel) a textelor din literatură şi din filosofie69. Apropierea lui Ralea 
de Constantin I. Botez avea să dea roade însă, cel puţin în domeniul cercetărilor de 
istorie a psihologiei.  
                                                 

64 Dorli Blaga, Tatăl meu, Lucian Blaga, Bucureşti, 2012, p. 246.  
65 ARUB, fond Facultatea de Filosofie, dosar nr. 3568, f. 27.  
66 ACNSAS, fond Informativ, dosar nr. 236438 (Ralea Mihai), vol. 3, f. 226; vezi şi Camelia 

Zavarache, op. cit., p. 39. 
67 „Revista de psihologie”, X, 1964, nr. 2.  
68 Mihai Ralea, Ipoteze şi precizări în ştiinţa sufletului. Studii psihologice, Bucureşti, 1926; 

idem, Psihologie şi vieaţă, Bucureşti, 1938 ş.a. 
69 Idem, Scrieri din trecut, vol. I, În literatură, Bucureşti, 1957; vol. II, În filosofie, Bucureşti, 

1957; vol. III, În literatură şi filosofie, Bucureşti, 1958.  
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Anul 1958 este un moment important, deoarece acum apare prima sinteză din 
spaţiul autohton (din perspectivă marxistă) de istorie a psihologiei, scrisă de Mihai 
Ralea şi colaboratorul său, Constantin I. Botez70. Acesta din urmă nu fusese un 
autor interbelic prolific, ba din contra; provenea dintr-o familie înstărită şi la Iaşi 
i-a cunoscut pe Mihai Ralea şi G. Călinescu. Avea mai degrabă o firavă formaţie de 
istoric al filosofiei; de altfel, atunci când Ralea l-a solicitat în echipa Secţiei de 
Filosofie de la Institutul de Istorie şi Filosofie, Botez a fost integrat în colectivul 
care se ocupa cu redactarea unui Vocabular filosofic şi nu în cel care lucra la elabo-
rarea tratatului de psihologie71. Ulterior, a intervenit arestarea sa şi detenţia de câţiva 
ani. Acelaşi Ralea l-a inclus – după eliberarea din închisoare – între cercetătorii 
Institutului de Psihologie, însă condiţia a fost concentrarea asupra studiilor de 
istorie a psihologiei. Într-un fel, M. Ralea – ca şi în alte cazuri – i-a acordat şansa 
reconvertirii academice, a reprofilării într-un domeniu apropiat. C.I. Botez scrisese 
capitolul despre filosofia modernă de la Renaştere până la Kant, parte a cunoscutei 
sinteze de dinainte de 1945 intitulată Istoria filosofiei moderne (în cinci volume)72. 
A publicat şi alte schiţe biografice dedicate unor cărturari, filosofi şi psihologi73. 
Constantin Botez fusese pentru scurt timp conferenţiar la catedra de psihologie de 
la Bucureşti, secondându-l pe M. Ralea până când a fost scos din funcţie. După 
1955, s-a orientat spre teme circumscrise istoriei psihologiei şi psihologiei muncii.  

Constantin Botez a frecventat şi mediile scriitoriceşti, iar unii literaţi ne-au 
lăsat portrete verosimile de-ale sale. Iată cum îl descrie prozatorul Ştefan Agopian, 
care l-a cunoscut pe C.I. Botez la începutul anilor 1970: „Sache (Constantin, în 
acte) Botez avea vreo 55 de ani când l-am cunoscut. […] Nu făcuse mare lucru în 
viaţă dacă nu socotim o realizare cei trei ani şi un pic de puşcărie politică. Fusese 
condamnat pentru complot în vederea dărâmării ordinii socialiste. […] Fusese 
reclamat de o colegă evreică de la Universitate ce dorea să-i ia locul la catedră74. 
Era un procedeu obişnuit pe vremea aia. În timp ce el se recrea în puşcărie, 
Călinescu, cu care era prieten, i-a angajat nevasta, ca să nu moară de foame, ca 
femeie de serviciu la Institutul de Istorie Literară şi Folclor, al cărui director era. 
După ce-i încondeiase pe amândoi în romanul Scrinul negru s-o fi simţit dator să o 
ajute pe biata femeie. Cu toate că Sache nu muncise niciodată de-adevăratelea, 
după puşcărie s-a apucat să scrie o Istorie a psihologiei, un volum masiv de 
aproape 400 de pagini75. Ca să poată să-l publice l-a semnat împreună cu prietenul 
lui, academicianul Mihai Ralea.”76 Într-adevăr familia Botez avea o bibliotecă 
                                                 

70 Mihail D. Ralea, Const. I. Botez, Istoria psihologiei, Bucureşti, 1958. 
71 Camelia Zavarache, op. cit., p. 38.  
72 Constantin I. Botez, De la Renaştere până la Kant, în Istoria filosofiei moderne, vol. I, 

coord. Constantin Rădulescu-Motru, Bucureşti, 1937.  
73 Idem, Descartes, Iaşi, 1943; idem, Viaţa şi opera lui Erasmus, Bucureşti, 1959. 
74 Nu avem la acest moment mai multe informaţii despre delaţiunea căreia i-a căzut victimă  

C. Botez. Identificarea etnică cu care operează Şt. Agopian este problematică. 
75 În realitate, cartea are peste 740 de pagini.  
76 Ştefan Agopian, Scriitor în comunism (nişte amintiri), Iaşi, 2013, p. 149–150.  
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impresionantă, iar lui C. Botez – fiul cunoscutului anglist Iancu (Ioan) Botez – nu 
i-a fost greu să se reprofileze în psiholog; Aurora Liiceanu şi-l aminteşte astfel: 
„[era] un om de o mare ţinută intelectuală, un erudit rafinat, cu atât de multe cărţi 
în casă, încât părea că însăşi camera în care stătea era făcută din ele.”77 De la el a 
rămas o vorbă celebră: „pentru mine, cărţile intră în confort”.  

Mult mai probabil, tratatul de istorie a psihologiei a fost parte a planului de 
cercetare de la Institutul de Psihologie, iar cei doi (Ralea şi Botez) şi-au împărţit 
munca. Foarte posibil este ca partea elaborată de Botez să fi fost mai consistentă, 
Ralea fiind împărţit între multe demnităţi, locuri de muncă şi instituţii (şef al 
catedrei de psihologie de la Universitatea din Bucureşti; preşedinte al Institutului 
Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea; preşedinte al Comisiei Naţionale 
pentru UNESCO; preşedinte al Grupului român pentru Uniunea Interparlamentară 
etc.78) şi având şi plecări în misiuni externe. Unii comentatori avizaţi apreciază că pentru 
epoca respectivă sinteza de istorie a psihologiei a fost deschizătoare de drumuri79, 
aducând în atenţie pe un ton calm, fără isterii ideologizante (pentru prima dată după 
1948) direcţii şi curente din cercetările psihologice precum freudismul, gestaltismul 
şi behaviorismul. (Este adevărat că în finalul capitolului despre freudism se înregis-
trează o schimbare de ton, revenindu-se la anumite clişee specifice dogmatismului 
începutului de deceniu.) Pentru a realiza importanţa apariţiei acestui volum trebuie 
spus că, mai înainte cu cinci ani, pentru prezumtivă asumare a gestaltismului, un 
psiholog/medic îşi pierdea serviciul şi putea ajunge în universul concentraţionar80. 
Gheorghe Brătescu amintea de faptul că acelaşi M. Ralea scrisese cu numai câţiva 
ani înainte un text incredibil în care sugera că (evreul) Sigmund Freud, prin psiha-
naliză, contribuise la ascensiunea concepţiilor mistice ale fasciştilor şi legionarilor81! 
Într-adevăr, în 1955, într-o pledoarie precară pentru o nouă orientare în cercetările 
psihologice – pe baze materialiste, marxist-leniniste –, Ralea afirmase că „psihanaliza 
face parte din acelaşi grup de inepţii, întreţinute oficial [înainte de 1945] cu toată 
grija de clasa exploatatoare, ca şi ura rasială”82. Era o teribilă dezicere inclusiv în 
raport cu propria sa carieră academică. Însă tot acest rechizitoriu făcut ştiinţei 
psihologice din perioada precomunistă a contribuit la validarea lui Ralea drept 
autoritate ştiinţifică numărul 1 în psihologia românească de nuanţă marxist-leninistă. 
Peste trei ani, însă, el şi-a schimbat orientarea şi tonul polemic. Astfel, datorită 
influenţei lui M. Ralea, sinteza din 1958 de istorie a psihologiei a devenit argument 
al autorităţii şi a contribuit la detensionarea discuţiei despre orientările din psihologie 
                                                 

77 Aurora Liiceanu, op. cit., p. 26–29.  
78 Alexandru Săndulescu, Ralea, Mihai, în Dicţionarul general al literaturii române, coord. 

Eugen Simion, vol. V, P–R, Bucureşti, 2006, p. 510.  
79 Julien-Ferencz Kiss, op. cit., p. 103.  
80 Vezi cazurile Florica Stafiescu şi Florica Bagdasar, de la Centrul de Igienă Mintală, 

desfiinţat în 1952 pentru că aici s-ar fi îmbinat metoda gestaltistă şi freudismul. Florica Stafiescu a 
fost arestată, iar Florica Bagdasar scoasă de la catedra universitară; Gh. Brătescu, op. cit., p. 255; 
ANIC, fond CC al PCR, dosar nr. 9/1958, f. 76.  

81 Gh. Brătescu, op. cit., p. 259.  
82 Mihai Ralea, Studii de psihologie şi filozofie, Bucureşti, 1955, p. 12. 
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(mai ales din cea occidentală). Tratatul de istoria psihologiei a fost important şi 
pentru investigarea trecutului din psihologia autohtonă (o problematică abordată în 
ultimul capitol al cărţii). Acelaşi Ralea torpilase, după toate aparenţele, proiectul de 
tratat de psihologie dorit de oficialităţi şi impus colectivului de psihologie în anii 
1949–1953; probabil era conştient că zgura ideologică inevitabilă şi consistentă îl 
va face ilizibil din punct de vedere academic.  

 
ANII 1960 ŞI ULTIMELE ZVÂCNIRI ALE CENZURII DE TIP DOGMATIC 

 
De fapt, Mihai Ralea anticipase anumite „străpungeri” ale discursului oficial, 

obţinând permisiunea în 1957 (probabil de la cel mai înalt nivel) de a-şi publica o 
serie de scrieri din filosofie (şi psihologie) – deja menţionate – în care relua texte 
din anii 1920 şi 1930, unde se exprima relativ favorabil despre Freud83 (dar şi despre 
alţi psihologi şi filosofi occidentali), de exemplu. Era nevoit totuşi să facă o precizare 
de delimitare într-un cuvânt înainte: „[studiile] de psihologie sunt rămase mult în 
urmă în ce priveşte materialul documentar. Bibliografia disciplinei s-a îmbogăţit 
mult de atunci încoace. În special pavlovismul a făcut o revoluţie în psihologie. 
[…] Aceste studii au fost scrise când în ţara noastră bântuia netulburat idealismul 
în psihologie şi atitudinea antimaterialistă în filosofie. După cum se va vedea, nu 
aceasta a fost atitudinea şi concepţia autorului, cel puţin în mare parte [s.n.].”84  

Însă dinamica cenzorială era imprevizibilă şi nu întotdeauna M. Ralea putea 
ajunge la Gh. Gheorghiu-Dej sau la alţi membri influenţi din conducerea politică a 
ţării. Astfel se explică blocarea unor volume şi numere din revista institutului chiar 
în anii 1960, altminteri o perioadă în care dogmatismul cenzorial făcuse paşi înapoi. 
Ni s-a păstrat o secvenţă din disputa purtată de M. Ralea cu redactorii de la Editura 
Academiei RPR şi cu cenzorii din Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor în jurul 
volumului Studii de psihologie generală, întârziat mai multe luni din cauza unor 
astfel de lupte. Într-o informaţie din 5 noiembrie 1962, probabil a Direcţiei Presă 
Centrală, instructorii CC al PMR relatau că „în multe organizaţii de partid (institute 
de cercetare ştiinţifică, presă, edituri) s-a criticat faptul că se publică încă studii şi 
articole sărace în conţinut de idei, abordate la un nivel ştiinţific scăzut, cu o slabă 
eficienţă practică. Semnalăm că la Institutul de Psihologie a fost aspru criticat faptul 
că se trimit spre publicare lucrări slabe ca de exemplu Studii de psihologie generală, 
care a fost restituită de către editură spre refacere. Această critică a fost respinsă de 
către tov. acad. Mihai Ralea, care a apreciat că «lucrările Institutului de Psihologie 
nu sunt cu nimic mai slabe decât ale altor institute», iar cauza restituirii lor spre 
refacere nu ar fi conţinutul lor slab, ci lipsa de competenţă de care dau dovadă unii 
lucrători de la Editura Academiei şi de la DGPT.”85 
                                                 

83 Idem, Scrieri din trecut, vol. II, p. 11 şi urm.  
84 Ibidem, p. 5. 
85 ANIC, fond CC al PCR – Secţia Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 8/1963, f. 67–68, 

Informaţie cu privire la desfăşurarea adunărilor generale ale organizaţiilor de partid din instituţiile 
ideologice, 5.XI.1962.  
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CONSIDERAŢII FINALE 
 
Înfiinţarea şi existenţa Institutului de Psihologie au ţinut de voinţa factorului 

politic şi mai puţin de decizia conducerii Academiei sau a lui M. Ralea. A fost însă 
un centru întemeiat pentru M. Ralea, care – după crearea Institutului de Filosofie – 
rămăsese fără o poziţie de conducere în sistemul de cercetare. Ralea furnizase 
puterii politice mai multe dovezi de fidelitate şi validase prin scrisul său noile 
orientări ideologice din cultura şi ştiinţa românească, în bună parte imitaţii ale 
modelului sovietic şi purtând amprenta marxism-leninismului. Se făcuse remarcat 
între anii 1952 şi 1954 inclusiv printr-un limbaj antiamerican agresiv şi descalificant 
pentru orice om de ştiinţă. Nu doar chingile marxism-leninismului au afectat creati-
vitatea şi spontaneitatea cercetărilor psihologice, ci şi pavlovismul înţeles într-o 
manieră vulgară, procustiană, copiat după practica cenzorială din URSS. Uneori, 
rar, factorul sovietic acţiona, însă, în favoarea cercetării profesioniste: se întâmpla 
ca unii consilieri, profesori şi cercetători sovietici veniţi în spaţiul românesc pentru 
„îndrumare” ideologică (mai ales după 1953) să reprezinte o zonă profesionistă şi 
să îi preţuiască pe omologii lor români marginalizaţi/retrogradaţi; aceştia din urmă 
şi-au redobândit câteodată statutul profesional inclusiv datorită intervenţiei celui 
trimis de la Moscova să lumineze ştiinţa psihologică românească – aşa s-a petrecut 
cu profesorul Gheorghe Zapan, relegat pentru un timp la munca de jos la facultate 
şi la Institutul de Psihologie, pentru care descinderea unui psiholog rus la Bucureşti 
a însemnat îmbunătăţirea condiţiei profesionale86.  

Dincolo de nevoile concrete şi obiective ale autorităţilor academice şi politice, 
au existat şi motivaţii subiective pentru apariţia Institutului de Psihologie. O dovadă 
este şi rămânerea în funcţia de director a lui Mihai Ralea până la moartea sa în 
august 1964. Din această perspectivă, cazul Institutului de Psihologie se aseamănă cu 
Institutul de Istorie Literară şi Folclor şi cu Institutul de Istorie a Artei, unde George 
Călinescu şi George Oprescu au rămas directori pe viaţă.  

Deşi extrem de prolific din punct de vedere academic, R. Floru nu s-a putut 
menţine la direcţia institutului, probabil şi din cauza politicii naţionale post-1964, 
care descuraja prezenţa în funcţii de conducere a celor care nu erau etnici români 
(în institut funcţionaseră numeroşi cercetători şi colaboratori de origine evreiască: 
Egon Weigl, Edith Gulian, T. Bogdan, S. Marcus, Alexandru Sen, Efraim Fischbein, 
Ion N. Bălănescu, Robert Floru însuşi87). Institutul de Psihologie a fost transferat 
după 1970 de la Academia RSR la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice, iar ulterior 
(în 1975) a intrat în subordinea Ministerului Învăţământului, fiind unificat cu 
Institutul de Ştiinţe Pedagogice. Noua entitate (Institutul de Cercetări Pedagogice şi 
Psihologice) nu a avut o viaţă lungă din cauza represiunii declanşate de soţii 
Ceauşescu în 1982 în numele combaterii „Meditaţiei Transcendentale”. 
                                                 

86 Aurora Liiceanu, op. cit., p. 111. 
87 Contribuţia evreilor din România la cultură şi civilizaţie, coord. Nicolae Cajal, Harry 

Kuller, Bucureşti, 1996, p. 241. 
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A RESEARCH CENTER CREATED FOR MIHAI RALEA: THE INSTITUTE 
OF PSYCHOLOGY DURING THE GHEORGHIU-DEJ REGIME (1955–1965) 

Abstract 

Romanian historiography perceived Mihai Ralea as an “adviser” of Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, the secretary general of the Romanian Communist Party/Romanian 
Workers’ Party. The two had been imprisoned together in Târgu Jiu penitentiary 
(for several months) during the pro-Nazi Antonescu regime and became colleagues 
after 6 March 1945, as ministers, within the Petru Groza pro-communist government.  

Exactly a decade later, in 1955, M. Ralea was appointed director of the newly 
created Institute of Psychology of the Romanian Academy (the Academy of the 
People’s Republic of Romania). The Institute of Psychology was a research center 
founded precisely for M. Ralea, who – after the creation of the Institute of Philosophy 
(in 1954) – had been left without a leading position in the official research system. 
From the political power’s perspective, Ralea had provided several proofs of 
loyalty and had validated in his post-1945 writings the new ideological orientations 
in Romanian culture and science, largely imitations of the Soviet model and 
bearing the imprint of Marxism-Leninism.  

The aim of this article is to identify the origins of the Institute of Psychology 
and to outline its history in the first decade of its existence, a period that overlaps 
with the last phase of Gheorghiu-Dej’s rule in Romania. We were interested in 
establishing both the academic profile of the institute and the research team, as well 
as the editorial content of the institute’s academic journal “Revista de psihologie” 
(Journal of Psychology). We also focused on some biographies of researchers who 
influenced psychological research significantly in the 1950s and 1960s (Traian 
Herseni, Constantin Botez, Ursula Şchiopu, Tatiana Slama-Cazacu).  

 
Keywords: research system; communism; Institute of Psychology; Romanian 

Academy; “Revista de psihologie” (Journal of Psychology); Mihai Ralea; Gheorghe 
Gheorghiu-Dej; Romania 
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SURSE ŞI INTERPRETĂRI 

ŞTEFAN CEL MARE, „CĂPITANUL” VENEŢIEI,  
„REGELE MOLDOVEI” ŞI „CRĂIŞORUL VALAHILOR”,  

ÎN TOAMNA ANULUI 1492 

IOAN-AUREL POP*, ALEXANDRU SIMON** 

SCRISORILE DIN BOLOGNA: REDESCOPERIREA  
„CĂPITANULUI” ŞTEFAN AL VENEŢIEI 

 
În 17 octombrie 1492, Francesco Tranchedini (Trincadini)1, reprezentantul 

Milanului la Bologna – oraş-cetate fidel ducatului lombard2 –, şi-a trimis obişnuitul 
raport către Ludovico il Moro3. Solul transmitea următoarele: 

„Prealuminate Principe şi Preaînălţat Domn al meu, Am aflat din loc sigur că 
Prealuminatul domn marchiz de Mantova4, cu numai patru cai, înainte să plece tra-
vestit5 de la Portul Cesenatic6, s-a dus într-un loc situat între Rimini şi Pesaro şi în 
acel loc a venit un altul, tot travestit, cu circa opt cai şi a stat acolo o noapte7; în 
                                                      

* Academia Română; iapop@acad.ro. 
** Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca; Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca; 

alexandrusimon2003@gmail.com. 
 
1 Francesco Tranchedini era fiul lui Nicodemo, marele diplomat al lui Francesco Sforza. 
2 Când devenise „primul cetăţean” al Bolognei, Giovanni al II-lea Bentivoglio (1464–1508) se 

căsătorise cu Ginevra, fiica nelegitimă a lui Alexandru Sforza, fratele ducelui Francesco, care i-a fost 
tată stăpânului Milanului de la 1492, Ludovico il Moro. Vezi Gaspare de Caro, Giovanni Bentivoglio, 
în Dizionario biografico degli italiani, vol. VIII, Roma, 1966, sub voce. 

3 Rapoartele lui Tranchedini (până în octombrie 1492) se păstrează în Archivio di Stato di Milano 
(în continuare: ASM), Archivio Ducale Sforzesco (în continuare: ADS), Potenze Estere, Romagna, 
cart. 1041, settembre 1491 – marzo 1492; cart. 1042, aprile–dicembre 1492. 

4 Francesco al II-lea de Gonzaga, marchizul Mantovei (1484–1519), a fost căpitanul Veneţiei 
(pentru Peninsula Italică) între 1489 şi 1498, dar şi aliatul şi prietenul lui Baiazid al II-lea, datorită 
ajutorului reciproc, în caz de „mici încurcături”, şi a pasiunii comune pentru cai. Vezi Andrea Tonni, 
The Renaissance Studs of the Gonzagas of Mantua, în The Horse as Cultural Icon: The Real and the 
Symbolic Horse in the Early Modern World, ed. Peter Edwards, Karl A.E. Enenkel, Elspeth Graham, 
Leiden, 2012, p. 261–277, aici p. 268–269. 

5 Adică pe ascuns. Între numeroasele cuceriri ale acestui Francesco al II-lea s-a numărat, după 
1503, şi Lucrezia Borgia, fiica papei Alexandru al VI-lea. 

6 „Il Porto di Cesenatico” era portul-canal al oraşului Cesena, datând din secolul al XIV-lea, 
numit şi „il Porto Canale Leonardesco”, în amintirea trecerii lui Leonardo da Vinci pe acolo, la 1502, 
când a realizat şi două desene ale construcţiei respective. Carlo Pedretti, A Chronology of Leonardo 
da Vinci’s Studies. Architectural Studies after 1500, Genève, 1962, p. 31–33.  

7 Numărul cailor sugerează un personaj de rang înalt, probabil un alt condotier, dată fiind funcţia 
veneţiană a lui Francesco.  
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cealaltă zi următoare, s-a reîntors la Portul Cesenatic, de unde apoi s-a pornit şi a 
venit de îndată la Ferrara, unde trebuia să ajungă până ieri dimineaţă, după cum mi-a 
mai spus măritul domn Giovanni8. 

Un amic al meu care a vorbit azi cu un padovan, care de curând venise de la 
Veneţia, m-a lăsat să înţeleg că aflase de la acest padovan cum că Prealuminata 
Seniorie Veneţia l-a plătit din nou pe căpitanul său, pe domnul Ştefan, voievodul 
Moldovei, om foarte inteligent şi foarte priceput în meseria armelor, cu un stipendiu 
de 70 de mii sau chiar de 80 de mii de ducaţi şi zice că a avut această veste de la o 
persoană cu mare autoritate la Veneţia. 

Pe aici a trecut azi un cavaler care vine dinspre Franţa, care a avut să spună 
că maiestatea sa regele preacreştin9 a căpătat de la regina actuală, doamna Ana de 
Bretania10, un frumos fiu11 şi această veste o ducea la Florenţa şi la Roma. Despre 
toate mi s-a părut că e bine să dau de veste Înălţimii Voastre, chiar dacă dinspre 
ultimele două părţi se poate să fi avut veste şi pe altă cale12. 

Rămân pe vecie la dispoziţia bunăvoinţei Voastre, 
Din Bologna, la 17 octombrie 1492. 
Preacredinciosul său Francesco Tranchedini. 
<Pe verso, de aceeaşi mână:> Principelui şi Prealuminatului Domn, Domnului 

Mult Onorat, Domnului Duce de Milano.”13 
Între primele noutăţi semnalate, se află una într-adevăr semnificativă pentru 

politica răsăriteană a unui protagonist din peninsulă. Într-o vreme când rivalitatea 
dintre Milano şi Veneţia era notorie14, liderul ducatului lombard era înştiinţat despre 
revenirea voievodului Moldovei, Ştefan cel Mare, în serviciul plătit al Republicii 
Sfântului Marcu, cu „dregătoria” de „căpitan”15 al ei. Refacem circuitul informaţiei: 
                                                      

8 Giovanni Bentivoglio. 
9 Carol al VIII-lea de Valois (1483–1498), regele Franţei, rămas în istorie pentru pornirea 

„războaielor italiene”. Vezi The French Descent into Renaissance Italy 1494–1495: Antecedents and 
Effects, ed. David Abulafia, Aldershot, 1995.  

10 Ana († 1514) a fost căsătorită prin procură cu Maximilian de Habsburg, pe când acesta era în 
campanie în Ungaria (decembrie 1490). Wolfgang, din credincioasa familie Polheim (vezi Ioan Bogdan, 
Documentele lui Ştefan cel Mare, vol. II, Bucureşti, 1913, nr. 175, p. 408), l-a reprezentat pe Maximilian.  

11 Carol Orlando (1492–1495) se născuse în 11 octombrie, la castelul din Plessis-lès-Tours 
(Valea Loirei). Peste şase zile, vestea naşterii delfinului a ajuns la Bologna, la Tranchedini. 

12 Adică vestea despre Ştefan cel Mare putuse să ajungă şi de la Veneţia. În rapoartele trimise 
din Veneţia de omologul lui Francesco Tranchedini, Taddeo Vimercati, nu se găseşte vreo referinţă la 
Ştefan. În schimb, Vimercati a amintit, la şase zile după raportul din 17 octombrie al lui Tranchedini, 
că Vladislav al II-lea al Ungariei încerca să îi ia pe vlahii din Imperiul Otoman sub protecţia sa, chiar 
dacă negocierile cu Baiazid erau foarte dificile. Al. Simon, The Hungarian Crown and the Vlachs in 
the Ottoman Empire, în „Macedonian Historical Review”, II, 2011, p. 79–81. 

13 ASM, ADS, Potenze Estere, Romagna, cart. 1042, fasc. 7, ottobre, nenumerotat (nn). 
14 Vechile probleme au explodat la 1499, când a izbucnit noul război dintre Veneţia şi Poartă. 

Republica l-a acuzat pe Ludovico, nu fără temei, că îl instigase, începând din 1497 (cel târziu), pe 
Baiazid să o atace. Gaetano Cogo, La guerra di Venezia contro i Turchi (1499–1501) (I), în „Nuovo 
Ateneo Veneto”, s.n., X, 1898, 1, p. 5–76, aici p. 17, 33. 

15 Raportul a fost publicat parţial încă din anii 1880; vezi Monumenta historica Slavorum 
meridionalium vicinorumque populorum e tabulariis et bibliothecis Italicis deprompta, collecta atque 
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„o persoană de mare încredere de la Veneţia” i-a spus unui „padovan” că Ştefan a 
fost refinanţat de Republică; acel „padovan” a transmis mai departe ştirea unui 
„amic” de-al lui Tranchedini, prin care informaţia a ajuns la reprezentantul Milanului 
la Bologna, iar de la acesta la ducele de Milano. La prima vedere, vestea ar fi trebuit 
respinsă de către însuşi Tranchedini ca fiind indirectă, adică nesigură. Transmiterea 
ei necifrată mai departe de către solul milanez arată că această ştire veneţiană era 
veridică şi că şi alţii, nu doar Ludovico, trebuiau să afle că Milanul o deţinea. 

În mod normal, rapoartele lui Tranchedini16 nu aveau o frecvenţă zilnică. 
Răstimpul mediu la care ele erau trimise la Milano era de aproximativ o săptămână 
(luând în calcul şi rapoartele care nu s-au păstrat, dar care au fost amintite de 
diplomat în alte scrisori). În ciuda acestui fapt, la o zi după mesajul expus mai sus, 
acelaşi Tranchedini i-a trimis un nou raport lui Ludovico: 

„Prea Ilustre Principe şi Prea Înalte Senior al meu, De curând, aici a murit 
domnul/ Filippo de Bianchi17, unul dintre măriţii XVI ai Regimentului18, care era 
bătrân de circa/ 70 de ani. În locul său, l-au ales şi l-au pus pe un nepot al lui, numit 
Ludovico, al cărui tată fusese şi el dintre cei XVI19, iar pentru acest motiv şi pentru că 
este de vârstă matură, a fost preferat fiilor acestui domn Filippo, care sunt foarte tineri. 

Azi au sosit aici ambasadorii acestei magnifice comunităţi, întorşi de la Roma, 
trimişi după câte înţeleg, la dorinţa anume, pentru acele lucruri pe care le-au căutat 
şi au venit pe drumul Mărcii şi pe din jos de Romagna. 

Acel amic care mi-a spus ieri că ar fi fost dăruit de Senioria Veneţiei Domnul 
Ştefan, voievodul Moldovei, a venit din nou astăzi să mă caute şi să mi se alăture şi 
acelaşi a afirmat, [ştiind] de la anumiţi călugări20 care au venit de curând de la Veneţia, 
unul dintre ei având o rudă a sa în Consiliul celor Zece21, şi zice că a fost dăruit, 
împreună cu unul dintre fiii săi22, cu un stipendiu de 80 de mii de ducaţi pe an. 
                                                                                                                                       
illustrata (în continuare: MHS), ed. Vikentij Makušev, vol. I/2, Genua, Mantua, Mediolanum, Panormus 
et Taurinum, Beograd, 1882, nr. 15, p. 137. 

16 Păstrate la ASM, ADS, Potenze Estere, Romagna. 
17 Pentru Filippo, vezi Ian Robertson, Tyranny under the Mantle of St. Peter: Pope Paul II and 

Bologna, Turnhout, 2002, p. 59–60, 80–82, 94. 
18 Despre această instituţie, vezi Salvatore Muzzi, Annali della Città di Bologna, dalla sua 

origine al 1796, vol. V, [1467–1508], Bologna, 1843, p. 46, apărută sub Giovanni al II-lea Bentivoglio 
în 1474. Vezi Cecilia M. Ady, The Bentivoglio of Bologna: A Study in Despotism, Oxford, 1937,  
p. 68–69. 

19 Burnino, fratele lui Filippo, fusese chiar gonfaloniere di giustizia (comandantul miliţiei 
populare a oraşului), suprema magistratură a comunei bologneze. I. Robertson, op. cit., p. 59, 62. Burnino 
avut trei fii: Annibale, Ludovico şi Romeo. 

20 „Frari” în original. Denumire folosită îndeobşte pentru franciscani. 
21 Mauro Macchi, Storia del Consiglio dei Dieci, vol. IV, Milano, 1864, p. 37–40; Monique 

O’Connell, Benjamin G. Kohl, Andrea Mozzato, Claudia Salmini, Rulers of Venice, 1332–1524: 
Interpretations, Methods, Database, New York, 20142, par. 72; R.C. Mueller, Nel segreto dell’urna. 
La riforma della procedura elettorale adottata nel 1492 dal Consiglio dei Dieci di Venezia, în „Quaderni 
Veneti”, II, 2013, 2, p. 219–228, aici p. 220. 

22 Precizarea „cu unul dintre fiii săi” readuce în discuţie spinoasa problemă a succesiunii lui 
Ştefan. La 1492, domnul avea doi fii în Moldova: Alexandru (Alexăndrel) şi Bogdan (al III-lea).  
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Acest Domn Ştefan pare că s-a intitulat rege al Moldovei23 şi că a avut şi în alte 
dăţi solde de la Senioria Veneţiei împreună cu prealuminatul rege Matia al Ungariei24 
de bună amintire şi că s-a bucurat de bună consideraţie pentru mult timp din partea 
veneţienilor25, datorită faptului că la acel hotar al turcilor cu Valahia s-a purtat mereu 
cu vigoare26. 

Am mai aflat azi din loc sigur că ducele Albert, fratele lui Vladislav, regele 
Ungariei, a obţinut coroana Poloniei27 şi mare parte din Boemia este în răscoală28 şi 
că i se alătură lui, pentru a-i vedea pe unguri bătuţi cu armele29, mulţi boemi şi 
poloni dintre aceia care au fost soldaţi ai prealuminatului rege Matia30 socotesc că 
acest rege Albert îl va întrece în curaj şi forţă pe fratele lui, venit la putere în ţara 
paternă, care pare să fie de un curaj feroce şi foarte temut31. Rămân mereu la dispoziţia 
Înălţimii Voastre. 

Din Bologna, 18 octombrie 1492.  
Preacredinciosul său Francesco Tranchedini. 
<Pe verso, de aceeaşi mână:> Principelui şi Prealuminatului Domn, Domnului 

Mult Onorat, Domnului Duce de Milano.”32 
După cum este lesne de observat, noua epistolă a confirmat finanţarea veneţiană 

a lui Ştefan, principe despre care spune, în plus, că se şi intitulase „rege al Moldovei”. 
Este pentru prima oară când Ştefan a fost numit rege într-un izvor italian contem-
poran, care nu era nici cronică, nici propagandă, ci un raport pragmatic (secret) 
                                                      

23 Politicieni experimentaţi, veneţienii şi milanezii erau foarte atenţi la redarea cu precizie a 
titlurilor capetelor încoronate. 

24 Documente cu plăţile pentru aceste servicii au fost păstrate numai în cazul lui Matia, un 
exemplu fiind „chitanţa” din 16 octombrie 1473, referitoare la suma de 20.000 de ducaţi, în I libri 
commemoriali della Republica di Venezia. Regesti, [ed. Riccardo Predelli], vol. V, [Registri XIV–
XVII], Venezia, 1901, nr. XVI-65, p. 213. 

25 Se remarcă lipsa surselor veneţiene asupra relaţiilor Republicii cu Ştefan, de la pacea 
otomano-veneţiană din 1479 şi până la izbucnirea noului război dintre Serenissimă şi Poartă în 1499. 
Vezi O. Cristea, Acest Domn de la Miazănoapte. Ştefan cel Mare în documente inedite veneţiene, 
Târgovişte, 20182. După Lepanto (1571), o mare parte din arhiva Veneţiei a ars. 

26 Reamintim că Veneţia avea atunci mari probleme cu Poarta. Vezi Domenico Malipiero, Annali 
veneti dall’anno 1457 al 1500 del Senatore Domenico Malipiero ordinati e abbreviati dal senatore 
Francesco Longo, ed. Agostino Sagredo, Firenze, 1843 (în „Archivio Storico Italiano”, VII), p. 141–145. 

27 Veştile din nord îi parveniseră la o lună de la încoronarea lui Jan Albert. Era durata minimă 
a unei călătorii de la Cracovia la Veneţia. Tranchedini dispunea de surse foarte bune. 

28 Din anii 1470, divizata Boemie înclina mai mult spre Cracovia decât spre Buda. Vezi Antonin 
Kalous, Italská politika, Matyás Korvín a české země, în „Husitský Tábor”, XV, 2006, p. 149–175. 

29 Era vorba, probabil, de foştii supuşi ai lui Matia din Moravia. Boemia de nord, preluată de 
Vladislav la 1471, îi fusese foarte credincioasă monarhului jagiełłon, inclusiv la 1490. 

30 O informaţie similară, privitoare la supravieţuitorii celebrei „oşti negre” a fost schimbată 
între consiliile oraşelor Torun şi Danzig (Gdansk) în 25 august 1492. Vezi Codex epistolaris saeculi 
decimi quinti, ed. Anatol Lewicki, vol. III, 1392–1501, Kraków, 1894 (= Monumenta Medii Aevi historica 
res gestas Poloniae illustrantia, vol. XIV), nr. 389, p. 403. 

31 Pentru politica lui Jan Albert (marele adversar al lui Ştefan): N. Nowakowska, Poland and 
the Crusade in the Reign of King Jan Olbracht, 1492–1501, în Crusading in the Fifteenth Century: 
Message and Impact, ed. Norman Housley, New York, 2004, p. 128–147.  

32 Raport păstrat tot în ASM, ADS, Potenze Estere, Romagna, cart. 1042, fasc. 7, nn. 
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milanez. Tranchedini a mai precizat că Ştefan fusese multă vreme în solda Republicii, 
împreună cu răposatul rege Matia (admirat de Ludovico şi dispreţuit de Galeazzo 
Maria, fratele şi predecesorul său33). Diplomatul a mai adăugat în informarea sa că 
Serenissima avea un respect deosebit faţă de „regele-voievod”, în special datorită 
rezistenţei sale în faţa turcilor. În pofida asocierii domnului şi cu Matia, şi cu Veneţia 
(sau poate tocmai din cauza acestor legături), un mare respect pare să-i fi purtat lui 
Ştefan şi Galeazzo Maria. După Jan Długosz (primul educator al lui Vladislav şi 
Jan Albert), admiratorul lui Ştefan şi duşmanul Huniazilor, ducele de Milano a fost 
singurul care nu s-a mai lăsat înşelat de minciunile lui Matia (din vara lui 1476), 
care îşi asuma toate meritele anti-otomane ale „căpitanului” Ştefan34.  

Cele două scrisori îl laudă în chip deosebit pe domnul „Valahiei” (numele dat 
în acea vreme Moldovei de mulţi factori politici peninsulari), prezentat în prima 
epistolă drept un „om foarte inteligent şi foarte priceput în meseria armelor”, iar în 
cea de a doua ca „purtându-se mereu cu vigoare” în relaţia cu turcii. Datele transmise 
de Tranchedini lui Ludovico, în 17 şi 18 octombrie, veniseră prin intermediul 
aceluiaşi „amic”. În 17 octombrie, informaţia de bază venise de la „un padovan”, în 
18 octombrie, de la „anumiţi călugări” (franciscani), unul dintre ei având o rudă în 
Consiliul celor Zece. Asemenea „devoalări” imprecise de surse erau obişnuite în 
raporturile dintre Milano şi Veneţia, atât atunci când relaţiile erau proaste35, cât şi 
atunci când erau strânse36. 

O lună mai târziu, în 16 noiembrie, Francesco Tranchedini a completat „dosarul 
milanez” al lui Ştefan cel Mare printr-un raport către Bartolomeo Chalco/Calco 
(1434–1508), întâiul secretar ducal. Informaţia îi parvenise lui Tranchedini de la 
Sebastiano Badoer/Baduario (1425–27 – 1498), un respectat patrician veneţian 
care, înainte de moarte, s-a călugărit la franciscani37 şi care anterior îi lăuda (pentru 
calităţile lor militare) pe românii transilvăneni, din neamul cărora spunea că se 
                                                      

33 Pentru părerea lui Ludovico despre Matia, vezi veritabilul panegiric conţinut în scrisoarea 
trimisă la 25 aprilie 1490, după moartea monarhului huniad (petrecută în 6 aprilie), de către duce 
fratelui său, cardinalul Ascanio: Magyar diplomacziai emlékek. Mátyás király korából 1458–1490, ed. 
Iván Nagy, Albert Nyáry, vol. IV, [1488–1490; 1458–1490], Budapest, 1878 (= Monumenta Hungariae 
historica, seria IV, Acta extera, vol. VI[I]), nr. 129, p. 182. Pentru opinia lui Galeazzo Maria († 1476) 
despre fiul lui Iancu, fostul asociat al întemeietorului dinastiei Sforza, Francesco, vezi şi Emilio 
Motta, Un ambasciatore tartaro a Venezia, 1476, în „Ateneo Veneto”, XIX, 1889, p. 145–153. 

34 Jan Długosz, Annales seu cronici incliti Regni Poloniae, ed. Alexander Przezdziecki, vol. II, 
Kraków, 1887 (= idem, Opera omnia, vol. XIII–XIV), p. 647. 

35 I.-A. Pop, Al. Simon, The Venetian and Walachian Roots of the Ottoman-Hungarian Truce 
of 1468: Notes on Documents in the State Archives of Milan, în The Italian Peninsula and Europe’s 
Eastern Borders. 1204–1669, ed. Iulian Mihai Damian, I.-A. Pop, Mihailo Popović, Al. Simon, New 
York, Oxford, Basel, Frankfurt-am-Main, Wien, 2012, p. 181–196.  

36 Al. Simon, How to Finance a Greek Rite Athlete: Rome, Venice and Stephen III of Moldavia 
(1470s–1490s), în Partir en croisade à la fin du Moyen Âge. Financement et logistique, ed. Daniel 
Baloup, Bernard Doumerc, Toulouse, 2015, p. 307–329. 

37 Giorgio Cracco, Sebastiano Badoer, în Dizionario biografico degli italiani, vol. V, Roma, 
1963, sub voce.  
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trăgea regele Matia38. A fost pentru prima şi ultima oară când diplomatul milanez a 
dezvăluit numele unei „surse” (Sebastiano Badoer) din „dosarul” veneţian al lui Ştefan. 
Iată misiva: 

„Mărite Domnule Bartolomeu39, La una <scrisoarea> din 22 ale lunii prezente40 
pentru Măria Voastră, nu pot adăuga altceva decât că fiului lui Cosma Pallavicino41, 
dintre Gentilii din Genova42, i-am dat a înţelege ordinul dat de Măria Voastră, adică 
scrisorile tatălui, ceea ce pare să fi avut un bun rezultat, de care el arătă că resimte 
plăcere şi obligaţie faţă de Măria Voastră. 

Nu doresc să omit să vă înştiinţez că aici s-a dat vestea măritului domn Ioan 
şi altor persoane cu autoritate că maiestatea sa, regele Franţei, prin ambasadorul pe 
care l-a trimis acolo în zilele trecute43, a pus să ceară din nou Prealuminatei 
Doamne Bona, ducesa noastră44, ca să meargă să stea în Franţa şi că a mai făcut să 
se aducă la cunoştinţa Prealuminatului Domn Ludovico că nu trebuie să se îngri-
joreze nici de chestiunile din Savoia45, nici de Monferrato46, nici de Saluzzo47 şi că, 
atunci când va interveni, să facă demonstraţia că nu-i va plăcea şi despre astfel de 
lucru am fost întrebat dacă am avut vreo indicaţie, la care am răspuns că nici nu am 
avut vreo indicaţie şi că nici nu cred vreun lucru şi că ştiu sigur că a fost acolo, cu 
                                                      

38 Nicolae Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor, vol. III, [1399–1499], 
Bucureşti, 1899, p. 101. Ioan Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania între anii 1440–1514, 
Bucureşti, 2000, p. 380. 

39 Franca Petrucci, Bartolomeo Calco, în Dizionario biografico degli italiani, vol. XVI, Roma, 
1973, sub voce.  A fost capul cancelariei timp de două decenii, până la căderea lui Ludovico (1499) şi 
singurul intermediar între acesta şi cumnata sa, Bona, văduva lui Galeazzo Maria. 

40 Nu poate fi invocată o scrisoare mai veche din 22(?) noiembrie (deşi ambele cifre de doi 
sunt clare), în raport cu una nouă (cea prezentă) din 16 noiembrie. Probabil că, în loc de „(mese) 
passato”, adică „luna trecută”, autorul a scris greşit „(mese) presente”, adică „luna curentă”.  

41 Fost vice-guvernator al Corsicii la 1458 (sub administraţie franceză), Cosma Pallavicino s-a 
ocupat de comerţul cu Egiptul (Alexandria) şi Tunisul. Vezi Gian Giacomo Musso, Nuovi documenti 
dell’Archivio di Stato di Genova sui genovesi e il Levante nel secondo Quattrocento, în „Rassegna 
degli Archivi di Stato”, XXVII, 1967, 2–3, p. 443–496, aici p. 490.  

42 Gentili, din Gentile, era un clan/herb (albergo) genovez secundar. Giovanna Petti Balbi, 
Governare la città. Pratiche sociali e linguaggi politici a Genova medievale, Firenze, 2007, p. 80.  

43 Jean Cloppet, trimis la Milano şi în 1484. Vezi Michael Mallett, Personalities and Pressures: 
Italian Involvement in the French Invasion of 1494, în The French Descent, ed. David Abulafia,  
p. 151–163. 

44 Încerca de peste un deceniu să plece în Franţa (Daniel M. Bueno de Mesquita, Bona di 
Savoia, ducessa di Milano, în Dizionario biografico degli italiani, vol. XI, Roma, 1969, sub voce).  
A izbutit doar după intrarea în Italia a lui Carol al VIII-lea (decembrie 1495), dar şi după misterioasa 
moarte a fiului ei, Gian Galeazzo (octombrie 1494).  

45 De la 1490, ducatul Savoiei, vechi obiect de dispute şi de înţelegeri (parţiale) între Franţa şi 
Milano, se afla sub regenţa Biancăi de Monferrato, fata lui Wilhelm al VIII-lea Paleologul şi a 
Elisabetei Sforza, fiica legitimă a ducelui Francesco. Vezi Axel Goria, Bianca di Monferrato, ducessa 
di Savoia, în Dizionario biografico degli italiani, vol. X, Roma, 1968, sub voce. 

46 Ludovico îi restituise Cassine, Felizzano şi Refrancore lui Bonifaciu al III-lea. Vezi  
A. Goria, Bonifacio III, marchese di Monferrato, în Dizionario biografico degli italiani, vol. XII, Roma, 
1971, sub voce. Fusese precondiţia Parisului pentru acordul franco-milanez din 14 ianuarie 1492, 

47 Era ultimul dintre statele aşezate între Regatul Franţei şi ducatul Milanului, în care familia 
Sforza îşi căsătorise mulţi membri legitimi şi nelegitimi. Marchizatul de Saluzzo, în Piemont, era 
condus din nou, de la 1490, de Ludovico al II-lea del Vasto. 
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un pic de timp în urmă, un ambasador şi că a plecat de acolo foarte mulţumit, ceea 
ce mă face să cred că nu a adus cu sine astfel de însărcinări neplăcute48. Multe veşti 
vin de acolo la alţii înainte ca să ajungă la mine şi de multe ori şi de la persoane 
care înţeleg că i-au arătat adesea credinţă. 

Amicul nostru mi-a dat de înţeles că a aflat din gura domnului Sebastiano 
Badoer cum că este adevărat că există obiceiul strict de a-l plăti49 pe acel domn 
Ştefan, voievodul Moldovei, şi că până acum nu a fost întru totul întrerupt acest 
obicei. Am ştirea dintr-un alt loc sigur că Prealuminata Seniorie a trimis în Franţa 
spre a-l însoţi pe principele de Salerno50 şi ca să facă să vină domnul Francesco, 
fiul care fu al domnului Nicolò d’Este51, despre care am dat iarăşi de veste Prealu-
minatului Domn Ludovico. 

Rămân veşnic la dispoziţia Măriei Voastre. 
Din Bologna, în 16 noiembrie 1492. 
Al Măriei Voastre Francesco Tranchedini52. 
<Pe verso, de aceeaşi mână:> Preaînaltului cavaler aurit Bartolomeo Chalco, 

preavrednicul nostru secretar ducal.” 
Două constatări de formă de impun de la început: 1) Tranchedini a fost singurul 

care i s-a adresat lui Chalco drept „cavaler aurit”53; 2) pentru intervalul de timp în 
care Tranchedini a expediat scrisorile care fac referire şi la Ştefan (17 octombrie – 
16 noiembrie 1492), nu există păstrată (în cart. 1042) vreo instrucţiune ducală pentru 
el. Aceste instrucţiuni apar doar în afara răstimpului amintit, în care Francesco 
Tranchedini a trimis şi alte informări (mai obişnuite). Absenţa instrucţiunilor nu poate 
fi socotită accidentală. 

Conform textului, Veneţia nu întrerupsese vreodată cu adevărat stipendierea 
lui Ştefan, socotită drept un „obicei strict”. Mesajul vrea să spună foarte clar – în 
condiţiile în care nici acest raport nu era cifrat – că Veneţia îl ţinuse constant pe 
Ştefan atât în coasta lui Matia, cât şi în cea a lui Baiazid, acesta din urmă fiind marea 
grijă a Republicii la 1492. Domnul Moldovei primea, se pare, regulat bani de la 
Veneţia. Totuşi, absenţa altor surse şi mizele nemoldoveneşti din relaţia dintre Milano 
şi Veneţia impun o oarecare prudenţă. Pe de altă parte, Ştefan supravieţuise bine 
după doi ani de război distrugător cu Baiazid (1484–1486) şi, imediat după pacea 
cu sultanul, începuse să ridice biserici şi curţi domneşti: Milişăuţi şi Pătrăuţi (1487), 
                                                      

48 Tranchedini avea dreptate. Cloppet, de loc din Savoia Bonei, fusese foarte ostil în 1484. În 
1492, atitudinea sa a fost mult schimbată. Vezi Henri-François Delaborde, L’expédition de Charles 
VIII en Italie. Histoire militaire et diplomatique, Paris, 1888, p. 173, 258. 

49 Cu sens de a-l stipendia.  
50 Era vorba de Antonello Sanseverino. După eşecul „conjuraţiei baronilor” din 1485–1486 

împotriva lui Ferdinand de Aragon, regele Neapolelui, Sanseverino trebuise să se refugieze în Franţa, 
unde l-a instigat constant pe Carol al VIII-lea de Valois să cucerească Neapolele. Vezi Alessio Russo, 
Antonello Sanseverino, în Dizionario biografico degli italiani, vol. XC, Roma, 2017, sub voce.  

51 Francesco ar fi un necunoscut fiu al lui Nic(c)olò d’Este. Vezi Nadia Covini, Niccolò d’Este, 
în Dizionario biografico degli italiani, vol. XLIII, Roma, 1994, sub voce. 

52 Raport din ASM, ADS, Potenze Estere, Romagna, cart. 1042, fasc. 8, novembre, nn. 
53 Dora Labancz, Lettere su e dall’Ungheria: 1491, Milano, 2012.  
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Biserica Sfântul Ilie din Suceava şi Voroneţ (1488), Vaslui (1490), Bacău (1491), 
Hârlău şi Biserica Sfântul Nicolae Domnesc din Iaşi (1492)54. 

Cu această scrisoare, se încheia în acelaşi timp şirul dezvăluirilor milaneze 
despre Ştefan, înfăţişat în două ipostaze insolite: „căpitanul” Veneţiei şi „regele 
Moldovei”55. Între ducatul de Milano, aflat în relaţie strânsă cu Poarta (vezi nego-
cierile dintre Maximilian şi solul lui Baiazid, legate şi de Moldova şi găzduite de 
Ludovico la Vigevano, în septembrie56), şi Republica Lagunară, ale cărei probleme 
otomane erau tot mai grave57, raporturile s-au îmbunătăţit substanţial58. Sebastiano 
Badoer a fost de altfel trimis ambasador al Veneţiei la Milano59. La 1492, rivalitatea 
dintre cele două state escaladase datorită alegerii lui Rodrigo Borgia drept papă60. 
Milanul sprijinise această alegere (ca urmare, cardinalul Ascanio Sforza primise 
spre administrare şi cea mai bogată dieceză din Ungaria, cea de Eger)61. Veneţia i 
se opusese cardinalului iberic, dar avea să îl accepte pe Alexandru al VI-lea prin 
discursul de la Roma al lui Sebastiano Badoer, din decembrie 149262. În aprilie 
1493, Roma, Veneţia şi Milano au format o nouă mare alianţă63. Simultan, Ludovico 
a grăbit tratativele cu Maximilian. În iunie, a fost semnat acordul pentru căsătoria 
regelui romanilor cu Bianca Maria Sforza, divorţată de Ioan Corvin. 

Mostre de abilitate diplomatică, rapoartele lui Francesco Tranchedini, poet 
amator64 şi maestru al cifrului (pe care nu l-a folosit deloc în informările sale 
                                                      

54 Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, ed. Mihai 
Berza, Bucureşti, 1958, nr. 2–9, p. 57–108. 

55 Cazul a dispărut aşa cum apăruse. Ştefan nu a mai fost menţionat în vreun raport de după 
1492. De exemplu: ASM, ADS, Potenze Estere, Romagna, cart. 1043, gennaio 1493 – giugno 1494. 

56 H. Wiesflecker, Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur 
Neuzeit, vol. II, München, 1975, p. 155. De asemenea, sunt de rememorat misiunile genovezului 
Giorgio Bocciardi, trimis de Alexandru al VI-lea la Poartă, încă din 1492. Vezi Kenneth M. Setton, 
The Papacy and the Levant (1204–1571), vol. II, The Fifteenth Century, Philadelphia, PA, 1978,  
p. 421, nota 12. Genova era vasala Milanului. 

57 Pentru toamna lui 1492: D. Malipiero, op. cit., p. 142–143. Pentru primăvara următoare: 
Archivio di Stato di Venezia (în continuare: ASVe), Collegio, Lettere segrete, reg. 6, c. 129v, 134r, 
139v, 141r (3 martie, 10 aprilie, 20 mai, 29 mai 1493). 

58 Din perspectiva raporturilor cu Poarta, vezi K.M. Setton, op. cit., vol. II, p. 440. 
59 Pentru cea mai de succes misiune diplomatică a lui Sebastiano Badoer, vezi Arturo Segrè, 

Ludovico Sforza, detto il Moro e la Repubblica di Venezia dall’autunno 1494 alla primavera 1495, în 
„Archivio Storico Lombardo”, s. a III-a, XX, 1903, p. 33–109. 

60 Ludwig von Pastor, The History of the Popes from the Close of the Middle Ages, vol. V, 
[1484–1503], London, 19012, p. 382; K.M. Setton, op. cit., vol. II, p. 433. 

61 Johannes Burkhard, Diarium sive rerum urbanarum commentarii, ed. Louis Thuasne, vol. II, 
1492–1499, Paris, 1884, Anexă, nr. 2, p. 610–611; Ascanio Sforza împărţea Egerul cu cancelarul 
Toma Bakócz, episcopul de Győr, fiu de iobag de pe domeniul Ardudului al lui Bartolomeu Drágffy. 
Vezi Magyarország világi archontológiája, 1458–1526, ed. Norbert C. Tóth, Richárd Horváth,  
T. Neumann, Tamás Pálosfálvi, vol. I, Főpapok és bárók, Budapest, 2016, p. 35, 40, 71. 

62 Oratio in Alexandrum in praestanda Venetorum oboedientia, Roma, 1492. 
63 Acţiunile lui Ludovico de la 1492 au fost bine surprinse de Gino Benzoni, Ludovico Sforza, 

detto il Moro, duca di Milano, în Dizionario biografico degli italiani, vol. LXVI, Roma, 2006, sub voce. 
64 Eliana M. Vecchi, Il Codice Pelavicino fra Sarzana e Pontremoli in alcune lettere di Francesco 

Tranchedini, în „Studi Lunigianesi”, XLII–XLIII, 2012–2013, p. 95–118. 
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veneţiano-moldave)65, sunt mici oglinzi ale jocului dus de puterile Peninsulei 
Italice cu stăpânitorii de la hotarele otomane ale Creştinătăţii. Matia Corvin simţise 
cel mai bine acest joc politico-diplomatic. Pe de o parte, erau „cardinalii cruciadei”, 
care doriseră, la începutul domniei fiului „atletului” Iancu de Hunedoara, să 
controleze Regatul Ungariei precum o nouă Ţară Sfântă66. Pe de altă parte, era vies-
parul italian, întruchipat de familia extinsă a ultimei sale soţii, Beatrice de Aragon67.  

Naşul de botez şi mentorul lui Francesco Tranchedini fusese prietenul tatălui 
său (pomenitul Nicodemo), influentul umanist Francesco Filelfo (1398–1481), sfet-
nicul ducilor Milanului68. Strâns legat de circuitele de putere ale „grecilor” intraţi 
(de voie, de nevoie) în slujba otomanilor69, Filelfo fusese un adevărat mijloc de 
control pentru „grecii” care răzbeau până în Italia70. Nu de puţine ori, el se aplecase 
şi asupra lui Ştefan al Moldovei71.  

Pentru Francesco Tranchedini, domnul român nu era deloc o necunoscută la 
1492, când, în rapoartele sale, l-a zugrăvit pe acesta cu o sinceră curiozitate. O ase-
menea manieră era în totală opoziţie cu felul în care, în aceleaşi scrisori, relaţiile, 
intrigile şi răzbunările italiene erau înfăţişate fără menajamente de acelaşi sol 
milanez. Astfel, Tranchedini l-a scos în evidenţă pe Ştefan „al Veneţiei”, pe care 
l-a făcut numitorul comun ale celor trei rapoarte care prezentau păienjenişul politicii 
italiene. Doar în al doilea raport, din 18 octombrie, de completare a scrisorii din ziua 
precedentă, cazul lui Ştefan a avut parte şi de un context central-est-european. 
Republica a înţeles mesajul72. 

 
STĂPÂNITORII ANULUI 1492: PUTERILE DIN APUS ŞI  

RĂSĂRIT ŞI DOMNUL ŞTEFAN 
 
Să vedem ce semnificaţii mai largi poate avea acel an 1492, în cadrul general 

al „Republicii Creştine”. El este anul mult mai bine cunoscut drept anul desco-
peririi Americii de către Cristofor Columb. Nici America, nici Columb nu sunt nume 
complet străine de subiectul nostru. Evliya Çelebi susţinea (în secolul al XVII-lea) 
                                                      

65 Fr. Tranchedino, Diplomatische Geheimschriften, ed. Walter Höflechner, Graz, 1970. 
66 Benjamin Weber, La papauté en Hongrie (1453–1481): engagement financier ou militaire, 

în „Transylvanian Review”, XIX, 2009, 3, p. 21–31. 
67 Francesco Benelli, The Arch of Trajan in Ancona and Civic Identity in the Italian Quattro-

cento from Ciriaco d’Ancona to the Death of Matthias Corvinus, în Local Antiquities, Local Identities: 
Art, Literature and Antiquarianism in Europe, c. 1400–1700, ed. Kathleen Christian, Bianca de Divitiis, 
Manchester, 2019, p. 37–56. 

68 P. Sverzellati, Il carteggio di Nicodemo Tranchedini e le lettere di Francesco Filelfo, în 
„Aevum”, LXXI, 1997, p. 441–529.  

69 Ş. Papacostea, Un humaniste italien au service de Byzance en Europe Centrale au XVe 
siècle, în „Études byzantines et post-byzantines”, V, 2006, p. 365–375. 

70 John Monfasani, Filelfo and the Byzantines, în Francesco Filelfo: Man of Letters, ed. Jeroen 
De Keyser, Leiden, 2019, p. 13–21. Francesco Filelfo fusese şi profesorul cardinalului Bessarion. 

71 Fr. Filelfo, Collected Letters, ed. J. De Keyser, vol. I–IV, Alessandria, 20182, la indici.  
72 A se revedea cadrul şi prevederile acordului tripartit dintre Roma, Veneţia şi Milano, din 

aprilie 1493, în K.M. Setton, op. cit., vol. II, p. 439–441.  
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că genovezul Cristofor Columb încercase, fără succes, să îl convingă pe Baiazid al 
II-lea să îi finanţeze expediţia, pe când sultanul se afla în campanie împotriva lui 
Ştefan al III-lea al Moldovei în vara lui 1484. Anul 1492 fusese agitat la început şi 
nici a doua jumătate a sa nu era mai liniştită. În istoria şi istoriografia ţărilor 
române, anul 1492 a fost cel mai adesea asociat cu intrarea lui Ştefan cel Mare 
(aprilie–octombrie) în posesia domeniilor Ciceului şi Cetăţii de Baltă din Transilvania 
şi cu instalarea patronajului lui Vlad al IV-lea Călugărul asupra Mănăstirii Hilandar 
(noiembrie), simbolul puterii sârbeşti de la Muntele Athos. Ambele demersuri 
domneşti erau, însă, mai vechi73. Conform calculelor din 1472 ale primului patriarh 
ecumenic al Constantinopolului otoman, Gennadios Scholarios74, în 1 septembrie 
1492, lumea avea să iasă, după calendarul bizantin („de la Facerea Lumii”), din al 
şapte miilea şi ultimul an al existenţei sale75. Cristofor Columb, căutând Răsăritul, 
avea să îi găsească lumii „capăt” în Apus, în zorii zilei de 12 octombrie 1492. 

În 25 iulie 1492, a murit papa Inocenţiu al VIII-lea76. Acesta îl desfăcuse pe 
Ştefan al III-lea cel Mare al Moldovei de jurământul de credinţă faţă de Cazimir al 
IV-lea Jagiełło, regele Poloniei (1485), şi îl reunise pe domn cu Matia Corvin, regele 
Ungariei (1488–1489)77. Conclavul din 6–11 august 1492 l-a ales papă pe Alexandru 
al VI-lea, fostul cardinal Rodrigo Borgia, sprijinit decisiv de Ascanio Sforza, 
fratele lui Ludovico il Moro, domnul Milanului78. Noul papă, fost vice-cancelar al 
Sfântului Scaun sub Pius al II-lea, Paul al II-lea, Sixt al IV-lea şi Inocenţiu al VIII-lea, 
era foarte familiar cu subiectele „valahe”79. Între timp, Republica Sfântului Marcu80 
                                                      

73 Boško Bojović, Petre Ş. Năsturel, Les fondations dynastiques du Mont-Athos: des dynasties 
serbes et de la sultane Mara aux princes roumains, în „Revue des études sud-est européennes”, LXI, 
2003, 1–4, p. 149–176; Ştefan S. Gorovei, Feudele ardelene ale lui Ştefan cel Mare. Observaţii pe 
marginea izvoarelor, în „Analele Putnei”, I, 2005, 1, p. 123–132. 

74 Pentru personalitatea sa: Marie-Hélène Blanchet, Georges-Gennadios Scholarios (vers 1400 – 
vers 1472). Un intellectuel orthodoxe face à la disparition de l’Empire byzantin, Paris, 2008. 

75 Marie-Hélène Congourdeau, Byzance et la fin du monde. Courants de pensée apocalyptiques 
sous les Paléologues, în Les traditions apocalyptiques au tournant de la chute de Constantinople,  
ed. Benjamin Lellouche, Stéphane Yerasimos, Paris, 1999, p. 55–97. 

76 Principalele repere pontificale, în raport şi cu anul 1492, la Ernesto Pontieri, L’atteggiamento 
di Venezia nel conflitto tra papa Innocenzo VIII e Ferrante I d’Aragona (1485–1492). Documenti 
dell’Archivio di Stato di Venezia (I–II), în „Archivio Storico per le Provincie Napoletane”, LXXXI, 
1963, p. 197–324; LXXXIV–LXXXV, 1966–1967, p. 175–309; Maurizio Gattoni, Sisto IV, Innocenzo VIII 
e la geopolitica dello Stato Pontificio (1471–1492), Roma, 2010. 

77 A se revedea Şerban Papacostea, De la Colomeea la Codrii Cosminului (poziţia interna-
ţională a Moldovei la sfârşitul secolului al XV-lea), în „Romanoslavica”, XVII, 1970, p. 525–554, 
aici la p. 530–535. 

78 Pentru conclav, vezi L. Pastor, op. cit., p. 375–419. 
79 Al. Simon, Naşterea şi moartea unui anti-erou: Nicolae de Modruš, Francesco Gonzaga, 

Rodrigo Borgia şi cele 21.660 de victime ale lui Vlad al III-lea Ţepeş, în Relaţii interetnice în 
Transilvania: interferenţe istorice, culturale şi religioase, ed. Ioan-Marian Ţiplic, Maria Crîngaci 
Ţiplic, Nicolae Teşculă, Sibiu, 2019, p. 209–234.  

80 Încă din 2 martie 1492, Republica îi transmisese bailului ei, Geronimo Marcello, un sumar 
de ştiri europene (din Franţa până în Ungaria). Bailul trebuia să pună aceste ştiri la dispoziţia Porţii. 
ASVe, Collegio, Lettere segrete, reg. 6, 1490–1493 [more Veneto 1494], c. 92r. 
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era tot mai speriată de iminenţa unui nou atac otoman împotriva ei, bailul veneţian 
fiind mai apoi chiar expulzat de la Istanbul81.  

Tot în septembrie–octombrie 1492, Vladislav al II-lea Jagiełło, noul rege al 
Ungariei (şi al Boemiei reîntregite), fiul de curând răposatului Cazimir (7 iunie), se 
străduia să obţină un acord cu Baiazid al II-lea. Situaţia lui Vladislav era mai bună 
ca în primăvara aceluiaşi an, când turcii negociaseră cu căpitanul Belgradului 
predarea oraşului82. Raporturile s-au ameliorat prin vară. La sfârşitul lunii august, 
la Veneţia se ştia că solii lui Baiazid erau în drum spre Vladislav83. Negocierile cu 
Poarta erau foarte anevoioase (ele s-au încheiat abia la 1495)84. Cu toate acestea, 
Vladislav, urmând exemplul lui Matia85, a încercat să-i ia şi pe vlahii din Imperiul 
Otoman sub protecţia sa86. Regele Ungariei se regăsea astfel sub o triplă presiune. 

Principala presiune venea din partea fratelui său mai mic, eroul războinic Jan 
Albert, care îl concurase deja pe Vladislav, inclusiv cu armele, la alegerile regale 
din Ungaria de la 149087. La moartea lui Cazimir, Jan Albert risca să piardă şi coroana 
Poloniei în favoarea lui Vladislav. Ultima decizie a lui Cazimir fusese desfacerea 
Uniunii polono-lituaniene. Îl numise pe Jan Albert moştenitor al Poloniei şi pe 
Alexandru (al patrulea fiu al său) moştenitor al Lituaniei. Alegerea lui Vladislav 
drept rege al Poloniei ar fi dus la apariţia unui veritabil imperiu jagiełłon spre 
marea nemulţumire a Casei de Habsburg (regele romanilor, Maximilian, şi tatăl 
său, împăratul Frederic al III-lea, erau şi co-regi ai Ungariei)88 şi a sultanului Baiazid 
                                                      

81 Codice Aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de’ sovrani 
aragonesi in Napoli riguardanti l’amministrazione interna del reame e le relazioni all’estero, ed. 
Francesco Thrinchera, vol. II–1, [1491–1493], Napoli, 1868, nr. 147, p. 129; Lajos de Thallóczy, 
Frammenti relativi alla storia dei paesi situati all’ Adria, Trieste, 1913 (extras din „Archeografo 
Triestino”, s. a III-a, VII, 1), p. 55–60.  

82 MHS, vol. I–2, nr. 1, p. 188; nr. 5, p. 190.  
83 L. Thallóczy, op. cit., p. 60. 
84 Ausgewählte Regesten des Kaiserreiches unter Maximilian I., 1493–1519, ed. Hermann 

Wiesflecker, Wien, Köln, Weimar, 1989–2004 (= J.F. Böhmer, Regesta Imperii, vol. XIV; în 
continuare: Regesten Maximilian), nr. 3336, 3353 [10 aprilie 1495 şi ante (regeste disponibile 
online)]; György Házai, A Topukapi Szeráj Múzeum levéltárának Magyar vonatkozású török iratai, în 
„Levéltári Közlemények”, XXVI, 1955, p. 286–295, la nr. 10, p. 293–294 [1495; vezi Gümeç 
Karamuk, Haci Zağanos’ un elçilik raporu, în „Belleten”, LVI, 1992, 8, p. 391–403]. 

85 Ivan Biliarsky, Une page des relations magyaro-ottomanes vers la fin du XVe siècle, în „Turcica”, 
XXXII, 2000, p. 291–305, aici p. 299–301 (scrisoarea trimisă de Baiazid lui Matia, în ianuarie 1487, ca 
răspuns la intervenţia regelui în favoarea vlahilor din Bosnia). 

86 ASM, ADS, Potenze Estere, Venezia, cart. 379, 1492, fasc. 10, ottobre, nn (23 octombrie 
1492). Raportul lui Taddeo Vimercati către Ludovico Sforza este redat în Al. Simon, The Hungarian 
Crown and the Vlachs, p. 77–90.  

87 Krzysztof Baczkowski, Walka o Węgry w latach 1490–1492. Z dziejów rywalizacji habsbursko-
jagiellońskiej w basenie środkowego Dunaju, Krakow, 1995. 

88 În martie 1492, Dieta Ungariei ratificase, cu mare greutate, pacea de la Bratislava (din 
noiembrie 1491) dintre Vladislav şi Casa de Habsburg. Frederic al III-lea şi fiul său, Maximilian, erau 
acceptaţi drept co-regi ai Ungariei. Vezi András Kubinyi, Die Wahlkapitulation Wladislaws II. in 
Ungarn (1490), în idem, Stände und Ständestaat im spätmittelalterlichen Ungarn, Herne, 2011,  
p. 167–198. 
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al II-lea (grăbit, totodată, să îşi prelungească înţelegerea mai veche, încheiată între 
el şi Inocenţiu al VIII-lea, cu urmaşul acestuia, Alexandru al VI-lea)89. Intervenţia 
cardinalului Frederic, fratele lui Jan Albert şi Vladislav, a schimbat soarta alegerilor, 
ţinute în final la 27 august90. În 23 septembrie, Jan Albert a fost încoronat rege al 
Poloniei la Cracovia91.  

A doua presiune exercitată asupra lui Vladislav poate fi descrisă drept „com-
plexul Matia”92. Cu toate că „abuzurile” şi chiar întreaga politică a regelui huniad 
fuseseră public condamnate, imediat după moartea sa, de către cei care l-au ales 
apoi pe Vladislav drept rege93, Matia rămânea etalonul după care Vladislav era 
măsurat, cu precădere la nivelul Creştinătăţii şi al Înaltei Porţi94. Pe deasupra, pentru 
a-şi păstra domnia, noul rege al Ungariei, care împărţise deja Regatul Boemiei cu 
Matia, fusese nevoit să se căsătorească cu văduva monarhului huniad, Beatrice, 
fiica lui Ferdinand de Aragon, regele Neapolelui, de care, încă din 1492, nu mai 
ştia cum să divorţeze95. 

A treia presiune asupra lui Vladislav era o sumă a precedentelor două, strânsă 
în persoana lui Ştefan cel Mare al Moldovei, „atletul” Creştinătăţii de la mijlocul 
anilor 147096, fostul asociat al lui Matia97 şi duşmanul declarat al lui Jan Albert98. 
Deşi îşi dorise o soluţie regală ungară care să îi reunească pe fiul nelegitim al lui 
Matia, Ioan, şi pe Maximilian (aşa cum pacea de la Bratislava l-a unit apoi pe 
Vladislav cu Frederic şi Maximilian), Ştefan s-a retras din luptele pentru Ungaria, 
când a devenit limpede că elitele îl susţineau majoritar pe Vladislav99. În aprilie 
1492, la o lună după ratificarea tratatului de la Bratislava de către Dieta Ungariei, 
                                                      

89 K.M. Setton, op. cit., vol. II, p. 442–446.  
90 Natalia Nowakowska, Church, State and Dynasty in Renaissance Poland: The Career of 

Cardinal Fryderyk Jagiellon (1468–1503), Aldershot, 2007, p. 42–44. 
91 M. Biskup, Czasy Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka (1492–1506), în Historia 

dyplomacji polskiej, vol. I, ed. M. Biskup, Warszawa, 1982, p. 531–586, aici p. 533–535. 
92 Pentru perioada 1490–1526, vezi Martyn Rady, Re-thinking Jagiello Hungary 1490–1526, 

în „Central Europe” (London), III, 2005, 1, p. 3–18. 
93 Analecta Scepusii sacri et profani, ed. Carol Wagner, vol. IV, Wien, 1771, p. 21–22.  
94 Un bun indicator în acest sens este dispariţia subită şi completă, imediat după moartea lui 

Matia, a oricăror povestiri despre înrudirea dintre fiul lui Iancu de Hunedoara şi fiii lui Mehmed al 
II-lea, Baiazid şi Djem, o înrudire acceptată anterior de către toate părţile. Al. Simon, Al treispre-
zecelea apostol: „Valachorum regulus”, Cluj-Napoca, 2018, p. 79–97. 

95 Acta vitam Beatricis reginae Hungariae illustrantia / Aragóniai Beatrix magyar királyné 
éltetére vonatkozó okiratok, ed. Albert Berzeviczy, Budapest, 1914 (= Monumenta Hungariae historica, 
seria I, Diplomataria, vol. 39), nr. 157, p. 232; nr. 160, p. 237; nr. 179, p. 267–268; Anexă, nr. 11, p. 474. 

96 Vezi documentele din Al. Simon, Să nu ucizi o pasăre cântătoare: soarta unui fortissimus 
rei Christiane athleta în ochii Veneţiei, în Pe urmele trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de 
ani, ed. I.-A. Pop, Susana Andea, Cluj-Napoca, 2009, p. 159–169. 

97 Vezi aici I.-A. Pop, Al. Simon, „Ungaria et Valachia”: promisiunile valahe ale Republicii 
Sfântului Marcu din anii 1470, în „Revista istorică”, s.n., XXVI, 2015, 1–2, p. 5–66. 

