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STATALITATE ŞI INSTITUŢII –
ÎNTEMEIEREA ŢĂRILOR ROMÂNE*

LA ORIGINILE ŢĂRII ROMÂNEŞTI
ANDREI PIPPIDI

I
Recenta carte a dlui Neagu Djuvara, Thocomerius – Negru Vodă1, a atras
atenţia asupra unei probleme controversate: formarea principatului teritorial de la sud
de Carpaţi. Eforturile istoricilor de a se apropia de o concluzie de atâtea ori amânată
au luat forma, mai mult sau mai puţin norocoasă, a unor sinteze bazate pe materialul
moştenit de la generaţiile precedente2. Noi puncte de reazem au fost oferite numai de
cercetările dlui Şerban Papacostea3. Dacă ne încumetăm la rândul nostru a intra în
discuţia pe care a reluat-o eseul critic abia menţionat este fiindcă, faţă de absenţa
izvoarelor sau imprecizia lor exasperantă, orice adaos de informaţie poate fi util.
În anul 1836, la mănăstirea dâmboviţeană Butoiu, popa Ilie, autorul unor
însemnări de cronică având un interes memorialistic după 1800, a transcris o
naraţiune istorică referitoare la anii 1230–1558. Ultima dintre aceste două date este
un terminus ad quem accidental, deoarece partea finală a manuscrisului se pierduse
înainte de sfârşitul secolului al XIX-lea. Relatarea istoriei muntene se întindea în
original „asupra vremilor de la Negru Vodă pînă la domnia lui Vodă Niculae
Mavroghene”. Aşa, copiat cu lacune şi amputat de final, manuscrisul a fost
descoperit în 1900, la mănăstirea Răteşti (jud. Buzău) de către Virgil Andronescu,
un elev al lui Tocilescu, căruia îi şi este dedicat un exemplar din volumul de
Contribuţiuni istorice în care a fost publicată cronica4. Deşi Andronescu îşi rezerva
*
Unele articole incluse în acest grupaj au fost prezentate la colocviul „Ţara Românească şi
Moldova în veacul întemeierii” – 16 noiembrie 2007, organizat de Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”.
1
Neagu Djuvara, Thocomerius – Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile
Ţării Româneşti … Noi interpretări, ed. a 2-a, rev., Bucureşti, 2007.
2
Constituirea statelor feudale româneşti, Bucureşti, 1980, este volumul colectiv care
înmănunchează mai multe studii importante în jurul acestui subiect. Capitolul referitor la „cucerirea
independenţei Ţării Româneşti şi a [sic] Moldovei” din tratatul Academiei, Istoria românilor, vol. III,
Genezele româneşti, Bucureşti, 2001, p. 571–589, dezamăgeşte prin menţinerea stăruitoare a unor
interpretări tradiţionale.
3
Geneza statului în Evul Mediu românesc, Bucureşti, 1999, şi Evul Mediu românesc. Realităţi
politice şi curente spirituale, Bucureşti, 2001, au extins investigaţia aceluiaşi autor din Românii în
secolul al XIII-lea. Între cruciată şi imperiul mongol, Bucureşti, 1993.
4
Virgil Andronescu, Contribuţiuni istorice, vol. I, Constanţa, 1901.
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„dreptul de a-i face un studiu critic cu apariţiunea celui de al doilea volum de
Contribuţiuni istorice”5, singura sa lucrare ce a mai văzut lumina tiparului a fost,
în 1905 şi tot la Constanţa, Organizaţia comunelor şi provinciei Dacia Traiană,
studiu istorico-epigrafic6. Aşa se face că, tocmai după şaisprezece ani, N. Iorga,
cititor de o voracitate inegalabilă, comentează textul cronicii, arătând necesitatea
unei noi ediţii, şi încheie cu concluzia: „D. Andronescu ni-ar putea spune unde se
află azi manuscriptul pe care norocul l-a făcut să-l descopere” 7. Răspunsul nu-l
avem nici azi. S-ar putea ca manuscrisul să fi rămas la Răteşti, fiind proprietatea
călugăriţei Safta Jipescu, la care nu ştim cum ajunsese.
În ce priveşte conţinutul său, Andronescu a menţionat că era vorba de un
tetraevanghel copiat la 1786, pe care, după 50 de ani, popa Ilie şi-a adăugat
propriile amintiri: „întîmplările vremei de acum, petrecute cu Turcu, Rosul şi
Greci, ca să se ştie”8.
Partea aceasta, de mărturie contemporană, a fost întrebuinţată de Iorga şi, mai
târziu, de părintele N. Popescu pentru expediţiile de pradă ale turcilor dunăreni în
Oltenia, pentru atitudinea rezervată a boierilor faţă de Eterie în 1821 şi, mai cu
seamă, pentru povestirea reacţiei populare la asasinarea lui Tudor Vladimirescu
(„multă jale era pe noi toţi”). Preotul de ţară avea condei şi paginile în care el evocă
cele trăite de el însuşi fac un efect literar cu atât mai puternic cu cât nu a fost căutat.
Exact ca la „însemnările Androneştilor”9, alături de înregistrarea unor
evenimente împletite cu biografia cronicarului, găsim transcris un text analistic mai
vechi. În cazul care ne interesează aici, Ilie „ot Butoiu” a modernizat limba şi,
acolo unde era văleatul de la Facerea Lumii, chiar datele. O mărturiseşte el însuşi:
„le-am scris aci precum urmează, punînd vorbirea cum glăsuim şi anii după
Christos spre înţelegere”10. El avea în faţă „hîrtiele aflate la taică-meu”, despre care
a notat: „fost-au la acele hrisobule multe foi rupte, unele murdare şi scrise în limba
arabicească, pe care eu nu o pricep bine”11. Modul în care provenienţa
manuscriselor a fost indicată ridică o seamă de întrebări. Mai întâi, Ilie spune:
5

Ibidem, p. 5.
V. Pârvan, Câteva cuvinte cu privire la organizarea provinciei Dacia Traiană cu prilejul
unei cărţi noi asupra acestei cestiuni, în „Convorbiri literare”, an XL, 1906, p. 747–776, 873–904.
7
N. Iorga, O cronică nebăgată în samă, în „Revista istorică”, an III, 1917, nr. 1, p. 9. V. şi
articolul părintelui N. Popescu, Popa Ilie de la mănăstirea Butoiul, cronicar şi patriot, 1791–1836, în
idem, Preoţi de mir adormiţi întru Domnul, Bucureşti, 1942, p. 106–111.
8
V. Andronescu, op. cit., p. 3, 4, 8. Câteva pagini au fost reproduse în antologia coordonată de
G.D. Iscru, Izvoare narative interne privind revoluţia de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu,
Craiova, 1987, p. 201–206.
9
Ion I. Nistor, Condica Androneştilor. Contribuţie la istoria Ţării Româneşti din secolul al
XVIII-lea şi al XIX-lea, în AAR, MSI, s. III, t. XXVIII, 1946; Ilie Corfus, Însemnările Androneştilor,
Bucureşti, 1947; idem, Completări la biografia cronicarilor Şerban şi Grigore Andronescu, în
SMIM, VI, 1973, p. 271–276.
10
V. Andronescu, op. cit., p. 19.
11
Ibidem, p. 4–5.
6
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„Într-un loc am aflat la început că fost-au scrise de ieromonahul Ambrozie de la
mînăstirea Cozia, ot sud Rîmnic, şi pre urmă tălmăcite de taică-meu”. Dar primele
cuvinte ale textului îl introduc pe încă un predecesor: „Eu Matei logofătul, fiul lui
Branişte, dat-am la mîna dumnealui părintelui ieromonahul Ambrosie de la
mînăstirea Cozia, ot sud Rîmnic, cele scrise de mine cînd m-au surghiunit Vodă în
Ţara Nemţească ca să aibă grijă a păstra ştirea vremilor ce ne-au bîntuit”. Aşadar,
Ambrozie a scris (în sensul de „a copiat”) cronica „scrisă” (poate în acelaşi sens)
de către Matei sin Branişte, după care tatăl (anonim) al lui Ilie a tradus-o (din ce
limbă?) în româneşte.
Toate încercările de până acum de a-l identifica pe Matei logofătul au dat greş.
Pentru a deduce data la care ar trebui căutat, se deschideau două direcţii, în care
iscodirea era la fel de anevoioasă. Când a trăit Ambrozie ieromonahul şi în ce
împrejurări putea cineva din Ţara Românească să fie „surghiunit în Ţara
Nemţească”? Până la 1700 nu există niciun egumen al Coziei cu numele de
Ambrozie12, iar până la recuperarea Olteniei de la austrieci n-am găsit decât pe
Mihail şi pe Ghenadie13. Desigur, cercetarea nu s-a încheiat, mai ales că ieromonah şi
stareţ nu sunt numaidecât echivalente. Există totuşi un personaj care ar corespunde
cu multă probabilitate, numai că ne readuce în prima jumătate a secolului al XIX-lea:
este „egumenul zugrav Ambrozie, care a înfrumuseţat biserica schitului Butoiu”14.
Inscripţia pe o icoană din 1832 menţionează „cheltuiala şi osîrdiia sfinţiii sale
părintelui Amvrosiie monah din sfînta mănăstire Coziia”15.
Pe de altă parte, explicaţia „surghiunului” ne trimite la aceeaşi epocă. În
1795, pedeapsa pentru un „sudit chesaricesc” vinovat de adulter, ba şi mai grav,
„hrăpitor de nevastă”, era „a se trimite în ţeara Nemţească” pentru a fi predat
autorităţilor de la Sibiu16. Se poate deci presupune că succesivele transcrieri sau
traduceri au avut loc în ultimii ani ai veacului al XVIII-lea.
Cât despre starea de conservare a manuscriselor, şi aceasta corespunde
situaţiei pe care o cunoaştem. Arhimandritul Sofronie de la Cozia, în 1778,
constata „atîta neorînduială în hrisoavele mănăstirii şi atîta lipsă şi atîta putrejune”
încât, spre marea lui indignare, documentele „mărturisesc singure de dănsele prin
12

Emil Nedelescu, Egumenii m-rii Cozia în secolele XIV–XVII, în „Mitropolia Olteniei”, XV,
1963, nr. 9–10, p. 705–734.
13
C. Giurescu, Material pentru istoria Olteniei supt austriaci, vol. III, 1733–1739, Bucureşti,
1944, passim.
14
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981, p. 310; Ştefan Meteş,
Zugravii bisericilor române, în „Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice”, Secţia pentru
Transilvania, 1926–1928 (1929), p. 90.
15
Constantin Bălan, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric
Argeş (sec. XIV–1848), Bucureşti, 1994, p. 194. Cf. ibidem, passim, un Theodosie era egumenul
Coziei în anii 1800–1819.
16
V.A. Urechia, Documente inedite din domnia lui Alexandru Constantin Moruzi, Bucureşti,
1895, p. 819–820.
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cîte peşteri şi găuri şi ascunzători au intrat şi prin cîte mîini au umblat”17. Este
exact ce s-a întâmplat şi cu cronica logofătului Matei.
În 1813, când Ilie îşi începuse transcrierea şi stilizarea hârtiilor părinteşti, a
avut loc întâlnirea sa cu un istoric profesionist: însuşi Dionisie Fotino, fugit din
Bucureşti de teama ciumei lui Caragea. „În una din zile, văzîndu-mă că scriu
oarece însemnări, ne-am dat în vorbă şi i-am arătat scrisele tatălui meu şi mi-au
cerut de ş-au scos copie prin Alecu Ioanidis, grămăticul mănăstirii Butoiul, ajutat şi
de Dimcea logofătul, care era şi anagnost la un arfiereu”18.
O simplă verificare cu al doilea volum din opera lui Fotino confirmă
povestirea acestei împrejurări. Nu fiindcă Fotino şi-ar fi citat sursa adevărată, ci
fiindcă toată cronologia primilor domni ai Ţării Româneşti coincide, în versiunea
„Radul Negru Basarabă” – Mihail – „Dan, fiul lui Radu Negru”, aşa încât putem
chiar ghici ce cuprindeau cele două file rupte din manuscrisul editat de
Andronescu: domnia acelui Ştefan Mailat Basarab (1298–1325) pe care Naum
Râmniceanu îl culesese din „cronica sîrbilor”19. Fotino citează „cronologia
sîrbească”, apoi continuă cu „Ion, banul Craiovei”, tot ca la Matei sin Branişte20.
Altă dovadă că Fotino şi-a însuşit informaţii din cronica împrumutată de la
mănăstirea Butoiu este referirea la o inexistentă bătălie la Bran, pe la 1342. La
Fotino, regele Ungariei „s-a angajat într-un război puternic la Bran, în judeţul
Muscel, unde fiind învins Ludovic a fugit”21. Ceea ce se putea citi în manuscrisul
de la Butoiu într-o formă „romanţată”: Vladislav (care, în realitate, nu domnea
încă) „au pus pe goană pe tătari şi, pe cînd se întorna la vatra lui, au aflat că ungurii
sunt gata să-l lovească şi au ajuns Măria Sa în vîrful lui Bran şi, pe după chindie, i-au
gonit şi i-au înfrînt şi ne-au arătat spatele şi craiul lor Ludovic au fugit de nu s-au mai
auzit de el”22. Acest episod apare şi în Istoria tipărită în 1806 de fraţii Tunusli, la
Viena, şi atribuită adesea banului Mihai Cantacuzino. Ancheta lui Fotino a utilizat
şi această lucrare, fiindcă citează „cronologia ungurească”, prin mijlocirea lui
Cantacuzino, care spune: „În istoria ungurilor se scrie că la anul acesta Ludovic,
regele ungurilor, a supus pe Laiot Vodă, domnul Moldovei, şi că, voind a supune şi
pe domnul Ţării Româneşti, s-a bătut cu el la Bran, la apa Tirciului, unde regele a
rămas învins”23. În realitate, e vorba de expediţiile lui Ludovic în Moldova, în anii
17

Em. Vârtosu, Tot despre arhivele mînăstireşti, în „Mitropolia Olteniei”, XIV, 1962, nr. 7–9, p. 518.
V. Andronescu, op. cit., p. 10.
19
Dionysios Photeinos, Historia tes palai Dakias, vol. II, Viena, 1818, p. 2–11, 12–13.
Şt. Bezdechi, Cronica inedită de la Blaj a protosinghelului Naum Râmniceanu, partea I-a, Cluj-Sibiu, 1944,
p. 97. Problema cronicii „sîrbilor” l-a pus în mare încurcătură pe Bezdechi (ibidem, p. 45–48). Pasajul
despre „Malat” corespunde cu p. 60 din ms. 40 Blaj, aflat astăzi la Biblioteca Academiei din Cluj.
20
D. Photeinos, op. cit., p. 14–16.
21
Ibidem, p. 17.
22
V. Andronescu, op. cit., p. 22.
23
Ibidem, p. 16. Istoria politică şi geografică a Ţerei Romanesci, trad. George Sion,
Bucuresci, 1863, p. 128.
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1345 şi 1346, încheiate cu înfrângerea tătarilor24. Nu suntem în măsură să căutăm
mai departe originea informaţiilor despre lupta de hotar de la Bran, dar „Laiot”
provine dintr-o confuzie de la Gheorghe Brancovici care, citând pe Bonfini, se
referea la „Laiotă, craiul unguresc”, adică la Ludovic de Anjou25.
După cum s-a putut observa, textul pe care-l examinăm are particularitatea de
a folosi un ton de martor ocular. De pildă, în descrierea descălecării: „Negru Vodă,
ce-l chema şi Radu, pusu-s-au în mişcare de au purces cu norodul şi femeile cu
pruncii lor, dincoace, peste noi. Ajuns-au lîngă dealul lui Bran, au prisăcit căile şi
aşezat-au oştirile la locul lui Giuvală, pe unde vine gîrla Dîmboviţei, unde avut-a
cetate din vechime”. Giuvala este numele muntelui pe care se găseşte satul
Fundata, munte care constituie punctul cel mai înalt pe distanţa Bran–Rucăr. „Apoi
de la Runcăla” (Rucăr!) „pornit-au poporul pe apă în jos pînă la cetatea numită
Cîmpu-lungului, iară Măria Sa avea lîngă el pe pani şi jupîneasele lor şi pe bolnavi.
Făcut-au aci lucruri minunate ca să fie adăpostit de tătari şi de unguri”. Versiunea
pe care o adoptă această povestire este cea din Istoriile domnilor Ţării Româneşti,
adică din „cronica Bălenilor”26, dar cu unele amănunte suplimentare.
Celălalt moment crucial de la începuturile Ţării Româneşti, victoria asupra
lui Carol Robert, este evocat în felul următor: „la anul mîntuirei 1330, craiul
unguresc Carol, călcînd aşezămintele ce avea la noi, s-au sculat cu oştire multă şi
au luat banului Craiovei cetatea Severinului de la Dunărea. Şi l-au lovit fără
milostire domnul nostru din trei părţi şi l-au sfărîmat. Şi Carol numai după ce a dat
bani unui cioban de i-au dat gheba şi năoci (?) au scăpat de au putut fugi. Iară
domnul nostru au aflat mai la urmă că era papul Romului ce l-au pus la cale pe
Carol ca să facă bătălie cu noi”27. Nici măcar numele lui Basarab nu a fost reţinut
în această formă a tradiţiei.
În general, este de remarcat munca de mozaicar depusă de patru persoane din
două generaţii (Matei, fiul lui Branişte, tatăl lui Ilie, Ambrozie şi autorul stilizării
finale, Ilie). N. Iorga crezuse că la baza compilaţiei ar sta partea dispărută din
Istoria Ţării Rumâneşti scrisă de Constantin Cantacuzino28. Dar stolnicul n-ar fi
putut confunda pe „împăratul romeilor” de la 1261, Mihail VIII Paleologul, cu un
24

Chronicon Budense, ed. Josephus Podhradczky, Buda, 1838, p. 276–278, unde sunt incluse
în note pasajele din Chronicon Dubnicense.
25
Operele lui Gheorghe Brancovici, după manuscriptul părintelui Bobulescu, Iaşi, 1917,
p. 77; Gheorghe Brancovici, Cronica românească, ed. Damaschin Mioc şi Marieta Adam-Chiper,
Bucureşti, 1987, p. 56.
26
V. Andronescu, op. cit., p. 20; Radu Popescu Vornicul, Istoriile domnilor Ţării Româneşti,
ed. Const. Grecescu, Bucureşti, 1963, p. 3–5. Despre data şi paternitatea „cronicii Bălenilor”, v. Andrei
Pippidi, Pornind de la o carte despre Radu Popescu, în AIIAI, XXV, 1988, nr. 1, p. 428–444.
27
V. Andronescu, op. cit., p. 22. Aici am avea, posibil, un ecou de la Brancovici, Cronica
românească, p. 55: „Carol, craiul unguresc, pre cînd de la naşterea lui Hristos au fost 1330, cu oastea
cea cu cruci a papei de la Roma au mers în Ţara Muntenească înprotiva domnului Băsărav voevod şi
au fost luat Severinul fără de nici o pricină”.
28
N. Iorga, art. cit., p. 9.
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Comnen. Ce trebuie să credem despre afirmaţia că porcarul Ivailo, zis aici „Cordocubat” (Kordokubas) a fost „stăpînitor al Moldovei” şi „oblăduitor al bulgarilor”?
Despre el, ni se spune că „la leatul 1250 unitu-s-au cu comanii din Bugeac şi au
gonit pe legile rele din ţinutul de la gura Dunării”29. Să fie oare ecoul unei tradiţii
privind dominaţia bulgară între gurile Dunării şi Nistru? Dar, dacă ea a existat
într-adevăr, ea se datează în primele decenii ale secolului al XIV-lea, Ivailo a domnit
în dreapta Dunării în anii 1277–1279, iar o victorie a vlahilor împotriva mongolilor a
avut loc doar în 124230. Împletirea unor informaţii disparate ne creşte nedumerirea:
cine şi când le-a pus la un loc? De asemenea, cronica menţionează o expediţie a
oastei muntene la sud de Dunăre, condusă de „pan logofătul Stroilă Vacara” în
vremea luptelor pentru Vidin. Ar putea fi o tradiţie de familie ca aceea care făcea din
boierii Mărgineni tovarăşii descălecătorului31, iar numele de Stroe, atestat în
pomelnicele Văcăreştilor, a fost probabil atribuit unui strămoş întemeietor32.
Cea mai interesantă afirmaţie cu privire la documentele văzute de popa Ilie
este că unele erau scrise „în limba arabicească”. Inevitabil, ne amintim traducerea
din greacă în arabă a celei mai vechi redacţii complete a cronicii Ţării Româneşti.
Tălmăcirea ei de către Virgil Cândea, în româneşte33, şi editarea de către Ioana
Feodorov în arabă cu traducere în limba franceză34 îngăduie o comparaţie pentru
perioada dinainte de 1558. Iată câteva elemente comune sau diferite: domnia lui
„Mihail”, considerat urmaşul la tron al lui Negru Vodă, durează 19 ani (la Matei
logofătul, 1264–1283); „Ştefan panul”, care l-a ucis pe Dan I, este, de fapt, Şişman,
dintr-o greşeală de lectură; „Vlad vodă ce era călugăr” în textul de la Butoiu este
corect, pe când în letopiseţul arab era „Vlăduţ voievod, fiul lui Radu voievod care era
călugăr”; în ambele versiuni, Moise Vodă este fiul lui Vladislav Vodă şi vine la
domnie în 1530, corect, iar locul morţii sale în luptă este precizat numai în cronica de
la Butoiu, la Gemene, pe Olt; Matei sin Branişte are în plus, pe lângă ceilalţi boieri
decapitaţi în 1544 după lupta de la Fântâna Ţiganului, pe un Stanciu logofătul35;
amândouă cronicile se referă la lupta de la Periş şi la execuţia lui Udrişte din
Mărgineni, dar numai varianta pe care o analizăm precizează că bătălia a avut loc „pe
la Sîn Petru” şi adaugă că Mircea Ciobanul îi decapitase pe Stroe (din Orboeşti) şi pe
Vintilă (din Cornăţeni)36 „pentru căderea în dragoste cu muierile lor”.
29

V. Andronescu, op. cit., p. 20–21.
Victor Spinei, Moldova în secolele XI–XIV, Bucureşti, 1982, p. 163, 170–175.
31
Operele lui Constantin Cantacuzino, ed. N. Iorga, Bucureşti, 1901, p. 55.
32
Petre Cristea, Noi contribuţii la reconstituirea genealogiei familiei Văcăreştilor, în
„Valachica”, 14, 1994, p. 7–20.
33
Virgil Cândea, Letopiseţul Ţării Româneşti (1292–1664) în versiunea arabă a lui Macarie
Zaim, în „Studii”, 23, 1970, nr. 4, p. 673–692.
34
Ioana Feodorof, La chronique de Valachie (1292–1664), texte arabe du Patriarche Macaire
Zaim, în „Mélanges de l’Université Saint-Joseph”, LII, 1991–1992 (1995), p. 3–7.
35
Menţionat ca mare vistiernic de N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara
Românească şi Moldova, sec. XIV–XVII, Bucureşti, 1971, p. 90.
36
Ibidem, p. 94 şi 102.
30
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Fără să avem certitudinea că hârtiile „în limba arabicească” moştenite de
popa Ilie erau un exemplar al traducerii făcute de patriarhul Macarie al Antiohiei
înainte de a pleca din Ţara Românească37, această ipoteză nu trebuie exclusă. Sau,
mai degrabă, având în vedere că relaţii cu creştinii arabofoni din Orientul Apropiat
au existat şi în secolul al XVIII-lea, nu e imposibil ca un alt cărturar melkit, poate
în vremea când Silvestru al Antiohiei se găsea la Bucureşti (1747–1748), să fi
întreprins încă o dată o traducere a cronicii muntene, fără să ştie că avusese un
predecesor. Oricum, paginile în limba arabă nu erau decât o parte din micul depozit
de documente ajuns în posesia lui Ilie de la Butoiu.
Pentru a înţelege diferenţele în plus sau în minus pe care le prezintă textul
nostru faţă de variantele cunoscute anterior, trebuie să ne amintim ceea ce ştia Del
Chiaro, că marile familii, deci nu numai Cantacuzinii şi Bălenii, aveau, fiecare,
propria lor versiune a povestirii-trunchi, din care lipseau ori se adăugau nume şi
alte amănunte. Acestea rămân incontrolabile. Cu neputinţă de stabilit este şi când şi
de ce au intrat sau au ieşit unele din aceste informaţii pe parcursul străbătut de
„cronica ţării”. Evitând să se amestece în „jocul ademenitor al presupunerilor”, o
analiză de mare fineţe a acestei selecţii prin care copiştii au prelucrat opera
înaintaşilor lor, ajunge la concluzia: „Probabil au mai existat şi alte scrieri istorice,
pierdute astăzi, la care s-a apelat”38. O libertate mai mare în raport cu textele de
bază se constată „din a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi mai ales în secolul
al XVIII-lea”, iar numărul adăugirilor creşte odată cu depărtarea în timp39. Tuturor
acestor observaţii cronica popii Ilie le aduce confirmarea.
În acelaşi timp, unele intervenţii, care pot fi atribuite ultimului compilator,
par să fie de natură literară, nu istorică, expresii ale unei imaginaţii prin care
contemporanul lui Tudor Vladimirescu şi al Regulamentului Organic se transpune
în mijlocul evenimentelor din veacurile XIII–XIV şi ia cuvântul ca un participant.
Săulescu sau Sioneştii, când scriau „Izvodul lui Clănău”, erau conştienţi că
falsifică, având un motiv clar, fie patriotic, fie dictat de orgoliul genealogic40, pe
când Ilie de la Butoiu era un inocent, incapabil să realizeze că abaterea de la
originalul pe care-l copia îl ducea la mistificare. În aceeaşi frază, „Dachia” şi
„letinii Romului căzneau ne a face de legea lor” dau impresia că cineva de la 1230
cunoştea originea dacică a românilor. „Plîns-au ai noştri … moartea Negrului
Vodă, care s-a întîmplat la 1264, şi era un om lesne la mînie, dar se domolea iute
… l-au bocit pani şi jupîneasele şi l-au îngropat în cetatea lui” – pasajul sună ca şi
cum ar fi scris de un martor ocular, acelaşi care, la 1277, a adăugat: „Şi pe vremea
37

Deci între noiembrie 1656 şi octombrie 1658, cf. Virgil Cândea, art. cit., p. 674.
Cătălina Velculescu, Continuitate şi salt în transmiterea variantelor Letopiseţului Cantacuzinesc,
în „Revista de istorie şi teorie literară”, 25, 1976, nr. 1, p. 52, 61.
39
Ibidem, p. 59.
40
Andrei Pippidi, Invenţia originilor: patriotism conservator în Moldova secolului XIX, în
„Analele Universităţii Bucureşti”, Istorie, XLVI, 1997, p. 27–48.
38
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ceia fost-au mari înecuri şi primăvară mare, de s-au nomolit multă lume”. Atacul
nocturn al lui Vlad Ţepeş contra taberei turceşti („Vodă i-au mai lovit şi noaptea şi
i-au biruit şi s-au juruit că o să nalţe mînăstiri de o birui”) e înfăţişat ca o repetiţie a
victoriei lui Mircea cel Bătrân: „Mircea Vodă, mergînd mai mult noaptea prin
păduri şi dumbrăvi, s-au apropiat de tabăra lui Baiazet şi, viind o ploaie, turcii se
muiaseră de ploaie şi i-au prăpăduit şi omorît”. Să zicem că asemenea detalii ar fi
putut proveni dintr-o sursă contemporană, dar precizarea că o bătălie a avut loc „pe
la chindie” este evident fantezistă. După interesul pentru amănuntul concret, îl
recunoaştem pe popa Ilie, care, în relatarea faptelor în care fusese direct implicat,
amintea şi după cincisprezece ani vorbele şi gesturile. Limba nu mai este a lui
Matei logofătul, Ilie „punînd vorbirea cum glăsuim”: în realitate, el a arhaizat
pe alocuri. „Sprijineală” sau „sprijinuinţă” sunt cuvinte învechite, altele sunt întradevăr vechi („spăsenie) şi folosite împreună cu termeni din vocabularul de secol
XVIII („să înglendisea”).
Valoarea cronicii nu se găseşte în vreo contribuţie la cunoaşterea împrejurărilor din
secolul al XIII-lea, fiindcă localizarea la Giuvala a primului popas al descălecătorilor,
deşi verosimilă, provine dintr-o tradiţie populară sau este doar o presupunere, de verificat
prin cercetări arheologice. În schimb, tot ce reiese de aici despre transmiterea informaţiei
de la un manuscris la altul merită atenţie şi, mai ales, atestă vulgarizarea unor
preocupări istorice care nu mai erau limitate la elita intelectuală.
II
Se crede că e îndeajuns de cunoscută paftaua de aur descoperită în mormântul
ctitorului de la Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeş. Este o greşeală. „Cea
mai reprezentativă piesă de orfevrărie din inventarele mortuare ale voievozilor
români”41 mai are nevoie de explicaţii.
Jurnalul de săpături al lui Virgil Drăghiceanu datează descoperirea de la
7 august 1920: „Se descoperă tot astăzi, în depresiunea ce o avea cordonul lui
Negru-Vodă, care era plin cu un centimetru de praf, paftaua de aur, care părea
acum, la prima vedere, a fi un triptic cu figura Maicii Domnului în arcada din
mijloc”42. Nu e nevoie să insistăm asupra ideii comice că o reprezentare sacră ar fi
putut fi aşezată pe buric. De altfel, chiar când s-a corectat, într-un raport trimis lui
N. Iorga, el a comis altă gafă: „La mormîntul lui Negru-Vodă al legendei am scos
paftaua de aur de cca 300 grame. Reprezintă un castel feudal în a cărui poartă stă o
lebădă cu cap de femeie (Leda, iubita lui Jupiter), iar nu Maica Domnului, cum am
afirmat din cauza imposibilităţii de a examina mai cu amănuntul, atunci”43. Se ştie
41