98 Materialy do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486–1516 (Kodeks Zagržebski), ed. Jószef 
Garbacik, Wrocław, Warsawa, Kraków, 1966, nr. 4–7, p. 11–16 [din martie–mai 1490]. 

99 Al. Simon, Domnul Moldovei şi regii Ungariei din 1490. Un document de la Ştefan cel 
Mare, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, XLIII–XLIV, 2006–2007, p. 15–36. 
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Vladislav i-a confirmat lui Ştefan domeniile acordate de Matia în Transilvania100. 
În contrapartidă, Ştefan a sprijinit atacurile asupra posesiunilor maramureşene ale 
Beatricei101 şi a blocat trupele turceşti şi tătăreşti trimise de Baiazid împotriva 
Ungariei102. Acest lucru s-a întâmplat de două ori, prima dată prin iunie103 şi apoi în 
septembrie 1492104, Ştefan fiind sprijinit de ambele dăţi de către Vlad al IV-lea al 
Ţării Româneşti, care îl trădase la 1484, când sultanul îi luase domnului Ştefan 
Chilia şi Cetatea Albă105.  

Drept răsplată, cronicarul oficial al lui Matia, Antonio Bonfini, rămas în 
Ungaria după 1490, a trecut admirativ asupra lui Ştefan vechiul titlu al lui Matia, 
cel de „crăişor al valahilor”106. Mai mult, Ştefan, cuscrul lui Ivan al III-lea al 
Moscovei (principala ameninţare din nord la adresa Jagiełłonilor)107, izbutise, tot 
până în toamna lui 1492, să ajungă şi la un acord cu Mengli Ghiray, hanul Hoardei 
de Aur, altminteri fidel lui Baiazid108. Trăgând linia, între o Ungarie divizată şi o 
Polonie nesigură, ambele marcate de recentele alegeri regale109, Ştefan al Moldovei, 
care se încuscrea cu puternicul baron Bartolomeu Drágffy110, devenise, pe parcursul 
primăverii şi al verii anului 1492, stăpânitorul cheie de la frontiera Creştinătăţii cu 
                                                      

100 Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia, vol. I, 
1468–1540, ed. Endre Veress, Budapest, 1914 (= Fontes rerum Transylvanicarum, vol. IV), nr. 39–40, 
p. 43–45.  

101 Marius Diaconescu, Răscoala nobililor maramureşeni din 1492, în Nobilimea românească 
din Transilvania, ed. M. Diaconescu, I. Drăgan, Satu Mare, 1997, p. 185–200. 

102 Alexandru Lapedatu, Vlad-Vodă Călugărul, 1482–1496, Bucureşti, 1903 (extras din „Convor-
biri literare”, XXXVIII), p. 43–45, 51–59.  

103 Blocada „valahă” fusese instituită înainte de 18 iunie 1492, când bailul Geronimo Marcello 
a anunţat-o Republicii. Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. VIII, 
1376–1650, Bucureşti, 1894, nr. 32, p. 28. 

104 Antonio Bonfini, Rerum Ungaricarum decades, ed. József Fogel, Béla Iványi, László Juhász, 
vol. IV, Leipzig, 1941 [Budapest, 1944], p. 212. 

105 Pentru o perspectivă otomană, vezi Nagy Pienaru, O. Cristea, Campania otomană din 1484. 
Mărturia lui Ibn Kemal, în „Analele Putnei”, VIII, 2012, 1, p. 43–58. 

106 Ileana Căzan, Eugen Denize, Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV–XVI, 
Bucureşti, 2001, p. 114; Al. Lapedatu, op. cit., p. 43; Al. Simon, Al treisprezecelea apostol, p. 123–129. 

107 Mihai Anatolii Ciobanu, Soli moscoviţi la curtea lui Ştefan vodă – chipuri de oameni şi 
faptele lor, în „Analele Putnei”, XII, 2016, 1, p. 103–145. 

108 N. Pienaru, Moldova şi Hanatul din Crimeea. 1484–1492, în „Studii şi materiale de istorie 
medie”, XXII, 2004, p. 125–132. Alianţa dintre Ivan şi Mengli i-a fost de folos lui Ştefan şi la 1492, 
ca şi cele dintre Ivan şi Maximilian sau dintre Ivan şi Matia. 

109 De la 1489, de dinaintea morţii lui Matia (ostil Jagiełłonilor) şi a alegerii lui Vladislav drept 
rege, Veneţia „unise” Ungaria şi Polonia în registrele secrete ale senatului, aşa cum procedase între 
1475 şi 1481 cu Ungaria şi Moldova (Ioan-Aurel Pop, Alexandru Simon, Re de Dacia: un proiect de 
la sfârşitul Evului Mediu, Cluj-Napoca, 2018, p. 199–201, 206). 

110 M. Diaconescu, Peţitorii nepoatei lui Ştefan cel Mare în 1517. Despre căsătoria lui 
Alexandru cu fiica lui Bartolomeu Drágfi, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, XLIX, 
2012, p. 55–70; Tibor Neumann, Drágfi Bertalan politikai szerepe II. Ulászló király idején, în  
A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század), ed. Géza Hegyi, András W. Kovács, Kolozsvár, 
2012, p. 213–236. 
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Înalta Poartă. După morţile lui Cazimir şi Matia, puterea domnului român părea 
chiar mai mare decât fusese la 1475. 

 
SFÂRŞITUL LUMII LA ZENIT: RĂZBOAIELE „REGELUI  

MOLDOVEI”, „CRĂIŞORUL VALAHILOR” 
 
În timpul campaniei lui Mehmed al II-lea, din vara anului 1476, împotriva lui 

Ştefan cel Mare, familia domnului Moldovei a fost găzduită la Veneţia pe cheltuiala 
Republicii111. Tot Veneţia a intervenit, la sfârşitul acelui an, ca Ştefan să nu fie 
demis de papa Sixt al IV-lea din demnitatea de „atlet al Creştinătăţii”, după ce el şi 
Matia nu izbutiseră să îl învingă pe sultan112. Cu doi ani mai devreme, Veneţia îi 
născocise domnului victorii anti-otomane113, motiv pentru care ducele Milanului, 
Galeazzo Maria Sforza, fratele lui Ludovico, se îndoise serios de veridicitatea victoriei 
lui Ştefan de la Vaslui din 1475. Dubiile i-au fost înlăturate tot de către repre-
zentanţii Milanului la Bologna. În 6 martie 1475, aceştia s-au întâlnit cu românii şi 
ungurii care mergeau la Roma la Jubileu, cu daruri (o parte din prada de război de 
la Vaslui) pentru papa Sixt al IV-lea114. 

Relaţia, absolut specială, de la mijlocul anilor 1470, dintre Republica Sfântului 
Marcu şi Ştefan cel Mare (pentru care domnul a fost chiar condamnat post-mortem 
de propaganda anti-catolică)115 a fost reînviată – în cele mai neaşteptate şi chiar 
nepotrivite circumstanţe – în anul creştin al împlinirii apocaliptice a 7000 de ani de 
la Facerea Lumii, după tipicul bizantin116. Conform informatorilor lui Francesco 
Tranchedini din octombrie–noiembrie 1492 şi mai ales potrivit diplomatului veneţian 
Sebastiano Badoer, această relaţie, reciproc avantajoasă, nu încetase vreodată cu 
adevărat. Din acest punct de vedere, ultimul raport, acela din 16 noiembrie 1492, 
pare cel mai important. Cât priveşte condiţiile reapariţiei legăturii dintre Republică 
şi domn, ele nu erau deloc nefavorabile sau ilogice, tocmai fiindcă Ştefan avea 
pace cu Poarta, iar Veneţia se temea pentru liniştea ei otomană. Iar atitudinea oto-
manilor este grăitoare. În ajunul congresului cruciat de la Roma (martie–iulie 1490), 
Baiazid a poruncit întărirea de urgenţă a Cetăţii Albe117. Lucrările, începute şi la 
                                                      

111 ASVe, Senato Secreti (în continuare: SS), Senato Terra, reg. 31, 1473–1475, f. 125v  
(1 august 1476; documentul a fost editat şi discutat ultima oară în I.-A. Pop, Al. Simon, Re de Dacia, 
p. 154–155.  

112 ASVe, SS, Deliberazioni, reg. 27, 1475–1476 [more Veneto = 1477], c. 108r-v (23 noiembrie 
1476; editat în Al. Simon, Să nu ucizi o pasăre cântătoare, p. 162–164).  

113 Al. Simon, Anti-Ottoman Warfare and Crusader Propaganda in 1474: New Evidences from 
the Archives of Milan, în „Revue roumaine d’histoire”, XLVI, 2007, 1–4, p. 25–39. 

114 ASM, ADS, Potenze Estere, Romagna, cart. 184, 1475, fasc. 3, marzo, nn. 
115 Este vorba despre cunoscuta Cronică moldo-rusă. Ea a reţinut doar înfrângerile otomane 

ale lui Ştefan. Cronica începea cu istoria fraţilor Roman şi Vlahata. Ei fuseseră nevoiţi să plece din 
Veneţia în Răsărit, deoarece, deşi erau „latini”, nu doriseră să renunţe la „adevărata credinţă”, cea 
ortodoxă. Vezi I.-A. Pop, Al. Simon, Re de Dacia, p. 40–42. 

116 Maria-Magdalena Székely, Ştefan cel Mare şi sfârşitul lumii, în „Studii şi materiale de 
istorie medie”, XXI, 2003, p. 271–278.  

117 N. Pienaru, op. cit., p. 129–130, nota 26. 
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Chilia (tot în 1490), au continuat în 1491 (iulie–septembrie), la mult timp după 
eşecul lucrărilor congresului118. Lumea, deopotrivă cea a Bibliei şi cea a Coranului, 
se schimbase mult de când fratele şi rivalul sultanului Baiazid al II-lea, Djem, se 
refugiase în Occident, rezidând din 1489 la Roma119. Chiar în primăvara lui 1492, 
papa Inocenţiu al VIII-lea, cardinali şi oameni de rând întâmpinaseră cu mare fast 
„lancea lui Longinus” („exemplarul” bizantin al ei), trimisă în dar Sfântului Scaun 
de către Baiazid120. 

Tot atunci, Ştefan se reimpunea atât în relaţie cu Imperiul Otoman, cât şi cu 
fraţii jagiełłoni, care deţineau coroanele Boemiei, Poloniei şi Ungariei (şi ale Croaţiei 
şi Lituaniei). Atât Croaţia, cât şi Lituania, unite oficial personal cu Ungaria şi, 
respectiv, Polonia, nu trebuie scoase din discuţie, nici în anul 1492. Croaţia fusese 
promisă, deopotrivă de către Matia şi de către Maximilian, lui Ioan Corvin. În vara 
lui 1492, Cazimir îi dăduse Lituania fiului său Alexandru. Ştefan a cedat puţin de la 
el şi a luat aproape totul de la ceilalţi. Pe lângă mai cunoscuta implicare ungară şi 
otomano-ungară a lui Ştefan, acţiunile sale din Polonia şi Lituania de la 1492 sunt 
semnificative. Văduva lui Cazimir al IV-lea, Elisabeta de Habsburg, a cumpărat 
neintervenţia lui Ştefan în alegerile regale polone din august 1492. Ea avea experienţa 
recentelor alegeri ungare şi a atacului moldo-turco-tătar asupra Podoliei din iarna 
anului 1491–1492121. După alegerile din Polonia, Ştefan a reluat atacurile. Blocada 
instalată de el contra turcilor şi a tătarilor porniţi asupra Ungariei nu fusese complet 
onestă, fiindcă i-a „despăgubit” pe turci şi pe tătari, sprijinindu-i să prade Podolia, 
parte a Lituaniei122. Solul lui Ivan la Mengli Ghiray a spus în parte adevărul în 
august 1492: fiul lui Ştefan, Alexandru, l-a ajutat ulterior pe Baiazid cu 5.000 de 
oşteni, dar nu împotriva lui Vladislav, ci a fraţilor acestuia din nord123. 

Pe fondul recentei alegeri a unor noi suverani în Ungaria şi Polonia şi al 
imenselor distanţe care separau Europa Apuseană de Rusia moscovită, în vederea 
                                                      

118 Machiel Kiel, The Ottoman Castle of Ram (Haram) in Serbia and the Accounts of Its 
Construction, 1491, în State and Society in the Balkans before and after Establishment of Ottoman 
Rule, ed. Srđan Rudić, Selim Aslantaş, Belgrade, 2017, p. 165–189, Anexă, p. 181. 

119 Al. Simon, Lumea lui Djem. Buda, Suceava şi Istanbul în anii 1480, în „Anuarul 
Institutului de Istorie «George Bariţiu»”, XLVIII, 2005, p. 11–43. Djem era şi o cunoştinţă veche, 
încă de la 1473, a lui Ştefan. Vezi N. Iorga, Veneţia în Marea Neagră. (III). Originea legăturilor cu 
Ştefan cel Mare şi mediul politic al dezvoltării lor, în „Analele Academiei Române. Memoriile 
Secţiunii istorice”, s. a II-a, XXXVII, 1914–1915, p. 1–76, la nr. 1–2, p. 29–30; Mihail Guboglu, 
Izvoare turco-persane privind relaţiile lui Ştefan cel Mare cu Imperiul Otoman, în „Revista Arhivelor”, 
LIX, 1982, 2, p. 34–35. 

120 Johannes Burchardus [Johann Burchard], Liber notarum ab anno MCCCCLXXXIII usque 
ad annum MDVI, ed. Enrico Celani, vol. I, 1483–1496, Citta di Castello, 1906  (= Rerum Italicarum 
scriptores, vol. XXXII, partea I), p. 363–364, 368.  

121 Ilona Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV 
wieku, Poznań, 1996, p. 158, nota 139.  

122 Egidijus Banionis, Diplomatic Relations between the Grand Duchy of Lithuania and the 
Duchy of Moldavia (1492–1501), în „Analele Putnei”, VI, 2010, 1–2, p. 7–24, aici p. 12. 

123 G. Bezviconi, Contribuţii la istoria relaţiilor româno-ruse (din cele mai vechi timpuri până 
la mijlocul secolului al XIX-lea), Bucureşti, 1962, p. 39. 
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concretizării marilor proiecte ale puterilor europene, Ştefan cel Mare devenise un 
aliat dezirabil, fiind cel mai stabil stăpânitor de la hotarul oriental a Creştinătăţii. 
Iar Veneţia îşi vedea tocmai atunci ameninţat întreg edificiul, de la Strâmtori şi 
până în Peninsula Italică.  

Erau două limite şi extensii geopolitice strâns legate între ele, de când papali-
tatea căutase, cu şaizeci de ani mai înainte, să îşi reimpună autoritatea în Apus prin 
readucerea sub ascultarea ei a creştinilor de credinţă greacă din Răsărit124. Era 
interdependenţa Vest-Est, care răzbate cu claritate din rapoartele de la Bologna ale 
lui Tranchedini, în care acordurile veneţiano-moldave influenţau şi tabloul politic 
italic şi le făceau relevante pentru Italia125. 

Ne putem îndoi de permanenţa raporturilor „de subsidiaritate” dintre Veneţia 
şi Ştefan, fie şi numai din cauză că, la moartea lui Matia (1490) – şi el odinioară în 
solda Serenissimei –, „atletul valah” şi Republica se găseau în tabere opuse. Este 
limpede, chiar şi din actele birocraţiei veneţiene, că, înaintea morţii lui Matia, 
Serenissima şi-ar fi dorit un Jagiełłon pe tronul de la Buda, în vreme ce Ştefan şi 
fiii săi îi juraseră credinţă lui Matia şi urmaşului dorit de acesta, Ioan126. A fost un 
jurământ pe care Ştefan a căutat să îl onoreze după dispariţia monarhului huniad. 
Totuşi, relaţiile bilaterale au funcţionat. Pe de o parte, relaţia dintre Veneţia (care 
reprezenta centrul) şi Ştefan (periferia) respecta fundamentele principiului modern 
al subsidiarităţii, Republica îndeplinind doar funcţiile care nu puteau fi asigurate la 
nivel local. De exemplu, la 1474, Serenissima a obţinut ridicarea asediului otoman 
de la Scutari, din Albania veneţiană, în urma campaniilor repetate ale lui Ştefan din 
pro-otomana Ţară Românească. Mecanismul acesta a fost expus de Ragusa, în 
mesajul trimis dogelui Niccolò Marcello, în 31 ianuarie 1474127. Pe de altă parte, 
tocmai vechimea exemplului readuce în atenţie dispariţia surselor asupra relaţiilor 
directe dintre Veneţia şi Ştefan între toamna anului 1478 (în ajunul păcii otomano-
veneţiene) şi aceea a anului 1492 (rapoartele lui Tranchedini). Este un interval 
temporal suficient de îndelungat pentru a ne îndoi de caracterul constant al legăturilor 
speciale veneţiano-moldave. Nu putem însă aşeza sub semnul întrebării întărirea 
relaţiilor Veneţiei cu domnul Moldovei în toamna lui 1492, când lui Ştefan i s-a 
pus la dispoziţie o finanţare considerabilă (fie şi după standardele italiene)128. „Regelui 
                                                      

124 Joseph Gill, The Council of Florence, Cambridge, 1959, p. 83–84; Joachim W. Stieber, 
Pope Eugenius IV, the Council of Basel and the Secular and Ecclesiastical Authorities in the Empire: 
The Conflict over Supreme Authority and Power in the Church, Leiden, 1978, p. 200–202. 

125 Pentru complexitatea rapoartelor sale, vezi M.N. Covini, Francesco Tranchedini, în 
Dizionario biografico degli italiani, vol. XCVI, Roma, 2019, sub voce.  

126 I.-A. Pop, Al. Simon, Hungaria, Polonia, Dacia et Crouatia: Veneţia, Casa de Habsburg şi 
Moldova la sfârşitul secolului al XV-lea, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, LII, 
2016, supl., p. 19–76. 

127 Državni arhiv u Dubrovniku, Lettere e Commissioni, Lettere di Levante, reg. 5, [1403–
1576], f. 113v; document editat cu greşeli în József Gelich, L. Thallóczy, Diplomatarium relationum 
Reipublicae Ragusanae cum Regno Hungariae, Budapest, 1887, nr. 385, p. 631.  

128 Deşi Paul al II-lea, la 1465, a pretins altceva (K.M. Setton, op. cit., vol. p. 276, nota 18), 
Matia a primit, se pare, la 1476, 80.000 de ducaţi drept finanţare cruciată din Peninsula Italică  
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Moldovei” i s-a oferit în realitate un substanţial „comision monarhic” pentru a continua 
să reprezinte Serenissima în Răsărit, cu titlul de „căpitan” al ei. Finanţările cruciate 
erau adesea comisioane monarhice, încasate de stăpânitori pentru a-şi angaja trupele 
în luptă. Costurile reale, neacoperite prin stipendii, urmau să fie stinse prin prăzile 
de război. De aceea, la 1475, Veneţia (dar şi Roma) i-a permis lui Ştefan să facă un 
profit de minimum 100.000 de ducaţi din prada şi prizonierii creştini ai lui Mehmed 
din Caffa genoveză. Până la 1476, Matia a primit într-o singură tranşă cruciată cel 
mult 40.000 de ducaţi. Cu 40.000 de ducaţi, Ştefan nu ar fi acoperit cheltuielile de 
campanie pentru cei 5.000 de călăreţi cu care trebuia să participe la ofensiva anti-
otomană, conform planului prezentat de Republică în faţa curiei papale după 
bătălia de la Vaslui. 

* 

În 1492, Ştefan cel Mare era cel mai longeviv stăpânitor creştin din Est, atât 
sub raport monarhic, cât şi personal. Frederic al III-lea de Habsburg (născut în 
1415) avea să moară peste nici un an (1493). Ivan al III-lea (născut în 1440) domnea 
abia din 1462. Ştefan începuse să domnească la 1457, pe când era deja major, el 
având, se pare, 14 ani în 1450, când Iancu de Hunedoara îl recunoscuse drept asociat 
şi moştenitor al tatălui său nelegitim, Bogdan al II-lea. Conducătorul „valah” trecuse 
la un nivel superior, acela al marilor construcţii de la sfârşitul Renaşterii târzii129, el 
devenind urmaşul lui Matia drept „crăişor al valahilor”130. În acest context, precizăm 
că primul mare proiect statal asociat lui Matia poartă data de martie 1462 (cu treizeci 
de ani înainte ca lui Ştefan să îi fie asociate titlurile de „rege” şi „crăişor” ). Atunci, 
pentru Roma lui Pius al II-lea şi Milanul lui Francesco Sforza, fiul lui Iancu era şi 
„rege al Daciei” („re de Ungaria, de Dacia etc.”)131. 

La acest nivel înalt, la care se aflaseră Matia Corvin şi Ştefan cel Mare, 
rezolvările politice de tip compromisuri patrimoniale (precum desfacerea în acea 
vară a Uniunii polono-lituaniene de către Cazimir al IV-lea între fiii săi, Jan Albert 
şi Alexandru) erau foarte contestabile şi greu de menţinut. Pe lângă soarta Poloniei 
                                                                                                                                       
(L. Thallóczy, op. cit., p. 36–38). În 1496, spre uluiala Veneţiei, Alexandru al VI-lea ar fi cheltuit 
80.000 de ducaţi pentru fortificarea castelului Sant’Angelo la Roma. Vezi I diarii di Marino Sanuto 
(MCCCCXCVI–MDXXXIII) dall’autografo Marciano ital. cl. VII cod. CDXIX–CDLXXVII, ed. Guglielmo 
Berchet, Frederico Berchet, Nicolo Barozzi, Rinaldo Fulin, Marco Allegri, vol. I, 1 gennaio 1496 –  
30 settembre 1498, Venezia, 1879, col. 6. 

129 În legătură cu Matia şi cu Ştefan, reamintim proiectul episcopului Nicolae de Modruš (Luka 
Spojarić, Nicholas of Modruš, The Glory of Illyria: Humanist Patriotism and Self-Fashioning in 
Renaissance Rome, teză de doctorat, CEU, Budapest, 2013; idem, Nicholas of Modruš and His De 
bellis Gothorum: Politics and National History in the Fifteenth-Century Adriatic, Renaissance Quarterly, 
New York, London, 2019, p. 457–491. 

130 A. Bonfini, op. cit., vol. IV, p. 212.  
131 Biblioteca Ambrosiana, Milano, Codices, Z 219 Sup., nr. 9328; editat în I.-A. Pop, 

Matthias Corvinus, re de Ungaria, de Dacia etc., in 1462, în „Transylvanian Review”, XXIX, 2020, 
supl. 1, Temi e metodi della ricerca storica e filologica. Nuove riflessioni tra Est ed Ovest, ed. Sorin 
Şipoş, Dan Octavian Cepraga, Laura Ardelean, Iulia Cosma, p. 41–52. 
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şi a Lituaniei între anii 1492 şi 1501 (când Jan Albert a fost rege al Poloniei, iar 
Alexandru mare duce al Lituaniei), trebuie avut în vedere planul de scoatere a 
pământurilor de sub autoritatea Sfintei Coroane a Ungariei, conceput de către 
Matia Corvin ca o ultimă variantă de asigurare a supravieţuirii regale a lui Ioan, în 
Bosnia şi în Croaţia132. La 1489–1490, când ducea această luptă pentru succesiunea 
fiului său nelegitim, Ioan (viitor cetăţean al Republicii)133, Matia primise jurământul 
de credinţă al lui Ştefan alături de „fiii săi”, după cum susţinea domnul Moldovei 
în faţa suzeranului său, Frederic al III-lea de Habsburg, la sfârşitul lunii iulie 1490134. 
În toamna anului 1492, Serenissima a reluat colaborarea cu Ştefan, alături de un singur 
fiu (probabil Alexandru), deşi el avea doi băieţi în ţară, Alexandru şi Bogdan (-Vlad), 
unul având în faţa sa moştenirea Moldovei135, iar celălalt tronul Ţării Româneşti136. 

Aceeaşi unicitate – o singură mare structură sau un unic urmaş legitim137 – a 
moştenirii lui Ştefan fusese asumată şi de Vladislav al II-lea în aprilie 1492, când îi 
confirmase lui Ştefan şi lui Alexandru, ginerele paharnicului lui Matia, Bartolomeu 
Drágffy138, domeniile din Transilvania promise şi acordate de către acum hulitul 
monarh huniad139. Emisă la o lună după ce Dieta Ungariei aprobase pacea de la 
Bratislava, prin care Habsburgii erau recunoscuţi drept co-regi ai Ungariei (la 1490, 
Maximilian I le ceruse deja stărilor transilvane să îl primească pe Ştefan ca guvernator 
în numele său)140, soluţia lui Vladislav părea o ieşire rapidă dintr-o criză prelungită, 
într-o Transilvanie în care voievodul acesteia, Ştefan Báthory, altminteri un aprig 
                                                      

132 J[oseph] <von> Zahn, Über ein Admonter Formelbuch des 15. Jahrhunderts, în „Beiträge 
zur Kunde Steiermärkischer Geschichtsquellen”, XVII, 1880, p. 33–80, la nr. 6, p. 73–74. Planul lui 
Matia a eşuat. 

133 I. Nagy, Corvin János velenczei nemességéről, în „Új Magyar Múzeum”, III, 1853, 1,  
p. 655–656. 

134 Pentru evenimentele din anii 1490, a se vedea I.-A. Pop, Al. Simon, Moldova şi celălalt 
imperiu: Preliminariile şi consecinţele conspiraţiei lui Maximilian I de Habsburg şi Ştefan cel Mare 
(1497), în Vocaţia istoriei. Prinos profesorului Şerban Papacostea, ed. O. Cristea, Gheorghe Lazăr, 
Brăila, 2008, p. 331–406. 

135 Al. Simon, Quello ch’e apresso el Turcho. About a Son of Stephen the Great, în „Annuario 
del Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica”, VI–VII, 2004–2005, p. 141–169. 

136 Constantin Burac, Bogdan-Vlad, domn al Moldovei (1504–1517), în „Anuarul Institutului 
de Istorie «A.D. Xenopol»”, XXIII, 1986, p. 314–317. Bogdan era fiul lui Ştefan şi al Mariei 
Voichiţa, fiica lui Radu al III-lea cel Frumos, fratele lui Vlad al III-lea Ţepeş. 

137 Principalele izvoare sunt în Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, Budapest (în 
continuare: MNL-OL), (secţia Q), Diplomatikai Levéltár, [nr.] 29016 (13 aprilie 1497; regest în 
Zsigmond Jakó, A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, vol. II, 1485–1556, Budapest, 1990, nr. 
3010, p. 153), 36403 (10 februarie 1497; editat în A Tomaj Nemzetségbeli Losonczi Bánffy család 
története. Oklevéltár, vol. II, 1458–1526, ed. Béla Iványi, Budapest, 1928, nr. 244, p. 348–349).  

138 M. Diaconescu, Contribuţii la datarea donaţiei Ciceului şi Cetăţii de Baltă lui Ştefan cel 
Mare, în „Analele Putnei”, IX, 2013, 1, p. 91–112; idem, Peţitorii nepoatei, p. 57–60, 64. 

139 Cristian Luca, Al. Simon, Documentary Perspectives on Matthias Corvinus and Stephen 
the Great, în „Transylvanian Review”, XVII, 2008, 3, p. 85–112, aici p. 88 (încă de la 1482). 

140 Document publicat prima oară de Friedrich Firnhaber, Beiträge zur Geschichte Ungarns 
unter der Regierung der Könige Wladislaus II. und Ludwig II. (1490–1526), în „Archiv für Kunde 
Österreichischer Geschichtsquellen”, II, 1849, 2, p. 375–551, la nr. 10, p. 410. 
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susţinător al domniei lui Vladislav141, nu mai pusese piciorul de dinaintea morţii lui 
Matia. De îndată ce Báthory s-a întors în Transilvania, introducerea lui Ştefan şi a 
lui Alexandru în posesia domeniilor a fost contestată oficial (octombrie 1492)142, 
exact la vremea primelor rapoarte din Bologna ale lui Francesco Tranchedini 
asupra lui Ştefan, „căpitanul” din solda Veneţiei, intitulat „rege al Moldovei”143. În 
termen de nici trei luni, pornind de la plângerile secuilor, vechii prieteni ai lui Ştefan144, 
împotriva abuzurilor lui Báthory145, puternicul baron şi-a pierdut dregătoria, în 
locul său urcând Bartolomeu Drágffy, iniţial drept co-voievod (apoi, de la 1494, 
singur voievod)146. 

La 1492, s-au declanşat cel puţin două mecanisme potrivnice. În termen de 
doi ani de la rapoartele trimise de către Francesco Tranchedini din Bologna la 
Milano cu informaţii asupra lui Ştefan „al Veneţiei” (aşezat între divizata Casă 
Jagiełło şi Imperiul Otoman) şi asupra rivalităţilor italiene (care hrăneau visul lui 
Carol al VIII-lea al Franţei de a cuceri Neapolele)147, două ambiţii aveau să se 
dezlănţuie, dinspre nord spre sud, la capetele occidentale şi orientale ale continen-
tului148. În martie 1494, fiii lui Cazimir al IV-lea reuniţi la Lewocza au decis 
detronarea lui Ştefan al III-lea (fapt despre care acesta a fost informat de unii nobili 
ungari)149 şi grăbirea strămutării Cavalerilor Teutoni de la Marea Baltică în Podolia 
                                                      

141 Pentru raporturile ungare din acele vremuri tulburi, vezi T. Neumann, Békekötés Pozsonyban-
országgyűlés Budan. A Jagello-Habsburg kapcsolatok egy fejezete (1490–1492), în „Századok”, 
CXLIV, 2010, 3, p. 335–372; CXLV, 2011, 3, p. 293–347. 

142 R. Horváth, T. Neumann, Ecsedi Bátori István. Egy katonabáró működése. 1458–1493, 
Budapest, 2012, p. 153–154.  

143 Referinţa la tulburările din Polonia şi mai ales din Boemia şi Ungaria, din raportul de la 18 
octombrie 1492 al lui Tranchedini, face ca evenimentele să fie corelate. 

144 Ş. Papacostea, Politica externă a lui Ştefan cel Mare: opţiunea polonă (1459–1472), în 
„Studii şi materiale de istorie medie”, XV, 2007, p. 13–28, aici p. 22. 

145 Károly Szabó, Báthori István erdélyi vajda és székely ispán bukása 1493-ban, în „Századok”, 
XXIII, 1889, 9, p. 701–709; T. Neumann, Răscoala secuilor şi reformarea guvernamentală pentru 
apărarea graniţelor sudice (1492–1493), în „Banatica”, XXIV, 2014, 2, p. 129–149.  

146 Al. Simon, Regional and Hungarian Designs at the End of Bartholomew Drágffy’s 
Political Career, în „Banatica”, XXIV, 2014, p. 263–288; T. Neumann, Drágfi Bertalan politikai 
szerepe, p. 224–226. S-a impus drept singur voievod în faţa regelui în septembrie 1494. 

147 Vezi, cu referire şi la Imperiul Otoman, şi la ţările române, studiile lui Michael J. Mc Gann, 
A Call to Arms: Michael Marullus to Charles VIII, în „Byzantinische Forschungen”, XVI, 1991,  
p. 341–350; idem, An Exile’s Hopes: The Search for a Liberator in Michael Marullus, în „Byzantine 
and Modern Greek Studies”, XXXVII, 2013, 2, p. 226–244, în special p. 230, nota 14.  

148 Vezi I.-A. Pop, Al. Simon, Hungaria, Polonia, Dacia et Crouatia, p. 20–21. Pentru cele 
două dimensiuni conflictuale (cea apuseană şi cea răsăriteană) şi legăturile dintre ele, vezi, cu accent 
pe Anglia, teza de abilitare a lui Attila Bárány, Magyarország nyugati külpolitikája (1458–1526). 
Angol-magyar kapcsolatok Mátyás és a Jagellók korában, vol. I, Budapest, 2014, p. 108–138. 

149 Liborius Naker, Tagebuch über der Kriegszug des Hochmeisters Johann von Tiefen gegen 
die Türken im Jahre 1497, ed. Max Töppen, în Scriptores rerum Prussicarum, Leipzig, vol. IV, 1870, 
p. 290–314, aici p. 306–307; Ludwik Finkel, Zjazd Jagiellonów w Lewoczy w r. 1494, în „Kwartalnik 
Historyczny”, XXVIII, 1914, 2, p. 317–350. În locul lui Ştefan, trebuia întronat Sigismund, cel mai 
mic dintre fiii lui Cazimir, care nu avea o coroană reală. 
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şi „Valahia Mică” (transferul a fost împiedicat de către Maximilian I de Habsburg, 
ajutat de noua sa rudă prin alianţă, Ascanio Sforza)150. În octombrie 1494, Ludovico 
il Moro, proaspăt recunoscut oficial ca duce al Milanului de către regele romanilor, 
Maximilian151, i-a deschis Alpii lui Carol al VIII-lea, care a intrat în Italia. Aici îl 
„aştepta” Neapolele fostului socru al lui Matia şi al lui Vladislav, Ferdinand de 
Aragon, decedat în ianuarie 1494152. 

Deşi, formal, ultima parte a domniei lui Ştefan a fost cea mai paşnică perioadă 
a stăpânirii sale, în cei doisprezece ani care i-au mai fost daţi de trăit (între 1492 şi 
1504), domnul a dus, poate, cel mai greu război al său: cel pentru propriul triumf 
monarhic (cel din viaţă) şi pentru propria moştenire sau adevărata glorie (cea de 
după moarte). Se intitulase deja rege, „rege al Moldovei”, după Veneţia şi după 
Milano153, un titlu acceptat fără alte comentarii în Peninsula Italică, unde Milanul 
văzuse şi înscrisese în februarie 1489 un „rege al Daciei”, care se ridica în rând cu 
regii Boemiei, Poloniei, Ungariei ori cu ducele Ioan Corvin154. Când a venit la tron, 
în 1457, domnul Moldovei era un simplu voievod numit „palatin”, iar acum, după 
trei decenii, era „crăişor” şi chiar „rege”. În chestiunea moştenirii, spre deosebire 
de Matia, Ştefan şi-a impus propria voinţă, prin alegerea fiului său Bogdan ca 
urmaş. Cu toate că relaţiile dintre Veneţia şi Milano nu erau cele mai bune în 
octombrie 1492 şi deşi titlul lui Ştefan – adică intitularea sa (de către el însuşi) – de 
rege al Moldovei era un mare act de voinţă, milanezul Francesco Tranchedini nu 
i-a atacat, pentru acest titlu regal, nici pe voievodul Moldovei, nici pe veneţieni. 

Regalitatea lui Ştefan a fost afirmată după ce, de mai bine de două secole, 
niciun nou rege nu apăruse şi nici nu fusese acceptat în Europa. Ultima intitulare regală 
nouă fusese cea a lui Tvrtko I Kotromanić din 1377, ca rege al Bosniei şi al Serbiei. 
Ambele titluri regale existau, însă, de multă vreme. Coroana regală romană a 
Serbiei data din ajunul primei căderi a Constantinopolului (1204). Titlul regal al 
Bosniei, asumat de regii Ungariei şi încredinţat lor de papalitate, era de o vârstă cu 
cel al Albaniei (1267), la care pare să fi visat şi „atletul” Skanderbeg (1463), 
vasalul Aragonezilor, care îi alungaseră pe Angevini de la Neapole155. În urma 
conflictelor, instrumentate de Pius al II-lea, între Matia şi cei doi Ştefan, Tomaš şi 
Tomašević, tată şi fiu, problema regalităţii bosniace reapăruse la începutul anilor 
                                                      

150 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, Reichsregisterbücher, reg. JJ, f. 265r-v (martie–iunie 
1495; în Regesten Maximilian, nr. 1481). Sub Maximilian, „Valahia Mică” a devenită sinonimă cu 
Oltenia. Vezi N. Iorga, Notes et extraits pour servir à l’histoire des croisades au XVe siècle, vol. VI, 
1501–1547, Bucarest, 1916, nr. 134, p. 96–97.  

151 Pentru o prezentare rezumativă, vezi H. Wiesflecker, Maximilian I. Die Fundamente des 
Habsburgischen Weltreiches, München, 1991, p. 80–81.  

152 O sinteză a problemei se regăseşte la M. Mallett, Christine Shaw, The Italian Wars. 1494–
1559, Harlow, 2012, p. 14–22. 

153 Prin jocurile lor, Veneţia şi Milanul l-au făcut în fapt „rege” în toamna lui 1492.  
154 ASM, ADS, Potenze Estere, Ungheria, cart. 650, 1452–1489, fasc. 5, 1487–1489 / fasc. 31, 

1489, nn (27 februarie 1489). Pentru mai multe date: I.-A. Pop, Al. Simon, Re de Dacia, p. 12–19. 
155 N. Iorga, Notes et extraits, vol. IV, 1453–1475, Bucarest, 1915, nr. 132, p. 197; copie din 

anii 1500.  
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1460156. În condiţii asemănătoare, a fost redeschis, la 1489, subiectul coroanei romane 
a Rusiei (de fapt, a Haliciului, ajuns parte a Podoliei), care data de la 1253. După 
ce l-a atacat pe papă pentru că îi reunise pe Ştefan şi pe Matia, Cazimir al IV-lea l-a 
acuzat pe Inocenţiu al VIII-lea că dorea să îi acorde lui Ivan al III-lea coroana 
Rusiei157. Regalitatea Rusiei reprezentase deja o problemă pentru Sigismund de 
Luxemburg, când încercase să desprindă Lituania de Polonia158. Mult mai spre vest, 
reluarea vechiului plan de transformare a ducatului Burgundiei în regat (posibilă 
doar cu acordul împăratului romano-german) compromisese în mare măsură nego-
cierile dintre Carol Temerarul şi Frederic al III-lea de Habsburg de la Trier (septembrie 
1473), din preajma primei mari campanii anti-otomane a lui Ştefan cel Mare159. Anii 
1460–1480 au fost favorabili pentru negocieri şi conflicte, provocate de stăpânirile 
Bosniei, Rusiei şi chiar a Burgundiei. După victoria de la Vaslui, „ducele Ştefan” a 
fost socotit, cel puţin la curia papală şi la curtea marchizilor de Mantova, drept 
„regele Bosniei”, care era numit de Matia şi care venea la Roma pentru a fi încoronat 
de papa Sixt al IV-lea160. La Roma venea atunci, de fapt, în pelerinaj Nicolae Újlaki, 
aşezat într-adevăr rege al Bosniei de Matia la 1471. Ultima mărturie privind relaţia 
directă, de tip regal, dintre Ştefan cel Mare şi papalitate datează din primăvara anului 
1490 (de dinaintea morţii lui Matia) şi se găseşte în corespondenţa dintre Filippo 
Buonaccorsi Callimachus, trimis de Cazimir al Poloniei la Roma, şi Zoe (Sofia) 
Paleolog, a doua soţie a lui Ivan al III-lea161.  

Astfel că titlul „regal” al lui Ştefan de la 1492 a apărut la o vreme la care nu 
se ştie ca domnul să fi avut relaţii speciale cu papalitatea ori cu imperiala Casă de 
Habsburg, singurele instanţe creştine care puteau oferi sau/şi valida o coroană 
regală162. Firul relaţiilor (întrerupte, prin lipsa surselor, în a doua jumătate a anului 
1491) dintre Maximilian şi Ştefan pare să se fi reînnodat, documentar, abia după 
congresul jagiełłon de la Lewocza (1494). Aceasta nu înseamnă neapărat că 
asemenea relaţii speciale nu ar fi existat, în condiţiile în care, până acum, nici 
legăturile păstrate şi întărite dintre Ştefan şi Veneţia nu erau cunoscute în istorio-
grafie. Tot inedite erau până în 2006 şi raporturile dintre Frederic şi Ştefan de la 
1490. De fapt, singura bază „regală” ştiută a lui Ştefan cel Mare, la sfârşitul lui 
1492, era dată de calitatea sa de „crăişor/regişor al valahilor/românilor” („regulus 
                                                      

156 I commentari di Enea Silvio Piccolomini, ed. Giuseppe Bernetti, vol. II, Milano, 1981, 
Liber X.12, p. 1121. 

157 Codex epistolaris, ed. Anatol Lewicki, vol. III, nr. 265, p. 294.  
158 Mark Whelan, Al. Simon, The Moldavian Lady and the Elder Lords of the East, în 

„Transylvanian Review”, XXIV, 2015, 3, p. 113–129. 
159 Heribert Müller, Warum nicht einmal die Herzöge von Burgund das Königtum erlangen 

wollten und konnten: um 1473, în idem, Frankreich, Burgund und das Reich im späten Mittelalter. 
Ausgewählte Aufsätze, Tübingen, 2011, p. 421–462. 

160 Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga, E, Affari esteri, XXV, Roma, busta 834, 
1404–1499, nn, 11 martie 1475.  

161 A se vedea Materialy do dziejów dyplomacji polskiej, ed. Jószef Garbacik, nr. 4, p. 11; I.-A. Pop, 
Al. Simon, Re de Dacia, p. 117–122. 

162 Legat de anul 1492, atragem din nou atenţia asupra cazurilor Burgundiei şi Rusiei (Lituaniei). 
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Valachorum”), trecută cu titlu de glorie (şi nu de dispreţ) de la Matia Corvin asupra 
lui163, când voievodul fusese acceptat şi de noul rege al Ungariei drept mare feudal 
în părţile răsăritene ale regatului, în Transilvania164.  

În termen de nici şase ani, cele două domenii deţinute de Ştefan în Ungaria, 
Ciceul şi Cetatea de Baltă, s-au transformat, pentru Maximilian I de Habsburg, în 
„jumătate din regat”165. Cu doi ani mai devreme şi la mai puţin de patru ani de la 
mesajele lui Tranchedini din octombrie–noiembrie 1492, Veneţia adăugase o Dacia 
(după Ungaria şi Polonia) în registrele ei secrete166. Suntem convinşi că o nouă 
analiză a raporturilor comerciale, pe linia est-vest, din perioada 1450–1550 şi de 
dinainte ar fi în măsură să releve şi faptul că aurul şi vitele din Ungaria, Polonia şi 
Dacia puteau compensa pierderile din Occident, dacă în Răsărit s-ar fi instalat 
liniştea. Aceste pierderi erau simţite şi conştientizate de Veneţia la 1496. 

În primăvara anului 1498, cele două regate jagiełłone nu ştiau cum să mai 
facă faţă „conspiraţiei” puse la cale de Maximilian de Habsburg şi Ştefan cel Mare 
împotriva lui Vladislav al Ungariei şi Jan Albert al Poloniei167. Puţin mai devreme, 
în februarie, regele romanilor le transmisese patronilor lui Cristofor Columb, 
Ferdinand de Aragon şi Isabella de Castilia, că venise vremea tămăduirii continen-
tului, a reformării acestuia168. Situaţia din Italia şi starea din Ungaria o impuneau. 
Maximilian de Habsburg a oferit atunci un prolog al celebrei Europa Regina, figurate 
pe deplin la 1538. Lumea „prea plină” – după expresia metaforică a lui Pierre 
Chaunu169 – intrase în criză, o criză prevestită de la Bologna în toamna anului 
1492170. Pe fondul acestei situaţii critice, Ştefan cel Mare avea să fie recunoscut, în 
ultimul deceniu al secolului al XV-lea, de cele mai importante puteri ale Europei, 
drept un monarh european de prim rang, partener egal de dialog în încercarea 
stabilirii unui echilibru de forţe între Habsburgi şi Jagiełłoni şi în gestionarea 
treburilor Serenissimei, ameninţate de Imperiul Otoman. 
                                                      

163 A. Bonfini, op. cit., vol. IV, p. 212. Scrierea sa se opreşte la anul 1495. Nu a mai lucrat la 
ea după anii 1496–1497, când a rămas total sau parţial paralizat. Vezi Péter Kulcsár, I manoscritti di 
Antonio Bonfini, în „Camoenae Hungaricae”, I, 2004, p. 71–92. Aparent, Antonio Bonfini a scris 
despre anul 1492 abia pe la 1494–1495, nu „la cald”. La 1492, a terminat sigur istoria lui Matia şi i-a 
dedicat-o lui Vladislav. 

164 Acta et epistolae, ed. Endre Veress, vol. I, nr. 39–40, p. 43–45; Ignácz Acsády, Régi magyar 
birtokviszonyok: 1494–1598, Budapest, 1894, p. 32, 38. 

165 Correspondencia de Gutierre Gomez de Fuensalida, embajador en Alemania, Flandes e 
Inglaterra (1496–1509), ed. Jacob Fitz-James Stuart de Berwick-Alba, Madrid, 1907, p. 21. 

166 ASVe, SS, Deliberazioni, reg. 36–51, peste tot la indici [1 martie 1496 – 28 februarie 
1527]; I.-A. Pop, Al. Simon, Re de Dacia, p. 208–223.  

167 Státny Ústredný Archív, Bratislava, L, Rody i panstavá, I, Rody, Erdödy Ústredný Archív, 
Galgóci Archív, nr. 108, f. 1r–4v [mai 1498; fotocopie în MNL-OL, (secţia U), Diplomatikai 
Fényképgyűjtemény, [nr.] 278383]. 

168 Regesten Maximilian, nr. 5898 (un amplu rezumat); I.-A. Pop, Al. Simon, Re de Dacia,  
p. 59–64. 

169 Pierre Chaunu, Le temps des réformes, Paris, 1975. 
170 ASM, ADS, Potenze Estere, Romagna, cart. 1043, fasc. 6, nn; publicat în Fonti italiane per 

la storia della scoperta del Nuovo Mundo, ed. G. Berchet, vol. I, Venezia, 1894, nr. V–2, p. 194. 
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ANEXĂ 
 

1. 
 
Bologna, 17 octombrie 1492 
 
<Însemnare arhivistică târzie:> 1492, Ottobre 17 
 

Illustrissimo Principe et Excellentissimo Segnore mio,  
Ho havuto da bon locho come lo Illustre S<egnor> Marchese/ de Manthua, con  

4 cavalli solamente, prima che sia partito da Porto Cisenatico,/ stravestito, andò ad uno 
locho tra Arimino e Pesaro, et in quello locho/ era venuto un altro pur stravestito, cum circa 
VIIJ cavalli, et stato li/ una nocte, l’altro giorno sequente retorno ad Porto Cisenatico, 
donde poy sè/ è levato et venuto alla volta de Ferrara, dove devè arrivare/ fin heri damatina, 
secondo che mi ha dicto anchora il Magnifico Messer Joanne./ Un mio amico, quale ha 
hogi parlato con uno paduano, quale de recenti/ vene da Venetia, mi ha facto intendere 
havere retracto da epso paduano/ come la Illustrissima Segnoria de Venetia ha conducto 
novamente/ per suo capitaneo, il/ Segnore Stephano, Vayvoda de Mundavia, homo sagacissimo 
et callidis/simo in lo mestere del arme, cum stipendio de LXX milla o vero LXXX milla/ 
ducati, et questo dice havere havuto da persona de grande auctorità in Venetia./ De qui è 
passato hogi un cavalaro che vene de verso Franza, quale ha havuto/ ad dire come la Maiesta 
Re Christianissimo, della moderna regina, madonna/ Anna de Brethagna, haviva havuto un 
bel fiolo, et tale nova portava/ ad Fiorenza et a Roma. Del tutto mi è parso dare noticia a 
V<ostra> Excellentia,/ benche dele doe ultime parte quella ne possa havere havuta noticia 
da altra/ banda.  

Recommandandome indefinenter alla sua bona gratia. 
Ex/ Bononia, XVIJ Ottobris 1492.  
Fidelissimus Suus Francisco Tranchedinus.  
 
<Pe verso, de aceeaşi mână:> Principi et Excellentissimo Domino, Domino/ observan-

dissimo, Domino Duci/ Mediolanj etc. 
 
 

2. 
 
Bologna, 18 octombrie 1492 
 
<Însemnare arhivistică târzie:> P.E. Bologna, 1492, 18 Ottobre 
 

Illustrissimo Principe et Excellentissimo Signore mio,  
Novamente qui è morto Messer Philippo de Bianchi,/ uno deli Magnifici XVJci del 

Regimento, quale era vechio de circa LXX anni./ In suo scontro hanno deputato et posto un 
suo nepote chiamato Ludovico, del/ quale alias il padre anchora pare fusse de XVJci et per 
questa casone et per/ essere de matura etate, è stato preferito alli fioli d’epso messer Philippo, 
quali/ sonno molto gioveni. 
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Hoggi sonno arrivati qui li ambaxiatori de questa Magnifica Communita, retornati 
da/ Roma, expediti, secondo intendo, ad vota, de qualle cose che hanno recercate/ et sonno 
venuti per la via dela Marca et per desotto quà de Romagna./ 

Quello amico che mi dixe heri essere stato conducto dala Signoria de Venetia/ il 
Segnore Stephano, vayvoda de Mundavia, de novo hogi mi è venuto ad/ trovare et subgion-
tomi esserli affermato il medesimo da certi frati che/ de recenti veneno da Venetia, havendolo 
havuto uno d’epsi da un suo/ compadre del numero deli X de Consiglio, et dice essere 
conducto insieme/ con uno deli fioli cum stipendio de LXXX millia ducati l’anno. Questo 
Signore/ Stephano pare se intituli Re de Mundavia et habi havuto altre volte soldo/ dalla 
Signoria de Venetia, insieme cum la bona memoria del Serenissimo Re Mathia/ de Hungaria, 
et sia stato havuto in bona existimatione da Venetiani longa/mente, per rispetto che ad 
qualle confine de Turchi verso la Valacchia se è semper/ deportato vogorosamente.  

Ho anche hogi havuto da bon locho ch’el Duca Albertho, fratello de Valadislao,/ Re 
de Hungaria, ha obtenuta la Corona de Polonia, et che la magior parte/ dela Boemia è in 
tumultu et se adherisce a luy, per havere Hungari menati/ per li ferri molti Boemi et Polani 
di quelli furno soldati del Serenissimo Re Mathia,/ stimase che questo Re Albertho habi ad 
prevalere d’animo et potentia al fratello/ stabilito che sia al quanto nel Regno paterno, quale 
pare sia de feroce animo et/ molto reverito.  

Reccommandome semper a Vostra Sublimitate, ex Bononia, 18/ Ottobre 1492.  
Fidelissimus suus Francescus Tranchedinus  
 
<Pe verso, de aceeaşi mână:> Principi et Excellentissimo Domino, Domino/ Observan-

dissimo, Domino Duci/ Mediolanj etc.  
 
 

3. 
 
Bologna, 16 noiembrie 1492 
 
<Însemnare arhivistică târzie:> 1492, Novembre 16 
 

Magnifico Messer Bartholomeo,  
Ad una de 22 del presente, de la Magnificentia V<ostra> non mi accade subgiongere/ 

altro se non che al figliolo de Cosma Palavicino de gentilj da Genoa, ho facto intendere/ 
l’ordine dato per la Magnificentia V<ostra> adcio le lettere del padre, et soe habino havere 
bono reca/pito de che monstro havere piacere et obligo alla Magnificentia V<ostra>. 

Non voglio laxare de notificarli che qui è stato dato noticia al Magnifico Messer 
Joanne/ et ad altre persone de auctorità, come la Maestà Re de Franza per lo am/baxadore 
che mando là ad li di passati haviva facto rechedere la Illustrissima Madona/ Bona, 
Duchessa nostra, perche l’andasse ad stare in Franza, et che haviva an/chora facto intimare 
allo Illustrissimo Segnor Ludovico che non se debia impazare/ ne dele cose de Savoya, ne 
de Monferrato, ne de Saluzo, et che/ quando se gli intrometta faria demonstatione che non 
gli piaceria, et di tale/ cosa son stato domandato se ne ho havuto inditio, de che ho resposto/ 
che ne ni ho havuto, ne ne credo cosa alcuna, et che so bene essere/ stato pocho tempo fa li 
uno ambaxadore et che era partito ben satisfacto. Il che/ mi fa credere non habia portate 
simile ambaxate rincrescevele, molti/ advisi veneno de li ad altre prima che à mi, et diversi 
spesse volte et da/ persone che comprendo gli è pestata spesso fede. 
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L’amico nostro mi ha facto intendere havere havuto de bocha de Messer Sebastiano/ 
Baduero come è vero che è stata strecta praticha de condure quello Segnore Stephano,/ 
Vayvoda de Mundavia, et che per anchora non era in tutto trunchata tale/ praticha. Ho da un 
altro bon locho che la Illustrissima Segnoria ha mandato in Franza/ per condure il principe 
de Salerno, et fare venire Messer Francesco, fiolo che fu/ de Messer Nicolo da Esti, de che 
ho dato adviso anchora allo Illustrissimo S<egnor> Ludovico./  

Recommandandome semper alla Magnificentia V<ostra>. 
Ex Bononia XVJ Novembre 1492 
Magnificentie V<ostre> Franciscus Tranchedinus. 
 
<Pe verso, de aceeaşi mână:> Prestantissimo equiti aurato/ Bartholomeo Chalco ducali/ 

primo secretario dignissimo. 
 
 

STEPHEN THE GREAT, VENICE’S “CAPTAIN,” “KING OF MOLDAVIA” 
AND “KINGLET OF THE WALLACHIANS” IN THE AUTUMN OF 1492 

Abstract 

In October and November 1492, a series of reports reached the chancery of 
the Milanese duchy. Sent from the “Bolognese station” of the Lombard state by 
Francesco Tranchedini, the dispacci dealt often in great detail with Italian, as well 
as European politics. Special attention was paid to Stephen the Great, voivode of 
Moldavia, who had re-entered the (well) paid service of Venice (which stood on 
the brink of war with the Ottoman Empire), as the Serenissima’s captain, and also 
taken on the title of “king of Moldavia.” Apparently simultaneously (or in 1494/1495, 
at the latest), Antonio Bonfini, the chronicler of late Matthias Corvinus, wrote on 
the events of September 1492, when Stephen the Great had blocked the Ottoman 
attack on Hungary, and presented Stephen as Matthias’ “successor” in the capacity 
of “Valachorum regulus” (initially a blunt Habsburg and Hungarian mockery of John 
Hunyadi’s son). Roughly half a year after Matthias’ unwanted Hungarian successor, 
Władysław II Jagiełło, had confirmed, in April 1492, Stephen’s possession over the 
Transylvanian estates granted to him by Matthias, the voivode of Moldavia, once 
Pope Sixtus IV’s athlete of the Christian Faith, had seemingly risen to an unpre-
cedented level of power. The events and titles of 1492 were both the result of 
Stephen’s earlier deeds (victories, losses and recoveries) and the prelude to the ensuing 
conflicts in East-Central Europe, chiefly between the House of Jagiełło and Moldavia, 
with Maximilian I of Habsburg, king of the Romans, and Ottoman Sultan Bayezid II 
as “imperial referees.”  

 
Keywords: Venice; Milan; Moldavia; Stephen the Great; Matthias Corvinus; 

Władysław II Jagiełło; Maximilian I of Habsburg; Bayezid II; Francesco Tranchedini 
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ÎNŢELEPCIUNI STRĂINE. RECURSUL LA TRADIŢIE AL 
SLUJEBNICULUI MITROPOLITULUI ŞTEFAN († 1668) 

ΟVIDIU OLAR* 

Printre manuscrisele bogatei Biblioteci a Academiei Române din Bucureşti, 
cel păstrat sub cota ms. rom. 1790 ocupă un loc aparte1. Aşa cum indică foaia de 
titlu, avem de-a face cu un Slujebnic cuprinzând liturghiile sfinţilor Ioan Gură de 
Aur şi Vasile cel Mare, dimpreună cu „alte slujiri arhiereşti”2. Alcătuit cu binecu-
vântarea, din porunca şi cu cheltuiala mitropolitului Ştefan al Valahiei († 1668), la 
o dată pe care încă nu o putem preciza, acest Pontificale / ’Αρχιερατικόν destinat 
exclusiv folosirii de către un înalt prelat este împodobit cu numeroase miniaturi şi 
conţine texte în trei limbi – textele liturgice sunt în slavonă, ecfonisele, adică părţile 
finale, de rostit cu glas tare, ale ecteniilor sunt în greacă, în grafie chirilică şi de 
cele mai multe ori în transcriere fonetică, iar majoritatea indicaţiilor de regie pentru 
liturghisitor şi aproape întreaga „Rânduială a punerii mitropolitului şi a episcopului” 
sunt în română3. 
                                                      

* Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti / Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Wien; ovidiuolar@gmail.com. 

 
1 Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti B.A.R., vol. II, Bucureşti, 1983, p. 61; 

Cătălina Velculescu, Ms. rom. 1790 de la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, în Manuscris 
trilingv. Preliminarii la o editare, Bucureşti, 2010, p. 9–32; Cătălina Velculescu, Zamfira Mihail, Ileana 
Stănculescu, Ovidiu Olar, Des missels grecs et slavons aux traductions en roumain (XVIIe siècle) 
(manuscrit roum. 1790 Bar – Bucarest et le manuscrit roum. 1216 BAR – Cluj-Napoca), în „Revue 
des études sud-est européennes”, 49, 2011, 1–4, p. 33–52. Manuscrisul este disponibil în ediţie 
facsimilată: Slujebnicul arhieresc al mitropolitului Ştefan al Ungrovlahiei: realismul apusean în 
miniatura românească din secolul al XVII-lea, coord. Gabriela Dumitrescu, Bucureşti, 2017. 

2 Pentru acest tip de carte liturgică, vezi Cirillo Korolevskij, Le Pontifical dans le rite byzantin, 
în „Orientalia christiana periodica”, 10, 1944, p. 204–215; Paul Mihail, Zamfira Mihail, Arhieraticonul 
român de la 1705 copiat de Axinte Uricariul, în „Biserica Ortodoxă Română”, 92, 1974, 11–12,  
p. 1403–1413; Pontificale Romanum. Editio princeps (1595–1596), ed. Manlio Sodi, Achille Maria 
Triacca, Città del Vaticano, 1997. 

3 N. Iorga consideră că manuscrisul a fost „început” în vremea în care se tipărea Liturghierul 
slavon de la Dealu din 1646 (Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, vol. I, 
Bucureşti, 19282, p. 341). Nicolae Cartojan îl datează în 1653, fără a furniza totuşi vreo dovadă 
(Istoria literaturii române vechi, vol. II, Bucureşti, 1942, p. 97). G. Popescu-Vâlcea îl plasează „la 
începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea” [Slujebnicul mitropolitului Ştefan al 
Ungrovlahiei (1648–1688), Bucureşti, 1974, p. 8]. Violeta Barbu a lansat ipoteza că manuscrisul a 
fost „prescris la începutul intervalului celei de-a doua păstorii a mitropolitului Ştefan”, deci între 1655 
şi 1658, pe motiv că atât încoronarea lui Mihnea al III-lea (mai 1658), cât şi târnosirea mitropoliei din 
Bucureşti (iunie 1658) sunt „oglindite” în conţinut [Preliminarii la studiul naţionalizării serviciului 
divin: principalele versiuni româneşti ale Simbolului credinţei (1650–1713), în „Limba română”, 40, 
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Chiar dacă nu întotdeauna consistent, cercetătorii l-au avut constant în vedere. 
Istoricii de artă s-au arătat interesaţi de ilustraţii4. Istoricii au studiat molitva de 
încoronare a împăratului sau a domnului de la filele 93v–96r5. Filologii s-au aplecat 
asupra textelor în limba română, printre care şi Crezul. Din punctul lor de vedere, 
Slujebnicul mitropolitului Ştefan, împreună cu celelalte liturghiere cu tipic românesc 
comandate de acelaşi ierarh, reprezintă o etapă, o „fază de tranziţie” în cadrul proce-
sului de „naţionalizare a serviciului divin”6. 

Plasând fenomenul de impunere a limbii române ca limbă de cult în contextul 
amplelor transformări liturgice din secolul al XVII-lea, Violeta Barbu a arătat 
convingător că manuscrisele bilingve sau trilingve copiate în vremea sau la cererea 
vlădicăi Ştefan marchează începutul unei adevărate „reforme liturgice”7. La rândul 
său, într-un excelent studiu dedicat transcrierii cu slove chirilice a fragmentelor 
greceşti din manuscrisul care interesează aici, Andronikos Falangas a demonstrat 
că redactarea acestuia se plasează la confluenţa a trei curente culturale: „cel al unui 
slavonism aflat la crepuscul, detaşat de căminele sale balcanice, cel al civilizaţiei 
autohtone româneşti, care încearcă să se afirme şi, în sfârşit, cel al unui elenism 
oprimat de dominaţia otomană, care va găsi forţa să se redreseze şi care îşi anunţă 
deja remarcabila influenţă dincolo de Dunăre, înainte să înflorească sub principii 
fanarioţi ai ţărilor române”8. 
                                                                                                                                       
1991, 1–2, p. 25–31, aici p. 29; eadem, Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în ţările române în 
secolul al XVII-lea, Bucureşti, 1998, p. 454]. Radu G. Păun a respins argumentul, considerând că 
încoronarea lui Mihnea a urmat o „rânduială” diferită, dar nu a propus o datare alternativă [Les 
fondements liturgiques du « constitutionalisme » roumain entre la seconde et la troisième Rome 
(XVIe–XVIIIe siècles). Premiers résultats, în „Revue roumaine d’histoire”, 37, 1998, 3–4, p. 173–196, 
aici p. 179]. Din păcate, nici analiza hârtiei, de tip veneţian, şi a filigranelor, de tipul „trei semiluni”, 
nu a oferit rezultate viabile: V. Barbu, Preliminarii … principalele versiuni româneşti, p. 29; eadem, 
Purgatoriul misionarilor, p. 454. 

4 Vladimir Stassof, L’ornement slave et oriental d’après les manuscrits anciens et modernes, 
Sankt Petersburg, 1887, p. 14, pl. XXXIX, fig. 3–12; G. Popescu-Vâlcea, Slujebnicul mitropolitului 
Ştefan al Ungrovlahiei (1648–1688), în „Analecta”, 1, 1943, p. 131–151; idem, Miniatura românească, 
Bucureşti, 1981, p. 48–54, 136–147; Gheorghe Buluţă, Sultana Craia, Manuscrise miniate şi ornate 
din epoca lui Matei Basarab, Bucureşti, 1984, p. 61–63; Gheorghe Popescu-Vâlcea, Romanian 
Miniatures, Bucureşti, 1998, p. 52–58; Ileana Stănculescu, Studiu asupra ilustraţiilor din ms. rom. 
1790, în Manuscris trilingv, p. 107–136; Cătălina Velculescu, Ileana Stănculescu, Abaisse ton regard 
sur moi, pécheur et serviteur inutile, purifie mon âme et mon cœur de toute pensée mauvaise …, în 
„Transylvanian Review”, 21, 2012, supl. 1, One Hundred Years Since the Birth of Emil Turdeanu, ed. 
Ioan-Aurel Pop, Ana Dumitran, Jan Nicolae, p. 185–199 (cu bibliografie). 

5 Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Coronatio. Tradiţia liturgică în ţările române, în Naţional şi 
universal în istoria românilor. Studii oferite prof. dr. Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de 
ani, ed. Ovidiu Cristea, Gheorghe Lazăr, Bucureşti, 1998, p. 40–68; R.G. Păun, Les fondements 
liturgiques, p. 173–196. 

6 V. Barbu, Preliminarii … principalele versiuni româneşti; eadem, Preliminarii la studiul 
naţionalizării serviciului divin: unificarea versiunilor Simbolului credinţei (1660–1713), în „Revista 
de istorie şi teorie literară”, 39, 1991, p. 351–363; eadem, Purgatoriul misionarilor, p. 459 sq. 

7 Eadem, Purgatoriul misionarilor, p. 445, 452–456. 
8 Andronikos Falangas, Recherches sur la transcription du grec en cyrillique dans un pontifical 

slavo-gréco-roumain du XVIIe siècle, în „Cahiers balkaniques”, 16, 1990, p. 213–237. 
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În ceea ce mă priveşte, întrucât împărtăşesc părerea cercetătorului grec că 
Slujebnicul lui Ştefan este un martor al „conflictelor şi rivalităţilor culturale” din 
Valahia secolului al XVII-lea, voi relua în continuare problema „mecanismului de 
coabitare” dintre cele trei limbi ale codicelui. Pornind de la mărturia unui călător 
rus, de la Ectenia pentru cei adormiţi din ms. rom. 1790 şi de la cele trei scrisori 
care alcătuiesc „dosarul” sinodului din 1659 de la Târgovişte, voi încerca să reconstitui 
climatul religios al timpului şi să înaintez o explicaţie pentru neobişnuita iniţiativă 
liturgică multilingvă a întâi-stătătorului Ţării Româneşti. 

 
UN CĂLĂTOR RUS PRIN ŢĂRILE ROMÂNE 

 
În penultima zi a lunii martie a anului 7158 de la facerea lumii şi 1650 de la 

naşterea lui Hristos, călugărul rus Arsenie Suhanov poposea la o mănăstire „sârbească” 
din Vaslui închinată Mănăstirii Zografu de la Muntele Athos9. 

Drumeţul venea de la Moscova şi se îndrepta grăbit spre Târgovişte. I se 
poruncise încă din luna mai a anului 1649 să-l însoţească pe drumul de întoarcere 
spre Ţara Sfântă pe patriarhul Paisie Lambardis al Ierusalimului, ajuns până la curtea 
ţarului în căutare de milostenii şi sprijin pentru îndrăzneţe planuri de luptă anti-
otomană. Împreună cu ierodiaconul Iona Malenkij, Arsenie trebuia să urmărească 
atent mişcările politice ale prelatului şi să consemneze detaliat practicile liturgice 
ale Răsăritului creştin. Întrucât tot mai multe voci considerau obligatorii implicarea 
în eliberarea de sub jugul turcesc a fraţilor creştini şi alinierea la tradiţiile Bisericii 
„greceşti” pentru ca Moscova să îşi împlinească destinul strălucit de „Nouă Romă”, 
Alecsei Mihailovici Romanov dorea informaţii precise care să îi permită să acţioneze 
în cunoştinţă de cauză10. 
                                                      

9 Este vorba fie de Mănăstirea Precista, închinată la Zografu de Miron Barnovschi pe 30 iulie 
1628, fie de ctitoria cu hramul Sfântului Gheorghe a marelui vornic al Ţării de Sus Lupu Hăbăşescu, 
aflată în apropierea oraşului (Petre Ş. Năsturel, Le Mont Athos et les Roumains. Recherches sur leurs 
relations du milieu du XIVe siècle à 1654, Roma, 1986, p. 200–202). Pentru personaj: Serghei A. 
Belokurov, Арсений Суханов, vol. I, Виография Арсения Суханова, Moskva, 1891; Gheorghe G. 
Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi Muntenia, Bucureşti, 1947, p. 45–50; Călători străini prin 
ţările române, vol. V, ed. Maria Holban, Maria Matilda Alexandrescu Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, 
Bucureşti, 1973, p. 399–402; Vassa Larin, The Byzantine Hierarchical Divine Liturgy in Arsenij 
Suxanov’s Proskinitarij. Text, Translation, and Analysis of the Entrance Rites, Roma, 2010, p. 41–58. 

10 Pentru Paisie vezi: Ioannis Meimaris, Ο Πατριάρχης Ιεροσολύµων Παΐσιος Λαµπάρδης και η 
εποχή του υπό το φως τεσσάρων επιγραφών, în „Θεολογία”, 55, 1984, 2, p. 480–496. Pentru vizita la 
Moscova: Nikolai F. Kapterev, Приезд в Москву Иерусалимского патриарха Паисия в 1649 году, 
în „Прибавления к Творениям св. Отцов”, 47, 1891, 1, p. 178–237. Pentru proiectele politice: 
Ştefan Andreescu, Moştenirea politică a lui Mihai Viteazul la mijlocul veacului XVII, în „Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie «A.D. Xenopol» Iaşi”, 23, 1986, 1, p. 143–161 [= idem, Restitutio 
Daciae, vol. II, Relaţiile politice dintre Ţara Românească, Moldova şi Transilvania în răstimpul 
1601–1659, Bucureşti, 1989, p. 225–282]; Hristos P. Lascaridis, Τα πολιτικά σχέδια του πατριάρχη 
Ιεροσολύµων Παϊσίου προς ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και οι Ρώσοι (17ος αιώνας), 
în „∆ωδώνη”, 16, 1987, 1, p. 301–351; Serhii Plokhy, The Cossacks and Religion in Early Modern 
Ukraine, Oxford, New York, 2001, sub voce. 
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Numai că la Iaşi, unde ajunseseră în august 1649, Arsenie aflase o veste îngri-
jorătoare, anume prezenţa „într-un schit sub dealurile ungureşti” a unui pretins des-
cendent al ţarului Vasili Ivanovici Şuiski11. Trimis imediat de Paisie la Moscova cu 
scrisori pentru ţar şi pentru patriarh, scrisori prin care se anunţa iminenţa încheierii 
păcii între polonezi şi cazaci, Suhanov revenise în Moldova prin Kiev în primăvara 
lui 1650. Întrucât ierarhul ale cărui acţiuni se cereau observate plecase deja spre 
cetatea de scaun a Valahiei, Arsenie pornise pe urmele sale. Pe 30 martie, el adăsta 
la metocul Mănăstirii Zografu din Vaslui12. 

Conversaţia cu egumenul şi cu ceilalţi membri ai obştii nu a fost însă una 
tocmai plăcută. Trimisul ţarului a aflat cu acest prilej că un stareţ sârb de la Athos 
fusese adus în faţa soborului pentru că îşi făcea semnul crucii după obiceiul 
moscovit transmis de Cartea atribuită lui Chiril al Alexandriei (1644)13. Chinuit, 
umilit şi ameninţat cu arderea pe rug, bietul monah fusese silit să jure solemn că nu 
va mai repeta greşeala. Taxate fără drept de apel drept eretice, tipăriturile sale 
fuseseră date grabnic pradă flăcărilor, împreună cu un manuscris sârbesc vechi de 
130 de ani. 

„Grecii sunt trufaşi, iar noi îi urâm”, continuase pe un ton aprins egumenul. 
„Au refuzat să ne traducă în slavonă cărţile, din ură şi din dorinţa de a fi deasupra 
noastră. I-au refuzat lui Chiril filosoful permisiunea de a crea un alfabet slavon şi 
au încercat să-l omoare atunci când, cu permisiunea papei Adrian, a făcut-o14. Nu ne 
suportă şi vor să ne conducă”, încheiase el, „dar din mândrie şi-au pierdut împărăţia”. 

Despre greci, nici Suhanov nu avea o părere prea bună. Ajuns în capitala 
Munteniei pe 9 aprilie şi primit a doua zi în audienţă de Matei Basarab, el s-a 
angajat repede în dispute aprinse despre credinţă cu Paisie al Ierusalimului şi cu 
apropiaţii acestuia15. 
                                                      

11 Este vorba de Timofei (Timoşka) Demidovici Akundinov, fost „diacon din dumă”. Trimis de 
Vasile Lupu la Istanbul, în 1646, el le promisese turcilor Astrahanul, în schimbul sprijinului militar, 
însă fără succes. Avea să fie arestat în Holstein, trimis la Moscova, executat şi despicat în patru 
(decembrie 1653). Vezi Maureen Perrie, Pretenders and Popular Monarchism in Early Modern Russia, 
Cambridge, 1995, p. 233. 

12 Pentru călătoriile lui Suhanov prin Moldova şi Ţara Românească, vezi Gh. G. Bezviconi, op. 
cit., p. 51–63; Călători străini, vol. V, p. 403–412. 

13 Pentru Кириллова книга: Antonina S. Zernova, Книги кирилловской печати, изданные в 
Москве в XVI–XVII вв., Moskva, 1958, p. 59 (nr. 169); Irina V. Pozdeeva, Viktor P. Puşkov, Aleksei 
V. Dadâkin, Московский печатный двор – факт и фактор русской культуры. 1618–1652 гг.: от 
восстановления после гибели в Смутное время до патриарха Никона. Исследования и публикации, 
Moskva, 2001, p. 422, notele 40–41. Vezi şi Hans Peter Niess, Kirche in Rußland zwischen Tradition 
und Glaube? Eine Untersuchung der Kirillova kniga und der Kniga o vere aus der I. Hälfte des 17. 
Jahrhunderts, Göttingen, 1977. 

14 Pentru această interesantă versiune a activităţii Sfinţilor Chiril şi Metodiu, vezi Boris N. Floria, 
Рассказы о Кирилле и Мефодии в „Прениях о вере с греками” Арсения Суханова, în Studia slavica. 
К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна, Moskva, 1991, p. 314–318. 