Nicolae Constantinescu, Vladislav I, Bucureşti, 1979, p. 156–157.
BCMI, X–XVI, 1917–1923, p. 145.
43
Curtea de Argeş, 13 septembrie 1920 (Scrisori către N. Iorga, VI, 2, ed. Petre Ţurlea,
Bucureşti, 2003, p. 118).
42
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însă că iubita lui Zeus şi-a păstrat înfăţişarea umană şi că zeul a fost acela care i s-a
prezentat ca pasăre … Prima descriere a piesei se găseşte tot într-un raport primit
de N. Iorga, cu o lună mai devreme, de la secretarul Comisiunii Monumentelor
Istorice: „La mijlocul cordonului s-a dat de o splendidă pafta, de vreo 8 centimetri ×
4 centimetri, de aur, reprezentînd un triptic cu Maica Domnului; şi anume Maica
Domnului se află în ambrazura uşii cetăţii feodale ale cării margeni le formează
turnuri pătrate cu crenele şi ferestre, şi ale cării porţi sunt păzite de două chouettes,
foarte mult reliefate. Această pafta e un tezaur de orfevrărie” 44.
În contrast cu stângăcia acestor observaţii, tânărul, pe atunci, Gheorghe I.
Brătianu a îndrăznit următorul comentariu, căruia profesorul său i-a făcut loc chiar
în „Revista istorică”: „Împreunarea, într-un singur loc, a juvaierelor lucrate, poate,
de meşteri italieni sau francezi, a picturii bizantine, a slovelor slavone e o sinteză a
trecutului nostru; doar am crescut şi ne-am desvoltat, în drumul mare al năvălirilor,
la răspîntia a două legi – papistaşă şi pravoslavnică – şi a trei lumi – latină,
bizantină şi slavă”45. Interesul lui Brătianu pentru acest subiect s-a menţinut şi în
anii următori. Pe când îşi continua studiile la Paris, el i-a trimis lui Iorga o
scrisoare, cuprinzând note de lectură pe tema bijuteriilor medievale, şi a avut
plăcerea de a le vedea publicate imediat: «M-am ocupat puţin şi de chestiunea
obiectelor găsite la Curtea de Argeş, căutînd în special să fac comparaţii cu obiecte
de aceeaşi natură găsite în Ungaria sau în Apus. Fusesem de la început izbit de
asemănarea dintre paftaua lui Basarab şi scutul lui Ludovic cel Mare de la Aachen.
Citind o lucrare privitoare la aceasta din urmă (J. Hampel, Die Metallwerke der
Ungarischen Kapelle im Aachener Munsterschatze, în „Zeitschrift des Aachener
Geschichtsvereins”, t. XIV, 1892, p. 63–99), constat că se crede a fi fost făcut de
doi maeştri vestiţi de la Cluj, Martin şi Georg „von Klussberch”, care au turnat în
bronz, la Praga, statuia Sf. Gheorghe din curtea Hradcinului, comandată de
împăratul Carol al IV-lea. De altfel, se pare că atelierele acestora erau vestite, şi că
aveau chiar o specialitate a lucrărilor în aur, metal lesne de găsit în Ardeal. N-ar fi
fost posibil ca această pafta de la Curtea de Argeş, cu arhitectura ei gotică
caracteristică să fie un produs al muncii aceloraşi meşteri, care erau, desigur, mult
mai aproape de Curtea de Argeş a Basarabilor decît de Praga sau de Aachen? Şi nu
credeţi, în cazul acesta, că s-ar lămuri şi acel „Hilfgot” de pe unul din inele,
ţinîndu-se seama că şi pe ornamentele de la Aachen, şi pe multe alte obiecte aflate
în Ungaria (am consultat Pulsky, Radisics et Molinier, Chefs d’oeuvre d’orfèvrerie
ayant figuré à l’exposition de Budapest, 1884, 2 vol.) inscripţiile sunt tot în limba
nemţească? Lămurirea acestei chestiuni n-ar fi lipsită de interes.»46
44
Ibidem, p. 106–107, Curtea de Argeş, 9 august 1920, scrisoare care a apărut în „Neamul
Românesc”, XV, 13 august 1920, nr. 174. O eroare de lectură, agravată de traducerea din volum:
„cucuvele”. De fapt, échauguettes, turnuleţe.
45
Gh. I. Brătianu, Săpăturile de la Curtea de Argeş, în „Revista istorică”, VI, 1920, nr. 7–9, p. 176–177.
46
Scrisori către N. Iorga, vol. cit., p. 153, unde editorul a semnalat că aceste consideraţii,
datate 18 noiembrie 1920, au apărut în „Revista istorică”, VII, 1921, nr. 1–3, p. 82–83. La 14
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Concluziile acestor cercetări vor fi publicate de Brătianu în „Revue
archéologique”47 şi în „Bulletin de la section historique de l’Académie
Roumaine”48. E de prisos să le mai repetăm, întrucât toate abordările succesive ale
subiectului n-au făcut decât să parafrazeze comentariile tânărului savant cu privire
la bijuteria de la Argeş49. Nu altfel şi-a declarat Răzvan Theodorescu impresia că
această piesă ar proveni dintr-un atelier al Europei Centrale, din Ungaria mai
precis, deşi autorul evocă o arie atât de întinsă de răspândire a stilului gotic încât
zădărniceşte orice tentativă de a identifica analogii concrete: „din Anglia pînă în
Sicilia şi în Scandinavia, din Boemia pînă în ţările române şi în insulele greceşti”50.
Trimiterile la „arhitectura pragheză dinainte de 1400” sau la „detalii ale sculpturii
gotice în piatră din Italia, Polonia şi Germania”, la care se caută similitudini pentru
ceea ce s-a numit, într-un stil emfatic, „celebra pafta aparţinînd costumului purtat
în lăcaşul de veci de către Vladislav I”, sunt, toate, împrumutate de la Pavel
Chihaia, al cărui studiu apăruse încă din 196151. Această lucrare, în care se cuvine
salutată o încercare cutezătoare de a stabili apropieri şi asemănări cu stilul Parler şi
cu arta germană din secolele XII–XIV, insistă asupra lebedei de pe placa emailată
din centrul podoabei, căutând să identifice legenda pe care o ilustrează. Fiinţa
fabuloasă, lebăda cu cap de femeie, a continuat totuşi să nu se lase descoperită, în
ciuda unei impresionante desfăşurări de erudiţie52. Încheierea la care ajunge dl
Chihaia, anume că lebăda ar întruchipa-o pe Venus, simbolizând deci amorul
profan, nu e sprijinită pe niciun exemplu, fiindcă asocierea lebedei cu zeiţa
dragostei nu duce nicăieri la contopirea într-o singură creatură fantastică. Numai o
dată, între numeroase referinţe din cele mai docte, se menţionează legendele
nordice53, dar fecioarele-lebede, „Schwannjungfrauen”, sunt identificate cu Walkiriile,
inadecvate pentru un presupus rol galant.
În acelaşi an în care apărea pentru prima oară studiul dlui Chihaia, un
antropolog britanic a scris despre Fecioara-lebădă54. Autorul interesantului studiu
decembrie, Brătianu revine, cerând fotografii pentru a putea descrie inventarul mormântului, de care
se interesa şi marele bizantinolog francez Charles Diehl (ibidem, p. 166).
47
Les fouilles de Curtea de Argesh (Roumanie), în „Revue Archéologique”, Ve série, XIII, 1921,
p. 1–23; Les bijoux de Curtea de Argesh et leurs éléments italiens, ibidem, Ve s., XVII, 1923, p. 90–110.
48
Les bijoux de Curtea de Argesh et leurs éléments germaniques, în BSHAR, XI, 1924, p. 30–54.
49
De exemplu, Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale în ţările române, vol. I, Bucureşti, 1959,
p. 316–319, 454–455; Marin Matei Popescu, Podoabe medievale în ţările române, Bucureşti, 1970,
p. 76–77; Corina Nicolescu, Arta metalelor preţioase în România, Bucureşti, 1973, p. 102–104.
50
Răzvan Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1976, p. 270–274.
51
P. Chihaia, Cîteva date în legătură cu paftaua de la Argeş, în vol. Omagiu lui George
Oprescu, Bucureşti, 1961.
52
Idem, Paftaua de la Argeş, în vol. Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, Bucureşti,
1974, p. 35–45.
53
Ibidem, p. 40, n. 32.
54
A.T. Hatto, The Swan Maiden: a Folk-Tale of North Eurasian Origin, în „Bulletin of the
School of Oriental and African Studies”, 24, 1961, p. 326–352. Vom cita mai departe ed. a 2-a, în
vol. Essays in Medieval German and Other Poetry, Cambridge, 1980, p. 267–297.
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deosebeşte între trei tipuri ale poveştilor având acest personaj principal. Poate fi
aceeaşi fiinţă care se iveşte când ca pasăre, când ca femeie. Sau povestea se
împleteşte din diverse motive, despre un bărbat care o sileşte pe fecioara-pasăre să-i
devină soţie, furându-i veşmântul de pene pe când se scălda. Au copii împreună,
dar, într-o zi, femeia îşi recapătă îmbrăcămintea de pene şi-şi ia zborul. Al treilea
tip este mai complicat şi cuprinde furtul penelor doar ca un element al intrigii.
Tipul al II-lea îşi are originea în China pe la anul 300. El se regăseşte la japonezi şi
coreeni, dar şi la scandinavi (unde povestea focii cu care se însoară un pescar
lapon, părăsit de ea după ani de zile, a intrat şi în cartea Selmei Lagerlöf). Este
răspândit la buriaţi, ciucci, eschimoşi din Nord-Estul Siberiei, în Alaska şi în
Groenlanda, apoi, coborând spre centrul Asiei, la tunguşi, kirghizi şi, tocmai în
secolul XVII, la persani. Pe linia cealaltă, vestică, se întâlnesc exemple şi în
Irlanda. Recolta de variante, inspirate din viaţa tribală şi obiceiurile ei, şi aşa destul
de bogată, ar fi putut creşte prin investigarea folclorului rusesc55.
Ancheta profesorului de la Cambridge sugerează că tipul al II-lea trebuie pus în
legătură cu migraţia lebedelor şi gâştelor sălbatice, adică a păsărilor acvatice, şi cu
concepţiile şamanistice şi totemice. Despre raportul mitului cu realitatea, prof. Hatto
are de spus următoarele: domesticind păsările, omul a observat chinuitoarea lor
nevoie de a zbura spre sud, toamna, după ce, în timpul verii, nici puii, neformaţi încă,
nici părinţii, fiind în năpârlire, nu sunt capabili să zboare. Această situaţie ar fi dat
naştere analogiei cu soarta femeii din alt trib sau teritoriu care a fost răpită şi adusă
între străini. Locurile de baştină ale lebedei mute (Cygnus olor) se întind în Suedia,
Danemarca şi nordul Germaniei, precum şi pe ţărmurile Mărilor Caspică şi Neagră56.
Această interpretare cu ajutorul ornitologiei îi dă o explicaţie neaşteptată unei
teme care, până acum, fusese tratată numai din punctul de vedere al istoriei literare.
Un pas mai departe ne aduce pe terenul istoriei artei. O veche legendă din stepa
asiatică a putut călători cu pecenegii, cumanii şi iaşii (alanii) pe un itinerar
care străbate Moldova şi Ţara Românească înainte de a pătrunde în Transilvania
şi Ungaria. Învierea interesului pentru cumani şi pentru influenţa pe care vor fi
avut-o în vremea când se înjgheba Ţara Românească va face, poate, să nu
fie respinsă această ipoteză. Dacă paftaua de la Argeş a venit din lumea
Occidentului german sau francez57, este de crezut ca ea să fi fost un obiect de dar
sau o pradă. Dacă, însă, ea a fost comandată de aici unor meşteri din Ardeal, devine
55

Ibidem, p. XV–XVI.
Ibidem, p. 280. Alte specii trăiesc în Scandinavia, Rusia de nord-est, Siberia nordică şi
centrală, China de nord, Coreea şi Japonia. De văzut Robert Ritter von Dombrowski, Păsările
României, Bucureşti, 1946, passim.
57
Sugestie reţinută de Maria Ana Musicescu şi Grigore Ionescu, Biserica Domnească din
Curtea de Argeş, Bucureşti, 1976, p. 32. V. Andras Paloczi Horvath, Pechenegs, Cumans, Iasians.
Steppe Peoples in Medieval Hungary, Budapest, 1989, p. 90–91, despre inspiraţia culturii cavalereşti
care se constată la cingătorile „cumane”, pentru care se presupune o provenienţă din Italia sau din
Imperiul latin al Constantinopolului (până în 1261). Relaţiile între curtea angevină de la Napoli şi
Ungaria ar fi motivat asemenea daruri.
56
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posibil ca subiectul indicat giuvaiergiilor să-şi aibă obârşia în amintirea unor
credinţe ale strămoşilor lui Basarab.
III
Deşi se crede îndeobşte că singurul izvor narativ contemporan cu privire la
evenimentele din 1330 ar fi Chronicon pictum Vindobonense, lucrurile nu stau
întocmai aşa. O altă sursă, doar cu câteva decenii mai târzie şi, oricum, urmând-o
cu fidelitate pe cea dintâi a fost inclusă în volumul al doilea din culegerea editată
de Imre Szentpétery şi colaboratorii săi în 193858.
Tot acolo, Sándor Domanovszky a publicat Chronicon Posoniense, datat între
1290 şi 1318, unde introducerea, despre Noe şi Attila, cuprinde şi lămuriri geografice
relative la „munţii înzăpeziţi care încing Sciţia”. În acea regiune, care se învecinează
la răsărit cu bessii şi cu cumanii albi, cresc broaştele cât porcii şi trăiesc tigri şi
unicorni. Attila pustieşte oraşele Macedoniei şi ale Dalmaţiei. „Vlahii, care erau
colonii romanilor” sau „păstorii” lor, au rămas de bună voie în Pannonia59. După
uciderea fiilor lui Attila, când „Pannonia a rămas zece ani fără rege”, popoarele
supuse de huni s-au statornicit în Pannonia. Printre ele erau greci, slavi şi „vlahi”60.
Nu e vorba de a folosi acest pasaj pentru a anticipa pătrunderea slavilor; ceea ce ne
interesează este că un cărturar maghiar de pe la 1300, transpunând în trecut situaţia
pe care o cunoştea, nu avea nicio îndoială că „vlahii” se găseau din a doua jumătate
a veacului al V-lea acolo unde îi vedea şi el în vremea sa.
Domanovszky a editat, în acelaşi volum, Chronicon Monacense, din secolul
al XV-lea. Relatarea se încheie cu următoarele cuvinte, care se referă desigur la
campania lui Carol Robert în Ţara Românească: „După aceea s-au iscat războaie
îngrozitoare împotriva regelui şi norocul l-a părăsit pe acesta şi multe mii au pierit
atât dintre ai săi, cât şi dintre români”61.
Textul care ne interesează acum este Cronica lui Heinrich von Mügeln, scrisă
în „ostmitteldeutsch”, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Au cunoscut-o
58
Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum,
vol. II, Budapest, 1938.
59
Ibidem, p. 16: „Regno autem Scitico de oriente iungitur Lurianorum, et post hoc Tarsia,
tandem vero Mancalia [în două manuscrise Mangalia] ubi et Europa terminatur … Don grandis
fluvium cui Cicia oritur, ab Hungaris Etull nuncupatur, et ibi montes niveos, qui Sciciam cingunt,
fluvius transcurrit, qui amisso nomine Don vocatur … Cui de Oriente vicini sunt Bessi et Cumani
Albi”. V. şi ibidem, p. 25: „Vlachiis qui ipsorum coloni erant, vel extitere ac pastores, remanentibus
sponte in Pannonia”.
60
Ibidem, p. 30: „Exterminata itaque multitudine filiorum regis Athile, tandem Pannonia
permansit sine rege X annis, Ulachis, Grecis, Machianis, Thetrinicis, Sclavis exulibus remanentibus
tum in Pannonia, qui Athile servierunt”.
61
Ibidem, p. 86: „Postea successive orta sunt horribilia bella contra regem et fortuna ipsum
dereliquit et multa milia corruerunt tam suorum quam Vlachorum”.
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Engel şi Kovachich, iar ediţia din 1938 a fost îngrijită de Jenő Travnik62. Un
capitol care urmăreşte îndeaproape Cronica Pictată se cheamă „Cum regele Karl a
plecat împotriva contelui palatin şi a vrut să-i ia ţara”, manifestând chiar din titlu
dezaprobare faţă de aroganţa nesocotită a monarhului angevin. Începe aşa: „După
ce domnul Felician a fost omorât cu toată familia63, în anul de la naşterea lui
Hristos una mie trei sute şi al treizecilea, s-a pornit regele Karl împotriva contelui
palatin Wazarab din Valahia şi a vrut să-l scoată pe el din ţara lui şi a vrut ca aceea
să-i fie lui dată. A venit regele Karl peste munţi la Zebrun (Severin) şi i-a dat
cetatea Zebrun lui Dionisie”. Naraţiunea, faţă de textul Cronicii Pictate,
prescurtează, dar îi acordă lui Basarab titlul de comite palatin, ca echivalent cu
voievod. Urmează episodul soliei care-i oferă regelui 7000 de mărci şi plata
tributului anual, pe care-l va aduce fiul lui Basarab (de reţinut deci că Alexandru
avea atunci vârsta de a îndeplini o asemenea misiune). Replica este cea cunoscută:
„Trebuie să te întorci la domnul tău, Basarab voievodul, şi trebuie să-i spui că el
este un cioban al turmei mele şi că eu am să vin şi o să-l trag afară dintre oile lui,
prinzându-l de barbă”. Izbucnire pe care o provocase ameninţarea solului: „Dacă vă
veţi vedea de drum mai departe înăuntrul ţării, veţi avea mare pagubă”. Aşadar,
regele nu dă ascultare sfatului împăciuitor al lui Donch, „un conte credincios”.
Comitele de Liptó, în nordul Ungariei, la graniţa cu Polonia, nu împărtăşea
interesul voievodului Transilvaniei, Toma Szechenyi, în conflictul cu Basarab64.
„Atunci a venit regele într-o ţară necunoscută, între munţi şi păduri, şi nu găsea
nimic de mâncat împreună cu oamenii săi, aşa că îi căutau cavalerii hrana şi erau ca
în captivitate”. Condiţiile acordului încheiat în această situaţie sunt expuse explicit:
„contele Basarab trebuia să-i dea regelui tributul său în toţi anii şi să-l slujească
credincios şi să-i fie supus în toată vremea, iar regele s-a retras din ţară”. Încălcarea
înţelegerii apare clar:
„Voievodul Basarab i-a dat o călăuză ca să-l conducă afară din ţară. Iar
călăuza l-a condus pe rege printr-o trecătoare de piatră, aceasta era largă în faţă şi
mai departe strâmtă. Acolo stăteau valahii de amândouă părţile şi loveau şi aruncau
asupra oştirii regelui şi au răpus pe mult prea mulţi”. Scena bătăliei e descrisă mai
pe scurt decât în Cronica de la Viena, asemănarea cu aceea ar putea fi explicată
prin impresia pe care au făcut-o ilustraţiile, dar forma de pâlnie a defileului este un
amănunt suplimentar. „Îi va arăta un drum drept”, spune Cronica vieneză, pe când
Heinrich von Mügeln introduce chiar personajul călăuzei care i-a dus pe cotropitori
62

SRH, vol. II, p. 219–222, cf. anexa de mai jos. Se face trimitere la teza, pe care n-am văzut-o
încă, a lui H. Ludwig, Heinrichs von Mügeln Ungarnchronik. Vorarbeiten zu einer kritischen
Ausgabe, Berlin, 1938.
63
E vorba de execuţia lui Felician Zah şi a rudelor sale, ca represalii pentru atentatul contra
familiei regale.
64
Pal Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale, ed. A.A. Rusu şi I. Drăgan,
Cluj-Napoca, 2006, p. 172.
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la pieire. Povestirea luptei cuprinde şi un detaliu provenit probabil din traducerea
greşită a originalului latin, dar care accentuează atrocităţile săvârşite de oamenii lui
Basarab: „Au luptat valahii şi au izbit în oştirea regelui de vineri până luni. Şi au
fost acolo ucişi episcopul şi abaţii şi purtătorul sigiliului regal şi le-au scos creierul
de la unul la altul cu un polonic de lemn” (Cronica Pictată are aici in cerebra
capitum eorum ligneos clavos miserabiliter affixerunt, adică „le-au înfipt în ţestele
capetelor măciuci de lemn în chip vrednic de milă”, ceea ce şi Popa-Lisseanu a tradus
prin „cuie de lemn ce le-au fost bătute în cap”, aşa că a simţit nevoia de a explica:
„obicei întrebuinţat de barbari”!). Sunt menţionate şi pierderile suferite de cumani şi de
ostaşii păgâni (deci, cumanii erau creştini). Prada bogată, câştigată cu acest prilej şi
care i-a fost dusă lui Basarab, cuprindea „platoşe şi coifuri, aur şi argint, bani şi vase de
aur”. Meritul de a-l fi salvat pe rege, care fugea deghizat, îi revine aceluiaşi Donch de
Liptó pe care l-am văzut lăudat şi de autorul Cronicii de la Viena. În final, un detaliu
nou: „Pe ninsoare a venit regele Karl din Valahia la Vişegrad”.
ANEXA
„72. Wie der kunig Karl czoh auf den pfalczgraffen und wolt ym das land abetwingen etc.
Do un her Vilcian wart getot mit allem geslecht, nach Cristi gepurt taussent jahr drewhundert
jar darnach in dem dreyssigsten jar do zoh der kunig Karl auf den pfalczgraffen Wazarab aus der
Walachey und wolt im im daz land abtwingen und wolt es den sein gegeben haben. Do kam der kunig
Karl uber die alben zu Zebrun und gab die purg Zebrun Dionisio und nam dy, die do vor was
gewesen der woyboden zu dem kunig erlich poten und sprach: „Herre mein kunig, ir habt grosz
arbait gehabt, ee ir daz volk und daz her zusamen habt procht, darumb fur ewr arbait wil ich euch
geben siben taussent marck und wil mich zerung und allez daz, das darczu gehort, lieplich
verczeichen, und wil euch ewrn czins geben all iar als vor; und wil euch mein sun zu hof senden mit
meiner czerung und mit meinem geld. Durch des willen kert wyder in frid und czihet zu land, wann
cziht ir furbas, ir nempt grossen schaden”. Do der kunig daz erhort, do ward er czornig und sprach
in seinem czorn zu dem poten: „Ir sult widerreyten czu ewrn hern Bazarab dem woyboden und sult im
sagen, dar er ein hirt sey meiner schoff und ich wil kumen und wil yn aus den lemmern mit dem part
czihen gevangen”. Do sprach ein getrewen graff, der hiesz der Donsch und war ein graff in der
Liptow, sprach zu dem kunge: „O herre, herre kunig, der graff von der Wolochey, her Wasarab, der
redet zu den eren gar demutichlich; darumb send im ewrn prieff und enpiet ym ewr gunst und ewr
genad, und nempt yn lieplich auf”. Do wart der kunig czornig und wolt dem getrewen rat nicht volgen
und redt hoffertichlich alz vor und zoh uber das gepirg. Do der kunig in das unbekant land kam, in
das gepirge und in die welde und nicht zu essen wand mit seinem volk, do suchten die ritterschaft des
kunigs ir narung und und wurden vil gevangen. Do der kunig daz ersah, do frit er sich mit dem
woyboden Bazarab also, daz der graff Bazarab sein czins dem kunig solt geben all iar und solt ym
dynen getrewlich und untertenig sein czu allen czeiten. Do czoh der kunig wider aus dem lande. Do
gab ym der woybod Bazarab ein gelaytman, der yn ausz dem lant furen scholt. Do furt der leytman
den kunig durch ein stain gerensch, daz waz forn weyt und ye lenger, ye enger. Do stunden die
Wolochen, auf paid seyten und schussen und wurffen auf des kuniges her und erslugen daz vil nahent
czumal. Das slahen der Wolochen und das schyssen auf des kunigs her wert von dem freytag uncz an
den montag. Und was sie der pischoff und epte erslugen und den, der des kunigs insigel furte, den
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spilten sie die hirn von ein ander mit hulczen kelen. Auch wart der Chomannen und der Heyden an
czal, die mit dem kunig do waren. Do namen die Wolochen die gevangen, die noch lebten, und
harnasch und tewr gewant und golt und silber und gulden und guldein gefesz und prachten das fur
iren her Basarab. Do wandelt der kunig und verkerte sein harnasch und gab den an Dyonisii sune
Gessaw. Do wolten die Wolochen wenem, es wer der kunig und toten yn. Also kan der kunig enweck
in der gemein rat mit einem cleinen volk. Wann umb den kunig stunden alz ein steinen maur meister
Donsch von Lipto mit sein sune und Martein Berent und ander ritter und hilten auf alle die schusz
und wurff dem kunig, daz er pey dem leben pleib. In der weysz kam der kunig Karl aus der Wolochey
gen Weyssenburg.”

AT THE ORIGINS OF WALLACHIA
Abstract
A study published by Dr Neagu Djuvara has recently shown how the first
prince of Wallachia whose name we know, Basarab, presumably of Cuman origin,
willfully carved out his own destiny and that of his state. However, the events of
that period (first half of the 14th century) can hardly be reconstructed, because of
their incomplete and even contradictory versions in contemporary sources. Here
are three attempts to add new suggestions to that scarce amount of information.
A chronicle was compiled by Ilie, a priest at the Butoiu monastery, in 1836.
It begins in 1230, but the unique manuscript lacks its largest part, from 1558 to the
end of the 18th century. The author used the material collected by his father,
including some papers „written in the Arabic language”. An Arabic translation of
the most ancient Wallachian chronicle was made from Greek in 1656–1658 by
Macarius, Patriarch of Antioch. Perhaps a copy of it had been preserved. Ilie’s
narrative deserves to attract notice for a few passages it contains: they might have
come from local traditions. The country priest’s glowing imagination added some
other details.
The most beautiful of the jewels found in 1920 by the archaeologists in the
princely tomb of Curtea de Argeş is a golden buckle representing a swan with the
head of a woman. In spite of the efforts, several times renewed since George
Brătianu, to compare these jewels to the work of contemporary German of Italian
artists, no satisfactory explanation was ever found for the swan by art historians.
A.T. Hatto, in his Essays in Medieval German and Other Poetry (1980), has
studied the legend of the Swan Maiden. We ascribe the signification of that
precious object to the legend spread among the steppe peoples who lived on the
shores of the Black Sea.
The Chronicon pictum Vindobonense provides us with a well-known
description of the battle fought in 1330, when Charles Robert of Anjou, the king of
Hungary, had a narrow escape from Wallachia. The battle was a turning point in
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Romanian history. The vigorous resistance opposed by Basarab to that invasion is
also described in the German chronicle written by Heinrich von Mügeln. That
source, dating from the second half of the 14th century, brings little more than a
paraphrase of what had already been testified by the Latin account of the same
facts. Nevertheless, it must be added to the documents on the grounds of which
historians tell this tangled story.