15 Pentru dispute, vezi Serghei A. Belokurov, Арсений Суханов, vol. II/1, Сочинения Арсения 
Суханова, Moskva, 1894, p. 25–101 (îi mulţumesc lui Augustin Nacu pentru frumoasa traducere pusă 
la dispoziţie). Vezi şi Pierre Pascal, Avvakum et les débuts du raskol. La crise religieuse au XVIIe siècle 
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Prima dintre aceste dispute a avut loc pe 24 aprilie (stil vechi) 1650, în trapeza 
mănăstirii patriarhiei din oraş, în prezenţa mitropolitului Meletie al Proilavului, a 
arhimandriţilor Antimie şi Filimon, a preotului Macarie, a lui Iosaf, a dascălului 
Malahie şi a întregii obşti16. S-a discutat despre modul corect de facere a semnului 
crucii. Invocând Cartea lui Chiril, lucrările lui Ioan Damaschin şi numele lui 
Maksim „Grecul”, Arsenie a combătut tradiţia grecească întemeiată pe scrierile de 
secol XVI ale unui alt Damaschin, cel supranumit Studitul17. Somat de patriarh să 
dezvăluie de unde au învăţat ruşii să se crucească astfel, el i-a indicat drept sursă  
pe Apostolul Andrei, convertitorul ruşilor, şi, chiar dacă într-o mai mică măsură, pe 
grecii din vechime. 

Aceia respectau cu fidelitate normele apostolice şi soborniceşti, s-a simţit 
Suhanov dator să adauge, spre deosebire de cei de acum, care se botează prin asper-
siune, nu prin cufundare, şi sunt obligaţi să apeleze la „nemţi” pentru cărţi şi pentru 
ştiinţă. În plus, a mai precizat el, toţi creştinii din Polonia îşi fac semnul crucii la 
fel ca ruşii, fapt limpede arătat de o carte tipărită în ţara polonă aflată în biblioteca 
logofătului al doilea Udrişte Năsturel18. 

Cum aluzia la lipsa de tipografii, de şcoli şi de respect faţă de vechile tradiţii 
nu era deloc uşor de digerat, discuţiile s-au prelungit, aprige, şi după masă. „Nu am 
                                                                                                                                       
en Russie, Paris, 1938, p. 204–208; Şt. Andreescu, Moştenirea politică a lui Mihai Viteazul, p. 250–253; 
Andrei P. Bogdanov, Автограф Прений с греками о вере Арсения Суханова, în Источниковедение 
отечественной истории. Сборник статей за 1989 г., Moskva, 1989, p. 175–205; V. Larin, op. 
cit., p. 47–51. 

16 Pe urmele lui P.P. Panaitescu – L’influence de l’œuvre de Pierre Mogila, archevêque de Kiev, 
dans les Principautés Roumaines, în „Mélanges de l’École Roumaine en France”, 5, 1926), p. 38  
[= Influenţa operei lui Petru Movilă, arhiepiscop al Kievului, în Principatele Române, în idem, Petru 
Movilă. Studii, ed. Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Bucureşti, 1996, p. 35] –, mulţi 
cercetători au afirmat că la disputele de la Târgovişte a luat parte şi Meletie Syrigos. Suhanov vorbeşte 
însă clar de Meletie al Brăilei, despre care D. Russo a dovedit fără putinţă de tăgadă că nu era una şi 
aceeaşi persoană cu marele teolog. Vezi D. Russo, Meletie Sirigos şi Meletie al Proilavului sunt două 
persoane deosebite, în idem, Studii istorice greco-române. Opere postume, vol. I, Bucureşti, 1939,  
p. 237–246. Meletie a fost ales la mitropolie în 1639, fiind caterisit în 1655. 

17 Pentru Mihail Trivolis, Maxim „Grecul” († 1556), călugăr atonit şcolit în Italia, ajuns la 
Moscova la cererea marelui cneaz Vasile al III-lea pentru a traduce textele religioase fundamentale 
din greacă în slavonă, condamnat pentru erezie şi absolvit postum: Elie Denissoff, Maxime le Grec et 
l’Occident. Contribution à l’histoire de la pensée religieuse et philosophique de Michel Trivolis, 
Paris, Louvain, 1943; Bernhard Schultze, Maksim Grek als Theologe, Roma, 1963; Jack V. Haney, 
From Italy to Muscovy. The Life and Works of Maxim the Greek, Paderborn, 1973; Hugh M. Olmsted, 
A Learned Greek Monk in Muscovite Exile: Maksim Grek and the Old Testament Prophets, în 
„Modern Greek Studies Yearbook”, 3, 1987, p. 1–73; Gerhard Podskalsky, Griechische Theologie in 
der Zeit der Türkenherrschaft 1453–1821. Die Orthodoxie im Spannungsfeld der nachreformatorischen 
Konfessionen des Westens, München, 1988, p. 89–97; Boris L. Fonkič, Мелетий Грек, în Россия и 
Христианский Восток, vol. Ι, Μoscova, 1997, p. 159–178; idem, Греческие рукописи и документы 
в России в XIV – начале XVIII в., Moskva, 2001, sub voce. 

18 P.P Panaitescu crede că este vorba de Gramatica slavonă a lui Meletie Smotriţki (L’influence 
de l’œuvre de Pierre Mogila, p. 40 [= idem, Influenţa operei lui Petru Movilă, p. 36]), părere împărtăşită 
de mulţi alţi cercetători. Pentru circulaţia gramaticii lui Smotriţki în ţările române, vezi Diomid Strungariu, 
Gramatica lui Smotriţki şi prima gramatică românească, în „Romanoslavica”, 4, 1960, p. 289–307. 
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primit botezul de la voi, ci, la fel ca voi, de la Sfântul Apostol Andrei”, le-a repetat 
Arsenie interlocutorilor, negând vehement creştinarea grecilor de către Hristos, de 
către apostoli şi de către Iacov, fratele Mântuitorului19. Iar învăţatul dascăl Ligaridi, 
chemat pentru a-şi expune părerea, deşi de neam din Chios, i-a dat dreptate în 
privinţa semnului crucii, spre marea nemulţumire a lui Paisie al Ierusalimului20. 

„Şi povestea chiar dascălul, stând la masă la cel de-al doilea logofăt Udrişte, 
de ce s-a supărat patriarhul pe el, iar stareţului Arsenie i-a povestit rusul Feodor, un 
student al lui Udrişte, chipurile, faţă de el a vorbit dascălul despre aceasta […].” 

În ziua de 8 mai a aceluiaşi an, Suhanov i-a solicitat lui Paisie desemnarea 
unui purtător de cuvânt care să îi explice de ce anii din cărţile ruseşti nu coincideau 
deloc cu anii de la naşterea Domnului din cele greceşti. Cine se făcea vinovat de 
pierderea tradiţiei adevărate? 

A doua zi, intrigat, patriarhul i-a propus drept interlocutori, la alegere, pe Ligaridi 
sau pe mitropolitul de Arta şi Nafpaktos Gavriil Vlasios21. Cu cei prea învăţaţi nu 
se poate nicidecum discuta, a replicat Suhanov. Pe ei nu îi interesează atât găsirea 
adevărului, cât câştigarea cu orice preţ a disputelor. În plus, educaţia celor doi este 
iezuitică, or este cunoscut faptul că ştiinţa latină conţine mult prea multă viclenie. 

„Le voi scrie atunci celorlalţi patriarhi”, a decis Paisie. „Ei ne vor da dreptate.” 
„Dimpotrivă, se va vedea limpede că greşeala vă aparţine”, a venit imediat răspunsul. 
„După căderea Ţarigradului, cărţile latine, tipărite în greacă, s-au răspândit peste tot. 
După prăbuşirea împărăţiei greceşti, provocată de mulţimea păcatelor şi a ereziilor, 
dezordinea s-a înscăunat în patriarhia ecumenică. Vă botezaţi prin stropire, iar nu prin 
triplă imersie. Vă rugaţi împreună cu ereticii, fie ei armeni, latini sau frânci. Uitaţi 
că prima Evanghelie, cea a lui Marcu, nu a fost scrisă pentru voi, ci pentru jidovi. 
V-aţi creştinat după romani. Nu aţi fost singuri la soboarele cu care vă lăudaţi neîncetat, 
iar aceste soboare nu au fost o sursă, ci o confirmare a credinţei perfecte, care de la 
Hristos vine prin mijlocirea apostolilor. Grecii nu au deci cum să fie izvor al tuturor 
lucrurilor, după cum nici papa de la Roma nu are cum să fie capul întregii biserici. 
                                                      

19 Apostolul Andrei apare destul de devreme în postura de botezător al ruşilor. În Marele Minei 
încheiat în 1541, mitropolitul Macarij al Moscovei prelucrează şi extinde legenda astfel încât să 
evidenţieze vechimea şi independenţa creştinătăţii ruseşti. Vezi David B. Miller, The Velikie Minei Chetii 
and the Stepennaia Kniga of Metropolitan Makarii and the Origins of Russian National Consciousness, 
în „Forschungen zur osteuropäischen Geschichte”, 26, 1979, p. 263–382, aici p. 274–275, 326. 

20 „Lig<a>rid dascalul” apare ca martor într-un act de vânzare scris la Târgovişte în leatul 
7158; printre ceilalţi martori se numără şi „Iosaf Corin mitropolitul” şi „Arseni Samosiia mitropolit”; 
vezi Documenta Romaniae historica (în continuare: DRH), seria B, Ţara Românească, vol. XXXIV, 
(1649), ed. Violeta Barbu, Gheorghe Lazăr, Oana Rizescu, Bucureşti, 2002, p. 171–172 (nr. 196). „Iosaf 
Corin” este mitropolitul Ioasaf al Corintului, iar „Arseni Samosiia” – mitropolitul Arsenie al Amasiei. 

21 Pentru Gavriil Vlasios, „bărbat înţelept şi pios”, unul dintre profesorii spătarului Nicolae 
(Milescu): Émile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés 
par des Grecs au dix-septième siècle, vol. III, Paris, 1895, p. 287–288; Borje Knös, L’histoire de la 
littérature néo-grecque, Stockholm, 1962, p. 435; Vera G. Cenţova, Икона иверской Вогоматери 
(очерки истории отношений греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам 
РГАДА), Moskva, 2010, sub voce. 
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Chiar dacă veţi fi fost vreodată, acum aţi secat şi, însetaţi fiind, vă adăpaţi adesea 
de la fântâni păgâne. Turcii vă sunt alături, dar voi nu reuşiţi nicidecum să-i convertiţi”, 
a încheiat Suhanov. 

Cum era de aşteptat, atitudinea călugărului moscovit a stârnit o animozitate 
profundă în rândul ierarhilor greci aflaţi la Târgovişte. Pe 11 mai, la nici două zile 
de la discuţia din chilia patriarhului, Arsenie a fost informat de dascălul „rus” Grigore 
despre ameninţările rostite la adresa sa de către episcopul Daniil de Ohrida, invitat 
„la masă la mitropolitul Ştefan” al Valahiei. Trăind în preajma înaltului prelat muntean, 
Grigore îl auzise pe numitul Daniil lăudându-se că, odată ajuns pe pământ turcesc, 
Suhanov va împărtăşi soarta stareţului Damaschin de la Hilandar, dat pe mâna otoma-
nilor, pus să jure că se va lepăda de obiceiurile sale strâmbe şi obligat să îşi pună pe 
foc cărţile moscovite22. 

La începutul lunii iunie, informat despre caz de către preotul său Ioasaf, Paisie 
al Ierusalimului ceru detalii de la stareţul Amfilohie, martor al evenimentelor, şi 
lămuriri de la episcopul Daniil. Nu au procedat bine stareţii de la Athos, a conchis 
el, iar mitropolitul Vlasios i-a dat dreptate. Nu avea niciun rost să fie arse cărţile, 
riscându-se mânierea milostivului ţar, ar fi fost de ajuns să fie şterse greşelile. 

„Cărţile noastre sunt atent corectate de oameni aleşi cu grijă şi nu conţin greşeli”, 
a protestat pe dată Arsenie23. Dimpotrivă, cărţile greceşti tipărite la Veneţia şi în 
Anglia ar fi trebuit arse, fiind pline de erezii, a contraatacat el, înfăţişând o ediţie vene-
ţiană din biblioteca dascălului Malahie în care se afirma că Duhul Sfânt purcede de 
la Tatăl şi de la Fiul. „La voi multe s-au dărâmat”, i-a spus Suhanov lui Vlasios, care 
invocase „vechimea” grecilor. „Sunteţi vechi, numai că nu urmaţi întotdeauna tradiţiile 
apostolilor şi sfinţilor. Refuzaţi să vă corectaţi. Nu vă botezaţi cum se cade, nu vă 
faceţi semnul crucii cum se cuvine, în schimb vă mândriţi şi vă amăgiţi că sunteţi 
izvor al credinţei. Noi suntem de fapt cei care ţinem fără stricăciune învăţăturile 
primite, iar autoritatea patriarhului nostru se întinde peste o sumedenie de mitropoliţi, 
arhiepiscopi şi episcopi, care, la rândul lor, au sub oblăduire mii de biserici.” 

O scrisoare Despre semnul crucii semnată de stareţii Sfântului Munte a confirmat 
punctul de vedere moscovit şi a redus la tăcere partida adversă. Folosirea a trei degete 
în loc de două s-a văzut pe moment condamnată. Prin urmare, pe 6 iunie, Ioasaf, 
„popa cel negru” al patriarhului, „şi alţi greci” au încercat să mute discuţia pe tărâmul 
botezului. „Nu este deloc bine să-i botezaţi din nou pe creştini ca şi cum ar fi eretici”, 
                                                      

22 Om „plin de duh şi şcolit”, stareţul sârb Damaschin era cunoscut în Valahia. Penticostarul 
tipărit în 1649 la Târgovişte îi este dedicat de către principesa Elena. Aşa se explică, probabil, de ce 
mitropolitul Ştefan fusese anunţat imediat printr-o scrisoare despre necazurile sale. Vezi Virgil 
Cândea, L’humanisme d’Udrişte Năsturel et l’agonie des lettres slavonnes en Valachie, în „Revue des 
études sud-est européennes”, 6, 1968, 2, p. 239–287, aici p. 283 [= idem, Raţiunea dominantă. Contribuţii 
la istoria umanismului românesc, Bucureşti, 1979, p. 71]; Şt. Andreescu, Moştenirea politică a lui 
Mihai Viteazul, p. 252–253. 

23 Pentru mai multe informaţii despre activitatea corectorilor tipografiei moscovite, vezi cartea lui 
Wolfgang Heller, Die Moskauer “Eiferer für die Frömmigkeit” zwischen Staat und Kirche (1642–1652), 
Wiesbaden, 1988. 
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au zis ei, făcând aluzie la controversata rebotezare a prizonierilor de război polonezi. 
„Îi botezăm din nou doar pe ereticii care nu sunt miruiţi şi care nu se cufundă în 
cristelniţă”, a venit pe loc răspunsul. „Iar dacă se va afla că vă botezaţi prin stropirea 
cu apă, aceeaşi soartă vă va aştepta şi pe voi.”24 

Pus în dificultate de duritatea replicii, Ioasaf a ameninţat că patriarhul 
Ierusalimului le va solicita părerea celorlalţi patriarhi. Dacă răspunsul va fi corect, 
ei vor fi ascultaţi; dacă nu vor fi drept-credincioşi, vor fi pur şi simplu ignoraţi, a 
avertizat la rândul său Arsenie. Ţarul evlavios i-a luat locul împăratului de la 
Constantinopol şi a devenit capul ortodoxiei. Patriarhul Moscovei a fost pus în locul 
papei şi patru mitropoliţi au fost numiţi în locul celor patru patriarhi răsăriteni. Aşa 
cum suveranul pontif a decăzut din drepturi când s-a lăsat orbit de schismă şi de 
erezie, tot aşa vor fi decăzuţi din drepturi şi grecii dacă se încăpăţânează să persiste 
în eroare25. 

„Am primit botezul de la Sfântul Andrei, ajuns până la Kiev”, a repetat iarăşi 
Arsenie. „L-am primit şi de la papa Clement, exilat în Crimeea. Acolo s-a botezat 
marele cneaz Vladimir şi de acolo a dus moaştele lui Clement la Kiev. Iar noi res-
pectăm cu stricteţe moştenirea lor. Grecii însă se botează după noua regulă romană, 
fiind imposibil de găsit în Grecia sau în Valahia un om corect botezat. Îşi fac greşit 
semnul crucii şi nu mai calculează anii de la facerea lumii, cum ar fi trebuit, ci de 
la naşterea lui Hristos. Cărţile le sunt publicate la Roma, la Veneţia şi în Anglia, iar 
studiile şi le fac în Italia. Dascălii lor sunt corupţi şi răspândesc învăţăturile catolice.” 

„Tot ce a fost cândva la voi a trecut la noi, la Moscova”, şi-a dezvoltat neabătut 
Suhanov argumentaţia. Ţarul îl are drept model pe împăratul Constantin cel Mare 
şi protejează Biserica de orice erezie, în vreme ce patriarhul Moscovei, primat al 
Romei celei noi, îşi sărbătoreşte deschis credinţa şi poartă camilafca albă a papei 
Silvestru. Grecii, dimpotrivă, şi-au văzut mănăstirile dispărând una după alta şi au 
risipit în cele patru zări sfintele moaşte. Bisericile le-au fost transformate în moschei 
şi mulţi au devenit păgâni. 
                                                      

24 Pentru detalii, vezi Tatiana А. Oparina, Греческий чин присоединения католиков к право-
славной Церкви в сербских и украинско-белорусских памятниках и их влияние на русскую 
традицию, în „Вестник церковной истории”, 17–18, 2010, 1–2, p. 215–231. Pentru punctul de 
vedere grecesc: George Dragas, The Manner of Reception of Roman Catholic Converts into the 
Orthodox Church with Special Reference to the Decisions of the Synods of 1484 (Constantinople), 
1755 (Constantinople), and 1667 (Moscow), în „The Greek Orthodox Theological Review”, 44, 1999, 
1–4, p. 235–271. 

25 Despre Moscova, a Treia Romă, un subiect vast şi delicat: Daniel B. Rowland, Moscow – 
The Third Rome or the New Israel?, în „Russian Review”, 55, 1996, 4, p. 591–614; Donald Ostrowski, 
Muscovy and the Mongols. Cross-Cultural Influences on the Steppe Frontier, 1304–1589, Cambridge, 
1998, p. 219–243; idem, ‛Moscow the Third Rome’ as Historical Ghost, în Byzantium: Faith and 
Power (1261–1557). Perspectives on Late Byzantine Art and Culture, ed. Sarah T. Brooks, New York, 
New Haven, London, 2006, p. 170–179. Pentru Moscova drept centru al lumii, vezi Andrei P. Bogdanov, 
Теория „Москва – центр мира” в державной концепции и у кратких летописцев XVII века, în 
Европейские сравнительно-исторические исследования, vol. II, География и политика, Мoskva, 
2006, p. 91–111. 
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Ajuns în acest punct, Arsenie a găsit potrivit să le rezume interlocutorilor săi 
legenda faimosului klobuk alb („им историю … о святителъскомъ бhлом клобукh”). 
Conform acestei legende, Constantin cel Mare şi papa Silvestru i-au apărut în vis 
patriarhului constantinopolitan Filotheos şi i-au poruncit să trimită preţioasa piesă 
vestimentară la Novgorod. Roma cea Veche va cădea din cauza trufiei sale, au 
proorocit ei. În Roma cea Nouă, adică în Constantinopol, credinţa creştină va dispărea 
din cauza fiilor Agarei. În cea de-a Treia Romă, care este pământul rusesc, harul 
Duhului Sfânt va fi revelat. În cele din urmă, pentru ortodoxie, toţi creştinii se vor 
uni într-o singură împărăţie, una rusească. Iar strălucitoarea Rusie („свhтлая Росия”) 
va fi mult mai presus decât primele două Rome26. 

Deşi legenda avea un vădit caracter pro-novgorodian şi anti-moscovit, Arsenie 
a ales să o reproducă tocmai pentru a ilustra proverbul potrivit căruia „cei din urmă 
vor fi cei dintâi”. Mai întâi, Dumnezeu şi-a întors faţa de la Israel spre greci. Apoi, 
drept pedeapsă pentru trufie, El i-a abandonat pe aceştia robiei păgânilor. „Pe cine 
luminaţi voi cu învăţătura voastră? Copiii voştri sunt făcuţi ieniceri, bisericile voastre 
au devenit moschei, iar femeile voastre sunt luate de turci. La cererea voastră, patri-
arhii sunt schimbaţi şi chiar ucişi”, a încheiat Suhanov. 

Pe 30 septembrie 1650, probabil spre marea uşurare a grecilor, Arsenie pornea 
din nou spre Moscova. Aflând că falsul Şuiski se aciuase pe lângă hatmanul Bogdan 
Hmelniţki şi recruta soldaţi, el îi ceruse patriarhului Paisie o scrisoare prin care să 
solicite extrădarea impostorului27. Pe 8 decembrie, cu desaga plină de veşti în urma 
discuţiei cu căpetenia cazacă, Arsenie intra în capitala ţarilor. Pe 9 decembrie, el 
prezenta „departamentului soliilor” un prim raport, pe care avea să îl detalieze în 
scris în scurtă vreme, dimpreună cu Disputele cu grecii despre credinţă. 

Dacă prima parte a Disputelor, cea referitoare la arderea cărţilor moscovite de 
către grecii de la Athos, a fost concepută ca un supliment al dării de seamă, urmând 
tipicul anchetelor vizând delictele „politice”, partea a doua, cea referitoare la adevă-
ratul „izvor al credinţei”, are un vizibil caracter polemic. Sintetizând idei care circulau 
în epocă, Suhanov atacă subiecte de actualitate precum corectarea cărţilor de cult 
şi, implicit, modelul politic şi spiritual de urmat. Punctul său de vedere diferă adesea 
de cel exprimat de Cartea credinţei (Книга о вере), culegere compilată de egumenul 
Nathanail al Mănăstirii Mihailovsk din Kiev şi reeditată la Moscova pe 8 mai 1648, 
fapt care dovedeşte apartenenţa sa la partida care se opunea influenţei greceşti în 
stat şi Biserică28. 
                                                      

26 Pentru detalii: Miroslav Labunka, The Legend of the Novgorodian White Cowl (the Study of 
Its „Prologue” and „Epilogue”), München, 1998; D. Ostrowski, op. cit., p. 230–237. Sinodul moscovit 
din 1666–1667 avea să taxeze legenda drept „apocrifă şi falsă” (ibidem, p. 242–243). 

27 Călători străini, vol. V, p. 406–407 (vezi şi comentariile Mariei Holban, p. 400–401). Pentru 
relaţiile lui Paisie cu Hmelniţki, vezi Boris L. Fonkič, Две греческие грамоты к Богдану Хмельницкому, 
în Florilegium. К 60-летию Б.Н. Флори, Μoscova, 2000, p. 428–440 [= idem, Греческие рукописи 
и документы в России в XIV – начале XVIII в., Moskva, 2001, p. 421–432 (nr. XXX)]. 

28 Pentru detalii, vezi excelentul studiu al lui A.P. Bogdanov, Автограф Прений, în special  
p. 192–195, 198. 
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Arsenie a modificat de două ori textul iniţial al Disputelor, redactat probabil 
în Moldova, transformându-l dintr-un raport secret într-o lucrare destinată unui public 
mult mai larg29. Astfel, imediat după sosirea la Moscova, el s-a arătat a fi un adept 
al politicii filo-otomane promovate de apropiaţii patriarhului Partenie al II-lea „cel 
Tânăr” al Constantinopolului şi, în consecinţă, un adversar al politicii anti-otomane 
promovate de apropiaţii patriarhului Paisie al Ierusalimului30. 

Numai că, în lipsa sa, „opoziţia” câştigase semnificativ teren. Până şi mitropolitul 
Nikon al Novgorodului – viitorul patriarh –, altădată partizan înflăcărat al păstrării 
tradiţiei moscovite, dorea acum alinierea la practicile Răsăritului „grec”. Drept urmare, 
în ianuarie 1651, înainte de a fi trimis din nou spre capitala Imperiului Otoman pentru a 
culege informaţii liturgice (şi politice), lui Suhanov i se cere expres ca pe viitor să 
scrie adevărul „fără înfrumuseţare”, adică fără tuşele polemice din Dispute31. 

Înţelegând aluzia, Arsenie a luat drumul Iaşilor. Primit de Vasile Lupu pe  
24 aprilie, el şi-a văzut respinsă cererea de eliberare a unui permis de liberă trecere. 
Fusese acuzat de „stareţii de la Ierusalim” aflaţi în preajma voievodului moldovean, 
de arhimandritul Feon şi de mitropolitul Vlasios – pe scurt, de oamenii patriarhului 
Paisie, blocat în continuare la Târgovişte de duşmănia neostoită a titularului tronului 
ecumenic –, că ar fi purtat o scrisoare secretă pentru Partenie al II-lea. Abia pe 5 mai 
reuşea el să plece, cu ajutorul unui salvconduct măsluit32. 

Suhanov avea să revină la Moscova în iunie 1653, la sfârşitul unei misiuni 
care îl purtase prin Constantinopol, Chios, Alexandria, Cairo şi Ierusalim. Nu ştim 
nimic despre o altă trecere a sa prin ţările române. În schimb, la fel ca rapoartele 
precedente, descrierea periplului său oriental, înaintată ţarului şi patriarhului Nikon 
pe 26 iulie, conţine informaţii importante cu privire la Valahia timpului. 

Astfel, Disputele cu grecii furnizează date importante despre învăţatul logofăt 
al doilea Udrişte Năsturel, despre mitropolitul Ştefan, despre legăturile întreţinute 
                                                      

29 Ibidem, p. 201. 
30 V.G. Cenţova, Икона иверской Вогоматери, p. 73–86, 206–215. 
31 V. Larin, op. cit., p. 51–52. 
32 Călători străini, vol. V, p. 409–411. Despre relaţiile dintre Vasile Lupu, Paisie şi Partenie al 

II-lea, vezi N. Iorga, Vasile Lupu ca următor al împăraţilor de Răsărit în tutelarea Patriarhiei de 
Constantinopole şi a Bisericii Ortodoxe, în „Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii istorice”, 
s. a II-a, 36, 1913, 8, p. 207–236, aici p. 226–231, 233–234 [= idem, Basile Lupu, prince de Moldavie, 
comme successeur des empereurs d’Orient dans la tutelle du patriarcat de Constantinople et de l’Église 
orthodoxe (1640–1653), în „Académie Roumaine. Bulletin de la Section historique”, 2, 1914, 1, p. 88–123, 
aici p. 113–117, 120, 123]; Francisc Pall, Les relations de Basile Lupu avec l’Orient orthodoxe et parti-
culièrement avec le Patriarcat de Constantinople envisagées surtout d’après les lettres de Ligaridis, 
în „Balcania”, 8, 1945, p. 66–140, aici p. 84–89; Constantin A. Stoide, Din legăturile Patriarhiei de 
Constantinopol cu Moldova în epoca lui Vasile Lupu, în „Materiale de muzeografie şi istorie”, 7–8, 
1958, p. 564–569. Vezi şi Vera M. Cenţova, Коринфский митрополит Иоасаф, гетман Богдан 
Хмельницкий и Росся (неизвестные документы фонда „Сношения России с Грецией” [фонд 52] 
Российского Государственного Архива Древних Актов), în „Palaeoslavica”, 10, 2002, 2 [For Professor 
Ihor Ševčenko on His 80th Birthday], p. 293–322. Se pare, de altfel, că Vasile Lupu, Matei Basarab şi 
Paisie s-au aflat în spatele uciderii lui Partenie, survenită pe 16 mai 1651. Vezi şi Ioan V. Dură, Ştiri 
despre ţările române în „Istoria patriarhilor Ierusalimului” a patriarhului Dositei al Ierusalimului, 
în „Studii teologice”, s. a II-a, 28, 1976, 1–2, p. 120–129, aici p. 124. 
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cu Kievul şi cu Muntele Sfânt, despre cărţile pe care le aveau în bibliotecă şi despre 
numeroşii dascăli, preoţi şi ierarhi ruteni şi greci care gravitau în jurul lor33. În 
completare, Închinătorul la Locurile Sfinte încheiat în 1653 descrie practicile liturgice 
ale vremii şi reţine detalii însemnate cu privire la desfăşurarea ceremoniilor religioase 
la care participau deopotrivă Paisie al Ierusalimului şi mitropolitul Ţării Româneşti: 
„Când patriarhul slujea împreună cu mitropolitul muntean, el hotărî ca mitropolitul 
să spună «Luaţi, mâncaţi», «Beţi dintru acesta» şi «Ale Tale dintru ale Tale». Dar 
la altă sărbătoare la care slujea împreună cu acelaşi mitropolit, patriarhul spuse 
«Luaţi, mâncaţi» şi «Beţi dintru acesta», hotărând ca mitropolitul să zică «Ale Tale 
dintru ale Tale».”34 

 
ECTENIA PENTRU CEI ADORMIŢI 

 
Strânsele relaţii dintre reprezentaţii elitei cultural-religioase a Valahiei mijlo-

cului de secol XVII şi reprezentanţii ortodoxiei rutene păstorite până în 1646 de 
Petru Movilă oferă un prim set de indicii despre modelul urmat de Slujebnicul mitro-
politului Ştefan în privinţa liturghiilor.  

Ca şi în cazul majorităţii cărţilor de cult tipărite în timpul domniei lui Matei 
Basarab, de la Molitvenicul slavon din 1635 de la Câmpulung la Târnosania slavonă 
cu tipic românesc din 1652 de la Târgovişte, acest model este rutean: Liturghierul 
editat în 1629 la Lavra Peşterilor (de ce oare nu cel amplu revizuit în 1639?)35. Ediţia 
kieveană sau intermediarul manuscris urmat nu a reprezentat prima opţiune, coman-
ditarul renunţând în prealabil la câteva tipuri de liturghier ale căror indicaţii „de 
regie” nu erau suficient de detaliate pentru a-i fi pe plac. Până la urmă însă, ea a avut 
                                                      

33 Pentru logofăt: V. Cândea, L’humanisme d’Udrişte Năsturel, p. 239–288 [= idem, Raţiunea 
dominantă, p. 33–77]; Dan Horia Mazilu, Udrişte Năsturel, Bucureşti, 1974; Alexandru Mareş, Un desen 
al lui Udrişte Năsturel reprezentând propria sa stemă heraldică, în „Studii şi cercetări de istoria artei”, 
Seria Artă plastică, 34, 1987, p. 28–32 [= idem, Scriere şi cultură românească veche, Bucureşti, 2005, 
p. 403–409]; Paul Cernovodeanu, Udrişte Năsturel, diplomatul, în Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 
80 de ani, ed. Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu, Gheorghe Lazăr, Brăila, 2003, p. 341–352. Pentru 
mitropolit: Nicolae Şerbănescu, Mitropoliţii Ungrovlahiei, în „Biserica Ortodoxă Română”, 77, 1959, 
7–10, p. 722–826, aici p. 775–776, 778–779; Radu Creţeanu, Un egumen al Tismanei: mitropolitul 
Ştefan I al Ungrovlahiei, în „Mitropolia Olteniei”, 29, 1977, 1–3, p. 119–139. Pentru datele despre 
Valahia, vezi P.P. Panaitescu, L’influence de l’œuvre de Pierre Mogila, p. 38–40 [= idem, Influenţa 
operei lui Petru Movilă, p. 34–36]. Vezi şi Radu Constantinescu, Manuscrisele slavo-române ale 
vechii Biblioteci Sinodale din Moscova, în „Studii. Revistă de istorie”, 24, 1971, 5, p. 1029–1033, aici 
p. 1031–1032, pentru clericul rus Grigorij Rożadovskij şi un eucharisterion adresat în 1650 lui Ştefan. 

34 V. Larin, op. cit., p. 116. 
35 Pentru detalii despre modelele rutene ale tipăriturilor valahe din vremea voievodului Matei 

Basarab: P.P. Panaitescu, L’influence de l’œuvre de Pierre Mogila, p. 26–34 [= idem, Influenţa operei 
lui Petru Movilă, p. 25–32]; Dan Simonescu, Damian P. Bogdan, Începuturile culturale ale domniei 
lui Matei Basarab, în „Biserica Ortodoxă Română”, 56, 1938, 11–12, p. 866–880; Gabriel Ştrempel, 
Sprijinul acordat de Rusia tiparului românesc în secolul al XVII-lea, în „Studii şi cercetări de bibliologie”, 
1, 1955, p. 15–40; V. Barbu, Purgatoriul misionarilor, p. 447–452; Evanghelie învăţătoare (Govora, 
1642), ed. Alin-Mihai Gherman, Bucureşti, 2011, p. 5 sq. Pentru Slujebnicul lui Ştefan, vezi Zamfira 
Mihail, Consideraţii privind textul slav al ms. rom. 1790, în Manuscris trilingv, p. 67–106. 
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câştig de cauză. Ilustra „obiceaiul ce se face” al Marii Biserici din Constantinopol 
şi al Sfântului Munte, fusese atent corectată după izvoade greceşti şi avea un tipic 
amplu36. Liturghierul tipărit din 1629 nu avea totuşi ecfonisele în greceşte. De ce 
Slujebnicul lui Ştefan le include? Fiindcă posesorul slujea adesea împreună cu ierarhi 
grecofoni precum Paisie al Ierusalimului – răspunde, indirect desigur, Închinătorul 
la Locurile Sfinte al lui Suhanov37. 

Co-liturghisirile nu erau ceva neobişnuit. Jurnalul de călătorie al lui Paul (Būlus) 
de Alep face referire în repetate rânduri la servicii liturgice celebrate la Târgovişte 
de tatăl său, patriarhul Makāriyūs al Antiohiei, împreună cu înalţi prelaţi sud-
dunăreni şi cu primatul Valahiei: 

„Părintele nostru patriarh a slujit împreună cu kyr Gavriil, arhiepiscopul sârbilor, 
şi cu mitropolitul [Ungro]Vlahiei, aşadar trei mitre şi trei trichere …” (6 decembrie 
1653 – Sfântul Nicolae); 

„Stând în jilţ, părintele nostru patriarh a pomenit, după rânduială, înainte de a 
citi Epistolele, numele domnului, apoi pe al Întâistătătorului, iar cântăreţii le-au 
cântat afară [din altar]. Apoi eu, arhidiacon al [Bisericii] Antiohiene, am rostit dipticul 
pentru părintele nostru patriarh şi preoţii l-au cântat înăuntrul altarului, iar cântăreţii 
afară, un cor în greacă şi altul în valahă. Apoi l-a rostit arhidiaconul arhiepiscopului 
sârb, iar pe urmă arhidiaconul mitropolitului Valahiei l-a spus pentru mitropolitul 
său. Părintele nostru patriarh a slujit apoi Sf. Liturghie şi s-a făcut ospăţ mare …”; 

„Pe urmă am intrat în biserică, iar părintele nostru patriarh s-a înveşmântat 
[în odăjdii] alături de mitropolit şi la fel au făcut apoi şi kyr Gavriil, arhiepiscopul 
sârbilor [din Peć], şi ceilalţi stareţi ai mănăstirilor. Toţi ţineau în mână câte o cruce 
de preţ …” (6 ianuarie 1654 – Boboteaza); 

„Află că întotdeauna cântăreţii domnului cântau, în biserică sau la el [la palat], 
la strana din dreapta în greceşte, iar la strana din stânga în româneşte … Cântăreţii 
au urmat rânduiala, apoi [au cântat] canonul, un cor în greacă şi altul în valahă …”; 

„Am citit trei Evanghelii: părintele nostru patriarh în altar, în greacă, mitro-
politul în valahă şi eu în arabă …” (25 martie 1654 – Duminica Paştelui); 

„Apoi eu, arhidiaconul antiohian, am luat cădelniţa şi am tămâiat către părintele 
nostru patriarh, spunând: «Binecuvântează, Stăpâne.» Apoi a tămâiat el împrejurul 
năsăliei răposatului, spunând: «Binecuvântat [este Dumnezeul nostru]», şi cântăreţii 
au început să cânte rugăciunile şi să psalmodieze «Miluieşte-mă, Dumnezeule» şi 
«Fericirile», apoi canonul Paştelui, un cor în greacă şi celălalt în valahă …” (9 aprilie 
1654 – înmormântarea lui Matei Basarab); 

„Părintele nostru patriarh a rostit molitva în limba arabă şi în greacă, după 
obicei …” (14 mai 1654 – Duminica Rusaliilor)38. 
                                                      

36 Pentru detalii: Cătălina Velculescu, Ovidiu Olar, Ms. rom. 1790. Raporturi cu Movilă 1629 
şi cu ms. 1264 de la Cluj, în Manuscris trilingv, p. 33–66; Z. Mihail, loc. cit. 

37 Vezi şi A. Falangas, op. cit., p. 232. 
38 Paul din Alep, Jurnal de călătorie în Moldova şi Valahia, ed. Ioana Feodorov, Bucureşti, 

Brăila, 2015, p. 243, 247, 251, 261, 264, 271, 273, 278 (sublinierile îmi aparţin). Vezi şi Ioan Dură, 
Les voïevodes de Valachie et de Moldavie et les patriarches orthodoxes d’Orient dans la seconde 
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Mitropolitul valah care slujeşte împreună cu Makāriyūs în 1653–1654 este 
Ignatie Sârbul, „bătrânul venerabil” cunoscător de turcă, persană, greacă şi română 
care îi luase locul lui Ştefan, atunci când acesta fusese caterisit şi trimis la mănăstire 
fiindcă participase la un complot vizând otrăvirea domnului39. În 1657 însă, când 
patriarhul de Antiohia se întoarce după un lung voiaj la Târgovişte, Ştefan, revenit 
la rândul său pe tron cu doi ani mai înainte, slujeşte împreună cu el în prima 
duminică a postului, în Joia Mare şi pe 8 noiembrie, la cununia lui Constantin Şerban40. 
Pe 30 mai 1658, de Rusalii, cei doi prelaţi participă la slujba de încoronare a lui 
Mihnea al III-lea Radu. În acelaşi an, ei vor fi slujit împreună şi la târnosirea 
mănăstirii lui Şerban din Bucureşti, viitoarea Mitropolie, ca de altfel şi de Sfinţii 
Apostoli, deşi Būlus, subiectiv, nu consemnează decât prezenţa tatălui său la cele 
două evenimente41. 

Nu este exclus ca Ştefan să fi slujit şi cu patriarhul Nectarie al Ierusalimului, 
oaspete la curtea lui Grigore Ghica vodă în 1664, sau cu patriarhul Partenie al IV-lea 
al Constantinopolului, oaspete la curtea lui Radu Leon vodă în 1665. Cert este că 
nu i-au lipsit prilejurile să rostească pe greceşte ecfonisele dumnezeieştilor liturghii 
şi că un Slujebnic bilingv, slavon-grec, nu avea de ce să îi prisosească42. Dar de ce 
                                                                                                                                       
moitié du XVIIe siècle, în „Buletinul Bibliotecii Române (Freiburg i. Br.). Studii şi documente româneşti”, 
s.n., 8 (12), 1980–1981, p. 291–338, aici p. 306–310 [= idem, Voievozii Valahiei şi Moldovei şi 
patriarhii ortodocşi ai Răsăritului în a doua jumătate a secolului XVII, în „Glasul Bisericii”, 41, 
1982, 9–10, p. 729–754]. Pentru patriarhul Gavriil Rajić de Peć / Ipek (1648–1655, † 1659), vezi Vera 
G. Cenţova, Восточная церковь и Россия после Переяславской рады. 1654–1658. Документы, 
Moskva, 2004, p. 49–50, 131–132. 

39 Pentru personaj: Al. Iordan, Ignatie mitropolitul Ţării Româneşti, în „Cercetări istorice”, 
13–16, 1940, 1–2, p. 385–404; Ion Ionaşcu, Data morţii mitropolitului muntean Ignatie Sârbul, în 
„Revista istorică română”, 13, 1943, 2, p. 37–51; Lucian Gafton, Episcopii de Râmnic: Ignatie Sârbul 
şi Ignatie Grecul, în „Mitropolia Olteniei”, 9, 1957, p. 45–56; N. Şerbănescu, op. cit., p. 776–778; 
Şerban Răzeşul [Aurelian Sacerdoţeanu], Despre mitropolitul Ignatie Sârbul, în „Biserica Ortodoxă 
Română”, 78, 1960, 11–12, p. 1054–1077; idem, Iarăşi despre mitropolitul Ignatie Sârbul, în 
„Biserica Ortodoxă Română”, 82, 1964, 11–12, p. 1085–1099; Ştefan Andreescu, Popa Ignatie din 
Nicopol, episcop de Râmnic şi mitropolit al Ţării Româneşti. O identificare, în „Revista istorică”, 
s.n., 20, 2009, 5–6, p. 413–418 [= idem, Identifying the Priest Ignatie of Nicopolis as Bishop of 
Râmnic and Metropolitan of Wallachia, în „Études balkaniques”, 46, 2010, 3, p. 158–164]. 

40 Călători străini, vol. VI, ed. M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Mustafa Ali Mehmed, 
Bucureşti, 1976, partea I, p. 174, 175–176, 237. 

41 Ibidem, p. 262–266. Pentru un excelent comentariu, vezi Radu G. Păun, Si Deus nobiscum, 
quis contra nos? Mihnea III: note de teologie politică, în Naţional şi universal în istoria românilor, 
ed. O. Cristea, Gh. Lazăr, p. 69–99; idem, Pouvoir, croisade et jugement dernier au XVIIe siècle: le 
vécu et l’invisible, în Ius et ritus. Rechtshistorische Abhandlungen über Ritus, Macht und Recht,  
ed. Ivan Biliarsky, Sofia, 2006, p. 213–283. 

42 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XIV/1, Documente 
greceşti privitoare la istoria românilor: 1320–1716, ed. N. Iorga, Bucureşti, 1915, p. 202–203 (nr. 
CCLXXIV); Marin M. Branişte, Patriarhi de Constantinopol prin ţările române în a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea, în „Mitropolia Olteniei”, 10, 1958, 1–2, p. 45–61, p. 52. Pentru prezenţa 
patriarhilor răsăriteni în Valahia, vezi I. Pulpea-Rămureanu, Legăturile Patriarhiei de Alexandria cu 
ţările române, în „Studii teologice”, s. a II-a, 8, 1956, 1–2, p. 59–80; Ilie Georgescu, Legăturile ţărilor 
române cu Ierusalimul. Patriarhii Ierusalimului în ţările române (veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea), 
în „Studii teologice”, s. a II-a, 8, 1956, 5–6, p. 349–362; Alexandru Elian, Legăturile Mitropoliei 
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comandă el un codice în care textele greceşti sunt transliterate adeseori după principii 
fonetice într-o frumoasă semiuncială chirilică? Să fi fost oare transcrise cu semne 
lesne de înţeles fragmentele de rostit cu glas tare de către ierarh pentru că Ştefan nu 
ştia prea bine greceşte sau cel puţin nu era familiarizat cu alfabetul grec43? 

Nu este deloc imposibil ca aşa să fi stat lucrurile. Chiar dacă avem o cunoaştere 
limitată şi fragmentară a nivelului de pregătire al arhimitropolitului – cu siguranţă 
nu a prezidat discuţiile teologice descrise de Suhanov!44 –, sunt numeroase dovezile 
că în Valahia vremii limba greacă le era puţin accesibilă românilor ştiutori de carte45. 

Ieromonahul Melhisedec din Peloponez o spune fără echivoc în predoslovia 
Învăţăturilor preste toate zilele apărute în 1642: „Iar nvăţăturile aceastea, eale să 
află scrise pre limbă grecească, carele nu le pot nţeleage toţi oamenii ţărâi noastre 
ai vremii de acum. Iar noi, ieromonah Melhisedec, igumen sfintei mănăstiri unde 
iaste hramulŭ Uspeniei preacistii Bogorodiţi, pohtit-amŭ şi am nevoit de le-am scos 
pre limbă rumânească, ca să fie de treabă şi de folos nu numai celórŭ ce ştiu, ce şi 
celora, proştii, ce nu ştiu …”46 

Corespondenţa eruditului din Chios Pantaleo (Pantelimon) Ligaridi o confirmă. 
Şcolit la Colegiul Grec din Roma şi trimis misionar la Constantinopol, Ligaridi 
                                                                                                                                       
Ungrovlahiei cu Patriarhia de Constantinopol şi cu celelalte Biserici ortodoxe (de la întemeiere până 
la 1800), în „Biserica Ortodoxă Română”, 77, 1959, 11–12, p. 904–935 [= idem, Bizanţul, Biserica şi 
cultura românească, Iaşi, 2003, p. 141–180]; Ioan Dură, Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în Biserica 
Ortodoxă Română – secolele XVI–XIX, în „Biserica Ortodoxă Română”, 103, 1985, 7–8, p. 549–569; 
idem, Les voïevodes, p. 291–338. 

43 Vezi şi consideraţiile lui Alexandru Elian, Elemente de paleografie greco-română, în Documente 
privind istoria României. Introducere, vol. I, Bucureşti, 1956, p. 379 [= idem, Bizanţul, p. 247].  
A. Falangas, op. cit., p. 232–233 nu exclude nici posibilitatea ca mitropolitul să se fi gândit la viitori 
utilizatori necunoscători de greacă. 

44 Afirmaţia este făcută de Cléobule Tsourkas, în monografia altfel excelentă dedicată lui Teofil 
Coridaleu [Les débuts de l’enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Balkans. La vie 
et l’œuvre de Théophile Corydalée (1570–1646), Thessalonique, 19672, p. 142]. Ea se revendică de la 
o afirmaţie a lui P.P. Panaitescu conform căreia discuţiile teologice dintre Suhanov şi Paisie al Ierusalimului 
„avaient lieu à la table, chez l’archevêque Étienne” (L’influence de l’œuvre de Pierre Mogila, p. 38 [= idem, 
Influenţa operei lui Petru Movilă, p. 35]). Or, aşa cum am văzut, disputele au loc într-un cu totul alt context. 

45 N. Iorga a vorbit despre „lipsa dovezilor de învăţătură a lui Ştefan” (Istoria literaturii reli-
gioase a românilor până la 1688, în idem, Studii şi documente privitoare la istoria românilor, vol. 
VII, Bucureşti, 1904, p. cxxi). Virgil Cândea i-a atribuit, dimpotrivă, „o bună formaţie cărturărească” 
şi cunoaşterea limbilor greacă şi slavonă (L’humanisme d’Udrişte Năsturel, p. 245, nota 102 [= idem, 
Raţiunea dominantă, p. 63, nota 102]). Adevărul este probabil undeva la mijloc. Nu avem multe date 
despre ştiinţa de carte a mitropolitului, iar N.A. Ursu a argumentat că prefaţa la Mystirio (1651) semnată 
de Ştefan, în care acesta spune că „a prepus rumâneaşte” din greacă şi slavonă textele din volum, este 
mai degrabă opera lui Daniil Panoneanul, ca de altfel şi întreaga traducere [Activitatea literară necunoscută 
a lui Daniil Andrean Panoneanul, traducătorul Îndreptării legii (Târgovişte, 1652), în idem, Contribuţii 
la istoria culturii româneşti în secolul al XVII-lea. Studii filologice, Iaşi, 2003, p. 84–86]. Pe de altă 
parte, iniţiativele culturale ale lui Ştefan presupun un nivel de educaţie ridicat. 

46 Învăţături preste toate zilele (1642). Édition et étude linguistique, vol. II, Texte, index des 
mots, glossaire et fac-similés, ed. Willem van Eeden, Amsterdam, 1985, p. 509. Pentru personaj, vezi 
Violeta Popescu, O personalitate a Câmpulungului din veacul al XVII-lea: Melchisedec din Peloponez, 
în „Muzeul Câmpulung Muscel. Studii şi comunicări”, 3, 1984, p. 57–61. 
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părăsea pe 16 octombrie 1646 capitala Imperiului Otoman şi se stabilea la Târgovişte. 
Postelnicul Constantin Cantacuzino îi oferise 50 de reali pe lună, mâncare şi îmbră-
căminte pentru sine şi pentru unul dintre nepoţi în schimbul lecţiilor făcute cu doi 
dintre fiii săi47. „Fo schola greca, e latina, insegnando a i primi del paese”, scria 
Pantaleo Congregaţiei romane De Propaganda Fide pe 3 octombrie 1649, încercând 
să îşi convingă interlocutorii că nu merita să fie scos de pe statele obişnuite de 
plată48. „Per spatio di quattro anni m’affaticai insegnando a duodeci giovani Rhetorica, 
è Logica in lingua greca, e Latina, che realmente sono i primi di questo paese”, 
detalia el pe 12 august 1650, sperând să forţeze o rezolvare favorabilă a cererilor 
sale ignorate de subsidii49.  

Într-un studiu fundamental dedicat „originilor învăţământului superior în 
Valahia”, Victor Papacostea a analizat cu acribia-i specifică sursele referitoare la 
întemeierea şi funcţionarea acestei şcoli, inclusiv pasajul din prefaţa Îndreptării legii 
tipărite în 1652 în care traducătorul, monahul Daniil, le mulţumea călduros pentru 
ajutor desăvârşiţilor, vestiţilor şi foarte iscusiţilor „întru toată dumnezeiasca scriptură” 
dascăli Ignatios Petriţis şi Pantaleo Ligaridi50. O epistolă inedită din 14 octombrie 
1647 a ultimului oferă acum câteva amănunte suplimentare. Refugiat de la Târgovişte 
la Bucureşti din cauza ciumei, printre cereri de bani şi recomandări, Ligaridi atrăgea 
atenţia asupra progreselor făcute de elevii săi sub ochii voievodului, precum şi asupra 
faptului că era singurul lor profesor: „Li scholari seguitano bene, e per esser li loro 
padri homini della corte, van sempre in compagnia de Prencipe, e li loro figlioli non 
perdono tempo, anzi crescono, non essendo altro maestro …”51 

Nu cred că dorinţa de a-şi exagera interesat meritele a fost cea care l-a deter-
minat pe Pantaleo să-l treacă sub tăcere pe Petriţis. În noiembrie 1648, aflat în vizită 
la Târgovişte, Petru Bogdan Bakšić, arhiepiscopul de Sofia, îl amintea şi el numai 
pe Ligaridi „ca ţinând şcoală greacă şi latină” şi predicând la zilele de sărbătoare în 
greacă52. Cred, mai degrabă, că şcoala cu pricina, destinată exclusiv copiilor elitei 
                                                      

47 Fr. Pall, Les relations de Basile Lupu, p. 134 (nr. XXII – Fra Jacinto Ingoli către Francesco 
Ingoli, Pera, 30 octombrie 1646), 136 (nr. XXIII – Fra Gregorio de Magistris către cardinalii Congregaţiei 
De Propaganda Fide, Pera, 24 noiembrie 1646) şi nota 5, p. 136–137. Vezi şi Victor Papacostea, Les 
origines de l’enseignement supérieur en Valachie, în „Revue des études sud-est européennes”, 1, 
1963, 1–2, p. 7–39, aici p. 20. 

48 George Călinescu, Altre notizie sui missionari cattolici nei paesi romeni, în „Diplomatarium 
Italicum”, 2, 1930, p. 305–515, aici p. 379 (nr. XXVI); V. Papacostea, Les origines, p. 24. Pe 26 iunie, 
Ligaridi scrisese deja că în lipsa ajutorului financiar va fi nevoit „di lasciar questa schola” şi să se 
întoarcă la Roma ca să poată trăi – G. Călinescu, Altre notizie, p. 378 (nr. XXV); V. Papacostea, Les 
origines, p. 29. 

49 G. Călinescu, Altre notizie, p. 396 (nr. XLIII). 
50 V. Papacostea, Les origines, p. 7–39. Vezi şi V. Barbu, Purgatoriul misionarilor, p. 697–699. 
51 Pentru scrisoare, semnalată de Violeta Barbu (ibidem, p. 395, 698), vezi Ovidiu Olar, The 

Travels of Patriarch Makāriyūs of Antioch and the Liturgical Traditions of the Christian East, în 
„Revue des études sud-est européennes”, 52, 2014, 1–4, p. 275–287, aici p. 286–287. 

52 G. Călinescu, Altre notizie, p. 368 (nr. XXII); Călători străini, vol. V, p. 260. Victor Papacostea 
opinează că Ligaridis e menţionat singur fiindcă el era directorul şcolii (Les origines, p. 29). 
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ţării şi deplasându-se împreună cu familia acestora, l-a avut iniţial drept dascăl doar 
pe Pantaleo, Ignatios alăturându-i-se eventual la o dată mai târzie. 

Numai că versatilul misionar devenea în 1650 un apropiat colaborator al 
patriarhului Paisie al Ierusalimului53. Îi servea drept interpret în discuţia avută cu 
Fra Venanzo Berardi, comisar general al franciscanilor conventuali, şi acceptă măgulit 
numirea ca arhipresbiter al Sfântului Mormânt54. Pe 29 septembrie, aşternea pe 
hârtie epistola care avea să fie trimisă de către patriarh hatmanului Hmelniţki prin 
intermediul lui Suhanov55. (Faptul dovedeşte poziţia privilegiată a lui Ligaridi – mai 
puţin importantă, gramata prin care Paisie îi întărea în aceeaşi zi lui Neagu vătaf 
ocină la Băcăleşti era scrisă de un alt „scrib al patriarhului de Ierusalim”56.) 

Pe 4 noiembrie, Ligaridi anunţa deja Congregaţia De Propaganda Fide că se 
gândea să îl însoţească pe Paisie în Ţara Sfântă, întrucât i se propusese arhiepiscopia 
de Betleem. În iulie 1651, el pornea spre Ierusalim. Pe 14 septembrie 1652, era 
hirotonit mitropolit ortodox de Gaza. În scurt timp, începea o serie de douăsprezece 
predici dedicate principalelor douăsprezece sărbători creştine57. Activitatea didactică 
desfăşurată la Târgovişte reprezenta un episod de mult încheiat58. 

Dacă aşa au stat lucrurile cu „prima şcoală superioară” cu predare în greacă şi 
latină din Ţara Românească, prezenţa în Slujebnicul mitropolitului Ştefan a unor 
                                                      

53 V. Papacostea, Les origines, p. 35–36. 
54 G. Călinescu, Altre notizie, p. 395 (nr. XLII – Ligaridis către Congregaţia De Propaganda 

Fide, Valahia, 5 august 1650), 396 (nr. XLIII – Ligaridis către Congregaţia De Propaganda Fide, Valahia, 
12 august 1650). 

55 B.L. Fonkič, Две греческие грамоты, p. 428 sq. [= idem, Греческие рукописи, p. 421 sq.]. 
56 DRH, B, vol. XXXV, (1650), ed. Violeta Barbu, Constanţa Ghiţulescu, Andreea Iancu, 

Gheorghe Lazăr, Oana Rizescu, p. 313–317 (nr. 294); Aurelian Sacerdoţeanu, Mihail G. Regleanu, 
Culegere de facsimile pentru Şcoala de Arhivistică – serie greacă. Fasc. I (nr. 1–25), Bucureşti, 1942, 
nr. 13, p. 6–7, pl. IX. Pentru acest scrib, deocamdată anonim, foarte activ la Târgovişte, inclusiv în slujba 
patriarhului Makāriyūs al Antiohiei: Vera G. Cenţova, Греческие грамоты антиохийского патриарха 
Макария 50-х гг. XVII в. из собрания Российского государственного архива древних актов, în 
Исторические традиции русско-сирийских культурных и духовных связей: миссия антиохийского 
патриарха Макария и дневники архидиакона Павла Алеппского. К 350-летию посещения патри-
архом Макарием Антиохийским и архидиаконом Павлом Алеппским Москвы. Четвертые чтения 
памяти профессора Николая Федоровича Каптерева, Moskva, 2006, p. 45–51, 56; eadem, 
Филиграноведение в изучении греческих документов XVII в., în Историография, источнико-
ведение, история России X–XX вв. Сборник статей в честь Сергея Николаевича Кистерева, 
Sankt Petersburg, 2008, p. 210–211, 222–223. 

57 G. Călinescu, Altre notizie, p. 395 (nr. XLIX – Ligaridis către Congregaţia De Propaganda 
Fide, Târgovişte, 4 noiembrie 1650); S.A. Belokurov, Арсений Суханов, vol. I, p. 275; Perikles G. 
Zerlendis, Παϊσίου Λιγαρείδου. Ὁμολογία τῆς πίστεως κατὰ τῆν αὐτοῦ χειροτονίαν εἰς τῆν Γαζαίων 
ejκκλησίαν, în „Δελτίον τῆς ἱστορικῆς καὶ ἐθνολογικῆς ἑταιρείας τῆς  Ἑλλάδος”, 6, 1901, p. 49–50. 
Pentru omilii, vezi Konstantinos Ι. Dyovuniotis, Παϊσίου Λιγαρίδου λόγοι ἀνέκδοτοι, în „Νέα Σιών”, 
17, 1922, p. 374–388. 

58 Ariadna Camariano-Cioran, Academiile domneşti din Bucureşti şi Iaşi, Bucureşti, 1971,  
p. 23 [= eadem, Les Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, Thessalonique, 
1974, p. 22]. 
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fragmente greceşti scrise cu caractere chirilice, inclusiv după regulile de pronunţie 
specifice limbii greceşti, nu are de ce să ne mire. Analiza atentă a normelor de 
transcriere întreprinsă de Andronikos Falangas lasă însă să transpară şi o explicaţie 
suplimentară a acestei prezenţe. 

Pe de o parte, istoricul grec a notat atât inconsecvenţele de transcriere, cât şi 
frecventele erori gramaticale, avertizând că nu este imposibil ca scribul să fi fost 
influenţat de un prototip. Pe de altă parte, el a evidenţiat ezitarea constantă a copiştilor 
între aplicarea regulilor ortografice şi de punctuaţie greceşti şi, respectiv, facilitarea 
pronunţării corecte de către un utilizator deloc sau aproape deloc familiarizat cu 
limba greacă59. 

Or această ezitare poate fi considerată reprezentativă pentru „cercul de cultură” 
din jurul mitropolitului Valahiei, un cerc circumscris nu doar de plasarea la intersecţia 
a două „lumi”, una marcată de personalitatea şi activitatea lui Petru Movilă, iar 
cealaltă gravitând în jurul patriarhiei „ecumenice”, ci şi de pregnante specificităţi 
(citeşte nevoi şi limitări) locale60. Altfel spus, textele greceşti din Slujebnicele trilingve 
comandate de Ştefan precum BAR ms. rom. 1790 şi BAR Cluj ms. rom. 1216 
oglindesc deopotrivă o necesitate, celebrarea liturghiei într-un context multilingv, 
şi un deziderat, raportarea la tradiţia „autentică”61. 

Cazul Ecteniei pentru cei adormiţi este concludent în acest sens. Rezervată 
zilelor în care se făcea liturghia pentru morţi, ectenia apare în Slujebnicul mitropo-
litului Ştefan în cadrul liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur, în imediata continuare a 
Ecteniei cererii stăruitoare pe care trebuia să o înlocuiască cu acest prilej62. Tot acolo 
o plasaseră numeroase codice slavone, toate ediţiile moscovite anterioare reformei 
liturgice a patriarhului Nikon, precum şi Liturghierele publicate în 1629 şi 1639 de 
către Petru Movilă63. 

Manuscrisele şi tipăriturile greceşti ale vremii ţineau însă de o altă tradiţie. 
Acest frumos şir de rugăciuni „nu se-au aflat la greceaşte, de unde se-au îndreptat 
                                                      

59 A. Falangas, op. cit., în special p. 233–234. 
60 Pentru aceste „cercles de culture”, vezi Evelyne Patlagean, Discours écrit, discours parlé. 

Niveaux de culture à Byzance aux VIIIe–XIe siècles, în „Annales. Economies, Sociétés, Civilisations”, 
34, 1979, 2, p. 264–278, aici p. 274. 

61 Este important de observat că Liturghierul copiat de maica Melania la Liov în 1620, care 
poartă semnătura lui Petru Movilă (Muzeul Naţional de Artă al României, ms. 15), are copiate pe 
margine, din loc în loc, corespondenţele slavone. Liana Tugearu, Muzeul Naţional de Artă al României. 
Miniatura şi ornamentul manuscriselor din colecţia de artă medievală românească, vol. I, Manuscrise 
bizantine şi greceşti medievale târzii, Bucureşti, 1996, p. 129–134, fig. XVI–XIX (p. 148–151). 

62 Biblioteca Academiei Române (în continuare: BAR), ms. rom. 1790, f. 16r-v. Pentru detalii 
despre ectenie, vezi Petru Pruteanu, Liturghia ortodoxă. Istorie şi actualitate, Bucureşti, 2008, p. 228–230. 

63 Paul Meyendorff, Russia, Ritual, and Reform. The Liturgical Reforms of Nikon in the 17th 
Century, Crestyood, NY, 1991, p. 162. Acolo o va plasa şi Teodor Skuminovič, episcop in partibus 
de Gratianopolis, sufragan şi arhidiacon al Vilnei pentru Bielorusia, într-un pontifical manuscris 
redactat probabil la Roma în preajma anului 1652 şi dăruit călugărilor basilieni ruteni din oraş; vezi 
The Pontifical Liturgy of Saint John Chrysostom. A Manuscript of the 17th Century in Slavonic Text and 
Latin Translation, ed. Ceslaus Sipovič, London, 1978, p. 54–57 (f. 23v–25r în numerotaţia originală). 
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izvodul acesta, aşijderea şi molitva morţilor”, arată clar Liturghierul apărut în 1629 
în tipografia Lavrei Peşterilor64. 

Colaţionat cu Evhologhionul grecesc apărut la Veneţia în 1602, Slujebnicul 
slavon tipărit în 1604 la Strjatyn de episcopul (neunit) Ghedeon Balaban include 
Ectenia pentru cei adormiţi în rânduiala binecuvântării colivei. Dimpotrivă, Slujebnicul 
moscovit din 1655 o păstrează la locul obişnuit, în liturghie, deşi era astfel încălcat 
tipicul grecesc şi rutean, care, potrivit ţarului şi patriarhului Nikon, ar fi trebuit să 
fie normativ. Urmând îndeaproape atât textul slujbei pentru morţi din amintita ediţie 
veneţiană, cât şi pe cel din ediţia slavonă a vlădicăi Balaban, corectorii au propus 
totuşi o „nouă” versiune, radical diferită de cele precedente65. 

Slujebnicul mitropolitului Ştefan reproduce cu fidelitate ectenia din Liturghierul 
kievean din 1629 (Fig. 1). La rândul lor, indicaţiile tipiconale sunt traduse în limba 
română fără variaţii, inclusiv precizarea că toate acestea „nu se-au aflat la greceaşte”. 
Numai că ecfonisul, încheierea de rostit cu glas tare a ecteniei, este redat atât în 
slavonă, cu litere de aur, în partea stângă a paginii, cât şi pe greceşte, cu cerneală 
neagră, în partea dreaptă a paginii, în transcrierea cu caractere chirilice care trebuia 
să îl ajute pe arhiereu să nu stâlcească cuvintele (Fig. 2): 

„Oti si@ i@ a ˚na’stasi(s), zoi@ ke@ a ˚na’pavsi(s) t›(n) k⁄mime’n›(n) d˛ ’l›n s˛  @, 
⁄'m(r.) xeÑ o'' qeo(s) i'm›(n). ke si@ ti(n) do’Ùa(n) a 'nape’mb›me(n), si(n) t› a 'na’rx› 
s˛ patri@, ke@ si(n) pan(a)g⁄ ’› ke@ a 'gaq›@ ke@ zo›pïo’ s˛  pne’vmañi, ni’n´ ke@ a 'i@ ke@ i's 
ñ˛ (s) e '›’nas´ ñ›@n´ e '›’n›n´ …”66 
                                                      

64 Sl¨ıebnik – Kiev 1629, p. 25 (partea a doua), rândurile 7–8. Pentru un exemplu de secol 
XI şi pentru prima ediţie grecească a liturghiei, cea a lui Dimitrios Doukas (Αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου …, Roma, 1526), vezi Charles A. Swainson, The Greek Liturgies 
Chiefly from Original Authorities, Cambridge, 1884, p. 119. Pentru un exemplu de secol XII, vezi 
Robert F. Taft, The Pontifical Liturgy of the Great Church according to a Twelfth-Century Diataxis 
in Codex British Museum Add. 34060, în „Orientalia christiana periodica”, 45, 1979, p. 279–397, aici 
p. 292–295 [= idem, Liturgy in Byzantium and Beyond, Aldershot, 1995, p. 292–295]; vezi şi André 
Jacob, La traduction de la Liturgie de Saint Jean Chrysostome par Léon Toscan. Édition critique, în 
„Orientalia christiana periodica”, 32, 1966, p. 111–162, aici p. 147–148. Ectenia lipseşte atât din 
primul liturghier slavon tipărit, cel al ieromonahului Macarie, cât şi din liturghierul românesc al dia-
conului Coresi: Liturghierul lui Macarie 1508/2008. Studii introductive şi traducere, trad. Alexandru 
Stan, Târgovişte, 2008, p. 50; Liturghierul lui Coresi, ed. Alexandru Mareş, Bucureşti, 1969, p. 137 
(f. 21v). Vezi şi Ene Branişte, Liturghierul slavon tipărit de Macarie la 1508. Studiu liturgic, în 
„Biserica Ortodoxă Română”, 76, 1958, 10–11, p. 1035–1068, aici p. 1051. 

65 P. Meyendorff, Russia, Ritual, and Reform, p. 161–162. Pentru o prezentare generală a riturilor 
funerare bizantine pe baza surselor liturgice, vezi Elena Velkovska, Funeral Rites according to the 
Byzantine Liturgical Sources, în „Dumbarton Oaks Papers”, 55, 2001, p. 21–51 (în special p. 44). 

66 BAR ms. rom. 1790, f. 16v. Un text grecesc transcris cu caractere chirilice după reguli 
fonetice (nu întotdeauna respectate) menite să asigure pronunţarea corectă a respectivului text de către 
un necunoscător al limbii greceşti obişnuit mai degrabă cu grafia textelor slavone îl pune pe editor în 
faţa unei dileme. Cum anume ar trebui abordat un asemenea text? În ceea ce mă priveşte, consider că 
nu există o soluţie pe deplin mulţumitoare şi că mediul cultural în care a fost produs manuscrisul are a 
cântări cel mai greu în luarea deciziei [vezi Elizabeth M. Jeffreys, Place of Composition as a Factor 
in the Editing of Early Demotic Texts, în Origini della letteratura neogreca. Atti del Secondo Congresso 
Internazionale Neograeca Medii Aevi (Venezia, 7–10 novembre 1991), ed. Nikolaos M. Panayotakis, 
vol. I, Venezia, 1993, p. 310–324]. Prin urmare, am preferat o ediţie diplomatică; nu am complinit 
prescurtările, dar am pus între paranteze slovele suprascrise. 
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„ Ὅτι σὺ εἶ ἢ ἀνάστασις ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάπαυσις τοῦ κεκοιμημένου δούλου 
σου, τοῦδε, Χριστέ ὁ θεός ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ 
σου πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ, 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων …”67 

„Că Tu ieşti înviiarea şi viiaţa şi odihna răposaţilor robilor tăi (Imerek), Hristoase 
Dumnedzăul nostru şi Ţie mărire trimitem, cu făr’ de începutul Părintele Tău şi cu 
Prea svântul, bun şi bunului şi de viaţă făcătoriu al Tău Duh, acum şi pururea şi în 
veacii veacilor …”68 

Slujebnicul şi trebnicul arhieresc manuscris al Catedralei Sfânta Sofia din Kiev 
îndreptat de Iov Boiarski şi dăruit sau împrumutat lui Petru Movilă în 1633, cu ocazia 
ungerii celui din urmă ca mitropolit, conţine ectenia care ne interesează aici, dar fără 
precizarea că izvoadele greceşti nu o includ69. Scurtul comentariu nu se regăseşte 
nici în frumosul Liturghier slavon copiat după un Liturghier manuscris sau tipărit de 
tip kievean, „mai mult din dragoste”, pentru marea vorniceasă Păuna Brâncoveanu, 
de grămăticul Radu „Sârbu” vă leat 7162 (1 septembrie 1653 – 31 august 1654)70. 

În schimb, în Slujebnicul păstrat sub cota ms. rom. 1216 la filiala din Cluj a 
Bibliotecii Academiei Române, Ectenia pentru cei adormiţi nu este menţionată la 
liturghie. Acest manuscris, care reprezintă dacă nu „şantierul”, atunci unul dintre 
şantierele omologului său cu numărul 1790 de la Bucureşti sau al prototipului 
acestuia, urmează între filele 9r–24r un alt izvor. În consecinţă, nu neapărat textul 
slavon al rugăciunilor, cât mai ales textul românesc (şi uneori slavon) al indicaţiilor 
tipiconale prezintă diferenţe însemnate, iar ectenia lipseşte71. 

Practica liturgică, aşa cum este ea consemnată de Arsenie Suhanov, pare să 
confirme însă varianta propusă de Slujebnicul lui Ştefan aflat acum la Bucureşti, 
deşi cu unele mici diferenţe. Astfel, conform călugărului rus, la sfârşitul Ecteniei cererii 
stăruitoare se adaugă o Ectenie pentru cei vii, rostindu-se cu voce tare numele tuturor 
celor care sunt de pomenit. Apoi, „în acelaşi rând” („подъ тотъ-же рядъ”), se spune 
Ectenia pentru cei adormiţi. 
                                                      

67 Εὐχολόγιον sive Rituale Graecorum, ed. Jacques Goar, Paris, 1647, p. 526 [Venetiis, 17302, 
p. 424]. Vezi şi arhieraticonul din codexul cu numărul 754 al Bibliotecii Naţionale a Greciei de la 
Atena editat de Panayotis N. Trembelas (Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι κατὰ τοὺς ejν Ἀθήναις κώδικας, Athina, 
1935 – sigla υ). 

68 Dumitru A. Vanca, Rânduiala diaconstvelor. Liturghia românilor ardeleni în sec. al XVII-lea, 
Alba Iulia, 2009, p. 109, 111. 

69 Sl˛ ıebnik – Kiev 1632. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Kiev, 
fond 312, nr. 60, p. 76–78. 

70 BAR ms. sl. 651, f. 30. Pentru codice, vezi P.P. Panaitescu, Zamfira Mihail, Catalogul 
manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca Academiei Române vol. III, partea 1, (601–822), 
Bucureşti, 2018, p. 69–73; vezi şi Manuscris trilingv, p. 42–45, 161–172 (cu bibliografie). Pentru 
copist, vezi Pavel Mircea Florea, Noi date privitoare la viaţa şi activitatea caligrafului şi miniatu-
ristului Radu Sârbul, în „Revista Arhivelor”, [anul] 74,  [vol. 59], 1997, 1, p. 200–205; L. Tugearu, 
op. cit., vol. II, Manuscrise slavone, un manuscris latin şi unul românesc, Bucureşti, 2006, p. 274–287. 

71 BAR (Cluj), ms. rom. 1216, f. 13v. Pentru detalii: Arhieraticon trilingv. Ms. rom. 1216 de la 
Biblioteca Academiei Române – Cluj, Bucureşti, 2013. 
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„Şi aşa în fiecare zi, chiar dacă e Duminică sau zi de praznic, şi la Crăciun, şi 
la Bobotează, zic invariabil şi întotdeauna („неизмhнно всегда”) Ectenia pentru cei 
adormiţi. Apoi patriarhul rosteşte numai ecfonisul obişnuit, dar nu ecfonisul pentru 
cei adormiţi.”72 

În aceste condiţii, este greu de spus de unde anume au luat copiştii mitropo-
litului Valahiei fragmentul grecesc cu pricina. Nu par să fi folosit liturghierele 
greceşti copiate în ţările române de caligrafi ai vestitei şcoli a episcopului Luca al 
Buzăului şi a mitropolitului Matei al Mirelor precum Antim din Ianina sau Porfir. 
În aceste manuscrise, Ectenia pentru cei adormiţi lipseşte73. De asemenea, nu par să 
fi folosit, cum o făcuseră oamenii de încredere ai lui Nikon, monumentala şi eleganta 
ediţie adnotată a Evhologhionului grecesc publicată la Paris în 1647 de călugărul 
dominican Jacques Goar. Deşi mitropolitul de Gaza Paisie Ligaridis ar fi putut să 
le-o indice – contribuise la redactarea ei şi o avusese poate în bibliotecă74 –, mici 
deosebiri sugerează o altă sursă. 

Oricare ar fi aceasta – o tipăritură sau un manuscris conţinând rânduiala bine-
cuvântării colivei75 –, cert este că iniţiativa liturgică a lui Ştefan nu a avut nimic 
fortuit. Dintru început, mai multe variante au fost luate în considerare, atât în privinţa 
textului serviciului divin, cât şi a indicaţiilor de regie. În cele din urmă, Liturghierul 
din 1629 al lui Petru Movilă a fost luat ca punct de reper – el urma tradiţia Marii 
Biserici şi a Muntelui Athos şi fusese corectat după surse greceşti76. Cu toate acestea, 
cei însărcinaţi de întâi-stătător să-i alcătuiască un Slujebnic arhieresc pe măsură 
apelează din nou la izvoade greceşti pentru ecfonise. Dacă adăugăm efortul de a 
identifica şi traduce indicaţii tipiconale cât mai explicite sau strădania de a găsi imagini 
cât mai potrivite, dimensiunile întreprinderii ne apar la adevărata lor scară77. 
                                                      

72 V. Larin, op. cit., p. 105. Suhanov denumeşte „ectenie” toate litaniile (ibidem, nota 36, p. 87). 
73 Am ales, pentru exemplificare, două manuscrise din colecţii româneşti – Mănăstirea 

Stavropoleos ms. 7036 şi MNAR ms. 19. Pentru detalii despre aceste codice, vezi Colecţia Stavropoleos, 
Bucureşti, 2006, p. 146–148; L. Tugearu, op. cit., vol. I, p. 135–147, 152–160 (pl. XX–XXVIII). Din 
păcate, BAR ms. gr. 1444 nu mi-a fost accesibil. 

74 Εὐχολόγιον, ed. Jacques Goar (ultima pagină a cuvântului către cititor). 
75 Pentru un asemenea manuscris, de dată mult mai recentă însă, vezi BAR ms. grec 1427,  

f. 28r–30r. Acest Liturghier a fost datat „la” sau „pe la” mijlocul secolului al XVII-lea [Gabriel 
Ştrempel, Miniaturi şi ornamente în manuscrise greceşti ale Bibliotecii Academiei R.S. România, în 
„Buletinul monumentelor istorice”, 40, 1971, 3, p. 32–47, p. 45; Gh. Buluţă, S. Craia, op. cit., p. 58] 
sau chiar „în primul sfert al secolului al XVII-lea” (Ştefan Andreescu, Destinatarii manuscriselor lui 
Matei al Mirelor, în idem, Istoria românilor. Cronicari, misionari, ctitori, Cluj-Napoca, 20072, p. 132), 
dar de fapt este de secol XVIII: Linos Politis, Maria Politis, Bιβλιογράφοι 17ου–18ου αιώνα. Συνοπτική 
καταγραφή, în „∆ελτίο του Iστορικού και Παλαιογραφικού Aρχείου”, 6, 1994, p. 313–645, aici p. 414. 

76 Liturghierul din 1629 se numără printre cărţile achiziţionate de Brâncoveanu, fapt care 
confirmă prestigiul de care s-a bucurat ediţia: Damian P. Bogdan, Cărţi ruseşti în Ţara Românească 
sub Constantin Brâncoveanu, în „Biserica Ortodoxă Română”, 74, 1956, 6–7, p. 543–557. 

77 Violeta Barbu şi Gheorghe Lazăr văd în logofătul Udrişte Năsturel pe „traducătorul şi 
compilatorul” textelor din BAR ms. rom. 1790 şi BAR Cluj ms. rom. 1216 (Coronatio, p. 53). Implicarea 
eruditului în alcătuirea manuscriselor nu este imposibilă, însă codicele sunt clar rezultatul muncii unui 
grup de copişti şi de miniaturişti. Pentru miniaturişti, teme şi modelele posibile: I. Stănculescu, op. 
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Preocuparea pentru găsirea celui mai potrivit model de urmat este evidentă şi 
în cazul Pogribaniei preoţilor miréni şi a diaconilor, carte „a îngropării preoţeşti”, 
tipărită cu voia şi cu binecuvântarea mitropolitului Ştefan de ierodiaconul Mihail, 
pe 25 noiembrie 1650: „Pentru acéia, cu blagoslovenia pré sfinţitului părintelui nostru 
Arhiepiscopului Stefan, Mitropolitului, a totă Ţéra Romănéscă, şi cu voia Creşti-
nului şi de Hs. iubitorului Io Matthei vodă, Domnul aceştiiaşi ţări, m-am nevoit 
de-am alăturat izvodul slovenesc lângă cel grecesc, şi cu oameni cărturari buni şi 
înţelepţi am tocmit şi cu cheltuiala mé li-am tipărit, şi li-am dat pre lume pentru 
sufletele părinţilor miei, şi pentru ale noastre, pentru al mieu şi a soţiei méle.”78 

La fel stau lucrurile şi cu Îndreptarea legii, nomocanon „adus şi prefăcut” în 
1652 „dă pe ellineaşte pre cuvinte proaste rumâneaşte”. În prefaţă, semnată de Ştefan, 
dar alcătuită poate de traducător – „prea păcătosul Daniil Andreian monahul din 
ţara Panoniei” –, scrie negru pe alb că s-au cercetat multe pravile, că au fost date la 
o parte cele tipărite (în Apus) de teama greşelilor strecurate răuvoitor de eretici, că 
a fost contactat patriarhul de Constantinopol şi că s-a obţinut în cele din urmă un 
manuscris potrivit de la fostul logofăt de-al doilea Gheorghe Caridi din Trichis. 

„Şi am făcut aleagere de în multe şi bogate pravile trimeţând pân’şi la împă-
răteasca cetate, la preasfântul nostru şi a toată lumea patriarh (că n-am vrut să scriu 
de pre ceale tiparnice, fiindu-mi teamă că de când au încăput cărţile pravoslaviei la 
mâna ereticilor, ei n-au lipsit a nu băga câte ceva zizanii), pân’ce am aflat la cinstitul 
nostru fiu sufletesc, chir Gheorghie Caridi de la Trichis, carele au fost vtori vistier, 
scrisă cu mâna, judecata toată arhierească şi lângă dinsa şi împărătească cu toate 
canoanele ale sfintelor săboară şi apostoli şi a marelui Vasilie şi altor dumnezeeşti 
şi sfinţi părinţi, împreună cu teologhia dumnezeeştilor bogoslovi, scoasă şi tocmită 
cu porunca şi învăţătura blagocestivului împărat chir Ioan Comninul, cu mare şi 
multă socotinţă de pravoslavnicul între dascăli, diacon şi păzitoriul de toată pravila 
şi canoanele marii besearici, chir Alexie Rodinu …”79 
                                                                                                                                       
cit.; Elisabeta Negrău, Notes sur deux thèmes iconographiques d’origine occidentale dans la peinture 
murale d’autel au temps de Constantin Brancovan, în „Annales Universitatis Apulensis Series 
Historica”, 14, 2010, 1, p. 359–370. Cătălina Velculescu şi Ileana Stănculescu au dedicat subiectului 
mai multe studii: Abaisse ton regard sur moi; L’enluminure dans les manuscrits religieux. Formes et 
significations. La Proscomédie de l’Archieraticon du Métropolite Stefan, în Matérialité et immatérialité 
dans l’Église au Moyen Âge, ed. Stéphanie Diane Daussy, Cătălina Gîrbea, Brînduşa Grigoriu, Anca 
Oroveanu, Mihaela Voicu, Bucureşti, 2012, p. 243–260; Maica Domnului în trandafir, în Memoria ca 
arhivă culturală. Centenar Emil Turdeanu, ed. Avram Cristea, Jan Nicolae, Alba Iulia, 2012, p. 135–144. 
Pentru un alt exemplu de dialog reuşit între textul liturgic şi imagine: Joseph Croquison, Un pontifical 
grec à peintures du XVIIe siècle, în „Jahrbuch der österreichischen byzantinischen Gesellschaft”,  
3, 1954, p. 123–170; idem, Un manuscrit liturgique à peintures de la Bibliothèque Gennadion, în 
„L’Hellénisme contemporain”, s. a II-a, 10, 1956, 6, p. 407–417. 

78 Bibliografia românească veche (în continuare: BRV), vol. I, 1508–1716, ed. Ioan Bianu, 
Nerva Hodoş, Bucureşti, 1903, p. 177 (sublinierea îmi aparţine). 

79 Ibidem, p. 200; Îndreptarea legii 1652, coord. Andrei Rădulescu, Bucureşti, 1962, p. 44–45. 
Pentru izvoare, vezi ibidem, p. 16–21; Vasile Grecu, Byzantinische Quellen zu den Rumänischen 
Gesetzbüchern aus den Jahren 1642 und 1652, în „Revue des études sud-est européennes”, 3, 1965, 
1–2, p. 283–289; Violeta Barbu, Asupra izvoarelor Îndreptării legii (Târgovişte, 1652), în „Studii şi 



Οvidiu Olar 108 

Printre exemplarele cercetate cu acest prilej trebuie să se fi aflat, de pildă, 
actualul BAR ms. sl. 461, trimis la începutul lunii noiembrie 1651 mitropolitului Ştefan 
de către egumenul Vasile al Bistriţei80. Se va fi aflat poate şi „vechiul nomocanon 
grecesc şi slovenesc” („древняго грецкого и словенского Моноканона”) despre 
care patriarhul Macarie al Antiohiei spune într-o scrisoare adresată de la Târgovişte 
ţarului Alecsei Mihailovici pe 5 aprilie 1657 că i-a fost arătat de prea-sfinţitul întâi-
stătător al Ungrovlahiei81. 

 
SINODUL DE LA TÂRGOVIŞTE 

 
Despre sursele celorlalte două ediţii prezentate expres drept rezultat al impli-

cării directe, „userdiei”, „cheltuielii” şi „nevoinţei” arhimitropolitului – Mystirio sau, 
Sacrament, sau, Taine 2 de în ceale 7, Botezul şi Sfântul Myr (3 iunie 1651) şi, 
respectiv, Târnosanie (20 septembrie 1652) – nu ştim deocamdată decât ceea ce ni 
se spune în prefeţe, anume că au fost tălmăcite în „rumâneaşte” din greceşte şi din 
slavoneşte82. 

În schimb, din predosloviile semnate de Ştefan, dar atribuite recent lui Daniil 
Andreian, aflăm ce anume a motivat eforturile sale. În Mystirio, „păzitorul credinţei 
în ţara Transalpină” arată că omul, zidit şi creat după chipul lui Dumnezeu şi dăruit 
cu „dregătoria” cuvântului, nu se cade să fie „ca vita fără de grai”, ci este dator să 
se apropie pe cât îl ţin puterile de Dumnezeu. În acest proces, însemnarea cu Sfântul 
Botez şi pecetluirea cu Sfântul Mir joacă un rol de prim-plan. Cum însă cei chemaţi 
să administreze înfricoşatele taine nu dovedesc priceperea trebuitoare, s-a considerat 
imperios necesară nu numai punerea laolaltă şi tipărirea tuturor rânduielilor cuvenite, 
ci şi traducerea indicaţiilor tipiconale în româneşte, astfel încât să le poată înţelege 
orice preot. 

„Întru toate zilele doriam cu inema unde vedém atâta neştiinţă a bogaţi Preoţi 
ai ţărăi, apoi iară văzând pre Mântuitoriul nostru Is. Hs. cum va să caute şi va să 
céră sângele oilor sale cestor cuvântătoare carele-mi sânt date în sémăiară de la 
mâinile méle şi văzând iară cum am creştinii ţărei înputare, şi Preoţii mai vârtos de 
cătră hulnicii dă lége, cum pentru grosimea şi grubia nu ştim sluji tainele Sfintei 
Besérici, şi strigă toţi tot-de-una că deistvuesc rău şi nesăbuit, şi zic că am uitat 
cinurile, socotélele, obrăşirile, chipurile, nemeririle şi toate rânduialele şi tipicurile 
Sfintelor Taini, pentr-acéia de întăria ce m-au întărit Dumnezeu împotriva puterii 
méle, gândii să iau înputarea batjocoririlor de asupra aceştii ţărişóre întărită cu 
mâna dréptă a lu Dumnezeu, şi cu mila lu Dumnezeu de în céle 7 taini ale Beséricii 
scos-am 2 la lumină … 
                                                                                                                                       
cercetări de lingvistică”, 41, 1990, 2, p. 135–144 (I); 41, 1990, 3, p. 269–278 (II); 41, 1990, 5–6,  
p. 475–481 (III). 

80 P.P. Panaitescu, Catalogul manuscriselor slavo-române şi slave din Biblioteca Academiei 
Române, vol. II, ed. Dalila-Lucia Aramă, G. Mihăilă, Bucureşti, 2003, p. 284–289. 

81 T.А. Oparina, Греческий чин, p. 228. 
82 BRV, vol. I, p. 183, 204; R. Creţeanu, Un egumen al Tismanei, p. 124. Vezi şi N.A. Ursu, 

Activitatea literară necunoscută, p. 84–86. 
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Vă rog iubitorilor cetitori, mai vârtos de Hristos iubitori, să citiţi să vedeţi 
cum sânt răsfirate, puse tot pre rând înaintea aceştii cărţulii cu acéste 2 Sfinte Taine 
de în céle 7, că le arată vremile, obicéiurile, facerile amândurora pre tocméla şi pe 
rândul Beséricii Sfinte, Maica noastră a răsăritului, carea cum au luat obiciai de la 
Domnul Hs. de la Sfinţii Apostoli, de la sfintele săboară, nu cum au fost până acmu 
slovenéşte tipicurile, carele nu le pot şti cinstiţii şi cuceriţii Preoţi pentru nesebuiala 
lor, ce tot rumânéşte toate tot pre rând, carele lesne într-alte Molitvenice nu le veţi 
foarte afla, căci că socotinţă şi usârdie când au scris atâta a pune n-au vrut întru 
Sfintele Taini …”83 

Hiclenii şi duşmanii vor fi negreşit judecaţi de Dumnezeu, avertizează Ştefan / 
Daniil în încheiere, cerându-le totodată clericilor cititori să se roage pentru sănătate 
şi pace, astfel încât şi celelalte cinci taine să fie „scoase la lumină”. 

Nu ştim cine erau „aspidele” împotriva cărora ia atitudine mitropolitul. Ştim 
doar că, din motive incomplet elucidate, proiectul nu s-a materializat. În schimb, în 
anul următor este tipărită rânduiala slujbei de sfinţire a unei biserici, cu tipicul de 
asemenea pe româneşte. 

„Nice odată nu mi-ar fi voia să lipsesc cu toată inema şi sufletul (o pré sfinţilor 
şi cinstiţilor miei fraţi şi tocma slujitori) să privăz cât mi-e putéré cu lucrul, la toate 
la célé ce sânt de trébă şi de folos, cinstitului şi sfântului nostru ném Creştinesc (de 
în carele mă trag şi eu), ca să se cunoască adevărat de toţi userdia şi căldura caré 
am cătră sfânta a noastră maică Besérică, cum după altele am făcut şi cu aciastă 
Târnosanie, de o am tipărit ca-n degrabă, caré e foarte de trébă Néamului nostru ţărăi 
rumâneşti, nefiindu-le pre limbă să poată înţelége. Drept acéia împodobindu-ă cu 
toate Ţeremoniile pe rând şi cu florile typicului românéşte, n-am lăsat a nu vă scrie 
să ştiţi ce e lucrul ei şi cum se cade a-l face şi cine …”84 

Ştefan urmărea aşadar prin iniţiativele sale – includ aici, desigur, manuscrisele 
liturgice trilingve comandate – „îndreptarea” neamului românesc. Procedând astfel, 
el continua programul de redresare „culturală, religioasă şi etică” socotit de Virgil 
Cândea definitoriu pentru domnia lui Matei Basarab. Biserica Sfântă a Răsăritului, 
„Maica noastră”, îi servea drept reper; în mod cert, mitropolitul nu împărtăşea punctul 
de vedere exprimat de Arsenie Suhanov în Disputele cu grecii despre credinţă. 

Ca şi în cazul patriarhului moscovit Nikon, apelul la izvoadele greceşti a fost 
încurajat şi poate chiar sugerat de patriarhul Paisie al Ierusalimului şi de apropiaţii 
săi. Îndreptarea legii vorbeşte fără echivoc de „blagoslovenia” acestuia, ca de altfel 
şi de „îndemnarea” dascălilor Ligaridi şi Petriţis85. Cu siguranţă însă măsurile de 
                                                      

83 BRV, vol. I, p. 181–182; R. Creţeanu, Un egumen al Tismanei, p. 124. 
84 BRV, vol. I, p. 205. 
85 Pentru prezenţa lui Paisie în Valahia, vezi DRH, B, vol. XXXIII, (1648), ed. Gheorghe 

Lazăr, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Andreea Iancu, Bucureşti, 2006, p. 84–86 (nr. 94), 166–170  
(nr. 164–165), 198–200 (nr. 169), 202–213 (nr. 172–173), 215–219 (nr. 177–178), 221–225 (nr. 183), 
252 (nr. 188); ibidem, vol. XXXV, p. 127–129 (nr. 101), 174 (nr. 151), 182–185 (nr. 163), 272–273 
(nr. 248), 298 (nr. 283), 303–307 (nr. 287–288), 313–317 (nr. 294). 
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„redresare prin tradiţie” luate pe tărâmul spiritual au fost impuse îndeosebi de 
conştientizarea „foametei şi setei sufleteşti” de care suferea Valahia timpului86. 

Documentele care ilustrează această foame şi sete sunt numeroase şi nu privesc 
numai comunităţile ortodoxe. Pe 1 octombrie 1658, de pildă, călugărul franciscan 
(observant) Gabriele Thomasii, vicar patriarhal al Ţării Româneşti, aduce în atenţia 
Congregaţiei De Propaganda Fide cazul neobişnuit al unui locuitor „poligam” din 
Câmpulung87: „Si ritrova in Valachia in Campolongo un homo per nome Michaele 
di Paulo ò vero Paul, padre di Michaele, il quale si ritrova nel Collegio di Propaganda, 
che havendo havuto moglie con la qualle hà havuto questo figliolo Michaele et una 
figliola, doppo tanto tempo il deto Michaele, non sò per qual causa, hà lasciato 
questa donna et hà pigliato altra, con la qualle hà tanti figli è figliole. È quella sua 
donna prima, madre di Michaele, hà pigliato altro marito, è lo lasciato, poi piglio 
secundo, che morse. Adesso hà terzo è con quel il primo sono quatro, tutti di diversi 
nationi è ssette. Il deto Michaele vol esser confessato et communicato per fas et 
nefas, dicendo, che altri preti, tanto Luterani, quanto nostri, sempre l’hanno confessato 
è communicato, et ancora, che il prete Luterano, che è stato suo Cognato, l’sposato 
con detta donna …” Acest bărbat e bătrân, continuă Thomasii, însă încăpăţânat. 
„Eu le-am interzis în repetate rânduri să-l spovedească şi le-am zis să-l lase să facă 
ce vrea, dar nu am fost ascultat”, încheie el, întrebând totuşi cum s-ar putea proceda 
astfel încât sufletul păcătosului să fie salvat88. 

Despre „Miai al Paul”, Mihai fiul lui Paul, o listă de prin 1649–1650 a sufle-
telor parohiei săseşti din oraş ne spune că era căsătorit cu o anume Maria şi că avea 
cinci copii: Miai (în vârstă de 18 ani), Benedetto (12 ani), Anna (8 ani), Paolo (5 ani) 
şi Jacomo (2 ani)89. Un raport din 1652 redactat de misionarul apostolic Franco Maria 
Spera da Narni îl menţionează şi el pe Miai printre cei 259 de catolici din localitate. 
Aflăm cu acest prilej că pe prima sa soţie o chema Catarina şi se făcuse schismatică, 
ca de altfel şi faptul că a doua sa soţie era „Maria al Pieruschi”, cu care avea mulţi 
copii90. Scrisoarea părintelui Thomasii aduce completări interesante. Ni se spune, 
de exemplu, că băiatul cel mare al „poligamului” studiază la Roma, în Colegiul 
Propagandei, sau că mama sa, Catarina, sora fostului pastor luteran, ajunsese la a 
patra căsătorie. În plus, misiva are meritul de a evidenţia limitele revenirii la catolicism 
                                                      

86 V. Cândea, L’humanisme d’Udrişte Năsturel, p. 240–246 [= idem, Raţiunea dominantă,  
p. 34–40]. 

87 Despre Gabriele Mančić, alias Thomasij / Tommasi / Tomascievich / Manchich / Gabriele 
Bulgaro (1618–1696), vezi Gh. Călinescu, Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia nei secoli 
XVII e XVIII, în „Diplomatarium Italicum”, 1, 1925, p. 1–223, aici p. 23–24; Relationes missiona-
riorum de Hungaria et Transilvania (1627–1707), ed. István György Tóth, Budapest, Roma, 1994, 
sub voce; Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572–1717), ed. István György Tóth, 
vol. II–IV, Roma, Budapesta, 2002–2005, sub voce; vol. V, Roma, Budapesta, 2008, p. 3192–3193. 

88 Archivio di Propaganda Fide, Scritture riferite nelle Congregazioni Generali [Illirico 39 41 
Servia Mallachia (sic! – corectat ulterior Vallachia)] 309, f. 172r-v. 

89 Alexandru Ciocîltan, Un fragment dintr-un Status animarum al parohiei săseşti din Câmpulung 
<1649–1650>, în „Studii şi materiale de istorie medie”, 25, 2007, p. 159–169, aici p. 160. 

90 G. Călinescu, Altre notizie, p. 428 (nr. LXXXVIII); Al. Ciocîltan, op. cit., p. 167–168. 
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a comunităţii săseşti (luterane) din Câmpulung şi de a documenta mai bine eforturile 
depuse de unii misionari catolici pentru eliminarea abuzurilor şi îndreptarea erorilor91. 

Despre problemele comunităţilor ortodoxe şi despre o încercare de soluţionare 
a lor ne vorbeşte în schimb o epistolă trimisă de principele Mihnea al III-lea Radu 
patriarhului Partenie al IV-lea al Constantinopolului pe 21 ianuarie 1659. Deoarece 
stăpânirea nu se putea întări altfel „decât prin buna ocârmuire şi dreapta stare a 
bisericilor”, arăta Mihnea al III-lea, a cercetat, conform prerogativelor moştenite, 
„cele ale Bisericii şi toată cuviinţa bisericească”. Observând numeroase neajunsuri, 
le-a adus spre soluţionare „înaintea arhiereilor ţării şi a altora ce s-au aflat [cu ei], a 
egumenilor şi a boierilor de treapta întâi şi a doua”. Le trimitea cu acea ocazie deciziile 
luate de sinodul ţinut la Târgovişte, pentru a le întări92. 

Primele hotărâri care se cereau confirmate fără întârziere de sinodul patriarhiei 
ecumenice priveau taina botezului: cel făcut in extremis de mireni la vreme de nevoie 
putea să aibă valoare; pruncii botezaţi canonic de un mirean nu trebuiau botezaţi 
din nou decât dacă botezul lor era nesigur, fiindcă lipsa de discernământ a anabap-
tiştilor era inacceptabilă; botezul „luterano-calvinilor” putea fi considerat valabil, 
fiind el deopotrivă cu botezul făcut de laici „la vreme de ananghie”. 

Alte decizii vizau taina căsătoriei: cea de-a patra unire trebuia să fie interzisă 
„şi cine o îngăduie, să fie caterisit”; „oricine va împărtăşi pe cel a treia oară căsătorit 
înainte de vremea orânduită” – cinci ani –, să fie oprit de la slujbă, iar cel ce „va 
îndrăzni să împărtăşească pe cel a patra oară căsătorit” să fie caterisit definitiv; „cel 
ce va cununa pe un om cu ţiitoarea lui”, trăindu-i soţia, să fie aspru pedepsit, ba 
chiar caterisit pe vecie dacă îi va împărtăşi; despărţirile să fie permise, după lege, 
nu însă şi recăsătoririle93. 

Marea majoritate a prevederilor vizau totuşi neregulile înregistrate în rândul 
preoţilor şi al călugărilor. Egumenul care avea fii şi fiice să nu poată îndeplini funcţia 
de egumen, decidea sinodul, ca să nu risipească patrimoniul mănăstirii sale; cei care 
dădeau pe bani funcţiile bisericeşti să nu aibă iertare; duhovnicii să fie neapărat „de 
viaţă bună şi încercaţi”, iar cei care se spovedeau să nu se împărtăşească fără 
                                                      

91 Pentru convertirea la catolicism a luteranilor din Câmpulung, vezi studiile lui Alexandru 
Ciocîltan: German Communities in Wallachia. Denominational Evolution, 1542–1650, în „Historical 
Yearbook”, 1, 2004, p. 129–148; idem, Dispariţia comunităţii germane din Câmpulung Muscel, în 
„Revista istorică”, 16, 2005, 3–4, p. 123–144; idem, Contrareforma la Câmpulung. Noi documente 
(1635–1646), în „Revista istorică”, 19, 2008, 1–2, p. 99–118; idem, Comunităţile germane la sud de 
Carpaţi în Evul Mediu (secolele XIII–XVIII), Brăila, 2015; idem, The Saxon Community in Câmpulung / 
Langenau (Wallachia) according to a Status Animarum from 1646, în „Études balkaniques”, 53, 
2017, 3, p. 50–70. 

92 Leiden BPG 65A, f. 1–14. Semnalată de Spyridon Lambros [Σταχυολογία ejκ κωδίκων τοῦ 
βαταβικοῦ Λουγδούνου, în „Νέος ἑλληνομνήμων”, 12, 1915, 4, p. 385–420, aici p. 415–416], scrisoarea 
a fost publicată de N. Iorga [Două contribuţii la istoria bisericească a românilor, în „Analele Academiei 
Române. Memoriile Secţiunii istorice”, s. a II-a, 38, 1916, 12, p. 461–483, aici p. 471–475 (text), 
477–481 (trad. rom.)]. 

93 Pentru comentarii: Violeta Barbu, Ordo amoris. O istorie a instituţiei căsătoriei în Ţara 
Românească în secolul al XVII-lea, Bucureşti, 2011, p. 73, 122–123. 
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mărturie de la ei; taxa pentru căsătorie şi hirotonie să fie fixă şi să nu fie percepută 
de la săraci; cei care doreau să devină călugări să fie încercaţi în prealabil timp de 
trei luni, iar apoi să nu-şi părăsească obştea până la moarte; monahii să nu fie izgoniţi 
„fără ştirea arhiereului şi mireni şi ţigance să nu se afle cumva în curtea mănăstirii, 
pentru bănuială”; ştiinţa de carte, girul duhovnicului şi mărturia a şapte preoţi să fie 
obligatorii pentru consacrarea unui candidat la preoţie; averile mănăstireşti să fie 
controlate în fiecare an de „cercetători domneşti”, neapărat „evlavioşi şi cu frica lui 
Dumnezeu”; ctitorii să nu aibă putere la ctitoriile lor, dar dacă erau săraci să fie 
miluiţi „mai presus de toţi”; mănăstirile bogate să le ajute pe cele nevoiaşe, la fel şi 
arhiereii înstăriţi pe cei în lipsă; călugării, îndeosebi bătrânii şi neputincioşii, să 
mănânce carne şi să bea vin, cu măsură fireşte, la sărbătorile domneşti. 

„Râvna va lipsi unui popor fără creştere şi unui neam prost belşugul nu-i este 
de folos”, concluziona Mihnea, subliniind importanţa educaţiei şi a disciplinei 
ecleziastice pentru bunul mers al lucrurilor în cetate, iar cuvintele sale au fost 
interpretate drept discurs al unui „împărat reformator în Biserica lui, ce e drept, pentru 
‘poporul lui cel prost’ (…), dar cu pretenţia de a înrâuri astfel Biserica universală”94. 
Destinatarul a receptat însă extrem de nefavorabil mesajul. Cauţionat de Paisie 
Ligaridis, va spune patriarhul Dositei al Ierusalimului în Istoria patriarhilor de 
Ierusalim, Mihnea i-a cerut lui Partenie al IV-lea să le permită călugărilor să 
mănânce carne, însă solicitarea i-a fost respinsă ca sfruntată95. 

Motivul supărării este expus răspicat în răspunsul patriarhiei ecumenice, 
redactat de marele teolog grec Meletie Syrigos şi datat 28 februarie 1659: ignorând 
legile sfinte, domnul Valahiei a îndrăznit „să schimbe ordinea lucrurilor” şi să se 
amestece în treburi care nu îl priveau. În primul rând, „autoritatea şi puterea lumească” 
nu avea a-i porunci Bisericii şi a-i spune: „eu aşa am socotit de cuviinţă şi că e bine 
în legătură cu acest lucru şi întăreşte-l şi tu fără a pune la îndoială şi fără a cerceta, 
pentru a evita scandalurile”; dimpotrivă, „dacă i se pare bun ceea ce a propus Biserica, 
să-l întărească şi puterea lumească”. În al doilea rând, hotărârile luate nu „urmează 
vechea tradiţie”; în consecinţă, chiar dacă novatoarea „Biserică a latinilor” se arăta 
dispusă să accepte unele compromisuri, „Biserica răsăritului nu le-a acceptat niciodată 
şi nici nu le va întări”96. 
                                                      

94 N. Iorga, Deux contributions à l’histoire ecclésiastique des Roumains, în „Académie Roumaine. 
Bulletin de la Section historique”, 3–4, 1916, 4, p. 357–369, aici p. 368. Pentru comentarii: Alexandru 
Ciorănescu, Domnia lui Mihnea III (Mihail Radu) 1658–1659, Bucureşti, 1935, p. 109; Al. Elian, 
Legăturile, p. 922–923 [ = idem, Bizanţul, p. 165–166]; Andrei Pippidi, Tradiţia politică bizantină în 
ţările române în secolele XVI–XVIII, Bucureşti, 1983, p. 211–215 (prezentare şi evaluare a domniei 
lui Mihnea); R.G. Păun, Si Deus nobiscum, p. 69–99; idem, Pouvoir, croisade et jugement dernier,  
p. 213–283; V. Barbu, Purgatoriul misionarilor, p. 271–276. 

95 Dositei al Ierusalimului, Παραλειπόμενα ejκ τῆς  Ἱστορίας περὶ τῶν ejν  Ἱεροσολύμοις πατρι-
αρχευσάντων, în Athanasios Papadopoulos-Kerameus, Ανάλεκτα Ιεροσολυµιτικής σταχυολογίας, vol. I, 
Sankt Petersburg, 1891, p. 283. Vezi şi Levinus Warner, De rebus Turcicis. Epistolae ineditae, ed. 
Willem Nicolaas Du Rieu, Leiden, 1883, p. 63 (nr. LV). 

96 Leiden BPG 73G, f. 1–10. Vezi Ovidiu Olar, Orthodoxie et politique I. Le synode de Târgovişte 
(janvier 1659), în „Archaevs”, 11–12, 2007–2008, p. 177–204 [= „New Europe College Yearbook”, 
2007–2008, p. 189–216]; idem, Ortodoxie şi politică. Sinodul de la Târgovişte (ianuarie 1659), în „Studii 
teologice”, s. a III-a, 4, 2008, 4, p. 149–177. 
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Drept urmare, lui Mihnea îi era amintită soarta tragică, dar pe deplin meritată 
a regelui Ozia / Azaria al iudeilor, lovit de lepră fiindcă îndrăznise să uzurpe prero-
gativele sacerdotale, prin citarea avertismentului lansat de Zaharia şi de preoţii care 
erau împreună cu el: „Nu ţi-e dat ţie, Ozia, să tămâiezi lui Dumnezeu.”97 Iniţiativele 
domnului sunt astfel relegate, după un model bine rodat în Occidentul latin, dar 
puţin caracteristic lumii bizantine, în zona crepusculară a transgresiunii legilor 
sfinte, a blasfemiei şi sacrilegiului98. 

Am arătat cu alt prilej, într-un comentariu pe marginea refuzului categoric al 
patriarhiei de Constantinopol de a accepta validitatea botezului luteranilor şi al 
calvinilor, că miza era trasarea fruntariilor dreptei credinţe. Dacă botezul protestan-
ţilor era recunoscut, atunci aceştia intrau în categoria schismaticilor; dacă nu, erau 
plasaţi în rândul ereticilor, mântuirea fiindu-le refuzată99. 

Ceea ce interesează aici nu este totuşi canonicitatea gestului „nebunului” 
Mihnea al III-lea Radu, nici disputa privind ierarhia normelor, indubitabil importante, 
ci faptul că sinodul de la Târgovişte abordează şi încearcă să rezolve o serie de 
probleme reale şi stringente. Printre ele, moravurile laxe ale clericilor şi monahilor, 
ca de altfel şi „neştiinţa a bogaţi Preoţi ai ţărăi”. Slujebnicele cu indicaţii tipiconale 
ample în limba română solicitate de „arhiepiscopul şi mitropolitul Ştefan” se înscriu 
                                                      

97 Pentru ofensa comisă de rege şi pentru consecinţe, în lumina surselor biblice (4 Regi 15: 1–7;  
2 Paralipomena 26) şi a lui Titus Flavius Josephus, vezi Christopher Begg, Josephus’s Story of the 
Later Monarchy (AJ 9,1–10,185), Louvain, 2000, p. 278–284. 

98 Violeta Barbu crede că sursa teologului grec a fost Cronografia lui Theophanes Mărturisitorul 
(Ordo amoris, p. 75). Totuşi, deşi Theophanes pare să menţioneze pretinsul schimb de scrisori dintre 
papa Grigore al II-lea şi împăratul Leon al III-lea, el nu intră în detalii şi nu aminteşte episodul Ozias; 
vezi traducerea adnotată a cronicii, publicată de Cyril Mango şi Roger Scott cu ajutorul lui Geoffrey 
Greatrex, The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern History AD 284–813, 
Oxford, 1997, p. 558 şi nota 3, p. 559. Cât despre scrisori, prima îl taxează pe suveranul iconoclast 
drept „frate” al regelui iudeu. „Şi acela i-a tiranizat pe preoţii vremii sale, aşa cum faci tu acum”, 
spune textul. Cu toate acestea, nu se insistă deloc asupra comparaţiei şi nu se menţionează retragerea 
de către Dumnezeu a darului profeţiei pentru Isaia, care nu apare în textele biblice. Prin urmare, nu 
acesta a fost izvorul urmat de Syrigos. Dimpotrivă, sursa pare să fie a cincea Omilie la Serafimi a 
Sfântului Ioan Gură de Aur (Patrologiae cursus completus, Series Graeca, ed. J.-P. Migne, vol. 56, 
Paris, 1859, col. 129–135), care arată că Dumnezeu a împiedicat profeţia, mâniat fiind de faptul că 
Ozia nu fusese alungat din cetate, aşa cum cerea legea. Citând comentariul, Syrigos îi arată lui 
Mihnea că sinodul convocat de Partenie al IV-lea fusese obligat să-i dea un răspuns atât de dur, pentru 
ca membrii săi să nu împărtăşească soarta profetului biblic. Pentru detalii, vezi frumoasa traducere a 
părintelui Dumitru Fecioru: Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Ana. Omilii la David şi Saul. Omilii 
la Serafimi, Bucureşti, 2007, p. 183–192. 

99 Petru Movilă accepta botezul calvinilor şi al luteranilor, argumentele sale coincizând cu cele 
expuse de Mihnea: Antoine Wenger, La réconciliation des hérétiques dans l’Église russe. Le Trebnik 
de Pierre Moghila, în „Revue des études byzantines”, 12, 1954, p. 144–175. În opinia Anei Dumitran, 
prevederea viza membrii comunităţilor protestante din Valahia care ar fi fost dispuşi să treacă la 
ortodoxie: Religie ortodoxă – religie reformată. Ipostaze ale identităţii confesionale a românilor din 
Transilvania în secolele XVI–XVII, Cluj-Napoca, 2004, p. 249. În opinia lui Gábor Kármán, atitudinea 
lui Mihnea era motivată de dorinţa de a încheia o alianţă militară cu principele reformat al Transilvaniei 
Gheorghe Rákóczi al II-lea: A Seventeenth-Century Odyssey in East Central Europe. The Life of Jakab 
Harsányi Nagy, Leiden, 2016, p. 84–85. 
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deci perfect, şi ele, în programul înnoitor demarat de Mitropolia din Târgovişte – 
„mama tuturor bisericilor” din Valahia timpului100 –, program care urmărea să ridice 
„neamul ţării noastre”. 

 
CONCLUZII: „ŞI AM FĂCUT ALEGERE …” 

 
Într-un frumos, dar din păcate destul de puţin frecventat studiu dedicat „locului 

liturghiei în tradiţia literară greacă”, Sophie Antoniadis afirma că liturghia greacă 
interesează elenismul prin conţinut, prin limbă şi prin impact social. Liturghia, 
adăuga ea, a marcat decisiv literatura greacă, indiferent dacă vorbim despre compo-
nenta sa istorică, teologică, hagiografică sau folclorică101. Din această perspectivă, 
adaptată fireşte spaţiului românesc, Slujebnicul păstrat la BAR Bucureşti sub cota 
(improprie) ms. rom. 1790 reprezintă o sursă de maxim interes atât pentru liturgişti, 
cât şi pentru istoricii de artă, pentru filologi, pentru istoricii literaturii, ai ideilor sau 
ai culturii. 

Aşa cum am văzut, pentru Andronikos Falangas manuscrisul valah este semnul 
regrupării la nordul Dunării de Jos şi al afirmării unui elenism oprimat de otomani; 
pentru Violeta Barbu, el aparţine curentului de naţionalizare a serviciului divin 
început cu diaconul Coresi şi încheiat cu mitropolitul Antim102. Cele două interpretări 
nu sunt incompatibile. Pe de o parte, Slujebnicul lui Ştefan are tipiconul şi chiar 
Crezul în română, fiind alcătuit într-o perioadă în care scrisul în această limbă este 
tot mai des folosit în documente103. Pe de altă parte, ecfonisele sunt în greacă, dovadă 
a prestigiului considerabil de care se bucura această limbă în anturajul mitropo-
litului. Totuşi, pe Ştefan şi pe cărturarii din jurul său nu îi interesa promovarea limbii 
poporului de dragul limbii poporului: se urmărea primenirea Bisericii. O „practică 
naţională” ar fi fost greu de definit la momentul respectiv, slavonismul nu îşi spusese 
încă ultimul cuvânt – fapt subliniat de Daniel Barbu104 –, iar „renaşterea” greacă a 
secolului al XVIII-lea nu era deloc o certitudine.  
                                                      

100 Tudor Teoteoi, Mitropolia din Târgovişte – „mama tuturor bisericilor” din Ţara Românească, 
în Studia historica et theologica. Omagiu profesorului Emilian Popescu, Iaşi, 2003, p. 469–475 [= idem, 
Bizantina et Daco-Romana. Studii de istorie şi civilizaţie bizantină şi românească medievală, Bucureşti, 
2008, p. 343–352]; idem, Sintagma „mama tuturor bisericilor” Ţării Româneşti, privitoare la mitropolia 
Târgoviştei, nu e un hapax, în Miscellanea historica in honorem professoris Marcel-Dumitru Ciucă 
septuagenarii, ed. Cristian Luca, Claudiu Neagoe, Marius Pădureanu, Brăila, Piteşti, 2013, p. 275–294. 

101 Sophie Antoniadis, Place de la liturgie dans la tradition des lettres grecques, Leiden, 1639. 
102 Din aceeaşi perspectivă a interesului în „biruinţa” (P.P. Panaitescu) sau „izbânda” (Ion 

Gheţie) scrisului în limba română, Eugen Pavel consideră că Slujebnicele trilingve BAR ms. rom. 
1790 şi BAR Cluj ms. rom. 1216 ilustrează o „perioadă de tranziţie”. Împreună cu alte manuscrise 
bilingve (slavo-române) precum BAR ms. rom. 1365 şi BAR ms. sl. 794, ele ar indica „o cantonare 
într-un anumit «hibridism liturgic»”. Vezi Liturghierul în limba română (privire sintetică), în „Limba 
română”, 60, 2011, 1, p. 127–138, aici p. 132 [= idem, Arheologia textului, Cluj-Napoca, 2012, p. 40]. 

103 Violeta Barbu, Practica scrisului în limba română (Ţara Românească, 1601–1650), în 
„Limba română”, 49, 2000, 3, p. 415–424. 

104 Daniel Barbu, Portretul unui discipol: Ştefan al II-lea al Ungrovlahiei, în „Revista istorică”, 
3, 1992, 5–6, p. 547–557. 
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Prin urmare, Slujebnicele trilingve valahe de mijloc de secol XVII, câte au 
supravieţuit, devin mult mai interesante dacă sunt citite în cheia încercării de fixare 
a tradiţiei prin recursul la modelele disponibile. 

Pentru mitropolitul Petru Movilă al Kievului, întoarcerea la tradiţie include 
corectarea textelor liturgice după vechi manuscrise slavone şi după tipăriturile greceşti 
apărute la Veneţia; ea nu exclude sublimarea unor influenţe romano-catolice105. 
„Toate cărţile slavoneşti, timp de o sută de ani, sunt copiate de necărturari, mâzgălitori 
de cerneală, care nu au minte, nu ştiu limba şi nu pricep sensul cuvintelor”, afirmă 
Movilă în prefaţa Liturghierului din 1629, liturghier închinat lui Hristos şi Maicii 
Sale şi aprobat de un sinod condus de Iov Boreţki. „Timp de câţiva ani l-am tradus 
de pe textul grecesc, l-am confruntat cu textul ediţiilor greceşti şi ale liturghierelor 
noastre vechi – ruse şi moscovite”, adaugă el în prefaţa Liturghierului din 1639106. 
Deşi pretind că au folosit atât texte slavone, cât şi texte greceşti, corectorii patri-
arhului Nikon al Moscovei folosesc ediţiile veneţiene recente în limba greacă; 
susţinătorii lor cer insistent unificarea practicilor liturgice după model grecesc107. 
Confruntat cu „înţelepciunea străină” a culturii elene, bizantine şi „fanariote” sau a 
celei rutene şi înţelegând limitele propriei sale culturi, Ştefan al Ungrovlahiei apelează 
la modele kievene şi greceşti, deloc fortuit, ci la capătul unei selecţii atente108. 

Numai că în cazul Slujebnicelor trilingve manuscrise ale arhiepiscopului 
valah, alegerea operată nu va fi preluată de urmaşi. În 1680, mitropolitul Teodosie 
tipăreşte la Bucureşti – noua capitală şi noul sediu mitropolitan – un Liturghier cu 
textele liturgice în slavonă şi cu tipicul în română, dar sursa, atât în cazul textelor, 
cât şi în cel al indicaţiilor, nu mai este Liturghierul lui Petru Movilă109. În dedicaţia 
                                                      

105 Pentru detalii: Paul Meyendorff, The Liturgical Reforms of Peter Moghila: A New Look, în 
„St. Vladimir’s Theological Quarterly”, 29, 1985, 2, p. 101–114; Francis J. Thomson, Peter Mogila’s 
Ecclesiastical Reforms and the Ukrainian Contribution to Russian Culture. A Critique of Georges 
Florovsky’s Theory of the Pseudomorphosis of Orthodoxy, în „Slavica Gandensia”, 20, 1993, p. 67–119. 
Vezi şi Ihor Ševčenko, The Many Worlds of Peter Mohyla, în „Harvard Ukrainian Studies”, 8, 1984, 
1–2, p. 9–44; Alfons Brüning, Peter Mohyla’s Orthodox and Byzantine Heritage. Religion and Politics 
in the Kievan Church Reconsidered, în Von Moskau nach St. Petersburg. Das russische Reich im 17. 
Jahrhundert, ed. Hans-Joachim Torke, Wiesbaden, 2000, p. 63–90. 

106 Gheorghe Bobână, Idei şi tendinţe umaniste în activitatea şi opera lui Petru Movilă, în  
Un veac de aur în Moldova 1643–1743. Contribuţii la studiul culturii şi literaturii române vechi, Chişinău, 
Bucureşti, 1996, p. 27. 

107 P. Meyendorff, Russia, Ritual, and Reform, passim. 
108 Frumoasa parafrază la Arnaldo Momigliano a fost propusă de Andrei Pippidi, Early Modern 

Libraries and Readers in South-Eastern Europe, în „Revue des études sud-est européennes”, 19, 
1981, 4, p. 705–721, aici p. 714. 

109 Pentru ediţie, vezi BRV, vol. I, p. 230–237 (nr. 71); Ch. Auner, Les versions roumaines de 
la liturgie de Saint Jean Chrysostome, în Χρυσοστοµικά. Studi e ricerche intorno a S. Giovanni Crisostomo 
a cura del Comitato per il XVo centenario della sua morte 407–1907, Roma, 1908, p. 744–746. Vezi 
şi C. Velculescu, Z. Mihail, I. Stănculescu, O. Olar, Des missels grecs et slavons, p. 51. Ediţiile lui 
Movilă au continuat însă să circule, atât în forma tipărită, cât şi în copii manuscrise; vezi Paul Mihail, 
Molitvelnicele de la Mănăstirea Runcu din Ardeal comparate cu alte manuscrise din epocă, în 
„Mitropolia Ardealului”, 29, 1984, 9–10, p. 663–677; idem, Zamfira Mihail, L’œuvre de Pierre Movilă 
en langue roumaine. Témoignages inédits du XVIIIe–XIXe siècles, în In honorem Gabriel Ştrempel la 
80 de ani, Satu Mare, 2006, p. 460–478.  
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către Şerban Cantacuzino, polemizând probabil cu mitropolitul Dosoftei, care tocmai 
tipărise la Iaşi Dumnezăiasca liturghie în limba română, Teodosie explică pe larg 
de ce nu a vrut şi nu a cutezat să traducă textul liturgic „pre limba noastră” şi s-a 
mărginit să traducă în română doar indicaţiile tipiconale „tot di pe izvod grecesc”110. 
La rândul lor, corectorul şi tipograful – ieromonahii Inochentie şi Chiriac –, după 
ce arată ce este aceea o liturghie, subliniază că tipicul şi alte rânduieli au fost 
„curăţite” pe româneşte pentru folosul preoţilor şi al diaconilor ce-şi vor birui lenea, 
însă „numai precât iaste în izvodul grecesc”, fără a se apela la „izvoditurile” care nu-l 
„urmează” pe acesta111. 

În opinia lui Ch. Auner, editorii bucureşteni au folosit atât marele Εὐχολόγιον 
veneţian şi liturghiile slave, cât şi versiunea Sfintelor Liturghii îngrijită de Dimitrios 
Doucas, în ediţia Henry Savile (Eton, 1612)112. Rezultatul, net superior, va fi reeditat, 
cu uşoare modificări, la Buzău în 1702 şi la Iaşi în 1715113. Rânduiala diaconstvelor, 
tipărită la Alba Iulia în 1687, va fi tradusă tot după tipăritura munteană, iar litur-
ghierele (în întregime) în limba română de la Râmnic din 1706 şi 1713 ale lui 
Antim Ivireanul vor folosi această traducere114. 

În consecinţă, manuscrise liturgice precum BAR ms. rom. 1790 sau BAR Cluj 
ms. rom. 1216 au căzut în uitare. Abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în 1799, 
un liturghier preoţesc bilingv, greco-român, le va folosi ca model, însă numai pentru 
ilustraţii115. În mod evident, acest codice târziu este produsul unui „cerc de cultură” 
radical diferit de cel în care fusese realizat manuscrisul care îi serveşte drept sursă 
de inspiraţie. Vremea mitropolitului Ştefan era de mult apusă. 

Deşi apusă, odată privită în context şi prin lentilele recursului la tradiţie, această 
lume se dovedeşte însă extrem de animată şi de bogată. Într-un moment de profunde 
interogări teologice şi liturgice, prin oamenii de cultură gravitând în jurul mitropo-
litului Ştefan, în jurul curţii domneşti şi în jurul metocului Patriarhiei de Ierusalim, 
oraşul Târgovişte s-a dovedit un punct important pe axa Constantinopol – Moscova. 
                                                      

110 BRV, vol. I, p. 234; Cătălina Velculescu, Diaconstvele de la Alba Iulia şi liturghierul lui 
Antim Ivireanul, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol»”, 47, 2010, p. 24. 

111 BRV, vol. I, p. 236; C. Velculescu, Diaconstvele, p. 24. 
112 Ch. Auner, op. cit., p. 745. Pentru ediţia cretanului Doukas, publicată iniţial la Roma în 

1526, vezi lucrarea mitropolitului de Korytsa, Eulogios Kourilas, Λειτουργικὰ Ἀνάλεκτα. Ἱερολογικαὶ 
ejνασχολήσεις Α´. Αἱ πρῶται ejκδόσεις τῆς θείας λειτουργίας καὶ τὰ λειτουργικὰ εἰλητάρια τῆς 
μονῆς Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἄθωνος. Συμβολὴ εἰς τὴν διόρθωσιν τῶν λειτουργικῶν βιβλίων, în 
„Θεολογία”, 19, 1941–1948, p. 650–671, aici p. 650–655.  

113 Ch. Auner, op. cit., p. 747–748, 749; C. Velculescu, Diaconstvele, p. 24–25; C. Velculescu, 
Z. Mihail, I. Stănculescu, O. Olar, Des missels grecs et slavons, p. 52. 

114 A. Vanca, op. cit.; C. Velculescu, Diaconstvele. Pentru reforma liturgică a lui Antim Ivireanul, 
vezi V. Barbu, Purgatoriul misionarilor, p. 472–474; autoarea consideră că traducerea lui Antim a 
fost făcută după Liturghierul greco-latin apărut la Veneţia în 1672, mai exact după exemplarul păstrat 
în prezent la BAR sub cota CR II 167237, exemplar provenind din biblioteca lui Constantin 
Brâncoveanu (ibidem, p. 474). 

115 BAR ms. rom. 1384. Pentru detalii: C. Velculescu, Ms. rom. 1790, p. 17–20; eadem, Imagini 
din Slujebnicul mitropolitului Ştefan într-o prelucrare din anul 1799, în „Acta Musei Porolissensis”, 
34, 2012, p. 417–426. 
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FOREIGN PEARLS OF WISDOM. THE APPEAL TO TRADITION IN THE 
SLUJEBNIC (EUCHOLOGION) OF METROPOLITAN STEPHEN († 1668) 

Abstract 

The Collection of Manuscripts of the Library of the Romanian Academy 
includes a special codex under the reference number ms. rom. 1790. As mentioned 
on the title page, this is a Slujebnic (Euchologion), including the Liturgies of Saint 
John Chrysostom and Basil the Great, alongside “other hierarchal services.” Commis-
sioned with the blessing and at the expense of Metropolitan Stephen of Ungro-
Wallachia († 1668), at a date which is yet unknown, this ’Αρχιερατικόν, intended 
solely for the use of bishops, is embellished with numerous miniatures. The manuscript 
is written in three languages: the liturgical texts are in Slavonic, the exclamations, 
i.e., the final parts, spoken aloud, of the litanies, are in Greek, with Cyrillic script 
usually following the phonetic transcription, while most of the typiconal guidelines 
and almost the entire “Service for the consecration of a Metropolitan or Bishop” 
are in Romanian. Using the testimony of a Russian traveler who visited Moldavia 
and Wallachia, the Litany for the Departed from the BAR ms. rom. 1790 and an 
analysis of the 1659 council of Târgovişte, the present study aims to reconstruct the 
religious atmosphere of that age and to explain the unusual multilingual liturgical 
initiative of the Wallachian metropolitan. 

 
Keywords: manuscript; multilingual liturgical texts; Slujebnic (Euchologion); 

Metropolitan Stephen of Ungro-Wallachia († 1668); Wallachia 
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PAGINI NECUNOSCUTE DIN BIOGRAFIA LUI  
CONSTANTIN ANTIOH CANTEMIR 

VICTOR I. ŢVIRCUN∗ 

Din cadrul biografiilor reprezentanţilor familiei Cantemir, puţin cercetate, 
face parte şi istoria vieţii şi activităţii lui Constantin, fiul mijlociu al lui Antioh şi 
nepot al lui Dimitrie Cantemir. Puţinele materiale publicate despre el1 stimulează 
interesul pentru această personalitate şi pun în evidenţă necesitatea studierii ei.  

Cercetările arheografice din ultimii ani, efectuate de autorul acestui articol în 
arhivele de stat din Federaţia Rusă2, au condus la descoperirea unui şir de documente 
unice, referitoare la biografia lui C. Cantemir, mai ales din timpul războiului ruso-
turc din anii 1735–1739 şi din perioada postbelică. Materialele găsite şi introduse 
în circuitul ştiinţific dau, pe de o parte, posibilitatea extinderii cunoaşterii dimen-
siunilor activităţii şi ambiţiilor politice ale acestei personalităţi deosebite, iar, pe de 
altă parte, oferă oportunitatea completării şi precizării informaţiilor despre eveni-
mentele, persoanele şi realităţile acelor ani. 

Conform primelor menţiuni despre Constantin Cantemir, acesta s-a născut la 
sfârşitul anului 1700 la Constantinopol3, fiind al doilea copil în familia fostului 
domnitor moldovean Antioh (aflat la tron în anii 1695–1700 şi 1705–1707). În acest 
oraş, el s-a aflat până la sfârşitul anilor 1720, de unde, după moartea tatălui său, s-a 
stabilit la Iaşi4. Probabil, tot atunci, a intrat în slujba domnului Moldovei, Grigore 
Ghica5, căpătând la începutul anului 1733 rangul de comis6, iar în anul 1734 pe cel 
de mare stolnic7. 

Războiul dintre Imperiul Otoman şi cel Rus, început în anul 1735, a avut o 
influenţă radicală asupra destinului ulterior al lui Constantin şi al fratelui său mai 
                                                      

∗ Chişinău; tvircun_victor@yahoo.com. 
 
1 Г.З. Беер, История о жизни и делах молдавского господаря князя Константина 

Кантемира, Мoscova, 1783, p. 359–361; Е. Шульмaн, Русско-молдавское боевое содружество 
(1735–1739 гг.), Chişinău, 1962; Dinastia Cantemireştilor: secolele XVII–XVIII, coord. Andrei Eşanu, 
Chişinău, 2008, p. 124–130.  

2 Este vorba despre Arhiva de Politică Externă a Imperiului Rus (Архив внешней политики 
Российской империи, în continuare: АВПРИ), Arhiva de Stat de Acte Vechi a Rusiei (Российский 
Государственный Архив Древних Актов, în continuare: РГАДА) şi Arhiva de Stat Istorico-Militară a 
Rusiei (Российский Государственный Военно-Исторический Архив, în continuare: РГВИА). 

3 Г.З. Беер, op. cit., p. 359.  
4 Dinastia Cantemireştilor, coord. Andrei Eşanu, р. 124. 
5 Grigore al II-lea Ghica (1690–1752), domn al Moldovei în anii 1726–1733, 1735–1739, 

1739–1741 şi 1747–1748. 
6 Dinastia Cantemireştilor, coord. Andrei Eşanu, р. 124. 
7 Ibidem, p. 125. 
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mic, Dimitrie. Aparţinând partidei rusofile a boierimii moldave, ei au intrat în 
conflict direct cu domnitorul Grigore al II-lea Ghica, susţinător al partidei proturceşti. 
Contradicţiile tot mai accentuate i-au silit pe cei doi fraţi să îşi părăsească ţara şi să 
plece în Rusia. Totuşi, nu numai conflictul cu Grigore al II-lea Ghica a fost mobilul 
apelului lor la protecţia statului rus. Constantin cunoştea foarte bine istoria relaţiilor 
dintre unchiul său, Dimitrie Cantemir, şi Petru I şi, de asemenea, conţinutul articolelor 
diplomei pe care i-a acordat-o Petru I domnitorului în anul 1711. O atenţie şi un 
interes special reprezentau pentru el articolele 4 şi 5 ale diplomei, în care i se conferea 
„familiei Cantemirilor”8 dreptul ereditar de a se afla la tronul Moldovei. Fiind pe 
linie masculină cel mai mare fiu al familiei Cantemir (fără a-l lua în consideraţie pe 
Ioniţă, fratele lui mai mare, rămas în Moldova), Constantin se considera îndreptăţit 
să pretindă tronul Moldovei. Ca o confirmare a pretenţiilor sale, el aducea urmă-
toarele argumente: „Tatăl meu, prinţul Antioh, fiul lui Constantin [Cantemir, n.n.], 
domnind în Ţara Moldovei, având în anul 1704 intenţia de eliberare a creştinului 
său popor de sub jugul turcesc şi de a-l închina Sceptrului rusesc, a purtat în legătură 
cu aceasta o corespondenţă secretă cu vrednic întru veşnică pomenire împăratul 
Petru cel Mare. Dar acest lucru început a fost împiedicat în anul 1709 de denunţul 
unui grec răuvoitor. Din cauza acestui denunţ, tatăl meu a fost dus la Ţarigrad şi, 
temându-se pentru viaţa sa, a fost nevoit să ardă atât actul pe care i l-a acordat 
Majestatea Sa împăratul Petru cel Mare, cât şi toate celelalte scrisori.”9 

În lumina celor expuse mai sus, trecând peste evidente inexactităţi şi nepo-
triviri – în anul 1704 Antioh încă nu era domnitorul Moldovei, iar în anul 1709 nu 
mai era în scaunul domnesc –, Constantin sugerează că diploma acordată lui Dimitrie 
Cantemir în anul 1711 este o copie ulterioară a aceluiaşi document, primit de tatăl 
său de la monarhul rus încă din anul 1704. Mai mult decât atât, din cuvintele lui 
reiese limpede că, ajungând domnitor în anul 1710, Dimitrie Cantemir „a reînnoit 
de asemenea acea corespondenţă cu Marele Suveran, continuând-o pe aceea [începută, 
n.n.], şi, ca urmare, în anul 1711, Majestatea Sa ţarul Petru cel Mare a sosit el însuşi 
cu oştirea sa la Iaşi, oraşul capitală a Moldovei şi, aliindu-se cu unchiul meu şi cu 
toată oştirea moldoveană, a pornit război împotriva turcilor”10. Ca urmare, pretenţiile 
lui Constantin la tronul Moldovei, apoi şi cele ale fiului său, Dimitrie, au devenit 
cauza răcirii şi ruperii relaţiilor de rudenie cu urmaşii direcţi ai fostului domnitor al 
Moldovei, Dimitrie Cantemir11. 

Războiul Rusiei cu Imperiul Otoman şi apropierea operaţiunilor militare de 
graniţele Moldovei i s-au părut lui Constantin un moment potrivit pentru înfăptuirea 
visului său mult dorit: ajungerea pe tronul moldav. 

În timp ce trupele ruseşti se pregăteau pentru a doua campanie în Crimeea, 
apropierea lor de propriile graniţe era aşteptată cu nerăbdare de populaţia ortodoxă 
                                                      

8 В.И. Цвиркун, Эпистолярное наследие Дмитрия Кантемира. Жизнь и судьба в письмах 
и бумагах, Chişinău, 2008, p. 111.  

9 АВПРИ, fond Внутренние коллежские дела, inventar 6, dosar 1404, f. 1.  
10 Ibidem. 
11 Ibidem, f. 12–13v. 
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din Balcani, din Moldova şi din Ţara Românească. Nenumărate mesaje de la cores-
pondenţii secreţi, trimise Colegiului Afacerilor Externe, confirmau dorinţa locuitorilor 
Moldovei şi ai Munteniei de a se ridica la luptă „împotriva jugului păgânesc”, de 
îndată ce armata rusă va ajunge la malurile Nistrului12. Aceste asigurări erau întărite 
şi de rapoartele lui I. Vişniakov, reprezentantul Rusiei la curtea sultanului. Astfel, 
în februarie 1736, el îi transmitea lui A.I. Osterman că „se ştie din partea munteană 
şi moldoveană că, de cum vor apărea forţele Majestăţii Sale Împăratul, aceste naţii 
se vor ridica de îndată, deoarece sunt aproape ruinate de turci şi, chiar mai mult decât 
prinţii lor, ei aşteaptă cu nerăbdare aceasta [venirea trupelor ruseşti, n.n.]”13. 

În afara circumstanţelor prezentate, o mare influenţă asupra orientării politicii 
Curţii imperiale în această regiune şi a atitudinii acesteia faţă de lupta de eliberare a 
populaţiei ortodoxe din Europa de Sud-Est a avut-o misiunea secretă la Sankt 
Petersburg a vornicului muntean Preda Drugănescu14.  

Sosit în Rusia la sfârşitul anului 1736, acesta, în numele popoarelor din amân-
două principatele, a adresat împărătesei Ana Ivanovna rugămintea ca ele să fie luate 
„sub protecţie şi apărate de dominaţia turcă”15. Apoi, la 30 ianuarie 1737, Preda 
Drugănescu a prezentat Cabinetului de Miniştri propuneri scrise, menite să 
întărească legăturile politico-militare între Rusia şi popoarele din Balcani şi din 
Principatele Moldovei şi Ţării Româneşti16. Luând în considerare propunerile 
vornicului muntean, Guvernul Rusiei i-a trimis încă de la 11 februarie 1737 feld-
mareşalului Burkhard Christoph von Münnich un ordin prin care se dispunea ca 
„moldovenii, sârbii şi alte popoare de acolo … pentru că ei pot întotdeauna să 
slujească bine în oştire … pe cât se poate să fie adunaţi şi cuprinşi sub comanda 
generalului en chef al armatei”17. 

Câteva luni mai târziu18 a sosit în Rusia Constantin Cantemir, fapt dovedit de 
propria sa însemnare: „în anul 1737, eu, părăsindu-mi patria, pe fiica mea minoră, 
rudele cele mai apropiate şi toată averea mobilă şi imobilă, am plecat în Rusia, 
învingând toate pericolele întâmpinate de mine la plecare, din cauza poterei trimise 
pe urma mea şi din cauza rănilor grele pricinuite de atacul turcilor asupra mea.”19 
                                                      

12 АВПРИ, fond 89, Сношения России с Турцией, anul 1735, dosar 1, f. 141v–142.  
13 Ibidem, anul 1736, dosar 5, partea 1, f. 193v.  
14 Vezi şi Al. Vianu, Din acţiunea diplomatică a Ţării Româneşti în Rusia în anii 1736–1738, 

în „Romanoslavica”, VIII, 1963, p. 19–26. 
15 Е.Б. Шульмaн, Миссия валашского ворника Петра Драгунескула в Россию (1736–1737 гг.), 

în Вековая дружба. Материалы научной сессии Института истории Молдавского филиала 
АН СССР, состоявшейся 27–29 ноября 1958 г., Chişinău, 1961, p. 212–213. 

16 АВПРИ, fond 68, Сношения России с Молдавией и Валахией, anii 1736–1737, dosar 8, 
f. 54, par. II. 

17 Полное Собрание Законов Российской Империи (în continuare: ПСЗРИ), vol. XVIII, partea I, 
nr. 8561, p. 270. 

18 РГВИА, fond 47, inventar 1, fasc. 7, partea 1, f. 308. Într-o serie de materiale publicate se dau 
informaţii greşite despre sosirea lui în Rusia. În cartea lui T.Z. Beer figurează anul 1736 – Г.З. Беер, 
op. cit., p. 359. În alte lucrări apare sfârşitul anului 1737 – începutul anului 1738 – Dinastia Cantemireştilor, 
coord. Andrei Eşanu, р. 125.  

19 АВПРИ, fond Внутренние коллежские дела, inventar 6, dosar 1404, f. 2. 
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Cele expuse mai sus sunt confirmate de atestatul eliberat lui Constantin Cantemir 
de feldmareşalul B.C. Münnich: „în trecutul război cu turcii, când mi-a fost încre-
dinţată comanda principală a armatei Majestăţii Sale Imperiale, prinţul Cantemir, 
care este acum general-locotenent, părăsindu-şi patria şi toată averea imobilă de 
acolo, de aceeaşi credinţă cu noi şi din atitudine binevoitoare faţă de Imperiul Rus, 
a plecat din ţinutul turcilor la Kiev, unde a fost primit de Ivan Ivanovici Nepliuev, 
ministru, iar acum consilier secret titular şi cavaler, aflat atunci acolo.”20  

Datorită intervenţiei acestuia, a fost trimisă la Petersburg, în atenţia împără-
tesei Ana Ivanovna, cererea lui Constantin Cantemir de a fi primit în serviciul 
militar. Cererea a fost acceptată cu bunăvoinţă şi, curând, pe adresa lui B.C. Münnich 
a venit dispoziţia suveranei cu următorul conţinut: „se ordonă ca, la sosirea sa în 
armată, prinţul Cantemir să fie primit în serviciu şi, asigurându-l de preaînalta 
bunăvoinţă a Majestăţii Sale Împărăteasa, să fie folosit corespunzător în armată, 
acordându-i-se leafă21 pentru întreţinere.”22 

Executând dispoziţia împărătesei, B.C. Münnich „l-a primit cu bună-cuviinţă, 
în conformitate cu ordinul imperial şi în concordanţă cu apartenenţa familiei [sale, 
n.n.] de rang nobil înalt”, pe Constantin Cantemir în armată „respectându-i intenţia 
de a îndeplini ce serviciu doreşte să aibă în armată”23. Răspunsul lui Constantin 
Cantemir către feldmareşal a avut următorul conţinut: „el fiind nou şi necunoscând 
limba rusă, nu poate îndeplini un serviciu regulat. Dar dacă se va binevoi, el are 
posibilitatea de a chema din patrie oameni străini [moldoveni, n.n.] în slujba Majes-
tăţii Sale Împărăteasa.”24  

Luând în considerare dorinţa lui Constantin Cantemir şi socotind propunerea 
lui foarte utilă, B.C. Münnich i-a încredinţat „regimentul străin, alcătuit atunci sub 
comanda lui Bulaţel din o sută şaizeci de oameni, şi l-a făcut comandant general al 
Regimentului Moldovenesc, care, în scurt timp, datorită străduinţei sale, s-a mărit 
la câteva sute de luptători”25. În fruntea acestui corp de armată „prinţul Cantemir a 
luptat vitejeşte în campania de la Nistru; în diferitele ciocniri cu duşmanul s-a aflat 
în avangardă sub comanda generalului, intendent contele Villim Fermor, acum 
général en chef, senator şi cavaler. Iar în faţa celorlalţi comandanţi ai trupelor de 
cavalerie uşoară a binemeritat laude deosebite.”26 

La sfârşitul campaniei militare, armata a revenit pe teritoriul statului rus şi a 
fost instalată în cantonamentele de iarnă. În acest timp Constantin Cantemir s-a 
ocupat activ de completarea Regimentului Moldovenesc şi, ca rezultat, „în acea 
iarnă, datorită stăruinţelor lui, regimentul s-a mărit considerabil prin încorporarea 
moldovenilor şi a [luptătorilor, n.n.] din alte naţii”27. 
                                                      

20 Ibidem, f. 3. 
21 Aici şi în continuare: cu sensul de „soldă”. 
22 Ibidem.  
23 Ibidem, f. 3v. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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Cu cât rămânea o distanţă mai mică până la graniţa Moldovei, cu atât mai 
mare era numărul moldovenilor şi muntenilor care adresau cereri comandantului-şef 
de a fi primiţi în slujba militară. „Acum sunt puţine astfel de zile – remarca feld-
mareşalul B.C. Münnich în raportul către împărăteasa Ana Ivanovna din 19 iulie 
1738 – în care să nu fie [oameni, n.n.] proveniţi din … munteni sau moldoveni sau 
unguri, care să nu dorească să fie primiţi în slujbă.”28 

Creşterea numărului celor originari din Moldova şi Muntenia în rândurile 
armatei ruse a determinat ca, în acelaşi an, 1738, Colegiul Militar de Stat să ia 
hotărârea de a crea un Regiment Moldovenesc de cavalerie uşoară separat, asemenea 
Regimentelor Sârb şi Ungar deja existente. În acest scop, conform dispoziţiei împă-
rătesei din 7 iulie 1738, detaşamentul moldovenesc de cavalerie uşoară din cadrul 
Regimentului Sârb de husari, care număra în acel timp 272 de oameni29, a fost 
trecut sub comanda lui Constantin Cantemir. Acest detaşament s-a completat cu 
voluntari sosiţi din Principatele dunărene şi din Balcani şi, spre finalul campaniei 
din 1738, s-a mărit până la 452 de oameni30. 

Spre sfârşitul lunii iulie, apropiindu-se de Nistru, trupele ruseşti totuşi nu s-au 
decis să îl treacă. Principala piedică în calea înaintării regimentelor nu a repre-
zentat-o nici cursul rapid al râului, nici rezistenţa îndârjită a inamicului. Epidemia 
de ciumă, dezlănţuită în Moldova şi Muntenia, a devenit pentru ruşi un duşman mai 
cumplit şi mai nemilos decât forţele unite turco-tătare. Tocmai această circumstanţă 
a silit comenduirea rusă să renunţe la continuarea campaniei şi să se întoarcă în 
propriile graniţe. Totuşi, în ciuda situaţiei menţionate, desfăşurarea operaţiunilor 
militare şi a evenimentelor anului 1738 a confirmat justeţea strategiei şi a planurilor 
de război cu Imperiul Otoman, elaborate de Colegiul Militar. 

Am menţionat anterior că apropierea trupelor ruse de graniţele posesiunilor 
otomane a amplificat orientările proruse din Balcani şi din Principatele dunărene şi 
a dat un nou impuls speranţei de eliberare naţională a populaţiei din aceste teritorii. 
Nenumăratele mesaje adresate Cartierului General al feldmareşalului B.C. Münnich 
demonstrau „hotărârea popoarelor de acolo de a se ridica împotriva turcilor … când 
se va apropia armata rusă”31. Despre aceasta vorbeau şi noile grupuri de moldoveni, 
sârbi, munteni şi alţii „care au intrat în armata rusă, lăsându-şi casele şi patria … 
doar în numele credinţei şi al legii creştine”32. 

La întoarcerea din campanie, Constantin Cantemir, ridicat la rangul de colonel, 
a desfăşurat o activitate intensă de completare a Regimentului Moldovenesc. Încă 
de la 5 septembrie 1738, el i-a expus lui B.C. Münnich propunerea referitoare la 
„mărirea şi la întreţinerea mai bună a acestui regiment”. 
                                                      

28 В.И. Цвиркун, Молдавские формирования в русской армии в первой половине XVIII в., 
Chişinău, 1987, p. 145.  

29 РГАДА, fond 248, inventar 8, dosar 468, f. 433r-v, 436. 
30 Ibidem.  
31 Политические и культурные отношения России с югославянскими народами в ХVIII 

веке: документы, ed. А.Л. НарочницкийН, Н. Петрович, Moscova, 1984, nr. 69, p. 98–99.  
32 АВПРИ, fond 86, Сношения России с Сербией и Словенией, anii 1738–1739, dosar 2,  

f. 1r-v; РГВИА, fond 10, Гусарское повытье, inventar 2/109, dosar 10, f. 435.  
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În propunerile sale Constantin Cantemir cerea: 
1. Cu privire la solda pe timp de pace şi de război. După el, ar fi trebuit ca 

„ofiţerii şi ofiţerii superiori ai regimentului să primească leafă pe vreme de război 
ca şi ofiţerii de armată din regimentele de dragoni, dar cu o oarecare reducere, iar 
subofiţerilor şi soldaţilor să li se plătească la fel precum celor din regimentele de 
dragoni”33. Însă pe timp de pace, corpul de ofiţeri şi ofiţerii superiori ar fi trebuit să 
primească jumătate din leafa ofiţerilor de armată din regimentele de cavalerie, iar 
soldaţii şi subofiţerii să fie plătiţi, „conform statului de plată, la fel cu cei din regi-
mentele de dragoni”34. 

2. Pentru aprovizionarea cu alimente şi furaje pe timp de pace a celor care 
slujeau în Regimentul Moldovenesc, Constantin Cantemir cerea să li se repartizeze 
„terenuri corespunzătoare, unde aceştia ar putea avea casele şi păşunile lor şi fâneţele 
lor şi alte lucruri de trebuinţă, ca să se poată hrăni şi … să-şi crească caii”35. 

3. Într-un articol special se menţiona cererea de scutire de plata impozitelor şi 
dărilor către stat a militarilor moldoveni stabiliţi [în anumite locuri, n.n.]36. 

4. În articole speciale din propunerile lui Constantin Cantemir erau incluse 
condiţiile referitoare la asigurarea întreţinerii de către stat a soţiilor şi a copiilor 
ofiţerilor şi soldaţilor din Regimentul Moldovenesc morţi sau dispăruţi în campanii 
şi în lupte. Conform acestor articole, statul îşi asuma obligaţia „de a asigura soţiilor 
şi copiilor lor o jumătate din leafă: soţiei până când nu se recăsătoreşte, iar în cazul 
morţii soţiei, dacă rămân copii minori, până la majorat să li se dea leafa stabilită de 
Majestatea Sa Imperială”37.  

Articolele propuse de Constantin Cantemir cu referire la întreţinerea şi 
instalarea luptătorilor din Regimentul Moldovenesc au fost analizate şi acceptate de 
feldmareşalul B.C. Münnich, iar apoi au fost trimise spre aprobare împărătesei şi 
Colegiului Militar de Stat. Primind un răspuns pozitiv de la Ana Ivanovna, Colegiul 
Militar a validat la 16 noiembrie 1738 structura Regimentului Moldovenesc de 
husari, alcătuit din 10 companii, cu un număr de 1.135 de oameni38. 