EXARHATUL. GENEZA INSTITUŢIEI ÎN ŢARA
ROMÂNEASCĂ ŞI MOLDOVA
ŞTEFAN ANDREESCU

Potrivit ultimei tălmăciri a scrisorii din mai 1401 primite din partea
patriarhului ecumenic, formula de intitulare recunoscută de Bizanţ pentru căpetenia
ecleziastică a Ţării Româneşti suna astfel: „… mitropolit al Ungrovlahiei, hypertim
şi exarh al întregii regiuni ungureşti şi al plaiurilor”1. Titlul acesta, mai exact partea
a doua a lui, a stârnit până acum felurite luări de poziţie şi discuţii2. Cuvântul
„exarh”(gr. e[xarco~), aşa cum se ştie, înseamnă reprezentant, delegat sau
împuternicit al patriarhului din Constantinopol. Dar ce însemna „întreaga regiune
ungurească” sau, mai bine, „întreaga Ungarie” şi, deopotrivă, „plaiurile”? Şi, de
fapt, de când a primit mitropolitul Ungrovlahiei această delegaţie?
Nicolae Iorga, de pildă, socotea că însuşi Iachint, în anul 1359, a fost iniţial
„strămutat” de la Vicina „ca «exarh» patriarhal al «plaiurilor» în această
«Ungrovlahie»”3. În schimb, altă poziţie, exprimată recent, aparţine lui Şerban
Papacostea. Domnia sa crede că adaosul „exarh al întregii Ungarii şi al plaiurilor”
din titlul mitropolitului din Ţara Românească a fost atribuit doar în preajma anului
1401 – când este prima oară atestat – şi el avea semnificaţia „extinderii jurisdicţiei
mitropoliei Ţării Româneşti asupra teritoriilor cuprinse în regatul ungar”. În
aceeaşi viziune, extinderea cu pricina „a fost neîndoielnic unul din elementele
componente ale acordurilor încheiate de Sigismund de Luxemburg cu conducerea
imperiului [bizantin] în 1395 şi 1396”4.
Cred că un pas înainte în discuţia de faţă a fost făcut de Ion Donat, în 1975. Dar
sugestia sa, extrem de preţioasă, a rămas fără niciun ecou, ca şi cum nu ar fi existat.
De aceea încerc acum să o supun reflecţiei noastre. Ce a observat de fapt Ion Donat?
1

Fontes Historiae Daco-Romanae, vol. IV, Bucureşti, 1982, p. 267 (traducerea din greacă îi
aparţine lui T. Teoteoi).
2
Un rezumat corect al lor, la Niculae Şerbănescu, Titulatura mitropoliţilor, jurisdicţia,
hotarele şi reşedinţele Mitropoliei Ungrovlahiei, în „Biserica Ortodoxă Română”, an. LXXVII, 1959,
nr. 7–10, p. 710–712.
3
N. Iorga, Istoria românilor, vol. III, Ctitorii, Bucureşti, 1937, p. 163–164. Aceeaşi datare şi
la Ion I. Nistor, Legăturile cu Ohrida şi exarhatul Plaiurilor, în „Analele Academiei Române”,
Memoriile Secţiunii Istorice, s. III, t. XXVII, 1945, p. 141–142 (Nistor susţine chiar în chip greşit că
„plaiurile” ar figura în actul patriarhal din 1359!).
4
Şerban Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu românesc (Studii critice), ediţie adăugită,
Bucureşti, 1999, p. 294.
„Revista istorică”, tom XIX, 2008, nr. 1–2, p. 21–27
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După părerea sa, titlul purtat de ierarhii munteni vădeşte o „izbitoare asemănare”
(a striking likeness) cu cel al mitropoliţilor din Moldova. Şi, pentru a-şi dovedi
afirmaţia, Donat recurge la Poema polonă a lui Miron Costin, care ni s-a păstrat în
două variante. Într-una dintre acestea, vorbind de cler în capitolul despre „dregătoriile
Ţării Moldovei”, Miron Costin, fireşte, îl aşază pe locul întâi pe „Arhiepiscopul şi
mitropolitul de Suceava şi a toată ţara”. Apoi face următoarea precizare: „Titlul său
este acesta: «din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop şi mitropolit de Suceava şi a toată ţara
Moldovei, exarh al Sfântului Scaun de Constantinopol, al tuturor mănăstirilor din
munţi»”5. Cealaltă variantă, care cuprinde şi data scrierii lui Miron Costin, anume
„anul 1684, în iulie”, oferă un titlu încă mai complet: „din mila lui Dumnezeu,
arhiepiscop şi mitropolit de Suceava şi a toată ţara Moldovei, exarh al Sfântului Scaun
de Constantinopol, al tuturor pustnicilor şi mănăstirilor din munţi”6. Prin urmare,
„exarh al plaiurilor” din Ţara Românească, subliniază Donat, corespunde cu „exarh al
tuturor mănăstirilor din munţi” din Moldova. Ceea ce înseamnă că cei doi termeni –
„plaiuri” şi „munţi” – „se referă la aceeaşi zonă geografică”7. Pe de altă parte,
menţiunea că exarhul era „al Sfântului Scaun de Constantinopol” vădeşte o poziţie
„fără echivoc canonică”, foarte probabil identică celei deţinute de mitropolitul din Ţara
Românească. Ducându-şi mai departe raţionamentul, Donat arată că „exarh al tuturor
pustnicilor şi mănăstirilor din munţi” era fără îndoială un titlu inferior celui de
„mitropolit a toată ţara”. Păstrarea şi alăturarea de acesta din urmă trebuie neapărat a fi
explicată prin vechimea titlului de exarh. Se poate deci conchide: „Aici găsim dovada
că exarhatul este mai vechi decât scaunul metropolitan” (subl. lui I.D.). În fine,
„plaiul” sau „plaiurile” care vor figura mai târziu în titlul metropolitan din Ţara
Românească privesc în chip vădit ambii versanţi ai Carpaţilor meridionali, „cel puţin în
anume perioade de timp şi în anumite regiuni”. Este citat drept exemplu cazul
Haţegului, care a făcut parte din voievodatul lui Litovoi. Concluzia înnoitoare a
demonstraţiei lui Ion Donat este că „foarte probabil, exarhatul a fost vechea formă a
organizării bisericeşti, pe care patriarhatul din Constantinopol a imaginat-o pentru
condiţiile specifice din aria Carpaţilor” 8 (subl. lui I.D.).
Pentru a verifica întrucâtva interpretarea de mai sus ne stă la îndemână acum
o foarte bună ediţie bilingvă a „vizitaţiei” din anul 1646 a prelatului catolic Marco
5

Miron Costin, Istorie în versuri polone despre Moldova şi Ţara Românească (Poema
polonă), în Idem, Opere, ed. P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 237.
6
Ibidem, p. 386. „Exarh al Plaiurilor” îşi spune de pildă mitropolitul Dosoftei într-o scrisoare
alcătuită în vremea pribegiei, în 9 ianuarie 1691 (Silviu Dragomir, Contribuţii la relaţiile bisericii
româneşti cu Rusia în veacul XVII, Bucureşti, 2003, anexa XLII, p. 179).
7
Ion Donat, The Romanians South of the Carpatians and the Migratory Peoples in the TenthThirteenth Centuries, în culegerea de studii Relations between the Autochtonous Populations and the
Migratory Populations of the Territory of Romania, ed. M. Constantinescu, Ştefan Pascu, Petre Diaconu,
Bucureşti, 1975, p. 289.
8
Ibidem.
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Bandini. Acesta pare a fi fost de-a dreptul uluit de mulţimea sihăstriilor şi a
pustnicilor din munţii Moldovei, de care pomeneşte în două locuri ale textului său,
mai întâi în paragraful despre Piatra Neamţ, apoi în cel despre Tg. Neamţ. Iată doar
începutul relatării despre zona Piatra Neamţ: „Celui care urcă, spre nord i se arată
aici, în cale, vestita mănăstire a vasilienilor [mănăstirea Bistriţa, a lui Alexandru
vodă cel Bun], iar colo, celui care trece muntele înalt îi răsar în faţă colibele şi
grotele sihaştrilor aflate în ascunzişurile văilor şi în peşterile munţilor; dacă se abat
pe la ei călători, [călugării] îi primesc cu dărnicie pe oaspeţi, cu mâncare şi faguri
de miere. Sihaştrii aceia se ascund în locuri depărtate de mănăstiri, atât cât să poată
veni lesne la o sărbătoare mai însemnată, ca să asculte Liturghia şi să ia sfânta
împărtăşanie …”. O altă notaţie a lui Marco Bandini, ceva mai jos, sugerează foarte
bine arhaismul şi izolarea de lume a sihăstriilor moldoveneşti şi a vieţuitorilor din
ele: „Ei nu ştiu nimic despre disputa dintre Biserica Orientală şi cea Occidentală”9!
Iată acum şi cel de-al doilea crâmpei, cu privire la zona Tg. Neamţ: „… Iar în
grotele stâncilor şi în ascunzişul peşterilor se găsesc prin tot locul multe sihăstrii;
locuitorii acestora, aducând mai mult a fiare, trăiesc slăbiţi de post, măcinaţi de ani, cu
părul zbârlit, înarmaţi cu mătănii, cu gândul numai la cele cereşti, dispreţuindu-se pe
sine”10. Negreşit, o asemenea descriere vădeşte cum nu se poate mai bine impresia
puternică făcută asupra episcopului Bandini de unii dintre aceşti pustnici, pe care
probabil i-a văzut cu proprii săi ochi … Şi, totodată, ne trimite la vremuri
imemoriale pentru datarea acestui tip de vieţuire spirituală.
Dacă ne coborâm mai jos, în părţile de răsărit ale Ţării Româneşti, avem din
fericire astăzi identificat complexul de schituri rupestre din zona Buzăului, care la
origine a fost neîndoielnic tot de sihăstrii. Unele dintre lăcaşurile sau chiliile săpate
în stâncă de aici, precum Fundătura, „Peştera lui Iosif”, „Peştera lui Dionisie
Torcătorul”, Bisericuţa Agaton, asociate cu existenţa unor toponime elocvente de
felul culmea Martirei, se constituie în mărturii indubitabile ale vechimii grupului
9

Marco Bandini, Codex. Vizitarea generală a tuturor Bisericilor catolice de rit roman din
Provincia Moldova, 1646–1648, ediţie bilingvă de Traian Diaconescu, Iaşi, 2006, p. 190 şi 192. Într-un
chip identic se pronunţă în această privinţă şi Paul Beke, în relaţia lui despre Moldova din iunie 1644,
ceea ce mă face să bănuiesc o confruntare a impresiilor celor doi: „… În această ţară sunt mulţi
pustnici care urmează o regulă foarte aspră de trai locuind în ascunzişurile cele mai pierdute ale
munţilor şi în peşterile rîpilor, şi abia arătîndu-se privirii omeneşti. Ei se abţin de la mîncarea cărnii,
se tot hrănesc cu legume şi purtînd ciliciul, ei se mortifică prin nemîncare şi stăruiesc numai în
contemplarea lucrurilor cereşti. Ei nu ştiu nimic despre neînţelegerile dintre greci şi latini, ci imitînd
viaţa lui Hristos şi a Sf. Ioan Botezătorul, feriţi de orice legătură cu oamenii se îndeletnicesc cu
rugăciuni, şi în timpul zilei muncesc cu mîinile.” (s.n. – Şt.A.) (Călători străini despre ţările române,
vol. V, ed. Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1973,
p. 278; se ştie că Paul Beke l-a însoţit pe Marco Bandini în vizitaţia lui apostolică din 1646).
10
Ibidem, p. 208.
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respectiv de sihăstrii11. Nu mai pun la socoteală schitul Corbii de Piatră, de la
poalele Făgăraşilor, a cărui datare este controversată 12. Dar şi în acest caz se
recunoaşte că, anterior înfiinţării aşezământului monastic – la începutul secolului al
XVI-lea – , biserica rupestră de aici a fost probabil lăcaşul de rugăciune al câte
unui sihastru13. Avem deci de a face cu o limpede continuitate geografică, în
cotloanele din văile şi pădurile munţilor Carpaţi, a prezenţei chiliilor şi modestelor
lăcaşuri ale pustnicilor. Şi, pe de altă parte, există toate premisele spre a susţine că
acestea precedă etapa întemeierii statale. Căci, potrivit unor indicii convergente,
printre ucenicii Sf. Grigorie Sinaitul din aşezarea isihastă de la Paroria s-au adunat
monahi din mai multe neamuri, printre care şi unii „de dincolo de Istru”. Ne aflăm,
cu aceste indicii, în intervalul 1325–1346, adică în anii în care Grigorie Sinaitul
şi-a răspândit învăţătura din mănăstirea întemeiată de el într-un teritoriu ce
aparţinea suveranului bulgar, dar aflat la hotarul cu Imperiul bizantin14.
Printre descoperirile de mare însemnătate din ultimele decenii în problema
care ne interesează se află şi pisania din 1313–1314, zugrăvită în interiorul micii
ctitorii cneziale de la Streisângeorgiu, în Haţeg. Ea, însă, nu aparţine primei faze a
decorului pictat de acolo, ci doar marchează un moment de refacere probabilă a
pavimentului bisericii, datorat unui anume cneaz Balea. Important este că şi pe cel
mai vechi strat de tencuială au putut fi zărite câteva litere din alfabetul chirilic,
ceea ce dovedeşte că biserica a fost înălţată de la început pentru o colectivitate
românească, care se slujea de limba slavonă în scris15. Menţiunea în inscripţia din
1313–1314 a „popii Naneş”, fără doar şi poate însuşi preotul de atunci al bisericii,
ne obligă să ne întrebăm unde anume a fost acesta hirotonit şi mai ales de către
cine? Pe de altă parte, aşa cum observa odinioară Nicolae Iorga: „… Existenţa unor
Vlădici la Argeş înainte de Băsărabă e, azi, în afară de orice îndoială. Cu cine de la
11

Pavel Chihaia, Un complex necunoscut de sihăstrii din Munţii Buzăului din vremea lui
Neagoe Basarab, în „Studii şi cercetări de istoria artei”, seria Artă Plastică, t. 20, 1973, nr. 1, p. 3–20.
Cum arată şi titlul, autorul crede că aşezările din munţii Buzăului ar data numai de la începutul
veacului al XVI-lea.
12
V. discuţia la Daniel Barbu, O mărturie a relaţiilor artistice româno-greceşti: Corbii de
piatră (datare şi încadrare stilistică), în culegerea de studii Cercetări de istorie şi civilizaţie sud-est
europeană, vol. IV, 1987, p. 113–123.
13
Ibidem, p. 119.
14
Tit Simedrea, Viaţa mănăstirească în Ţara Românească înainte de 1370, în „Biserica
Ortodoxă Română”, an. LXXX, 1962, nr. 7–8, p. 673–687 (în special p. 679); Petre Ş. Năsturel,
„Hongrois et Valaques” ou „Hongrovalaques” dans la „Vie de S. Théodose de Tărnovo”?, în
„Cyrillomethodianum”, III, 1975, p. 163–165.
15
Radu Popa, Streisângeorgiu. Mărturii de istorie românească din secolele XI–XIV în sudul
Transilvaniei, în „Revista muzeelor şi monumentelor”, seria Monumente istorice şi de artă, an XLVII,
1978, nr. 1, p. 22–23; vezi şi G. Mihăilă, Cele mai vechi inscripţii cunoscute ale românilor din
Transilvania (1313–1314 şi 1408, Streisângeorgiu – Oraşul Călan, Judeţul Hunedoara), ibidem, p. 34.
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Sănislav înainte s-ar fi sfinţit domnii?”16. Cu alte cuvinte, pe lângă concentrarea de
sihăstrii din munţi, este de presupus în chip cât de poate de logic prezenţa unor
ierarhi pe lângă căpeteniile formaţiunilor politice prestatale de la miazăzi şi răsărit
de Carpaţi. Să fi scăpat oare atenţiei autorităţilor ecleziastice bizantine existenţa la
nord de Dunăre atât a unor formaţiuni politice locale, cât şi a numeroaselor nuclee
isihaste din lungul Carpaţilor Răsăriteni şi Meridionali?
Un fragment din Viaţa Sf. Maxim Kavsokalivitul, scrisă în a doua jumătate a
veacului al XIV-lea de Theofan, episcopul Perithéorionului şi fost egumen al
mănăstirii Vatoped de la Athos, ne dezvăluie un amănunt foarte preţios:
Sf. Grigorie Sinaitul, din „Paroria” lui, şi-a răspândit învăţătura nu numai prin viu
grai, ci şi prin corespondenţa cu „împăraţii pământului”. Printre care s-a numărat,
după cât se pare, şi Alexandru vodă – viitorul Nicolae Alexandru – fiul şi asociatul
la domnie al lui Basarab17. Dacă lucrurile stau într-adevăr aşa, faptul nu s-a putut
petrece decât înainte de 1346, când Sf. Grigorie Sinaitul a trecut la cele veşnice.
Adică într-o vreme în care (anul 1345) şi papa Clement al VI-lea i se adresa din
Avignon aceluiaşi Alexandru, în scopul sprijinirii propagării catolicismului printre
români18 … Asistăm aşadar la o dublă presiune spirituală, din care până la urmă va
ieşi învingător patriarhatul din Constantinopol.
Ajungem astfel şi la chestiunea mult dezbătută a „pseudo-episcopilor”, care
ţineau „ritul grecilor” (ortodox), menţionaţi în „breva” din 14 noiembrie 1234 a
papei Grigore IX. Potrivit lui Aurelian Sacerdoţeanu, absenţa în stânga Dunării
până în secolul al XII-lea a unor episcopate, care în schimb se găseau în număr
mare în dreapta fluviului, se explică prin prevederile canonului 6 al Sinodului de la
Sardica (343): „să nu se mai numească episcopi în sate sau oraşe mici, pentru care
ajunge un preot”19. Situaţia surprinsă în actul papal din 1234 atestă, însă, pentru
prima jumătate a veacului următor la nordul Dunării existenţa unor ierarhi, socotiţi
a fi „falşi” deoarece „nu fuseseră sfinţiţi în chip canonic”20. Soluţia propusă de
papă pentru instituirea controlului spiritual asupra „valahilor”, anume desemnarea
unui episcop vicar din neamul lor pe lângă episcopul catolic al Cumanilor, a fost
asemănată celei adoptate de Biserica romană în Siria şi Palestina în secolul al
16

N. Iorga, Istoria românilor, vol. III, ed. cit., p. 163.
Tit Simedrea, op. cit., p. 679–680. Daniel Barbu (Pictura murală din Ţara Românească în
secolul al XIV-lea, Bucureşti, 1986, p. 76, nota 55) crede, în schimb, că acel al doilea Alexandru
menţionat de Theofan (cel dintâi era neîndoielnic ţarul Ivan Alexandru de la Târnovo) ar fi marele
cneaz Alexandru Mihailovici al Tverului, ceea ce mi se pare, totuşi, puţin probabil.
18
Documenta Romaniae Historica, D, I, Bucureşti, 1977, nr. 32, p. 60–61.
19
Aurelian Sacerdoţeanu, Organizarea Bisericii Ortodoxe Române în secolele al IX-lea – al
XIII-lea, în „Studii Teologice”, seria II, XX, 1968, nr. 3–4, p. 252.
20
Radu Constantinescu, Note privind istoria Bisericii române în secolele XIII–XV, în „Studii şi
materiale de istorie medie”, VI, 1973, p. 189; vezi şi Şerban Papacostea, Geneza statului, p. 232–234.
17
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XII-lea. Acolo, în teritoriile de sub control cruciat, în scaunele episcopale au fost
instalaţi reprezentanţi ai clerului catolic, iar pe lângă ei au fost plasaţi la un
moment dat episcopi vicari ortodocşi21. Faptul rezultă cu claritate dintr-un act din
21 ianuarie 1223 al papei Honoriu al III-lea – semnalat de Jean Richard –, care
atestă că această soluţie aplicată în regatul Ierusalimului a fost extinsă la un
moment dat şi în Cipru22. Este posibil ca rezolvarea chestiunii dublei ierarhii
ecleziastice în acelaşi teritoriu să fi fost găsită cel mai târziu pe vremea lui Manuel
Comnenul, când a avut loc o destindere însemnată şi o apropiere între curţile din
Roma şi Constantinopol. Şi când a fost posibilă până şi întronizarea în Antiohia a
patriarhului grec Athanasie al II-lea (1165–1171)23.
Dar ce s-a întâmplat oare în aceleaşi regiuni nord-danubiene după 1261, când
a avut loc restaurarea autorităţii bizantine la Constantinopol? Nu este cumva
momentul în care Imperiul ortodox a ales să-şi restabilească autoritatea prin
instituirea unui „exarh al plaiurilor”? Merită să citez aici una dintre observaţiile
făcute de curând asupra evoluţiilor în legătură cu patriarhatul ecumenic în vremea
imperiului de la Niceea. Atunci patriarhatul în exil „emerged … as a special
bishopric with extended authority over a community of faith assembled throughout
different political entities”. Şi, în continuare: „It is particularly during the nicaean
period that we notice the function of the patriarchal exarch, a metropolitan, bishop
or even lower clergyman acting outside of their dioceses on behalf of the
patriarch’s ecumenical prerogatives”24. Aceasta a fost, după mine, şi „preistoria”
titlului luat în discuţie, cel de „exarh al plaiurilor”25.
21

Apropierea a fost făcută de Čavdar Bonev, L’Église orthodoxe dans les territoires carpatodanubiens et la politique pontificale pendant la première moitié du XIIIe s., în „Études balkaniques”, XXII,
1986, nr. 4, p. 101–108. Cf. Şerban Papacostea, Românii în secolul al XIII-lea. Între cruciată şi Imperiul
mongol, Bucureşti, 1993, p. 51–52 şi 82–83, pentru care hotărârea din 1234 a papei Grigore al IX-lea „trădează
refuzul românilor din dioceza cumană de a se lăsa încadraţi de clerici străini de «limba» şi «naţiunea» lor,
de a accepta aşadar clerul pe care tindea să i-l impună ierarhia superioară a Regatului ungar”.
22
J. Richard, La Papauté et les missions d’Orient au Moyen Age (XIIIe–XVe siècles), Rome,
1977, p. 4. Iată fragmentul de document în cauză: „… Ad haec quatuor tantum episcopi graeci, qui de
consensu nostro et voluntate utriusque partis semper remanebunt in Cypro, oboedientes erunt
Romanae Ecclesiae et arhiepiscopo et episcopis latinis, secundum consuetudinem regni
Hierosolymitani, qui habitabunt in locis competentibus inferius nominatis …” (Acta Honorii III
(1216–1227) et Gregorii IX (1227–1241), ed. Aloysius L. Tăutu, Vatican, 1950, nr. 108, p. 147). V. şi
J. Richard, Le Royaume Latin de Jérusalem, Paris, 1953, p. 126–127.
23
V. pentru acest moment E. Rey, Les dignitaires de la principauté d’Antioche. GrandsOfficiers et Patriarches (XIe–XIIIe siècles), în „Revue de l’Orient latin”, t. VIII, 1900–1901, p. 136;
René Grousset, Histoire des Croisades et du royaume franc de Jérusalem, vol. II, Paris, 1991, p. 471.
24
Petre Guran, From Empire to Church, and Back. In the Aftermath of 1204, în „Revue des
Études Sud-Est Européennes”, t. XLIV, 2006, p. 64.
25
Pentru Şerban Turcuş (Sfântul Scaun şi românii în secolul al XIII-lea, Bucureşti, 2001, p. 162)
chiar termenul „schismatici”, folosit în scrisoarea din 1234, „probează o legătură cu unul sau cu mai multe
centre ierarhice superioare în comuniune cu patriarhatul de la Nicea, relaţie care era la cunoştinţa
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THE EXARHATE. GENESIS OF THE INSTITUTION IN WALLACHIA
AND MOLDAVIA
Abstract
In 1401, the title employed by the oecumenical patriarchate of Constantinople
in relation to the metropolitan of Wallachia (of Ungrovlachia) also included:
“exarch of the entire Hungarian region and of the plaiuri.” When did this addition
first occur? Ion Donat has formulated a hypothesis which historians have neglected
so far. In his opinion, the title of exarch is older than the title of metropolitan.
More exactly, it would correspond to the first Byzantine ecclesiastic organization
in the area of the Carpathians. The present paper addresses this particular issue and
brings arguments in its support.

informatorilor Romei”. Anterior, în acelaşi sens s-a pronunţat Daniel Barbu (Byzance, Rome et les
Roumains. Essais sur la production politique de la foi au Moyen Âge, Bucarest, 1998, p. 99), pentru care
„pseudo-episcopii” menţionaţi în aceeaşi scrisoare ar fi „prelaţi în legătură, directă sau mai curând mediată,
cu patriarhul bizantin în refugiu la Niceea”.
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SFÂNTUL SCAUN ŞI ÎNTEMEIEREA MOLDOVEI
LIVIU PILAT

Începuturile statului moldovenesc sunt legate de expansiunea spre Est a
Christianitas. După marea ofensivă tătară de la jumătatea secolului XIII, ce a
produs serioase perturbări la frontiera estică a Europei, Ungaria şi Polonia, cele
două regate din această extremitate, reîncep ofensiva spre Est, pe fondul unor
tulburări interne survenite în cadrul Hoardei de Aur1. Totodată, se produce şi un
puternic efort misionar din partea Romei, prin intermediul celor două ordine
cerşetoare, pe rutele comerciale, misiunea pătrunzând în Asia controlată de
mongoli. De altfel, epoca papalităţii de la Avignon se caracterizează printr-un efort
de evanghelizare, care a căpătat traiectorii noi şi a atins maximul de amplitudine2.
Acesta este contextul general în care se produce întemeierea Moldovei. Nu
insistăm aici asupra ansamblului evenimenţial care a condus spre acest fapt, ci doar
asupra etapelor care au dus la apariţia Moldovei ca entitate politică legitimă în
cadrul Christianitas. După cum s-a observat, sub conducerea Drăgoşeştilor,
Moldova a devenit o posesiune efectivă a regatului Sfântului Ştefan3, inclusă în
ceea ce s-a definit drept domeniul regal abstract4, o terra dependentă direct de rege
şi pe care acesta o numeşte „terra nostra Moldauana”5 sau „terra regis
Moldovana”6. Următorul episod a marcat sustragerea de sub obedienţa regelui a
acestui teritoriu, prin acţiunea lui Bogdan. Trecerea lui Bogdan din Maramureş în
Moldova, determinată de conflicte de natură politică, poate fi considerată ca o
tendinţă a voievodatului de a se realiza ca instituţie statală, cu atributele pe care le
are această noţiune în sens clasic7. Din perspectiva epocii, însă ea ne apare ca un
conflict între doi supuşi ai regelui de aceeaşi condiţie, atât Bogdan cât şi Balc fiind
supuşi de jure ai regelui maghiar, iar acesta „dominus naturalis” al lor8. Diferenţa
1

Şerban Papacostea, Relaţiile internaţionale în Răsăritul şi Sud-Estul Europei în secolele
XIV–XV, în idem, Geneza statului în Evul Mediu românesc, Cluj, 1988, p. 236–239.
2
Jean Richard, Les papes d’Avignon et l’évangélisation du monde non-latin à la veille du
Grande Schisme, în vol. Genèse et débuts du Grand Schisme d’Occident, Paris, 1980, p. 305–306.
3
Ştefan S. Gorovei, Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, Iaşi, 1997, p. 141.
4
Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, ed. a II-a, ed. Adrian Ioniţă, Bucureşti,
1997, p. 161.
5
Şt.S. Gorovei, Întemeierea, p. 86.
6
Hurmuzaki, Documente, vol. I/2, p. 94, nr. LXX.
7
R. Popa, Ţara Maramureşului, p. 226–230.
8
Şt.S. Gorovei, Întemeierea, p. 168.
„Revista istorică”, tom XIX, 2008, nr. 1–2, p. 29–48
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între cei doi constă în faptul că primul fusese declarat „infidel notoriu” de către
rege şi, perseverând în această direcţie prin ocuparea Moldovei, intră în conflict
deschis cu regele.
Asta nu înseamnă nici pe departe o afirmare a independenţei statale. La felul
în care stau lucrurile este încă vorba de o problemă internă a regatului maghiar, un
conflict cu un supus care trebuie readus sub obedienţă. De asemenea, nu se pune
nici problema ruperii unei relaţii de vasalitate, întrucât nu exista o astfel de relaţie,
voievozii şi cnezii români exercitându-şi autoritatea în virtutea unei autonomii
cutumiare, ameninţată în existenţa ei de expansiunea structurilor feudale9.
Revenind la chestiunea care ne interesează în mod direct, trebuie stabilit dacă
prin expansiunea regatului maghiar la est de Carpaţi s-a produs şi integrarea acestui
teritoriu în Respublica Christiana. Am fi tentaţi să credem că simpla ataşare la
regatul Sfântului Ştefan a rezolvat această problemă, însă lucrurile nu stau chiar aşa,
aceasta pentru că integrarea presupune şi derularea procesului de organizare
ecleziastică. S-a presupus că înfiinţarea, în 1347, a Episcopiei Milcoviei se află în
strânsă legătură cu extinderea ariei de dominaţie a Ungariei asupra Moldovei10, însă
există unele aspecte care arată că episcopul de Milcovia nu avea niciun fel de
jurisdicţie asupra Moldovei11, asupra cărora voi reveni în cele ce urmează. De
asemenea, trebuie să observăm că expansiunea celor două regate viza un cadru mult
mai larg, de vreme ce Cazimir ia, în 1346, titlul de „haeres Russie” şi, din 1350, pe
cel de „Polonie et Russie rex”12, imitat şi de Ludovic, care reintroduce titlul de
„Galicie et Lodomerie rex”13, fapt ce denotă că şi problema privind organizarea
ecleziastică a teritoriului recucerit de la tătari trebuie privită la o scară mai mare.
Datorită acestor aspecte, momentul de debut al relaţiilor Moldovei cu Sfântul
Scaun merită analizat cu maximă atenţie. Importanţa înfiinţării Episcopiei de Siret,
în 1370, este un fapt recunoscut de istorici ca un moment care marchează evoluţia
Moldovei către „statul de sine stătător”14, însă subiectul este tratat în mod lapidar,
fiind expediat în maxim câteva rânduri. Ceva mai multă atenţie au acordat istoricii
proveniţi din mediul ecleziastic, dar, în cazul acestora, accentele părtinitoare sunt
deosebit de pronunţate, subiectul fiind prezentat fie sub forma rolului civilizator al
Romei15, fie sub forma unei teribile înfruntări între ortodoxie şi catolicism, în care
9

Şerban Papacostea, Triumful luptei pentru neatârnare: Întemeierea Moldovei şi consolidarea
statelor feudale româneşti, în Idem, Geneza statului în Evul Mediu românesc, p. 46–47.
10
Şt.S. Gorovei, Întemeierea, p. 83; Ş. Papacostea, Triumful, p. 46.
11
Fapt asupra căruia a atras atenţia şi Radu Rosetti (Despre unguri şi episcopiile catolice din
Moldova, în AARMSI, s. II, t. XXVII, 1905, p. 46): „Iată o dovadă că, în spiritul Curiei romane,
Dioceza Moldovei era cu totul deosebită de a Milcoviei care nu cuprindea nici o părticică din ţara
peste care domnea Laţcu” .
12
Jozef Sieradzki, Polska w wieku XIV, Warszawa, 1959, p. 17.
13
Şerban Papacostea, O întregire documentară la istoria întemeierii Moldovei, în Idem,
Geneza statului în Evul Mediu românesc, p. 72.
14
Idem, Geneza statelor româneşti: schiţă istoriografică şi istorică, în vol. cit., p. 29.
15
C. Auner, Episcopia de Siret, în „Revista catolică”, 1913, nr. 2, p. 226–245.
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„apărarea credinţei străbune” constituie raţiunea dominantă16. Astfel, a fost creat un
mit istoriografic în care „puternica propagandă catolică” se contopeşte cu
„tendinţele expansioniste ale regatului ungar”, mit ce se regăseşte, cu accente mai
mult sau mai puţin vizibile, în majoritatea studiilor care ating această problemă,
lipsind o analiză judicioasă şi nepărtinitoare, în deplină concordanţă cu principiile
eclesiologice şi politice specifice perioadei.
Pe la jumătatea anului 1370, doi călugări franciscani, Nicolae Melsak şi Paul
de Schweidnitz, aduceau papei un mesaj din partea lui Laţcu, voievodul Moldovei.
Solicitarea acestuia nu ni s-a păstrat şi s-a emis chiar ipoteza că ea ar fi fost făcută
pe cale orală, la acel moment neexistând o cancelarie voievodală17. Doleanţa lui
Laţcu ne este cunoscută din scrisorile adresate de papă prelaţilor însărcinaţi cu
rezolvarea acestei chestiuni. La 24 iulie 1370, Urban al V-lea adresează două
scrisori arhiepiscopului de Praga şi episcopilor de Bratislava şi Cracovia. Deşi
foarte asemănătoare prin conţinut, între cele două acte există o diferenţă
semnificativă. Primul are o valoare informativă, pentru că papa aduce la cunoştinţă
clericilor menţionaţi situaţia din Moldova şi hotărârea luată în acest sens18, în
vreme ce al doilea act are o valoare decizională, fiind un mandat pentru cei trei
prelaţi de a-l ridica drept episcop de Siret pe Andrei din Cracovia19.
Ambele documente sunt extrem de importante pentru această perioadă, din
păcate ele au fost analizate cu superficialitate, fiind considerate documente cu
caracter religios şi minimalizându-se importanţa lor politică. În acest fel, surse
istorice de primă mână au fost înlocuite cu informaţii lacunare târzii, pe baza cărora
s-au putut construi câte opinii, tot atâtea ipoteze. În mod paradoxal, în loc să caute
în aceste documente motivaţiile acţiunii lui Laţcu, unii dintre istorici s-au grăbit să-i
găsească scuze. S-a ajuns astfel la opinia că Laţcu a acceptat convertirea la noua
credinţă, dar a reuşit să se sustragă botezului oficial20, plecând de la premisa că prin
convertire ar fi trebuit să-i fie schimbat numele şi să fie rebotezat, iar tradiţia nu ar
fi putut uita apostazia lui Laţcu21.
16

Gheorghe I. Moisescu, Catolicismul în Moldova până la sfârşitul veacului XIV, Bucureşti,
1942, p. 67–78. Această lucrare rămâne, încă, fundamentală pentru istoria catolicismului în Moldova,
la sfârşitul secolului XIV. Însă, în pofida unei foarte bogate bibliografii consultate, autorul nu a reuşit
să pătrundă anumite aspecte elementare legate de eclesiologia romană, lansându-se într-un lung şir de
afirmaţii în deplin contrast cu perioada avută în atenţie. Unele dintre ele, aflate în concordanţă cu
ideologia extremei drepte româneşti, din perioada interbelică, suferă mult din perspectiva
raţionamentului critic, fapt ce diminuează valoarea studiului.
17
Leon Şimanschi, Georgeta Ignat, Constituirea cancelariei statului feudal moldovenesc (I), în
AIIAI, IX, 1972, p. 117.
18
Bullarium franciscanum, vol. VI, ed. Conrad Eubel, Roma, 1902, p. 443, nr. 1096;
Hurmuzaki, Documente, vol. I/2, p. 160, nr. CXXIV.
19
Bullarium franciscanum, vol. VI, p. 444, nr. 1097; Hurmuzaki, Documente, vol. I/2, p. 162,
nr. CXXV.
20
L. Şimanschi, G. Ignat, Constituirea, p. 117, nota 52.
21
Gh.I. Moisescu, Catolicismul, p. 80, nota 1.
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Numai că documentele papale nu pomenesc de nicio convertire şi, în situaţia
de atunci, nici nu era cazul. Cu un an înainte, în 1369, la Roma, s-a petrecut un
eveniment ce a produs rapid ecouri în toată Europa: „Joannes Palaeologus
Graecorum Imperator abjurato schismate, unioni adhaesit Ecclesiae Romanae”22.
Analizând acest moment, Oscar Halecki observa că spre deosebire de unirile de la
Lyon şi Florenţa, bazate pe recunoaşterea ritului oriental de către Sfântul Scaun,
cea din 1369 nu a prevăzut nicio concesie faţă de ritul Bisericii Răsăritene23, un
motiv suplimentar pentru a spori confuzia. Cele două bule pontificale conţin
elementele care ne permit să integrăm acţiunea lui Laţcu în acest context. Astfel,
aflăm că Laţcu „ipsi et eorum progenitores schismatici fuerunt”, iar voievodul „et
suus populus” „abnegare volunt omne schisma”. De asemenea, voievodul cere
papei să scoată ţara pe care o conduce de sub jurisdicţia Haliciului: „Halecensis
diocesis spatio magno terrarum diffusae (cui praeest episcopus schismaticus, cuius
ecclesia Halecensis est in Russiae partibus schismaticorum videlicet constituta)”24.
Alăturarea celor trei elemente ne prezintă următoarea situaţie: anterior anului
1370, Moldova a depins din punct de vedere ecleziastic de Mitropolia ortodoxă de
Halici, singura instanţă care putea emite pretenţie asupra acestui spaţiu, nici Episcopia
Milcoviei şi nici o altă structură ierarhică nefiind pomenită în document, deşi, în caz
contrar, acest lucru s-ar fi impus. În cazul în care teritoriul Moldovei s-ar fi aflat în aria
de jurisdicţie a Episcopiei Milcoviei acest fapt ar fi trebuit amintit. Or, singura
dependenţă ecleziastică menţionată este cea referitoare la Mitropolia ortodoxă de
Halici. Laţcu îşi asumă condiţia de „schismatic”, moştenită de la înaintaşii săi, numai
că, în condiţiile de după 1369, acest termen trebuie analizat cu atenţie.
Trebuie făcută precizarea, chiar cu riscul de a părea banală, că spre deosebire
de „erezie”, termen ce vizează disensiuni de ordin dogmatic, cel de „schismă” se
referă la nerecunoaşterea unei anumite ierarhii a Bisericii, în cazul de faţă, cea a
Romei. Situarea Moldovei sub jurisdicţia mitropolitului de Halici implică o
subordonare faţă de ierarhia ecleziastică bizantină, numai că Mitropolia de Halici
fusese suprimată în 134725, înainte ca entitatea politică de la est de Carpaţi să se
înfiripe. Or, în aceste condiţii, lipsită de organizare ecleziastică, Moldova nu se afla
în stare de schismă doar faţă de Roma, ci şi faţă de Constantinopol26. O spune, de
22
Lucas Waddingus, Annales minorum seu trium Ordinum a S. Francisco institutorum, editio
tertia, vol. VIII, Quaracchi, 1932, p. 249.
23
Oscar Halecki, Un Empereur de Byzance à Rome, London, 1972, p. 204.
24
Bullarium franciscanum, vol. VI, p. 443, nr. 1096.
25
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, ed. R. Aubert, vol. XXIII, Paris,
1990, col. 146, sub voce Halicz.
26
În aceste condiţii, ipoteza revenirii lui Laţcu la ortodoxie, bazată pe înhumarea sa la biserica
Sfântul Nicolae din Rădăuţi, devine caducă, chiar şi în condiţiile în care acesta ar fi renunţat la
catolicism. Vezi în acest sens şi comentariul lui Radu Rosetti (Despre unguri şi episcopiile catolice
din Moldova, p. 46): „Faptul că Laţcu este îngropat în biserica episcopală de la Rădăuţi nu dovedeşte
îndestul că la moarte s-ar fi întors la credinţa Răsăritului, precum pretinde Melhisedec”.

5

Sfântul Scaun şi întemeierea Moldovei

33

altfel, şi regele Cazimir în ameninţarea pe care o adresează patriarhului ecumenic.
Dacă nu va fi numit un mitropolit de Halici, „vom fi forţaţi să-i botezăm pe ruşi în
credinţa Latinilor”, căci „ţara nu poate rămâne fără o lege” 27.
Spre aceeaşi idee trimite şi analiza expresiei „abnegare volunt omne schisma”,
asemănătoare cu „abjurato schismate”, folosită în cazul împăratului bizantin, nu
însă şi identică. Astfel, dacă verbul tranzitiv abjurare implică negarea unui fals
jurământ, verbul abnegare presupune doar un refuz absolut. Nu poate fi, aşadar,
vorba de nicio convertire, ci doar de recunoaşterea ierarhiei Bisericii Romane şi de
acceptarea dogmelor pe care aceasta le predică şi le propovăduieşte28. Tocmai de
aceea Moldova primea acum şi o organizare ecleziastică proprie, prin întemeierea
unei episcopii la Siret şi ridicarea acestui târg la rang de civitas, noul episcop
urmând să se ocupe de organizarea diocezei, să înfiinţeze parohii, să creeze
demnităţi şi să se îngrijească de numirea clerului regular şi secular. Totodată se
stabileşte şi aria de jurisdicţie a episcopului, ce urma să cuprindă „ac totam dictam
terram seu ducatum Moldaviensem, in quantum ad praefatum ducem pertinet”29.
S-a considerat că gestul lui Laţcu a fost motivat de urcarea pe tronul Poloniei
a regelui Ludovic al Ungariei, la moartea lui Cazimir, voievodul încercând astfel să
atenueze aversiunea regelui ungar30. Însă Ilie Minea observa că scrisorile papale
sunt emise la 24 iulie 1370, „înainte deci de moartea lui Cazimir, ceea ce e bine să
subliniem”31. Dacă luăm în calcul discuţiile în jurul iniţiativei şi timpul petrecut pe
drum de cei doi călugări franciscani, momentul iniţiativei se plasează, cel mai
degrabă, pe la începutul anului 1370, cu mult timp înainte de moartea regelui
polon, survenită în noiembrie.
Precizarea nu implică şi o anihilare a motivaţiilor politice care l-au îndemnat
pe Laţcu la o asemenea acţiune. Şerban Papacostea observa că, în 1370, Moldova a
fost recunoscută „ca stat de sine stătător de Scaunul Apostolic, cu o ierarhie
ecleziastică direct dependentă de papalitate, deci independent de alte puteri
lumeşti”32. Singurul element cu care nu sunt de acord este „statul de sine stătător”,
pentru că formula independenţei politice nu reiese din textul documentului. Aici,
găsim formulată dependenţa lui Laţcu şi a poporului său în următorii termeni: „ac
nobis et succesoribus nostris Romanis pontificibus et Sanctae Romanae Ecclesie
27
Ştefan Andreescu, Mitropolia de Halici şi episcopia de Asprokastron. Câteva observaţii, în
vol. Naţional şi universal în istoria românilor. Studii oferite prof. dr. Şerban Papacostea cu ocazia
împlinirii a 70 de ani, coord. P. Cernovodeanu, A. Pippidi, V. Barbu, Bucureşti, 1998, p. 126.
28
Bullarium franciscanum, vol. VI, p. 443, nr. 1096.
29
Ibidem.
30
R. Rosetti, Despre unguri şi episcopiile catolice din Moldova, p. 45.
31
Ilie Minea, Principatele române şi politica orientală a împăratului Sigismund, Bucureşti,
1919, p. 27.
32
Şerban Papacostea, Domni români şi regi angevini: înfruntarea finală (1370–1382), în
Idem, Geneza statului în Evul Mediu românesc, p. 128.
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humiliter obedire ac intendere de cetero, prout alii catholici principes et populi
obediunt et intendunt”33.
Or, „obedire ac intendere de cetero” nu vizează doar dimensiunea spirituală, în
viziunea teocraţiei pontificale, ea se extinde şi asupra puterii temporale. Potrivit bulei
Unam Sanctam, emisă de Bonifaciu al VIII-lea, Biserica reprezintă un corp mistic al
cărui cap este Hristos, iar vicarul său este succesorul lui Petru34. Astfel, este
proclamată autoritatea fără limite a papei, de unde derivă întreaga sa putere, nu fără a
se recunoaşte faptul că Imperiul roman, care este universal, se confundă cu domeniul
Bisericii. Împăratul Albert de Habsburg a mers şi mai departe declarându-se homo
papae. Un împărat vasal Sfântului Scaun semnifica supunerea faţă de papă a întregii
ierarhii temporale. Aceasta este condiţia pe care o vor reclama şi succesorii lui
Bonifaciu al VIII-lea, cea de papă-împărat35. Mai mult, tratatul anonim De
perfectione statuum face din papă moştenitorul lui Hristos, dominus mundi, afirmând
„quod iuste de terris et bonis infidelium potest ordinare”36.
Aspectele prezentate transpar şi din textul jurământului depus de primul
episcop de Siret, aşa cum reiese din următorul pasaj: „Ipsa quoque sacrosanta
Romana Ecclesia summum et plenum primatum et principatum super universam
Ecclesiam catholicae obtinet, quem se ab ipso domino in beato Petro Apostolorum
principe seu vertice cujus romanus Pontifex succesor, cum plena potestate recepise
veraciter et humiliter recognoscit”37.
Aşadar, în 1370, papa recunoaşte Moldova ca entitate politică în cadrul
Christianitas, subordonată direct Sfântului Scaun. Expresia cea mai elocventă a
acestei dependenţe o constituie plasarea Episcopiei de Siret sub directa oblăduire a
Scaunului Apostolic, exprimată prin formula „quod solum et immediate Sanctae
Apostolicae sedi in spiritualibus subsit”38. Am putea crede că precizarea vizează
doar episcopia, însă legătura cu entitatea politică este arătată ceva mai sus, în
pasajul prin care papa dispune scoaterea Moldovei de sub orice altă autoritate:
„dictum oppidum Ceretense ac totam praedictam terram seu ducatum Moldaviensem
ob omni potestate, dominio, superioritate ac jurisdictione ordinaria et dioecesana”39.
Cea de-a doua bulă pontificală, prin care se dispune numirea episcopului, nu mai
conţine formula „terram seu ducatum Moldaviensem”, ea fiind înlocuită prin
„ducatus”, protecţia pontificală fiind exprimată prin formula „gratiam et communionem
Apostolicae sedis habentibus”40.
33

Bullarium franciscanum, vol. VI, p. 443, nr. 1096.
Giovanni Pilati, Chiesa e Stato nei primi quindici secoli, Roma, 1961, p. 282.
35
Robert Folz, L’idée d’empire en Occident du Ve au XIVe siècle, Paris, 1953, p. 155.
36
G. Pilati, Chiesa e Stato, p. 290.
37
Hurmuzaki, Documente, vol. I/2, p. 173, nr. CXXXII.
38
Bullarium franciscanum, vol. VI, p. 444, nr. 1096.
39
Ibidem, p. 443.
40
Ibidem, p. 444, nr. 1097.
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Recent, glosând pe marginea circumstanţelor care au condus spre omagiul de la
Liov, Alexandru Simon a formulat o observaţie interesantă. Protecţia pe care Sfântul
Scaun o asigură Moldovei, cu condiţia păstrării şi dezvoltării credinţei catolice, îi
conferă celei din urmă o poziţie privilegiată în cadrul lumii catolice. „Statutul
Moldovei pare să semene cu cel al unui pământ aflat în patrimonium Petri, o poziţie
similară cu cea afirmată mult mai clar de Sfântul Scaun pentru Ungaria în secolul
XIII”, trimiţând pentru acest ultim aspect la studiul lui Şerban Turcuş41. Numai că,
pentru a putea extinde această noţiune la cazul Moldovei, atâta vreme cât lipseşte
menţiunea expresă, trebuie să vedem exact care sunt semnificaţiile ei.
Atrăgând atenţia asupra controverselor istoriografice care planează asupra
caracterului aşa-numitului Patrimonium sancti Petri, Şerban Turcuş opina că, în
concepţia teocraţiei pontificale, Patrimoniul înseamnă posesiunea nominală a
Sfântului Scaun şi, implicit, a papei asupra părţilor alcătuitoare ale acestuia42. Într-adevăr,
s-a considerat că Patrimoniul Sfântului Petru reprezintă o „foarte bizară construcţiei
politică” şi că el se referă, în principal, la posesiunile italiene ale papei43,
exprimându-se şi opinia că, deşi la origine termenul a desemnat bunurile Bisericii,
prin analogie cu patrimonium principis, el ajunge să exprime şi valenţe politice44.
De asemenea, trebuie remarcat că există o mare diferenţă între cazul Livoniei,
care, în prima jumătate a secolului XIII, a fost pusă în situaţia de a fi transformată
într-o „terra di S. Pietro”, un stat guvernat direct de Scaunul Apostolic45, şi cel al
regatului Ungariei, în care problema se pune în alţi termeni, fiind vorba de
presupusa donaţie făcută de regele Ştefan cel Sfânt. Pornind de la acest exemplu, la
care adaugă şi altele, Şerban Turcuş ajunge la concluzia că Patrimoniul Sfântului
Petru a fost constituit pe bază de donaţii făcute Sfântului Scaun, adesea donaţia
fiind însoţită şi de exempţiune, care scotea definitiv donaţia, indiferent de natura ei,
de sub orice jurisdicţie ecleziastică sau laică, cu excepţia celei a Sfântului Petru,
reprezentat de papă46.
Revenind la Moldova, dacă aplicăm aceşti termeni evenimentului din 1370,
observăm prezenţa exempţiunii, prin excluderea oricărei alte jurisdicţii, însă lipsesc
elementele care să sugereze donaţia lui Laţcu. În lipsa acestui element, este dificil
să vorbim de apartenenţa Moldovei la patrimoniul petrin. Avem, însă, alte aspecte
41
Al. Simon, Moldova între Vilnius şi Moscova. Anii trecerii de la Roma la Constantinopol
(1386–1389), în SUBB, Historia, XLVIII, 2003, 1–2, p. 45, nota 208. V. însă şi nota 204, referitoare
la „subţirele fir legitimator dintre Siret şi Sfântul Scaun”, care are darul de a anula valabilitatea
afirmaţiei anterioare.
42
Şerban Turcuş, Sfântul Scaun şi românii în secolul al XIII-lea, Bucureşti, 2001, p. 28.
43
Ernesto Sestan, L’Italia nell’età feudale, în vol. Questioni di storia medioevale, ed. Ettore
Rota, Milano, 1951, p. 105–108.
44
Enciclopedia cattolica, vol. IX, Roma, 1952, col. 957, sub voce patrimonio di San Pietro.
45
Eric Christiansen, Le crociate del Nord. Il Baltico e la frontiera cattolica (1100–1525),
Bologna, 1983, p. 161.
46
Ş. Turcuş, Sfântul Scaun, p. 88–91.

36

Liviu Pilat

8

venite din alte direcţii, care ne ajută să stabilim poziţia Sfântului Scaun faţă de
Moldova. Jean Richard a pus în evidenţă rolul important al episcopiilor aflate în
dependenţă directă faţă de Scaunul Apostolic47 în extinderea Christianitas, prin
protecţia acordată noilor structuri politice, pentru a le permite acestora să se
dezvolte. Există numeroase documente în acest sens, care pot sluji ca termen de
comparaţie pentru cazul moldovenesc.
„Independenţa faţă de alte puteri lumeşti”, ca rezultat al înfiinţării Episcopiei
de Siret, a fost deja pusă în evidenţă, cu precizarea că Ludovic de Anjou, trecând
peste hotărârea papală, va revendica, în 1372, dreptul de a decide soarta Moldovei,
acţiunile sale şi restructurările politice pe care le-a determinat punând capăt legăturii
ecleziastice directe dintre Moldova şi Roma48. O altă opinie, contrară celei
anterioare, consideră că aşezarea episcopatului catolic la Siret a constituit o adevărată
şi puternică barieră împotriva agresivităţii nobilimii din conglomeratul angevin49.
Deşi divergente, ambele opinii subscriu pentru importanţa evenimentului din
1370, fără a preciza însă modul în care acţiona, asupra Moldovei, protecţia
Sfântului Scaun. Lipsa unor piese importante din corespondenţa cu papalitatea ne
împiedică să stabilim cu exactitate acest fapt. Însă, prin comparaţia cu alte situaţii,
se pot enumera câteva linii definitorii.
În primul rând, legitimitatea acordată prin autoritatea apostolică nu putea fi
contestată de către un alt principe catolic, decât prin riscul deschiderii unui conflict
direct cu Sfântul Scaun. Un atac asupra unui stat aflat sub protecţia Scaunului
Apostolic i-ar fi putut aduce atacatorului chiar excomunicarea, iar papa nu ar fi
recunoscut legitimitatea unei asemenea acţiuni50.
Apoi, aceste construcţii politice şi conducătorii lor primeau, prin aceeaşi
autoritate, un statut care îi integra în familia principilor catolici, prin conferirea
aceluiaşi ministerium, materializat prin sprijinirea misiunii şi asocierea la cruciadă.
Acesta este, de altfel, sensul menţionării zelului depus de Laţcu împotriva
„duşmanilor crucii” (ducis et populi contra crucis hostes assertium iugiter se
pugnare)51. Tot prin autoritatea apostolică putea fi acordat şi dreptul de batere sau
modificare de monedă. De asemenea documente au beneficiat regii de Aragon,
ducele Burgundiei şi „Caloiohanni Bulgarorum et Blacorum regi”52.
În aceste condiţii, putea regele Ludovic să intervină în Moldova, ştiind că
prin aceasta ar fi provocat riposta papei? În cazul unui Arpadian sau al unui Piast,
47