Întreţinerea regimentului se făcea din veniturile provenite din Ucraina în fiecare 
trimestru al anului. Suma totală pentru întreţinerea lui era de 15.839 de ruble şi  
90 de copeici în timp de pace şi de 36.474 de ruble şi 87 de copeici în timp de 
război39. Luptătorii regimentului erau înarmaţi cu paloşe, pistoale şi puşti de husari, 
dar „numai la dorinţa lor [a husarilor, n.n.] cu baionete”, care li se dădeau „la început 
pentru o mai bună stimulare a lor în slujbă” în contul trezoreriei40. În afară de 
armamentul menţionat, Constantin Cantemir a cerut de la Colegiul Militar pentru 
                                                      

33 РГАДА, fond 248, inventar 8, dosar 468, f. 426.  
34 Ibidem.  
35 Ibidem, f. 431–432.  
36 Ibidem, f. 440.  
37 РГАДА, fond 248, inventar 8, dosar 468, f. 440.  
38 ПСЗРИ, vol. XVIII, partea I, nr. 8461; В.И. Цвиркун, Молдавские формирования, p. 147.  
39 ПСЗРИ, vol. XVIII, partea I, nr. 8461; В.И. Цвиркун, Молдавские формирования, p. 147.  
40 ПСЗРИ, vol. XVIII, partea I, nr. 8461; В.И. Цвиркун, Молдавские формирования, p. 147.  
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dotarea regimentului şi două tunuri de câmp, care i-au fost repartizate din dispoziţia 
feldmareşalului B.C. Münnich41. 

Alcătuind Regimentul Moldovenesc de cavalerie uşoară după modelul regi-
mentelor de husari din armata rusă, Constantin Cantemir a dorit să îl facă, totuşi, ca 
aspect exterior, oarecum diferit de ele. În acest scop el s-a adresat Colegiului Militar 
cu rugămintea de „a se face pentru luptătorii regimentului o tunică asemenea celei 
de husar, dar de altă culoare”42. În acel timp, s-a luat decizia ca ostaşii Regimen-
tului Sârb de husari să poarte tunici de culoare albastru deschis, iar ai celui Unguresc – 
de culoare roşie. 

Conform proiectului lui Constantin Cantemir, husarii moldoveni trebuiau să 
poarte pantaloni strâmţi şi dolmane de culoare roşie; pelerine şi căciuli albe, precum 
şi ipingele de culoarea albastru deschis43. Însă, deoarece în depozitele militare lipsea 
stofa de culorile cerute, tunicile pentru regiment au trebuit să fie confecţionate din 
stofa existentă în depozite. Ca rezultat, pantalonii, dolmanele şi căciulile pentru 
luptătorii Regimentul Moldovenesc de husari au fost cusute din postav de culoare 
roşie, iar pelerinele şi ipingelele – din postav verde44. Tot atunci, după desenele 
prezentate Colegiului Militar de Stat de către Constantin Cantemir, au fost executate 
12 steaguri pentru companii şi pentru Regimentul Moldovenesc. 

La rugămintea comandantului regimentului în formare, pentru „desfăşurarea 
instrucţiei şi a exerciţiilor de tragere la fel cu cele din regimentele regulate” ale 
armatei, feldmareşalul B.C. Münnich a trimis doi subofiţeri din corpul Regimentului 
Sârb de husari, „care să cunoască atât exerciţiile de infanterie, cât şi cele de 
cavalerie”45. În afară de aceasta, „pentru executarea tunicilor şi pentru celelalte 
[lucruri, n.n.], necesare pentru început” lui Constantin Cantemir i-au fost date din 
trezorerie 2.400 de ruble, 1.037 de carabine, 300 de perechi de pistoale, 400 de cai, 
3.000 de arşini de postav, timpane, trâmbiţe şi 50 de corturi pentru soldaţi46. 

În scopul măririi numărului de soldaţi şi ofiţeri ai regimentului, din dispoziţia 
Colegiului Militar au fost trimişi în Moldova, „pentru a înrola moldoveni”, patru 
ofiţeri din Regimentul Sârb de husari47. Concomitent cu aceştia, a fost trimis în 
oraşele ucrainene şi în regimentele din slobozii secund-maiorul Vasile Bedreaga 
„pentru recrutarea moldovenilor stabiliţi acolo”48. 
                                                      

41 ПСЗРИ, vol. XVIII, partea I, nr. 8461; В.И. Цвиркун, Молдавские формирования, p. 147. 
42 ПСЗРИ, vol. XVIII, partea I, nr. 8461; В.И. Цвиркун, Молдавские формирования, p. 147.  
43 РГАДА, fond 248, inventar 8, dosar 468, f. 439v.  
44 Ibidem, f. 427.  
45 А.К. Баиов, Русская армия в царствование имп. Анны Иоанновны. Война России с 

Турцией в 1736—1739, vol. II, Sankt Petersburg, 1906, p. 88–89; РГАДА, fond 248, inventar 8, 
dosar 468, f. 440v. 

46 „Сборник военно-исторических материалов”, XI, 1899, 2, p. 478; РГАДА, fond 248, 
inventar 8, dosar 468, f. 427.  

47 А.К. Бaиов, op. cit., vol. 2, p. 88. 
48 РГВИА, fond 10, Гусарское повытье, inventar 2/109, dosar 10, f. 3v; Российский 

государственный исторический архив (РГИА), fond 1343, inventar 17, dosar 1843, f. 82.  
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Măsurile luate de comenduire au făcut ca, deja la începutul campaniei militare 
din 1739, Regimentul Moldovenesc format să aibă un efectiv de 606 oameni49, 
numărul lor crescând în continuare. Eforturile lui Constantin Cantemir nu au rămas 
în afara atenţiei comenduirii şi, ca urmare, în semn de recunoaştere a meritelor sale, 
general-feldmareşalul B.C. Münnich „a obţinut bunăvoinţa Majestăţii Sale Împărăteasa 
şi, efectiv, a fost avansat general de brigadă”, la 27 aprilie 173950.  

Mărindu-se zilnic cu luptători nou sosiţi, trupele ruseşti au pornit la 3 august 
spre Hotin. Cucerirea acestei cetăţi bine fortificate avea o mare importanţă strategică, 
atât din punct de vedere militar, cât şi politic. Zdrobind trupele turceşti şi ocupând 
Hotinul, armata rusă ar fi lichidat una dintre cele mai capabile de luptă unităţi ale 
duşmanului şi ar fi ieşit în spaţiul operaţional. În afară de aceasta, victoria asupra 
turcilor ar fi dus la destrămarea completă a oastei domnului moldovean G. Ghica, 
orientat spre Înalta Poartă. 

Din surse demne de încredere, comandamentul rus ştia că oastea moldove-
nească era gata „ca, după căderea Hotinului, să treacă de partea ruşilor”51. Totodată, 
victoria asupra Hotinului ar fi influenţat, fără îndoială, desfăşurarea întregii campanii 
şi ar fi grăbit categoric încheierea tratatului de pace între părţile beligerante. Una 
dintre măsurile de a constrânge garnizoana turcă să capituleze a fost, din dispoziţia 
general-feldmareşalului, folosirea lui Constantin Cantemir în calitate de emisar 
„pentru a-l convinge pe paşă să predea cetatea”52.  

Feldmareşalul B.C. Münnich, considerând că, odată cu luarea Hotinului, a 
căpătat „cheia Imperiului Otoman”, a început pregătirea susţinută a campaniei 
peste Prut, în interiorul posesiunilor Sublimei Porţi. La 24 august, armata a înaintat 
în direcţia Iaşi. După un scurt marş, trupele şi-au instalat lagărul în satul Turburin, 
de unde a fost trimis spre capitala Moldovei regimentul de cavalerie condus de 
Constantin Cantemir. 

Conform părerii istoricului E.B. Şulman, ideea alcătuirii acestui regiment 
consolidat de cavalerie şi a incursiunii lui spre Iaşi a aparţinut comandantului 
suprem rus53. Totuşi, documentele pe care le avem la dispoziţie nu confirmă această 
ipoteză. Mai mult decât atât, sursele dovedesc că ideea trimiterii detaşamentului de 
cavalerie uşoară spre capitala moldavă a fost emisă de Constantin Cantemir încă 
înainte de lupta de la Stăuceni. Astfel, la 10 august, el i-a comunicat lui B.C. Münnich 
că la trupele ruseşti a sosit „Constantin Tetul, trimis din partea boierilor moldoveni, 
care a declarat că cea mai mare parte a principalilor boieri dorea” ca pe el (pe 
Constantin Cantemir) „să îl trimită cât mai repede în Ţara Moldovei”54. Pentru 
realizarea acestei propuneri, el cerea „să fie lăsat cât mai curând în Ţara Moldovei 
împreună cu detaşamentul moldovenesc [Regimentul Moldovenesc, n.n.], cu 
                                                      

49 РГАДА, fond 20, inventar 1, anul 1738, dosar 113, f. 104v.  
50 АВПРИ, fond Внутренние коллежские дела, inventar 6, dosar 1404, f. 3v; Г.З. Беер, op. 

cit., p. 359. Beer indică greşit anul 1738. 
51 А.К. Баиов, op. cit., vol. II, p. 206.  
52 АВПРИ, fond Внутренние коллежские дела, inventar 6, dosar 1404, f. 3v–4. 
53 Б.Е. Шульмaн, Русско-молдавское боевое содружество, p. 38–39. 
54 РГВИА, fond 47, inventar 1/192, anul 1739, dosar 32, f. 174.  
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Regimentul Sârb, cu o mie [de ostaşi, n.n.] din cea mai bună cavalerie regulată şi cu 
artileria corespunzătoare …, iar dintre cazaci – cu sotnicul Regimentului Pereiaslavski 
cu 400 de oameni”55. 

Odată cu această cerere, el i-a propus feldmareşalului să analizeze şi planul 
desfăşurării incursiunii proiectate. Conform acestuia, regimentul consolidat de 
cavalerie uşoară trebuia „să îi pricinuiască mari pierderi duşmanului chiar până la 
Dunăre, … iar vaselor duşmane, aflate pe Dunăre să li se dea foc”56. 

Se avea în vedere ca, „în cazul în care regimentul va fi trimis cât mai curând, … 
să fie prins şi domnitorul moldovean [G. Ghica, n.n.]”57. Propunerile lui Constantin 
Cantemir nu numai că au fost acceptate de feldmareşalul B.C. Münnich, dar au fost 
şi aprobate spre a fi executate. 

Nu intenţionăm să descriem incursiunea de la Iaşi a regimentului respectiv, 
suficient de bine tratată în istoriografie58; ne vom permite doar să aducem câteva 
precizări şi completări. În ajunul plecării regimentului în campanie, B.C. Münnich 
i-a înmânat lui Constantin Cantemir instrucţiunile conform cărora trebuia să acţioneze 
pe teritoriul Moldovei. Există două variante ale acestor instrucţiuni: una dintre ele a 
fost publicată în volumul Materiale istorico-militare şi este destul de bine cunoscută 
cercetătorilor. Cealaltă, practic necunoscută istoricilor militari până în prezent, se 
păstrează în fondurile РГАДА. Cu excepţia câtorva detalii, aproape că nu există 
diferenţe între ele. Dar tocmai aceste detalii prezintă un interes deosebit. 

Chiar în primul articol al instrucţiunilor, în care se precizează traseul şi scopurile 
incursiunii, putem găsi deosebiri. Conform primei variante, Constantin Cantemir 
trebuia „să pornească de aici [din tabăra principală, n.n.] spre interiorul Moldovei pe 
drumurile corespunzătoare şi cunoscute … direct până la Iaşi”59, în vreme ce în cea 
de a doua versiune i se indica „să treacă peste Prut pentru a-l găsi pe inamic la 
Botoşani, instalând acolo posturi de baraj pe drumul spre Iaşi …, iar ca să nu poată 
avea loc atacuri neaşteptate din partea detaşamentelor turceşti sau tătare, să se 
alcătuiască patrule călare permanente”60. 

Bazându-se pe textul publicat al instrucţiunilor, cercetătorul E.B. Şulman a 
explicat oportunitatea operaţiunilor regimentului prin aceea că, după cucerirea 
Hotinului, „trupele ruseşti au pierdut contactul cu inamicul” şi scopul marşului 
întreprins consta în cercetarea drumului spre Iaşi „pentru clarificarea situaţiei din 
tabăra duşmanului”61. Suntem de acord cu faptul că operaţiunile regimentului lui 
                                                      

55 Ibidem.  
56 Ibidem, f. 174v.  
57 Ibidem.  
58 Е.Б. Шульмaн, Русско-молдавское боевое содружество, p. 38–46; Ferenc Tóth, La guerre 

des Russes et des Autrichiens contre l’Empire ottoman 1736–1739, Paris, 2011; Virginia H. Aksan, 
Ottoman Wars 1700–1870. An Empire Besieged, Abingdon, 2007; Ivan Parvev, Habsburgs and Ottomans 
between Vienna and Belgrade (1683–1739), Boulder, 1995. 

59 Сборник военно-исторических материалов, vol. 2, Ставучанский поход. Документы 
1739 г., ed. Д.Ф. Масловский, Sankt Petersburg, 1892, p. 183. 

60 РГАДА, fond 20, inventar 1, anul 1739, dosar 124, f. 3r-v.  
61 Е.Б. Шульмaн, Русско-молдавское боевое содружество, p. 39. 
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Constantin Cantemir aveau un caracter de recunoaştere, dar totodată considerăm a 
fi departe de adevăr afirmaţia istoricului menţionat potrivit căreia comenduirea rusă 
era lipsită de informaţii referitoare la forţele şi poziţiile inamicului. 

După cum s-a amintit mai sus, în tabăra rusă soseau zilnic fugari din trupele 
domnitorului, care furnizau comenduirii numeroase ştiri despre forţele turco-tătare. 
Comandamentul rus primea informaţii preţioase despre deplasarea trupelor duşmane 
şi din partea populaţiei locale, ca şi de la trimişii secreţi62. Astfel, datorită surselor 
enumerate mai sus, feldmareşalul şi generalii dispuneau de suficiente ştiri despre 
starea şi poziţiile inamicului. 

Nu putem fi de acord nici cu afirmaţia lui E.B. Şulman referitoare la „puţin 
probabilul atac al turcilor asupra regimentului lui Constantin Cantemir”63. După 
cum reiese din menţionata variantă nepublicată a instrucţiunilor, lui Constantin 
Cantemir îi revenea obligaţia „de căutare a inamicului”, care, desigur, era legată de 
desfăşurarea operaţiunilor de luptă. În afară de aceasta, coincid cu faptul respectiv 
propunerile şi planurile comandantului Regimentului Moldovenesc, înmânate lui 
B.C. Münnich la 10 august 1739. 

Aşa cum atestă documentele de arhivă, în timpul incursiunii regimentului 
spre Iaşi au avut loc astfel de ciocniri. La sfârşitul lui august, mai la sud de capitala 
moldavă, 250 de călăreţi din Regimentul Moldovenesc, sub comanda maiorului 
Vasili Ivanenko, au atacat un detaşament de o mie de tătari64. Mai mult de trei ore 
inamicul „a opus rezistenţă şi nu s-a lăsat învins complet”65.  

Bătălia sângeroasă s-a încheiat doar noaptea târziu şi i-a costat pe luptătorii 
moldoveni mai mult de 40 de morţi şi răniţi. Printre aceştia din urmă s-a aflat şi 
comandantul lor, V. Ivanenko. Din partea inamicului „au fost ucişi câţiva, din cei 
care au atacat mai înverşunat”, în afară de aceasta „au avut şi ei destui răniţi”66. 

Confruntând ambele variante ale primului articol al instrucţiunilor şi compa-
rându-le cu evenimentele acelei perioade, am ajuns la concluzia că ele se completează 
reciproc, presupunând deplasarea concomitentă în două direcţii. Exact aşa a şi 
procedat Constantin Cantemir, împărţindu-şi regimentul în două părţi: una – 
condusă de fratele lui mai mic, Dimitrie67, şi de colonelul M. Stoianov – a îndreptat-o 
spre Iaşi prin Suceava şi Bacău; cealaltă, aflată sub comanda lui directă, s-a 
deplasat prin Işnoveţ şi Jijia spre Botoşani, pentru a-l lua prizonier pe domnitorul 
moldovean G. Ghica68. 
                                                      

62 АВПРИ, fond 89, Сношения России с Турцией, inventar 1, anul 1739, dosar 8, f. 294–297, 
337v–340, 454.  

63 Е.Б. Шульмaн, Русско-молдавское боевое содружество, p. 39.  
64 РГАДА, fond 20, inventar 1, anul 1741, dosar 147, f. 4r-v. 
65 Ibidem.  
66 Ibidem.  
67 La începutul campaniei din anul 1739, Dimitrie Antiohovici Cantemir avea gradul de 

căpitan în Regimentul de Dragoni din Sankt Petersburg. La rugămintea lui Constantin, el a fost numit 
de feldmareşalul B.C. Münnich „în fruntea detaşamentului de dragoni” în regimentul reunit de 
cavalerie uşoară, trimis în incursiune spre capitala Moldovei. РГВИА, fond 47, inventar 1/192, anul 
1739, dosar 32, f. 174. 

68 Ion Neculce, O seamă de cuvinte. Letopiseţul Ţării Moldovei, Chişinău, 1974, p. 376. 
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Dacă prima grupă a înaintat spre destinaţie fără dificultăţi deosebite, detaşa-
mentul lui Constantin Cantemir, ciocnindu-se cu forţele superioare ale tătarilor, a 
fost silit să îşi întrerupă „căutarea” domnitorului şi să revină la Iaşi. 

Incursiunea regimentului reunit de cavalerie uşoară spre capitala Moldovei a 
fost ultima operaţiune de luptă a trupelor ruseşti în campania din acel an şi din tot 
războiul ruso-turc din anii 1736–1739. Însă nici succesul acestei operaţiuni, nici 
victoriile împotriva armatei turceşti în decursul altor bătălii nu i-au dat Curţii impe-
riale posibilitatea de a încheia cu Sublima Poartă o pace convenabilă pentru Rusia. 

Conjunctura politică externă a condus la semnarea la Belgrad, la 18 septembrie 
1739, a tratatului de pace între părţile beligerante. Conform articolelor acestui 
document, armata rusă trebuia să părăsească teritoriul Moldovei, rămasă în raport 
de vasalitate faţă de Poarta Otomană, şi să se întoarcă în patrie. Războiul, care a 
costat vieţile a circa 100.000 de soldaţi şi ofiţeri ruşi, nu i-a oferit Rusiei avantaje 
considerabile nici în politica internă, nici în cea externă. Jertfele umane şi materiale, 
aduse pe altarul războiului, nu i-au permis Rusiei să obţină nici măcar ieşirea la 
Marea de Azov, iar graniţa ei de sud continua să rămână neapărată în faţa năvă-
lirilor periodice ale tătarilor din Crimeea.  

În semn de recunoaştere a meritelor militare ale lui Constantin Cantemir, la 
recomandarea general-feldmareşalului B.C. Münnich, „în anul 1740, … în semn de 
atotmilostiv respect faţă de acesta, Majestatea Sa Împărăteasa Ana Ivanovna a 
binevoit, în afară de leafa cuvenită pentru rangul său, să îi acorde o pensie anuală 
de o mie patru sute de ruble”69. 

După încheierea războiului cu Imperiul Otoman, Constantin Cantemir a fost 
trimis, împreună cu Regimentul Moldovenesc aflat sub conducerea sa, în nord-vestul 
ţării, pentru a lua parte la operaţiunile militare împotriva trupelor suedeze. La 
întoarcerea de pe teatrul de operaţii, în anul 1744, prin ordinul împărătesei Elizaveta 
Petrovna, a fost avansat general-maior. În decursul anilor ’50 şi la începutul anilor 
’60 ai secolului al XVIII-lea, a comandat regimentele de cavalerie ale landmiliţiei 
[miliţiei de frontieră], care serveau în Ucraina pe linia râului Nipru „la menţinerea 
ordinii şi a pazei fortăreţelor”70. 

În anul 1765, vârsta înaintată şi cei 27 de ani de slujbă neîntreruptă în cadrul 
unităţilor de cavalerie ale armatei ruse l-au determinat să se retragă din activitate. 
Însă înainte de a beneficia de odihna binemeritată, el i-a adresat protectorului său, 
general-feldmareşalul B.C. Münnich, rugămintea de a obţine pentru el, când se va 
retrage, gradul de general-locotenent şi atestatul de merite militare71. Rugămintea a 
avut efect şi concomitent cu trecerea sa în rezervă, cu o pensie completă, la  
16 martie 1765, Constantin Cantemir a fost avansat la gradul de general-locotenent72. 
                                                      

69 АВПРИ, fond Внутренние коллежские дела, inventar 6, dosar 1404, f. 3v–4. 
70 Г.З. Беер, op. cit., p. 360. 
71 АВПРИ, fond Внутренние коллежские дела, inventar 6, dosar 1404, f. 1–4. 
72 Г.З. Беер, op. cit., p. 360. 
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Aflat în retragere, Constantin Cantemir şi-a petrecut cea mai mare parte a 
timpului la moşia sa, slobozia Rogani, din gubernia Harkov, unde a şi încetat din 
viaţă la 6 octombrie 1776. 

 
 

ANEXE 
 

1. 
 
Statul de plată al Regimentului Moldovenesc întocmit la 16 noiembrie 1738, detaliind 

gradele militare, numărul de ostaşi, solda şi sumele de bani suplimentare primite de aceştia. 
 

Grade Nr. de 
oameni 

Leafă Pentru 
ali-

mente 

Pentru 
arme 
şi 

muniţii 

Pentru 
cumpă-
rarea 
de cai 

Nr. 
raţii-
lor 

Indemni-
zaţie 

Total  

Colonel 1  300     15  81  381 
Locotenent 
colonel 

1  250     13  70  320 

Prim-maior 1  200     10  54  254 
Intendent  1  96     5  27  123 
Aghiotant 1  96     4  21  117 
Revizor  1  72     3  16  88 
Preot 1  50     3  16  66 
Furier 1  40     2  10  50 
Trâmbiţaşi 2  12 4 r.73, 

2 c.74 
3 r., 

12 c. 
 3 r.  1  5  28 

Timpanist 1  12 4 r., 
2 c. 

3 r., 
12 c. 

 3 r.  1  5  28 

Profos 1  12 4 r., 
2 c. 

3 r., 
12 c. 

 3 r.  1  5  28 

Căpitani 10  148     6  32  180 
Locotenenţi 10  96     5  27  123 
Subloco-
tenenţi 

10  72     3  16 88 r.,  
20 c.  

Vagmiştri 10 15 r., 
12 c.  

4 r., 
3 c. 

3 r., 
12 c. 

 3 r.  2  10 36 r.,  
7 c. 

Intendenţi 10 14 r.,  
40 c. 

4 r., 
3 c. 

3 r., 
12 c. 

 3 r.  2  10 35 r.,  
35 c. 

Caporali 30 12 r.,  
72 c. 

4 r., 
3 c. 

3 r., 
12 c. 

 3 r.  2  5 28 r.,  
27 c. 

Furier de 
detaşament 

10 12 r.,  
72 c. 

4 r., 
3 c. 

3 r., 
12 c. 

 3 r.  2  5 28 r., 
27 c. 

Bărbieri 10        
Toboşari 20        
Soldaţi 1.000        

                                                      
73 r. = ruble. 
74 c. = copeici. 
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Vraci de cai 1        
Dulgheri 1        
Infirmier  1        
Total grade 1.135      36.474 r., 87 c. 

 
Pe timp de pace leafa ofiţerilor va fi pe jumătate 15.839 ruble, 90 copeici. 
Pentru medicamente şi spital s-a reţinut plata. 
Iar pentru alimente şi furaje, pe timp de pace [bani, n.n.] nu se cuvin, pentru că vor 

avea terenuri şi ei vor avea casele, păşunile şi fâneţele lor şi alte proprietăţi şi de aceea vor 
avea alimentele lor şi pot să îşi întreţină şi caii. 

 
Sursa: РГАДА, fond 248, doc. 468, f. 429–430.  
 
 

2. 
 
Dare de seamă privind evoluţia numărului de soldaţi din Regimentul Moldovenesc de 

la trecerea acestuia sub comanda lui Constantin Cantemir. 
 

Raport75 

Situaţia Regimentului Moldovenesc când a fost numit comandant şef  
prinţul Cantemir şi când în acest timp au fost noi înrolaţi 

 

Grade Când a preluat 
comanda 

Când sub comanda lui 
au fost nou înrolaţi Total 

Colonel 1 – 1 
Maior – 1 1 
Căpitani de cavalerie 5 1 6 
Locotenenţi 3 3 6 
Intendent de regiment – 1 1 
Sublocotenenţi 5 3 8 
Furier de regiment 1 – 1 
Preotul regimentului – 1 1 
Vagmiştri 1 7 8 
Caporali – 20 20 
Timpanist 1 – 1 
Trâmbiţaş 1 – 1 
Furieri de detaşament – 6 6 
Soldaţi moldoveni, în 
afară de cei ucişi şi 
pieriţi în alte situaţii 237 

  

iar cu cei pieriţi 254 142 396 
În total  272 185 457 
 
Sursa: РГАДА, fond 248, doc. 468, f. 433r-v.  

                                                      
75 Acest raport a fost prezentat de Constantin Cantemir general-feldmareşalului B.C. Münnich 

în primăvara anului 1739. 
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3. 
 
Însemnare despre serviciul prinţilor Cantemir, alcătuită de Constantin Cantermir după 

trecerea sa în rezervă76. 
 

Notă despre meritele credincioase ale prinţilor Cantemir 
 
Tatăl meu, prinţul Antioh, fiul lui Constantin [Cantemir, n.n.], domnind în Principatul 

Moldovei, având în anul 170477 intenţia de a elibera creştinul său popor de sub jugul turcesc şi 
de a-l închina Sceptrului rusesc, a purtat despre aceasta o corespondenţă secretă cu vrednic 
întru veşnică pomenire împăratul Petru cel Mare. Dar acest lucru început a fost împiedicat 
în anul 170978 de denunţul unui grec răuvoitor. Din cauza acestui denunţ, tatăl meu a fost 
dus la Ţarigrad şi, temându-se pentru viaţa sa, a fost nevoit să ardă atât actul pe care i l-a 
acordat Majestatea Sa împăratul Petru cel Mare, cât şi toate celelalte scrisori79. Şi astfel, 
neavând dovezi împotriva lui, deşi a scăpat de pericolul care îl ameninţase atunci, totuşi 
prin stăruinţa hanului Crimeii, în locul tatălui meu domnia i-a fost încredinţată în 1710 
fratelui său, prinţul Dimitrie, care, la fel, reluând corespondenţa cu Marele Ţar, a continuat-o 
şi, ca urmare, în anul 1711, Majestatea Sa Ţarul Petru cel Mare a venit el însuşi cu trupele 
sale la Iaşi, oraşul capitală a Moldovei, şi, aliindu-se cu unchiul meu şi cu toată oştirea 
moldavă, a pornit războiul împotriva turcilor, cu care s-a întâlnit lângă Ţuţora, pe râul Prut. 
Dar pacea nereuşită, încheiată atunci, a pus capăt tuturor intenţiilor şi Majestatea Sa l-a luat 
pe unchiul meu sub înalta sa ocrotire suverană.  

Astfel, acest prinţ, rămânând fără principatul său, a venit în Rusia împreună cu familia 
sa şi câţiva boieri, luând cu sine şi câţiva militari, unde a primit de la Majestatea sa diploma80, 
în care i s-a promis că domnia în Moldova va fi pentru totdeauna a neamului Cantemirilor, 
chiar până la ultimul cel mai mic copil din această familie [s. V.Ţ.]. De altfel, articolul 5 
din această diplomă prevedea: Dacă domnia Moldovei ar fi fost făgăduită cuiva de către 
înaintaşii noştri sau de către noi, această făgăduială să fie anulată81. 

Tatăl meu, din cauza plecării fratelui său în Rusia, şi-a atras mânia sultanului şi a fost 
întemniţat la Edicule, iar întreaga lui familie s-a aflat sub cea mai severă supraveghere, 
rămânând fără nimic, fiindu-i confiscată toată averea. 

Această detenţie severă a tatălui meu şi ţinerea familiei noastre sub supraveghere a 
durat nouă luni şi, după trecerea lor, cu greu a găsit tatăl meu ocazia ca, printr-o femeie 
căreia i-a dat o mare sumă de bani, să îi trimită o cerere sultanului, care a poruncit imediat 
să fie eliberat. Însă această eliberare a costat atât de scump, încât răscumpărarea a reprezentat 
până la şase sute de mii de ruble, cheltuiţi pentru daruri. Astfel tatăl meu, rămânând fără 
toată averea, nu a mai putut să îşi întreţină familia.  
                                                      

76 Acest document a fost microfilmat la 7 februarie 1966 pentru Muzeul Româno-Rus din 
Bucureşti, însă până în prezent nu a fost publicat. 

77 În anul 1704, Antioh Cantemir se afla la Constantinopol. Este greu de crezut că el ar fi purtat 
în acest timp cu Petru I o corespondenţă legată de problemele luptei comune împotriva Imperiului Otoman. 

78 În perioada indicată, Antioh Cantemir era deja de doi ani înlăturat de la tronul Moldovei şi 
trăia liniştit împreună cu familia sa în capitala Imperiului Otoman. Nu cunoaştem nicio sursă care ar 
confirma că Antioh Cantemir ar fi fost urmărit în anul 1709 de autorităţile turceşti. 

79 Cel mai probabil, această afirmaţie este rodul fanteziei lui Constantin Cantemir. 
80 Diploma, semnată de ţarul Petru I şi de cancelarul G.I. Golovkin, a fost transmisă prinţului 

Dimitrie Cantemir în primăvara anului 1711, înainte de sosirea trupelor ruseşti la graniţa Moldovei, 
iar nu după plecarea lui D. Cantemir în Rusia, împreună cu familia sa şi cu cei care îl slujeau.  

81 В.И. Цвиркун, Эпистолярное нaследие, p. 111. 
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Totuşi împăratul Petru cel Mare, cunoscând bine devotamentul tatălui meu faţă de el 
şi aflând cu părere de rău de nenorocirea lui, îl aproviziona foarte des [cu alimente, n.n.] şi 
doar acestea asigurau hrana întregii noastre familii. În afară de aceasta, Majestatea Sa, care 
se afla atunci în Franţa, a binevoit să îi recomande ministrului său, prinţul Dolgorukov, să 
facă tot posibilul să îl scoată pe tatăl meu din Ţarigrad. Ca urmare, în anul 1723 a fost 
trimis un căpitan rus pentru a înfăptui acest lucru. Dar piedici şi pericole foarte mari nu i-au 
permis tatălui meu să beneficieze de protecţia înaltului suveran. Totuşi, Majestatea Sa nu a 
încetat să continue aceasta [încercarea de a-l salva, n.n.]. Şi, fiind înştiinţat de eşecul acestei 
intenţii de către ministrul său, chemându-l pe unchiul meu, prinţul Dimitrie Cantemir, a 
găsit de cuviinţă să îl asigure cu multă bunăvoinţă că prin toate mijloacele se vor strădui să 
îl elibereze pe tatăl meu. Dacă acest lucru nu se va putea realiza, el a promis pentru copiii 
lui aceeaşi înaltă bunăvoinţă suverană pe care a avut-o şi faţă de tatăl meu82.  

Tatăl meu, ajuns la capătul puterilor de tristeţe şi de gravele boli care au survenit din 
cauza ei şi de aceea simţind că i se apropie sfârşitul, ne-a lăsat cu limbă de moarte ca noi, 
părăsindu-ne patria, să plecăm în Rusia şi acolo să ne aşteptăm de la Marele Suveran norocul 
şi întoarcerea neamului nostru la domnia Moldovei. De aceea eu, în 1737, părăsindu-mi 
patria, pe fiica mea minoră, pe rudele cele mai apropiate şi toată averea mobilă şi imobilă, 
am plecat în Rusia, învingând toate pericolele întâmpinate de mine la plecare, din cauza 
poterei trimise pe urma mea şi din cauza rănilor grele pricinuite de atacul turcilor asupra mea.  

După sosirea mea la Kiev şi când deja s-a sfârşit acest mare ocrotitor al familiei 
noastre, prin dispoziţia personală a Suveranei şi Împărătesei Ana Ivanovna, i s-a ordonat 
feldmareşalului conte Münnich să mă ia în serviciul militar şi la prezentarea mea mi s-a 
permis să chem până la patru mii de moldoveni şi valahi83, din care a fost alcătuit Regimentul 
Moldovenesc de husari. Iar eu am primit titlul de comandant şef al Regimentului Moldovenesc 
şi, după un an, gradul de general de brigadă84.  

În timpul campaniilor împotriva turcilor, eu am fost folosit de feldmareşalul menţionat 
în diferite expediţii secrete şi le-am îndeplinit cu râvnă şi cu toată credinţa, pe care le 
dovedeşte atestatul primit de la el [de la Münnich, n.n.], anexat aici în copie. După cucerirea 
oraşului Hotin, a doua zi am fost trimis cu opt regimente în Moldova pentru a aduna oamenii 
de acolo, risipiţi la casele lor, şi pentru a-i aduce la credinţa [faţă de patrie, n.n.], dar şi pentru 
convingerea tătarilor din Bugeac să devină supuşi ai Rusiei. Toate acestea le-am îndeplinit 
cu atâta râvnă şi credinţă, încât toţi în unanimitate s-au supus Sceptrului Rusiei, dar pacea 
încheiată atunci a anulat toate aceste acţiuni. Iar eu cu regimentele de sub comanda mea am 
pornit de la Iaşi înapoi în Rusia. 

La terminarea acestui război am mai avut norocul să servesc şi în campania din Suedia, 
luând parte la toate operaţiunile cu aceeaşi râvnă şi devotament, dedicând serviciului militar în 
Rusia douăzeci şi şapte de ani până la momentul trecerii mele în rezervă, în care mă aflu acum. 

 
General locotenent Constantin prinţ Cantemir 

 
Sursa: АВПРИ, fond Внутренние коллежские делa, inventar 6, dosar 1404, anul 1740, f. 1–2. 

                                                      
82 Descrierea lui Constantin Cantemir, referitoare la eliberarea tatălui său din Imperiu Otoman, 

păcătuieşte prin numeroase erori. Istoria reală a răpirii lui Antioh Cantemir din Constantinopol este 
prezentată în В.И. Цвиркун, Под сенью двух держав. История жизни и деятельности Дмитрия 
Кантемира в Турции и России, Chişinău, 2013, p. 158–176. 

83 Numărul menţionat este evident exagerat. 
84 La 27 aprilie 1739. 
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4. 
 
Copia atestatului eliberat lui Constantin Cantemir de către feldmareşalul B.C. Münnich, 

enumerând serviciile aduse în slujba Imperiului Rus. 
 
Din partea general-feldmareşalului, a general-directorului şi cavaler al mai multor 

ordine, Reichs conte von Münnich, către general-locotenent prinţul Constantin Cantemir, 
precum că în războiul trecut cu turcii, când comanda principală a armatei Majestăţii Sale 
Imperiale mi-a fost încredinţată mie, prinţul Cantemir, care acum este general-locotenent, 
[fiind, n.n.] de o credinţă cu noi şi, din atitudine binevoitoare faţă de Imperiul Rus, 
părăsindu-şi patria şi toată averea imobilă de acolo, a plecat în anul 1737 din ţinutul 
[aparţinând, n.n.] Turciei la Kiev, unde a fost primit de ministrul aflat acolo, Ivan Ivanovici 
Nepliuev, acum consilier secret titular şi cavaler85; ca urmare, Majestatea Sa vrednică de 
pomenire, Împărăteasa Ana Ivanovna, mi-a poruncit cu multă bunăvoinţă ca la sosirea 
prinţului Cantemir în armată să fie primit în slujbă şi, asigurându-l de preaînalta bunătate a 
Majestăţii Sale Imperiale, să rămână la dispoziţia mea în armată, acordându-i leafă pentru 
întreţinere. Pentru executare, de îndată ce am ajuns eu în armată, prinţul Cantemir, la 
cererea mea, a fost trimis în armată de Excelenţa Sa, Ivan Ivanovici Nepliuev. A fost primit 
cum se cuvine şi de mine, conform înaltului ordin şi originii sale nobile, şi i s-a comunicat 
prinţului Cantemir bunăvoinţa Majestăţii Sale Imperiale faţă de el [şi anume, n.n.] că va 
îndeplini în armată ce slujbă doreşte. La care am primit de la prinţul Cantemir răspunsul că 
el, fiind nou şi necunoscând limba rusă, nu poate desfăşura în armată un serviciu regulat. 
Dar dacă se va binevoi, el are posibilitatea de a chema din patrie oameni pentru a sluji 
Majestăţii Sale Imperiale. Şi pentru că această intenţie a prinţului Cantemir a fost recunoscută 
ca fiind foarte utilă, i s-a încredinţat regimentul de străini, alcătuit din o sută şaizeci de 
oameni, aflat atunci sub comanda colonelului Bulaţel86, şi a fost numit comandant şef al 
Regimentului Moldovenesc, format atunci, care s-a mărit în scurt timp, datorită zelului său, 
până la câteva sute de luptători, cu care el, prinţul Cantemir, a luptat vitejeşte în campania 
de la Nistru, aflându-se în avangardă în diferitele confruntări cu duşmanul, sub comanda de 
atunci a general-intendentului, iar acum général en chef, senator şi cavaler, contele Fermor87. 
                                                      

85 Ivan Ivanovici Nepliuev (5 [15] noiembrie 1693 – 11 [22] noiembrie 1773) a fost amiral rus, 
consilier secret titular şi diplomat. Prin ordinul lui Petru I, a fost înscris pentru studii la Şcoala de 
Matematică din Novgorod în 1714. În luna iunie a aceluiaşi an a fost transferat la Şcoala de Navigaţie 
de la Narva, iar după trei luni la Academia de Marină, deschisă la Petersburg, pe care a terminat-o  
în anul 1716. A fost aspirant de marină în flota de la Revel, apoi a fost trimis la studii la Veneţia; în 
perioada 1717–1718 a luat parte la războiul Veneţiei cu Turcia. Şi-a continuat studiile la Cadiz;  
în 1720 a revenit în Rusia. Din 1721 până în 1734 a fost rezidentul Rusiei la Constantinopol. În 1737, 
a participat la Congresul de la Nemirow, iar în 1739, la negocierile pentru încheierea păcii de la Belgrad. 
Este întemeietorul oraşului Orenburg. A trecut în rezervă în anul 1764. 

86 Vasili Bulaţel, originar din Moldova, a trecut în anul 1734 împreună cu detaşamentul său din 
slujba polonezilor în slujba Rusiei.  

87 Contele Vilim Vilimovici Fermor (28 septembrie 1702, Pskov – 8 februarie 1771, Nitaure) a 
fost un om de stat şi militar rus, îndeplinind funcţiile de général en chef şi guvernator general al 
Smolensk-ului. În anul 1738, a comandat avangarda armatei lui B.C. Münnich, în 1739, s-a remarcat 
în bătălia de la Stăuceni. În anul 1741, a participat la războiul împotriva Suediei, în care a cucerit 
Vilmanstrand-ul şi a fost decorat cu Ordinul Sfântului Aleksandr Nevski. Din 1746 până în 1758, 
Fermor a condus Cancelaria construcţiilor. A fost participant activ la războiul de şapte ani. 
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Şi în faţa celorlalţi comandanţi ai trupelor de cavalerie uşoară a fost, pe merit, deosebit de 
lăudat. Iar la întoarcerea armatei din această campanie şi după încartiruirea de iarnă, în 
decursul acelei ierni, prin stăruinţa lui, detaşamentul, format prin recrutarea de moldoveni şi 
luptători de alte neamuri, a fost considerabil mărit. Şi i s-a permis din partea mea, la cererea 
lui, să formeze din acel regiment zece companii, dintre care două companii după modelul 
regimentului de husari, iar celelalte – de luptători cu suliţe. Şi s-a numit acesta Regimentul 
Moldovenesc şi prin stăruinţa specială a prinţului Cantemir, încă înainte de pornirea în 
campania de la Hotin, mi-a fost prezentat în aprilie pentru trecerea în revistă. 

Prin această stăruinţă demnă de o deosebită laudă, pregătindu-şi oamenii pentru 
deprinderile militare într-un timp atât de scurt, prinţul Cantemir mi-a dat pe drept cuvânt 
motivul de a obţine de la Majestatea Sa Imperială atotmilostiva bunăvoinţă de a-l avansa 
general de brigadă.  

În acest nou rang, el a fost folosit de mine, în afara funcţiei lui curente, în diferite 
expediţii foarte importante, de interes foarte înalt şi anume la asediul cetăţii Hotin l-am 
trimis la paşă să îl convingă să predea cetatea. După bătălia de la Stăuceni a fost trimis 
pentru a-i îndupleca pe tătari ca în timpul acestei bătălii să rămână doar privitori, fără a 
ataca armata [noastră, n.n.]. 

După cucerirea cetăţii Hotin, a fost trimis cu un important regiment de trupe regulate 
şi neregulate în Moldova la Iaşi şi mai departe spre Bender cu manifeste adresate de mine 
atât poporului moldovean, cât şi străinilor, pentru a-i convinge şi a-i aduce spre ascultare şi 
pentru ca să pregătească pentru armata Majestăţii Sale Imperiale provizii şi furaje.  

Ceea ce el, prinţul Cantemir, a îndeplinit în toate expediţiile menţionate cu multă 
râvnă, aşa cum trebuie să facă un rob credincios al Majestăţii Sale Imperiale. 

Iar în cea din urmă [expediţie, n.n.], el şi-a arătat iscusinţa şi priceperea atât de bine, 
încât a ştiut să îi convingă să treacă sub protecţia Imperiului Rus. Căci pentru punerea de 
acord a condiţiilor, partea tătară a cerut printr-o scrisoare trimiterea de comisari ruşi în 
satele moldoveneşti, învecinate cu Bugeacul. Dar armistiţiul încheiat cu turcii tocmai atunci 
de către Împăratul Sfântului Imperiu Roman, Carol al VI-lea, a anulat toată această negociere, 
atât de importantă şi foarte profitabilă pentru Imperiului Rus.  

Şi astfel, la revenirea armatei în Rusia, eu, văzând cu ochii mei vitejia, buna purtare 
şi devotamentul sincer al prinţului Cantemir, nu am putut ca în anul 1740 să nu îl prezint 
Majestăţii Sale Imperiale şi să nu-i raportez cinstit despre toate Majestăţii Sale; în semn de 
atotmilostiv respect, Majestatea Sa Imperială, vrednica de pomenire Împărăteasa Ana Ivanovna, 
a binevoit ca, peste leafa primită pentru rangul său, să îi acorde [lui C. Cantemir, n.n.] o 
pensie de o mie patru sute de ruble anual. Astfel, pentru început, prinţul Cantemir, în semn 
de înaltă bunăvoinţă imperială, a fost recompensat. 

 

Ca garanţie, eu confirm acest atestat cu propria mea semnătură. 

Cu semnătura mea originală, 
Conte Münnich 

 
Sursa: АВПРИ, fond Внутренние коллежские делa, inventar 6, dosar 1404, anul 1740, f. 3–4. 
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NEW INFORMATION ON THE LIFE OF  
CONSTANTIN ANTIOH CANTEMIR 

Abstract 

The present article is based on numerous archival documents, hitherto unknown 
in historiography, which reveal new aspects of the biography of one of the 
members of an important Moldavian ruling family of the late seventeenth and early 
eighteenth century, Constantin Cantemir. A particular emphasis is placed on his 
participation in the Russian-Turkish war of 1735–1739, as well as the formation of 
the Moldavian Corps of the Russian army. Several documents relating to his 
activities in the Russian army are annexed to the article in a Romanian translation. 
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Münnich; Grigore II Ghica; Russian army; Voloshsky (Moldavian) Corps; Russian-
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PUTERE ŞI REPREZENTARE 

ICONOGRAFIA MONETARĂ ÎN TIMPUL LUI  
ALEXIOS I COMNENUL (1081–1118) 

IONUŢ BADEA* 

„Căci am nevoie de bani, spunea [Alexios], 
 fără ei nu pot face nimic din ceea ce este necesar.”1 

 
Aceste cuvinte, atribuite de Ana Comnena tatălui ei, împăratul Alexios I 

Comnenul (1081–1118), sunt grăitoare pentru importanţa acordată de basileu politicii 
monetare şi fiscale. Nevoia de bani apare consemnată constant în izvorul literar 
principal al domniei lui Alexios I, Alexiada. Lipsa resurselor financiare a fost cauzată 
de situaţia dezastruoasă în care se găsea imperiul în anul 1081. Frământat de luptele 
interne pentru putere, care au slăbit armata şi au golit vistieria imperială, Bizanţul 
se confrunta cu expansiunea turcilor şi cea a normanzilor2. Înţelegând că are nevoie 
de toate mijloacele materiale de care putea dispune, Alexios I va apela încă de la 
începutul domniei la familie şi susţinători pentru ca ei să îşi doneze obiectele din 
metal preţios monetăriei imperiale3. Acesta a fost doar începutul acţiunii de rechizi-
ţionare a bunurilor din metal preţios în vederea transformării lor în monede. Urmând 
exemplul unora dintre predecesorii săi4, împăratul s-a văzut nevoit să ceară concursul 
                                                 

* Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă; ionutbd@gmail.com. 
 
1 Anna Comnena, Alexias, ed. Diether R. Reinsch, Athanasios Kambylis, vol. I, Berlin, 2001, 

Πρώτη, p. 534–5: „«δεῖ δὴ γάρ» φησί, «χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδέν ἐστι γενέσθαι τῶν δεόντων».” 
Pentru traducerea românească a se vedea: Ana Comnena, Alexiada, trad. Marina Marinescu, vol. I, 
Bucureşti, 1977, I.XVI.5, p. 66. În continuare, ediţia alcătuită de D.R. Reinsch şi A. Kambylis va fi 
citată: Anna Comnena, Alexias, iar indicaţiile paginaţiei traducerii în limba română a textului Alexiadei 
vor figura între paranteze pătrate. 

2 „οὕτω δῆτα καὶ ἡ τῶν Ῥωμαίων κακότης κατ’ ἐκεῖνο καιροῦ νῦν μὲν ἀνεβλάστησε 
θανατώδεις κῆρας τοὺς προειπημένους ἄνδρας ἐκείνους, λέγω δὴ Οὐρσελίους καὶ Βασιλακίους 
καὶ ὅσοι τὸ τυραννικὸν τὰ τῆς τύχης ταύτῃ ἐπεισηγάγετο ἀπρόσμαχόν τι κακὸν καὶ ἀνίατον 
νόσημα, καθά γε καὶ τὸν ἐπὶ τυραννικῇ γνώμῃ διαβόητον  Ῥομπέρτον ἐκεῖνον τὸν ἀλαζόνα, ὅν 
Νορμανία μὲν ἤνεγκε, φαυλότης δὲ παντοδαπὴ καὶ ἐθρέψατο καὶ ἐμαίευσεν” – „pe de o parte, 
proasta situaţie a imperiului romeic dădea naştere în acel moment, ca unor germeni aducători de 
moarte, unor oameni ca cei despre care am vorbit, adică Urselios şi Basilakios, iar pe de altă parte 
destinul aducea ca o infecţie dăunătoare, ca pe o boală fără leac, uzurpatori străini ca acel Robert 
preavestit prin dorinţa de putere, acel trufaş căruia i-a dat naştere Normandia, pe care o ticăloşie fără 
limite l-a hrănit şi l-a crescut”; eadem, Alexias, p. 3411–18 [p. 41]. 

3 Ibidem, p. 14372–80–14481 [p. 182]. 
4 Împăratul Heraclius (610–641) procedase asemănător pentru a-şi finanţa campania împotriva 

perşilor. Noile piese de argint emise de acesta, hexagramele, poartă pe revers inscripţia DEUS ADIUTA 
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Bisericii pentru procurarea metalelor preţioase, vizând obiectele care nu erau folosite 
în mod curent în cult5. Conform Anei Comnena, au existat două momente în care 
împăratul a procedat la confiscarea bunurilor bisericeşti, al doilea chiar după ce 
promisese solemn să nu se mai atingă de odoarele sfinte: invazia normanzilor şi cea 
a pecenegilor. Cu prima ocazie, sebastocratorul Isac Comnenul6, fratele împăratului, 
a convocat sinodul şi i s-a adresat astfel: „sunt silit să-i silesc pe aceia pe care nu aş 
vrea să-i silesc.”7 Administraţia imperială a invocat canoanele care îngăduiau înstrăi-
narea bunurilor sacre pentru eliberarea prizonierilor de război. Ana insistă că au fost 
rechiziţionate doar bunurile care erau puse la păstrare şi care nu mai erau folosite: 
„s-au gândit să le ia pentru a le transforma în bani, ca să dea astfel solda război-
nicilor şi aliaţilor lor.”8 Nemulţumirea clericilor şi a susţinătorilor Bisericii, care îl 
acuzau pe împărat de blasfemie, a adus populaţia capitalei în pragul revoltei. „El 
însă avea de gând ca, după ce va termina războaiele pe care le ducea, să redea biseri-
cilor obiectele de preţ de care fuseseră lipsite.”9 În acest context, împăratul convoacă 
în palatul Vlaherne adunarea poporului şi marele sinod10, la care au participat membrii 
senatului, ofiţeri ai armatei şi reprezentanţii de seamă ai clerului: „Căci se aflau aici 
procuratorii sfintelor biserici şi în mijloc se aflau cărţile (numite în mod obişnuit 
«breve») unde sunt înscrise bunurile tuturor lăcaşurilor sfinte. În aparenţă judecător, 
împăratul stătea în tronul împărătesc; de fapt, urma să fie judecată cauza lui, căci 
erau obiectele dăruite odinioară de diferite persoane lăcaşurilor sfinte şi care fuseseră 
luate mai târziu de către cei despre care am vorbit, sau de către împăratul însuşi.  
3. Când s-a văzut limpede că nimic nu fusese luat în afara podoabei de aur şi argint 
care se afla pe mormântul împărătesei Zoe şi a altor câtorva obiecte care nu erau 
folosite în slujbe sfinte, împăratul s-a declarat acuzat şi a chemat ca judecător pe 
cine voia.”11 
                                                                                                                            
ROMANIS încadrând crucea; David R. Sear, Byzantine Coins and Their Values (în continuare: SB), 
London, 19872, retipărit 2014, nr. 795, p. 169. 

5 Pentru relaţia împăratului Alexios I Comnenul cu Biserica, vezi Michael Angold, Church and 
Society in Byzantium under the Comneni, 1081–1261, Cambridge, 2000, capitolul 2, Alexius I Comnenus 
and the Church, p. 45–72. 

6 Despre implicarea lui Isac Comnenul, dar şi a mamei împăratului, Ana Dalassena, vorbeşte şi 
patriarhul Ioan al Antiohiei în cuvântările sale; Paul Gautier, Diatribes de Jean l’Oxite contre Alexis 
Ier Comnène, în „Revue des études byzantines”, 28, 1970, p. 8–9. 

7 „«ἀναγάζομαι», φησίν, «ἀναγκάζειν οὕς οὐ βούλομαι ἀναγκάζειν»”; Anna Comnena, 
Alexias, p. 14410–11 [p. 183]. 

8 „ἅμα τοῖς πολλοῖς παρεχόμενα ὡς ὕλην χαράγματος εἰς μισθὸν τοῖς στρατιώταις καὶ 
συμμάχοις τὰ τοιαῦτα χρηματίσαι ἐσκέψαντο”; ibidem, p. 14495–97 [p. 183]. 

9 „ἀλλὰ καί γνώμης οὕτως εἶχεν ὡς μετὰ τὸ κατορθῶσαι τοὺς ἐπικειμένους πολέμους 
ἀποδώσων ταῖς ἐκκλησίαις τὸν ἀφῃρημένον κόσμον αὐτῶν”; ibidem, p. 17218–20 [p. 220]. 

10 „ἐκκλησίαν κηρύττει καὶ συνέδριον μέγιστον”; ibidem, p. 17221–22. 
11 „Παρῆσαν οὖν τηνικαῦτα οἱ τῶν ἱερῶν φροντιστηρίων κηδεμόνες καὶ τὰ βιβλία ἐς 

μέσον τηνικαῦτα προὐτίθετο (βρέβια ταῦτα ἡ συνήθεια οἶδε καλεῖν), ἐν οἷς ἀναγεγράφαται τὰ 
ἐν ἑκάστῳ τεμένει κειμήλια. Καὶ τῷ μὲν φαινομένῳ κριτὴς ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοῦ βασιλικοῦ 
καθῆστο θρόνου, τῇ δ’ ἀληθείᾳ αὐτὸς ἐξετασθησόμενος.  Ἐξητάζετο τοίνυν τὰ πάλαι παρὰ πολλῶν 
ἀνατεθέντα τοῖς εὐαγέσιν οἴκοις καὶ παρά του τῶν ἐσύστερον ἢ καὶ αὐτοῦ τοῦ αὐτοκράτορος 
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În continuare, împăratul invocă motivele rechiziţionării bunurilor, anume finan-
ţarea campaniilor împotriva turcilor, pecenegilor şi normanzilor: „că pentru aceasta 
a fost nevoie de mulţi bani, iarăşi ştiţi cu toţii, precum şi că ceea ce s-a luat a fost 
pentru a face faţă cheltuielilor, după exemplul acelui vestit Pericle, şi a fost folosit 
pentru salvarea onoarei noastre.”12 

Argumentele lui Alexios în faţa acuzatorilor săi au fost: fapta lui David13, 
canoanele care prevedeau vinderea obiectelor sfinte pentru răscumpărarea prizonierilor 
de război, necesitatea recuperării teritoriilor pierdute şi garantarea libertăţii cetăţenilor. 
Iar măsurile pe care împăratul se angaja să le ia erau: compensaţii pecuniare pentru 
locul unde se afla mormântul împărătesei Zoe („o mare sumă de bani care să fie dată 
în fiecare an de către slujbaşii tezaurului, ceea ce se face mereu până astăzi”); de 
asemenea, pentru biserica Chalcopratiei „ca venit anual, o sumă de bani îndestulă-
toare pentru cei care cântau de obicei imnurile în sfântul lăcaş al Maicii Domnului”14. 

Decizia de confiscare a bunurilor bisericeşti, pentru a doua oară şi în pofida 
promisiunilor făcute, este aspru criticată de patriarhul Ioan al Antiohiei15 în cele 
două discursuri adresate împăratului în iarna anilor 1090–1091, când capitala imperială 
se afla sub ameninţarea pecenegilor pe uscat şi a turcilor lui Tzachas pe mare16. 
Deşi apropiat al împăratului, pentru care avea un deosebit respect17, Ioan îl mustră 
pe Alexios pentru că a îndrăznit să se atingă de minunatele vase de cult, adevărate 
opere dumnezeieşti, pe care acesta le-a transformat în nomisme („τὰ νομίσματα 
δίδωσιν”)18. Nemulţumirea populaţiei atinsese iarăşi cote alarmante, pentru că Ioan 
îi transmite împăratului că oraşul, patriarhul, senatul, mulţimea de preoţi şi de 
călugări, precum şi masele de creştini şi meseriaşi se roagă cu voce tare lui 
Dumnezeu, dar nu pentru reuşita împăratului, ci împotriva lui19. 
                                                                                                                            
ἀφαιρεθέντα. Καὶ ἐπεὶ μηδὲν ἕτερον ἀφαιρεθὲν κατεφαίνετο, ἀλλ’ ἢ μόνος ὁ τῇ σορῷ τῆς 
βασιλίδος ἐκείνης Ζωῆς ἐκ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου ἐπικείμενος κόσμος καὶ ὀλίγα τινὰ ἄλλα σκεύη 
μὴ τοσοῦτον εἰς ἱερὰν λειτουργίαν χρηματίζοντα, ἑαυτὸν εἰς τοὐμφανὲς ὁ αὐτοκράτωρ 
ὑπόδικον καθίστησι, κριτὴν δὲ τὸν βουλόμενον ὁντιναοῦν”; ibidem, p. 17227–38 [p. 220–221]. 

12 „καὶ ταῦτα πάντα ὅτι πολλῶν ἐδεῖτο χρημάτων ἴστε πάντες, καὶ ὅτι τὰ ἀφαιρεθέντα εἰς 
δέον ἀνήλωτο κατὰ τὸν Περικλέα ἐκεῖνον καὶ ὑπὲρ τῆς ἡμῶν τιμῆς δεδαπάνηται”; ibidem,  
p. 17248–49–17350 [p. 221]. 

13 Regi, XXI, 1–7. 
14 „χρυσίου ποσότητα ἱκανὴν ἐλογίσατο κατ’ ἔτος εἰσκομιζομένου τοῖς τοῦ δημοσίου 

φροντισταῖς, ὃ καὶ μέχρι τοῦ νῦν ἀπαρασάλευτον διαμεμενήκει […], τοῖς δὲ Χαλκοπρατίοις 
ἐτησίαν εἴσοδον χρυσίου ἀρκοῦντος τοῖς τῷ θείῳ τεμένει τῆς Θεομήτορος συνήθως τοὺς ὕμνους 
ἐπιτελοῦσιν ἐκ τῶν βασιλικῶν ταμιείων πρυτανεύεσθαι παρεκελεύσατο”; Anna Comnena, Alexias, 
p. 17365–70 [p. 222–223]. 

15 Ioan Oxites, patriarh al Antiohiei între 1089 şi 1100, rezident în Constantinopol în perioada 
1089–1091; The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. II, New York, Oxford, 1991, p. 1049. 

16 Alexios era într-o situaţie disperată; el se va alia cu hanii cumani împotriva ameninţării 
pecenege, iar împotriva lui Tzachas cu sultanul de Niceea; A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin, 
trad. Ionuţ-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurenţiu Nazâru, 2010, p. 378–404. 

17 Paul Gautier, Diatribes de Jean l’Oxite, p. 24–25. 
18 Ibidem, p. 33. 
19 Ibidem, p. 50. 
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Împăratul nu se va limita la aceste surse pentru creşterea rezervei de metal 
preţios necesar emiterii de monede. Astfel, constituie un loc comun în Alexiada 
„generozitatea” demonstrată de Alexios atunci când se dovedea că unii dintre 
înalţii demnitari complotaseră împotriva sa. Împăratul, în „mărinimia” lui, le cruţa 
viaţa trădătorilor, preferând să îi exileze şi să le confişte averile20. Confiscarea bunu-
rilor marilor demnitari pare să fi făcut parte dintr-o politică coerentă de concentrare a 
puterii politice şi financiare în mâinile familiei Comnenilor şi ale aliaţilor acesteia. 

Politica fiscală a lui Alexios va juca şi ea un rol important în asigurarea unui 
flux constant de venituri pentru trezoreria imperială. Deşi va face concesii biseri-
cilor şi membrilor propriei familii, povara impozitelor era una serioasă, fapt care 
i-a atras împăratului criticile tuturor, fie ei apropiaţi, clerici, monahi, funcţionari, 
oameni simpli sau duşmani. În acest sens stau mărturie scrisorile lui Manuel 
Straboromanos, înalt funcţionar la curtea lui Alexios, a cărui familie suferise de pe 
urma confiscărilor efectuate de fisc şi a impozitelor apăsătoare21. Tot povara fiscală 
îi va face pe guvernatorii insulelor Creta şi Cipru să se revolte împotriva împăratului. 
Acesta îl trimite pe Ioan Dukas cu o flotă puternică asupra lor, iar după restabilirea 
ordinii instalează un nou guvernator în Cipru, Kalliparios: „L-a numit atunci guver-
nator pe Kalliparios, dându-i în grijă repartizarea impozitelor; acest om nu era din 
rândul celor nobili, dar era bine-cunoscut pentru dreptatea, caracterul şi modestia 
lui.”22 Cauzele externe şi colapsul sistemului monetar l-au determinat pe Alexios să 
                                                 

20 În urma unui complot (sau presupus complot, conform lui Zonaras, Ἐπιτομὴ Ἱστοριῶν, 
XVIII, 22) al unor senatori şi comandanţi militari, Alexios a poruncit confiscarea bunurilor şi exilarea 
celor vinovaţi; Anna Comnena, Alexias, p. 17377–79 [p. 223]. După descoperirea complotului pus la 
cale de doi comandanţi militari, Ariebes şi Humbertopulos, împăratul a decis confiscarea averilor 
acestora şi exilarea lor; ibidem, p. 25295–6 [p. 24]. Un mod de folosire a sumelor colectate din 
confiscări era răsplătirea celor loiali: „τούτους μὲν οὖν οὕτω κατέσχε καὶ τὰς αὐτῶν περιουσίας 
δημεύσει καθυποβαλὼν διενείματο τοῖς συγκεκοπιακόσι τούτῳ ἐν ταῖς συμπεσούσαις μάχαις καὶ 
τοῖς κυνδύνοις ἐκείνοις γενναίοις στρατιώταις.” „Astfel i-a închis [Alexios] pe aceşti oameni, 
luându-le apoi bunurile, pe care le-a împărţit vitejilor săi tovarăşi care trudiseră în luptele şi pericolele 
prin care trecuseră împreună”; ibidem, p. 17193–96 [p. 219]. 

21 Manuel Straboromanos – slujitor în garda palatină, probabil protonobillissim şi mare 
heteriarh în 1108–1118; Paul Gautier, Le dossier d’un haut fonctionnaire byzantin d’Alexis Ier Comnène, 
Manuel Straboromanos, în „Revue des études byzantines”, 23, 1965, p. 168–204. El urmează în 
funcţie tatălui său, Romanos Straboromanos, care a slujit împăratului Nichifor Botaniates şi care a 
fost trimis să invite la palat femeile din familia Comnenilor, refugiate în biserică. Ana Dalassena s-a 
opus atunci invitaţiei lui Straboromanos, aşa cum aminteşte Ana Comnena în Alexiada, II.V.5–7,  
p. 84. Scrisorile lui Manuel Straboromanos sunt importante pentru că prezintă destinul familiei sale, 
deposedată de bunuri în urma inspecţiei fiscului. Manuel se prezintă pe sine ca un om corect şi 
cuminte, care nu a încercat să profite de bunăvoinţa împăratului şi a fost trecut cu vederea de acesta. 
El recurge astfel la mila basileului, prin intermediul scrisorilor trimise, şi nădăjduieşte că solicitarea 
lui va fi îndeplinită. Basileul îi răspunde scurt că situaţia lui Manuel îi este cunoscută şi că elocinţa lui 
este de lăudat, mai ales că vine din partea unui om sincer. Alexios încheie scurta sa epistolă 
încredinţându-l pe Manuel că a exagerat atunci când l-a elogiat. Textul se află în codicele Coislin 136, 
f. 243–249, păstrat în Bibliothèque nationale de France şi digitalizat: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/ 
btv1b11000193b.r=Alexis%20Comnene?rk=85837;2. 

22 „Κριτὴν μὲν οὖν τηνικαῦτα καὶ ἐξισωτὴν τὸν Καλλιπάριον προὐβάλετο· ἀνὴρ δὲ οὗτος 
οὐ τῶν ἐπισήμων, μαρτυρίαν δὲ πολλὴν δικαιοπραγίας τὲ καὶ αφιλοχρηματίας καὶ ταπεινοφρο-
σύνης συνεπαγόμενος”; Anna Comnena, Alexias, p. 26382–84 [p. 41]. 
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ia măsuri extraordinare, mai ales în ceea ce îi privea pe marii deţinători de terenuri, 
care au fost în bună măsură expropriaţi23. 

Despre folosirea resurselor monetare, Ana Comnena spune că în momentele 
sale de cumpănă, spre finalul domniei, „împăratul se gândea […] la marile sume de 
bani pe care le cheltuise”24. Tot ea este cea care ne oferă numeroase detalii despre 
priorităţile pentru care tatăl ei utilizase fondurile din trezorerie: angajarea unor trupe 
de mercenari25, realizarea unor alianţe împotriva duşmanilor26, plata soldaţilor27, 
răsplătirea unor servicii aduse de aliaţi28, construirea de fortificaţii29, cumpărarea 
loialităţii cruciaţilor latini30, răscumpărarea unor cetăţi din mâinile duşmanilor, fie 
                                                 

23 În acest sens, vezi studiul amănunţit al lui Kostis Smyrlis, The Fiscal Revolution of Alexios I 
Komnenos: Timing, Scope, and Motives, în Travaux et mémoires, vol. 21/2, Autour du Premier humanisme 
byzantin & des Cinq études sur le XIe siècle, quarante ans après Paul Lemerle, ed. Bernard Flusin, 
Jean-Claude Cheynet, Paris, 2017, p. 593–610. 

24 „ὁ βασιλεὺς ἐνταῦθα κατανοῶν […] καὶ ὅτι αὐτὸς πολλὰ μὲν ἀνηλώκει χρήματα”; Anna 
Comnena, Alexias, p. 42720–42822 [p. 258]. 

25 Ibidem, p. 11097–99 [p. 138]. 
26 În lupta cu normanzii lui Guiscard, Alexios avea nevoie de aliaţi, dar: „τὸ δὲ ἄτερ χρημάτων 

οὐκ ἐνῆν. τὰ δὲ οὐ παρῆν τῶν βασιλικῶν ταμιείων ἐπὶ μηδενὶ δέοντι κενωθέντων ὑπὸ τοῦ προβε-
βασιλευκότος” – „acest lucru nu se putea face fără bani. Şi nu se mai afla nimic în tezaurul împărătesc, 
care fusese secătuit fără nici un folos de către fostul împărat […]”; ibidem, p. 14251–52 [p. 181]. 

27 Ibidem, p. 14481–85 [p. 183]. 
28 Împăratul i-a răsplătit pe veneţieni, care i-au fost aliaţi împotriva normanzilor: „ Ὃς διὰ 

πολλῶν τούτους ἀμειψάμενος δωρεῶν καὶ τιμῆς καὶ αὐτὸν τὸν δοῦκα Βενετίας τῷ τῶν 
πρωτοσεβαστῶν ἀξιώματι μετὰ τῆς ῥόγας ἐτίμησεν, ὑπέρτιμον δὲ καὶ τὸν πατριάρχην ἠξίωσε 
μετὰ τῆς ἀναλόγου ῥόγας. Ἀλλὰ καὶ πάσαις ταῖς ἐν Βενετίᾳ ἐκκλησίαις χρυσίου ποσότητα 
ἱκανὴν ἐτησίως διανείμασθαι ἀπὸ τῶν βασιλικῶν ταμιείων ἐκέλευσε […] Τὸ δὲ δὴ μεῖζον, τὴν 
ἐμπορίαν αὐτοῖς ἀζήμιον ἐποίησεν ἐν πάσαις ταῖς ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν Ῥωμαίων χώραις.” „Ca 
răsplată, el i-a copleşit cu daruri şi demnităţi: l-a înălţat pe ducele Veneţiei la rangul de protosebastos, 
cu dreptul de a primi o sumă de bani, şi l-a cinstit pe patriarh cu titlul de hipertimos, de asemenea cu 
dreptul la o sumă de bani. Totodată a poruncit să fie dăruiţi în fiecare an mulţi bani din tezaurul împărătesc 
bisericilor Veneţiei […], dar cea mai de preţ a fost libertatea comerţului lor în toate ţinuturile care apar-
ţineau imperiului romeilor”; ibidem, p. 17825–30–17936–37 [p. 229]. Împăratul a acordat sume importante 
de bani aliaţilor Isangheles şi Tzitas, ibidem, p. 3475–10 [p. 1149]. 

29 „Καὶ πολλὴν τὴν δαπάνην κατεβάλλετο ὡς ἐντεῦθεν ἐρυμνότατον γεγονέναι τὸ τεῖχος 
καὶ ἀπρόσμαχον, τοὺς σύροντας ἕκαστον τῶν λίθων, εἰ ἔτυχεν εἶναι πεντήκοντα ἢ ἑκατὸν ἄνδρας, 
δαψιλῶς ἐπιφιλοτιμούμενος.” „A aruncat bani mulţi la temelie pentru ca zidurile să fie foarte groase 
şi de nepătruns şi i-a răsplătit cu dărnicie pe cei ce cărau bolovanii, fie că erau 50 sau 100 de oameni”; 
ibidem, p. 29688–91 [p. 83]. 

30 Ubos/Hugues, fratele regelui Franţei, Filip I: „καὶ παντοίας φιλοφροσύνης ἀξιώσας χρήματά 
τε ἱκανὰ ἐπιδοὺς πείθει παραχρῆμα ἄνθρωπον αὐτοῦ γενέσθαι τὸν τοῖς Λατίνοις συνήθη ὅρκον 
ἐπομοσάμενον” – „dându-i, pe deasupra, o mulţime de bani, l-a convins imediat să fie omul lui de încre-
dere, făcând jurământul obişnuit la latini”; ibidem, p. 30319–21 [p. 93]. Godefroy: „ταῦτ’ οὖν ἐπο-
μοσάμενος χρήματά τε ἱκανὰ λαβὼν ὁμέστίος τε καὶ ὁμοτράπεζος αὐτῷ γεγονώς.” „După ce a făcut 
acest jurământ şi a primit o mulţime de bani, a fost oaspetele şi tovarăşul de ospăţ al împăratului”; ibidem, 
p. 3139–31410–11 [p. 105]. Μai mulţi conducători cruciaţi: „ὁ βασιλεὺς τὸ παρ’ αὐτῶν προτιθέμενον 
ῥᾷστα διαλύων καὶ παντοίως τούτους μετελθὼν συνήλασεν εἰς τὸν τοῦ Γοντοφρὲ ὅρκον μεταπεμ-
ψάμενος” – „împăratul, respingând cu uşurinţă pretenţiile lor şi recurgând la toate mijloacele, i-a făcut 
în cele din urmă să depună acelaşi jurământ ca şi Godefroy”; ibidem, p. 31671–73 [p. 107]. 
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ei musulmani31 sau creştini32, răscumpărarea prizonierilor de război33, distribuirea 
de ajutoare populaţiei34 etc. 

Procedând astfel, Alexios I Comnenul nu a făcut altceva decât să urmeze în 
primul rând politica înaintaşilor săi, iar apoi să îşi folosească toată priceperea 
pentru consolidarea puterii pe care o dobândise prin luptă, prin impunerea propriei 
viziuni asupra conducerii imperiului. Mihail Psellos, în relatarea lui despre domnia 
lui Isaac I Comnenul (1057–1059)35, unchiul lui Alexios I, ne spune că după uzurparea 
de către acesta a tronului imperial din mâna lui Mihail al VI-lea (1056–1057), în 
urma unei nedreptăţi a celui din urmă, noul împărat a numit colectori cinstiţi pentru 
strângerea impozitelor şi a reuşit să plătească la timp armata, iar ca atare soldaţii au 
părăsit Constantinopolul fără să se dedea la jafuri. De asemenea, i-a răsplătit pe cei 
care l-au ajutat să preia puterea cu „bani, proprietăţi sau funcţii”36. Iar Ioan Skilitzes, 
amintind de Constantin al IX-lea Monomahul (1042–1055), spune despre acesta că 
                                                 

31 Locuitorii Niceei, asediată de cruciaţi, preferau „καὶ βέλτιον λογιζομένων τῷ βασιλεῖ τὴν 
πόλιν αὐθαιρέτως παραδοῦναι καὶ χρημάτων καὶ τιμῆς μετασχεῖν ἢ ξίφους παρανάλωμα γενέσθαι” – 
„să predea de bunăvoie cetatea împăratului în schimbul banilor şi onorurilor, decât să cadă pradă 
sabiei fără folos”; ibidem, p. 32327–29 [p. 117]. Ceea ce s-a şi întâmplat: „ Ὁ δὲ τὰ εἰκότα προσομιλήσας 
αὐτοῖς ὑποδείκνυσι τὸν χρυσόβουλλον λόγον, ὅνπερ ὁ βασιλεὺς αὐτῷ προενεχείρισεν. Ἀκροασάμενοι 
τοίνυν τοῦ χρυσοβούλλου, δι’ οὗ ὑπισχνεῖτο ὁ βασιλεὺς οὐ μόνον ἀπάθειαν, ἀλλὰ καὶ δαψιλῆ δόσιν 
χρημάτων τὲ καὶ ἀξιωμάτων τῇ δε ἀδελφῇ καὶ τῇ γυναικὶ τοῦ σουλτάνου, ἥτις θυγάτιριον ἦν, ὡς 
ἐλέγετο, τοῦ Τζαχᾶ, καὶ πᾶσιν ἁπλῶς τοῖς ἐν Νικαίᾳ βαρβάροις, καὶ ταῖς ὑποσχέσεσι τοῦ αὐτοκρά-
τορος τεθαρρηκότες ἐνεδίδουν τὴν εἰσέλευσιν τῷ Βουτουμίτῃ.” „Când au auzit citindu-se hrisovul 
prin care împăratul le făgăduia nu numai iertarea, ci şi danii în bani şi demnităţi atât surorii şi soţiei 
sultanului, care, se spunea, era fiica lui Tzachas, cât şi tuturor barbarilor din Niceea, ei, până la unul, 
încrezându-se în promisiunile împăratului, l-au lăsat pe Butumites să intre”; ibidem, p. 32645–52 [p. 122]. 

32 Într-un dialog între Bohemond şi Cantacuzin, cu ocazia luptelor dintre latini şi bizantini din 
preajma Laodiceei, se remarcă două moduri prin care putea fi supusă o cetate: „διὰ χρημάτων ἢ διὰ 
σιδήρου” („prin bani sau fier”, adică prin negocieri sau luptă). Afirmaţia atribuită lui Bohemond: 
„ἄτερ χρημάτων ἴσθι ὡς οὐδὲ φρούριον κατασχεῖν δυνηθῇς” („fără bani să ştii că nu vei putea să 
ocupi nici măcar un castru, cât de mic”) este edificatoare; ibidem, p. 35588, 91–92 [p. 160–161]. 

33 O practică comună, ibidem, p. 36040–45 [p. 167]. 
34 Vorbind despre dărnicia împărătesei Irina, mama ei, Ana scrie: „ Ἀναλαβομένη τοίνυν 

ὁπόσον διὰ χρυσοῦ καὶ ἄλλης ποιότητος προσῆν αὐτῇ χάραγμα καὶ ἔτερά τινα τῶν χρημάτων 
ἔξεισι τῆς πόλεως. Καὶ τοῦ λοιποῦ ἐν τῷ διιέναι τὰς ὁδοὺς πᾶσι τοῖς ἐπαίταις καὶ τοῖς σισυρο-
φόροις καὶ γυμνοῖς δαψιλῆ τὴν χεῖρα παρεῖχε· καὶ οὐδεὶς ὁ αἰτησάμενος καὶ κενὸς ἀπελθών.” 
„Luând ea cu sine monede de aur şi de alte metale, precum şi unele lucruri de preţ, a părăsit cetatea. 
Apoi, pe drum împărţea cu dărnicie tuturor cerşetorilor, tuturor oamenilor îmbrăcaţi în piei de animale 
şi tuturor celor dezbrăcaţi şi niciun om care i-a cerut nu a plecat cu mâna goală”; ibidem, p. 36768–72 
[p. 177]. 

35 Isaac Comnenul, fiul vârstnic al lui Manuel Comnenul Erotikos [care a apărat Niceea de 
agresiunea lui Bardas Skleros, uzurpator în timpul lui Vasile al II-lea Bulgarochtonul (976–1025)]. 
Isaac şi fratele lui, Ioan, au fost educaţi la curtea lui Vasile al II-lea. Ioan a luat-o în căsătorie pe Ana 
Dalassena (uniune din care se va naşte Alexios, viitorul împărat). A slujit ca stratopedarh sub Constantin 
al IX-lea Monomahul (1042–1055) şi a fost înlăturat de Theodora (1055–1056); John Skylitzes,  
A Synopsis of Byzantine History, trad. John Wortley, Cambridge, 20113, p. 447. 

36 Michael Psellus, Fourteen Byzantine Rulers, trad. E.R.A. Sewter, Harmondsworth, 1966 (reti-
părit), p. 275–303. 
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îndată ce a primit sceptrul împărăţiei i-a recompensat cu funcţii pe senatori şi a 
distribuit aur populaţiei37. 

Emiterea de monede a reprezentat o preocupare constantă şi strict regle-
mentată în Imperiul Roman. Încă de la începutul imperiului, o faţă a monedei purta 
efigia împăratului, semnul distinctiv al autorităţii emitente, iar cealaltă faţă – mesajul 
pe care aceasta dorea să îl comunice. Numeroase studii efectuate de numismaţi38, 
istorici şi arheologi39 cu privire la circulaţia monetară40 şi la semnificaţia imaginilor 
reprezentate pe monede41 au demonstrat faptul că se poate identifica o intenţie clară 
a emitenţilor monetari de a transmite un mesaj coerent şi, prin urmare, de a utiliza 
monedele ca instrument în propaganda imperială, având în vedere şi gradul mare 
de monetizare a economiei. Odată cu standardizarea imaginilor reprezentate pe 
monede în perioada romană târzie, începând cu reforma monetară din timpul lui 
Anastasius (491–518), mesajele politicii imperiale s-au regăsit din ce în ce mai 
puţin reprezentate în acest mediu. Dar ele nu au dispărut. Spaţiul oferit de flanul 
monedei a continuat să fie un mediu de propagare a mesajului autorităţii emitente, 
dar şi de marcare a unor evenimente majore ale epocii în care au fost emise. Astfel 
se pot identifica schimbările importante din societatea romană: generalizarea creşti-
nismului42, prin apariţia pe monede a simbolurilor clar creştine (crucea, chipul 
Mântuitorului etc.); disputele religioase care au marcat profund politica imperiului 
şi creşterea puterii împăratului spre absolutism, ca în timpul disputei iconoclaste 
(pe monede vor apărea exclusiv împăratul şi crucea); precum şi exprimarea simfoniei 
bizantine, care, după disputa iconoclastă, a marcat un standard al reprezentării pe 
monede: o faţă religioasă (chipul lui Hristos sau cel al Maicii Domnului) şi una 
laică (chipul împăratului şi mesajul politicii sale). Înainte de perioada studiată în 
prezenta cercetare, simbolistica monetară se stabilizase în sensul transmiterii fidele 
a imaginilor esenţiale pentru cei doi factori dominanţi ai vieţii imperiului: credinţa, 
simbolizată de imaginea lui Hristos, şi împăratul, reprezentat prin propria imagine. 
Cu toate că Mihail Psellos susţine că în timpul său garanţia puterii împăraţilor era 
formată din coeziunea a trei factori: poporul, senatul şi armata43, doar împăratul era 
redat pe monedă. Nici poporul, nici senatul, nici armata nu mai erau înfăţişaţi aşa 
                                                 

37 John Skylitzes, op. cit., 21.2, p. 398. 
38 Cristian Găzdac, Living by the Coins on the Roman frontier. The Hoards and Single Finds 

Evidence at the Auxiliary Forts in Roman Dacia, în „Journal of Ancient History and Archaeology”, 5, 
2018, 1, p. 115–121. 

39 Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, Istoria Dobrogei în perioada 969–1204. Contribuţii arheo-
logice şi numismatice, Bucureşti, 2001. 

40 O sinteză a circulaţiei monetare în zona Balcanilor Orientali şi a României: Ernest Oberländer-
Târnoveanu, La monnaie dans l’espace rural byzantin des Balkans orientaux – un essai de synthèse 
au commencement du XXIe siècle, în „Peuce. Studii şi cercetări de istorie şi arheologie”, s.n., 1, 2003, 
p. 341–412. 

41 Christopher Howgego, Ancient History from Coins, London, 1995; Erika Manders, Coining 
Images of Power, Boston, 2012. 

42 Averil Cameron, Christianity and the Rhetoric of Empire: The Development of Christian 
Discourse, Berkeley, 1991. 

43 Michael Psellus, op. cit., p. 275. 
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cum se putea vedea pe monedele romane imperiale, chiar şi din timpul lui Constantin 
cel Mare. Emisiunile de tip POP ROMANVS, SPQR, SC, CONCORDIA MILITVM 
sau GLORIA EXERCITVS erau de mult uitate. Pe de altă parte, imaginile religioase 
erau omniprezente, mai ales că doctrina despre cinstirea icoanelor prevalase începând 
cu secolul al VIII-lea44. 

Monedele emise în timpul lui Alexios I Comnenul se înscriu în regulile generale 
prezentate mai sus şi în canonul epocii, cu diferenţele pe care le vom cerceta în cele 
ce urmează. Noutatea în domeniul politicii monetare o constituie reforma din 1092. 
Dar înainte de aceasta, împăratul s-a confruntat la începutul domniei cu o situaţie 
foarte dificilă, devalorizarea monedei45, cauzată de diverşi factori, asupra cărora au 
insistat specialiştii şi care, în mare parte, au fost enumeraţi mai sus (nechibzuinţa 
împăraţilor anteriori, evaziunea fiscală, corupţia generalizată, la care se adaugă: 
invaziile turcilor, normanzilor şi ale pecenegilor, pierderea unor teritorii etc.)46. El 
însuşi a fost nevoit să continue devalorizarea, în mare parte din lipsa metalului 
preţios trebuincios şi din necesitatea acută de lichidităţi, şi să facă faţă opoziţiei 
manifeste a contemporanilor referitoare la această măsură. Zonaras este criticul cel 
mai aspru al împăratului, pe care îl acuză inclusiv de topirea unor statui de bronz, 
monumente publice, pe care le-a transformat în monede, accentuând astfel criza47. 
                                                 

44 Împăratul Iustinian al II-lea (685–695, 705–711) a fost primul care l-a reprezentat pe Hristos 
pe monedele sale de aur; Leon al VI-lea (886–912) a fost cel care a folosit imaginea Sfintei Fecioare 
pe monedele de aur; Mihail al IV-lea (1034–1041) este cel care a utilizat imaginea Arhanghelului 
Mihail pe monede; Comnenii, prin Alexios I (1081–1118), i-au înfăţişat pe sfinţii militari; Pagona 
Papadopoulou, Cecile Morrisson, Symbols of Power, Symbols of Piety: Dynastic and Religious Icono-
graphy on Post-iconoclastic Byzantine Coinage, în Zwei Sonnen am Goldenen Horn? Kaiserliche und 
patriarchale Macht im byzantinischen Mittelalter, Akten der internationalen Tagung, vom 3. bis  
5. November 2010, vol. II, Berlin, 2013. 

45 Devalorizarea monedei a început în timpul lui Mihail al IV-lea (1034–1041), dar s-a acutizat 
în timpul lui Alexios. În primii ani de domnie ai Comnenului, nomisma valora doar o treime din 
nominal. Acest lucru crea probleme, întrucât proprietarii insistau să plătească în moneda devalorizată, 
adică mult sub ceea ce aveau de plată real. Perceptorii imperiali erau nevoiţi să găsească orice 
mijloace pentru colectarea sumelor la valoarea nominalului. Dezordinea din domeniul colectării 
taxelor a persistat şi după reforma monetară din 1092. Problemele au fost rezolvate abia în 1106–
1109, odată cu reformarea sistemului de colectare a taxelor. Scrisorile lui Teofilact al Bulgariei către 
împărat denunţă abuzurile perceptorilor imperiali şi, totodată, confirmă existenţa unor scutiri de taxe 
aplicate bunurilor bisericilor şi mănăstirilor; Alan Harvey, The Land and Taxation in the Reign of 
Alexios I Komnenos: The Evidence of Theophylakt of Ochrid, în „Revue des études byzantines”, 51, 
1993, p. 142–143. 

46 Michael F. Hendy, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and 
Whittemore Collection (în continuare: CBC), ed. Alfred R. Bellinger, Philip Grierson, vol. IV, Alexius 
I to Michael VIII, partea I, Washington, 1999. 

47 „Acest împărat (Alexios), găsind nomisma devalorizată de predecesorii săi, a emis una de 
cupru (chalkeon), pe care a folosit-o pentru cheltuielile imperiale, în timp ce tributul îl colecta de la 
contribuabili în monede de aur pur, dar şi ocazional în alte monede de aur, sau în cele pe jumătate din 
aur, iar câteodată chiar în cele de cupru. Din cauza lipsei acute de cupru, el a transformat monedele de 
bronz în nomisme şi chiar a topit o parte din operele publice (acelea din bronz), transformându-le în 
nomisme. De asemenea, a instituit noi taxe”; Ioannes Zonaras, Annales, vol. III, Bonn, 1897, p. 738; 
Michael F. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, c. 300–1450, Cambridge, 1985, p. 516. 
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Chiar dacă nu îl critică deloc pentru politica monetară sau fiscală, Ana Comnena 
menţionează în Alexiada cel puţin trei momente din care putem deduce situaţia 
dificilă în care se găsea moneda imperială. Primul moment este cel al tratativelor 
duse de Alexios I cu Henric al IV-lea, duşmanul lui Robert Guiscard, pe care dorea 
să îl atragă de partea sa în războiul cu normanzii prin plata unei sume de 144.000 
de galbeni, pe care se angaja să îi plătească în monedă de argint „cu efigia lui 
Roman”48. Al doilea moment este tratatul de pace cu Bohemond49, fiul lui Robert 
Guiscard, care stabilea ca suma pe care acesta avea să o primească anual să îi fie 
plătită, la cererea sa, în „aur cu efigia împăratului Mihail”50. Iar al treilea moment 
este acela legat de ambasada lui Manuel Butumites, care, având nevoie de o sumă 
de bani pentru misiunea încredinţată, a primit ordine pentru guvernatorul Ciprului, 
căruia i-au fost solicitate „o mulţime de monede de toate felurile, de diferite forme 
şi efigii de valoare diferită”51. 

Stabilizarea situaţiei politice externe după moartea lui Robert Guiscard (1085), 
dar mai ales după înfrângerea şi neutralizarea pecenegilor (1091) l-a determinat pe 
împărat să lanseze o reformă monetară, gândită să coincidă cu începutul indictio-
nului (1092)52. Despre reforma monetară a lui Alexios I Comnenul s-a scris foarte 
mult, ea fiind un moment important în numismatica imperiului, pentru că marchează 
apariţia unui nou sistem constituit din monede emise în aliaj, gândit să compenseze 
devalorizarea anterioară şi să corespundă cu cerinţele economice ale vremii. Această 
reformă a fost comparată, ca importanţă, cu cea a lui Diocleţian, pentru că Alexios I 
Comnenul a reuşit, aşa cum afirmă Michael F. Hendy, reconstrucţia sistemului 
monetar bizantin53. Pe scurt, sistemul monetar moştenit de împărat la urcarea pe 
tron se înscria în cel clasic roman: aur, argint şi bronz. Deosebirea era că monedele 
zise de aur (histamenon şi tetarteron) ajunseseră să conţină metalul preţios doar în 
proporţie de 8/9 carate; cele de argint (miliarension) aveau un titlu care scăzuse 
constant de la 97% la 45%; iar cele de bronz (follis) ajunseseră să fie emise doar în 
cupru, cu o greutate de 6 grame, redusă de la 13 grame54. După reforma din 1092, 
noul sistem monetar cuprindea următoarele monede: hyperpyron din aur de 20,05 
carate; trachy55 din electrum (aur de 7 carate + argint), care valora 1/3 hyperpyron, 
                                                 

48 „διά τε εἰργασμένου ἀργύρου καὶ ῥωμανάτου παλαιᾶς ποιότητος”; Anna Comnena, 
Alexias, p. 11388–89 [p. 142]. 

49 În anul 1104, Bohemond, principele Antiohiei, a fost înfrânt de musulmani la Haran şi a 
fugit ca să scape cu viaţă. Ajuns în Italia, Bohemond a strâns o armată şi a pornit împotriva lui 
Alexios, cu gândul să cucerească Dyrrachium-ul, dar avea să fie înfrânt de basileu. Pacea încheiată va 
conţine condiţii umilitoare pentru Bohemond; A.A. Vasiliev, op. cit., p. 402. 

50 „ἀπὸ τῶν βασιλικῶν θησαυρῶν τάλαντα διακόσια τοῦ προβεβασιλευκότος κυροῦ Μιχαὴλ 
ποιότητά τε” – „din vistieria imperială 200 de talanţi de aur cu chipul împăratului Mihail, care a 
domnit mai înainte”; Anna Comnena, Alexias, p. 42196–42297 [p. 250–251]. 

51 „καὶ χρήματα πολλὰ καὶ παντοδαπὰ καὶ ἀπὸ πάσης ἰδέας καὶ εἰκονίσματος παντοδαπῶν 
ποιοτήτων”; ibidem, p. 43083–84 [p. 260]. 

52 CBC, p. 16–17. 
53 Michael F. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, p. 513. 
54 CBC, p. 187. 
55 Termenul trachy face aluzie la forma neregulată a monedei, ibidem, p. 33. 
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şi trachy din bilon (6–7% argint + cupru), care valora 1/48 hyperpyron56; tetarteron 
din bilon, care valora 1/288 hyperpyron, şi tetarteron din cupru, care valora 1/864 
hyperpyron57. Piesele de aur şi electrum au cunoscut o răspândire mare, în tot imperiul, 
pe când piesele de bilon (trachy, aspron) se întâlnesc mai frecvent în Anatolia şi în 
Balcanii de Nord58, tetarteronul de bilon – în Balcanii de Sud, Rodopi şi Grecia, iar 
cel de cupru – aproape exclusiv în oraşul emitent59 şi hinterlandul acestuia60. 

Analizarea simbolisticii monetare relevă faptul că, pe de o parte, Alexios 
continuă să folosească modelele predecesorilor săi, concomitent cu introducerea 
unora noi, care surprind anumite teme ale propagandei imperiale preferate de noul 
basileu. În demersul de identificare a temelor preferate de împărat pe monede, urmând 
clasificarea din Dumbarton Oaks Catalogue61, am alcătuit un tabel cu reprezentările 
iconografice generale imprimate pe aversul şi reversul acestor piese (Tabelul 1).  

Astfel, se poate observa cu uşurinţă că imaginea (tipul) lui Hristos Pantocrator 
predomină aversul monedelor, cu două variante de reprezentare: Hristos pe tron, 
asociat cu 17 variante de revers, şi Hristos bust, asociat cu 17 variante, în total 34 
din 49 de asocieri avers/revers62. Aceasta este urmată de imaginea Maicii Domnului, 
cu mai multe variante: bust simplu, asociat cu o variantă de revers; bust cu Hristos 
în mijloc, orantă – două variante; în picioare, orantă – o variantă; în picioare, orantă 
cu Hristos – o variantă; precum şi o reprezentare cu pruncul în braţe. În total şase 
din 49 de variante de avers. O noutate pentru veacul al XI-lea o reprezintă tipul de 
avers cu imaginea lui Ioan al II-lea Comnenul încoronat de Hristos – şase din 49 de 
variante de avers. Iar ultima temă pentru avers, ca număr de variante, este crucea – trei 
din 49 de variante.  
                                                 

56 Din cauza culorii argintii a metalului, monedele se întâlnesc frecvent cu denumirea de 
aspron trachy, ibidem, p. 43. 

57 Ibidem, p. 193. 
58 Teritoriul României nu face excepţie de la această regulă observată de Michael F. Hendy; 

Ernest Oberländer-Târnoveanu, Tezaure monetare bizantine din colecţia Muzeului Naţional de Istorie 
a României, Bucureşti, 2018, p. 8–9. 

59 În timpul lui Alexios au funcţionat monetării la Constantinopol, Tesalonic şi, probabil, 
Philippopolis sau Hadrianopolis (ibidem, passim). 

60 CBC, p. 35. 
61 Ibidem, p. 202–241. 
62 În unele cataloage şi prezentări, ambele variante, Hristos pe tron şi Hristos bust, aparţin 

tipului Hristos Pantocrator. Având în vedere faptul că în iconografie şi în simbolistica religioasă 
există deosebire de rol (Hristos pe tron accentuează însuşirile de Împărat şi Judecător) în ceea ce 
priveşte reprezentarea lui Hristos pe tron şi cea a lui Hristos bust, identificat cel mai adesea în mediul 
teologic cu Hristos Pantocrator, voi păstra această deosebire în prezentul studiu. În Relatare şi viziune 
mistică despre biserică a Sfântului Gherman, arhiepiscopul Constantinopolului († 733), în spaţiul 
bisericii, „Tribuna [bema] e un loc scobit [semicircular: hypobathros] şi un tron, în care Împăratul a 
toate Hristos şade înainte împreună cu apostolii Săi, după cum le spune: «Veţi şedea pe tronuri 
judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel» [Matei, 19, 28], arătând prin aceasta cea de-a Doua 
Venire, la care va veni coborând pe un tron slăvit să judece lumea, cum spune profetul: «S-au aşezat 
tronuri spre judecată peste casa lui David» [Psalmi, 121, 5]”; Ioan I. Ică jr, De la Dionisie Areopagitul 
la Simeon al Tesalonicului – integrala comentariilor liturgice bizantine. Studii şi texte, Sibiu, 2011,  
p. 259. 
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În ceea ce priveşte imaginea împăratului pe revers, ea este aproape omnipre-
zentă pe monede: în picioare – 24 de variante sau bust – 18 variante, Alexios apare 
pe 42 din cele 49 de variante de revers, singur sau însoţit de: Maica Domnului – 
şapte variante, mâna lui Dumnezeu – patru variante, Sfântul Dimitrie – două variante 
sau Irina Ducaina – şase variante. Se poate observa, de asemenea, că Mântuitorul 
apare preponderent pe monedele de metal preţios (aur şi electrum), Maica Domnului, 
pe monedele de argint (cu o singură excepţie: aspron trachy din electrum, după 
reformă), iar Ioan al II-lea, pe monedele de bilon şi plumb (cu o singură excepţie: 
aspron trachy din electrum). Prezenţa covârşitoare a imaginilor religioase este firească 
pentru societatea bizantină. Iar reprezentarea chipurilor pe metale se face în funcţie 
de ierarhizarea strictă a cinstirii acordate lui Dumnezeu, sfinţilor şi oamenilor. Excepţia 
în peisajul monetar al epocii o constituie monedele de cupru/bronz cu reprezentarea 
preponderent a lui Hristos Pantocrator (bust) pe avers şi a crucii pe revers, denumite 
în literatura de specialitate folişi anonimi63. Aceste monede necesită o abordare 
separată şi nu fac obiectul studiului de faţă. 

Redarea imaginii lui Hristos pe monedele lui Alexios I Comnenul se înscrie 
într-o tradiţie care datează din timpul lui Iustinian al II-lea (685–695/705–711). 
Acesta a folosit pentru prima dată chipul lui Hristos în variantele Hristos Pantocrator 
(bust) şi Hristos Emanuel (bust, tânăr) pe unele emisiuni din aur din prima şi, 
respectiv, a doua domnie. Contextul religios al epocii, încheierea Sinodului Trulan 
sau Quinisext (691–692) şi stabilirea dogmei hristologice, constituie în sine un 
argument puternic pentru ambele reprezentări monetare64. De altfel, reprezentarea 
lui Hristos pe monedele imperiale îşi găsise justificarea legală încă din veacul al 
VI-lea. Aşa cum remarca John Meyendorff, în Corpus iuris civilis, Iustinian funda-
menta armonia dintre lumesc şi spiritual pe Întruparea lui Hristos, „unica sursă a 
celor două ierarhii: civilă şi bisericească”65. În timpul perioadei iconoclaste, redarea 
lui Hristos dispare de pe monede, ea fiind înlocuită cu imaginea împăratului66, 
                                                 

63 Pentru mai multe informaţii, vezi CBC, p. 23. 
64 În canonul 82 al Sinodului Trulan se precizează: „Drept aceea, pentru ca aceea ce este 

desăvârşit să se înfăţişeze ochilor tuturor şi prin meşteşugul culorilor, orânduim (hotărâm) ca de acum 
înainte Hristos Dumnezeul nostru, Mielul care a ridicat păcatul lumii, să fie înfăţişat (reprezentat) şi 
în icoane după chipul Său cel omenesc în locul vechiului miel, pentru ca înţelegând prin aceasta 
măreţia lui Dumnezeu Cuvântul, să fim îndrumaţi şi spre aducerea-aminte de petrecerea Lui în trup, 
de patima Sa şi moartea Sa mântuitoare, şi de răscumpărarea (izbăvirea) lumii, care s-a făcut prin 
aceasta”; Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, Sibiu, 20053, p. 167. 

65 „Există două daruri foarte mari pe care Dumnezeu, în dragostea sa faţă de om, i le-a dat de 
sus: preoţia şi demnitatea imperială. Prima serveşte celei dumnezeieşti, cea de-a doua conduce şi 
administrează treburile omeneşti. Amândouă însă decurg din aceeaşi origine şi împodobesc viaţa 
omenirii. De aici, nimic nu trebuie să preocupe mai mult pe împăraţi ca demnitatea preoţilor, deoarece 
pentru binele (imperial) se roagă preoţii neîncetat lui Dumnezeu. Căci dacă preoţia este în tot chipul 
în afară de orice reproş şi are acces la Dumnezeu şi dacă împăraţii administrează echitabil şi judicios 
statul încredinţat grijii lor, atunci va rezulta armonia generală şi orice este de folos se va revărsa asupra 
neamului omenesc”; Iustinian, Novella a şasea, în John Meyendorff, Teologia bizantină. Tendinţe 
istorice şi teme doctrinare, ed. a II-a rev., trad. Alexandru I. Stan, Bucureşti, 2013, p. 313. 

66 Interesul împăraţilor iconoclaşti pentru propria imagine nu s-a limitat la spaţiul numismatic, 
vezi André Grabar, L’empereur dans l’art byzantin, Paris, 1936, p. 167–170. 
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pentru ca, după încheierea disputelor şi triumful Ortodoxiei67, Hristos să reapară pe 
monedele imperiale, de data aceasta definitiv, ca o marcă distinctivă a imperiului 
creştin şi a biruinţei Bisericii asupra tendinţelor absolutiste imperiale. Putem afirma 
cu tărie că monedele cu imaginea lui Hristos pe avers şi a împăratului pe revers 
reprezintă cea mai bună ilustrare a simfoniei bizantine, idee dominantă a teologiei 
imperiului68. Astfel, concepţia lui Eusebiu despre împărat ca imagine/chip a(l) lui 
Dumnezeu, dar şi a(l) relaţiei dintre Tatăl ceresc şi Logos, tradusă de Constantin 
cel Mare în practică prin modelul bisericii Sfinţilor Apostoli, în care urma să fie 
îngropat, înconjurat de mormintele apostolilor sau cel puţin de reprezentarea sim-
bolică a acestora prin coloane, avea să fie abandonată odată cu clarificarea dogmei 
hristologice. Iar după derapajele iconoclaste ale împăraţilor, care au văzut în 
imaginea lui Hristos un concurent serios al propriilor reprezentări şi un atentat la 
siguranţa statului, rolul împăratului avea să fie strict definit în ceea ce priveşte 
relaţia sa cu Biserica lui Hristos69. După Sinodul al VII-lea Ecumenic, imaginea lui 
Hristos Pantocrator (bust) va deveni imaginea dominantă în iconografia bisericilor. 
Ea va fi zugrăvită în locul cel mai înalt din lăcaşul de cult, cupola care simboliza 
cerul, stabilindu-se în acelaşi timp o ierarhie a imaginilor. Acestei ierarhii a imaginilor 
îi va urma în oglindă ierarhia reprezentărilor laice. Hristos Pantocrator va apărea 
secondat de împăratul autocrator, după cum observăm pe monede70. Hans-Georg 
Beck consideră asocierea dintre împărat şi Pantocrator una firească, decurgând din 
conceptul despre împărat ca ales al lui Dumnezeu71. 

În ceea ce priveşte monedele emise de Alexios I Comnenul, după cum se 
poate observa din Tabelul 1, cele două variante ale temei Hristos – pe tron sau bust – 
se află la egalitate ca număr72. Ambele îl înfăţişează pe Mântuitor cu Evanghelia în 
mâna stângă şi binecuvântând cu dreapta. 

Imaginea Mântuitorului Hristos este identificată de obicei prin IC XC, însoţită 
în unsprezece variante de invocaţia: Doamne, ajută! sau Doamne, ajută-i lui Alexios! 
În doar două variante Hristos este identificat ca Emanuel. Preponderenţa covârşitoare 
                                                 

67 843 – triumful Ortodoxiei asupra iconoclasmului. Începând din acest moment, dezvoltarea 
iconografiei bizantine uneşte cer şi pământ sub „figura maiestuoasă a Pantocratorului”; Ioan I. Ică jr, 
op. cit., p. 27. 

68 John Meyendorff, op. cit., p. 315. 
69 În Epanagoga publicată de Vasile I în secolul al IX-lea, după finalul crizei iconoclaste, este 

limitată puterea împăratului în ceea ce priveşte Biserica şi specificat rolul patriarhului ca apărător al 
independenţei spirituale a Bisericii în faţa basileului; Olivier Clement, Creştinismul bizantin, trad. 
Maria Alexandrescu, Adrian Alexandrescu, Bucureşti, 2017, p. 25. 

70 În iconografia imperială, prezenţa împăratului în adoraţie în preajma lui Hristos era un lucru 
de la sine înţeles, vezi André Grabar, op. cit., p. 102–106. 

71 Hans-Georg Beck, Mileniul bizantin, trad. Lidia Rus, Bucureşti, 2015, p. 103. 
72 În tezaurele de secol XI–XII din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României, dat fiind 

specificul circulaţiei monetare din zona de nord a Balcanilor, adică preponderenţa pieselor de bilon 
histamenon nomisma sau aspron trachy, pe monedele de la Alexios I Comnenul predomină imaginea 
lui Hristos Pantocrator (bust). Spre exemplu, în tezaurul de la Isaccea, din 69 de monede atribuite lui 
Alexios I, 58 au pe avers această reprezentare; Ernest Oberländer-Târnoveanu, Tezaure monetare 
bizantine, p. 183. 
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a imaginii lui Hristos pe monedele lui Alexios este continuarea firească a tradiţiei 
monetare anterioare, dar poate fi pusă şi în legătură cu întărirea ideii de legitimitate 
a domniei împăratului, care s-a confruntat permanent cu stigmatul de uzurpator73. 
Această ipoteză este cu atât mai convingătoare cu cât tema preferată de Alexios 
pentru aversul monedelor sale din metal preţios, după reforma din 1092, este Hristos 
pe tron. Reprezentarea aceasta era deja exclusiv folosită de împărat pe sigiliile74 
sale încă de la începutul domniei75. În cheie simbolică, imaginea vesteşte puterea 
absolută a lui Dumnezeu asupra întregului univers, paradigmă a puterii imperiale76. 

 

 
Fig. 1. Alexios I Comnenul, AG histamenon nomisma, Tesalonic, SB 1905, p. 38477. 

 
Fig. 2. Alexios I Comnenul, AU hyperpyron nomisma, Constantinopol, SB 1012, p. 38578. 

                                                 
73 Jonathan Harris, Bizanţ. O lume pierdută, ed. a II-a rev., trad. Mihai Moroiu, Bucureşti, 

2016, p. 276. 
74 Pentru un studiu despre folosirea imaginii lui Hristos pe sigilii, vezi Joachim Cotsonis, To 

Invoke or Not to Invoke the Image of Christ on Byzantine Lead Seals. That Is the Question, în „Revue 
numismatique”, s. a VI-a, 170, 2013, p. 549–582. 

75 G. Zacos, A. Veglery, Byzantine Lead Seals (în continuare: BLS), vol. I, partea I, Basel, 
1972, p. 89–92. 

76 O analiză clasică a simbolisticii imaginii lui Hristos pe tron ne oferă André Grabar, op. cit., 
p. 196–200. 

77 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
78 Sursa imaginii: ibidem. 
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Fig. 3. Alexios I Comnenul, sigiliu PB, BLS nr. 102, vol. I, partea I, p. 9079. 

 
Reversul monedelor, ca şi cel al sigiliilor, îl prezintă pe Alexios înveşmântat 

de ceremonie, purtând însemnele puterii: coroana, sceptrul (cu labarum, cruce sau 
alte ornamente) şi globul cruciger. Aşa cum se observă din Figura 2, legătura dintre 
avers şi revers este realizată la nivel simbolic prin mâna lui Dumnezeu, care se 
întinde asupra împăratului, ca o prelungire a mâinii cu care binecuvântează Hristos. 
Imaginea lui Hristos pe tron, după cum afirmă Jean-Claude Cheynet, se afla în sala 
Chrysotriklinos din palatul imperial, chiar deasupra tronului imperial80. Această 
imagine este expresia ideologiei imperiale bizantine, conform căreia împăratul este 
alesul lui Dumnezeu, iar împărăţia romeică este chip al împărăţiei cereşti. În Alexiada, 
Ana Comnena abordează şi ea temele ideologiei imperiale şi îl prezintă pe tatăl ei 
ca apostol şi preot deopotrivă: „Căci împăratul, prin virtutea şi prin felul său de a 
vorbi, era într-adevăr, s-o spunem, un pontif plin de pietate. El ştia să-i înveţe pe 
alţii în chip minunat dogmele noastre. Avea stăruinţa şi convingerea unui apostol şi 
avea în gând să-i aducă la credinţa noastră nu numai pe vestiţii nomazi sciţi, dar şi 
toată Persia şi pe barbarii care trăiau în Egipt şi Libia, slujind lui Mohamet.”81 În 
cuvântarea sa rostită înaintea împăratului, unul dintre apropiaţii săi, Teofilact al 
Bulgariei, îl consideră pe acesta ca fiind un adevărat apostol şi posedând un 
caracter divin82. 
                                                 

79 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
80 Jean-Claude Cheynet, La diplomatie byzantine, în Byzantine Culture, ed. Dean Sakel, Ankara, 

2014, p. 327. 
81 „ἦν γὰρ ὁ βασιλεὺς οὗτος ἄντικρυς ἱερατικώτατος καὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὸν λόγον, ὡς 

εἰπεῖν, εὐσεβίας ἁπάσης ἀρχιερεύς· διδασκαλικώτατος τὲ γὰρ ἦν τοῦ ἡμετέρου δόγματος καὶ 
ἀποστολικὸς τὴν προαίρεσιν καὶ τὸν λόγον καὶ εἴσω τῆς ἡμετέρας πίστεως ποιῆσαι βουλόμενος 
οὐ μόνον τοὺς νομάδας τουτουσὶ Σκύθας, ἀλλὰ καὶ τὴν Περσίδα πᾶσαν καὶ ὁπόσοι τὴν 
Αἴγυπτον καὶ τὴν Λιβύην νέμονται βάρβαροι καὶ ταῖς τοῦ Μωάμεδ τελεταῖς ὀργιάζουσιν”; Anna 
Comnena, Alexias, p. 19911–17 [p. 256]. 

82 „Deci, chiar şi un barbar certăreţ se pleacă înaintea supremaţiei virtuţii şi o fire sălbatică este 
învinsă de caracterul divin al împăratului.” „Οὕτως ἄρα συγχωρεῖ καὶ φιλόνεικος βάρβαρος τῷ τῆς 
ἀρετῆς ὑπερέχοντι καὶ νικᾷ θηριώδη φύσιν βασιλική θειότης”; Paul Gautier, Le discours de 
Theophylacte de Bulgarie à l’autocrator Alexis Ier Comnène (6 janvier 1088), în „Revue des études 
byzantines”, 20, 1962, p. 113, 124. 
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Imaginea împăratului alături de Hristos pe tron apare într-un manuscris contem-
poran83 al lucrării Panoplia dogmatică a lui Eftimie Zigabenul, scrisă de acesta la 
îndemnul lui Alexios84. De asemenea, în Psaltirea Barberini85, împăratul apare 
alături de Irina şi Ioan al II-lea Comnenul, într-o rară imagine de familie86, primind 
binecuvântarea de la Hristos aşezat pe tron în slava cerească. Într-un alt manuscris 
contemporan, Psaltirea lui Theodor, copiat în mănăstirea Studion din Constantinopol 
în anul 1066, pot fi numărate 27 de reprezentări ale lui Hristos pe tron, 24 de 
miniaturi ale lui Hristos Pantocrator (bust în medalion), ambele asemănătoare cu 
reprezentările monetare, alături de 23 de redări ale lui Hristos binecuvântând cu 
dreapta, în timp ce în stânga ţine un sul de pergament şi doar o singură reprezentare 
a lui Hristos Emanuel (bust, tânăr imberb)87. În Sfânta Sofia din Istanbul poate fi 
admirat şi astăzi Hristos pe tron, alături de împăratul Constantin al IX-lea Monomahul 
şi împărăteasa Zoe (Planşa 1). Toate acestea demonstrează asocierea, în mentalitatea 
epocii, a imaginii lui Hristos pe tron, deopotrivă Împărat şi Judecător, cu imaginea 
împăratului stăpân al imperiului, precum şi faptul că aceasta era acceptată şi înţeleasă 
ca expresie a unei ideologii care îl alătura pe împărat lui Dumnezeu. Solemnitatea 
şi caracterul sacrosanct al imaginii sunt marcate şi de veşmântul purtat de împărat, 
lorosul, pe care acesta îl îmbrăca solemn în Duminica Paştelui88. Alexios rezervă 
acestei reprezentări, Hristos pe tron, metalul cel mai preţios, cu 10 variante pentru 
aur şi electrum, faţă de trei pentru Hristos Pantocrator (bust)89. 

În logica acestei alăturări şi comunicări între Hristos şi împărat cred că se 
înscrie şi preferinţa lui Alexios pentru termenul de stăpân90, pe care l-a ales pentru 
majoritatea legendelor de pe reversul monedelor sale. Jumătate din variantele de 
revers ale tuturor monedelor emise de Alexios îl descriu pe împărat cu apelativul de 
stăpân împreună cu referirea la numele de familie: Comnenul. O singură emisiune în 
bronz, follis, din anii 1081–1087, conţine titlul consacrat de basileus91. Alegerea 
epitetului de stăpân poate fi curioasă92, dar în niciun caz întâmplătoare. Ea reprezintă 
                                                 

83 Este vorba despre manuscrisul Vaticanus Graecus 666, f. 2v, păstrat la Biblioteca Apostolica 
Vaticana; https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.666. 

84 „ἐξ ἐπιταγῆς τοὐμοῦ πατρὸς συντεθεῖσαν”; Anna Comnena, Alexias, p. 48955–56 [p. 336]. 
85 Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. gr. 372, f. 5r; https://digi.vatlib.it/view/MSS_Barb. 

gr.372. 
86 Ernest de Wald, The Comnenian Portraits in the Barberini Psalter, https://www.ascsa.edu.gr/ 

uploads/media/hesperia/146899.pdf. 
87 https://www.thebyzantinelegacy.com/theodore-psalter. 
88 CBC, p. 153. 
89 În argint şi bilon: 6/5, iar în cupru: 1/9. 
90 În majoritatea covârşitoare a inscripţiilor monetare, împăratul este denumit „stăpân” – 

δεσπότης. Un studiu exhaustiv despre acest termen în istoria Imperiului Bizantin este cel al lui 
Rodolphe Guilland, Recherches sur l’histoire administrative de l’Empire byzantin: le despote, δεσπότης, 
în „Revue des études byzantines”, 17, 1959, p. 52–89. Pentru noţiunea de despot şi implicaţiile ei în 
sursele bizantine vezi Tudor Teoteoi, Les notions d’<authentes> et <despotes> dans les sources 
byzantines et post-byzantines, în „Revue des études sud-est européennes”, XLIV, 2006, 1–4, p. 71–81. 

91 Pe reversul unei emisiuni în bronz, la Tesalonic, înainte de reformă; CBC, p. 213–214. 
92 Termenul era folosit pentru desemnarea co-împăratului sau a urmaşului la tron desemnat. 
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modul în care împăratul dorea să fie perceput, precum şi dorinţa acestuia de stăpânire. 
Chiar şi din izvorul literar cel mai favorabil, Alexiada, putem deduce o oarecare 
tendinţă spre absolutism a lui Alexios. Ea poate fi explicată prin formaţia militară a 
acestuia, el fiind cunoscut înainte de a prelua funcţia imperială ca un general de 
succes93. Menţinerea şi evidenţierea numelui de familie, Comnenul, alături de epitetul 
de stăpân, trimite la ajutorul pe care i l-a oferit familia, precum şi la victoria 
definitivă prin care Comnenii şi aliaţii lor au reuşit instaurarea unui nou regim politic 
la conducerea imperiului94. „Îngăduie, căci prin tine vrea Dumnezeu să ridice familia 
noastră”, îi spune Isac fratelui său Alexios, convingându-l să accepte domnia95. 
Familia Comnenilor, ajutată de o coaliţie de familii din aristocraţia militară: Ducas, 
Paleologos, Melissenos etc., reuşeşte să se impună la conducerea imperiului şi să  
îl salveze din dezastrul în care se afla96. Noul împărat va păstra în funcţii cheie 
membri ai familiei: pe fratele său Isac97, pe celălalt frate, Αdrian98, pe mama sa, 
Ana Dalassena, căreia îi va oferi prerogative sporite şi îi va încredinţa guvernarea 
în timp ce el conducea personal campania militară împotriva normanzilor99. De 
asemenea, şi-l va asocia la domnie pe Constantin Ducas100 şi va oferi titluri şi 
funcţii unor apropiaţi din familiile aliate101. Aşa cum remarca Hans-Georg Beck, 
„aparatul de stat devine tot mai puternic, fiind condus ca o întreprindere de familie. 
Iar acolo unde rudele de sânge sau prin alianţă nu erau suficiente, era creat sistemul 
                                                 

93 Slujind în solda a doi împăraţi, Mihail al VII-lea Ducas (1071–1078) şi Nichifor al III-lea 
Botaniates (1078–1081), Alexios reuşeşte capturarea a trei uzurpatori: Roussel de Bailleul (Anna 
Comnena, Alexias, p. 1771–72 [p. 20]), Nichifor Bryennios (ibidem, p. 2655–57 [p. 30]) şi Nichifor 
Basilakios (ibidem, p. 3386–87–3488 [p. 40]). 

94 Zonaras îi reproşează lui Alexios că a condus imperiul ca pe o afacere personală, „ca stăpân 
(δεσπότης) şi nu ca administrator (οἰκονόμος)”; Hans-Georg Beck, op. cit., p. 55. 

95 „«ἔα», φησί, «διὰ σοῦ ὁ Θεὸς τὸ γένος ἡμῶν ἀνακαλέσασθαι βούλεται»”; Anna Comnena, 
Alexias, p. 7481 [p. 93]. 

96 Timothy E. Gregory, O istorie a Bizanţului, trad. Cornelia Dumitru, Iaşi, 2013, p. 265. 
97 Isac Comnenul primeşte titlul de σεβαστοκράτωρ (sebastocrator), creat de împărat; Anna 

Comnena, Alexias, p. 9563–64. 
98 Adrian Comnenul primeşte titlul de „πρωτοσεβαστὸς ἀξιοῦται περιφανέστατος”, protose-

bastos ilustru; ibidem, p. 9680 [p. 121]. 
99 Ibidem, p. 10137–39 [p. 127–128]. 
100 „ὁ γὰρ ἐμὸς πατὴρ τῆς βασιλείας ἐπιδραξάμενος, ὡς ὕστερον διηγήσομαι, τὸν 

Βοτανειάτην τῶν βασιλείων ἐξήλασε καὶ τὸν τοῦ Δούκα υἱὸν τὸν περιφανέστατον Κωνσταντῖνον 
ἐκεῖνον ἐν τοῖς ὑφ᾿ ἥλιον προσηκάμενος μετεδίδου αὖθις τῆς βασιλείας.” „Tatăl meu, într-adevăr, 
după ce luase puterea, aşa cum voi arăta mai departe, l-a izgonit pe Botaniates din palatul împărătesc 
şi, chemându-l pe fiul lui Dukas, Constantin, prinţul cel mai ilustru care a existat vreodată sub soare, a 
împărţit din nou puterea cu el”; ibidem, p. 4979–82 [p. 61]; „κἀν ταῖς δωρεαῖς καὶ χρυσοβούλλοις 
λόγοις δεύτερος τοῦ λοιποῦ συνυπογράφων ἦν διὰ κινναβάρεως τῷ βασιλεῖ Ἀλεξίῳ κἀν ταῖς 
προπομπαῖς μετὰ τῆς βασιλικῆς τιάρας συνεπόμενος” – „în actele de donaţie ca şi în hrisov, semna 
deopotrivă cu cinabru sub împăratul Alexios şi în cortegiu îl urma cu tiara împărătească”; ibidem,  
p. 9729–31 [p. 123]. 

101 Nichifor Melissenos a primit titlul de καίσαρ (cezar), ibidem, p. 9559; Mihail Taronites pe 
cel de „πρωτοσεβαστὸς τὲ καὶ πρωτοβεστιάριος, μετ ̓ οὐ πολὺ δὲ καὶ πανυπερσέβαστος” (protose-
bastos, protovestiarios şi panhypersebastos), ibidem, p. 9678–79; de asemenea, Ioan Dukas va purta titlul 
de καίσαρ (cezar), ibidem, p. 7243. 
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οικειοι, ale cărui începuturi se întorc mult în timp, o grupă de homines imperatoris, 
care prin obligaţii deosebite de loialitate şi jurăminte formau o domus augusta lărgită 
şi în acelaşi timp un rezervor pentru demnităţi înalte.”102 

Alexios se va asigura de fiecare dată că nimeni nu uită cine este stăpânul 
acestei case, singurul depozitar al demnităţii imperiale, aşa cum afirmă ilustra lui 
fiică: „Nu aş şovăi să spun, în legătură cu acest erou, că demnitatea împărătească, 
după ce fusese izgonită de la curtea romeilor, s-a întors numai prin el, ca şi cum ar 
fi intrat dintr-o dată în imperiul romeilor ca un oaspete străin.”103 

De altfel, în exprimarea formală, cel puţin în tratatul de pace cu Bohemond, 
fiul lui Robert Guiscard, copiat de Ana Comnena în lucrarea sa, când se face referire 
la împărat, este folosit termenul κυροῦ (domn), tradus în varianta în limba română 
prin stăpân: „mă leg prin jurământ faţă de măria ta, adică faţă de tine, marele împărat 
şi stăpân Alexios Comnenul, şi faţă de fiul vostru mult iubit, împăratul şi domnul 
Ioan Porfirogenetul, […] împăraţi pe veci preacinstiţi ai imperiului romeilor.”104 

 

 
Fig. 4. Alexios I Comnenul, AR miliarension, Constantinopol, SB 1897, p. 382105. 

 
În afară de Mântuitor, pe monedele lui Alexios I Comnenul apare şi chipul 

Maicii Domnului. În emisiunile de dinainte de reformă, reprezentarea Sfintei Fecioare 
urmează modelul stabilit de predecesori, adică pe aversul pieselor de argint (miliaren-
sion), precum şi pe un follis, emise la Constantinopol şi Tesalonic. După reformă, 
imaginea Născătoarei de Dumnezeu este bătută pe o piesă de electrum emisă în 
capitală şi pe două piese de cupru emise la Tesalonic. Interesant de remarcat este 
                                                 

102 Hans-Georg Beck, op. cit., p. 97. 
103 „Καὶ ἔγωγε ἂν φαίην θαρρούντως περὶ τοῦ ἀνδρὸς ἐκείνου, ὡς ἄρα τοῦ βασιλικοῦ 

χαρακτῆρος, πολλοῦ χρόνου καταλελοιπότος τὰ τῶν  Ῥωμαίων βασίλεια, ἐπ ̓ αὐτοῦ καὶ μόνου 
ἐπανεληλυθέναι τρόπον τινὰ τότε πρώτως τῇ  Ῥωμαίων ἡγεμονίᾳ ἐπιξενουμένου”; Anna Comnena, 
Alexias, p. 37192–96 [p. 182]. 

104 „καὶ πόλεων δίδωμι τὴν πίστιν τὴν ἐμαυτοῦ πρὸς τὴν ὑμῶν βασιλείαν, σοῦ τέ, τοῦ 
μεγάλου αὐτοκράτορος κυροῦ  Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ, καὶ τοῦ τριποθήτου υἱοῦ σου τοῦ βασιλέως 
κυροῦ Ἰωάννου τοῦ πορφυρογεννήτου […] τῶν ἀεισεβάστων σεβαστῶν βασιλέων τῆς τῶν 
Ῥωμαίων ἡγεμονίας”; ibidem, p. 41434–37, 41547–48 [p. 240, 241]. 

105 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
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faptul că singura redare a lui Alexios în costum militar apare pe aceste monede de 
argint (miliarension) emise la Constantinopol înainte de reformă (1081–1092). 

O scurtă privire comparativă asupra monedelor de tip miliarension emise în 
secolul al XI-lea demonstrează transmiterea unui model iconografic şi implicit a 
unui mesaj: 

 

 
Fig. 5. Constantin al IX-lea Monomahul, AR miliarension (28 mm, 2,83 gr), SB 1834, p. 356106. 

 
Fig. 6. Mihail al VII-lea Ducas, AR miliarension (1,73 gr), SB 1873, p. 369107. 

 
Singurele diferenţe între monede sunt inscripţiile, iar în cazul lui Alexios, aşa 

cum a atras atenţia Michael F. Hendy, capul împăratului, de o formă alungită108. În 
ceea ce priveşte simbolistica acestui tip monetar, remarcăm faptul că imaginea 
Maicii Domnului, a cărei reprezentare pe reversul monedelor imperiale este mai 
timpurie, va începe să fie înfăţişată aproape exclusiv pe aversul monedelor de argint 
(miliarension) emise începând cu Vasile al II-lea Bulgarochtonul (976–1025)109. Cred 
că acest fapt trebuie pus tot în legătură cu clarificarea dogmei hristologice, printre 
implicaţiile căreia se numără şi calitatea de Născătoare de Dumnezeu (Theotokos) a  
                                                 

106 Sursa imaginii: ibidem. 
107 Sursa imaginii: ibidem. 
108 CBC, p. 147. 
109 Vasile al II-lea Bulgarochtonul, AR miliarension, nr. 1809; SB, p. 348. 
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Fig. 7. Nichifor al III-lea Botaniates, AR miliarension (25 mm, 1,97 gr), SB 1885, p. 373110. 

 
Fig. 8. Alexios I Comnenul, AR miliarension (24 mm, 1,88 gr), SB 1897, p. 382111. 

 
Sfintei Fecioare, precum şi cu triumful Ortodoxiei după perioada iconoclastă. De 
asemenea, apariţia Maicii Domnului Oranta pe aversul monedelor coincide cu 
perioada dezvoltării rânduielii Imnului Acatist112 în cultul bisericii constantinopo-
litane, în strânsă legătură cu sărbătoarea Bunei Vestiri şi cu istoria oraşului113, 
inclusiv cu consacrarea bisericii Maicii Domnului din Vlaherne. Reprezentarea împăra-
tului pe avers, în costum militar, cu sceptru/stindard cruciform şi sabie ca sprijin 
trimite cu gândul la izbăvirea cetăţii din pericol şi la victoria pe care împăratul a 
repurtat-o cu ajutor divin114. În contextul tragic al jefuirii Constantinopolului la 
                                                 

110 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
111 Sursa imaginii: ibidem. 
112 Egon Wellesz, The ‛Akathistos’. A Study in Byzantine Hymnography, în „Dumbarton Oaks 

Papers”, 9–10, 1956, p. 141, 143–174. 
113 O imagine edificatoare pentru poziţia privilegiată a Maicii Domnului în societatea bizantină 

poate fi admirată în Sfânta Sofia din Istanbul deasupra intrării de sud-vest. În faţa Sfintei Fecioare cu 
pruncul Iisus în braţe, pe tron, lateral dreapta, cel între sfinţi marele împărat Constantin îi aduce ca 
ofrandă cetatea Constantinopolului, iar lateral stânga împăratul Iustinian cel Mare îi aduce ca ofrandă 
însăşi biserica Sfânta Sofia; https://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia#/media/File:Hagia_Sophia_ 
Southwestern_entrance_mosaics_2.jpg. 

114 Pentru o analiză recentă a Imnului Acatist şi a utilizării sale în cultul Bisericii constantino-
politane vezi Ermanno M. Tonillo, Akathistos. Inno alla Madre di Dio, Roma, 2017, iar în limba română: 
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începutul domniei lui Alexios de către armatele de mercenari ale acestuia115, este 
posibil ca emiterea acestui tip de monedă să coincidă cu penitenţa asumată de 
împărat la sugestia patriarhului Cosmas şi în urma revoltei populaţiei116, ca o 
promisiune solemnă că va fi apărător al cetăţii. Însă cel mai apropiat context istoric 
în legătură cu folosirea simbolică a temei inspirate de Imnul Acatist, implicit de 
izbăvirea din mâinile duşmanilor, este invazia pecenegilor şi a turcilor lui Tzachas, 
care a culminat cu asediul Constantinopolului din iarna anului 1090. Ana Comnena 
relatează un episod din timpul luptelor cu pecenegii în care împăratul este descris 
într-o postură asemănătoare reprezentării monetare: „înaintase în faţa liniilor şi 
stătea acolo, ţinând sabia într-o mână, în vreme ce în cealaltă purta drept steag 
omoforul Mamei Cuvântului.”117 Într-o cuvântare adresată împăratului, patriarhul 
Ioan al Antiohiei, după ce deplânge starea dezastruoasă a imperiului, redus la 
capitală118, îi aduce aminte lui Alexios de minunea pe care Maica Domnului a făcut-o 
în timpul împăratului Mihail al III-lea (842–867), atunci când, după rugăciunile 
înălţate în biserica din Vlaherne, acoperământul Maicii Domnului, cel numit 
maforion, fiind aruncat în mare, a produs o furtună teribilă într-o zi senină şi a 
scufundat corăbiile vrăjmaşilor, salvând oraşul119. Prin urmare, motivul emiterii 
acestor monede poate avea mai multe explicaţii, printre care: reconcilierea cu 
locuitorii oraşului şi dorinţa de a-şi îmbunătăţii imaginea publică; stabilirea reşe-
dinţei la palatul Vlaherne; asediul Constantinopolului din iarna anului 1090. Inscripţiile 
monedelor de argint emise înainte de reformă conţin invocarea: Născătoare de 
Dumnezeu, ajută robului tău, stăpânul Alexios Comnenul120. După reformă, Maica 
Domnului va apărea pe aversul unei monede emise în electrum (aspron trachy 
nomisma), în varianta pe tron cu imaginea lui Hristos (medalion) pe genunchi, 
                                                                                                                            
Filotheu Bălan, Elemente istorice şi melurgice ale Acatistului Bunei Vestiri, https://orthodoxia.ro/ 
2019/04/13/elemente-istorice-si-melurgice-ale-acatistului-bunei-vestiri/. 

115 Comnenii au atacat Constantinopolul şi l-au cucerit în data de 1 aprilie 1081, dedându-se la 
jafuri: „ἡ δὲ ἡμέρα Πέμπτη ἦν ἡ μεγάλη, καθ’ ἣν τὸ μυστικὸν Πάσχα θύομεν, ἅμα καὶ ἑστιώμεθα, 
ἐπινεμήσεως τετάρτης ἔτους ͵ϛφπθʹ μηνὸς Ἀπριλλίου […] ἐν βραχεῖ χρόνῳ διὰ τῆς Χαρσίου 
πύλης εἰσεληλύθασιν ἁπανταχοῦ σκεδασθέντες περί τε τὰς λεωφόρους περί τε τὰς τριόδους καὶ 
ἀμφόδους μὴ οἰκιῶν, μὴ ἐκκλησιῶν, μὴδὲ αὐτῶν τῶν ἱερῶν ἀδύτων τὸ παράπαν φειδόμενοι, 
ἀλλὰ λείαν πολλὴν ἐκεῖθεν ἐπισυνάγοντες.” „Era joia sfântă, ziua în care jertfim paştele de taină şi 
îl mâncăm, la a 4-a indicţie, în luna aprilie a anului 6589 […] au năvălit în grabă prin poarta Charisios 
şi, răspândindu-se peste tot, pe străzile principale, în pieţe şi pe uliţe, nu cruţau nici case, nici biserici, 
nici chiar sanctuarele în care nu este îngăduit să pătrunzi, strângând din aceste locuri o pradă 
însemnată”; Anna Comnena, Alexias, p. 8192–92 şi 98–[4]7 [p. 102]. 

116 Ibidem, p. 9984–6–1007–9 [p. 126]. 
117 „προβέβλητο τῆς οἰκείας δυνάμεως καὶ ξιφηφόρος εἱστήκει, τῇ ἑτέρᾳ δὲ τῶν χειρῶν 

τῆς τοῦ Λόγου μητρὸς τὸ ὠμόφορον σημαίαν κατέχων ἵστατο”; ibidem, p. 21281–83 [p. 271–272]. 
118 „Iată, graniţele imperiului roman au fost reduse la capitală” – „Ἀλλὰ τὰ μὲν ὅρια τῆς 

Ῥωμαίων ἡγεμονίας πρὸς μὲν ἀνίσχοντα ἥλιον ἡ τοῦ Βυζαντίου ἀκρόπολις”; Paul Gautier, Diatribes 
de Jean l’Oxite, p. 34–35. 

119 Ibidem, p. 38. 
120 Avers: +ΘKE ROHΘEI TꞶ CꞶ DOVLꞶ şi revers: +ALEXIꞶ DECΠOT TꞶ KOMNH, 

care ar trebui citite împreună, pentru că moneda formează un tot: „Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ 
Ἀλεξίῳ δεσπότῃ τῶν Κομνήνων”. 
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aluzie la Întrupare şi la statutul de Născătoare de Dumnezeu, fără formulă de invocare, 
secondată de imaginea lui Alexios în picioare cu sceptru simplu şi glob cruciger. 

 

 
Fig. 9. Alexios I Comnenul, EL aspron trachy nomisma, Constantinopol, SB 1915, p. 386121. 

 
Reflectarea situaţiei politico-religioase a imperiului în peisajul monetar este 

evidentă în seria de emisiuni din timpul campaniei împotriva normanzilor, bătute la 
Tesalonic. Este vorba de monede în electrum şi argint/bilon care au pe avers ima-
ginea lui Hristos pe tron, iar pe revers împăratul în picioare în partea dreaptă, care 
primeşte labarumul/crucea patriarhală de la Sfântul Dimitrie, îmbrăcat în haine de 
luptă, cu sabia în mâna stângă. 

 

 
Fig. 10. Alexios I Comnenul, AR histamenon nomisma, Tesalonic,  

SB 1904, p. 384; CBC 4.1, p. 204–205122. 
 
Contextul emiterii acestor monede era unul destul de dificil pentru împăratul 

Alexios şi imperiu. Normanzii conduşi de Robert Guiscard invadaseră teritoriile 
apusene ale imperiului şi au reuşit în 1082 cucerirea cetăţii Dyrrachium, un important 
punct strategic la Marea Adriatică. Împăratul, proaspăt suit pe tron, a fost nevoit să 
                                                 

121 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
122 Sursa imaginii: ibidem. Michael F. Hendy consideră că această variantă a fost emisă în anii 

1081–1082, iar cealaltă în 1082–1087; CBC, p. 204–205. 
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lase capitala şi treburile statului în grija mamei sale, Ana Dalassena, şi a fratelui său, 
Isac. Iar el a pornit campania militară împotriva invadatorilor, stabilindu-şi cartierul 
general la Tesalonic, „cetatea cea mare a lui Thesalos, unde s-a construit şi biserica 
măreaţă închinată marelui martir Dimitrie şi unde smirna care se prelinge pe mor-
mântul său venerabil aduce fără încetare tămăduieli miraculoase celor ce se apropie 
cu credinţă”123. 

 

 

Fig. 11. Alexios I Comnenul, EL histamenon nomisma, Tesalonic,  
SB 1905, p. 384; CBC 5.1, p. 205124. 

 
Referindu-se la tema iconografică a monedei, pe care o apreciază ca având un 

impact semnificativ, Michael F. Hendy sugerează că aceasta este un „ecou” al unei 
monede de aur (histamenon nomisma) emisă tot la Tesalonic de împăratul Mihail al 
IV-lea în circumstanţe asemănătoare125. Pe reversul monedei respective este înfăţişat 
arhanghelul Mihail înmânându-i împăratului labarumul126. Explicaţia plauzibilă pentru 
care Alexios I Comnenul preferă reprezentarea Sfântului Dimitrie alături de el pe 
reversul primelor sale monede emise la Tesalonic este că sfântul ocrotitor al oraşului 
era şi protectorul împăratului încă dinainte de urcarea sa pe tron. Mărturie stau 
sigiliile care ni s-au păstrat din perioada în care Alexios era ofiţer şi deţinea diferite 
funcţii în stat. Astfel, observăm că viitorul împărat foloseşte pe sigilii exclusiv imaginea 
acestui sfânt militar cunoscut şi cinstit în epocă, pe care el, general de succes şi 
reprezentant de seamă al aristocraţiei militare127, îl adoptă ca ocrotitor personal128.  
                                                 

123 „τὴν Θετταλοῦ μεγίστην πόλιν, ἐν ᾗ καὶ ὁ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου 
περικαλλὴς ναὸς ὠκοδόμηται, ὅπου καὶ τὸ μῦρον ἐκ τῆς ἐκείνου τιμίας σοροῦ βλύζον ἀεὶ μεγίστας 
ἰάσεις τοῖς μετὰ πίστεως προσιοῦσι παρέχει”; Anna Comnena, Alexias, p. 7656–59 [p. 96]. 

124 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
125 CBC, p. 189–190. 
126 Moneda este atribuită de David R. Sear lui Mihail al V-lea Calaphates (1041–1042); SB, p. 354. 
127 H.-G. Beck face referire la caracterul militar al monarhiei bizantine: din totalul de 88 de 

împăraţi principali, 30 au fost generali sau conducători de oşti (împăraţi militari), iar 18 din cei 30 au 
ajuns pe tron promovaţi de armată, pentru că au fost generali de succes; Hans-Georg Beck, op. cit., p. 72. 

128 Pe toate aceste sigilii, Sfântul Dimitrie este reprezentat în picioare, cu faţa, în costum 
militar, cu suliţă şi scut; BLS, vol. I, partea a III-a, Basel, 1972, p. 1490–1496. 
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Fig. 12. Alexios I Comnenul, sigiliu PB, BLS nr. 2707, vol. I, partea a III-a, p. 1494129. 
 
Cu siguranţă că şi „ecoul” acestei preferinţe personale a noului împărat este 

reflectat de primele monede emise la Tesalonic. Popularitatea de care se bucura 
sfântul s-a potrivit ca o mănuşă propagandei imperiale. Prin urmare, nu este exclus 
ca împăratul să fi dorit ca prin acest design să se folosească de notorietatea 
sfântului pentru a-şi promova propria imagine. Diferenţa care se observă între 
reprezentarea de pe sigiliu şi cea de pe monedă poate fi explicată prin însuşi 
contextul militar în care au fost emise monedele. Pe lângă labarum şi cruce, semne 
deopotrivă ale luptei şi biruinţei, elementul cheie al interpretării îl reprezintă sabia 
lungă cât jumătate din personaje, poziţionată în zona centrală, pentru a atrage 
atenţia asupra ei. Descrierile monedei pun sabia în mâna stângă a sfântului, dar 
însăşi poziţia ei este curioasă. Cred că alegerea acestui simbol al luptei armate este 
intenţionată pentru a transmite un mesaj clar: mandatul divin pe care împăratul îl 
are de la Dumnezeu prin intermediul Sfântului Dimitrie de a îi birui prin luptă pe 
vrăjmaşi130. Deşi mâna basileului nu se întinde spre sabie, ci atinge doar labarumul 
sau crucea pe care i le predă sfântul, mijlocul prin care va lupta şi va dobândi 
victoria este clar cel militar. Utilizarea acestei simbolistici de către Alexios nu este 
singulară. Dintre împăraţii anteriori, unchiul său, Isaac Comnenul (1057–1059), 
fusese mult mai explicit în a-şi exprima intenţiile sau a-şi avertiza adversarii131 prin 
intermediul iconografiei monetare (spre deosebire, de pildă, de Constantin al IX-lea 
Monomahul, împărat între 1042 şi 1055, care fusese mai discret). 

De altfel, alegerea basileului de a recurgere la luptă atunci când era necesar 
este ilustrată cel mai bine într-una dintre scurtele caracterizări pe care Ana Comnena 
le face tatălui ei: „Fiind din fire iubitor de pace, atunci când era silit de împrejurări 
                                                 

129 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
130 Bizantinii „cu siguranţă îşi considerau armata ca fiind braţul puternic al Dumnezeului 

creştin […]. Mai mult, în trecut existaseră perioade în care împăraţii bizantini folosiseră sentimentul 
religios ca pe o motivaţie a acţiunii militare”; Timothy E. Gregory, op. cit., p. 267. 

131 Cecile Morrisson, George Zacos, L’image de l’empereur byzantin sur le sceaux et les monnaies, 
extrait du catalogue de l’exposition: La monnaie, miroir des rois, Paris, 1978, p. 57–72, 61–62. 
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devenea foarte războinic.”132 Or, potrivit prinţesei bizantine, normanzii nu îşi doreau 
deloc pacea: Robert a fost înfrânt doar de propria sa moarte (1085), iar Bohemond 
s-a supus mult mai târziu şi doar atunci când a fost obligat de Alexios. 

 

 
 

Fig. 13. Constantin IX Monomahul (sabia este în mâna stângă), histamenon nomisma,  
SB 1831, p. p. 356133. 

 
Fig. 14. Isaac I Comnenul, histamenon nomisma, SB 1843, p. 360134. 

 
Totodată, împăratul era încredinţat că Sfântul Dimitrie, protectorul său personal, 

îl va conduce spre victorie. Într-un moment de restrişte (Bohemond, fiul lui Robert 
Guiscard, cucerise Castoria şi Trikala şi asedia Larissa – 23 aprilie 1083135), împă-
ratului i se arată chiar Sfântul Dimitrie: „Iar atunci când soarele a apus şi împăratul, 
obosit de o zi grea, şi-a căutat somnul, a avut un vis. Se făcea că se află în biserica 
marelui martir Dimitrie când, deodată, a auzit o voce care-i spunea: «Nu te mai 
frământa şi nu te mai plânge, mâine vei învinge.» I se părea că vocea aceasta venea 
la urechile lui de la una din icoanele atârnate în altare, pe care se afla pictat marele 
                                                 

132 „καὶ ἦν ὁ αὐτὸς κατὰ φύσιν μὲν εἰρηνικός, ἀναγκαζόντων δὲ τῶν πραγμάτων πολεμι-
κώτατος”; Anna Comnena, Alexias, p. 37191–92 [p. 182]. 

133 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
134 Sursa imaginii: ibidem. 
135 Eadem, Alexiada, p. 196, nota 2. 
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martir Dimitrie. Când s-a trezit, bucuros de această prezicere, auzită în vis, el l-a 
implorat pe sfânt şi a făgăduit, dacă va dobândi victoria asupra duşmanilor, să se 
întoarcă, descălecând la câteva stadii de Tesalonic şi mergând până aici nu călare, 
ci pe jos, încet, pentru a-l venera.”136 Este posibil ca această viziune să îl fi influenţat 
pe Alexios în menţinerea emisiunii monetare, numită într-un document din 1097 
staurohagiodemetrata137, şi după recucerirea Dyrrachium-ului, ca un simbol al luptei 
şi victoriei împotriva normanzilor138. 

Ioan al II-lea Comnenul (1118–1143) şi Manuel I Comnenul (1143–1180) 
vor prelua de la tatăl, respectiv bunicul lor tipologia acestei monede pentru a exprima 
apartenenţa la aristocraţia militară a familiei lor şi pentru a-şi cinsti sfinţii protectori 
(Sfântul Gheorghe în cazul lui Ioan şi Sfântul Teodor în cazul lui Manuel, ambii 
din categoria sfinţilor militari). 

 

 
Fig. 15. Ioan II Comnenul, EL aspron trachy, SB 1941, p. 391139. 

 
Deşi tema iconografică a sfântului militar s-a dovedit a fi una de succes, totuşi 

Alexios I nu o mai foloseşte după reforma monetară din 1092. În timpul celui de al 
doilea conflict bizantino-normand din anii 1107–1108, la Tesalonic vor fi emise 
monede având pe revers, în principal, imaginea împăratului încoronat de mâna lui 
Dumnezeu, de Maica Domnului sau a împăratului singur (în ordinea valorii metalului).  

                                                 
136 „ἐπεὶ δὲ ἥλιος κατέδυ αὐτὸς τὲ δι’ ὅλης κεκοπιακὼς τῆς ἡμέρας ὁ βασιλεὺς εἰς ὕπνον 

ἐτράπετο, ὄνειρος ἐφίσταται τούτῳ. Ἐδόκει ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ τεμένους τοῦ μεγαλομάρτυρος 
Δημητρίου ἑστάναι καὶ φωνῆς ἀκοῦσαι «μὴ λυποῦ μηδὲ στένε, αὔριον νικᾷς». Τὴν δὲ φωνὴν 
βάλλειν αὐτοῦ τὴν ἀκοὴν ᾤετο ἐκ μιᾶς τῶν ἐν τῷ τεμένει ἀπῃωρημένων εἰκόνων, ἐν ᾗ ὁ 
μεγαλομάρτυς Δημήτριος κατεγέγραπτο. Διυπνισθεὶς δὲ καὶ περιχαρὴς γεγονὼς ἐκ τῆς τοῦ 
ὀνείρου ταύτης ὀμφῆς ἐθεοκλύτει τὲ τῷ μάρτυρι καὶ προσυπισχνεῖτο, εἰ γένοιτό οἱ νίκην κατὰ 
τῶν ἐχθρῶν ἄρασθαι, αὐτόθι τὲ παραγενέσθαι καὶ πρὸ σταδίων ἱκανῶν τῆς πόλεως 
Θεσσαλονίκης οὐκ ἔφιππον, ἀλλὰ πεζῇ καὶ βάδην ἐρχόμενον εἰς τὴν αὐτοῦ ἐλεύσεσθαι προσκύ-
νησιν”; eadem, Alexias, p. 15556–58–15659–66 [p. 198]. 

137 CBC, p. 190. 
138 Michael F. Hendy consideră că miza conflictului cu normanzii – adică lupta imperiului 

pentru propria existenţă – reprezintă cea mai bună explicaţie pentru acest tip monetar; idem, Coinage 
and Money in the Byzantine Empire 1081–1261, Washington DC, 1969, p. 45. 

139 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
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Fig. 16. Manuel I Comnenul, EL aspron trachy, SB 1959, p. 395140. 

 
În relatarea acelei perioade la fel de dificile, Ana Comnena aminteşte de 

apariţia pe cer a unei comete cu o magnitudine importantă, vizibilă şi ziua141, inter-
pretată de mulţi ca un semn al sfârşitului conflictului normand. Totodată nu uită să 
menţioneze şi cinstea pe care împăratul o acorda sanctuarului marelui martir Dimitrie 
prin participarea la sărbătoarea anuală a acestuia (26 octombrie)142. O scurtă analiză 
tematică ne relevă faptul că, în perioada de după reformă, la Tesalonic ponderea 
emisiunilor în funcţie de metal a fost: o emisiune în aur, două în electrum, patru în 
bilon, una în cupru şi una în plumb. În ceea ce priveşte tema de pe avers, repre-
zentarea lui Hristos pe tron apare de patru ori [emisiunile de aur, electrum (două) şi 
bilon], urmată de cea a lui Hristos Pantocrator bust cu două apariţii (emisiuni de 
bilon şi cupru) şi cea a lui Hristos în picioare (o emisiune în bilon), ultimele două 
emisiuni fiind rezervate momentului încoronării lui Ioan al II-lea Comnenul (bilon – 
Hristos şi plumb – Sfântul Dimitrie). Iar în ceea ce priveşte tema de pe reversul 
monedelor, imaginea împăratului singur şi cea a împăratului încoronat de Sfânta 
Fecioară sunt la egalitate cu câte trei apariţii (în electrum şi bilon pentru tema cu 
Maica Domnului şi în bilon şi cupru pentru cealaltă), fiind urmate de tema cuplului 
imperial (două apariţii în bilon şi plumb) şi cea a împăratului încoronat de mâna lui 
Dumnezeu (emisiunea de aur). Se poate observa intenţia lui Alexios în promovarea 
temei favorite pentru avers, Hristos pe tron, precum şi preferinţa pentru reprezen-
tarea Maicii Domnului, faţă de care avea o evlavie deosebită, în detrimentul temei 
predilecte înainte de reformă la Tesalonic, anume reprezentarea Sfântului Dimitrie, 
care apare o singură dată pe avers, încoronându-l pe Ioan al II-lea Comnenul (Fig. 
18). Această schimbare în tematica monedelor emise de acelaşi împărat în condiţii 
asemănătoare poate fi explicată prin creşterea evlaviei pe care împăratul o manifesta 
faţă de Fecioara Maria. Afirmaţia aceasta poate fi demonstrată prin intermediul 
unei menţiuni pe care Ana Comnena o face referitor la un detaliu din arhitectura 
palatului Vlaherne. Este bine cunoscut faptul că acesta se afla în vecinătatea celebrei 
                                                 

140 Sursa imaginii: ibidem. 
141 Anna Comnena, Alexias, p. 36891–96 [p. 178]. 
142 Ibidem, p. 37045–46 [p. 180]. 
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biserici închinate Maicii Domnului din Vlaherne, în care se păstra acoperământul 
acesteia, numit omofor, despre care deja am amintit143. Ilustra fiică a lui Alexios, 
descriind dormitorul imperial, spune: „Această cameră împărătească în care dormea 
pe atunci împăratul se afla în stânga capelei palatului înălţată întru cinstea Maicii 
Domnului, deşi mulţi îi dădeau numele marelui martir Dimitrie.”144 Confuzia 
apropiaţilor împăratului, care nu poate fi întâmplătoare, demonstrează ataşamentul 
lui basileului faţă de cei doi sfinţi, cu accent pe cinstea mai mare acordată Născătoarei 
de Dumnezeu. 