Jean Richard, La Papauté et les missions d’Orient au Moyen Age (XIIIe–XVe siècles), Roma,
1977, p. 13.
48
Ş. Papacostea, Domni români şi regi angevini, p. 128–129.
49
Şt.S. Gorovei, Întemeierea, p. 148.
50
Acta Pontificia juris gentium usque ad annum MCCCIV, ed. Giorgio Balladore Pallieri,
Giulio Vismara, Milano, 1946, p. 229–235.
51
Bullarium franciscanum, vol. VI, p. 444, nr. 1096.
52
Acta Pontificia, p. 146–147.
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răspunsul afirmativ ar fi mult mai uşor de formulat, însă, spre deosebire de cele
două dinastii tradiţionale din Estul Europei, angevinii au urmat cu stricteţe linia
politică a papalităţii53. Fapt care nu trebuie să ne surprindă, deoarece angevinii îşi
datorau ascensiunea pe tronul Ungariei protecţiei Sfântului Scaun, atât prin
invocarea de către acesta a donaţiei făcute de Sfântul Ştefan 54, cât şi prin calitatea
lor de vasali ai papei55.
De aceea, întemeierea Episcopiei de Siret trebuie privită nu doar din
perspectiva interesului Moldovei, ci şi al celorlalte părţi implicate. Ştim că acest
eveniment face parte dintr-un program mai vast, Urban al V-lea încurajând
activitatea misionară pe toate direcţiile – tot aici se înscriu şi scrisorile adresate
doamnei Clara – ca o consecinţă a marelui proiect religios ce devenise realizabil
prin convertirea împăratului bizantin56, însă, în cazul Moldovei, iniţiativa nu i-a
aparţinut, el doar vine în întâmpinarea ei. Aşa cum s-a observat, avantajul pe care
intrarea Moldovei în Respublica Christiana îl aducea Sfântului Scaun era acela că,
datorită poziţiei geografice, acest spaţiu putea servi ca bază pentru activitatea
misiunilor catolice în Nord-Estul Europei57.
Însă acest aspect îi interesa în mod deosebit pe mesagerii lui Laţcu. Deloc
întâmplător, la câteva zile după emiterea bulelor legate de întemeierea Episcopiei
de Siret, Nicolae Melsak primea din partea papei dreptul de a alege 25 de fraţi
minoriţi, cu care urma să plece în părţile Rusiei, Lituaniei şi Valahiei „pro
propagatione et conservatione Catholicae fidei fideliter laborando”58. Fraţii puteau
fi recrutaţi fără permisiunea superiorilor, suveranul pontif acordându-i lui Nicolae
Melsak încrederea sa şi puteri depline. Observăm că, imediat după acceptarea
cererii lui Laţcu, misiunea franciscană în Vicariatul Rusiei se întăreşte, însă, după
cum arată documentele, necesităţile erau cu mult mai mari.
Centrul de greutate al acestei provincii este reprezentat de dioceza fostei
Mitropolii ortodoxe de Halici, însă efortul misionar este dublat doar într-o mică
măsură de efortul politic al regatului polon. Regele Cazimir s-a implicat în
susţinerea misiunii, dar a făcut-o în linia tradiţională a Piaştilor, foarte prudentă şi
tolerantă. În 1360, el cerea papei acordul pentru a întemeia în părţile rutene „octo
ecclesias seu conventus eiusdem ordinis Minorum”, angajându-se să le doteze cu
cele de trebuinţă59 şi solicitând ca ele să fie subordonate Provinciei franciscane a
53
Jerzy Kloczowski, Avignon et la Pologne a l’époque d’Urbain V et de Grégoire XI, în
vol. Genèse et débuts du Grand Schisme d’Occident, Paris, 1980, p. 535–536.
54
G. Pilati, Chiesa e Stato, p. 276.
55
Ş. Turcuş, Sfântul Scaun, p. 92, nota 2.
56
O. Halecki, Un empereur, p. 208–210.
57
Ibidem, p. 212.
58
Bullarium franciscanum, vol. VI, p. 445, nr. 1098.
59
Gh.I. Moisescu, Catolicismul, p. 88, nota 1.
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Boemiei şi Rusiei60. Prin suplica adresată papei, în 1363, Cazimir solicita
înfiinţarea unei universităţi la Cracovia şi crearea unei episcopii catolice la Liov61.
La câţiva ani după 1363, Cazimir a început să-şi manifeste preocuparea
pentru numirea unui arhiepiscop ortodox, adresându-se în acest sens Patriarhiei
ecumenice. Problema Haliciului nu era vizată doar de doleanţele lui Cazimir.
Înfiinţarea în 1371 a Mitropoliei de Halici poate fi privită ca o reacţie a Patriarhiei
ecumenice faţă de unirea din 1369, dar şi o modalitate de a da curs cererii ducelui
lituanian Olgierd, care dorea o mitropolie lituaniană, fără ca prin această măsură să
se mai atenteze la unitatea mitropoliei întregii Rusii 62. Instalat în 1371 ca mitropolit
de Halici, Antonie avea în subordine diocezele de Chelm, Tver, Prezmysl şi
Vladimir. Mitropolitul Haliciului era pus în legătură cu cel din Ungrovlahia, fără ca
în aria lor de acţiune să fie inclusă şi Moldova63.
În aceste condiţii, misionarii din Vicariatul Rusiei erau puşi în situaţia de a
găsi o nouă „forţă brachială” care să susţină eforturile lor şi au aflat-o în persoana
lui Laţcu. De vreme ce, la 1378, îl întâlnim pe Nicolae Melsak în demnitatea de
„custos Moldaviensis”64, înseamnă că la scurt timp după înfiinţarea Episcopiei de
Siret a apărut şi o custodie franciscană a Moldovei, în fruntea căreia se afla chiar
omul pe care papa îl însărcinase cu întărirea misiunii în Vicariatul Rusiei. Avem
tendinţa de a considera că apariţia Episcopiei de Siret se datorează apropierii
Moldovei de Polonia, în acest sens aducându-se ca argument intermedierea
exercitată de clericii poloni, însă, la o examinare atentă, lucrurile nu stau deloc aşa.
Cei trei prelaţi cărora papa le încredinţează sarcina verificării şi, apoi, a numirii lui
Andrei Iastrzebiec sunt arhiepiscopul de Praga, episcopul de Bratislava şi cel de
Cracovia. Aşadar, doar un singur cleric aparţine ierarhiei ecleziastice din Polonia.
Cel mai probabil, alegerea papei trebuie legată de configuraţia iniţială a provinciei
franciscane stabilită pentru regnum Boemiae, din punctul de vedere al ierarhiei
franciscane ducatul Moldovei aparţinând Provinciei franciscane a Boemiei şi
Poloniei65. În secolul XIII, această circumscripţie franciscană includea teritoriile
din Boemia, Moravia, Silezia, precum şi o parte din Polonia66, lor ataşându-se, în
veacul XIV, Vicariatul Rusiei şi, ulterior, alte teritorii, la 1463, figurând ca
„ordinis Minorum provinciarum Bohemie et Poloniae regnorum, necnon terrarum
Russiae, Litphanie, Walachie”67.
60
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După cum s-a observat, în desemnarea celor trei scaune ierarhice se pot depista
nu atât raţiuni geografice, cât mai ales politice şi ecleziastice, pe care Sfântul Scaun
le avea în vedere68. Apelul adresat de papă către arhiepiscopul de Praga se explică
prin faptul că titularul acestui scaun reprezenta, în zonă, cea mai înaltă autoritate
ecleziastică romano-catolică69. Însă, menţionarea episcopului de Bratislava, în
detrimentul episcopatelor poloneze, are o altă explicaţie, legată de bunele relaţii
dintre împăratul romano-german Carol al IV-lea, care era şi rege al Boemiei, şi
Urban al V-lea, care a părăsit chiar reşedinţa de la Avignon, pentru o scurtă perioadă,
revenind la Roma ca urmare a stăruinţelor împăratului70. Prezenţa celor doi episcopi
din Boemia denotă amestecul împăratului în problema înfiinţării Episcopiei de Siret.
Interesele politice ale lui Carol al IV-lea nu trebuie legate doar de conflictul cu
Ludovic de Anjou, ci mai cu seamă de planurile sale care vizau îndepărtatele ţinuturi
lituaniene şi ruseşti, în intenţia de a forma un vast imperiu. În vreme ce Sfântul Scaun
avea ca obiectiv primordial acţiunea în mijlocul slavilor de sud, în special în Serbia,
aspiraţiile lui Carol al IV-lea vizau Lituania, cnezatele ruse, mai cu seamă Haliciul.
În cadrul acestor tendinţe hegemonice, Carol va încuraja vechile pretenţii de
jurisdicţie ale Episcopiei de Lubus asupra catolicilor din Rusia haliciană, blocând
astfel acţiunea lui Cazimir, stăpânitorul acesteia, de întemeiere în această regiune a
unei ierarhii catolice71, care să o lege de regatul polon.
Nereuşind să obţină un răspuns favorabil din partea papei, regele Cazimir va
cere în termeni ultimativi Patriarhiei ecumenice numirea unui mitropolit ortodox de
Halici72, chiar în anul înfiinţării Episcopiei de Siret. În aceste condiţii, înfiinţarea
celei din urmă nu mai poate fi privită ca o apropiere de Polonia, atâta vreme cât ea
contravine intenţiilor lui Cazimir. O entitate politico-ecleziastică la graniţa
Haliciului, aflată sub protecţia Sfântului Scaun şi care, ulterior, va primi şi
jurisdicţia asupra Haliciului, slujea mai degrabă intereselor lui Carol al IV-lea, care
reuşea prin aceasta să-şi blocheze adversarul.
În acelaşi context, trebuie privită şi pretenţia hegemonică asupra Moldovei
exprimată de Ludovic de Anjou, în 1372. În condiţiile în care, în acel an, în cursul
tratativelor de pace şi al celor matrimoniale, se hotărâse ca Sigismund de
Luxemburg să devină soţul moştenitoarei coroanei polone, Ludovic îşi lua măsuri
de precauţie73, asigurându-se că Moldova nu va fi inclusă în aria de dominaţie
luxemburgheză, printr-o apropiere de Polonia. Ironia sorţii a făcut ca asigurarea
cerută de Ludovic să-i folosească tocmai celui ce reprezenta potenţialul pericol:
Sigismund de Luxemburg, viitorul rege al Ungariei.
68
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Chiar dacă nu avem elemente care să ateste presupusa alianţă între împăratul
Carol al IV-lea şi Laţcu74, observăm că situaţia creată prin înfiinţarea Episcopiei de
Siret este favorabilă intereselor împăratului, atât faţă de regele Ungariei, cât şi faţă
de cel al Poloniei. Deşi ea rămâne opera franciscanilor de provenienţă polonă75 din
Vicariatul Rusiei, nu slujeşte interesele regelui polon. Un alt fapt interesant este că
Nicolae Melsak, cel care pare a fi omul-cheie în cadrul acestei situaţii, nu a
revendicat pentru sine demnitatea de episcop, pentru aceasta fiind delegat un
personaj, cu reputaţie, care se bucura de o anumită protecţie politică.
Episcopul Andrei, nobil din Polonia, condiţie obligatorie pentru demnitatea
episcopală76, fusese confesorul reginei Elisabeta a Ungariei, soţia lui Carol Robert,
mama regelui Ludovic al Ungariei şi sora regelui Cazimir77, fapt ce denotă că
alegerea lui avea darul de a menaja susceptibilităţile celor doi monarhi. Reginamamă a avut o mare influenţă asupra fiului ei, de care chiar a abuzat, decenii la
rând, fiindu-i lui Ludovic un fel de coregentă. De asemenea, Elisabeta era o
fanatică a catolicismului şi exaltarea ei a transmis-o şi fiului78. În aceste condiţii,
alegerea lui Andrei pentru scaunul de la Siret are un vădit caracter politic.
Oprindu-se asupra relaţiilor pe care Sfântul Scaun, în vremea lui Urban
al V-lea, le întreţine cu suveranii schismatici, cu necredincioşii şi, în general, cu
regiunile îndepărtate, Jean Richard observa existenţa elementelor unei acţiuni
incoerente şi lipsa unui personal specializat în acest sens 79. Elementele unei
asemenea situaţii pot fi sesizate şi în cazul Moldovei, unde o structură ecleziastică
abia constituită este angrenată într-un proiect ce depăşea posibilităţile proaspetei
entităţi politice. Chiar dacă în privinţa organizării episcopiei au fost luate unele
măsuri importante, deoarece se cunosc numele a doi canonici, Derslao Segnei şi
Nicola Andrei, şi a fost înfiinţată o cancelarie, condusă de acelaşi Nicola Andrei
„canonicatum et prebendam ac cancellarie ecclesie Cerethensis”80, proiectul în
care urma să fie angrenată Moldova necesita existenţa unei structuri ecleziastice
mult mai puternice. Astfel, Moldova era chemată să susţină ofensiva misionară
împotriva Haliciului, fără ca în interiorul ţării să se fi produs o temeinică
organizare ecleziastică.
Totuşi, în condiţiile în care, din noiembrie 1370, pe tronul Poloniei urcase
regele Ludovic al Ungariei, rolul rezervat Moldovei este unul important. În 1371,
74
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ofensiva misionară în Vicariatul Rusiei se intensificase, în acest sens papa
acordându-i vicarului acestei provincii, Nicolae de Crosna, dreptul de a mai aduce
30 de fraţi minoriţi81. Deşi în multe lucrări acesta apare ca un personaj necunoscut
până la această dată, la fel ca şi Wladislaw Abraham, consider că el este identic cu
Nicolae Melsak, numele complet al personajului fiind Nicolae Melsak de Crosna82.
În acest sens, revelator este faptul că în bula care i-a fost adresată, în august 1370,
pe când se afla în misiune la papă, se face precizarea „Nicolao dicto Melsak”83 şi
nu „de Melsak”.
Ca semn al intensificării activităţii misionare, avem apariţia unui conflict în
toamna anului 1371. În noiembrie, noul papă Grigore al XI-lea se adresează
arhiepiscopului de Gnezno şi episcopilor de Cracovia şi Siret, pentru a interveni în
conflictul dintre vicarul franciscan al Rusiei şi un anume prezbiter Ioan, care
„lethalem zizaniam seminans, ponendo schismata et errores inter fideles et filios
Romanae Ecclesiae”84. Acest document ne arată cât de prudenţi trebuie să fim în
traducerea termenului „schisma”, fiind generalizată, mai ales în istoriografia noastră,
tendinţa de a identifica acest termen exclusiv cu credinţa răsăriteană85. Însă se vede
cât se poate de clar că este vorba de un cleric care aparţine Bisericii Romane, ce intră
în conflict cu ierarhia ecleziastică. De fapt, prezbiterul nu făcuse altceva decât să
afirme public că minoriţii nu au nicio putere în a administra sacramente ca Botezul,
Penitenţa şi altele. Era vorba de un episod al conflictului dintre clerul secular şi cel
regular, căruia încercase să-i pună capăt Bonifaciu al VIII-lea prin bula Super
cathedram86, care se va întinde pe parcursul întregului secol XIV şi în cel următor,
bula amintită fiind abrogată, apoi repusă în drepturi, reuşind în cele din urmă să se
impună. În cazul de faţă, câştig de cauză au avut misionarii, papa afirmând că aceşti
fraţi se bucură de puterile conferite de Sfântul Scaun.
Dar amestecul episcopului de Siret în această chestiune nu constituie decât
debutul implicării Moldovei în ofensiva dusă în cadrul diocezei de Halici. În pofida
schimbărilor politice intervenite în Polonia în toamna anului 1370, la 19 ianuarie
1372, din Avignon, Grigore al XI-lea emite o bulă prin care îi încredinţează
episcopului Andrei de Siret grija sufletelor catolicilor din dioceza de Halici. Este o
acţiune clară împotriva Bisericii Răsăritene, documentul precizând: „quod in
civitate et diocesi Halicien., quibus episcopus schismaticus de facto praeesse
dinoscitur”. Aşadar, prezenţa episcopului ortodox în fruntea diocezei de Halici
81
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creează, în opinia papei, pericolul ca populaţia catolică să treacă la schismă şi, de
aceea, îi încredinţează episcopului de Siret grija lor, conferindu-i aceleaşi drepturi
ca şi asupra „populum tuarum civitatis et diocesis Cerethen.”87.
Acest document trebuie pus în legătură cu un altul, emis peste câteva zile,
care, în felul acesta, capătă o altă importanţă. La 25 ianuarie 1372, Grigore al XI-lea îl
felicită pe Laţcu pentru zelul său confesional şi îi ratifică mariajul, aşa cum reiese
din dispoziţia actului: „Prolemque si quam ex dicta uxore tua susceperis in futurum
volumus et decernimus legitimam reputari”88. Prezentat separat, acest document a
fost interpretat ca privind o chestiune de interes personal al voievodului. Însă
asocierea cu bula conferită episcopului este o dovadă a interesului pe care Sfântul
Scaun îl are în Moldova şi sprijinul pe care îl acordă acestei ţări. Declararea ca
legitimă a căsătoriei lui Laţcu şi a copiilor rezultaţi din acest mariaj era o măsură
menită să confere legitimitatea dinastică, care să asigure succesiunea ereditară a
fiilor voievodului.
Aşadar, susţinerea misiunii în teritoriul halician aducea beneficii şi puterii
temporale din Moldova, deşi, analiza disparată a documentelor poate crea impresia
că intervenţiile Sfântului Scaun îl vizează doar pe deţinătorul puterii spirituale, care
se confrunta cu grave dificultăţi în Moldova. Este cazul bulei pontificale din
23 iulie 1372, prin care episcopului de Siret îi este conferit dreptul de a primi un
beneficiu ecleziastic suplimentar, deoarece „ecclesia Cerethen., quae in partibus
schismaticorum consistit” nu îi oferă suficiente resurse pentru a-şi îndeplini
mandatul89. S-a considerat că Andrei urmărea obţinerea veniturilor de la biserica
Sfintei Fecioare din Cracovia90, însă, din cele prezentate mai sus, avem un motiv
temeinic să afirmăm că este vorba de veniturile provenite din dioceza haliciană, în
acest sens pledând şi precizarea papei că Andrei a convertit pe mulţi dintre
schismatici la credinţa Romei.
Wladislaw Abraham considera că Andrei a avut în jurisdicţia sa Haliciul până
la 137591, ea sfârşindu-se odată cu reorganizarea acestei provincii ecleziastice, papa
încredinţând rolul jucat de Moldova unui alt actor, mult mai eficient pentru
intransigenţa lui Grigore al XI-lea faţă de schismatici 92. Asta pentru că, instaurarea
lui Ladislau de Opeln în Halici aducea în atenţia papalităţii o „forţă brachială” mult
mai puternică, ce putea sprijini atât activitatea misionară, cât şi organizarea
ecleziastică. La 12 februarie 1375, papa hotărăşte ridicarea bisericii din Halici la
rang arhiepiscopal, „archiepiscopalem seu metropolitanam erigit”. De asemenea,
este menţionată şi „forţa brachială” în persoana lui „dilecti filii nobilis viri Ladislai
87
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Ducis Opuliensis, sub cuius temporali dominio dicte parte consistere”, stabilindu-se
şi jurisdicţia noii structuri ecleziastice: „ecclesiam Halicziensem in Archiepiscopalem
seu Metropolitanam erigimus, statuentes quod eedem Primisliensis, Landimiriensis
et Chelmensis ecclesie sint perpetuo suffraganae et Metropolitico iure subiecte”93.
Observăm similaritatea cu aria de jurisdicţie a mitropolitului ortodox şi că
scaunul episcopal de la Siret nu figurează în această listă, ceea ce înseamnă că şi-a
păstrat statutul anterior, chiar dacă episcopul a pierdut administrarea Haliciului.
Peste doar o lună, acelaşi papă transferă scaunul arhiepiscopal la Liov, în acest
document Ladislau fiind numit „ducis Opuliensis et Ruscie”94.
Întemeierea unei mitropolii latine la Liov avea darul de a pregăti alipirea
Rusiei Roşii la regatul Ungariei, în defavoarea Poloniei, ceea ce avea să se
întâmple peste doi ani95. Procesul de organizare ecleziastică, sub egida Bisericii
Romane, s-a desfăşurat în forţă, mitropolitul ortodox Antonie, numit la cererea lui
Cazimir, fiind nevoit să-şi părăsească dioceza 96. Prin înfiinţarea Arhiepiscopiei
latine de Halici soarta Mitropoliei ortodoxe a fost pecetluită: „Fuit autem ad
praefatam Metropolitanam Haliciensem Ecclesiam, recenter a Gregorio undecimo
erectam, Iacobus natione Polonus consecratus, et sedi suae Ecclesia ibidem Graeci
ritus consignata”97. Lua sfârşit, în acest mod, legitimitatea ecleziastică prin care
Cazimir legase Haliciul de regatul polon.
În această situaţie, pretenţiile regelui Ludovic asupra Moldovei ar fi dobândit
o nouă importanţă, dacă scaunul de la Siret ar fi devenit subordonat arhiepiscopului
de Liov, mai ales că legătura Moldovei cu Haliciul continuă să fie exprimată atât
prin existenţa provinciei misionare, cât şi prin alte demersuri care se suprapun
iniţiativei papale (în 1380, catolicosul Constantin al V-lea Lampronatsi avea să-l
consacre pe Ioan Nasredinian ca arhiepiscop al Rusiei şi Valahiei, cu sediul la
Liov)98. Or, acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce arată că Moldova a continuat să se
bucure de protecţia Sfântului Scaun. Tocmai de aceea nu împărtăşesc opinia unei
reveniri la catolicism sub egida regatului angevin99, mai ales că des invocata
„revoltă ortodoxă” din Moldova nu se sprijină pe niciun element concret.
Dimpotrivă, aşa cum am văzut, neincluderea Moldovei în teritoriul de jurisdicţie al
mitropolitului de Halici arată că acest spaţiu nu intra în calculele Patriarhiei
ecumenice. Aşa cum observa Pál Engel, este foarte probabil să fi avut loc expediţii
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în Moldova în anii 1366, 1368 şi 1370 când, potrivit itinerarului său, regele
maghiar s-a aflat pentru câteva săptămâni în Secuime. Despre aceste acţiuni sursele
maghiare tac şi nu avem informaţii despre împărţiri de recompense, care, în mod
obişnuit, urmau războaielor victorioase. „Este foarte probabil, deci, că nu au avut
nici un rezultat. Sunt însă slabe indicii că situaţia s-a schimbat în ultimii ani ai lui
Ludovic, în timpul când a devenit rege polon”100.
De asemenea, atâta vreme cât Andrei rămâne episcop de Siret, subordonat
doar papei, ipoteza revenirii la catolicism sub egida angevină nu are pe ce să se
sprijine. Desigur, s-a observat că acesta apare în numeroase documente emise în
Polonia101, de unde s-a tras concluzia că Andrei nu era prea interesat de dioceza lui.
Însă, dacă ne gândim la situaţia de atunci, desele apariţii ale episcopului de Siret în
Polonia devin mai importante decât prezenţa sa în Moldova. Mai întâi, trebuie
precizat faptul că absenţa episcopului din eparhie nu era un fapt neobişnuit şi nici
unul specific doar episcopiilor situate in partibus infidelium. Canoniştii secolului al
XV-lea vor critica absenteismul episcopilor angajaţi în serviciul papei sau al
regelui. Părerile sunt unanime în a afirma că rezidenţa este prima grijă a unui
episcop. Acesta nu-şi poate abandona dioceza nici corporaliter, nici spiritualiter.
Absenteismul episcopilor a fost o problemă serioasă pentru Biserica Romană,
conciliul de la Basel hotărând ca în cazul unei absenţe mai mari de şase luni să fie
numit un nou titular, însă măsura nu a fost aplicată102.
Din cele prezentate mai sus, reiese că episcopul Andrei nu-şi abandonase
dioceza, cel puţin din perspectiva spiritualiter, însă nu trebuie să uităm că misiunea
sa a fost, încă de la început, una preponderent politică. De aceea, în condiţiile în
care protectoarea lui, mama regelui Ludovic, dobândise un rol important după
încoronarea fiului ei ca rege al Poloniei, activitatea desfăşurată în Polonia era mult
mai folositoare Moldovei decât rezidenţa la Siret. În această perioadă, nu dispunem
de fapte concrete care să ne permită să afirmăm cu certitudine vasalitatea Moldovei
faţă de coroana Ungariei, avem însă indicii care arată o apropiere a Moldovei faţă
de Polonia angevină şi un prim element îl reprezintă activitatea episcopului de
Siret. Semnificativă este, în acest sens, prezenţa sa în fruntea delegaţiei de clerici
poloni, trimişi la Buda, în 1379, pentru probleme de interes ecleziastic, dar nu în
calitatea sa de episcop de Siret, ci de sufragan (cu sens de auxiliar) al
arhiepiscopului de Gnezno, cel mai înalt scaun ecleziastic al Poloniei: „fratrem
Andream Ceretensem Episcopum suffraganeum”103.
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Cel de-al doilea element este legat de pătrunderea dominicanilor din
Societatea fraţilor peregrini în Moldova şi Halici, care reuşesc repede să obţină
bunăvoinţa voievodului Moldovei şi a ducelui Ladislau de Opeln104. Aşa cum s-a
observat, avându-şi centrele principale în Pera, Caffa, Trebizonda şi Chios,
Societatea peregrinilor dominicani se sprijină pe cele patru centre importante ale
imperiului maritim genovez, coloniile comerciale genoveze reprezentând pentru
această societate ceea ce cuceririle cruciaţilor au reprezentat pentru provinciile
dominicane din Grecia şi Ţara Sfântă. Organizarea dominicană se calchiază, în
acest caz, pe marile linii comerciale ale talasocraţiei genoveze, în Orient, punctele
în care se aflau misiunile nefiind altceva decât locurile de popas ale caravanelor
negustorilor105. După 1378, maestrul general al Societăţii a încorporat în aria de
jurisdicţie a acesteia şi conventurile din Liov şi Lancut în Galiţia, Cameniţa şi
Smotrič în Podolia şi cel de Siret în Moldova. Acestea erau întemeiate recent şi
aparţineau provinciei dominicane a Poloniei106.
S-a afirmat că despărţirea mănăstirilor dominicane de provincia Poloniei,
sprijinită de Ladislau de Opeln, ar fi avut drept scop alipirea Haliciului la provincia
dominicană a Ungariei107, însă afirmaţia nu se justifică, deoarece maestrul general
al Societăţii era subordonat direct papei108. Haliciul şi Moldova formau cel de-al
treilea vicariat al Societăţii, al cărei teritoriu era împărţit în trei resorturi
inchizitoriale: Grecia şi Tartaria, Haliciul şi Moldova, Armenia şi Georgia109.
Dacă ţinem seama de specificul misiunii fraţilor peregrini, arătat mai sus,
avem şi o altă explicaţie legată de pătrunderea acestora în Halici şi în Moldova.
Este vorba de comerţul cu coloniile genoveze desfăşurat atât pe drumul tătăresc,
cât şi pe cel moldovenesc, fapt atestat de privilegiul pentru Liov, dat de Ludovic de
Anjou în 1380. Or, s-a arătat că Moldova participă la comerţul cu spaţiul pontic,
dominat de coloniştii italieni, fără ca ea să înglobeze în teritoriul său Cetatea Albă,
în acest sens pledând şi prima emisiune monetară a lui Petru I, anterioară anului
1380110. Aşezarea călugărilor dominicani la Siret vine să confirme acest fapt şi nu
întâmplător, în 1384, Petru I le dăruieşte venitul cântarului111. De asemenea, trebuie
remarcată rezidenţa în Moldova a vicarului provincial şi apropierea sa faţă de domn
şi mama acestuia, Ioan de Sultanieh atribuind convertirea celor doi la catolicism
acestui personaj112.
104

Gh.I. Moisescu, Catolicismul, p. 99–100.
R. Loernetz, La Société des frères pérégrinants. Étude sur l’Orient dominicain, Roma,
1937, p. 31–32.
106
Ibidem, p. 4.
107
Gh.I. Moisescu, Catolicismul, p. 99–102.
108
R. Loernetz, La Société, p. 6.
109
Ibidem, p. 75.
110
Ştefan Andreescu, Din istoria Mării Negre (Genovezi, români şi tătari în spaţiul pontic în
secolele XIV–XVII), Bucureşti, 2001, p. 16–20.
111
DRH A. Moldova, vol. I, nr. 1.
112
Călători străini despre Ţările Române, vol. I, ed. Maria Holban, Bucureşti, 1968, p. 39.
105

46

Liviu Pilat

18

S-a afirmat că acest vicar ar avea şi un amestec în suprimarea legăturii directe
dintre Episcopia de Siret şi papalitate, ca expresie a întăririi dominaţiei regatului
angevin, „reintrarea Episcopiei de Siret în dependenţa Haliciului e atestată
documentar în 1391, dar faptul însuşi e probabil anterior”113. Din cele prezentate
mai sus reiese că evenimentul nu s-a putut produce decât după 1375, anul înfiinţării
arhiepiscopiei de Halici. Şerban Papacostea considera că „stabilirea datei exacte a
acestei reveniri va fi de primă însemnătate pentru înţelegerea raporturilor dintre
Ludovic de Anjou şi Petru I între 1377/1378 şi 1382”114. O opinie similară a
exprimat şi Ştefan S. Gorovei, considerând acest eveniment singurul capabil să
exprime restaurarea suzeranităţii ungare în Moldova, plasând însă întâmplarea în
intervalul 1382–1391, adică după moartea regelui Ludovic115. După cum vedem,
miza creată de ipotezele istoricilor este una destul de ridicată, însă problema este
importantă şi din punct de vedere eclesiologic, în măsura în care reuşim să
identificăm modul în care s-a făcut transferul de autoritate.
Atestarea documentară a subordonării Episcopiei de Siret faţă de Arhiepiscopia
de Halici se găseşte în Analele minoriţilor, în descrierea unui eveniment petrecut în
1391, în al doilea an de pontificat al lui Bonifaciu al IX-lea: „Ad Halicien.
Archiepiscopatum Russia Metropolim longe lateque patentem, ut quae Russiam,
Podoliam, Wolchiniam, Pocutiam et Walachiam contineat per obitum Bernardi
assumptus est frater Iacobus Ruchem de Wladonna, V kal. Iulii”116. Este vorba,
aşadar, de numirea lui Iacob de Strepa ca arhiepiscop de Halici, printr-o bulă
pontificală emisă în luna iulie a anului 1391. Din fericire, ni s-a păstrat textul acestei
bule, numai că, în acest document, nu găsim nicio prevedere legată de jurisdicţie,
papa aducându-i la cunoştinţă lui Iacob de Strepa doar că „praeficiendo te illi in
archiepiscopum et pastorem”117, ceea ce înseamnă că nu a primit nimic în plus faţă
de antecesorul său.
În consecinţă, subordonarea scaunului de Siret arhiepiscopului de Halici,
înainte de 1391, este o falsă problemă, datorată unei interpolări introduse în textul
lui Waddingus. De altfel, jurisdicţia menţionată nu seamănă deloc cu cea a unui
scaun arhiepiscopal, în cazul căruia sunt menţionate nu teritorii, ci scaunele
episcopale sufragane. În forma în care este prezentată, ea pare a reprezenta
jurisdicţia vicarului franciscan al Rusiei, în care figurează aceleaşi arii teritoriale.
În aceste condiţii, se poate afirma că Moldova s-a aflat în intervalul 1370–1382
sub protecţia Sfântului Scaun, neexistând nicio dovadă că Ludovic de Anjou ar fi
modificat această situaţie. Episcopia de Siret rămâne subordonată direct papei chiar
şi după 1391. Nu avem nicio mărturie care să arate că Moldova a devenit altceva
113

Ş. Papacostea, Domni români şi regi angevini, p. 124–125.
Ibidem, p. 125.
115
Şt.S. Gorovei, Întemeierea, p. 311.
116
L. Waddingus, Annales minorum, editio tertia, vol. IX, Quaracchi, 1932, p. 119.
117
Bullarium franciscanum, ed. Conrad Eubel, vol. VII, Roma, 1904, p. 22, nr. 67.
114

19

Sfântul Scaun şi întemeierea Moldovei

47

decât un ducat aflat sub protecţia Scaunului Apostolic, aşa cum o arată bula
pontificală din 1370118 şi formula „Dei gratia, dux terrae Moldaviae”119, din 1384.
Schimbările majore ale acestui statut aveau să intervină în condiţiile politice de după
moartea regelui Ludovic şi pe fondul accentuării a ceea ce s-a numit Marea Schismă.
LE SAINT SIÈGE ET LA FONDATION DE LA MOLDAVIE
Résumé
Les débuts de l’Etat moldave sont liés à l’expansion vers l’est de la
Christianitas. Dans une première étape, l’extension vers l’est du royaume hongrois
a mené à l’apparition d’une marche de défense sur le territoire de la Moldavie,
conduite par Dragos, voïvode de Maramures, terra qui dépendait directement du
roi, et que celui-ci appelle terra nostra Moldauana ou terra regis Moldovana.
L’épisode suivant est marqué par l’enlèvement de ce territoire de l’obédience
envers le roi, par l’action du voïvode Bogdan, qui éloigne les descendants de
Dragos et devient «infidèle notoire» envers le roi. Cependant, ce moment-là ne
représente pas l’affirmation de la Moldavie comme entité politique distincte
au-dedans de la Christianitas, ce moment ayant lieu par la formation de l’Evêché
de Siret. En 1370, à la demande du voïvode Laţcu, formulée par l’intermédiaire de
deux moines franciscains du Vicariat de Russie, le Pape Urbain V ordonne la
formation d’un évêché catholique en Moldavie, sous la protection du Saint Siège,
ce qui signifie la reconnaissance de la Moldavie comme entité politique au-dedans
de la Christianitas. La formation de cet évêché et l’octroi de la légitimité
apostolique visaient non seulement les intérêts de la Moldavie, mais aussi ceux des
franciscains du Vicariat de Russie, du Pape et même ceux de l’empereur Carol IV
de Luxembourg. Comme conséquence de la situation, la Moldavie devait soutenir
l’offensive missionnaire contre Halicz, sans que dans l’intérieur du pays eut lieu
une organisation ecclésiastique solide, l’évêque de Siret ayant en fait la juridiction
de Halicz. Avant, on avait considéré cette situation favorable de la Moldavie qui
était finie avec l’instauration de la domination hongroise à Halicz, après 1375,
comme expression de la restauration de la domination angevine en Moldavie,
l’Evêché de Siret étant subordonné à l’Archevêché catholique de Halicz. Comme
on a déjà vu, cette affirmation n’est pas valable et elle est due à une information
erronée, qui se trouve dans les Anales des frères mineurs. En réalité, l’Evêché de
Siret sera subordonné à la Métropole latine de Halicz seulement en 1412, ainsi que
cet élément ne peut plus constituer un argument en faveur de la restauration de la
suzeraineté du roi hongrois sur la Moldavie. Dans ces conditions, nous pouvons
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affirmer que la Moldavie a été, entre 1370–1382, sous la protection du Saint Siège,
puisqu’il n’y a aucune preuve que Louis d’Anjou ait modifié cette situation.
L’Evêché de Siret reste subordonné directement au Pape même après 1391, et les
changements majeurs de ce statut allaient intervenir dans les conditions politiques
après la mort du roi Louis et sur le fond de l’accentuation de ce qu’on appelle le
Grand Schisme.

O CONTROVERSĂ:
THOCOMERIUS – NEGRU VODĂ
MATEI CAZACU

Trebuie să-i fim recunoscători lui Neagu Djuvara, patriarhul incontestabil al
istoriografiei româneşti, pentru că ne-a dat ocazia, prin publicarea acestui eseu1, să
ne împrospătăm unele cunoştinţe şi idei, să punem altele sub semnul întrebării şi, în
fine, să ne revedem aici în acest institut, noi, istorici ai generaţiei formate în anii
’60, perioadă de relaxare a regimului comunist pe care unii o sperau ireversibilă,
dar care, vai, nu a fost, căci a degenerat în „epoca de aur”.
Teza principală a acestei cărţi este exaltarea – cu care sunt de acord – a
rolului barbarilor nomazi în istoria noastră ca şi în istoria universală. Prezenţa
slavilor şi a nomazilor stepei pe teritoriul României de astăzi este o realitate
inconturnabilă, aşa cum şi asimilarea lor totală de către români şi unguri este un
fapt irefutabil. Intrarea lor în rândurile boierimii româneşti mi se pare iarăşi
imposibil de negat, dacă nu ar fi decât termenul de „vlahi” sau „rumâni” pentru
ţăranii dependenţi, termen care, oricum a-i întoarce-o, are şi o dimensiune etnică.
Şi notez aici că cel dintâi care a relevat originea străină a boierimii noastre –
influenţat de cartea lui Henri de Boulainvilliers, conte de Saint-Suire, Essai sur la
noblesse (1723) – a fost Nicolae Bălcescu, iar nu Constantin Giurescu (p. 13).
Cât priveşte rolul lor în formarea statelor româneşti – în speţă a Ţării
Româneşti – întrebarea este fundamentală, dar mărturisesc că argumentele lui
Neagu nu m-au convins. El are desigur dreptate când invocă rolul năvălitorilor
germanici în formarea statelor occidentale: Anglia, Francia, Burgundia, Lon(go)bardia,
regatul normand din Sicilia. Această enumerare indică numai pe cei care au avut
succes: ostrogoţii lui Theodoric şi Totila nu au rezistat la Ravena campaniilor lui
Belizarie, ca şi vandalii din Africa de Nord, despre gepizii din Transilvania ştim că
au fost nimiciţi în 568 de o coaliţie avaro-longobardă, ca să nu mai vorbim despre
alte triburi şi coaliţii măturate de carolingieni.
Când însă încearcă să construiască o simetrie în Răsărit, Neagu Djuvara nu
mai este atât de sigur: ce caracter aveau „statele” bulgarilor lui Asparuch la 678 şi
cele ale sârbilor şi croaţilor în secolele următoare este greu de spus, dar în orice caz
nu erau state medievale, ci confederaţii de triburi, întocmai ca hunii, avarii şi toate
1
Neagu Djuvara, Thocomerius – Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile
Ţării Româneşti, ed. a II-a rev., Bucureşti, 2007.
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celelalte avataruri ale imperiului stepelor, pe care el le consideră, în mod bizar,
popoare distincte: pecenegii şi cumanii, căci ei ne interesează aici. Nu erau popoare
distincte, ci doar noi confederaţii formate din aceleaşi materiale, triburi de păstori
nomazi, având în fruntea lor un trib dominant: vezi şi cazul mongolilor, câteva mii
de oameni (cam 40.000) în fruntea unei astfel de formaţiuni, căreia îi dau numele
lor, deşi reprezentau abia 1% din total.
Aşa că la întrebarea retorică a autorului: „Vă întreb, aşadar, de ce au ţinut
morţiş istoricii noştri, de o sută cincizeci de ani încoace, să încerce să povestească
prin ce minune, din micile formaţiuni rurale ale valahilor, s-ar fi născut – în sfârşit
şi cu câtă întârziere! – o Ţară Românească? Am răspuns (…): s-a născut în
întârziere fiindcă n-am avut noroc de barbarul cel bun.” (p. 12), în opinia căruia
„barbarul cel bun” este cumanul – Thocomerius şi fiul său, Basarab –, putem
răspunde la rândul nostru: Dacă aceşti cumani erau cu adevărat un popor politic,
creator de stat, atunci de ce n-au creat nimic, niciun stat între anii 1100 şi 1300 în
spaţiul enorm pe care îl dominau, din Oltenia până în Caucaz? Cumania Neagră şi
Cumania Albă nu sunt nume de state, ei n-au creat nimic nici în Transilvania, nici
în Ungaria după 1227, dimpotrivă au adus numai anarhie şi războaie civile, aşa
cum se întâmplă peste tot când nomazii invadează un teritoriu de agricultori
sedentari: cazul cel mai recent, care se desfăşoară sub ochii noştri, este Sudanul,
unde regiunea Darfur, locuită de agricultori sedentari, este pustiită de nomazii
arabi. De fapt, apariţia cumanilor în spaţiul românesc extra-carpatic nu este
databilă din secolul al XII-lea (cf. p. 20), ci ea este continuarea confederaţiei
pecenegilor din secolele X–XI – aceleaşi triburi, alţi şefi – deci imperiul stepelor a
dominat regiunile noastre vreme de patru secole fără să fi creat niciun stat.
De regulă, relaţiile nomazilor cu popoarele sedentare sunt exact cele descrise
de Strabo, care se referea la sciţi şi la supuşii lor:
„Hrana lor erau cărnuri – între altele şi carnea de cal –, brânză, lapte dulce şi
acru de iapă … Nomazii se îndeletnicesc mai degrabă cu războiul decât cu jaful şi
se războiesc pentru a căpăta tributurile. Pământul îl încredinţează celor care vor să-l
muncească, mulţumiţi să ia – în schimb – o dijmă (foron, în greceşte) nici prea
mare, nici prea mică, statornicită nu pentru a se îmbogăţi de pe urma ei, ci pentru
a-şi îndestula nevoile zilnice ale traiului. Când (cei ce le datorează dijma) nu
plătesc, ei le fac război.”2. Nomazii trăiau în corturi, femeile şi copiii în căruţe,
singura lor avuţie erau caii şi luptau ca arcaşi călări. Unde e statul aici? dar curtea
domnească, dar funcţionarii, Justiţia, Biserica, Administraţia? De la ei ne-au rămas
doar câteva cuvinte: uium, bir (nu cred că e unguresc), cai de olac, odaie, cioban,
poate duşman. Atât şi nimic mai mult, dar cu atâta nu se creează un stat.
Că au intrat în clasa boierească e foarte posibil şi probabil, deşi erau catolici,
o conversiune de pură formă care a durat multă vreme. Dar cum se poate dovedi
acest lucru? Prin numele proprii, spune Neagu Djuvara, deşi primele nume de şefi
2

Traducere românească în Fontes historiae daco-romanae, vol. I, Bucureşti, 1964, p. 242–245.
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români: Menumorut, Glad, Gelu, Litovoi, Seneslav, Ioan, Farcaş, sunt slave,
româneşti sau hazar (Menumorut). Alte nume cumane, relevate după Laszlo
Raszonyi, de P.P. Panaitescu, Radu Popa şi Nicolae Stoicescu, ca şi numele de
localităţi şi de râuri, sunt tardive, dar totuşi convingătoare.
Ajungem acum la Thocomerius şi Basaraba. Cel dintâi e citat o singură dată
într-un act din 22 iunie 1332, cuprins împreună cu alte patru într-un act din
26 noiembrie 1332. Forma originală este „Bazarab, filium Thocomerii”. Observ că
Thocomer nu este numit voievod (nu „voivod” cum crede Neagu Djuvara3), termen
derivat din slavul voievoda. Dar nici Basarab nu are acest titlu care îi era contestat
în acel moment de regalitatea ungară. Cei mai mulţi istorici români au interpretat
acest nume Tihomir, unii Tatomir. Începând cu Laszlo Raszonyi, urmat de Aurel
Decei, numele a fost interpretat ca Thoctomieru, deci Toq-tämir sau Toq-timür,
nume al unui prinţ din Cumania Albă citat într-o cronică rusească la anul 1295.
Acesta este însă şi numele unui tătar creştin mort la 1320 la Sogdaia, în Crimeea,
fiul unui Ştefan. Deci e vorba de un tătar, nu cuman, iar interpretarea lui Raszonyi
este forţată, mai ales la o lectură atentă:
„Rien ne prouve, ni au point du phonétisme des langues slaves, ni à celui du
roumain, que ce Toqomer (Thocomery) soit en relation avec le slave Tihomir. En
outre, il est fort improbable qu’à l’époque de la grande propagande orthodoxe (?)
un prince slave chrétien ait baptisé son fils au nom de Basaraba. A ce moment (vers
1290), ce nom païen n’était pas encore attaché au prestige personnel d’un
personnage historique, ce qui suffira plus tard à le répandre malgré les traditions de
l’Eglise orthodoxe (?). Bien qu’on rencontre exceptionnellement un cas pareil dans
la Crimée (où le fils d’un chrétien, Stephanos, s’appelle Toktemir, qui est mort en
1320), on constate partout et c’est ce qu’on peut établir aussi par l’étude des
documents roumains, que le père d’une personne de nom turc s’appelle
généralement d’un nom de la même origine4. (…) Il n’est pas impossible que
3

N. Djuvara, Thocomerius – Negru Vodă, p. 13. Cf. Fr. Miklosich, Lexicon palaeoslovenicograeco-latinum, Vienne, 1862–1865, p. 73. Termenul este un calc după germanul „Herzog”, la rândul
lui tradus din latinul „dux”, care avea deja la Ovidiu şi Suetoniu sensul de „prinţ”. A se vedea şi
sensurile lui în latina medievală, care se regăsesc în româneşte, la J.F. Niermeyer, Mediae latinitatis
lexicon minus, Leiden, 1976, s.v. O formă românească duca (din grec. doukas) este menţionată de
Notarul anonim al regelui Bela în capitolul 13, „De Hung castro”, al operei sale Gesta Hungarorum:
„comes eiusdem castri nomine Loborcy, qui in lingua eorum duca vocabatur” (G. Popa-Lisseanu,
Izvoarele istoriei Românilor, vol. I, Bucureşti, 1934, p. 35). Termenul „voievod” traduce, scrie
I. Moga, „ordinea juridică autohtonă slavo-română”. O notiţă rusească din 1428 afirmă că el este
specific „gospodarilor” Moldovei şi Ţării Româneşti, v. articolul meu Un voyageur dans les pays
roumains et son Histoire de la Moldavie: Leyon Pierce Balthasar von Campenhausen (1746–1808),
în vol. Naţional şi universal în istoria Românilor. Studii oferite prof. dr. Şerban Papacostea cu ocazia
împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1998, p. 407–408.
4
Nici această afirmaţie nu rezistă: Cazan al lui Sahac, boier muntean din veacul al XV-lea, are
un frate Radu şi ca urmaşi, ai lui sau ai fratelui său, pe alţi Cazan şi Sahac. În documentul din
15 martie 1433 al lui Alexandru Aldea pentru mănăstirea Bolintin întâlnim printre martori pe Dragomir
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Basaraba soit un descendant de Cingis-han par la lignée de Djuci et que sa famille
aussi bien que la couche kiptchakienne de son pays se soient roumanisé(e)s après
avoir embrassé l’orthodoxie”5.
După cum se vede, Raszonyi era un mare turcolog, dar un istoric improvizat,
iar ca lingvist confundă limbile română şi slavă cu latina medievală în care se află
transcris numele tatălui lui Basarab. A vorbi despre „marea propagandă ortodoxă”
la 1290 în Transilvania şi Ungaria depăşeşte orice imaginaţie, ca şi afirmaţia că
tradiţiile Bisericii Ortodoxe i-ar fi împiedicat pe creştini să dea copiilor lor nume
străine, un obicei care se regăseşte până în epoca modernă: prenumele creştin se
impune cu greutate în ţările române şi în restul Europei şi el era dat de obicei la
botez, formând dublet cu cel dat la naştere. Dacă l-am înţeles bine, pentru
L. Raszonyi, Basaraba era mongol descendent din Gengis han, prin urmare şi tatăl
său. Aşa că teza lui Neagu Djuvara că Basarab ar fi fost cuman şi catolic rămâne
sub semnul întrebării.
Revenind la actul din 1332, observăm că el a fost scris de magistrul
Thatamer, prepozit de Alba Iulia, care sigur ştia că nu e vorba de un tiz al său, deci
reconstituirea „Tatomir”, propusă de Maria Holban, cade de la sine6. Specialiştii
pot, desigur, alege între Tihomir şi Toktemir, cu precizarea că niciuna din cele
două forme nu este sigură, aşa că mai prudent este să păstrăm grafia originară
Thocomerius, aşa cum procedează Neagu Djuvara.
Ajungem acum la problema descălecatului Ţării Româneşti pe care cronica
ţării îl atribuie lui Negru Vodă, coborât la 1290 din Făgăraş la Câmpulung.
Semantica „descălecatului”, atent studiată de Ştefan Gorovei 7, este bogată şi
înglobează o arie largă de sensuri, de la incursiunea armată şi ocuparea unui
teritoriu până la organizarea, instalarea stabilă şi înfiinţarea de aşezări. Aici remarc
doar că în vremea scrierii cronicilor muntene în secolele XVI–XVII, Ţara
Românească avea o veche tradiţie de „descălecări” de pretendenţi domneşti din
Ardeal: începând cu Vlad Dracul la 1436, cu Iancu de Hunedoara la 1442 şi 1447,
care îi instalează domni pe Basarab II şi pe Vladislav II, apoi Vlad Ţepeş la 1456 şi
1476, Laiotă Basarab, un alt Laiotă la 1544, Radu Ilie la 1552. Alte „descălecări”
veneau de la turci – Vlad Ţepeş în 1448, Radu cel Frumos la 1462 etc., ba chiar din
Moldova lui Ştefan cel Mare, care îi pune pe tron pe Basarab Ţepeluş şi pe Vlad
Călugărul. Toate aceste „descălecări” aveau deci sensul de luare în stăpânire cu
forţa a ţării, care, ea, era întemeiată şi organizată.
Berindei, fiul lui Berindei stolnic la 1389 (cf. un act din 15 ianuarie 1432). Dragomir Berindei are la
rândul său un fiu, menţionat în acelaşi act din 1433. P.S. Năsturel şi C. Bălan, Hrisovul lui Alexandru
Aldea pentru mănăstirea Bolintin (1433), în „Revista istorică”, s.n., III, 1992, p. 485, 487.
5
Contributions à l’histoire des premières cristallisations d’Etat des Roumains. L’origine des
Basaraba, in „Archivum Europae Centro-Orientalis”, I, 1935, p. 252–253.
6
Deşi e un nume obişnuit la cnejii români din Haţeg, Maramureş, Bihor şi Banat, cf.
E. Lukinich, L. Galdi, Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia, Budapest, 1941,
p. 147, 179, 194, 242.
7
Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, Iaşi, 1997, p. 45–68, cu toată bibliografia problemei.

5

Thocomerius – Negru Vodă

53

Acest lucru reiese şi dintr-o comparaţie cu cazul Moldovei. Aurelian Sacerdoţeanu
a observat că, în Chronicon Dubnicense (secolul al XV-lea), autorul anonim face
diferenţa între ţară (terra) şi stat (regnum), prima evoluând prin creşterea numărului
locuitorilor în cel de al doilea. Locuitorii aleg pe voievozi din cele mai vechi timpuri,
circumstanţă care limitează şi corectează efectele descălecatului:
„Tamen, crescente magna numerositate Wolachorum in illa terra habitancium, in
regnum est dilatata; wayvode vero, qui per Wolachos ipsius regni eliguntur, se esse
vassalos regis Hungariae profitentur, et ad homagium prestandum obligantur, cum
censu persolvere consueto”8.
Situaţia din Ţara Românească trebuie să fi fost asemănătoare: voievozii erau
aleşi prin aclamaţie, de „ţară” şi erau obligaţi să ceară învestitura de la regele
Ungariei, care avea pretenţia de a se comporta ca un suveran cu vasalul său. Cel
mai clar este exprimată această concepţie în actul din 5 ianuarie 1365 prin care
Ludovic cel Mare cheamă nobilimea la o campanie împotriva lui Vlaicu Vodă, fiul
şi urmaşul la tron al lui Nicolae Alexandru:
„Întrucât răposatul Alexandru, voievodul Ţării Româneşti (wayuoda Transalpinus9),
ca unul ce şi-a uitat de binefacerile primite de la noi şi ca un nerecunoscător, încă de
pe când se bucura de viaţa aceasta pământească … nu s-a înfricoşat să calce cu
îndrăzneală cutezătoare credinţa sa cu care s-a legat faţă de noi, cât şi scrisorile
întocmite între noi şi el, cu privire la anumite înţelegeri, dări şi servicii (pactis,
censibus et angariis) cuvenite nouă în temeiul stăpânirii noastre fireşti şi fiindcă apoi,
murind el, fiul său Vladislav, urmând relele deprinderi părinteşti, nerecunoscându-ne
câtuşi de puţin de stăpân al său firesc, fără a ne întreba şi a ne cere învoirea,
însuşindu-şi în pomenita noastră Ţară Românească ce ni se cuvine nouă după dreptul
şi rânduiala naşterii, numirea sa mincinoasă, întru înfruntarea domnului său de la care
trebuie să capete el semnele puterii sale, a cutezat să treacă în locul … tatălui său în
scaunul suspomenitei noastre Ţări Româneşti cu învoirea trădătoare şi tainica
înţelegere a românilor şi a locuitorilor acelei ţări.”10
Ce înţelegea Ludovic cel Mare prin ceremonia de recunoaştere şi de înmânare
a însemnelor domniei, ne-o spune cronicarul Eberhard Windecke: la moartea lui
Dan al II-lea, boierii Ţării Româneşti îi trimit lui Sigismund de Luxemburg, rege al
Ungariei şi împărat, un viţel (?), aşa cum era dreptul şi obiceiul, cerându-i să le
numească un alt domn11.
8

M. Florianus, Historiae Hungaricae fontes domestici, vol. III, Leipzig, 1884, p. 191; A. Sacerdoţeanu,
Au fost aleşi cei dintâi domni ai Moldovei?, în „Revista istorică”, XXI, 1935, p. 316–317.
9
Nu s-a subliniat îndeajuns faptul că formele terra Transalpina, waivoda Transalpinus, utilizate
de cancelaria regală maghiară, tind să restrângă geografic şi etnic conţinutul titlului.
10
DRH, C. Transilvania, vol. XII, p. 386–388.
11
Eberhard Windecke, Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Sigmunds, ed. W. Altmann,
Berlin, 1893, p. 228–229, cap. 259. Text descoperit de Al. A. Vasilescu, Urmaşii lui Mircea cel Bătrân
până la Vlad Ţepeş 1418–1456, în „Revista pentru istorie, arheologie şi filologie”, XV, 1915, p. 157.
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Revenind la Negru Vodă, observ că el a fost adeseori rebotezat Radu Negru şi
confundat cu Radu I (1373/5–1383). Se pune deci întrebarea legitimă: de ce să nu
acceptăm acest nume? Negru apare ca nume propriu şi/sau poreclă în Transilvania în
secolul al XIV-lea: Mihail Negru (Niger) la 1 mai 1355, Ladislaus Niger la Cluj
(1362) şi la Apold (1366), Mihai zis Negrul de Hăşdat la 1366, Ioan Negru, iobag la
Sâmboteni (1370), Banciu Negrul şi Radul Negru (1383), judele Negru (Niger) în
1386, Negrea, fiul lui Stan Negru din Slatina, în Maramureş (1442)12. În Ţara
Românească întâlnim pe boierul Gostei cel Negru (1409), pe Negrilă spătar (1429–
1430), pe Manea Negrul şi pe Stan al lui Negre (1475–6), alături de Beznea, Cioară,
Corbu-Corbea, Laiu13. În Moldova, indicele DIR alcătuit de Al. Gonţa revelă, pe
lângă numeroşii Negru (Cârstea Negru, Crăciun N., Danciul N., Duma N. etc.), pe
Negrea, Negrilă, Negruţ, Cernea şi Cernat, care corespund lui Mavros în Grecia şi au
corespondent în practic toate limbile europene14.
Alături de ei întâlnim pe diverşi Albu şi Roşul. În aceeaşi vreme, Amedeu VI
de Savoia (1343–1383) era poreclit Contele Verde, iar fiul său Amedeu VII (1383–
1391), Contele Roşu. Contemporanul lor, Eduard, prinţ de Wales († 1376), era
„Prinţul Negru” din cauza culorii armurii sale15.
Despre doi „oameni negri”, românii Ioan Nenada († 1527) şi Gheorghe
Crăciun, „omul negru” din Baia Mare († 1571), avem şi explicaţia dată de
contemporani. În cazul celui dintâi, la originea numelui stătea „faţa sa extrem de
neagră, cu o bandă de aceeaşi culoare, lată de un deget, care pornea de la tâmpla
dreaptă şi se întindea până la talpa piciorului drept”. La rândul său, Gheorghe
Crăciun prezenta drept caracteristică principală „culoarea corpului, dar mai ales a
capului, era îngrozitor de neagră, totuşi mai pronunţată era o fâşie îngustă, cât
2 degete, care pornea de la ceafă şi se termina la ultima vertebră”16.
Astfel de oameni negricioşi au existat şi există în România: un copil născut în
Munţii Apuseni în vremea lui Iosif al II-lea prezenta „toate trăsăturile somatice şi
faciale nord-africane, numide. A fost un caz al cărui ecou a ajuns până la Viena;
era un descendent genetic peste veacuri al mauritanei cavalerii numide a lui Lusius
Quietus care a participat la războaiele dacice” 17.
12

V. actele în DRH, C. Transilvania, vol. X, XI, XII, XIII; E. Lukinich, L. Galdi, Documenta
historiam Valachorum in Hungaria illustrantia; I. Mihalyi, Diplome maramureşene din secolele XIV
şi XV, Sighet, 1900, passim, s.v. Negru, Niger.
13
DRH, B. Ţara Românească, vol. I.
14
Al.I. Gonţa, Indicele numelor de persoane DIR A, Moldova 1384–1625, Bucureşti, 1995.
15
În Evul Mediu, culoarea negru (una din cele trei culori fundamentale, alb, roşu şi negru)
avea două sensuri în simbolica şi sensibilitatea epocii: unul negativ, cu valoare de doliu, moarte, păcat
şi infern, iar altul pozitiv, valorizant, semn de umilinţă, demnitate, temperanţă, adică negrul monastic.
M. Pastoureau, Bleu. Histoire d’une couleur, Paris, 2002, p. 35 şi urm.
16
Th. Trâpcea, Ţarul Ioan Nenada şi Gheorghe Crăciun, oameni negri, în „Balcania”, II–III,
1939–1940, p. 331–342.
17
M. Gramatopol, Gustul eternităţii, vol. II (1940–1962), Bucureşti, 2006, p. 117–118.
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Deşi niciun izvor nu precizează originea şi confesiunea lui Negru Vodă, mi se
pare imposibil de admis că un tătar ortodox sau un cuman catolic ar fi putut să
devină voievod al românilor în Făgăraş sau oriunde în Transilvania. De aceea
persist în a crede că Negru, voievodul descălecat din Făgăraş la 1290–1, era român,
chiar dacă nu sunt sigur de identitatea lui cu Thocomerius. În fond, Basaraba este
menţionat în actele ungureşti de pe la 1316, astfel că între Negru Vodă şi el ar fi loc
pentru Thocomerius. O altă ipoteză, susţinută de George D. Florescu şi Dan Pleşia,
era că Basaraba ar fi fost ginerele şi/sau urmaşul la tron al lui Negru Vodă. Pe de
altă parte, este adevărat că un act din 13 noiembrie 1618 dat în favoarea mânăstirii
din Câmpulung, care reproduce unul mai vechi din 1351–2, precizează că satul
Bădeşti fusese dat de „Io Neculai Alixandru voevod, ficiorul bătrânului răposatului
Io Basarab voevod, nepotul răposatului Negru Radul voevod”. Dar nu ştim dacă
această filiaţie se găsea în actul original sau a fost reconstituită de diacul de la
1618, Şerban din Fierăşti, fratele mai mare al lui Udrişte Năsturel.
Oricum ar sta lucrurile, Basaraba este întemeietorul dinastiei, menţionată ca
atare de Alexandru Aldea la 143318, şi al ţării care poartă numele de Basarabia în
izvoarele poloneze şi ruseşti. Că era român şi ortodox, o spune în mai multe rânduri
regele Carol Robert de Anjou: „Basarab, necredinciosul nostru român” (1332,
noiembrie 2); „Basarab schismaticul, fiul lui Tocomerius … necredinciosul nostru
român” (1332, iunie 22); „Basarab românul şi fiii lui” (1335, mai 19). Scrisorile
papei Ioan XXII din 1 februarie 1327 îl numesc pe Basaraba „dilectus filius,
princeps devotus catholicus, Deo et Apostolicae Sedis favorabiliter assistens”, însă
aceasta nu înseamnă că se convertise la catolicism, ci doar că recunoscuse
autoritatea supremă a papei şi pe aceea a episcopului catolic din Transilvania: cu
alte cuvinte, era unit, după cum a dovedit-o fără putinţă de tăgadă monseniorul
Aloisius Tăutu încă din 195419. Acest „catolicism al lui Basarab, asemănător cu
uniatismul de azi, a fost de scurtă durată”, până în 1330, continuă eruditul canonic
de la Roma. Un demers asemănător a făcut şi fiul său, Nicolae Alexandru, în
anumite momente, până când a recunoscut autoritatea Bisericii constantinopolitane
în 1359. În 1370, la 10 aprilie, papa Urban V îi scria lui Vlaicu Vodă că „ex
antiquo in schismate in te a tuis antiquis praedecessoribus derivato, moraris”, o
dovadă în plus a ortodoxiei strămoşilor săi. Nu există nicio menţiune despre vreun
bunic sau străbunic catolic (Thocomerius sau Basaraba), un argument pe care orice
misionar l-ar fi folosit dacă ar fi fost adevărat.
Geniul politic al lui Basaraba a fost agregarea celor două ţări româneşti
periferice în jurul Munteniei: Oltenia printr-un pact a cărui amintire, conservată de
cronica veche a ţării, s-a tradus printr-un statut de largă autonomie asigurată de
18

El vorbeşte despre „sfânt-răposaţii moşii şi strămoşii domniei mele, domnii Basarabi”
(Basarabom gospodarem).
19
Basarab il Grande fondatore del primo stato romeno indipendente (1310–1352), în
„Antemurale”, I, 1954, p. 51–66; reluat în vol. Opere, vol. I, Roma, 1976, p. 270–285.
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instituţia băniei cu sediul succesiv la Severin, Strehaia şi Craiova. Nu s-a subliniat
îndestul importanţa creării, în 1370, a mitropoliei de Severin, la numai unsprezece
ani de la întemeierea celei de la Argeş. Asocierea la domnie a lui Nicolae Alexandru
de către tatăl său, ca şi asocierile dintre Vlaicu Vodă şi Radu I şi Dan I şi Mircea mi
se par menite a acorda Olteniei un voievod din familia domnească. Sub Mircea cel
Bătrân apare în sfârşit menţionat un ban al Olteniei în sfatul domnesc.
În cazul Cumaniei Negre, lucrurile par a fi stat altfel, deoarece această
regiune nu a beneficiat de un statut aparte în cadrul statului muntean. Ca ipoteză
amintesc cazul Rusiei de Vest, unde puterea politică mongolă începe să se
prăbuşească în 1349, după campaniile victorioase ale Ungariei şi Poloniei
împotriva tătarilor din Galiţia şi Moldova: înscăunarea lui Dragoş ca voievod vasal
al Ungariei la 1347 este un reper suplimentar în acest sens. Integrarea Cumaniei
Negre s-a realizat poate şi prin impunerea lui Basarab ca singur strângător al
tributului către tătari, aşa cum au făcut şi principii de la Moscova în aceeaşi vreme.
Odată cu decadenţa puterii mongole, voievodul de la Argeş se intitulează „mare
voievod” şi îşi afirmă preeminenţa asupra regiunii, dovadă numele Basarabia dat
regiunii gurilor Dunării.
În această zonă, neamurile turcice au locuit aproape tot timpul separat de
români, constată Victor Spinei în sinteza sa despre Moldova medievală. Acest
autor citează şi mărturia arabului al-Umari (1301–1349) despre componenţa etnică
a imperiului Hoardei de Aur:
„Imperiul aparţinuse în trecut turcilor kâpciak. Învinşi de tătari şi supuşi
stăpânirii acestora, (în decursul timpului) s-au amestecat şi s-au înrudit cu ei,
pământul biruind (încetul cu încetul) natura şi felul de a fi (al cuceritorilor); aşadar
mongolii, întrucât se stabiliseră aici, s-au căsătorit cu kâpciacii, a căror patrie au
preluat-o, au devenit asemănători lor, iar (astăzi împreună cu ei) par să descindă
din aceeaşi rasă.”20
Regele Ludovic cel Mare al Ungariei, care menţiona Cumania în titlul său, nu
a recunoscut cu uşurinţă dominaţia munteană asupra acestei regiuni, o dovadă fiind
privilegiul din 28 iunie 1358 acordat braşovenilor pentru libera circulaţie pe
culoarul dintre râurile Buzău şi Prahova până la Dunăre, adică până la Brăila şi
Cetatea de Floci. Zece ani mai târziu, la 20 ianuarie 1368, Vlaicu Vodă acorda
privilegii de comerţ braşovenilor: în cazul drumului Brăilei, ei trebuiau totuşi să
plătească o singură dată vama de 3%, la întoarcere la Câmpulung21.
Geniul lui Basaraba şi al urmaşilor săi a fost de a realiza o sinteză între toate
neamurile locuind pe teritoriul ţării, de la Severin la Brăila. Organizarea propriu-zisă a
statului a moştenit şi a selectat elementele importante ale celor două sisteme: sistemul
unguresc din Ardeal şi din Oltenia aşa cum este descris în diploma Cavalerilor Ioaniţi,
20
21