O altă posibilă explicaţie pentru „dispariţia” Sfântului Dimitrie de pe monedele 
emise la Tesalonic este motivaţia ideologic-religioasă a conflictului, prilejuită de 
amănunte din viaţa sfântului. O succintă privire asupra acesteia ne dezvăluie că sfântul 
martir a fost ofiţer în armata romană în timpul Tetrarhiei şi că a fost omorât pentru 
vina de a fi creştin în timpul persecuţiei lui Diocleţian în cetatea Tesalonic, aflată 
atunci sub conducerea lui Maximian Galerius, din ordinul acestuia, în perioada 
303–311145. Deşi nu aminteşte de Sfântul Dimitrie, în Despre moartea persecutorilor, 
Lactanţiu face un amplu portret al lui Maximian Galerius în tuşe preponderent 
negative. Astfel, „cât despre celălalt Maximian (Galerius), pe care Diocleţian şi-l 
făcuse ginere, a fost mai rău nu doar decât cei doi tirani pe care timpurile noastre 
i-au cunoscut, ci decât toţi ticăloşii care au existat (vreodată). Colcăiau în el cruzimea 
naturală a unei fiare şi o sălbăticie străină sângelui roman.”146 Acesta uneltea împotriva 
socrului său, Diocleţian, şi dorea să pună mâna singur pe putere, considerându-se 
un al doilea Romulus147, deşi era duşman chiar al numelui de roman148. El avea să 
moară în urma unei boli cumplite, primită – considera Lactanţiu – ca pedeapsă 
pentru ticăloşiile sale149. Încă de la începutul domniei sale ca augustus (305/306), 
Galerius i-a fost ostil lui Constantin cel Mare150, pe care ar fi plănuit să îl omoare. 
Din fericire, „mâna lui Dumnezeu îl proteja pe Constantin. Şi tot El l-a eliberat din 
mâinile lui Galerius într-un moment dificil.”151 Constantin, „călărind cu o iuţeală 
de necrezut”152, a fugit de la curtea tiranului ca să îşi vadă tatăl, Constantius, aflat 
                                                 

143 Vezi nota 117. 
144 „ὁ δέ τοι βασιλικὸς κοιτωνίσκος οὗτος, οὗπερ οἱ βασιλεῖς ἔτυχον εὐναζόμενοι, κατὰ 

τὴν εὐώνυμον κεῖται πλευρὰν τοῦ ἐπ ̓ ὀνόματι τῆς Θεομήτορος ἀνεγηγερμένου τεμένους κατὰ τὰ 
ἀνάκτορα, κἂν οἱ πολλοὶ τὸ τοῦ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου ὄνομα ταύτῃ ἐπέγραφον”; Anna 
Comnena, Alexias, p. 37376–79 [p. 185–186]. 

145 Klaus M. Girardet, De la persecuţie la recunoaştere. Roma şi creştinii în perioada diocle-
ţiano-constantiniană, în Cruce şi misiune. Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii 
religioase şi apărători ai Bisericii, vol. II, Bucureşti, 2013, p. 97–108; Viaţa şi Acatistul Sfântului Marelui 
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Bucureşti, 2012. 

146 Lactanţiu, Despre moartea persecutorilor, trad. Cristian Bejan, Iaşi, 2011, 9.1–2, p. 61. 
147 Ibidem, 9.9, p. 61; 20.4, p. 89. 
148 Ibidem, 27.8, p. 107. 
149 Ibidem, 35.3, p. 123. 
150 Ibidem, 19.4, p. 87. 
151 Ibidem, 24.5, p. 97. 
152 Ibidem, 24.8, p. 99. 
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pe patul de moarte. După decesul acestuia din urmă, Maximian Galerius a fost 
nevoit să accepte ridicarea lui Constantin la rangul de cezar în locul lui Constantius. 
Deşi Constantin şi Galerius nu s-au întâlnit ulterior în confruntare directă, moartea 
tiranului în 311 a netezit drumul spre domnie al celui dintâi, care a reuşit în scurt 
timp după aceea să îşi înlăture aproape toţi rivalii şi să oprească şirul persecuţiilor 
în Imperiul Roman. Cu toate că în timpul lui Alexios I trecuseră deja 700 de ani de 
la evenimentele relatate de Lactanţiu, propaganda imperială pare să se fi folosit din 
plin de notorietatea vieţii Sfântului Dimitrie. Astfel, se remarcă o apropiere, deloc 
întâmplătoare, între imaginea lui Robert Guiscard în viziunea Anei Comnena şi cea 
lui Maximian Galerius, ca exponenţi ai tipologiei tiranului, în contrast cu cea a lui 
Alexios I Comnenul, considerat un alt Constantin. Epitetele folosite de Lactanţiu la 
adresa lui Galerius se regăsesc în mare parte şi în Alexiada, care îl înfăţişează pe 
Robert Guiscard ca pe un uzurpator mânat de ticăloşie, care dorea acapararea 
tronului roman153. Inventarea de către fiica lui Alexios a conflictului dintre normand 
şi socrul său în capitolul al XI-lea al cărţii întâi nu mai pare doar o simplă fantezie, 
ci se înscrie deja într-un model154. Aceluiaşi model par să i se subscrie şi momen-
tele din cartea a patra: incendierea bisericii Sfântului Mihail/Nicolae155 şi fuga 
norocoasă a lui Alexios I, care scapă cu ajutorul calului său şi al proniei divine156. 
Dacă adăugăm la acestea moartea normandului în urma unei boli, de care Ana nu 
era sigură157, şi asemănarea cu Constantin cel Mare a Comnenului158, nu ne aflăm 
oare în faţa unei construcţii ideologice? Prin urmare, în logica acestei ideologii, 
Sfântul Dimitrie are rolul de simbol al proniei divine în conflictul Alexios I – 
Robert Guiscard. Odată cu încheierea conflictului prin moartea lui Robert, se 
împlineşte şi rolul simbolic al sfântului, care nu va mai apărea pe monedele post-
reformă, cu o singură excepţie, deja notată. 

O altă noutate în peisajul monetar al secolului al XI-lea, care apare odată cu 
reforma monetară din anul 1092, o reprezintă singurul exemplu de monedă imperială 
„de familie”159. Este vorba despre emisiunea de încoronare a lui Ioan al II-lea 
Comnenul160 sau emisiunea dinastică a casei Comnenilor. Monedele emise în electrum 
şi bilon (aspron trachy nomisma), precum şi în plumb (tetarteron nummion) au aceleaşi  
                                                 

153 Anna Comnena, Alexias, p. 3416–18 [p. 41]; p. 12129–34 [p. 153]. 
154 Ibidem, p. 3672–73–3960 [p. 43–47]. 
155 Ca expresie a iraţionalităţii persecuţiei împotriva unor oameni lipsiţi de apărare; ibidem,  

p. 13441–46 [p. 171]. 
156 Ibidem, p. 13615–21 [p. 173–174]. 
157 Ibidem, p. 17960–18061–62 [p. 231]. 
158 „καὶ ἔγωγε τοῦτον τρισκαιδέκατον ἂν ἀπόστολον ὀνομάσαιμι, καίτοι τινὲς Κωνσταντίνῳ 

τῷ μεγάλῳ τοῦτο τὸ κλέος προσάπτουσιν, ἐμοὶ δὲ δοκεῖ ἢ σὺν τῷ Κωνσταντίνῳ τῷ αὐτοκράτορι 
τετάχθαι τοῦτον, ἢ εἴ τις φιλονεικείη, ἔστω μετά γε Κωνσταντῖνον ἀπόστολος ἅμα καὶ βασιλεὺς 
ὁ Ἀλέξιος.” „Eu l-aş numi al 13-lea apostol. Deşi unii dau acest titlu lui Constantin cel Mare, eu socot 
că Alexios poate fi pus în acelaşi rând cu împăratul Constantin sau, dacă alţii vor să-l conteste, după 
Constantin este şi el în aceeaşi măsură apostol şi împărat”; ibidem, p. 45717–21 [p. 293]. 

159 CBC, p. 192. 
160 Philip Grierson, Byzantine Coins, London, 1982, p. 215. 
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Fig. 17. Alexios I Comnenul, BI aspron trachy, SB 1916, p. 386161. 

 
Fig. 18. Alexios I Comnenul, PB tetarteron emis la Tesalonic (Sfântul Dimitrie)  

în 1092/1093, CBC 37, p. 234162. 
 

teme iconografice. Astfel, pe aversul monedei este reprezentat Hristos în picioare 
cu Evanghelia în mână, încoronându-l pe Ioan al II-lea, înveşmântat în costumul de 
ceremonie, cu labarum în dreapta şi glob cruciger în stânga. Singura excepţie este 
tetarteronul de plumb emis la Tesalonic, care în locul Mântuitorului îl are reprezentat 
pe Sfântul Dimitrie163. Reversul monedelor este dominat de chipurile cuplului imperial: 
Alexios Comnenul şi Irina Ducaina164, împăratul fiind identificat cu apelativul 
despot, iar împărăteasa Irina cu titlul de augusta.  
                                                 

161 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
162 Sursa imaginii: ibidem. 
163 Emiterea monedei la Tesalonic este explicaţia pentru care Sfântul Dimitrie apare alături de 

Ioan al II-lea, ca semn al continuităţii dintre domnia tatălui şi cea a fiului. 
164 Deşi o prezenţă discretă în viaţa publică a imperiului, conform Alexiadei, augusta Irina îl 

însoţea pe Alexios în deplasările sale, câteodată „silită” (παρεβιάσατο, Anna Comnena, Alexias,  
p. 36479). Motivele pentru care augusta Irina era nevoită să îl însoţească pe Alexios erau: boala de 
picioare a împăratului (podagră) şi numeroasele comploturi care îi ameninţau viaţa: „διὰ ταῦτα καὶ 
πάντα ἐν πᾶσιν ἦν ἡ ἐμὴ μήτηρ τῷ δεσπότῃ μου καὶ πατρί, καὶ νύκτωρ ἄγρυπνον ὄμμα καὶ ἡμέρας 
περιφανέστατος φυλακτὴρ καὶ τραπέζης καιροῖς ἀντίδοτος ἀγαθὴ καὶ τῆς ἀπὸ τροφῶν ἀδικίας 
φυγαδευτήριον φάρμακον.” „De aceea mama mea era totul pentru stăpânul şi tatăl meu: noaptea un 
ochi neadormit, ziua un paznic desăvârşit, un antidot bun pentru pericolele mesei şi o pavăză salvatoare 
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Tema aleasă de împărat cu ocazia emiterii acestor monede165 arată bucuria 
evenimentului naşterii lui Ioan, care asigura continuitatea dinastiei Comnenilor166. 
Odată cu naşterea acestuia, trecută cam repede cu vederea în Alexiada, Constantin 
Ducas este, cu discreţie, înlăturat de la domnie. Astfel, Alexios asigură familiei sale 
continuitatea pe tronul imperial. Cred că este necesar ca mesajul transmis de 
această monedă să fie citit de la revers spre avers, în ordine cronologică. Fericiţii şi 
evlavioşii părinţi, stăpânul Alexios şi augusta Irina, în haine de sărbătoare, 
încadrează crucea patriarhală într-o postură care aminteşte de reprezentarea 
sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena167. Este o aluzie clară la începutul unei noi 
ere. Doi reprezentanţi ai celor mai puternice familii din imperiu la vremea 
respectivă, Comnenos şi Ducas, ambele cu ascendente imperiale, susţin simbolul 
creştinismului şi, în acelaşi timp, al puterii imperiului, ca într-un legământ pe care 
şi-l iau solemn înaintea lui Dumnezeu. Rodul unirii lor, tânărul Ioan, viitorul 
împărat, este binecuvântat de Hristos pe aversul monedei. Alianţa Comneno-Ducas 
era astfel legitimată în faţa oamenilor şi a lui Dumnezeu. Mulţumirea factorilor de 
putere interni din cele două familii şi a aliaţilor lor este probată de îndelungatele 
domnii ale lui Ioan al II-lea şi Manuel I, care o continuă pe cea a tatălui şi, 
respectiv, a bunicului până în 1080. Tema iconografică a acestei monede poate fi 
considerată ca fiind reprezentativă pentru politica internă a lui Alexios I 
Comnenul168. O interesantă reproducere în culori a aceleiaşi teme dinastice poate fi 
admirată prin intermediul unei miniaturi din Psaltirea Barberini, aflată în Biblio-
teca Vaticanului169. 

Pe lângă personaje, monedele lui Alexios I Comnenul conţin o serie de redări 
ale unor obiecte, care, prin încărcătura lor simbolică, ajută la înţelegerea mesajului 
                                                                                                                            
împotriva otrăvirii hranei”; ibidem, p. 36629–33 [p. 175]. „καὶ ἡμεῖς δέ, ὅσοι περὶ τὸν αὐτοκράτορα 
εὖνοι, περὶ τὴν ἐκείνου φρουρὰν διεπονούμεθά τε καὶ συνηρόμεθα τῇ δεσποίνῃ καὶ μητρὶ ἕκαστος 
ὡς εἶχεν ὅλῃ ψυχῇ καὶ γνώμῃ μὴδ ̓ ἐπινυστάζοντες ὅλως.” „Iar noi, care eram cu toţii devotaţi împă-
ratului, o ajutam să vegheze asupra lui pe stăpâna şi mama noastră, o ascultam cât mai bine puteam, 
din tot sufletul şi din toată inima, fără să aţipim niciodată”; ibidem, p. 36642–45 [p. 175]. 

165 Emiterea lor a coincis cu reforma monetară şi începutul indictionului (1092). Semnificaţia 
simbolică este clară: marchează începutul unei noi ere, dinastia Comnenilor. Monedele aspron trachy 
şi tetarteron au cunoscut cea mai largă difuzare în rândul populaţiei, prin urmare împăratul dorea să 
se asigure că supuşii săi vor afla toţi de intenţiile sale. 

166 „Sub Alexios, partidul militar şi marii proprietari de pământ din provincii au triumfat asupra 
birocraţilor şi regimului politic din capitală; în acelaşi timp, epoca tulburărilor a luat sfârşit”; A.A. Vasiliev, 
op. cit., p. 374. 

167 Cu toate acestea, este posibil ca modelul pentru această reprezentare să fie mult mai 
apropiat de epoca lui Alexios. Este vorba despre un mozaic dinastic al familiei împăratului Vasile I 
(867–886), descris de Constantin Porfirogenetul, care înfăţişează familia imperială în adoraţie în faţa 
crucii, vezi André Grabar, op. cit., p. 100. 

168 Conform opiniei lui T. Gregory, Alexios I Comnenul este cel care consacră în imperiu 
sistemul de conducere bazat pe legături de familie; Timothy E. Gregory, op. cit., p. 273. Din perioada 
Comnenilor şi până în veacul al XV-lea, principiul dinastic va fi regula dominantă în asigurarea 
succesiunilor la tron; Hans-Georg Beck, op. cit., p. 86. 

169 Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. gr. 372, f. 5r; https://digi.vatlib.it/view/MSS_ 
Barb.gr.372. 
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transmis prin intermediul iconografiei monetare. Încercarea de clasificare a acestor 
reprezentări, în funcţie de apariţia obiectelor în spaţiul monedei, are următorul 
rezultat: globul cruciger apare de 29 de ori, sceptrul, sub diferite forme (cu labarum, 
cruce, stea sau pietre preţioase), apare de 24 de ori, labarumul – de 20 de ori, tronul 
(cu spate sau fără) – de 18 ori, crucea patriarhală (sau de pe Golgota) apare de 
şase ori, sabia – de patru ori, akakia170 (anexikakia) – de patru ori, steaua – de trei 
ori şi mâna lui Dumnezeu – de trei ori. Aceste obiecte-simbol sunt figurate în strânsă 
relaţie cu personajul principal al imaginii, fie singure, fie împreună. Apariţia lor 
provoacă mintea spre înţelegerea mesajului scenei privite, mai ales că, în cultura 
creştină, aşa cum afirma preotul Gabriel Herea, imaginea şi valoarea ei simbolică 
sunt nedespărţite171. Astfel, globul cruciger, cel mai folosit dintre obiectele-simbol 
pe aceste monede, reprezintă încreştinarea simbolului puterii universale a impera-
torului roman172. Folosit ca atare pe monedele lui Gordian al III-lea (238–244), el 
apare pentru prima dată cruciger pe o emisiune monetară din timpul lui Teodosie al 
II-lea (408–450) şi se va generaliza.  

 

 
Fig. 19. Teodosie al II-lea, AU aureus emis la Constantinopol, RIC X 257173. 

 
Globul cruciger devine o parte integrantă a însemnelor imperiale, alături de 

sceptru, cel de-al doilea obiect ca număr de apariţii pe monedele lui Alexios. Semn 
imperial tradiţional, sceptrul face trimitere şi la puterea de judecător a împăratului, 
dar este folosit în perioada romană şi ca semn al victoriei şi al consulatului174. 
                                                 

170 Akakia, un săculeţ cilindric de mătase purpurie, conţinând pământ, înlocuieşte în peisajul 
monetar mappa, începând cu Iustinian al II-lea (685–695 şi 705–711). Ea simboliza natura trecătoare 
a omului şi era purtată de împăraţi cu ocazia procesiunilor de Florii, Paşte şi Rusalii; Pierre Bastien, 
Le buste monétaire des empereurs romains, Wetteren, 1992, p. 540; The Oxford Dictionary of Byzantium, 
vol. I, New York, Oxford, 1991, p. 42. 

171 Gabriel Herea, Simbolul în icoana de tradiţie bizantină – note hermeneutice, în „Studii 
teologice”, s. a III-a, anul VII, 2011, nr. 4, Bucureşti, 2011, p. 182. 

172 Pierre Bastien, op. cit., p. 527–528. 
173 J.P.C. Kent,  The Roman Imperial Coinage (aici şi în continuare: RIC) , vol. X, London, 1994, 

p. 259. Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
174 Pierre Bastien, op. cit., p. 419–420. 
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Iniţial atribut al lui Jupiter, sceptrul va fi şi el încreştinat, dând naştere sceptrului 
cruciger, care apare pentru prima dată în peisajul monetar pe multiplul de argint 
emis de Constantin cel Mare la Ticinum cu ocazia decenaliilor (315)175. Genera-
lizarea sceptrului cruciger nu va duce la dispariţia celorlalte reprezentări, astfel că, 
pe monedele studiate, sceptrul cruciger apare de unsprezece ori, cel cu labarum de 
şase ori, la egalitate cu cel având pietre preţioase şi urmat de o apariţie singulară a 
unui sceptru cu stea. Prin excelenţă semnul lui Constantin cel Mare176, labarumul 
este asociat imaginii împăratului. El reprezintă continuitatea imperiului creştin şi 
legătura cu fondatorul său. Steagul victoriei de la Pons Milvius rămâne simbolul 
biruinţei creştine asupra oricărei tiranii. Prezenţa labarumului sugerează că imaginea 
împăratului purtător se substituie simbolic prototipului împăratului ideal. Moneda 
lui Teodosie al II-lea (Fig. 20) ne oferă primul exemplu în acest sens. Cu deose-
birile normale pentru epoca în care a fost emisă, reversul monedei lui Alexios ne 
prezintă o remarcabilă continuitate. 

 

 

Fig. 20. Teodosie al II-lea, AU aureus emis la Tesalonic în 424/425,  
RIC X 362, vol. X, p. 267177. 

 
Parte a retoricii imperiale din epoca emiterii lor, fiecare monedă aminteşte 

privitorului de prototipul ei. Indiscutabil creştine, atât prima, cât şi a doua reprezentare 
                                                 

175 Patrick M. Bruun, The Roman Imperial Coinage, vol. VII, Constantine and Licinius A.D. 
313–337 (în continuare: RIC), ed. C.H.V. Sutherland, R.A.G. Carson, London, 1966, Ticinum 36, p. 364. 

176 „Constantin a descoperit tuturor semnul acela mântuitor – atât prin viu grai, cât şi prin 
inscripţii pe piatră – şi a înălţat chiar în inima oraşului împărătesc un monument triumfal în amintirea 
biruinţei avute asupra duşmanului, monument în care a pus să se scrie lămurit, cu litere săpate, de 
neşters, că acesta se dovedise să fie semnul izbăvitor al statului roman şi ocrotitorul împărăţiei întregi. 
2. Şi a mai poruncit să se aşeze neîntârziat în mâna propriei statui, înălţată într-unul din locurile cele 
mai umblate ale Romei, o lance lungă în chipul crucii, adăugând poruncă să se sape dedesubt, cu slove 
latineşti, cuvânt cu cuvânt, următoarea inscripţie: «Prin acest semn mântuitor – adevărata dovadă a 
bărbăţiei – am izbăvit eu oraşul vostru de sub jugul tiranului, redându-vă libertatea; şi, izbăvindu-vă, 
am redat atât senatului, cât şi poporului roman, însemnătatea şi strălucirea lor de odinioară»”; Eusebiu 
de Cezareea, Viaţa împăratului Constantin şi alte scrieri, trad. Radu Alexandrescu, Bucureşti, 20122, 
I/XL.1, 2, p. 109. 

177 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
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utilizează câte un simbol de legătură cu lumea spirituală, cu Dumnezeu: steaua în 
opt colţuri, respectiv mâna lui Dumnezeu. 

 

 

Fig. 21. Alexios I Comnenul, AU hyperpyron nomisma emis la Tesalonic în 1092–1118,  
SB 1924, p. 387178. 

 
Semn al stăpânirii şi judecăţii universale, tronul apare ca obiect care îl însoţeşte 

doar pe Hristos (inclusiv atunci când este cu Maica Domnului)179. Am observat 
deja preferinţa lui Alexios, mai ales după reforma monetară, de reprezentare a lui 
Hristos pe tron, cu implicaţiile menţionate anterior. Lectura elementelor simbolice 
din Figura 21 face trimitere la momentul încoronării lui Alexios I Comnenul pe 
tronul imperial180, ca urmaş al lui Constantin cel Mare. Hristos pe tron este simbolul 
întronării, în acelaşi timp arhetip şi garant veşnic al stăpânirii vremelnice. 

Crucea numită patriarhală care apare pe monedele studiate este simbolul trium-
fului deplin asigurat şi dorit de Dumnezeu. Ea se constituie în cel mai puternic 
simbol folosit în arta creştină, inclusiv pe monede181. 

Reprezentarea simultană a unor simboluri pe două emisiuni a căror semnificaţie 
este în discuţie ne poate ajuta în validarea unei concluzii. Astfel, în anii 1087–
1092, la Tesalonic, Alexios emite o monedă de argint, tetarteron nomisma, care 
reprezintă pe avers imaginea lui Hristos pe tron cu Evanghelia în mână, iar pe 
revers bustul împăratului cu sceptru-labarum în dreapta şi akakia în stânga. În 
câmpul reversului sunt două stele simetrice faţă de bustul imperial182. O monedă 
similară, dar nelistată în cataloage a apărut la o licitaţie în anul 2002. Este vorba 
despre o emisiune în electrum, trachy nomisma, care îl reprezintă pe avers pe 
Hristos pe tron, cu semiluna în stânga şi dreapta nimbului, iar pe revers bustul 
                                                 

178 Sursa imaginii: ibidem. 
179 După domnia lui Leon VI (886–912), doar Hristos va mai fi reprezentat pe tron în icono-

grafia monetară, vezi Françoise Dumas, Le trône des rois de France et son rayonnement, în La monnaie. 
Miroir des rois, Paris, 1978, p. 232. 

180 André Grabar, op. cit., passim. 
181 Gabriel Herea, op. cit., p. 192. 
182 CBC, p. 209. 
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imperial cu akakia în dreapta şi glob simplu în stânga; mâna lui Dumnezeu îl 
încoronează din lateral stânga. În câmpul reversului sunt două stele simetrice183. La 
acestea se adaugă emisiunea în electrum, aspron trachy nomisma, de la Tesalonic, 
din 1105–1106, care îl înfăţişează pe avers pe Hristos pe tron cu spătar, iar pe 
revers pe Alexios încoronat de Maica Domnului, între ei fiind figurată o stea. 
Michael F. Hendy, comentând iconografia acestei emisiuni, o interpretează ca fiind 
ecoul apariţiei pe cer a cometei despre care aminteşte Ana Comnena în Alexiada184. 

 

 

Fig. 22. Alexios I Comnenul, El aspron trachy nomisma, emis la Tesalonic în 1105–1108,  
SB 1927, p. 387; CBC 23c, p. 225185. 

 
Problema de interpretare a iconografiei acestor emisiuni o constituie stelele 

figurate în câmpul monedelor. În perioada romană imperială, steaua şi semiluna erau 
simboluri ale veşniciei. De aceea ele erau figurate alături de împăraţii apoteozaţi. În 
timp, aceste simboluri vor fi folosite şi în imaginile din timpul vieţii, cu acelaşi 
înţeles simbolic: eternitatea186. Cele două stele care însoţesc bustul lui Alexios pe 
cele două emisiuni de dinaintea reformei amintesc de moneda de aur bătută de 
Constantin al IX-lea Monomahul (Fig. 13). Emisiunea respectivă a fost pusă în legătură 
cu apariţia pe cer a unei supernove în acea perioadă. La o analiză mai atentă a unor 
surse contemporane, observăm că modul simetric de reprezentare a celor două stele 
şi stilul lor îşi au corespondentul în miniaturile prezente în două manuscrise: 
Psaltirea lui Teodor şi Psaltirea Barberini, menţionate anterior. Numeroasele miniaturi 
din aceste codice ilustrează pasaje din Scriptură sau vieţile sfinţilor. Având în vedere 
faptul că cel puţin Psaltirea Barberini a fost alcătuită pe cheltuiala lui Alexios I 
Comnenul şi a familiei sale, deci susceptibilă să conţină reprezentări oficiale sau 
măcar agreate la nivel simbolic, cred că nu este hazardată comparaţia stilistică între 
iconografia manuscriselor şi cea monetară. Simbolul „stea cu opt colţuri”, identic 
                                                 

183 https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=16887#. 
184 Cometa a strălucit pe cer timp de 40 de zile şi 40 de nopţi; Ana Comnena, Alexiada, XII.IV.1, 

p. 178. Vezi interpretarea lui Michael F. Hendy, Coinage and Money, p. 129. 
185 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
186 Pierre Bastien, op. cit., p. 683–684. 
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în ceea ce priveşte modul de reprezentare, apare în cele două manuscrise întot-
deauna în câmp semicerc sau sfert de cerc albastru, singur sau multiplicat de două 
sau mai multe ori. El diferă ca mod de realizare de reprezentarea soarelui, care 
apare de câteva ori şi cu care nu poate fi asociat. Astfel, interpretarea cea mai la 
îndemână este cea referitoare la sfera celestă. În câteva scene este posibilă această 
interpretare, să-i spunem „decorativă”. Numai că atrage imediat atenţia asocierea 
acestui simbol cu alte elemente, care conduc spre citirea unui mesaj inteligibil 
referitor la sfera spirituală. Astfel, asocierea dintre o stea, mână şi raze este prezentă 
de 29 de ori în Psaltirea lui Teodor şi de unsprezece ori în Psaltirea Barberini; iar 
asocierea trei stele (Trinitatea?), mână şi raze apare de douăsprezece şi, respectiv, 
paisprezece ori în cele două manuscrise. De fiecare dată, ele exprimă vizual 
binecuvântarea sau lucrarea lui Dumnezeu. Imaginea lui Hristos în picioare, pe tron 
sau bust Pantocrator (cu Evanghelie sau sul în mâna stângă) este asociată cu stelele 
(una, trei sau mai multe – până la paisprezece) de opt ori în Psaltirea lui Teodor şi 
de două ori în Psaltirea Barberini. Cea mai apropiată analogie cu iconografia 
imperială de pe monedele lui Constantin al IX-lea Monomahul şi Alexios I Comnenul 
este reprezentarea lui Hristos bust din Psaltirea lui Teodor, f. 88. 

 

 
Fig. 23. Psaltirea lui Teodor, Hristos binecuvântând, încadrat de două stele187. 

 
Corespondentul monetar al acestei figurări simbolice poate fi identificat pe o 

monedă emisă în timpul lui Manuel I Comnenul. Modul de reprezentare şi asocierea 
elementelor grafice lasă loc interpretării simbolului „stea cu opt colţuri” ca simbol 
al Împărăţiei lui Dumnezeu. În această logică, dacă luăm în considerare că ideologia 
politică bizantină postula imperiul ca fiind o imagine a Împărăţiei divine, explicaţia 
                                                 

187 http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_19352_fs001r. 
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scenei „stelate” devine evidentă: împăratul înfăţişat cu atributele puterii sale tem-
porale188 este oglindă a Împăratului celui veşnic, iar împărăţia pe care o evocă – a 
Împărăţiei cereşti a lui Dumnezeu. În ceea ce priveşte a doua reprezentare (Fig. 22), 
putem observa că nu mai avem de-a face cu simbolul „stea cu opt colţuri”, ci cu o 
stea cu şase colţuri. Punctarea evidentă a colţurilor poate fi un indiciu de interpretare. 
Sublinierea acestui element atrage atenţia asupra semnificaţiei sale, care cred că 
este monograma lui Hristos. În această cheie simbolică, steaua îl întruchipează pe 
Hristos, sub a cărui stăpânire cerească Alexios este confirmat ca împărat189.  

 

 
Fig. 24. Manuel I Comnenul, EL aspron trachy nomisma emisă la Constantinopol,  

SB 1959, p. 395190. 
 
Ideologia imperială nu avea nevoie de apariţia unei comete ca să pună în 

circulaţie astfel de imagini. Evenimentul ceresc putea fi cel mult un pretext. De altfel, 
relatarea Anei Comnena lasă de înţeles că împăratul nu acordase o atenţie deosebită 
cometei: „Împăratul însă nu era nicidecum tulburat de asemenea lucruri, socotind 
că ele se datorează unor cauze naturale, dar i-a întrebat totuşi pe cei ce erau 
cunoscători în această privinţă.”191 Prin urmare cred că este puţin probabil ca acea 
cometă să fie înfăţişată pe moneda împăratului, care se arătase nu numai ostil 
astrologiei, ci şi apărător înfocat al Ortodoxiei. Oricât ar fi dorit împăratul să câştige 
la capitolul imagine prin folosirea acestui semn192, în sine, apariţia cometei era 
considerată ca fiind de rău augur. Însăşi Ana se pare că pune în legătură cometa cu 
finalul domniei tatălui său. Chiar dacă nu se exprimă în acest sens, ea dă de înţeles 
acest lucru prin graba cu care doreşte să încheie subiectul, precum şi prin relatarea 
                                                 

188 Akakia reprezintă, aşa cum am arătat mai sus, vremelnicia, globul – universalitatea, 
labarumul – caracterul creştin, iar mâna face aluzie la momentul încoronării. 

189 De altfel, scena înfăţişată pe monedă este un exemplu de reprezentare a momentului 
încoronării, aşa cum demonstrează André Grabar, op. cit., p. 112–113. 

190 Sursa imaginii: Classical Numismatic Group, Inc., https://www.cngcoins.com/. 
191 „ὁ δὲ αὐτοκράτωρ μὴδὲ πάνυ τοῖς τοιούτοις προσέχων, ἀλλὰ φυσικῆς τινὸς ἐξηρτῆσθαι 

τὰ τοιαῦτα αἰτίας δοξάζων, ὅμως ἠρώτα τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα δεινούς”; Anna Comnena, Alexias, 
p. 36897–[2]5 [p. 178]. 

192 Ana Comnena transmite că interpretarea oficială a insolitei apariţii s-a făcut în sensul unei 
apropiate victorii asupra normanzilor; eadem, Alexiada, p. 178. 
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unui alt semn nefast: căderea statuii lui Constantin de pe coloana de porfiră. Acestea 
vor prevesti o serie de evenimente premergătoare declanşării suferinţei care a pricinuit 
moartea tatălui ei, „steaua atât de mare a universului”193. 
 

* 
Analiza simbolisticii monetare din vremea lui Alexios I Comnenul (1081–

1118) a permis conturarea unor aspecte ale propagandei imperiale din domnia sa. 
Astfel, împăratul se prezintă mai degrabă conservator decât reformator, dacă avem 
în vedere preferinţa pentru păstrarea modului clasic de reprezentare a imaginii sale. 
Lupta acestuia cu stigmatul de uzurpator îşi găseşte răspunsul în apelul la elemen-
tele simbolice arhaice ale puterii imperiale legitime, după cum am putut observa pe 
parcursul acestui studiu. Formaţia sa militară şi stilul autoritar se regăsesc la rândul 
lor bine redate în spaţiul monetar. În ansamblul ei, iconografia monetară ni-l 
dezvăluie pe basileu ca pe un conducător preocupat de imaginea sa. După cum afirmă 
Timothy E. Gregory, Alexios I este „exponentul unui fenomen tipic bizantin: împăratul 
care a ajuns pe tron când situaţia era mai gravă, a salvat imperiul de la dezastrul 
militar şi l-a adus pe un făgaş pe care avea să-l urmeze timp de un secol”194. Mone-
dele emise în timpul lui ne transmit imaginea clasică bizantină a conducătorului 
deopotrivă evlavios195 şi viteaz, care a fost preocupat de binele imperiului, căruia îi 
va asigura prin toate mijloacele, inclusiv prin luptă, pacea196 şi prosperitatea, în 
pofida piedicilor de tot felul pe care le-a întâmpinat197. Dar ele ne permit în acelaşi 
timp să surprindem şi particularităţile acestui împărat ambiţios. Am putut astfel 
observa cum Alexios impune pe monedele sale teme personale şi cum încearcă să îşi 
creeze o imagine pozitivă. Chiar dacă există numeroase izvoare scrise despre domnia 
întemeietorului dinastiei Comnenilor, monedele emise de acesta, fie şi numai prin faptul 
                                                 

193 „ἀπεβάλομεν τοσοῦτον φωστῆρα τῆς οἰκουμένης, τὸν μέγαν  Ἀλέξιον” – „am pierdut steaua 
atât de mare a universului, pe marele Alexios”; Anna Comnena, Alexias, p. 50431–32 [p. 356]. 

194 Timothy E. Gregory, op. cit., p. 265. 
195 „Orice faptă a împăratului va rămâne omenească, deoarece el este, întâi de toate, evlavios; 

este o faptă care i se adresează lui Dumnezeu”; Teofilact al Bulgariei, panegirist al lui Alexios I 
Comnenul, citat în Basile Tatakis, Filosofia bizantină, trad. Eduard Florin Tudor, ed. a II-a, Bucureşti, 
2013, p. 214. 

196 „Εἰρήνη μὲν γὰρ τέλος ἐστὶ πολέμου παντός.” „Pacea este ţelul oricărui război”; Anna 
Comnena, Alexias, p. 37185 [p. 182]. 

197 „καὶ καθάπερ ἀπὸ κέντρου τῆς Βυζαντίδος περιορχούμενος ηὔρυνέ τε τὸν κύκλον τῆς 
βασιλείας καὶ ἐκ μὲν ἑσπέρας τὸν Ἀδρίαν Πόντον ἔθετο ὅριον, ἐκ δὲ τῆς ἀνατολῆς Εὐφράτην καὶ 
Τίγρητα. Καὶ ἂν εἰς τὴν προτέραν εὐδαιμονίαν τὴν βασιλείαν ἀνενεώσατο, εἰ μή γε οἱ ἐπάλληλοι 
ἀγῶνες καὶ οἱ πυκνοὶ πόνοι καὶ κίνδυνοι (ἦν γὰρ καὶ ἀμφότερα ὁ αὐτοκράτωρ μεγαλοκίνδυνός 
τε καὶ πυκνοκίνδυνος) τοῦτον ἀπέστησαν τοῦ ὁρμήματος” – „şi rotindu-se în jurul Bizanţului luat 
ca centru, împăratul Alexios a lărgit cercul imperiului şi în Occident i-a dat ca graniţă Marea Adriatică, 
iar în Orient Eufratul şi Tigrul. Ar fi adus imperiul la înflorirea dinainte dacă războaiele, suferinţele şi 
primejdiile continue nu i-ar fi stăvilit avântul (căci împăratului îi plăcea să se expună unor primejdii 
mari şi dese)”; ibidem, p. 19318–24 [p. 249]. 
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Tabelul 
Tematica monedelor emise 

TEMĂ AV metal revers 

 AU EL AG BI CU PB întreg bust labarum sceptru 

Hristos pe tron cu 
Evanghelia în 
mână 

3 7 2 4 1  10 5 4 9 

Hristos 
Pantocrator (bust) 

1 2  5 9  7 7 3 7 

Bust al Maicii 
Domnului 

    1   2 2  

Bust al Maicii 
Domnului orantă 
cu Hristos 

  2     1  1 

Maica Domnului 
orantă în picioare 

  1    1  1  

Maica Domnului 
orantă în picioare 
cu Hristos 

  1        

Maica Domnului 
cu pruncul în braţe 

 1   1  2  1 1 

Ioan II Comnenul, 
încoronat de 
Hristos 

 1  3  2 4 2   

Cruce (cu globule, 
pietre preţioase 
sau litere) 

    3   2  2 

* LEGENDĂ:  
  AV – avers; AU – aur, EL – electrum, AG – argint, BI – bilon, CU – cupru, PB – plumb.  
  Cifrele indică incidenţa asocierilor dintre tema aversului (tip + variantă) şi tema reversului 

(tip + variantă). 
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1 
de Alexios I Comnenul* 

(revers) alte personaje 

glob 
cruciger cruce anexikakia stea sabie Maica 

Domnului
Sfântul 

Dimitrie mâna Irina 
Dukaina 

10 
 
 

1 1 1 2 3 2 3  

10 
 

2  1  4  1  

2 
 

        

1 
 
 

        

 
 

   1     

 
 
 

        

1 
 

        

 
 
 

6 4    1  6 

2 
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că s-au aflat sub strictul său control, contribuie la o mai bună înţelegere a temelor 
principale ale politicii imperiale de la finele veacului al XI-lea. De multe ori, aşa 
cum am observat, iconografia monetară îşi găseşte corespondentul în sursele scrise 
sau le poate completa pe acestea. Interdependenţa acestor două izvoare istorice, 
obiectul şi cuvântul scris, face posibilă o dialectică între ceea ce se vede şi ceea ce 
nu se vede, desigur cu rezerva că înţelesurile pe care credem că le desluşim astăzi 
pot surprinde sau nu realitatea vremurilor studiate. Dat fiind spaţiul restrâns al 
reprezentărilor monetare, realitatea astfel surprinsă este exprimată simbolic, iar 
înţelegerea simbolurilor este cea mai mare şi cea mai plăcută provocare pentru 
orice cercetător. 
 
 

THE MONETARY ICONOGRAPHY DURING THE REIGN OF  
ALEXIOS I KOMNENOS (1081–1118) 

Abstract 

The present study examines the coins minted during the reign of Alexios I 
Komnenos (1081–1118) from an iconographical point of view, in order to identify 
the message issued by the imperial authority through images. The study of the 
monetary iconography is preceded by an analysis of the work of Anna Komnene, 
the Alexiad, which represents the main written source for this period, in order to 
extract information concerning the importance of monetary resources. This is 
followed by short explanations regarding the role of monetary iconography in 
conveying messages of the imperial ideology during the late Roman and Byzantine 
era and a brief history of the monetary policy during the reign of Alexios I. The 
most important part of this study is dedicated to the proper analysis of the monetary 
graphic representations, interpreted in accordance with the chosen iconographic 
subject for the obverse and reverse of the coin, seen as a single, coherent discourse. 
Therefore, various types (with their versions) are being analyzed: Christ Pantocrator, 
Panagia, Saint Demetrius, as well as those dedicated to the coronation of John II 
Komnenos. The possible meanings of various symbolic objects depicted on the 
coins, such as the globus cruciger, labarum, sword, throne and star, are the subject 
of an investigation as well. All these are analyzed in accordance with the political 
and religious issues of that period. The conclusions emphasize the general conservative 
tendency of the Byzantine imperial ideology, together with the use, even at a small 
scale, of monetary symbolism as a means of expression. 

 
Keywords: coin; symbol; monetary iconography; imperial ideology; Alexios I 

Komnenos; the Komnenoi; Alexiad 
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Planşa 1.  Sfânta Sofia (Istanbul, Turcia), mozaic înfăţişându-l pe Hristos pe tron, alături de  
împăratul Constantin al IX-lea Monomahul şi împărăteasa Zoe  

(sursa: © Wikimedia Commons). 
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ORIGINEA REGATULUI. SPAŢIALIZĂRI SIMBOLICE ÎN 
ISTORIILE REGALE CASTILIENE DIN SECOLUL AL XIII-LEA 

MIANDA CIOBA* 

„Lo más permanente en un país es el espíritu del territorio. El hecho 
más trascendental de nuestra historia es el que se atribuye a Hércules 
cuando vino, y de un porrazo nos separó de África; y este hecho no 
está comprobado por documentos fehacientes. Todo cuanto viene de 
fuera a un país ha de acomodarse al espíritu del territorio si quiere 
ejercer una influencia real.”1 

 
Cele mai multe dintre istoriile regale hispanice, latine sau vernaculare, din 

secolul al XIII-lea până în secolul al XVI-lea, încep invariabil cu o interpretare 
continuistă a cărţii Genezei, 10–11. Iată cum sună acest pasaj în varianta pe care 
Alfons al X-lea al Castiliei o introduce în Istoria Spaniei (Estoria de España), mai 
bine cunoscută ca Prima cronică generală (Primera crónica general): „Moise a 
scris o carte numită Facerea, care povesteşte despre cum Domnul a făcut cerul şi 
pământul […] Şi înmulţindu-se păcatele celor coborâtori din Adam, a trimis Dumnezeu 
pe pământ potopul cel mare şi i-a pierdut pe toţi, astfel încât n-a mai rămas în viaţă 
decât Noe cu femeia şi cei trei fii ai lui, pe numele lor Sem, Ham şi Iafet […]. Iar 
fiii lui Iafet au primit în stăpânire pământurile de la munţii Amana şi Taurus, din 
Cilicia şi Siria cea Mare, care amândouă sunt în Asia, şi împreună cu acestea au 
moştenit toată Europa […]. Iar al cincilea fiu al lui Iafet numit Tubal, din care descind 
hispanii, a rătăcit împreună cu ai lui prin multe ţinuturi, până au ajuns la munţii 
Pirinei, care despart Spania cea mare de cealaltă Spanie, şi au locuit în văile munţilor 
şi dincolo de munţi, ridicând mulţime de neamuri şi aşezări ale cetubalilor.”2 

Recunoaştem în această formulă narativă, întinsă pe primele trei capitole ale 
istoriei şi completată cu abundente descrieri geografice, o schiţă de mitografie care 
explică natura comunităţilor politice primordiale prin relaţia lor cu patriarhii Bibliei, 
                                                      

* Universitatea din Bucureşti, Limbi şi Literaturi Străine; mianda.cioba@lls.unibuc.ro. 
 
1 „Ceea ce de-a lungul vremii şi în fiecare ţară din lume rămâne neschimbat este spiritul 

pământului. Întâmplarea transcendentă a istoriei noastre este gestul atribuit lui Hercule, care a venit şi 
dintr-o lovitură de măciucă ne-a desprins de Africa, un fapt neconfirmat de documente credibile. Tot 
ceea ce atinge fiinţa unei ţări venind din afara ei trebuie să intre în armonie cu spiritul pământului, 
dacă năzuieşte să lase cu adevărat o urmă asupra acesteia” [trad. n.]; Ángel Ganivet, Miguel de 
Unamuno, El porvenir de España, patru scrisori deschise publicate în 1898, în mai multe numere 
succesive ale ziarului „El defensor de Granada”; https://www.ensayistas.org/antologia/XIXE/ganivet/ 
ganivet4.htm. 

2 Primera crónica general ó sea Estoria de España, ed. Ramón Menéndez Pidal, vol. I, Madrid, 
1906, p. 4–6, i–iii [trad. n.]. 
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cu genealogia lui Iisus, dar şi, mai ales, cu teritoriul care se va converti în spaţiu al 
originilor şi izvor al identităţii pentru neamurile postdiluviene.  

Este bine ştiut că modul în care cronicarii, istoriografii şi agenţii culturii regale 
înţeleg şi folosesc trecutul pentru a explica şi a legitima proiecte şi dinamici politice 
de orientări diverse ţine de actualitatea imediată a actului scrierii istoriei. Prea puţin 
înclinaţi să se exprime despre prezent, din motive care nu vor suferi schimbări 
majore decât în secolul al XV-lea, când figurile autorităţii, în primul rând figura 
regală, vor coborî în spaţiul public pentru a fi revizuite din perspectiva noilor valori 
etico-politice puse în circulaţie de ideologia Renaşterii, istoriografii medievali 
recurg la trecut pentru a aşeza pe fundamente legitime un proiect de viitor.  

Alături de cronicile de la Saint-Denis (Grandes Chroniques de France), de 
istoriografia primilor Plantageneţi, de Cronicile Coroanei Aragonului sau de Chronica 
maiora a lui Matthew Paris, istoriile lui Alfons al X-lea al Castiliei constituie, prin 
amploare şi complexitate, întreprinderi care, aşa cum sugerează W. Brandt, au produs 
schimbări semnificative în procesul de scriere a istoriei, au reconfigurat raporturile 
de forţe în favoarea paradigmei profane şi au marcat emanciparea discursului 
istoriografic, de expresie latină sau vernaculară, în raport cu discursul teologic3. 

Un uriaş corpus de scrieri istorice se concentrează în cancelariile regale ale 
veacului al XIII-lea, fie ca materiale de lucru care constituie baza activităţii de 
selecţie şi compilaţie pentru proiecte de mare anvergură, fie ca surse indirecte 
folosite pentru colaţionare, dar şi pentru a promova prin reformulări puncte de 
vedere care nu sunt suficient de vizibile în sursa principală, însă devin prioritare 
din perspectiva programului ideologic care supraveghează orice rescriere a istoriei. 
Între 1260 şi 1275, cancelaria regală de la Toledo număra peste 130 de oameni de 
carte, ierarhizaţi în funcţie de o diviziune a muncii riguroasă, de la simpli copişti, 
pictori şi grămătici, traducători din latină şi arabă în castiliană, până la jurişti, 
cronicari şi trubaduri4. Această maşinărie de produs cărţi (manuscrise, evident) este 
supervizată de rege într-o măsură şi cu un impact asupra textului pe care studiile 
recente tind să îl considere din ce în ce mai important5.  
                                                      

3 Din uriaşa bibliografie dedicată, în ultima jumătate de secol, proceselor epistemologice, 
retorice şi fundamentelor axiologice ale scrierii istoriei în Evul Mediu, menţionăm numai câteva 
titluri: William J. Brandt, Shape of Medieval History: A Study in Modes of Perception, New Haven, 
London, 1966, p. 64–68; Bernard Guenée, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris, 
1980, p. 109–112; Gabrielle M. Spiegel, The Past as Text: The Theory and Practice of Medieval 
Historiography, Chicago, 1999; Thomas McPartland, Lonergan and Historiography: The Epistemological 
Philosophy of History, Columbia, 2010. Pentru cazul istoriografiei castiliene, vezi Georges Martin, 
Les juges de Castille. Mentalité et discours historique dans l’Espagne médiévale, Paris, 1992. 

4 Gonzalo Menéndez Pidal, Cómo trabajaron las escuelas alfonsíes, în „Nueva Revista de 
Filología Hispánica”, V, 1951, p. 363–380; Diego Catalán, El taller historiográfico alfonsí. Métodos 
y problemas en el trabajo compilatorio, în „Romania”, 84, 1963, nr. 335, p. 354–375.  

5 Leonardo Funes, El modelo historiográfico alfonsí: una caracterización, London, 1997, p. 7–19, 
69–70. Deşi nu contestă, în fond, imaginea clasică a cancelariei regale alfonsine, cu specializarea 
diverselor etape din procesul realizării cărţii manuscrise, o imagine care îi aparţine, în esenţă, lui 
Diego Catalán (vezi supra nota 4), autorul demonstrează că nu toate secvenţele componente ale 
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Aici se realizează două mari proiecte istoriografice, ambele neterminate: 
Istoria Spaniei şi Marea istorie generală (Grande e general estoria). Istoria Spaniei, 
numită de Menéndez Pidal Prima cronică generală, aşa cum am amintit mai sus, 
începe cu povestea potopului şi a populării Europei de către fiii lui Iafet şi este 
întreruptă în preajma epocii Cidului (aprox. 1095). Compilaţia cuprinde aproximativ 
600 de capitole, fără continuările postalfonsine, şi constituie o încercare de a rescrie 
istoria Europei având în centru regatul Castiliei şi dinastia asturiană ca factor 
hotărâtor al Reconquistei victorioase. Varietatea surselor utilizate este impresio-
nantă, dar structura compilatorie este furnizată preponderent de o singură lucrare, 
Istoria goţilor (Historia Gothorum) a lui Jiménez de Rada. A doua cronică alfonsină, 
Marea istorie generală, coagulată pe fundalul Istoriei scolastice a lui Petrus 
Comestor, povesteşte istoria lumii de la Facere până în preajma erei creştine. Este 
vorba despre o istorie universală şi în acelaşi timp de o istorie imperială, nu numai 
pentru că sunt evidente afinităţile ei cu prototipurile genului, precum Historia 
scholastica sau Pantheonul lui Godofredo de Viterbo, ci şi pentru că, după cum se 
ştie, ea reprezintă suportul intelectual şi ideologic al unei campanii politice care, în 
jurul anilor 1255–1270, a avut drept scop înscăunarea regelui Castiliei ca împărat 
al Sfântului Imperiu Romano-German6. Cronicile regale vernaculare de după secolul 
al XIII-lea vorbesc despre „el fecho del imperio” („lucrarea pentru imperiu”) şi 
despre „el fecho de allen la mar” („lucrarea din ţinuturile de dincolo de mare”, 
altfel spus, cruciada din nordul Africii şi din Ţara Sfântă) ca despre două dimensiuni 
convergente ale încercării coroanei castiliene de a-şi asigura o poziţie preeminentă 
în raporturile cu Roma, pe de-o parte, şi cu regalitatea franceză şi aragoneză, pe de 
alta7, prin asumarea rolului de iniţiator al proiectului cruciadei şi, implicit, de lider 
al lumii creştine occidentale.  

Prima cronică generală (aprox. 1270–1275) constituie rezultatul unor compilaţii 
succesive coordonate printr-un sistem de aserţiuni fundamentale despre vechimea 
regatului, despre legitimitatea susţinută de predestinare, dar şi despre meritul personal 
al primilor lideri, de la fondatorii comitatului independent al Castiliei la Ferdinand I 
Magnificul (1030–1065), primul unificator al regatelor creştine peninsulare de după 
cucerirea arabă, precum şi despre continuitatea actului de autoritate legitim. În linia 
acestor direcţii argumentative de primă importanţă în sens ideologic, autorii realizează 
o amplă sinteză de materii şi materiale, nu totdeauna în legătură directă cu trecutul 
hispanic, care se rataşează la problematica centrală prin tehnica naraţiunilor paralele. 

Capitolele al cincilea şi al şaselea conţin istorisirea întemeierilor lui Hercule 
în peninsulă, anticipată deja din capitolul întâi, urmată de o interesantă conexiune 
                                                                                                                                       
Istoriei Spaniei păstrează mărcile diviziunii operaţiilor în cadrul procesului menţionat şi subliniază 
faptul că Alfons al X-lea trebuie să fi participat direct la elaborarea naraţiunii şi comentariilor în 
numeroase capitole ale versiunii primitive (adică partea redactată până în jurul anului 1265). 

6 H. Salvador Martínez, Alfonso X the Learned. A Biography, Leiden, Boston, 2010, p. 189–214. 
7 Crónica de Alfonso X (según el Ms II/2777 de la BPR de Madrid), ed. Manuel González 

Jiménez, Murcia, 1999, cap. lv–lix. 
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transistorică dintre eroul mitic, Alexandru cel Mare şi Iulius Cezar. Compilatorul 
îşi propune să adune în interiorul aceleiaşi unităţi narative, într-o relaţie diegetică şi 
continuistă, figuri protagoniste şi acte simbolice care se integrează în cea de-a cincea 
eră a istoriei creaţiei, cuprinsă între Imperiul Babilonian şi Naşterea lui Iisus. Detaliile 
factuale trimit fără echivoc la originile regatului, înţelegând prin aceasta originile 
unui mod de existenţă structurată din punct de vedere social pe care ethosul politic 
al momentului îl consideră a fi expresia cea mai înaltă a civilizaţiei creştine.  

„Şi acest Hercule, după ce a trecut din Africa în Spania, a ajuns la o insulă, 
într-un loc unde Marea Mediterană intră în Oceanul cel Mare, şi fiindcă i-a părut că 
locul cu pricina era foarte plăcut şi se afla la capătul lumii dinspre apus, a ridicat 
acolo un turn foarte înalt, iar în vârful lui a pus o statuie de aramă bine întocmită 
care privea spre răsărit, având în mâna dreaptă o cheie foarte mare, ca şi când ar fi 
încercat să deschidă o uşă, în vreme ce mâna stângă era înălţată şi întinsă spre 
soare-răsare, iar în palma stătea scris: «Acestea sunt pietrele de hotar aşezate de 
Hercule.» Iar fiindcă în latineşte pietre de hotar se spune «gades», au numit insula 
Gades Hercules şi este cea care azi se numeşte Caliz. După ce a făcut acestea, şi-a 
luat corăbiile şi a pornit pe mare până când a ajuns la râul Bethis, care acum se 
cheamă Guadalquivir, şi-a mers pe râu în sus până când a ajuns la locul unde se 
află azi aşezată cetatea Sevillei. […] Şi căutând un loc pentru o altă cetate, n-au 
găsit niciunul mai bun decât acela. Apoi l-a întrebat Hercule pe Allas, ghicitorul în 
stele, dacă avea să întemeieze acolo o cetate; acesta a spus că va fi o cetate foarte 
mare pe locul cu pricina, dar altcineva va fi întemeietorul ei. Şi a mai spus că va fi 
un om de seamă, dintre cei mai puternici şi destoinici. […] Când Hercule a auzit 
acestea a spus că doreşte să lase un semn de aducere aminte, pentru ca atunci când 
va veni acel om, să ştie care e locul în care să întemeieze cetatea.”8 

„A aşezat acolo şase coloane de piatră foarte înalte, iar deasupra lor o foarte 
mare lespede de marmură scrisă cu litere mari, care spuneau aşa: «Aici va fi înte-
meiată cetatea cea mare.» Iar deasupra a pus o statuie de piatră cu o mână întinsă 
spre soare-răsare, iar în palma mâinii aceleia scria: «Până aici a ajuns Hercule», în 
vreme ce cealaltă arăta cu degetul în sus, spre cele scrise pe bucata de marmură. Mai 
apoi s-a întâmplat că, în vremea romanilor, care au fost stăpânii lumii, Iulius Cezar 
şi Pompei, care erau socru şi ginere şi amândoi împăraţi, s-au certat între dânşii. […] 
Şi când Iulius Cezar a ajuns la locul unde se aflau coloanele peste care aşezase Hercule 
statuia, a văzut bucata de marmură, care zăcea la pământ spartă în bucăţi, şi apoi 
literele, pe care le-a pus una lângă alta şi a citit că acolo avea să fie întemeiată 
cetatea cea mare. Şi pe loc a hotărât să o mute de unde mai înainte se gândise să o 
clădească şi a poruncit să se întemeieze în locul în care se află astăzi şi i-a pus 
numele Yspalis. Şi Lucan povesteşte că, după ce a întemeiat cetatea, s-a dus la Caliz, 
care era şi aceasta o cetate mare, şi a găsit acolo un templu măreţ, pe care l-au făcut 
păgânii în cinstea lui Hercule. Şi printre alte multe statui care se aflau acolo, a găsit 
una a regelui Alexandru, despre care toţi spuneau că a fost făcută asemenea lui la 
                                                      

8 Primera crónica general, ed. Ramón Menéndez Pidal, vol. I, cap. v. Acolo unde nu se 
precizează altceva, traducerea în româneşte a fragmentelor ne aparţine. 
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chip şi la alcătuirea trupului. Şi când a văzut-o Cezar, a rămas pe gânduri o bună 
bucată de vreme, apoi a spus că dacă Alexandru care era aşa de mic de statură şi de 
urât a făcut fapte atât de măreţe şi de laudă, el, care era aşa de frumos şi de bine 
făcut, de ce n-ar face unele la fel sau şi mai măreţe încă? Şi-apoi s-a întors la Roma 
şi a fost după aceea stăpânul lumii întregi, aşa cum spune istoria.”9 

Figura şi faptele lui Hercule se situează în secţiunea pe care compilatorul o 
numeşte Stăpânirea grecească. Chemat, în varianta cronicii, de datoria de a pune 
capăt stăpânirii monstrului Gerion în Iberia, după ce va fi atins în cursul expediţiei 
sale extremitatea cea mai dinspre apus a lumii cunoscute, eroul întemeiază cetatea 
numită astăzi Cádiz, în apropierea estuarului râului Bethis (actualmente Guadalquivir), 
mai precis în insula Erytheia sau Gadeira, situată la nord-vest de Gibraltar, şi aşază 
acolo două coloane, turnuri sau obeliscuri, marcând simbolic luarea în stăpânire a 
spaţiului care asigură accesul lumii mediteraneene spre Oceanul cel Întunecat: 
„Acestea sunt pietrele de hotar ale lui Hercule”. În castiliana medievală, sintagma 
„los moiones de Hércules” sau „los moiones de Gades” insistă asupra ideii de 
limită teritorială, de frontieră, în detrimentul aceleia de verticalitate sau opulenţă a 
obiectului în sine, cu atât mai potrivit cu cât sursele nu coincid în privinţa tipului 
sau materiei din care sunt alcătuite cele două coloane. 

Numeroşi autori clasici vorbesc despre „coloanele lui Hercule”, referindu-se 
la realităţi diferite. Este vorba pe de-o parte de stâncile Calpe şi Abila, care străjuiesc 
strâmtoarea Gibraltar10, iar pe de alta de ceea ce trebuie să fi fost vestigiile unor 
coloane susţinând frontispiciul unui templu din epoca prezenţei feniciene în sud-
vestul Peninsulei Iberice. Acestea mai pot fi încă văzute în extremitatea sudică a 
insulei San Pedro; templul fusese dedicat zeului Melqart, pe care sursele greceşti şi 
romane, începând cu Herodot, s-au grăbit să îl identifice cu Hercule11. Aici, 
Pomponius Mela spune chiar că s-ar fi aflat mormântul fiului lui Zeus12. În unele 
dintre evocările pe care ni le-a transmis lumea antică, spaţiul în care sunt situate 
Coloanele lui Hercule este învestit cu semnificaţia de extremitate occidentală a 
lumii cunoscute, dincolo de care non terrae plus ultra sau dincolo de care se întinde 
cel mult o vastă şi misterioasă lume a monştrilor. Sugestia îi aparţine, cel mai 
probabil, lui Pindar, care, în a treia Odă nemeeană dedicată lui Aristokleides din 
Eghina, vorbeşte despre atingerea extremităţii occidentale a lumii, înţeleasă ca un 
fel de limită a capacităţii omeneşti de a îmblânzi natura şi forţele ei stihinice13,  
                                                      

9 Ibidem, cap. vi. 
10 Printre cei mai vechi trebuie menţionat Platon, care vorbeşte despre Coloane ca despre o 

metaforă a limitărilor speciei umane, vezi Phaidon, 109b: „Eu cred că pamântul este uriaş şi că noi, 
cei care locuim în jurul mării dintre coloanele lui Heracles şi Phasis, ocupăm din el numai o mică 
parte, ca nişte furnici, ca nişte broaşte în jurul unei bălţi”; Platon, Opere, vol. IV, ed. P. Creţia, 
Bucureşti, 1983, p. 128. 

11 Filostrat, Viaţa lui Apollonios din Tyana, Iaşi, 1997, cartea a V-a, 1, 4–6. 
12 Pomponius Mela, De chorographia libri tres, ed. G. Ranstrand, Göteborg, 1971, lib. I, 26–27. 
13 Pindar, Ode, vol. III, Nemeene, Isthmianice şi fragmente, trad. Ioan Alexandru, Bucureşti, 

1977, p. 23–24: „Mai departe, pe neumblata mare nu-i uşor de trecut de coloanele lui Heracles, pe 
care le aşeză eroul zeu departe hotar pentru călătoria sa pe mare, ultima, vestite mărturii. Căci el a 
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o interpretare care se întâlneşte cu semnificaţia atribuită lui Melqart, paradigmă a 
forţelor civilizatoare, care transformă spaţiul prin inteligenţă şi tenacitate14.  

Urmaş al coloniei feniciene Gadir (cca. 850 î.H.), Cádiz este unul dintre cele 
mai vechi oraşe din Europa Occidentală, dacă nu chiar cel mai vechi. Dar relatarea 
mitică a celei de-a zecea munci a lui Hercule nu conţine nicio referire la vreo 
întemeiere herculeană la nord de Gibraltar, la fel cum nici Pindar şi nici Platon nu 
menţionează un astfel de detaliu. Cronica alfonsină vorbeşte, în schimb, despre 
aşezarea pietrelor de hotar ca fiind un act premergător aceluia mai important de 
întemeiere a cetăţii, în conformitate cu o logică de tip post hoc, propter hoc. Cea 
mai veche sursă privitoare la vocaţia întemeietoare a eroului mitic este Strabon, care 
mai întâi îi atribuie lui Hercule întemeierea cetăţii Carteia din golful Algeciras15, 
dar îl situează şi în insula Gadeira sau Erytheia din golful Cádiz16, ca zeitate tutelară, 
asociată din proprie voinţă cu acţiunea coloniştilor fenicieni. Rezultatul este un fel 
de întemeiere întârziată, realizată prin intermediar şi oarecum subordonată actului 
de marcare a extremităţii occidentale a lumii cunoscute. Deşi rolul eroului este, pe 
scurt, greu de determinat, Strabon crede că Hercule este nu numai figura centrală a 
acestei cartografii apusene esenţiale, ci în acelaşi timp şi prima figura civilizatoare 
care ajunge până la capătul lumii în Extremul Orient asiatic, într-o relaţie de 
analogie cu Dionysos şi ca un fel de precursor al lui Alexandru cel Mare: 

„Alexandru cel Mare a ridicat, ca limite ale expediţiei sale în India, nişte 
altare în locurile cele mai depărtate ale indienilor, până la care a ajuns spre răsărit, 
imitându-l astfel pe Heracles şi pe Dionysos; iată deci că exista acest obicei.”17 

„Este firesc apoi ca locurile să ia aceeaşi denumire, mai ales când timpul 
distruge bornele fixate. Într-adevăr azi nu mai stau în picioare altarele Philainilor, 
dar locurile acelea au preluat denumirea lor. Nici în India, se spune, nu se văd 
ridicate coloane, nici ale lui Heracles, nici ale lui Dionysos, şi când li s-au descris 
sau li s-au indicat anumite locuri, macedonenii s-au încredinţat că acelea sunt coloa-
nele în care negreşit au găsit unele semne, fie ale celor istorisite despre Dionysos, 
fie ale celor povestite despre Heracles. Tot astfel, şi în strâmtoarea Coloanelor lui 
Heracles, nimeni nu s-ar putea îndoi că primii sosiţi aici au însemnat capătul 
drumului lor prin altare făurite de mâna lor sau prin turnuri sau, în sfârşit, prin mici 
stâlpi, fixaţi în locurile cele mai depărtate până la care au ajuns şi cele mai bătă-
toare la ochi […].”18 
                                                                                                                                       
îngenuncheat fiarele de peste mări, nestăpânitele … Însuşi a cercetat vadurile apelor mlăştinoase, pe 
unde a întâlnit şi sorocul întoarcerii acasă. Şi astfel a hotărnicit pământul.” 

14 J. Blánquez Pérez, H. Jiménez Vialás, L. Roldán Gómez, Paisaje arqueológico – paisaje 
simbólico: Carteia y las Columnas de Hércules, una lectura comparada, în Confines. El extremo del 
mundo durante la Antigüedad, ed. Fernando Prados, I. García, Gwladys Bernard, Alicante, 2012,  
p. 227–269 (aici p. 234); Michel Gras, El Mediterráneo arcaico, Madrid, 1999, p. 109–116. 

15 Strabon, Geografia, iii, 1, 7. 
16 Ibidem, 5, 6–7. 
17 Idem, Geografia, trad. Felicia Vanţ-Ştef, vol. I, Bucureşti, 1974, iii, 5, 6. 
18 Ibidem, 5, 7. 
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Revenind la istoria alfonsină, este remarcabil modul în care istoriograful 
medieval îşi propune să depăşească această indeterminare. Astfel, acesta îi va atribui 
lui Hercule nu numai un act de întemeiere, ci chiar două. Urcând spre nord, pe 
cursul fluviului Bethis, Hercule găseşte un loc prielnic, unde se gândeşte să aşeze o 
altă cetate, dar astrologul Atlas îl previne că altcineva va fi, în viitor, întemeietorul 
cetăţii. Aflăm că locul cu pricina este chiar acela pe care se află, în prezentul 
scriiturii, cetatea Sevillei. În aceeaşi logică a întemeierii intermediate, Hercule 
prefaţează momentul situat în viitor cu alţi piloni de piatră, care poartă un dublu 
mesaj, mai întâi, un fel de testament: „Aici se va întemeia cetatea cea mare.” Apoi, 
inscripţia stabileşte un fel de limită de nedepăşit, un fel de interdicţie, dar şi de 
provocare adresată oricărui aspirant la gloria cuceririi/descoperirii oricărui spaţiu 
existent dincolo de acel ţinut: „Până aici a ajuns Hercule.” Multiplele ecouri ale 
simbolismului pietrelor de hotar, în mod specific, al Coloanelor lui Hercule, capătă, 
în mod definitiv, corolarul lor medieval. Dacă în Timaios evocarea Coloanelor 
îndeamnă la prudenţă şi la înfrânarea pornirilor aventuroase, dacă la Strabon şi la 
Pomponius Mela geografia subliniază meritele umanităţii exploratoare, semnificaţia 
acestui loc în istoria alfonsină pare să fie una inechivoc orientată spre promulgarea 
unui ascendent al eroului mitic în relaţia cu teritoriul Iberiei, altfel spus, spre o 
formă mitico-politică de dominium. 

Cel care primeşte provocarea de a întemeia cetatea este Iulius Cezar, în 
interiorul unui protocol narativ care, din punct de vedere istoriografic, poate părea 
inabil, dar care devine foarte eficient dacă citim povestea în cheia unei confruntării 
cavalereşti sui generis dintre om şi semizeu pentru aproprierea geografiei 
cunoscute. Compilatorul alfonsin preia şi reformulează un fragment din Vita divi 
Iuli, 719, poate prin intermediul summei istorice a lui Vincent de Beauvais, pe care 
îl amplifică şi îl glosează, adăugându-i monologul interior al împăratului. Fragmentul 
îl proiectează pe cititor în registrul romanesc, în relaţie directă cu alte secvenţe 
asemănătoare extrase din Farsalia lui Lucan, care vor apărea în prozificări ample, 
în capitolele următoare ale Primei cronici generale. 

„Quaestori ulterior Hispania obvenit; ubi cum mandatu praetoris iure dicundo 
conventus circumiret Gadisque venisset, animadversa apud Herculis templum Magni 
Alexandri imagine ingemuit et quasi pertaesus ignaviam suam, quod nihil dum a se 
memorabile actum esset in aetate, qua iam Alexander orbem terrarum subegisset, 
missionem continuo efflagitavit ad captandas quam primum maiorum rerum occa-
siones in urbe.”20 

Legătura dintre erou şi împărat, cu expresia ei spaţială, este, după cum se 
vede, de natură providenţială, ceea ce face ca actul de civilizare a Spaniei să nu fie 
nici trivial, nici trecător, ci foarte semnificativ din punctul de vedere al calităţii 
figurii tutelare şi pe deplin coerent în planul istoriei. Un fel de reuniune iberică a 
                                                      

19 Suetonius, De vita XII Caesarum, ed. Maximilian Ihm, London Cambridge, 1913–1914, 
ediţia online: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Julius*.html. 

20 Ibidem, Vita divi Iuli, §7. 
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celor mai importanţi protagonişti ai istoriei păgâne se confirmă, atunci când Cezar 
descoperă în templul lui Hercule de la Cádiz o statuie a lui Alexandru cel Mare, 
acelaşi pe care Historia de preliis21 nu se sfieşte să îl numească, în câteva circumstanţe, 
Noul Hercule.  

Deşi nu este nimic neobişnuit în încercarea istoriografilor din secolul al 
XIII-lea de a atribui o origine mitico-eroică regatelor creştine, Hercule nu apare cu 
această vocaţie întemeietoare decât într-o singură istorie pre-alfonsină, este vorba 
însă de una importantă, pentru că Historia Gothorum (mai cunoscută ca Historia de 
rebus Hispaniae) a lui Rodrigo Jiménez de Rada, arhiepiscop de Toledo şi cancelar 
al Castiliei în ultimii ani ai domniei lui Ferdinand al III-lea22, constituie, aşa cum 
spuneam, baza procesului compilatoriu pentru Prima cronică generală. Iată cele 
mai importante repere ale prezenţei lui Hercule în Iberia, în versiunea pe care o 
prezintă Istoria goţilor: 

„Al cincilea fiu al lui Iafet a fost Tubal, din care sunt coborâtori iberii, care se 
mai numesc hispani, după părerea Sf. Isidor […] şi cetubali […]. Înaintând apoi 
spre celelalte regiuni ale Hesperiei, (iberii) au avut mai mulţi conducători, printre 
care se numără Gerion şi alţii asemenea lui, ajungând până în vremea lui Hercule. 
Căci de la Paleg, în a cărui vreme a avut loc înmulţirea limbilor, până la Ghedeon, 
care stăpânea când s-a născut Hercule, au trecut 1273 de ani; de la moartea lui 
Hercule până la căderea Troiei, au fost 13 ani, iar de la căderea Troiei până la 
Romulus, întemeietorul Romei, 442. […] Doi consuli, Ptolemon şi Brutus, au întemeiat 
oraşul Toledo cu 108 ani înainte să înceapă domnia lui Iulius Cezar. Şi acum să ne 
întoarcem la istoria lui Hercule.”23 

„Când Hercule, după ce a cucerit aproape toată Asia, […] s-a îndreptat pe 
mare spre Libia, luând cu sine pe Atlante astrologul.”24 

„La marginile cele mai îndepărtate ale Hesperiei, a construit un port pentru 
corăbii şi, tot în locul acela, a ridicat nişte turnuri puternice, care până în zilele 
noastre se cheamă Gades Hercules, în semn de aducere aminte pentru cei ce vor 
veni după el. […] Şi tot acolo s-a luptat cu Gerion şi l-a învins, iar partea din Hesperia 
pe care a cucerit-o le-a dăruit-o celor veniţi cu el din Galacia, ca să se aşeze acolo. 
De acolo s-a îndreptat spre Betica şi în câmpia pe care o străbate râul Bethis a 
întemeiat oraşul Hispalis, pe care l-a numit astfel […] pentru că acolo i-a aşezat pe 
ispali, care au venit cu el din părţile Sciţiei.”25 
                                                      

21 Historia de preliis (Rezension J2), ed. Alfons Hilka, Halle, 1920.  
22 Pentru biografia lui Rodrigo Jiménez de Rada, pe lângă contribuţiile clasice ale lui  

J. Gorrosterrazu şi cele ale lui J.F. Valverde, editorul operei istoriografice (vezi nota următoare), 
amintim studiul recent al lui Mario Crespo López, Rodrigo Jiménez de Rada, Madrid, 2015.  

23 Rodericus Ximenius de Rada [Rodrigo Jiménez de Rada], Opera omnia, ed. Juan Fernández 
Valverde, vol. I, Historia de rebus Hispaniae, Turnhout, 1987, CCCM, lxxii, § iii; idem, Historia de 
los hechos de España, ed. şi trad. Juan Fernández Valverde, Madrid, 1989. 