V. Spinei, Moldova în secolele XI–XIV, Chişinău, 1992, p. 176 şi 203 şi nota 67.
DRH, D. Relaţii între ţările române, vol. I, Bucureşti, 1977, p. 72 şi 86–87.
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pe de o parte; sistemul mongol, el însuşi o adaptare a celui persan, aşa cum îl întâlnim
în imperiul Hoardei de Aur. De exemplu, este sigur că birul sau capitaţia este de
origine mongolă, echivalent cu răbojul: deci acelaşi lucru cu „taille”, în Franţa, două
beţe crestate la fiecare plată în mod simetric şi păstrate unul de către funcţionarul
însărcinat cu strângerea lui, iar celălalt de către contribuabil.
Curtea domnească şi funcţionarii regionali, aşa cum apar în documentele
ţărilor române în secolele următoare, trădează împrumuturi variate de la Bizanţ şi
ţările slave meridionale până la Ungaria şi Polonia. În aceste condiţii, „barbarul cel
bun” a fost pentru Ţara Românească nu cumanul înapoiat, care ne-a lăsat vreo cinci
cuvinte, ci funcţionarul mongol, de orice origine ar fi fost el, inspirat de practica
persană şi chineză, precum şi războinicul mongol care a terorizat Ungaria vreme de
un secol împiedicând-o să ocupe ţările române. Şi este clar că jocul de basculă între
Ungaria angevină şi Hoarda de Aur inaugurat de Basaraba a constituit marea şcoală
a diplomaţiei muntene şi moldovene în Evul Mediu şi în vremurile mai noi, când
actorii erau, rând pe rând, Ungaria, Polonia şi Austria, mongolii, turcii şi ruşii.
Nobilii cumani s-au integrat în societatea românească, războinicii cumani şi oseti
(Iaşi) au întărit rândurile armatelor muntene şi moldovene cu tactica lor de arcaşi
călări, dar geniul politic necesar închegării statului medieval a aparţinut românilor
din jurul lui Basaraba şi al urmaşilor săi. Şi oricum s-ar fi numit tatăl lui, Basaraba
rămâne „românul ortodox”, vasalul rând pe rând credincios şi necredincios al
regelui Ungariei şi al hanului tătar după circumstanţe şi după cum îi dictau
interesele, „marele voievod” domnind peste ceilalţi voievozi şi cneji români de la
Severin până la Brăila şi de la munţi până la Dunăre. El este adevăratul întemeietor
al Ţării Româneşti şi al dinastiei domnitoare, un nume atât de celebru şi sursă de
legitimitate încât toţi uzurpatorii din secolele XVI–XVII l-au adoptat, începând cu
Neagoe Craiovescu, Radu Şerban, Matei şi Constantin din Brâncoveni.
A CONTROVERSY: THOCOMERIUS – NEGRU VODĂ
Abstract
Matei Cazacu starts by analyzing various meanings of the term descălecat
(dismounting, descend), among which “military occupation” and “state creation”,
in order to establish a difference between Negru Vodă’s undertaking (similar to
many other foundations in Transylvania, the Ottoman Empire and Moldavia) and
that of Basaraba I, the real founder of the state and dynasty. Negru (Black) is a well
spread name in the Romanian Principalities and Europe, and so are Albu (White)
and Roşu (Red), which are the primary medieval colors. Thus, the author
arguments that it should be kept as the name of the protagonist of the descend of
1290. As to the name of Basarab’s father, Thocomerius, it cannot be rendered as
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Tatomir, but rather as Tihomir. The author believes that the Turkish form Toqtemir
was mistakenly attributed by Laszlo Raszony, and so was the Cuman nationality,
by Neagu Djuvara: no Romanian voivode or cnez of Turkish or Mongol origin was
ever known in Transylvania, and Basaraba is thoroughly referred to as the
“schismatic <therefore Orthodox> Romanian”. Or again, Thocomerius may not be
Negru Vodă, the descălecător of Făgăraş, but rather a son of Tihomir, a Romanian
voivode or cnez from other regions, and his son may have succeeded Negru Vodă.
As a conclusion, “the good barbarian” who contributed to state creation in
Wallachia is not the Cuman (who in four centuries would never produce anything
prone to last), but the Mongol, the bearer of the Persian and Chinese state tradition,
who created ex nihilo the khanate of the Golden Horde (employing Cuman
workforce to this effect, unquestionably), after having made various foundations in
China and in Persia.

BĂTĂLIA DE LA POSADA (9–12 NOIEMBRIE 1330).
O CONTRIBUŢIE LA CRITICA IZVOARELOR ISTORIEI DE
ÎNCEPUT A PRINCIPATULUI ŢĂRII ROMÂNEŞTI
SERGIU IOSIPESCU
Domnului Neagu Bunea Djuvara

Thocomerius – Negru Vodă. Un voivod de origine cumană la începuturile
Ţării Româneşti, cartea domnului profesor universitar doctor Neagu Djuvara – unul
dintre rarii şi cel mai mare specialist român în filozofia istoriei – reprezintă o
adevărată provocare pentru cei care s-au aplecat spre studiul chestiunii întemeierii
principatelor româneşti. Cum a trecut mai bine de un sfert de secol de la apariţia
precedentei monografii consacrată subiectului, Constituirea statelor feudale
româneşti – care, deşi apărută la Editura Academiei (1980) şi sub egida acesteia,
nu s-a bucurat de preţuirea secţiei de propagandă a partidului, din motive probabil
onorabile pentru autori, şi ca atare nici de vreun premiu al Academiei –, reluarea
discuţiei astăzi este cu atât mai necesară.
Am convingerea că deopotrivă cu descoperirea unor noi surse diplomatice sau
narative, confruntarea lor şi a celor ştiute mai dinainte cu realităţile terenului, prin
ceea ce se numea încă din secolul al XIX-lea istorie geografică, apoi punerea în
operă a rezultatelor cercetărilor arheologice, monumentalistice şi castelologice
reprezintă calea firească a reînnoirii şi în acest domeniu. Mai trebuie adăugat că, mai
ales datorită „impregnării” militare a vieţii medievale, dar şi întrucât chestiunea în
dezbatere aici este precumpănitor de istorie militară, abordarea ei impune pregătirea
şi metodele de cercetare ale acestei discipline a studiilor trecutului.
Ö
Între subiectele dezbătute de domnul Neagu Djuvara este – cum ar fi putut
lipsi? – şi confruntarea româno-maghiară din 1330. Captivat de etalarea unei
erudiţii critice şi de tonul peremptoriu al contribuţiilor găzduite odinioară cu
generozitate de prestigiosul „Anuar” al Institutului „A.D. Xenopol” din Iaşi1,
1

Constantin Rezachevici, Localizarea bătăliei dintre Basarab I şi Carol Robert (1330): în
Banatul de Severin, (I), în AIIAI, XXI, 1984, p. 73–87; (II), în AIIAI, XXII/2, 1985, p. 391–407 (în
continuare: Localizarea bătăliei); idem, În legătură cu localizarea bătăliei din 1330 dintre Basarab I
şi Carol Robert, în AIIAI, XXV/1, 1988, p. 523–525.
„Revista istorică”, tom XIX, 2008, nr. 1–2, p. 59–82
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venerabilul profesor adoptă pe de-a-ntregul viziunea acestora cu privire la
desfăşurarea războiului, în total dezacord cu aceea înfăţişată în Constituirea
statelor feudale româneşti. Acreditată astfel, având girul domnului Neagu Djuvara,
noua viziune ar putea părea cititorului neavizat drept singura posibilă, dacă nu
chiar unica reală. Evaluarea ei şi analiza argumentelor susţinătorilor ei se impun
aşadar cu necesitate.
De aproape un sfert de veac, printr-o râvnă neostoită, se încearcă impunerea în
istoriografia română a unei noi localizări a bătăliei de la 1330 dintre Basarab I şi
Carol Robert. Deşi lansată în anii 1984–1985, această ipoteză nu a prilejuit, aşa cum
s-ar fi cuvenit, o discuţie serioasă şi vina revine, dincolo de împrejurările neprielnice
din acei ani, medieviştilor cu preocupări privitoare la secolele XIII–XIV.
„Noua localizare” îşi face loc după ce un „bilanţ al ipotezelor” curăţă cu
severitate terenul de părerile nefondate ale autorilor precedenţi, începând cu
Nicolae Iorga, „inventatorul” toponimului „Posada”. În continuare este combătută
ideea că oastea maghiară s-ar fi retras din împrejurimile Curţii de Argeş pe drumul
cel mai scurt spre Transilvania, „deducţie logică, nesprijinită pe nici un izvor”2.
Adăpându-se cu nesaţ din concluziile Mariei Holban, întemeiate pe critica surselor
diplomatice şi narative, i se contestă apoi Cronicii Pictate orice relevanţă pentru
descrierea locului bătăliei. Mai mult, precizarea cronicii despre „valea stâncoasă”
s-ar afla „în contradicţie formală” cu documentele regelui Ungariei referitoare la
aspectul terenului unde s-ar fi desfăşurat bătălia. Pe urmele aceleiaşi proeminente şi
regretate autoare, se neagă miniaturilor cronicii orice valoare probantă pentru
înfăţişarea reală a locului bătăliei3.
În sfârşit, se elimină autoritar relatarea lui Maciej Stryjkowski „de la sfârşitul
veacului XVI”, în care este descoperită preluarea Cronicii Pictate de către Jan
Długosz, şi se dă şi sentinţa definitivă asupra altor surse narative din secolele XV–XVI –
precum cronicile de la Buda, München, Dubnic, istoriile lui Thuroczi, Bonfinius şi
Długosz, care nu ar face decât să reproducă textul aceleiaşi cronici4.
În subsidiar, propovăduitorul „noii localizări” se alătură „majorităţii istoricilor”
pentru a susţine identitatea acelui castrum Argyas, de pe drumul oştii regale, cu
Curtea de Argeş, argumentându-şi poziţia şi prin rezultatele cercetărilor arheologice
de la cetatea Poienari (Gh. I. Cantacuzino) şi de la Curtea de Argeş (Nicolae
Constantinescu). Pe urmele celor dintâi şi invocându-se autoritatea venerabilă a lui
Du Cange şi aceea, mai nouă, a lui J.F. Niermayer şi Antal Bartal, se afirmă, cu
suficienţă, că prin „castrum Argyas al documentelor lui Carol Robert trebuie să
înţelegem fără dubii Curtea de Argeş”, încercându-se acreditarea ideii că în Evul
2

Idem, Localizarea bătăliei (I), p. 74.
Ibidem, p. 75.
4
Ibidem, p. 76.
3
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Mediu „castru” mai însemna şi oraş – reşedinţă domnească, iar sensul de fortificaţie
al cuvântului ar fi fost folosit cu precădere în perioada incipient medievală5.
Spre susţinerea ipotezei sunt lansate şi considerente de geopolitică. Astfel,
întoarcerea regelui cu oastea sa prin Loviştea spre Sibiu ar fi fost imposibilă din cauza
situaţiei din voievodatul transilvan, a revoltei saşilor, găsindu-se chiar, într-o târzie
însemnare cronistică, menţiunea unei cooperări a comunităţii germanice cu Basarab.
Trecând peste considerentele generale de artă militară – cu care se crede că se
poate susţine aproape orice – şi preluarea, îngroşată, a concluziilor lui Agnes
Szigethi (1968) referitoare la modelul miniaturilor Cronicii Pictate, studiul ajunge
la contribuţia, personală şi capitală, privind localizarea bătăliei de la 1330.
„Singura ipoteză bazată pe izvoare documentare”, cum este anunţată în subtitlul
studiului, este aceea a desfăşurării bătăliei româno-ungare din noiembrie 1330
„undeva în culoarul montan Timiş-Cerna, mai probabil în porţiunea dintre Dunăre
şi Mehadia”. Este exhumată astfel părerea lui Patriciu Dragalina – propusă „fără
vreo justificare documentară” la 1899 –, potrivit căreia bătălia a fost purtată „în
cheile Crainei, în strâmtorile dintre Orşova şi Meedia, asupra cărora se potriveşte
descrierea acelor locuri”6.
Localizarea lui Patriciu Dragalina a fost cunoscută atât lui A.D. Xenopol, cât şi
lui Nicolae Iorga. Spre a o îmbrăţişa însă, noul adept al localizării bănăţene este obligat
în partea a doua a studiului său să renunţe cu totul la susţinerile sale iniţiale, preluate în
esenţă de la Maria Holban, şi să-şi însuşească rezultatele analizei izvoarelor făcută de
mult în Constituirea statelor feudale româneşti7. Astfel, în completă contradicţie cu
cele spuse la început, se opinează acum că bătălia s-a dat într-un defileu montan, ceea
ce, de fapt, spunea atât de hulita Cronică pictată. Mai mult, bântuit de ideea
reîntoarcerii oştilor invadatoare pe acelaşi drum pe care sosiseră – model de judecată
aplicat odinioară campaniei polone în Moldova anului 14978, dar infirmat de critica
atentă a izvoarelor9 –, autorul postulează revenirea oştii regelui Carol Robert de la
Argeş tot pe la Severin, pe unde intrase în Ţara Românească.
Dar marea, personala descoperire este aceea a însăşi susţinerii documentare a
noii localizări şi anume prin diploma din 26 noiembrie 1332 – „trecută în chip
5
Ibidem, p. 83, 87. Pentru aspectele arheologice ale chestiunii v. Sergiu şi Raluca Iosipescu,
Contribuţii geografice, arheologice, castelologice şi geografice la istoria războiului ungaro-român
de la 1330 (în pregătire).
6
C. Rezachevici, Localizarea bătăliei (II), p. 405.
7
Sergiu Iosipescu, Românii din Carpaţii Meridionali la Dunărea de Jos de la invazia mongolă
(1241–1243) până la consolidarea domniei a toată Ţara Românească. Războiul victorios purtat la
1330 împotriva cotropirii ungare, în vol. Constituirea statelor feudale româneşti, coord. N. Stoicescu,
Bucureşti, 1980, p. 41–95.
8
Constantin Rezachevici, Dan Căpăţână, Campania lui Ştefan cel Mare din 1497 împotriva lui
Ioan Albert, în vol. File din istoria militară a poporului român, vol. III, Bucureşti, 1975, p. 38–52.
9
Gheorghe Duzinchevici, Precizări referitoare la războiul moldo-polon din 1497, în RA,
an LVI, vol. XLI, 1979, nr. 1, p. 67–71.
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ciudat cu vederea de toţi cei care s-au ocupat de această problemă” –, unde ar fi
indicat „chiar spaţiul geografic” al desfăşurării bătăliei: „în nişte ţinuturi de
margine ale regatului nostru, ce erau ţinute pe nedrept în Ţara Românească de către
Basarab schismaticul, fiul lui Tihomir, spre marea noastră nesocotire şi a sfintei
coroane”, şi care nu pot fi decât banatul Severinului10.
Şi ulterior autorul a ţinut cu dinadinsul să consemneze momentul intuiţiei
sale, anterioară anului 198011, deşi nimeni – cu excepţia poate a urmaşilor lui
Patriciu Dragalina – nu va fi manifestat intenţia de a-i disputa întâietatea şi
paternitatea localizării bănăţene, acum documentate.
Această insistenţă, aparent de neînţeles, îşi are însă o explicaţie. Căci diploma
din 26 noiembrie 1332, tocmai descoperită, nu fusese „trecută cu vederea” chiar de
toţi istoricii ce se aplecaseră asupra reconstituirii războiului ungaro-român de la
1330. Dimpotrivă, în monografia Constituirea statelor feudale româneşti, apărută
tocmai în anul 1980, diploma de la 26 noiembrie 1332, a regelui Carol Robert
pentru comitele Pavel, judele Curţii, şi pentru magistrul Laurenţiu, conte de Zarand,
fiii lui Simion de Mortun, este din plin utilizată, dar acolo unde-i este locul!
Ea evocă meritele celor doi, „când, pornind oastea noastră ridicată din
porunca regească, am ajuns în nişte ţinuturi de margine ale regatului nostru, ce
erau ţinute pe nedrept în ţara transalpină de Basarab /.../, necredinciosul nostru
român /.../ s-a împotrivit maiestăţii noastre”12 (s.n. S.I.). Cum diploma regală indică
limpede concentrarea oştii, pornirea ei în campanie şi atingerea acelor „ţinuturi de
margine ale regatului” Ungariei care ar fi fost „ţinute” (cuprinse) sub domnia
voievodului Basarab, este evident că faptele ostăşeşti ale celor doi fraţi s-au consumat
în luptele de la începutul războiului, pentru „dobândirea” (cucerirea) cetăţii
Severinului, parte a banatului Severinului13.
Ceea ce se cuvine a fi subliniat este că, potrivit diplomelor regale, bătălia
hotărâtoare s-a dat de oastea ungară la întoarcerea din campanie şi nu la
pornirea ei. Actul de la 26 noiembrie 1332 este însă un rar, dar nu singurul izvor
diplomatic ce evocă rezistenţa activă împotriva invaziei ungare organizată de
voievodul Basarab I – încă de la declanşarea agresiunii, în banatul de Severin.
Astfel ipoteza localizării bănăţene a bătăliei româno-ungare din noiembrie 1330
pierde aşa-zisa-i susţinere documentară şi se include între cele mai puţin probabile.
Întrucât, deşi, în general, istoria contrafactuală nu este indicată, se poate
închipui, măcar o clipă, ce ar fi însemnat din punct de vedere logistic pentru oastea
regală ungară itinerarul războinic de la Severin la Argeş şi înapoi? Şi, dacă la
10

C. Rezachevici, Localizarea bătăliei (II), p. 404.
Idem, Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova, c. 1324–1881, Bucureşti,
2001, sub voce Basarab I.
12
Documenta Romaniae Historica D. Relaţii între ţările române (în continuare: DRH. D),
vol. I, Bucureşti, 1977, p. 50, 51.
13
S. Iosipescu, op. cit., p. 79–80.
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venire cetatea Severinului fusese cucerită şi o garnizoană se instalase în ea, precum
alta străjuia de mult la cetatea Mehadiei, este puţin probabil ca tocmai în această
zonă controlată militar de unguri să se fi putut produce, prin surprindere, atacul
românesc. Şi dacă marea bătălie româno-ungară s-ar fi dat la 9–12 noiembrie 1330,
„mai probabil în porţiunea dintre Dunăre şi Mehadia”14, este foarte de mirare că
oştii regale i-au trebuit aproape trei luni spre a străbate cei vreo 120 km până la
Timişoara, unde regele să-şi lase la vatră trupele rămase (24 ianuarie 133115).
În sfârşit, cu totul neverosimil ar fi ca tocmai în această parte a regatului
Ungariei, ţinută pe nedrept de Basarab I, cancelaria ungară să numească masivul
muntos unde a fost zdrobită oastea regală „muntele românilor”. Înverşunat, autorul
reînnoitei ipoteze descoperă între Orşova şi Mehadia muntele Vlaşcu (Mare), pe
care nu se sfieşte să-l adauge dosarului bătăliei de la 1330. Relevanţa istorică a
mărturiilor filologice şi a toponimiei în mod special trebuie să se supună însă
criteriilor cercetării în domeniu – uneori eludate chiar şi de filologi –, pentru care
data primei consemnări documentate a toponimelor este decisivă. Altminteri
spus nu orice toponim sau cuvânt poate avea valoare istorică.
Astfel, localizarea bănăţeană rămâne o curiozitate şi singurul merit, lăturalnic,
al susţinerii ei stă în prezentarea, parţială, a excepţionalei exegeze a surselor domniei
lui Basarab I, datorată ilustrei medieviste care a fost Maria Holban.
Frecventând cu asiduitate textele subtile ale renaşterii franceze, Maria Holban
a supus Cronica Pictată unei critici foarte personale, „psihologizante”, bănuind în
întorsături de frază intenţii ascunse, comprimări cronologice, refaceri tardive,
oricum o redactare a evenimentelor de la 1330 voit contaminată cu desfăşurarea
războiului ungaro-român din 1368–1369, toate menite să escamoteze adevărul. În
aceeaşi măsură şi cu aceeaşi metodă, critica sa se îndreptase şi asupra textelor
diplomelor regale referitoare la campania din septembrie – noiembrie 1330,
demascându-le dacă nu totala falsitate, măcar intenţia denaturării faptelor16.
Ö
Cronica Pictată, odinioară codicele pe pergament numărul 545 al Bibliotecii
Imperiale de la Viena – astăzi codicele latin medieval nr. 405 al Bibliotecii
Széchényi din Muzeul Naţional Ungar de la Budapesta –, începe astfel: „Anno
14

C. Rezachevici, Localizarea bătăliei (II), p. 405.
Bunul cunoscător al istoriografiei maghiare care a fost Ilie Minea (Războiul lui Basarab cel
Mare cu regele Carol Robert. Noiemvre 1330, în CI, V–VII, 1929–1931, p. 341) semnalează data
lăsării la vatră a oştirii regelui Carol Robert: 24 ianuarie 1331. Surprinzător, data este ignorată de
autorul anexelor de la DIR. Introducere, vol. I, p. 511.
16
Maria Holban, Despre raporturile lui Basarab cu Ungaria angevină şi despre reflectarea
campaniei din 1330 în diplomele regale şi în „Cronica Pictată” (1967), în eadem, Din cronica
relaţiilor româno-ungare în secolele XIII–XIV, Bucureşti, 1981, p. 90–125.
15
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Domini Mo CCCo quinquagesimo octavo feria tertia infra octavas Ascensionis
eiusdem Domini incepta est ista cronica de gestis Hungarorum antiquis et
novissimis, ortu et progressu, victoria eorundem et audacia, collecta ex diversis
cronicis veteribus, earundem veritates ascribendo et falsitatem omnino
rebutando”17. Ea se termină brusc odată cu înfrângerea regelui Ungariei Carol
Robert în Ţara Românească în noiembrie 1330 şi întoarcerea sa la Vysegrád18.
Datarea posterioară anului 1368 şi anterioară anului 1370 a codicelui cu
miniaturi – Cronica Pictată – susţinută cu autoritate de Maria Holban – a ocolit, de
fapt, chestiunea esenţială, a vechimii textului însuşi copiat în manuscris.
Începutul copierii la 1358 este indubitabil, chiar dacă miniaturile au fost
adăugate ulterior. După opinia mai veche a lui C.A. Macartney, preluând de altfel
rezultatele lui Sandor Domanovszky, textul Cronicii Pictate a fost scris în 1358,
aşa cum declară însuşi autorul ei, având în faţă cronica zisă de la Buda pe care a
interpolat-o. O parte din manuscrisele acestor familii de cronici (V – Cronica
Pictată, B – Cronica de la Buda) continuă textul până la moartea lui Carol Robert
şi încoronarea lui Ludovic I19. Mai departe naraţiunea istoriei ungare este
reprezentată de viaţa regelui Ludovic I şi de fragmentul fratelui franciscan Ioan.
În ceea ce priveşte încheierea bruscă a textului Cronicii Pictate la 1330, C.A.
Macartney înclina să creadă că este accidentală şi că textul original a continuat până la
1333, aşa cum rezultă din analiza aşa-numitei Cronica Martiniana (oprită la capitolul
211, anul 1333)20. Este de altfel soluţia pentru care optase şi echipa editorilor
clasicei colecţii Scriptores Rerum Hungaricarum, în frunte cu Imre Szentpétery.
Cercetarea maghiară actuală a reuşit însă „cu oarecare certitudine” să afle pe
autorul textului primar în persoana provincialului Ioan, conducătorul franciscanilor
din Ungaria21. El este contemporan primelor trei decenii ale domniei oficiale – de
la 1301 – a regelui Carol Robert, iar întreruperea bruscă, în noiembrie 1330 –
ianuarie 1331, a textului cronicii corespunde, cel mai probabil, încheierii atunci a
elaborării sale. De altminteri, Ioan, fratele provincial al ordinului fraţilor minoriţi
din Ungaria, a şi fost trimis în vara anului 1331 la Curia papală de la Avignon
pentru ca, alături de vestea biruinţei împotriva tătarilor la înaintarea oştirii ungare,
să relateze şi despre „nenorocirea întâmplată din pricina curselor mişeleşti pregătite
la întoarcere”22. Mesajul încredinţat provincialului Ioan poate sta la baza textului
17

Chronici Hungarici Compositio Saeculi XIV, ed. Alexander Domanovszky, în vol. Scriptores
Rerum Hungaricarum (în continuare: SRH), ed. Emericus Szentpétery, vol. II, Budapestini, 1938, p. 231.
18
Ibidem, p. 500.
19
C.A. Macartney, Studies on the Early Hungarian Historical Sources, vol. III, Budapest,
1940, p. 7, 30.
20
Ibidem, p. 34.
21
Pál Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale. 895–1526, ed. Adrian Andrei
Rusu şi Ioan Drăgan, Cluj-Napoca, 2006, p. 165–166.
22
DRH. D, vol. I, p. 44.
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analelor sale despre războiul ungaro-român şi bătălia din 9–12 noiembrie 1330.
Curtea ungară a trimis atât o scrisoare, cât şi o solie mai amplă verbală („ne-a cerut
să dăm credinţă numitului trimis despre cele ce ne va spune” – adăuga papa).
Justificarea era cu atât mai trebuitoare cu cât pieriseră în bătălia finală atâtea înalte
feţe bisericeşti, unii chiar numiţi în slujbe de Scaunul Papal. Enumerarea lor
conştiincioasă în Cronica Pictată este, de altfel, şi un argument în favoarea scrierii
acesteia de acelaşi provincial al minoriţilor din Ungaria, Ioan, trimisul regelui
Carol Robert la Avignon. Această călătorie poate fi totodată cauza întreruperii
bruşte a cronicii sale în 1331. Dacă însemnarea de la 1333 care se regăseşte în
familia manuscriselor din care face parte şi Cronica Pictată se datoreşte aceluiaşi
provincial Ioan, atunci se poate bănui că şederea sa la Avignon s-a prelungit astfel
încât întoarcerea sa la Curtea ungară s-a produs abia în acel an. Astfel evenimentele
de la 1333 sunt ultimele aparţinătoare textului primar al acestei cronici a Ungariei
angevine. Dar dacă el nu cuprinsese evenimentele anilor următori este evident că
descrierea campaniei de la 1330 în Ţara Românească nu avusese cum să fie
contaminată cu întâmplările de la 1335–1336 – când se va produce o nouă acţiune
militară împotriva principatului românesc sud-carpatic.
Analele domniei regelui Carol Robert până la 1330 sau 1333, datorate
provincialului minorit Ioan, au început să fie copiate la 15 mai 1358 în minunatul
manuscris Cronica Pictată. Întrebarea capitală pentru cercetarea prezentă –
referitoare la războiul ungaro-român de la 1330 – este dacă textul originar, al
franciscanului Ioan, a fost remaniat cu ocazia copierii şi modificat substanţial, aşa
cum au susţinut Maria Holban şi adepţii ei tardivi.
Aparent, întrebarea ar rămâne fără răspuns câtă vreme textul original al
franciscanului Ioan nu a putut fi (încă?) găsit –– spre a permite comparaţia şi a
putea depista interpolările.
Ö
Între poeţii însemnaţi ai literaturii germane a secolului al XIV-lea Heinrich
de Mügeln ocupă un loc aparte, conturat mai cu seamă în ultima vreme prin studiile
consacrate operei sale23.
Născut către 1319, la Mügeln, sat din valea Elbei, între Dresda şi Pirna, şi-a
făcut studiile înalte la Meissen, venind apoi la Praga la curtea regelui Boemiei,
Ioan de Luxemburg. Aici a legat o strânsă prietenie cu principele moştenitor Carol,
viitorul împărat Carol al IV-lea. Când la 1346 principesa Margareta, sora lui Carol
de Luxemburg, a plecat la Curtea ungară spre a deveni soţia regelui Ludovic de
Anjou, Heinrich de Mügeln a însoţit-o şi a rămas în Ungaria chiar şi după moartea
23