24 Idem, Opera omnia, vol. I, CCCM, lxxii, § iv. 
25 Ibidem, § iv–v. 
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„Hispan, pe care Hercule l-a aşezat în fruntea greu încercatului popor al 
hesperilor, cum era iscusit, viteaz şi din neam de eroi, a reconstruit Hispania pustiită 
şi a împlinit cu înţelepciune lucrări măreţe, dintre care unele se mai văd încă în 
zilele noastre, precum farul din Galicia şi apeductul din Segovia.”26 

În relaţie cu povestea mai degrabă laconică, dar mai concentrat simbolică a 
aventurii lui Hercule în Iberia pe care o transmite Prima cronică generală, Jiménez 
de Rada produce o variantă adaptată a mitului, cu o dimensiune fabuloasă bine 
temperată, însă mai atent elaborată din punct de vedere narativ decât istoria derivată 
din Prima cronică generală. Avem, mai întâi, o genealogie biblică, continuată în 
epoca post-diluviană, în care este inclusă cu naturaleţe figura eroului. În preambulul 
întemeierii cetăţilor Cádiz şi Sevilla, De rebus Hispanie încearcă să preia detaliile 
ambelor munci herculeene având o legătură spaţială cu Iberia (furtul merelor de aur 
din grădina Hesperidelor şi înfruntarea pentru taurii mâncători de oameni ai lui 
Gerion, pe care îi mână prin Europa pentru a-i duce lui Euristeu) şi să le situeze în 
afara registrului mitic, în sfera istoriei şi a verosimilului. După secvenţa foarte 
interesantă care îi atribuie lui Hercule o genealogie biblică şi îl pune în relaţie cu 
istoria romană, arhiepiscopul toledan vorbeşte despre sosirea eroului în Occident. 
Hercule se întoarce din expediţia de cucerire a Asiei, de unde aduce cu sine tot 
felul de seminţii, pe care le va aşeza pe pământurile cucerite de la adversarul său, 
monstruosul Gerion. În versiunea lui Jiménez de Rada, Hercule va întemeia cetatea 
Cádiz, cu coloanele de piatră bine-ştiute, dar şi cetatea Sevillei. Apoi, înainte să 
moară otrăvit de geloasa Deianira, îi lasă moştenire pământurile şi demnitatea 
regală nepotului său Hispan, care va domni cu înţelepciune şi dreptate şi va pune 
capăt suferinţelor celtiberilor, victime ale invaziilor şi agresiunilor diverselor seminţii 
străine. Jiménez de Rada nu se sfieşte să îl aşeze în repetate rânduri pe Hercule în 
categoria invadatorilor, pentru că le-ar fi impus cetubalilor „jugul grecesc”, dar îl şi 
reabilitează, fiindcă înainte de moarte eroul din Tirint îşi descoperă o vocaţie de 
orbis moderator. Epocii războiului îi ia locul timpul edificării, Hispan îi urmează 
lui Hercule într-o relaţie de continuitate naturală, aceea a consangvinităţii. Mai 
mult decât un întemeietor, Hercule este un întâi-stătător cum am spune în limba 
cronicilor noastre, un întemeietor de dinastie, prima dinastie hispanică, din care se 
trage, aşa cum afirmă prologul istoriei, însuşi regele Castiliei, Ferdinand al III-lea, 
supranumit cel Sfânt.  

„(În cele ce urmează), m-am străduit cu toată umilinţa şi pe cât mi-au 
îngăduit modestele mele puteri să întocmesc istoria Hispaniei [s.n.], pe care cu 
atâta interes mi-o cereţi, din vremurile lui Iafet şi până în cele încununate de glorie 
ale Majestăţii Voastre. Pentru Majestatea Voastră glorioasă, mărite rege don Ferdinand, 
suveran al Castiliei şi Leonului, al Galiciei, Cordobei, Lusitaniei şi Murciei, 
coborâtor din primii locuitori ai Hispaniei [s.n.], eu, umilul păstor al scaunului din 
Toledo, cu ştiinţă puţină şi pană neiscusită, am adunat, spre cinstirea poporului 
nostru şi gloria eternă a Majestăţii Voastre, nu numai bătăliile lui Hercule împotriva 
                                                      

26 Ibidem, § vii. 
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înaintaşilor, ci şi învăţăturile lăsate lor de romani, împreună cu tot ce-am putut afla 
din scrierile vechi şi din povestirile celor demni de crezare.”27 

Jiménez de Rada nu reuneşte tradiţia erudită a întemeierii lumii hispanice, ci, 
aşa cum afirmă, creează de toute pièce acest început pentru a pregăti, în registru 
triumfal, relatarea momentului de apogeu al Reconquistei victorioase, împreună cu 
apoteoza regalităţii castiliene şi a lui Ferdinand al III-lea, pacificator al Castiliei şi 
cuceritor al Sudului hispano-musulman cu cetăţile strălucite ale Sevillei şi Córdobei. 
Cetatea Cádizului urma să se adauge celor de mai sus, pentru că avea să fie cucerită 
de Alfons al X-lea, fiul lui Ferdinand al III-lea, în 1262. Regele Înţelept va face din 
cultivarea vocaţiei maritime a Castiliei şi din deschiderea spre Oceanul Atlantic un 
obiectiv important al guvernării sale, atât de bogată în proiecte politice şi atât de 
săracă în realizări. De aceea, asocierea dintre Sevilla şi Cádiz este semnificativă, 
pentru că, în relaţie cu proiectul expansiunii spre Atlantic, niciuna dintre cele două 
cetăţi nu ar fi putut să îşi îndeplinească menirea în lipsa celeilalte.  

Rescrierea începuturilor istoriei peninsulare (mai precis, pan-hispanice) prin 
asimilarea figurii lui Hispan produce un fel de salt peste timp care evită complet 
etapa romană din istoria Iberiei. Fără consistenţă istorică, această figură este un 
element de legătură care trimite la adevăratul model de regalitate cultivat de 
propaganda castiliană în secolul al XIII-lea, anume monarhia gotă. Acesta este 
predecesorul direct al regilor vizigoţi. În capitolul imediat următor, care conţine 
panorama istoriei vizigote în Hispania, sunt expuse aceleaşi repere valorice legate 
de autoritate şi de stabilitatea guvernării28 care au servit şi pentru caracterizarea lui 
Hispan. Manifestându-şi galofobia, considerată aproape unanim ca fiind structurală, 
Rodrigo din Toledo nu pierde ocazia să îl compare pe Hispan cu regii goţi, care 
„i-au scăpat pe iberi de uneltirile galilor”.  

Analizând prezenţa lui Hercule la originile regatului castilian în istoria lui 
Rodrigo, R.B. Tate consideră că aceasta s-ar justifica prin dorinţa autorului de a 
ataşa dimensiunii locale o etnografie clasică29. Dacă privim însă De rebus Hispanie 
în dimensiunea sa pragmatică, adică din perspectiva circumstanţelor comunicării 
acestei istorii în perioada în care a fost scrisă, nu putem ignora faptul că textul este 
fundamentul unui discurs politic, care statuează o forma de legitimitate. Din acest 
punct de vedere, Hercule şi Hispan sunt sugestii ale unui început de istorie în 
registru înalt simbolic, pentru a deplasa de fapt momentul fundaţional spre etapa 
gotă şi astur-leoneză. Mai mult decât de o identificare a istoriei locale cu lumea 
clasică, credem că este vorba despre exploatarea providenţialismului, în jurul căreia 
se structurează filosofia medievală a istoriei şi care se exprimă în circularitatea 
hermeneutică a surselor, iar ascendentul biblic al lui Hercule este grăitor în acest 
                                                      

27 Ibidem, Prolog. 
28 Panegiricul guvernării vizigote se inspiră, la Jiménez de Rada, din cronicile mozarabe, 

precum cunoscuta Istorie a lui Wamba, dar, mai ales, din analiza pe care Sf. Eulogiu din Córdoba o 
dedică stării bisericii creştine după cucerirea arabă, cu precădere în Documentum martyriale; San 
Eulogio, Obras, ed. Pedro Herrera Roldán, Madrid, 2005, p. 167–191. 

29 R.B. Tate, Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV, Madrid, 1970, p. 15–17. 
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sens. Aşa cum subliniază J.A. Caballero López, cronografia creştină pune capăt 
separării dintre mit şi istorie, fiindcă pentru omul medieval totul este istorie, începând, 
evident, cu Biblia30. 

Asimilarea mitului herculean ca naraţiune autonomă în istoriografia alfonsină 
a beneficiat în ultima vreme de diverse analize critice31, care însă nu examinează 
conexiunea acesteia cu restul unităţilor narative, nici dimensiunea pragmatică a 
discursului în interiorul acestei secvenţe şi în context. Din această perspectivă, deşi 
mai interesantă şi mai puţin predictibilă decât în forma pe care i-o dă Jiménez de 
Rada, istoria lui Hercule din Prima cronică generală constituie, în opinia noastră, 
doar un discurs de încadrare pentru alte elemente având o importanţă mai mare în 
procesul semnificării, ţelul principal al acesteia fiind constituirea unei ideologii 
legitimiste privind dominarea spaţiului, în relaţie cu un model particular al rega-
lităţii hispanice.  

În capitolele al cincilea şi al şaselea din Prima cronică generală avem câteva 
elemente cu funcţie de indici semantici, dintre care ar trebui să semnalăm, în primul 
rând, abundenţa spaţializării simbolice a autorităţii asupra teritoriului (dominium). 
După cum am văzut, acest tip de detaliu legat de figura lui Hercule este evocat de 
mai multe ori. Însă, din perspectiva cărturarului medieval, Alexandru cel Mare este 
de departe protagonistul absolut al memoriei spaţializate, al marcajelor spaţiale 
care îl plasează la marginile lumii cunoscute, în preajma ultimelor frontiere ale 
civilizaţiei, dar şi ca figură tutelară a ritualurilor festive de după victorie, a înălţării 
de coloane, obeliscuri, statui, piloni şi panoplii – o dimensiune a portretului împăratului 
macedonean care se datorează, în cea mai mare măsură, compilatorilor creştini de 
istorii antice, precum Leon din Neapole, sau notarilor imperiali, precum Godofredo 
de Viterbo. În varianta din Prima cronică generală, Hercule este întemeietorul 
Cádizului, dar, în spaţiul pe care îl marchează cu prezenţa sa, memoria istorică a 
faptelor proprii interferează cu memoria figurii şi a faptelor lui Alexandru. Această 
punere în scenă (pentru că intrarea lui Cezar în templul din Cádiz şi descoperirea 
statuii lui Alexandru sunt momente cu o dimensiune dramatică evidentă) constituie, 
fără îndoială, un vector al ideologiei imperiale, pe care monarhia castiliană o asumă 
pe fondul relaţiilor tensionate cu Roma32. Astfel, Alfons al X-lea, implicat în compe-
tiţia pentru scaunul imperial, va fi obligat să se încline în faţa atitudinii ostile a 
                                                      

30 José Antonio Caballero López, Presencia y función del relato mítico en la Primera crónica 
general, în „Romania”, 126, 2008, nr. 501–502, p. 103–120 (aici p. 106). 

31 Ibidem; idem, Desde el mito a la historia, în Memoria, mito y realidad en la historia 
medieval. XIII Semana de Estudios Medievales, Nájera, coord. José Ignacio de la Iglesia Duarte,  
J. L. Martín Rodríguez, Logroño, 2003, p. 33–60; Anthony Cárdenas, The Myth of Hercules in the 
Works of Alfonso X: Narration in Estoria de España and in the General Estoria, în „Bulletin of 
Hispanic Studies”, 74, 1997, nr. 1, p. 5–20; http://dx.doi.org/10.1080/000749097760143508; Gwladys 
Bernard, ‘Nec plus ultra’. L’Extrême Occident méditerranéen dans l’espace politique romain (218 av. 
J.-C. – 305 apr. J.-C.), Madrid, 2018.  

32 Leonardo Funes, La crónica como hecho ideológico: el caso de la Estoria de España de 
Alfonso X, în „La Corónica: A Journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures & Cultures”, 32, 
2004, nr. 3, p. 69–90.  
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papei Inocenţiu al IV-lea, care, în 1257, i-l preferă pentru demnitatea imperială pe 
Richard Plantagenet, conte de Cornwall. Relaţia cu Roma nu se va îmbunătăţi decât 
trecător, cu Grigore al X-lea. 

Atitudinea medievalilor faţă de Alexandru fluctuează între admiraţie şi cenzură. 
La fel stau lucrurile şi în istoriografia alfonsină. În Grand e general estoria, compila-
torii alfonsini folosesc pe de-o parte istoria lui Orosius, ostilă tradiţiilor politice şi 
de civilizaţie păgână, dar nu ezită să contrazică direct notele negative ale relatărilor 
lui Orosius despre Alexandru şi, cu toate că structura compilatorie continuă să utilizeze 
schema orosiană, cazurile sau anecdotele alexandrine sunt reproduse după surse 
favorabile, precum poemul epic Alexandreis al lui Gauthier de Chatillon, pe care 
cronicarul îl numeşte cu familiaritate „maestrul Galter”, Cartea proverbelor înţelepte 
(Libro de los buenos proverbios) sau, de cele mai multe ori, Historia de preliis. 

Urmărind aceleaşi surse, înţelegem că în cursul expediţiilor din Persia şi 
India, Alexandru descoperă că nu face decât să păşească pe urmele unui alt strălucit 
războinic, iar însemnele spaţiale ale victoriei şi dominaţiei par să fi fost anticipate 
de zelul întemeietor al lui Hercule, care nu numai că i-a luat-o înainte în încercarea 
de a atinge marginile lumii cunoscute, dar pare să fi dus la capăt un proces de 
configurare a memoriei colective prin care să i se recunoască peste timp întâietatea. 
Acest fapt este sugerat de Historia de rebus Hispaniae, atunci când precizează că 
Hercule a ajuns în Hesperia venind dinspre răsărit, după ce cucerise toată Asia şi că 
a adus cu el o mulţime de seminţii necunoscute pentru a popula ţinuturile iberice. 
Iată, în conformitate cu trei dintre cele mai autorizate surse despre Alexandru, 
diverse situări geografice ale actului de marcare simbolică a spaţiului, care, în 
versiunea lui Vincent de Beauvais, interferează cu memoria lui Hercule, în postura 
de prim suveran al Orientului: 

„[…] «Verius ergo confirmo quia non est beatitudo vita vestra sed castigatio 
et miseria …» Interea precepit Alexander poni in eodem loco columnam marmoream 
mire magnitudinis et iussit in ea scribi hunc versum: «Ego Alexander perveni 
usque huc.»”33 

„Inter hec precepit Alexander fieri statuas aureas fusiles duas in honore suo, 
altas pedes viginti quinque, et iussit in eis scribi omnia facta sua, et unam ex ipsis 
possuit in Babilonia et alteram in Persida.”34 

„Et cum post multos triumphos tocius Asye monarchiam obtinuisset, posuit 
Alexander in Libia «gaddes», id est, columpnas hereas et marmoreas et archum 
triunphalem.”35 

„Quo audito Bessas et Ariobarzanes se produnt. Quos Alexander in altissimo 
loco iussit crucifigi, dicens se emeritum non transgredi, nec se esse reum periurii, 
quia sublimes eos ac notissimos omnibus fecerat.”36 
                                                      

33 Historia de preliis, ed. Alfons Hilka, cap. 102.  
34 Ibidem, cap. 123. 
35 Lucas Tudensis, Chronicon mundi, ed. E. Falque Rey, Turnhout, 2003, CCCM, 74, § I, 79. 
36 Vincentius Belovacensis [Vincent de Beauvais], Speculum historiale, Nürnberg, 1483, § v, 

43; https://archive.org/details/LaMerDesHistoires1544/page/n149. 
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„Tandem redit Alexander ad *Fasciacem insulam ubi Porum regem cum 
exercitu reliquerat. Iussitque *Alticoni quem proposuerat *Persidi, ut faceret *Pori 
*Persarumque et *Babyloniorum pilas duas aureas et solidas, in quibus omnia facta 
scriberet et statueret eas in ultima Yndia ultra trophea Herculis, quorum C erant. 
Ipse vero Alexander quinque sua aurea statuit illis altiora denis pedibus et omnia 
miracula fecit in eis scribi, que in Yndia viderat.”37 

Este greu de spus însă ce anume îi inspiră pe compilatorii Primei cronici 
generale care vorbesc despre o statuie a lui Alexandru cel Mare aflată în templul 
lui Hercule din cetatea Cádiz. O posibilitate ar fi încercarea de a trata figura lui 
Alexandru printr-o analogie abuzivă care pretinde să demonstreze că Alexandru 
şi-a urmat şi şi-a întrecut în glorie predecesorul atât în extremul Orient, cât şi în 
Occident. Mai mult, Prima cronică generală pare să preia o afirmaţie din Historia 
de preliis, din care reiese că Alexandru ar fi primit, înainte de moarte, jurământul 
de credinţă al tuturor regilor din Apus38, iar condiţia de suzeran justifică prezenţa 
statuii la Cádiz, fie că cel reprezentat astfel ar fi ajuns până în Iberia, fie că nu. 
Compilatorul forţează istoria pentru a confirma mitul, aşa cum se întâmplă şi în 
episodul monologului lui Iulius Cezar.  

Dacă în Historia Gothorum, prezenţa lui Hercule este un mod de a marginaliza 
filiaţia romană în perspectiva cronologiei liniare, în Prima cronică generală 
obiectivul este, am spune, de mai mare anvergură, pentru că aici este vorba despre 
legitimarea originaristă şi continuistă a aspiraţiei regalităţii castiliene la demnitatea 
imperială. Situându-l printr-o manevră ingenioasă pe Hercule în postura de 
civilizator al tărâmurilor dintre Ebru şi Guadalquivir, cărturarii lui Alfons rescriu 
istoria de dinainte de Alexandru şi o situează în teritoriul „naţional”. În continuare, 
istoriei hispanice, reprezentată esenţialmente prin cea castiliană, i se conferă o 
vechime mai mare decât cea a lumii romane, o ascendenţă biblică şi un ethos 
politic inspirat de modelul imperial alexandrin ca precursor al erei creştine39. În 
Prima cronică generală, figura lui Alexandru, stăpânitorul celor mai întinse teritorii 
pe care le-a cucerit vreodată un rege şi înclinând, în ultima parte a vieţii, spre 
                                                      

37 Ibidem, § vii, 59. 
38 Historia de preliis, ed. Alfons Hilka, cap. 123. Asocierea figurii lui Alexandru cel Mare cu 

originile mitice ale regatului se produce şi în alte cadre geografice, aşa cum demonstrează studiul lui 
A. Furtado, care examinează relaţia dintre regele Arthur şi Alexandru în spaţiul Britaniei; Antonio L. 
Furtado, From Alexandre of Macedonia to Arthur of Britain, în „Arthuriana”, 5, 1995, nr. 3, p. 70–86. 

39 Ideea unei relaţii de continuitate de sens între imperiul macedonean şi imperiul lui Hristos 
apare încă din primele secole ale erei creştine în literatura oraculară a Orientului Mijlociu şi în 
Apocalipsele lui Pseudo-Metodie şi Pseudo-Atanasie, ca şi la Cosmas Indicopleustes, autorul 
cunoscutului itinerar de navigaţie din secolul al VI-lea; Ernest A. Wallis Budge, A Christian Legend 
Concerning Alexander, în The History of Alexander the Great Being the Syriac Version of the 
Pseudo-Callisthenes, Cambridge, 1889 (reed. 2013), p. 144–158; Gerrit J. Reinink, Ps.-Methodius:  
A Concept of History in Response to the Rise of Islam, în The Byzantine and Early Islamic Near East I: 
Problems in the Literary Source Material, ed. A. Cameron, L.I. Conrad, Princeton, New Jersey, 1992, 
p. 149–187. 
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principiile bunei guvernări, devine modelul regalităţii în Castilia secolului al XIII-lea. 
Nici lumea romană, nici măcar Sfântul Imperiu nu constituie reperele acestei ideologii 
legitimiste, în primul rând pentru că primul nu evocă esenţa creştină a monarhiei; 
apoi, Imperiul Romano-German este, în perioada contemporană scriiturii, o entitate 
politică direct concurentă cu cea pe care o pregăteşte propaganda alfonsină, una cu 
mult mai apropiată de spiritul originar al construcţiei politice şi culturale a lui 
Carol cel Mare. Identitatea lui Alexandru marchează, prin intermediul acestor 
simboluri spaţiale, istoria lumii hispanice, în continuarea întreprinderii herculeene. 
Relaţia dintre Alexandru şi Hercule ca protagonişti ai vârstelor succesive ale geo-
grafiei hispanice face aproape superfluă prezenţa lui Iulius Cezar, căruia nu-i rămâne 
decât să emuleze acelaşi model. Abia la sfârşitul secolului al XV-lea, monarhia 
spaniolă va reface programatic relaţia, mai degrabă de prestigiu cultural, cu filosofia 
şi tradiţia politică romană. Universalitatea şi vechimea pseudo-istorică de care se 
bucură un Hercule şi un Alexandru reprezintă considerente care cântăresc mai greu 
în interiorul unei serii de argumente care susţin preeminenţa monarhiei castiliene şi 
care au drept principală finalitate demonstrarea vechimii şi faimei dinastiei coborâ-
toare din Tubal şi Hispan.  

* 

Eroii civilizatori, precum Hercule şi Alexandru, fixează limitele dominium-ului 
prin acte de cucerire şi violenţă. Dar dacă ambii vin dintr-un ethos al confruntării şi 
al dominării lumii prin forţa brută, ei sunt în acelaşi timp iniţiatorii unor gesturi de 
instaurare a ordinii şi a unei logici tendenţiale a bunei guvernări, care, aşa cum 
sugerează Dante în De monarchia, are drept condiţie inapelabilă de existenţă pacea. 
Istoriile lui Alfons al X-lea marchează încheierea procesului de constituire a bazei 
teritoriale a regatului, când regele îşi propune să devină un orbis moderator, un fel 
de garant şi gardian al regatului, subliniind în acelaşi timp faptul că regalitatea este 
izvorul dreptului de posesiune asupra pământului.  

Gabrielle Spiegel atrage atenţia asupra faptului că, în cronicile medievale, 
pământurile originilor constituie o moştenire la a cărei restrângere sau mutilare nu 
se poate consimţi, ceea ce generează o anumită manieră de a „înregistra” spaţiul, 
dar şi o anumită „trăire” a spaţiului40, care va fi evocată multe secole mai târziu de 
către romanticii care redescoperă Evul Mediu sau de literatura generaţiei de la 1898, 
ai cărei membri aparţin unei orientări filosofice care anticipează existenţialismul 
catolic din prima jumătate a secolului al XX-lea.  

În povestea începuturilor regatului Castiliei din cele două istorii medievale 
recunoaştem reperele a ceea ce Jean-François Lyotard numea o mare naraţiune 
legitimatoare41, adică încercarea de a prezenta traiectoria istorică a unei comunităţi 
ca pe o poveste unificată, ale cărei părţi componente converg apodictic înspre 
                                                      

40 Gabrielle M. Spiegel, The Past as Text: The Theory and Practice of Medieval Historiography, 
Chicago, 1999. 

41 J.-Fr. Lyotard, Condiţia postmodernă, Bucureşti, 1993, p. 44–48. 
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cristalizarea unei identităţi în durată. Unificarea discursului, pentru a folosi în 
continuare termenii lui Lyotard, înseamnă de fapt modul în care coerenţa planului 
narativ creează adevăr, dincolo de caracterul referenţial al povestirii. Contopirea de 
mit şi istorie, mai bine zis de ficţiune şi istorie sau de mit şi istorie ficţionalizată, 
constituie fundamentul simbolic al acestei coerenţe supraevenimenţiale în care cele 
două secvenţe ale istoriei originilor din Prima cronică generală avându-i drept 
protagonişti pe Hercule şi pe Iulius Cezar sunt echipolente şi semiotic convergente. 

Într-o lucrare mai veche, despre reprezentarea istoriei şi a ficţiunii în cultura 
textelor medievale, Susan Fleischman vorbea despre faptul că ficţiunea se naşte în 
interiorul paradigmei istorice, în procesul concret de scriere a istoriei42, ca un reflex 
al nevoii de ordine superioară şi de coerenţă pragmatică atât în interiorul discursului, 
cât şi în lume, într-o analogie de planuri cât se poate de medievală. Studiile recente 
asupra prezenţei mitului în istoriile medievale înclină spre a vedea aici fie o formă 
specifică de poetică narativă („poetica scrierii istoriei”)43, utilizată pentru amuza-
mentul publicului de condiţie înaltă, fie efectul unui complex apparatus propagan-
distic, care, prin analogii abuzive, legitimează filosofia şi exerciţiul puterii. Credem 
că din perspectiva modului în care intelectualul medieval se raportează la trecut o 
explicaţie sensibil diferită asupra prezenţei mitului în istorie se impune. 

Istoriograful medieval nu este lipsit de capacitatea de a distinge între o sursă 
poetică, precum Metamorfozele lui Ovidiu sau cânturile homerice, şi una istoriografică 
şi nu ignoră dihotomia adevăr-minciună, dimpotrivă, aceasta înseamnă pentru el o 
puternică formă de autocenzură, în direcţia căreia acţionează şi fundamentele educaţiei 
sale biblice şi patristice. Dar, pe lângă prezenţa în inima întâmplărilor istoriei a 
protagonistului providenţial, înseamnă şi faptul că lumea există sub semnul proiectului 
divin, de unde rezultă egalitatea de statut ontologic dintre istorie şi mit, dintre adevăr 
şi ficţiune, în măsura în care semnificaţiile parenetice ale ambelor forme de discurs 
se află în relaţie analogică şi complementară. Istoria medievală recuperează adevărul 
din lume, dar îl raportează fără încetare la adevărul de dincolo de aceasta; de aici 
derivă coerenţa de expresie simbolică a istoriei medievale, repetitivitatea semnifica-
ţiilor de la o secvenţă la alta, în sfârşit, aceste forme de reprezentare metonimică 
devenite principalii vectori de comunicare ai povestirii despre originile regatului.  

Dar ficţiunea în istoria medievală, cu precădere în istoriile medievale ale epocii 
alfonsine, mai are un rol. Am spune că, în aceste opere, ficţiunea este o construcţie 
conceptuală deplin asumată pentru valoarea ei retorică, integrată într-o evocare illo 
tempore în care se deplasează accentele veridicţiunii dinspre oameni şi fapte spre un 
alt subiect al discursului, anume spaţiul, singurul obiect transistoric, care vine 
dinspre trecut, unde a existat în parametri identici sau aproape identici, care este 
                                                      

42 Suzanne Fleischman, On the Representation of History and Fiction in the Middle Ages, în 
„History and Theory”, 22, 1983, nr. 3, p. 278–310, https://www.jstor.org/stable/2504985?seq=1. 

43 Leonardo Funes, Elementos para una poética del relato histórico, în Poétique de la chronique: 
l’écriture des textes historiographiques au Moyen Âge (péninsule Ibérique et France), ed. Amaia Arizaleta, 
Toulouse-Le Mirail, 2008, p. 241–274. 
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experimentabil, dar şi profund versatil din perspectiva emoţiilor şi afectivităţii 
umane care însoţesc percepţia lui. În viziunea compilatorului Primei cronici generale, 
Hispania este o geografie virtuală, în care se realizează dezideratul politic al spaţiului, 
adică se trasează un spaţiu mental ca dimensiune a existenţei unei colectivităţi.  

Spaţiul transistoric este figurat de cetăţile Cádiz şi Sevilla, pentru eroii poveştilor 
de mai sus – porţi de intrare în Castilla, iar pentru regii Castiliei din secolul al XIII-lea – 
poartă de ieşire a Castiliei spre Oceanul Atlantic şi spre imperiul universal. 

Teritoriul delimitat de memoria unor acte primordiale se prezintă ca un spaţiu 
umanizat sau ca rezultat al unui proces de producere a spaţiului, iar aici analogia cu 
teoria lui Henri Lefebvre despre percepţia spaţiului se impune. Aceste pagini de 
istorie medievală produc spaţiu social, începând cu marcajul spaţiului absolut44 sau 
natural, continuând cu alte forme de codificare şi intervenţii transformatoare care 
constituie tot atâtea acte de autoritate. Rezultatul constă în învestirea simbolică a 
spaţiului existenţial, în asimilarea lui diegetică şi anexarea la discursul istoriografic. 
Dacă prezenţa lui Hercule în schiţa originaristă din Prima cronică generală se 
explică prin contiguitatea cu figura lui Alexandru cel Mare, evocarea lui Iulius 
Cezar în conexiune directă cu istoria întemeierilor lui Hercule subliniază, prin 
însăşi incongruenţa ei, protagonismul spaţiului şi sugerează participarea acestuia la 
o dinamică istorică.  

În ciuda diferenţelor de fond, apologia romantică a spaţiului rezonează direct 
cu perspectivele antropologiei moderne, care subliniază că „spaţiul geografic este 
mai mult decât un cadru al activităţii umane, este un adevărat agent al proceselor 
istorice şi al dinamicilor sociale, prin urmare, este o entitate culturală. În acest sens 
spaţiul, peisajul constituie concepte cheie pentru înţelegerea societăţilor, pentru că 
spaţiul este social, iar societăţile sunt spaţiale.”45 Dacă urmărim discursul cronicilor, 
teritoriul, strămoşii şi gestele colective – pilonii pe care se întemeiază regatul în 
paradigma medievală – sunt, toate, fie spaţiu social, fie elemente care se definesc în 
orizontul spaţiului. Protagoniştii istoriei nu fac altceva decât să le convertească la 
regimul comunicării. 

 
 

THE ORIGINS OF THE KINGDOM. SYMBOLIC SPACES IN THE ROYAL 
CASTILIAN CHRONICLES DURING THE THIRTEENTH CENTURY 

Abstract 

The royal chronicles written during the centralization period of the Christian 
kingdoms of Hispania (thirteenth century) developed an idea that associated the 
past of the Hispanic political communities with the Greco-Latin mythology, centered 
on the founding hero (Hercules, Aeneas), as well as with the spirit of the Judeo-
                                                      

44 Henri Lefebvre, La producción del espacio, trad. E. Martínez Gutiérrez, Madrid, 2013, p. 294. 
45 A. Orejas Saco del Valle, Del marco geográfico a la arqueología del paisaje, Madrid, 1995, p. 114. 
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Christian Old Testament, which emphasized the symbolism of the land as an 
essential inheritance and the notion of a “transfer of property” concerning the 
national territory, from the divinity to the chosen people (the biblical genealogies 
and Noah’s descendants). 

In Castile, during the Alfonsine era, the royal historiography (De rebus Hispaniae 
and Estoria de España) assumed the myth of Hercules and portrayed the Nemean 
lion’s vanquisher as the founder of the fortresses of Cádiz and Seville, the two 
gates for the Atlantic expansion of the old Hispanic kingdom and the symbols of 
imperial Castile. In this subtle merge between myth and history, one can see a new 
ideological setup for a new type of monarchic authority, based on the figure of 
Alexander the Great as a symbol of royalty derived from the control of territory, as 
we can see in the Christian interpretation of his war deeds, Historia de preliis. 

The main purpose of this article is to follow the spirit of the sources pertaining 
to a different historical stage, as well as their similarities, in order to understand the 
process of configuring the social and anthropological space as an attribute of the 
historical existence of the political community. 

 
Keywords: Alfonso X of Castile; historiography; chronicles; Estoria de 

España; De rebus Hispaniae; Hercules; origins of the kingdom; symbolic space 
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NOTE ŞI RECENZII 

 
*
*
*  Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie – 

27 noiembrie 1918), ed. MIHAI-OCTAVIAN GROZA, Argonaut, Cluj-Napoca, 
2015, 242 p. 
 
Iminenta aniversare a centenarului Marii Uniri a constituit prilejul apariţiei mai 

multor publicaţii, care, prin intermediul unor restituiri documentare importante, al elaborării 
unor sinteze sau prin valorificarea rezultatelor unor manifestări culturale, şi-au propus să îşi 
aducă aportul la investigarea evenimentului. 

Între cercetările valoroase dedicate acestui subiect se numără şi aceea semnată de 
tânărul istoric Mihai-Octavian Groza, cunoscut deja în peisajul publicistic contemporan 
prin volumele şi studiile publicate1 şi prin activitatea editorială desfăşurată în redacţiile 
periodicelor „Astra Salvensis” (editată de cercul Astra Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud) şi 
„Astra Sabesiensis” (editată de Despărţământul Astra „Vasile Moga” Sebeş).  

Autorul îşi propune restituirea unor documente valoroase şi readucerea în discuţie a 
rolului jucat de către Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor de la Viena, a 
cărui scurtă activitate se întinde pe o durată de aproape o lună (între 31 octombrie şi 27 noiem-
brie 1918). Înfiinţat ca secţie a Consiliului Naţional al Românilor din Bucovina, Ardeal şi 
Ungaria, cu misiunea de a organiza soldaţii şi ofiţerii români staţionaţi sau aflaţi în trecere 
prin Viena, acest organism a fost prezidat de Iuliu Maniu, în calitate de reprezentant politic 
al senatului, şi de generalul Ioan Boeriu, ca preşedinte din partea militarilor.  

Cartea se deschide cu o prefaţă alcătuită de reputatul şi regretatul istoric clujean de 
origine bănăţeană, Nicolae Bocşan (p. 7–8), care rezumă pe scurt activitatea acestui organism 
şi vorbeşte despre valoarea investigaţiei mai tânărului său ucenic2. Urmează apoi un amplu 
studiu dedicat interpretării documentelor, introducându-l pe cititor în istoria problemei  
(p. 9–22), precum şi o notă asupra ediţiei (p. 23–24), care conţine detalii de ordin tehnic şi 
mulţumirile adresate de către editor celor care au contribuit la susţinerea lui în cadrul 
demersului întreprins. Apoi, sunt transcrise şi prezentate douăzeci şi patru de documente, 
                                           

1 Iată câteva dintre cele mai importante titluri: Mihai-Octavian Groza, Mircea-Gheorghe 
Abrudan, Un colaborator destoinic şi „prim sfetnic” al episcopului Nicolae Ivan: protopopul cărturar 
Sebastian Stanca (1878–1947), în „Tabor”, X, 2016, 2, p. 86–106; Mihai-Octavian Groza, Documente 
privind activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia, Sebeş, 2012; idem, Pagini din memoria-
listica măruntă a Primului Război Mondial. Însemnările lui Radu Mărgean, în „Astra Salvensis”, II, 
2014, 3, p. 89–98; idem, Un cleric cărturar astrist uitat: protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca 
(1878–1947). Viaţa, activitatea şi opera, în „Analele Aradului”, I, 2015, 1, p. 614–630; Sebastian 
Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916–1919), 
ed. Mihai-Octavian Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva, Cluj-Napoca, 2015. 

2 „Studiul şi documentele publicate reflectă efortul deosebit pentru organizarea senatului, 
activitatea acestuia pentru o informare continuă a soldaţilor şi ofiţerilor din fosta armată imperială, 
pentru organizarea regimentelor româneşti descompuse în timpul războiului şi în urma revoluţiei şi 
pentru trimiterea lor acasă.” Nicolae Bocşan, Cuvânt înainte, în Senatul Militar Român Central, ed. 
Mihai-Octavian Groza, p. 7–8. 



Note şi recenzii 

 

200 

constând din protocoalele de şedinţă ale senatului pomenit, diferite rapoarte, descrieri ale 
activităţilor, însemnări cu caracter memorativ sau numere din organul publicistic al sena-
tului, însoţite adesea de ample trimiteri bibliografice cu scopul de a-l familiariza pe cititor 
cu o anumită problematică sau de a-l orienta spre o literatură suplimentară. Cititorul regăseşte 
adesea scurte descrieri biografice ale unor personaje importante pomenite sporadic sau 
contextual în paginile documentelor, fapt care denotă munca serioasă întreprinsă de către 
editor, care îşi propune nu doar introducerea unor documente în circuitul istoric, ci şi 
oferirea contextului pentru ca ele să poată fi înţelese pe deplin.  

Redactată în conformitate cu normele academice în vigoare, lucrarea beneficiază de 
asemenea de rezumate în limbile engleză (p. 218–219), germană (p. 220–221), franceză  
(p. 222–223), italiană (p. 224–225) şi maghiară (p. 226–227), fapt care o face accesibilă 
cititorilor din diferite spaţii culturale care ar putea fi interesaţi de tematica acesteia sau de 
realizarea anumitor corelaţii cu aspecte similare ale istoriei lor din acea perioadă. Mihai 
Groza s-a îngrijit, de asemenea, de realizarea unor indici de nume (p. 235–242), foarte utili 
cercetătorilor preocupaţi doar de investigarea unor biografii sau a activităţii unora dintre 
membrii Senatului Militar Român Central, precum şi de publicarea unor imagini cu valoare 
de anexă (p. 243–245), care îl introduc pe cititor în atmosfera vremii. 

Lucrarea lui Mihai-Octavian Groza dedicată activităţii Senatului Militar Român 
Central de la Viena, care reuneşte atât documente din spaţiul autobiografic, cât şi protocoale, 
decupaje de ziar, relatări sau descrieri ale evenimentelor principale care au marcat existenţa 
acestei instituţii, se constituie aşadar într-o valoroasă şi reuşită încercare de restituire docu-
mentară, care va fi în mod cert utilă unor investigaţii viitoare şi îşi va găsi locul în circuitul 
istoriografic contemporan, fapt pentru care nu putem decât să îl felicităm pe editor şi să îi 
dorim succes în activităţile ulterioare.  

  
Iuliu-Marius Morariu 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
maxim@radiorenasterea.ro 

 
 

ALEXANDRU MAMINA, Morfologia protestului cultural: romantism, avangardă, 
folk-rock, Edit. Academiei Române, Bucureşti, 2019, 105 p. 
 
Domnul Alexandru Mamina şi-a propus într-o lucrare recentă să analizeze orientările 

culturale cu finalitate politică explicită şi care au antrenat o participare socială mai amplă. 
Întrucât creaţia literară şi artistică – specifică unor curente precum romantismul, avangarda, 
mişcarea folk-rock – oferă ocazia şi forma particulară de exprimare a tensiunilor şi a 
revendicărilor populaţiei, ea a devenit obiect de studiu (p. 9–10).  

Cartea este structurată în cinci capitole; primul (Coordonatele protestului cultural – 
p. 7–22) ţine loc de introducere, iar ultimul (Retrospectivă – p. 94–99) de încheiere. Cele-
lalte trei ilustrează ipostazele protestului cultural în vremea romantismului, a avangardei şi a 
mişcării folk-rock. Potrivit lui Alexandru Mamina, „romantismul, avangarda, mişcarea folk-
rock au afirmat subiectivitatea autentică împotriva autorităţii inhibitoare, fie că aceasta era 
culturală (neoclasicismul, academismul, conformismul mediatic), fie politică (legitimismul, 
birocratismul, «statul-întreprindere»)” (p. 13). Autorul este preocupat şi de „culoarea politică” 
a protestului, care poate fi atât „de dreapta”, cât şi „de stânga”; totuşi „protestul cultural a fost 



Note şi recenzii 

 

201 

consubstanţial cu precădere activismului democratic şi subversiunii anarhisto-comuniste …”  
(p. 12–13).  

În cel de-al doilea capitol, intitulat Subiectivitate şi idealism, autorul trece în revistă 
atât caracteristicile şi cadrele cronologice ale romantismului, cât şi manifestările sale circum-
scrise protestului cultural (p. 22 şi urm.). Conform lui Alexandru Mamina, „antiteza dintre 
individualitatea liberă şi mecanismul impersonal-constrângător al tehnicii, comparabil cu cel 
militar, a făcut carieră în condiţiile industrializării, teoria alienării concentrând o parte 
importantă a criticilor protestului social şi cultural” (p. 26). Militantismul romantic a avut 
două teme majore (lupta pentru libertate şi poporul) şi în principal trei ţinte: absolutismul, 
privilegiile, clericalismul (p. 28). Dacă personajele favorite ale romanticilor au fost proscrişii, 
marginalii, subiectele preferate s-au concentrat în jurul conspiraţiilor, al tiranicidului şi al 
revoluţiilor (p. 30). Alexandru Mamina urmăreşte inclusiv ideile sociale, care se degajă din 
operele literare şi artistice, precum şi elementele caracteristice ale gnoseologiei romantice 
(sentiment, intuiţie, fantezie) (p. 37). Un merit al lucrării este plasarea într-un context interna-
ţional, european, a unor personalităţi culturale româneşti: Grigore Alexandrescu, Vasile 
Cârlova, Costache Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu, August Treboniu 
Laurian (p. 28 şi urm.). Există şi o comparaţie între diverse spaţii europene (între cel francez 
şi german, de exemplu). Dacă boema franceză s-a remarcat prin spiritul ei contestatar, 
romanticii germani au fost mai bine integraţi în sistemul social-politic (p. 42). „Tipul 
atitudinal boem s-a amplificat în perioada avangardei – susţine Alexandru Mamina – pentru 
a se generaliza într-o ultimă înfăţişare istorică în epoca mişcării folk-rock” (p. 43).  

În capitolul al treilea, intitulat Angoasă – destructurare – revoltă, este investigat atât 
modul cum s-a definit avangarda, cât şi specificul său, în condiţiile existenţei unei varietăţi 
de curente: de la cubism, expresionism, suprarealism, la dadaism ş.a.m.d. (p. 48). Lucrarea 
prezintă premisele care au condus la iconoclasmul îndreptat contra ordinii burgheze, la negarea 
modelelor consacrate şi la pledoarii care au inclus distrugerea muzeelor şi a bibliotecilor.  
A existat un adevărat binom: radicalismul cultural iconoclast s-a conjugat cu radicalismul social; 
iar lupta contra formelor estetice a fost convergentă cu lupta de înlăturare a suprastructurii 
burgheze şi de emancipare a proletariatului (p. 53).  

Majoritatea avangardiştilor au avut simpatii de stânga, chiar pentru cea extremă, comu-
nistă; unii au salutat chiar revoluţia bolşevică. Tristă ironie a istoriei: ulterior, mai mulţi dintre 
ei au căzut victime ale cenzurii comuniste, care avea să le mutileze personalitatea artistică. 
Spaţiul românesc este bine reprezentat: în lucrare sunt pomeniţi diverşi avangardişti, de la 
Tristan Tzara, la Saşa Pană şi Ilarie Voronca; unul dintre ilustratorii ultimilor doi a fost 
pictorul M.H. Maxy. Acesta din urmă a fost acuzat vehement în 1948 de unii dintre cei mai 
temuţi inchizitori ideologi comunişti (Nicolae Moraru şi Sorin Toma). Dacă Moraru îl învinuia 
că îi „ţine în loc” pe pictorii tineri şi că practică o artă decadentă, Sorin Toma îl mustra 
sever că se pretează la poceli şi mâzgăleli: „Maxy fără să pocească nu poate picta”, – 
conchidea ameninţător redactorul şef al „Scânteii”, cel care cu o lună mai înainte îl condamnase 
la izolare pe Tudor Arghezi (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond CC al PCR – Secţia 
Propagandă şi Agitaţie, dosar nr. 9/1948, f. 19–20, 33–34). Individualitatea artistică a lui 
M.H. Maxy a fost definitiv afectată, dar – ca ironia istoriei să fie deplină – el a supravieţuit 
timp de două decenii în înalta birocraţie cultural-artistică oficială, ca director al Muzeului 
Naţional de Artă.  

Alexandru Mamina este de părere că „umanismul a reprezentat raţionalitatea subtex-
tuală a diverselor curente ale avangardei, sub formule ce corespundeau peste timp afirmării 
romantice a subiectivităţii. Ulterior, s-a regăsit simptomatic şi în structura motivaţional-
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ideatică a protestului folk-rock”. Este şi o modalitate de a face legătura cu capitolul al 
patrulea, cel dedicat mişcării folk-rock. Capitolul se intitulează sugestiv Copii contra părinţi 
(p. 68–93) şi evocă inclusiv cazul lui Jim Morrison, solistul trupei rock The Doors, fiul 
contraamiralului George Stephen Morrison, nimeni altul decât comandantul forţelor navale 
americane din golful Tonkin în timpul incidentului celebru din august 1964, care avea fie la 
originea escaladării implicării SUA în războiul din Vietnam. Cum se ştie, critica milita-
rismului a stat în centrul protestelor sub formă artistică, muzicală, din anii 1960 şi 1970, iar 
acest cuplu infernal tată–fiu (plasaţi în tabere opuse) nu a fost singular în epocă. În plus, 
Alexandru Mamina abordează aici şi dimensiunea generaţională (creşterea ponderii tinerilor 
în societate, ca şi a studenţilor – p. 70) care a amorsat conflictul şi intensitatea protestelor. 
Printre ţintele criticii mişcării folk-rock s-au numărat: autoritarismul administrativ, meca-
nismele exploatării, alienarea, „statul-întreprindere” (sau normele utilitare şi conformiste) – 
p. 68. A mai fost un element important: tendinţele hedoniste ale tinerilor se loveau de 
conformismul oficial; şi aici, ca şi în cazul romantismului, a fost vorba de un tip de subiec-
tivitate, cea a tinerilor (principiul plăcerii versus principiul randamentului). Spre deosebire 
de romantism şi avangardă, însă, folk-rock-ul a operat sinteza între text şi melodie (au fost 
mai mulţi poeţi-compozitori, de la John Lennon, la Bob Dylan şi Vladimir Vîsoţki – p. 76). 
Aici trebuie spus că autorul priveşte dincolo de existenţa blocurilor politice şi militare, 
incluzând în analiză spaţiul sovietic şi est-european. Cazul românesc este ilustrat prin 
exemple precum formaţia Phoenix, Cenaclul „Flacăra” al lui Adrian Păunescu ş.a.  

În ultima secţiune, intitulată Retrospectivă, în linii mari, concluziile formulate în 
capitolele anterioare sunt reluate şi dezvoltate, insistându-se asupra trăsăturilor specifice 
celor trei curente. Este şi un prilej de a remarca un aparent paradox, acela că în mai multe 
cazuri „protestul cultural este un fenomen specific vremurilor de bunăstare, în care oamenii 
se confruntă nu neapărat cu lipsurile, cât cu limitările existenţiale şi dilemele etice …” (p. 95). 
În fine, autorul examinează chestiunea participării sociale la protestul cultural, precum şi 
conţinutul ideologic al protestului, cu diversitatea lui de orientări (p. 96–97).  

În final, aş face câteva nuanţări. Poate erau necesare precizări suplimentare atunci 
când se vorbeşte despre regimurile comuniste, care „au participat nu mai puţin la modernitate 
sub raportul dezvoltării tehnologice şi al învăţământului public”. Alexandru Mamina mai 
adaugă, oportun, faptul că aceste regimuri „au reconvertit spre uzul partidului-stat conceptul 
de reprezentare a intereselor şi voinţei cetăţenilor” (p. 7). Pe lângă această reconvertire a 
mai fost vorba şi despre costul enorm cu care s-a mers pe drumul modernităţii şi al 
modernizării atât în domeniul dezvoltării tehnologice, cât şi în cel al educaţiei (dacă ar fi să 
menţionăm doar discriminarea socială în primul deceniu comunist a copiilor de „burghezi”, 
„reacţionari”, chiaburi etc., scoşi din şcoli, licee şi universităţi, sau preţul cu care s-a făcut 
campania de combatere a analfabetismului). Existenţa unei astfel de realităţi i-a determinat 
pe unii istorici să vorbească despre o modernitate pervertită în cazul regimurilor comuniste.  

Autorul mai aminteşte în capitolul introductiv despre „eşecul tentativei de realizare a 
«omului nou», socialist, [care] a reflectat poate cel mai clar incapacitatea ideologiei oficiale 
de a deveni hegemonică la nivelul conştiinţei colective” (p. 9). Afirmaţia nu este neapărat 
neadevărată. Şi totuşi, a fost creat sau nu omul nou? Iarăşi mi se pare că erau bine venite 
câteva precizări, mai ales în condiţiile în care s-a vorbit în istoriografie despre un comunism 
rezidual, despre conservarea unor mentalităţi îndatorate comunismului, după 1989, dar şi 
despre reflexe ale omului nou care ar fi supravieţuit în postcomunism, vădite în compor-
tamentul politic şi electoral, cu manifestări observate şi prin intermediul unor sondaje şi 
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barometre de opinie publică (de pildă, procentajul mare al celor pentru care comunismul a 
fost doar o idee bună aplicată greşit).  

Alexandru Mamina susţine existenţa unui raport de corespondenţă, de convergenţă, 
între spectacolele Cenaclului „Flacăra” şi festivalurile din Occidentul anilor 1960 şi 1970, 
cel de la Woodstock de exemplu, dar nu numai (p. 76). O astfel de echivalare mi se pare 
nejustificată, chiar dacă nu se poate nega existenţa unor elemente clare de spontaneitate în 
cazul unor spectacole şi al unor artişti, care nu aveau vreo legătură cu mesajul propa-
gandistic oficial. Pe de altă parte, cred – aşa cum arată şi studii academice recente şi bine 
documentate (Alina Pavelescu, Idéologiser la culture alternative. Adrian Păunescu et le 
Cénacle Flacăra, în „History of Communism in Europe”, II, 2011) – că atât cenaclul (Cenaclul 
„Flacăra” al Tineretului Revoluţionar, conform titulaturii complete), cât şi Adrian Păunescu 
erau bine integraţi în aparatul propagandistic comunist al anilor 1970 şi 1980. Pe scurt, credem 
că Adrian Păunescu şi cenaclul său – pe lângă supapele oferite tinerilor – au încercat şi 
parţial au reuşit ideologizarea culturii alternative. Chiar şi conţinutul unui alt volum recent – 
Cosmin Nasui et al., Cultura de masă în „Epoca de Aur”: Cîntarea României şi Cenaclul 
Flacăra, Voluntari, 2019 – sugerează politizarea însemnată.  

Poate ar fi fost utilă, în cazul traducerilor şi al ediţiilor din clasici (români mai ales, 
vezi Mihail Kogălniceanu de exemplu – nota 69, p. 40), menţionarea traducătorilor, 
prefaţatorilor şi a îngrijitorilor de ediţie. Dincolo de utilitatea redării integrale a elementelor 
tehnice ale unei cărţi, aceste completări au şi alte semnificaţii: pe Paul Éluard (vezi nota 
128, p. 63) – din care Alexandru Mamina citează pasaje consistente (p. 62–63) – îl traduce 
în mod reuşit scriitorul Virgil Teodorescu, el însuşi un poet suprarealist (chiar dacă trecut 
după 1948 prin „patul procustian” al realismului socialist); Anatoli Lunaciarski este tradus 
chiar de către un important istoric de artă precum Vasile Florea (vezi nota 78, p. 44); Erwin 
Piscator, cu al său Teatru politic (vezi nota 79, p. 44), este prefaţat în 1966 de actorul Radu 
Beligan ş.a.m.d. 

 
Cristian Vasile 

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Bucureşti 
cristivasile2002@yahoo.com  

 
 

BOGDAN POPA, RADU TUDORANCEA, Războiul de fiecare zi. Viaţa cotidiană 
în tranşee şi în spatele frontului în Primul Război Mondial (1914–1919), Cetatea 
de Scaun, Bucureşti, 2018, 466 p. 
 
Aceasta este mult mai mult decât o carte comemorativă. Într-un cadru cât mai cuprin-

zător, găsim aici, orânduite metodic, în fascicule care sunt tot atâtea puncte de vedere ale 
contemporanilor şi ale istoricilor, o mare cantitate de informaţii noi şi de comentarii, care 
stimulează reflecţia asupra altei Românii decât a celei de azi, aşa cum a trecut prin cea mai 
grea încercare. Studiile reunite de cei doi editori deschid direcţii de cercetare, dezvăluie 
experienţe din memorii sau însemnări zilnice, descriu viaţa trăită sub ocupaţie străină sau 
chiar în captivitate ori în refugii, când nu analizează propaganda sau ideologia prin care 
acea realitate s-a deformat tendenţios. 

De la început, cu autoritatea pe care i-o conferă opera sa de istorie orală, Zoltán 
Rostás ne arată drumul spre a cumpăni înregistrarea imediată a unor situaţii/evenimente şi 
relatarea născută ani mai târziu la acelaşi supravieţuitor (Document personal şi istorie orală. 
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Ocupaţia germană din Bucureşti, 1916–1918). Perspectiva venită de la distanţă este 
studiată de Hans-Christian Maner la martori germani care au văzut România în luptă sau 
sub ocupaţie, cu prelungirea acestei interpretări în istoriografie (Locuri şi oameni în cadrul 
Primului Război Mondial în Ardeal şi în România prin perspectiva unor militari germani şi 
a istoriografiei germane). Sub titlul Viaţa culturală în capitala ocupată, Adrian-Silvan Ionescu 
comunică o imagine ascunsă în presa vremii („Rumänien in Wort und Bild”, „Săptămâna 
ilustrată”, „Scena”), în care-şi găsesc locul muzeele (Arheologie, Aman, Kalinderu), expoziţii 
de artă germană sau românească, teatrele şi muzica – de la Wagner la reviste. Oglindirea 
imediată a unui fragment de biografie urbană de elită este surprinsă de Ionuţ Butoi în jurnalul 
Mărgăritei Niculescu, care avea să fie, după zece ani, soţia lui Mircea Vulcănescu, dar a 
cărei existenţă s-a transformat în 1917 prin îngrijirea răniţilor (Marele Război văzut prin 
ochii unei tinere aristocrate din Bucureşti). Realitatea brutală de pe front iese la iveală prin 
amintirile a doi soldaţi ţărani, citite de Dana Costin (Journals and Memoirs as Legitimate 
Sources of Documentation for an Everyday History of World War I), şi prin memoriile ofiţerului 
N.G. Vrăbiescu, descriind experienţa acestuia de la trecerea din Dobrogea în Muntenia, 
bântuită de holeră, şi până la retragerea în Moldova, material utilizat de Nicolae Mihai 
(„Ceea ce am putut vedea din dosul tunului meu”: experienţa cotidiană de război a unui 
ofiţer de artilerie din Craiova). Originalitatea următoarelor trei contribuţii atrage atenţia. În 
studiul său despre poezia de război a anului 1917, Raluca Tomi culege exemple de versificaţie 
populară publicate în „Neamul românesc” alături de traduceri de N. Iorga din literatura engleză, 
franceză şi chiar germană clasică, menite să însufleţească rezistenţa (Poezia de război a 
anului 1917: între propagandă şi realitatea tranşeelor). Ionela Zaharia prezintă aspecte din 
viaţa cotidiană a soldaţilor români din Transilvania în anii neutralităţii, cu statistici interesante 
privind alfabetizarea şi distribuţia cărţilor în limba română pe front şi în spitale (Între războaie 
culturale şi cultura războiului. Viaţa cotidiană a soldaţilor români transilvăneni din armata 
austro-ungară în Marele Război). Al treilea articol, tot despre Ardeal, este al lui Marian 
Zăloagă, care se referă la receptarea muzicii ţiganilor de către saşi şi la concurenţa unor trupe 
ţigăneşti cu repertoriul oficial militar german (Concerte cotidiene în vremuri extraordinare. 
Muzica ţiganilor şi receptarea săsească în timpul Primului Război Mondial). 

Preocupările lui Bogdan Popa în legătură cu comerţul de carte s-au îndreptat de 
această dată către fluctuaţia provocată de război în circulaţia literaturii: în Bucureştii sub 
ocupaţie, cartea este controlată sub pretext juridic la Socec sau confiscată (lucrările lui  
N. Iorga, adversar politic al Germaniei), la care se adăuga preţul sporit al hârtiei (A Game of 
Memory: War Literature and Book Trade in Interwar Romania). De criza acestui comerţ au 
suferit şi după război scriitori ca Rebreanu, Minulescu şi Topârceanu. Bogdan Popa a 
urmărit şi datele care indică o creştere ulterioară a tirajelor în cazul Delafras. Două studii 
consistente s-au ocupat de felul în care războiul a influenţat relaţiile româno-bulgare. 
Ostilitatea reciprocă fusese determinată în 1913 de intervenţia României în al doilea 
conflict balcanic, apoi de dezastrul de la Turtucaia. În memoriile unor prizonieri români 
despre lagărele din Bulgaria, Daniel Cain a regăsit neştearsă impresia unui tratament 
inuman (exemple: pictorul C. Vlădescu, Millian-Maximin, Vintilă Panta). Partea cea mai 
nouă şi mai impresionantă a acestui articol, Prizonierii de război români în lagărele din 
Bulgaria, care a investigat arhive necunoscute, este produsă de statistici referitoare la 
numărul prizonierilor români din Turcia, Austro-Ungaria şi Germania, precum şi la condiţiile 
îndurate de ei. Aceste precizări sunt însoţite de vechi fotografii din lagărul de la Haskovo: 
scene care ne îngăduie să ne apropiem de lumea de acum un secol. Daniel Citirigă a privit 



Note şi recenzii 

 

205 

imaginea românească a bulgarului în anii 1916–1917, spicuind din povestirile lui V. Bianu, 
Topârceanu, Bacalbaşa şi V. Cancicov, în care se împletesc reacţiile directe cu propaganda 
ostilă (Duşmanul complet: imaginea bulgarului în memorialistica şi propaganda românească 
din timpul Primului Război Mondial). Lectura continuă şi ajungem la alt lagăr, cu totul 
necunoscut, descoperit de Venera Achim, în România din 1917: Morile-Mărculeşti (Lagărul 
german de prizonieri de război de la Morile-Mărculeşti. 1917–1918). Acolo, în judeţul 
Ialomiţa, au fost deţinuţi un an întreg soldaţi britanici, musulmani din India! Datele din 
arhivă indică până şi raţia cotidiană de alimente pentru muncitori. Într-un mediu social 
absolut diferit pătrundem odată cu Delia Bălăican, care a răsfoit scrisorile schimbate între 
Sabina Cantacuzino şi soţul ei în 1917, atunci când erau despărţiţi prin arestarea familiei 
Brătianu (Corespondenţa Sabinei Cantacuzino cu soţul său, doctorul Constantin Cantacuzino, 
din perioada arestului la Mănăstirea Pasărea: 16/29 martie – 20 noiembrie/3 decembrie 
1917). Se confirmă astfel diverse informaţii despre Bucureştii sub ocupaţie şi despre viaţa 
în domiciliu forţat a surorii prim-ministrului: sub şocul evenimentelor, portretul Sabinei 
apare cu calităţile de energie şi demnitate pe care i le cunoşteam din toate sursele. Încă o 
figură a epocii, pe care unii dintre noi am întâlnit-o, George Oprescu, a suportat deportarea în 
Bulgaria, evocată aici de Ioana Apostol pe baza unor fragmente autobiografice (George 
Oprescu, Captive of the Central Powers. From Turnu Severin to Golemo Konare and Back. 
1917–1918). Oprescu era în 1917 directorul liceului din Turnu-Severin şi a fost, odată cu 
alte notabilităţi ale oraşului, condamnat să fie internat în lagărele bulgare. În acelaşi grup de 
deţinuţi se aflau matematicianul Petre Sergescu şi filologul clasicist N. Herescu: amândoi îşi 
vor sfârşi viaţa în alt exil, după 1944. Condiţiile umilitoare de la Plovdiv nu l-au împiedicat pe 
Oprescu să înveţe latineşte în lagăr. La tratamentul cel mai distrugător a fost supus un tânăr 
gazetar brăilean, Petre Ionaşcu, într-o închisoare din Silezia, descrisă în povestirea sa, pe 
care o reproduce aici Cristian Constantin (O experienţă carcerală din timpul Primului Război 
Mondial: Petre Gr. lonaşcu şi „Labirintul morţii”). 

Ultimelor capitole din acest volum le-au fost rezervate un sondaj în atitudinea presei 
americane faţă de neutralitatea României înainte de 1916 (Emanuel Plopeanu, România în 
balanţa războiului: percepţii ale presei americane din perioada neutralităţii. 1914–1916), 
o prezentare a disensiunilor în partidul comunist român în 1958 cu privire la caracterul 
istoric al războiului, imperialist sau just (Cristian Vasile, Primul Război Mondial şi momentul 
politico-istoriografic 1958, cu o semnificativă anexă documentară), o evocare a profilului 
profesional al conducătorului Serviciului sanitar românesc în timpul războiului (Lidia 
Trăuşan-Matu, Contribuţii la biografia doctorului Vasile Sion (1869–1921), diriguitorul 
Serviciului sanitar al României în anii Primului Război Mondial) şi o descriere a anilor în 
care pictorul Costin Petrescu a împărtăşit experienţa refugiului de la Iaşi, care i-a influenţat 
tematica şi stilul (Virginia Barbu, Costin Petrescu: La Iaşi, în timpul războiului 1916–1917. 
Mărturiile unui artist în pribegie, cu extrase din însemnările artistului). Numai aici apare o 
temă care n-ar fi putut lipsi, fiindcă, în memoria colectivă, a rămas nedespărţită de zguduirea 
societăţii şi a statului: refugiul, despre care scrie Radu Tudorancea (Everyday Life as a 
Refugee. Romanian War Refugees from Moldavian to Russian Refugeedom). Înaintarea rapidă 
a trupelor coalizate, germane, bulgare şi otomane, a provocat primul pas al retragerii spre 
nord, urmat de evacuarea guvernului, parlamentului şi instituţiilor statului, precum şi a familiei 
regale în ajunul intrării forţelor inamice în capitală. Evaluarea numărului de bucureşteni 
porniţi în pribegie la Iaşi este tot atât de nesigură ca şi aprecierea unui exod similar din 
Belgia, Franţa sau Serbia. A doua etapă a refugiului a fost în Rusia. La Odessa şi Herson 
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s-au adăpostit oameni politici, pe lângă care deplasarea a atras populaţie civilă, care a 
format acolo, temporar, comunităţi româneşti. Aventurile acestei călătorii neobişnuite au rămas 
câteodată menţionate în arhive de familie (am semnalat altădată jurnalul ţinut la 16 ani de 
Mircea N. Iorga la Odessa). 

În ansamblu, culegerea de analize şi reflecţii – căreia am dori să-i înmulţim cititorii, 
nu numai pentru avertismentul de pe copertă: „se distribuie gratuit” –, cu un conţinut parţial 
şi în limba engleză, reprezintă o înnoire considerabilă a înţelegerii unui moment istoric 
esenţial pentru România. 

 
Andrei Pippidi 

Institutul de Studii Sud-Est Europene 
apippidi@sar.org.ro 

 
 

IOAN STANOMIR, La centenar. Recitind secolul României Mari, Humanitas, 
Bucureşti, 2018, 206 p. 
 
Începând din anii 2014–2015, au apărut numeroase cărţi, studii şi texte evocatoare 

ale Primului Război Mondial şi ale Unirii de la 1918, când nu au fost de-a dreptul lucrări 
care să aspire la statutul de sinteză sau de monografie. Acest peisaj editorial s-a îmbogăţit 
în toamna anului 2018 cu volumul lui Ioan Stanomir. Autorul şi-a propus să schiţeze într-un 
mod inedit, nonconformist istoria intervalului 1918–2018, îndeosebi prin revizitarea unor 
surse istorice fundamentale şi prin apelul la o variată literatură secundară. Nu lipseşte nici 
beletristica, folosită cu subtilitate şi în doze potrivite ca izvor istoric şi document de epocă. 
De altfel, cele mai multe dintre capitole şi subcapitole reiau de fapt titluri consacrate ale 
unor cărţi şi fragmente din literatura română şi universală (Pe frontul de vest nimic nou; 
Trăiască România Mare!; Întoarcerea din rai; Marele fluviu îşi adună apele ş.a.).  

Ioan Stanomir încearcă să îşi întemeieze demersul pe luciditatea patriotică de tip 
junimist şi pe spiritul liberalismului conservator, propunând „un examen al şanselor ratate 
şi al căutărilor veacului României Mari” (p. 6). Deşi autorul nu pretinde că ar fi scris o „istorie 
intelectuală sau politică”, totuşi volumul îndeplineşte condiţiile pentru a fi considerat şi 
una, şi alta. Numai că, într-adevăr, este un altfel de istorie politică decât cea cu care cititorul 
român a fost obişnuit. Este o istorie care se revendică de la Isaiah Berlin, Raymond Aron şi 
Edmund Burke (cel din urmă a fost tradus şi sub comunism, ocolindu-se însă textele sale 
relevante şi problematice de reflecţie politică).  

În mod simbolic, cartea se deschide de fapt cu discursul ţinut de Iuliu Maniu în 
plenul Adunării Naţionale de la Alba Iulia, prin care se motivează proiectul de rezoluţie în 
favoarea Unirii cu România, act citit de Vasile Goldiş. În esenţă, Iuliu Maniu susţinea că 
românii ardeleni nu vor să devină „din oprimaţi oprimatori”, pledând apoi pentru „libertatea 
tuturor neamurilor şi a tuturor cetăţenilor” (p. 9). În fine, Maniu rostea o frază-cheie, 
valabilă din păcate şi astăzi: „Nu se poate spera ca cetăţeni fără drepturi şi ţinuţi în întunerec 
sufletesc şi în mizerie socială să devină stâlpii siguri ai unui stat modern” (p. 9–10). Textul 
Rezoluţiei de la Alba Iulia este o sursă cheie pentru a înţelege demersul acestui volum. 
După 1989, câţiva istorici s-au aplecat asupra documentului conceput de elita politică 
transilvană, constatând – spre indignarea confraţilor naţionalişti – că de fapt România unificată 
nu a luat în considerare importanta declaraţie politică de la 1 decembrie 1918 (cel puţin în 
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ceea ce priveşte votul universal şi prevederile generoase privitoare la minorităţile naţionale; 
cele din urmă nu au primit dreptul de a se judeca şi administra în limba proprie, aşa cum 
preconiza Rezoluţia).  

Autorul a mers şi mai departe, prin analizarea în profunzime a acestui document 
politic şi a observat că, în realitate, mai multe puncte ale sale au rămas doar promisiuni. 
Ioan Stanomir nu s-a limitat să constate că minorităţile nu au primit drepturile stipulate în 
textul Rezoluţiei, ci a demonstrat că inclusiv majoritatea românească (din Vechiul Regat şi 
din provinciile alipite) a fost (sau măcar s-a considerat la un moment dat) victimă a unei 
omogenizări, mai ales a centralizării administrative, un proces care avea să depăşească până 
şi modelul francez avut în vedere. Transilvania şi Banatul l-au dat pe episcopul ortodox 
Miron Cristea ca mitropolit primat şi apoi patriarh (al unificatei Biserici Ortodoxe Române), 
dar nu au putut să impună noii Românii reîntregite spiritul şi litera Rezoluţiei de la Alba Iulia.  

Perioada interbelică nu este nici idealizată, nici demonizată, ci analizată şi cântărită 
cu măsură, cu o măsură istoriografică potrivită, în acord cu scrierile specializate ale unor 
Hans Christian Manner şi Armin Heinen, de exemplu. Cele două decenii care au urmat 
Marelui Război – privite îndeosebi din perspectiva promisiunii generoase reprezentate de 
prevederile Declaraţiei de la Alba Iulia – nu onorează aşteptările. Între altele, Ioan Stanomir 
scoate la iveală dezbaterile aprinse pe marginea noii Constituţii (cea din 1923), un bun 
prilej pentru a evalua regimul politic, care, fundamental, poartă amprenta lui Ionel Brătianu. 
Concluzia este că Partidul Naţional Liberal şi brătienismul s-au îndepărtat de politicile şi 
practicile liberalismului clasic şi că, într-un fel, au instituit un regim pe care astăzi l-am 
putea numi iliberal. Standardele aplicate pentru a contura această evaluare aparent drastică 
nu sunt cele caracteristice unei democraţii liberale din zilele noastre, referentul fiind chiar 
idealurile exprimate la 1918, în special de către transilvăneni şi bucovineni. Deşi Ioan 
Stanomir se păstrează în general într-un registru analitic, în carte el nu îşi ascunde empatia 
pentru ideile politice şi conduita morală a lui Iuliu Maniu, liderul Partidului Naţional din 
Transilvania şi mai apoi al PNŢ, unul dintre cei care au contribuit la formulele de tip 
wilsonian care se regăseau în Rezoluţia de la 1 decembrie 1918.  

Carlismul de după 1930 va submina şi mai mult regimul parlamentar imperfect 
instituit sub Ionel Brătianu, iar ceea ce urmează după 1938 este un epilog funest: „România 
dintre 1938 şi 1989 este un vast teren de experiment ideologic, prin îndepărtarea dramatică 
de pluralism” (p. 7). Ioan Stanomir aminteşte încă din introducere despre eliminarea din 
naţiune a evreilor, ca moment dramatic de cezură, exprimat şi prin adoptarea legii cetăţeniei 
din 1938, eveniment care îi stârneşte o remarcă tulburătoare: „excluderea din naţiune 
reprezintă primul pas spre crima de stat” (p. 7), spre genocid şi Holocaust. România Mare 
s-a prăbuşit la 1940 în principal din cauza izolării sale externe şi a agresiunii puterilor 
totalitare şi revizioniste, dar în fapt, aşa cum autorul demonstrează, ţara a fost subminată 
după 1918 prin neglijarea libertăţilor interne, prin pervertirea alegerilor, tolerarea dreptei 
radicale, corupţie şi menţinerea în ignoranţă civico-politică a cetăţenilor. Societatea a fost 
neglijată, consimţământul celor guvernaţi a fost dispreţuit, în timp ce statul (centrul politic) 
a fost pus mereu pe primul plan. Regimul comunist instituit după 1945/1947 a adâncit şi 
mai mult tarele unei societăţi deja traumatizate, generalizând delaţiunea, frica, mizeria 
morală şi socială. Simptomatic este destinul lui Iuliu Maniu, ucis în timpurile dejismului la 
Sighet; episcopul Iuliu Hossu – vestitorul Marii Uniri – moare în 1970, departe de credincioşii 
săi, după ce trecuse prin închisori comuniste şi mănăstiri ortodoxe, consemnat de fapt într-un 
perpetuu domiciliu obligatoriu (p. 142).  
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Autorul realizează în final şi un tulburător Post-scriptum dedicat perioadei postco-
muniste. De fapt, cu ocazia Centenarului României întregite, Ioan Stanomir oferă cititorilor 
un inventar al patologiilor din politica şi societatea românească din trecut şi de astăzi. Cu 
luciditate, autorul creionează drama spaţiului public autohton, o lume bombardată cu discursuri 
şi apeluri patriotarde care deturnează atenţia opiniei publice de la chestiunile presante. Teze 
ale istoriografiei naţional staliniste din timpurile lui N. Ceauşescu sunt reciclate şi adaptate 
zilelor noastre, iar teme precum tradiţia şi identitatea sunt instrumentalizate politic de către 
o castă guvernantă nedemnă.  

Rezultă de aici imaginea unei lipse de adecvare, combinate cu ipocrizie şi populism 
etnocratic. Pentru a contracara maladiile cultural-politice, autorul a ales să schiţeze istoria 
ultimului secol, selectând luminile şi umbrele, cu speranţa că lecţiile trecutului ar putea servi 
acelora care sunt dispuşi să le asculte. Volumul este bine-venitul îndemn la un efort colectiv 
de introspecţie.  

În final, câteva observaţii critice. Cumva, în volum imaginea lui Iuliu Maniu apare 
idealizată. În realitate, dincolo de meritele sale incontestabile şi de prestaţia omului politic 
ardelean, care contrasta cu a multor politicieni, chiar şi Maniu a comis erori, uneori cu con-
secinţe negative semnificative (tolerarea lui Alexandru Vaida-Voevod ca ministru de 
Interne şi, implicit, a poziţionării echivoce a acestuia faţă de Mişcarea Legionară; pactul 
electoral cu Garda de Fier din 1937 – sunt doar două exemple). Însă volumul lui Ioan 
Stanomir nu este doar o carte academică, ci se adresează unui public larg, în căutare de 
modele. La p. 60 şi 61 se vorbeşte despre „mutaţiile postbelice” şi „neliniştea postbelică”; 
în fapt, trimiterile sunt la realităţi de după Primul Război Mondial, adică interbelice din 
perspectiva noastră de astăzi. În fine, ultima frază de la p. 71 trebuie citită în sensul că 
„deceniul restauraţiei” a fost „cel al pasiunilor totalitare”. Era utilă poate indicarea la biblio-
grafie a celor care au editat critic (sau mai puţin critic) volumele unor autori interbelici – de 
pildă Nichifor Crainic cu a sa carte Puncte cardinale în haos, reeditată în 1998 de către 
Constantin Schifirneţ la Editura Albatros.  
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