V. de pildă Annette Volfing, „Der Meide Kranz”: A Commentary, Tübingen, 1997; Karl
Stackmann, Frauenlob, Heinrich von Mügeln und ihre Nachfolger, ed. Jens Haustein, Göttingen, 2002.
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reginei de ciumă (septembrie 1349). Abia la noua căsătorie a regelui cu Elisabeta
de Bosnia (1353), Heinrich de Mügeln s-a reîntors la Praga. Poet de curte, îmbibat
de reminiscenţele antichităţii clasice, a avut curiozitatea să cerceteze şi istoria
maghiară, folosind răgazul de mai bine de şase ani al şederii în Ungaria şi pentru
a-şi pregăti materialul latin necesar scrierii unei cronici a ungurilor. Reîntors la
Curtea lui Carol al IV-lea, dar având unele neînţelegeri cu vechiul său prieten, a
plecat în 1358 în suita principesei Caterina de Luxemburg la Viena, unde aceasta
s-a căsătorit cu Rudolf al IV-lea de Habsburg (1339–1365). A rămas aici până la
moartea arhiducelui şi, după un nou popas la curtea lui Hertnaid de Pettau, mareşal
al Styriei – unde, la 1371, traducea în germană Psalmii –, paşii i se pierd, murind,
după unele indicii, către 139324.
Interesul pentru reconstituirea cât mai precisă a biografiei învăţatului
Meistersinger nu este un inutil exerciţiu de erudiţie, ci provine din necesitatea datării
momentului redactării istoriei sale în proză Cronica ungară (Vngerische Cronick).
Faţă de Cronica Pictată, Cronica ungară a lui Heinrich de Mügeln se încheie
adăugând însemnarea de la 1333 despre călătoria regelui Carol Robert la Napoli
pentru logodna fiului său Andrei cu moştenitoarea tronului, Ioana. Este de crezut că
la vremea când Heinrich de Mügeln se aflase la Curtea ungară şi-şi pregătise opera
istorică, în anii 1346–1353, doar acest eveniment mai fusese adăugat analelor
provincialului Ioan. În ceea ce priveşte datarea manuscrisului Cronicii ungare, încă
de la sfârşitul secolului al XIX-lea, principalul biograf al lui Heinrich de Mügeln,
Helm, a reuşit să stabilească două perioade posibile: 20 iulie 1358 – 18 iunie 1359
sau 5 septembrie 1360 – 31 decembrie 1361, când titlul oficial al lui Rudolf de
Habsburg coincide cu cel folosit de Heinrich de Mügeln în dedicaţia cronicii sale25.
31 decembrie 1361 constituie aşadar şi termenul ante quem pentru redactarea
germană a cronicii lui Heinrich de Mügeln.
Deşi, aşa cum remarca Eugen Travnik, comentatorul ediţiei cronicii ungare în
proză a lui Heinrich de Mügeln, ca formă aceasta se apropie mai mult de
manuscrisul acefal şi de Sambucus, textul acestora diferă infim faţă de acela al
Cronicii Pictate26. Astfel, anul extrem 1361 al elaborării cronicii lui Heinrich de
Mügeln este totodată termenul ante quem pentru datarea textului cronicii latine
cuprinzând domnia regelui Carol Robert, preluat de poetul german. Deşi
prescurtată pe alocuri faţă de originalul latin, cronica lui Heinrich de Mügeln
cuprinde toate amănuntele textului Cronicii Pictate.
Datarea redactării cronicii lui Heinrich de Mügeln – ante 1361 – infirmă
supoziţiile referitoare la remanierea interesată a textului Cronicii Pictate în
anii 1369–1370, sub influenţa războiului ungaro-român din 1368–1369. Mai
24

www.stefanjacob.de sub voce Heinrich von Mügeln.
SRH, vol. II, p. 93.
26
Ibidem.
25
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mult, existenţa cronicii lui Heinrich de Mügeln conferă informaţiei Cronicii Pictate
referitoare la confruntarea de la 1330 întreaga veracitate. Şi aceasta cu atât mai
mult cu cât, după cum constatase regretatul Pál Engel, autorul textului inclus în
Cronica Pictată pentru anii 1300–1330 „abia a putut să-şi mascheze antipatia faţă
de regele Carol Robert”27.
Ö
Cronica Pictată este cel mai amplu izvor narativ referitor la campania oştii
regelui Carol Robert în Ţara Românească, începută în luna septembrie 1330 şi
terminată dezastruos în noiembrie. Relatarea cronicarului descrie peisajul geografic
al episodului final al campaniei: „inter alpes et montes silvarum” („între creste şi
munţi cu păduri”) şi chiar al bătăliei „in quandam viam /.../, que via erat in circuitu
et in utraque parte ripis prominentibus circumclusa, et ante unde erat dicta via
patencior indaginibus in pluribus locis fortiter fuerat circumsepta per Vlachos”
(„un drum oarecare /…/, care drum era cotit [în cerc] şi pe ambele laturi închis
între râpi prea înalte, iar unde calea mai înainte se lărgea fusese tăiată vârtos în mai
multe locuri de vlahi cu prisăci”). Şi desfăşurarea confruntării confirmă acest pasaj:
mulţimea românilor pe culmi săgeta oastea ungară „care era jos pe drumul
înfundat” („qui erat in fundo depresse vie”), asemănător unei nave înguste („sed
quasi navis stricta”), şi de unde oamenii regelui din pricina pereţilor abrupţi nu
puteau urca împotriva românilor („quia nec ad ripas utriusque lateris vie propter
precipitium ascendere poterant contra Vlachos”)28.
Dacă manuscrisul Cronicii Pictate datează după anul 1358, în schimb
naraţiunea este contemporană domniei lui Carol Robert de Anjou. Valoarea sa este
neîndoielnică, bazându-se atât pe mărturiile participanţilor la campanie, cât şi pe
actele de răsplătire ale regelui pentru cei ce-l slujiseră cu credinţă. Chiar dacă mulţi
dintre martorii direcţi nu mai trăiau pe când Marcus (de Kalt?), canonic de Alba
Regală/Székesféhervár, realiza manuscrisul cronicii, admirabil iluminat, şi chiar
dacă existau şi atunci modele pentru astfel de picturi, este normal ca ele să fi fost
astfel alese încât să corespundă textului. Cu alte cuvinte, miniaturile Cronicii
Pictate reflectă fidel sensul naraţiunii şi confirmă ceea ce cronicarul a scris despre
locul şi desfăşurarea bătăliei – pe un drum cotit de munte dominat de abrupţi pereţi
de stâncă şi râpe împădurite.
În tălmăcirea germană a naraţiunii Cronicii Pictate, pe alocuri prescurtată de
Heinrich de Mügeln, oastea regală maghiară a înaintat în munţi, iar peisajul unde s-a
produs bătălia se află „în munţi şi păduri” („in das gepirge und in die welde”). Locul
confruntării a fost un defileu, închis, acolo unde se lărgea, de către valahi, care au
27
28

Pál Engel, op. cit., p. 166.
Chronici Hungarici Compositio Saeculi XIV, p. 498.
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lovit forţele regelui de pe ambele laturi („Do furt der leytman der Kunig durch ein
staingereusch, das waz forn weyt und ye lenger, ye enger. Do stunden die Wolochen
auf paid seyten und schussen und wurffen auf des Kuniges her /.../”29 – s.n. S.I.).
Astfel, doi cititori din secolul al XIV-lea ai naraţiunii cronicii – Heinrich de
Mügeln şi Marcus (de Kalt) – au înţeles-o la fel şi i-au dat acelaşi sens. Bătălia s-a
purtat într-un segment al unui defileu montan, cu câteva râpi împădurite, de unde
au putut ataca ostaşii lui Basarab I.
Continuarea analelor Prusiei ale lui Petrus de Dusburg adaugă descrierea unei
ambuscade de mari proporţii: „la vremea când, întorcându-se, au intrat ungurii în
acea pădure atunci şi amintiţii ţărani au împins copacii: şi unul peste celălalt
căzând şi cu toţii prăbuşindu-se de pe ambele laturi au zdrobit marea mulţime a
ungurilor” („dum in reditu intrassent Ungari dictam sylvam, et rustici predicti
moverent arbores, cecidit una super aliam et sic cadentes omnes ex utraque parte
oppresserunt magnam multitudinem Ungarorum”)30. Ea nu ar fi putut funcţiona şi
avea efectul scontat decât prin seciuirea (tăierea parţială) a arborilor pădurii
crescute pe râpele defileului.
Informaţia surselor narative până astăzi cunoscute înfăţişează aşadar doar
cadrul geografic regional al bătăliei, de bună seamă insuficient pentru circumscrierea
locului acesteia, dacă nu ar mai fi mărturia unor diplome angevine.
De la cucerirea cetăţii Severinului itinerarul oştii regale ungare nu mai
cuprinde decât un singur obiectiv nominalizat: cetatea Argeşului (castrum Argyas).
Ea pare chiar să fi devenit în ultima fază a campaniei principala ţintă a efortului
războinic condus de regele Carol Robert de Anjou.
Oricum o diplomă a regelui Carol Robert de la 17 octombrie 133731 aminteşte
venirea unui trimis al voievodului Transilvaniei; acesta „chiar sub cetatea Argeşului
ne-a ajuns, rămânând uimiţi şi noi cu întreaga oaste de neaşteptata-i sosire” („recte
sub castro Argias nos adiunxit ubi nobis cum toto exercitu de eius fortuitu adventu
29

Chronicon Henrici de Mügeln Germanice Conscriptum, ed. Eugenius Travnik, în SRH, vol. II,
p. 221. Cuvântul „staingereusch” care a provocat nedumeriri editorului evocă tocmai prăbuşirea de stânci.
30
Emil C. Lăzărescu, Despre lupta din 1330 a lui Basarab Voevod cu Carol Robert, în RI,
XXI, 1935, nr. 7–9, p. 244.
31
Hurmuzaki, Documente, vol. I/1, p. 645–647. Documentul conţine o şaradă în privinţa
datării. Diacul a pus „septo decimo calendas Novembris, anno Domini prenotato” şi întrucât actul
reproducea mai sus scrisoarea comitelui Pavel, judele curţii regale, din 11 noiembrie 1336 el a fost
datat la 17 octombrie 1336. Anomalia nu a scăpat Mariei Holban, aceasta considerând diploma regală
suspectă: un act de la 17 octombrie 1336 nu putea cuprinde un altul din 11 noiembrie acelaşi an. Nu
s-a observat însă că există un element suplimentar de datare – anul al 36-lea al domniei regelui Carol
Robert, pus imediat apoi de diac, cifră care, evident, a mărit confuzia. Căci domnia suveranului
angevin începuse, după cum socotea Carol Robert, de la prima sa întronare la Strigoniu în primăvara
anului 1301, iar al 36-lea an de domnie curgea din primăvara lui 1337. Astfel încât data reală
a diplomei angevine este 17 octombrie 1337 şi astfel ea putea include textul unui act de la
11 noiembrie 1336.
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admirantibus”)32. De altfel şi un alt act, de la regele Ludovic de Anjou din 30 iunie
1347, evoca momentul tăbărârii oştii regescului său tată înaintea cetăţii Argeşului:
„când, cu puternica sa oaste, pusese tabăra în faţa cetăţii Argeş” („cum valido suo
exercitu accedendo, ante castrum Argyas castra metatus fuisset”)33.
Astfel, pentru reconstituirea ulterioară a mersului campaniei şi a locului
bătăliei identificarea acestei „cetăţi Argeş” capătă o primordială importanţă.
Două au fost propunerile de localizare: în 1910 Alexandru Lapedatu a
desemnat cetatea Poienari – susţinut şi de Nicolae Iorga (1915); în 1967 opţiunea
lui P.P. Panaitescu a fost Curtea de Argeş.
Alexandru Lapedatu pornise cercetarea sa dintr-o direcţie aparte, aceea a
monumentelor istorice. La vremea scrierii studiului său (1910) putuse beneficia şi
de documentele angevine publicate în Ungaria şi parţial preluate de Nicolae
Densuşianu pentru colecţia Hurmuzaki, iar cetatea de la Poienari îi păruse singura
identificare posibilă a amintitului castrum Argyas34.
Construcţia lui Nicolae Iorga este mai complicată şi ea impune cuvenita
analiză. Încă din 1910 în Istoria armatei româneşti, îndoindu-se de relatarea
Cronicii Pictate, propusese desfăşurarea campaniei cu două corpuri expediţionare:
unul, avându-l în frunte pe Dionisie „fiul lui Ioanka”, intrat în Ţara Românească pe
la Severin, cucerind cetatea; şi altul, condus chiar de regele Ungariei, pătruns pe la
Bran, ţintind Argeşul, „reşedinţa lui Băsărabă”. După ce oastea rătăcise prin munţi
şi păduri, flămânzind în aceste „pustiuri”, se cere pacea. Pe drumul de întoarcere,
pe rege şi ai săi îi aştepta „o trădare răzbunătoare” din partea lui Basarab.
Suprapunând descrierea bătăliei din Cronica Pictată locurilor cunoscute de el
însuşi, Iorga conchidea: „Recunoaştem poziţia: e aceea de pe linia care duce de la
Câmpulung la Bran, în care drumul se afundă în căldarea, potrivită pentru
surprinderi şi măceluri, zisă Posada, după vreo posadă, o cetăţuie, bulevard
exterior sau strajă de cetăţuie ce va fi fost aice”35.
În 1915, într-o comunicare la Academia Română cu o temă acută atunci,
Carpaţii în luptele dintre români şi unguri, Nicolae Iorga mergea şi mai departe în
critica internă a relatării Cronicii Pictate. Nu numai că expediţia regală s-a făcut pe
calea mai lesnicioasă şi scurtă pe la Bran spre Argeş, dar cealaltă acţiune,
împotriva Severinului, s-a produs chiar mai târziu, pe la 1335, când „pretendentul
Dionisie” este menţionat documentar ca ban al acestei cetăţi. Ţinta expediţiei
regale este Argeşul, capitală „încă” a lui Basarab voievod, Nicolae Iorga subliniind
„şi adecă nu Curtea din vale, ci cetatea, din munte” 36.
32

DRH. D, vol. I, p. 58.
Ibidem, p. 65, 66.
34
Alexandru Lapedatu, Două vechi cetăţi româneşti. Poenarii şi Dâmboviţa. Schiţe istorice, în
„Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, an III, 1910, p. 181–182.
35
N. Iorga, Istoria armatei româneşti, Bucureşti, 1970, p. 43–44.
36
Idem, Carpaţii în luptele dintre români şi unguri, în AARMSI, s. II, t. XXXVIII, 1915, p. 4/82.
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Repetatele îndoieli referitoare la relatarea Cronicii Pictate despre războiul
ungaro-român de la 1330, ca şi includerea acestuia în seria confruntărilor românoungare din secolul al XIV-lea – de la 1368–1369, 1395–1396 vor fi impresionat
adânc pe eminenta elevă a lui Nicolae Iorga, Maria Holban, ce va desăvârşi critica
textului analelor angevine într-un sens apropiat magistrului.
Referitor la confruntarea finală, marele istoric sublinia: „Ca loc al luptei am
dat Posada, singurul cazan de munte ca acesta pe drumul ce duce de la Câmpulung
la Bran: aici, dealtminterea, erau să fie sdrobite, exact aşa, peste puţin timp, alte
oşti, ale regelui unguresc Sigismund. O întoarcere a regelui ungar tot pe calea
Banatului oltean e cu neputinţă de admis: desigur că din preajma Argeşului el caută
un drum larg, cel mai sigur şi cel mai scurt către ţările sale. Că apoi el s-a dus la
Timişoara nu dovedeşte nimic: din această localitate el făcuse a doua capitală a
sa”37. Era aici şi un răspuns reconstituirii lui Patriciu Dragalina.
Dar locul fusese identificat de Nicolae Iorga mai de mult, cu prilejul uneia
dintre călătoriile sale prin ţară de la începutul secolului al XX-lea, din care s-au
închegat paginile cuprinse în Drumuri şi oraşe din România (1904), Sate şi mănăstiri
din România (1905). Confruntarea româno-ungară a avut loc în „cazanul Posadei” de
dincolo de Rucăr, în preajma cheilor Dâmbovicioarei, iar jurnalul de călătorie al
tânărului şi entuziastului istoric de atunci îmbină desfăşurările celor două bătălii, cea
din 1330 şi aceea de la 1395 a lui Vlad vodă cu viitorul împărat Sigismund38.
Este însă descumpănitor faptul că ridicarea topografică pe teren a Serviciului
Geografic al Armatei române, tocmai din acei ani 1905–1906, nu înregistrează la scara
1:100.000 toponimul „Posada” pe drumul de la Rucăr la Bran. El putea face parte însă
din microtoponimia locală, comunicat istoricului de cărăuşii şi călăuzele sale.
Eveniment hotărâtor pentru organizarea statală românească, războiul de la
1330 şi bătălia de la Posada care îl încheiase i-a preocupat pe aproape toţi istoricii
românilor care s-au aplecat asupra începuturilor Ţării Româneşti, mai cu seamă în
clipele aniversare.
În 1930 părintele Ioan Lupaş a evocat într-o conferinţă împrejurările războiul
ungaro-român de la 133039, având, ca şi canonicul Augustin Bunea – un mare
istoric uitat –, atuul cunoaşterii profunde a literaturii istorice esenţiale maghiare.
Pentru Cronica Pictată el utilizează ediţia şi studiul lui Ferencz Toldy (1867),
astfel că sursa – considerată a fi în chip sigur opera de la 1358 a călugărului
Marcus – este socotită dintre „cele mai preţioase”, sporită încă de valoarea istorică
a ilustraţiilor. Ioan Lupaş compara apoi textul Cronicii Pictate cu cel al cunoscutei
diplome din 9 decembrie 1330 prin care regele răsplăteşte meritele fiilor lui
Radoslav Babonić, diplomă păstrată în arhiva familiei Blagay.
37

Ibidem, p. 7/85.
Idem, România cum era până la 1918, vol. I, Bucureşti, 1939, p. 172.
39
Ioan Lupaş, Atacul regelui Carol Robert contra lui Basarab cel Mare. 1330, extras din
„Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru Transilvania”, 1932.
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După menţiunea documentară a cetăţii Argeşului, părintele Lupaş socoteşte
că „locul luptei a fost în apropierea Argeşului – sub castro Argyas – până unde a
străbătut anevoie oştirea ungară, care pornise din banatul Severinului în septembrie
şi fu zdrobită în strâmtorile dimprejurul Argeşului la începutul lui noiembrie”40.
După o notiţă din „Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde” din
1899 mai adaugă că regelui i-au venit şi trupe auxiliare din Transilvania sub
conducerea omului său de încredere – viitorul voievod – Ştefan Lackfi, de genere
Hermann, care a şi izbutit să ia câţiva prizonieri în preajma cetăţii Argeşului.
Părintele Lupaş reliefa şi meritele în luptă ale saşilor din Cluj, răsplătiţi de rege la
10 iulie 133141.
Pornind de la bine-ştiutele însemnări de călătorie de la 1574 ale lui Maciej
Stryjkowski – cunoscute atunci prin publicaţia lui Hasdeu, „Arhiva Istorică” – Ioan
Lupaş apreciază ca probabilă construirea bisericii domneşti de la Curtea de Argeş,
„cu gândul de a eterniza în piatră amintirea acestui epocal eveniment istoric”42.
În jurul aceleiaşi aniversări a 600 de ani de la confruntarea ungaro-română şi
Ilie Minea, profesor de istoria românilor la Universitatea din Iaşi, s-a pronunţat
asupra controverselor din interpretarea surselor. Doctor al Universităţii budapestane
şi bun cunoscător al istoriografiei maghiare, Ilie Minea a semnalat opinia lui Mór
Wertner despre falsitatea diplomei regale din decembrie 1330 pentru fiii lui
Radoslav Babonić. Tot profesorul de la Iaşi a consemnat, după istoriografia
maghiară, data lăsării la vatră a oştii regale: 24 ianuarie 1331. În ceea ce priveşte
locul luptei, Ilie Minea presupunea că descrierea Cronicii Pictate şi miniaturile din
manuscrisul de la 1358 s-ar putea referi la împrejurimile Stoeneştilor, pe drumul
Târgovişte – Câmpulung.
În anul 1934, „Albina. Foaie săptămânală pentru popor”, editată de Fundaţia
Culturală Regală „Principele Carol”, publica în numărul său din 12 octombrie
articolul Locul unde s-a luptat Marele Basarab-Voievod la 1330, sub semnătura lui
Şerban Al. Răzeşul (Aurelian Sacerdoţeanu). După reconstituirea lui Aurelian
Sacerdoţeanu, odată ajunsă la cetatea Argeşului (Poienarii), oastea regelui s-a
înapoiat pe la Arefu şi, pe acest cel mai scurt drum spre Sibiu, prin Loviştea, a
trecut în valea Topologului la Sălătruc. Cum aici remarca muntele „Mormântul”,
autorul considera posibilă desfăşurarea bătăliei în preajma acestuia. Cu atât mai
mult cu cât şi spre Posada de lângă cheile Dâmbovicioarei, în drumul Branului spre
Piatra Craiului, se află un munte „La Morminte” unde a avut loc lupta viitorului
împărat Sigismund de Luxemburg cu Vlad voievod.
40

Ibidem, p. 20.
De altfel participarea activă a saşilor la campania ungară şi răsplătirea lor (e. g. DRH. D,
vol. I, p. 42, 42–43) spulberă aserţiunile privitoare la revolta acestora – care nu ar fi permis regelui
întoarcerea prin Transilvania!
42
Ioan Lupaş, op. cit., p. 22.
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Cert „Posada” lui Nicolae Iorga s-a impus pentru marea confruntare românoungară din noiembrie 1330, deşi, către sfârşitul vieţii şi în monumentalul edificiu al
Istoriei Românilor, autorul ei a părăsit-o aproape cu totul, bătălia dându-se „pe la
Bran sau prin cine ştie ce poteci de munte”43.
„Corectura” decisivă, care impresionase pe Nicolae Iorga, venise însă din
partea unui elev al şcolii antropogeografice – propovăduită în România de Simion
Mehedinţi – Ion Conea. În teza sa de doctorat Ţara Loviştei (1935), ca şi în
Corectări geografice în istoria românilor, el a susţinut, pe temeiul cercetării
directe a drumurilor şi trecătorilor din nordul judeţului Argeş, desfăşurarea
retragerii oştii regelui Ungariei de la castrum Argyas (identificat cu cetatea
Poienari), pe drumul cel mai scurt spre Transilvania, de la Aref spre Sălătruc,
bătălia hotărâtoare dându-se la ieşirea spre nord a defileului Perişani, unde se află
în zilele noastre satul Pripoare. „Poziţia” de la capătul defileului Perişani nu i se
părea lui Ion Conea asemănătoare, „ci aidoma” celei descrise de Cronica Pictată44.
Îmbrăţişată imediat de Constantin C. Giurescu – precum tot ce putea
contrazice în vreun fel pe Nicolae Iorga – şi popularizată prin Istoria Românilor a
tânărului membru al „Şcoalei Nouă”, localizarea lui Ion Conea a fost acceptată în
istoriografia românească în mod declarat sau implicit. Monografia Constituirea
statelor feudale româneşti (1980) enumera, totuşi, firavele izvoare istorice şi
considerentele militare capabile să îndrepte cercetarea pe acest făgaş. Era vorba, în
primul rând, de mărturia, tardivă, a lui Maciej Stryjkowski (1574–1575) despre
drumul Sibiului şi de distanţa de două zile de marele oraş săsesc, în munţi unde s-ar
fi dat bătălia.
Astfel încât, în starea actuală a surselor, Perişani din Loviştea ar fi putut
rămâne ipoteza cea mai probabilă.
Ö
Dar, un nou examen, fără opţiuni preconcepute, al tuturor izvoarelor
cunoscute astăzi şi confruntarea lor cu realităţile geografice par să conducă spre o
altă încheiere.
Fără a nega însemnătatea antropogeografiei şi, în general, a geografiei pentru
studiile istorice – prima năpăstuită în vremea comunismului –, ele nu pot înlocui
exegeza diplomatică, atenta critică internă, filologică şi istorică a surselor.
Astfel, se impune revenirea la textul, esenţial, al Cronicii Pictate privitor la
locul confruntării: „venit in quandam viam cum toto exercitu, que via erat in
circuitu et in utraque parte ripis prominentibus circumclusa et ante unde erat dicta
via patentior, indaginibus in pluribus locis fortiter fuerat circumsepta per Vlachos”
(„a venit [regele Carol Robert] cu toată oastea sa pe un drum oarecare, care drum
43
44

N. Iorga, Istoria românilor, vol. III, Ctitorii, ed. Victor Spinei, Bucureşti, 1993, p. 154.
Ion Conea, Corectări geografice în istoria românilor, vol. I, Bucureşti, 1938, p. 93.
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era cotit [în cerc] şi pe ambele laturi închis între râpi prea înalte, iar unde calea mai
înainte se lărgea fusese tăiată vârtos, în mai multe locuri, de vlahi cu prisăci”).
Forma drumului – „in circuitu” a fost tradusă mai întâi (1910) de Nicolae Iorga
drept „în cerc”, apoi (1915) „şerpuitor”. Sensul medieval şi clasic, de altfel45, este
primul oferit de Iorga, deci o cotitură, până aproape de revenirea în dreptul
punctului de plecare46. Or, această configuraţie a drumului nu se întâlneşte
câtuşi de puţin în defileul Perişani din Loviştea, defileu drept.
Al doilea element revelator pentru reconstituirea locului bătăliei apare într-o
diplomă a capitlului din Alba Iulia de la 16 martie 1331. Regestată încă în primul
volum al colecţiei documentelor săseşti, preluată în Documente privind istoria
României (1954), diploma a fost publicată integral abia în 1964 de György Györffi.
În 1967 Maria Holban semnala „ciudăţenia expunerii” sale, fără a-i mai acorda
ulterior vreo atenţie47.
Diploma din 16 martie 133148 este o confirmare a capitlului din Alba Iulia
privind pierderea privilegiului regal de stăpânire a unor moşii de către Nicolae şi
Martin, fiii lui Blawch, în campania regală din 1330 în Ţara Românească.
Relatarea capitlului albens este succintă şi ea se întemeia pe declaraţia celor doi
fraţi, întărită desigur de martori. Potrivit acesteia, pe când Nicolae se afla în oastea
regelui „dincolo de munţi, în ţara lui Basarab” („cum domino rege vultra Alpes, in
terram Bazarab”), fratele său Martin – purtând cu sine preţiosul privilegiu pentru
moşii – a venit la el, dar, pe când se întorcea, „sub o piatră oarecare” („sub
quodam lapide”), „deoarece soarta nefiindu-le favorabilă, luni, pe când ei înşişi
împreună cu alţii sub aceeaşi piatră au fost înfrânţi şi biruiţi, şi-au pierdut amintitul
privilegiu, deopotrivă cu toate bunurile lor, asemeni şi celorlalţi prezenţi în acea
oaste” („sed quia fortuna adversante, feria secunda, cum ipsi sub eodem lapide
devicti et debellati cum aliis fuissent, predictum privilegium, cum omnibus rebus
ipsorum, sicut ceteri in eodem exercitu existentes, amiserunt”).
Informaţiile date capitlului din Alba Iulia de cei doi fraţi, Nicolae şi Martin,
fiii lui Blawch, sunt mai presus de bănuială pentru că nu putea exista niciun motiv
45
Charles Du Fresne Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, t. 1,
Francofurti ad Moenum, 1710, sub voce (col. 1100) nu oferă un sens deosebit de cel clasic. Pentru
aceasta v. Jules Quicherat, Dictionnaire Latin-Français, sub voce – action de faire le tour; détour;
circuit, tour (p. 232).
46
Traducerea propusă de mine în Constituirea statelor feudale româneşti, p. 87 pentru „in
circuitu” – „în împrejurimi” este forţată şi imprecisă.
47
Lucrul pare destul de ciudat câtă vreme ilustra medievistă sublinia că este vorba de primul
document cuprinzând o relatare a luptei şi, mai mult, întrucât primul său editor, György Györffi, îl
folosise cu precădere pentru reconstituirea bătăliei. Este curios că Maria Holban (Din cronica
relaţiilor româno-maghiare, p. 107) reproşa istoricului maghiar faptul că nu urmărise cu atenţia
cuvenită acest document.
48
DRH. D, vol. I, p. 41, 42.
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al unei relatări mincinoase câtă vreme orice îndoială s-ar fi putut repercuta asupra
interesului lor primordial – obţinerea unor noi acte de stăpânire a pământurilor lor.
Relatarea celor doi participanţi la bătălia finală se poate alătura aceleia
cuprinsă în diploma regelui Carol Robert, deja citată, din 17 octombrie 1337 pentru
prepozitul de Alba şi vicecancelar regal Thatamer şi fraţii săi Bako şi Ştefan.
După uimirea şi încântarea regelui şi întregii oştiri aflate sub cetatea
Argeşului („recte sub castro Argias nos adiunxit ubi nobis cum toto exercitu de
eius fortuitu adventu admirantibus”), atât datorită sosirii lui Bako şi a oamenilor
săi, cât şi pentru îndeplinirea până a ajunge acolo a misiunilor încredinţate, a urmat
dezastrul: „unde însă apoi la întoarcere nu a scăpat fără a primi o rană grea, iar de
pe urma marii pierderi de sânge şi a crâncenei lupte el şi-a pierdut cu vremea
lumina ochiului drept”49.
Aşadar, potrivit actului de la 1331, Martin, fiul lui Blawch, a sosit ulterior la
oastea regală, pe când aceasta se afla pe drumul de întoarcere, încă dincolo de
munţi, în ţara lui Basarab, sub o piatră sau munte. După venirea sa a avut loc sub
aceeaşi piatră sau munte bătălia decisivă terminată prin catastrofala înfrângere a
forţelor ungare.
Conform celui de-al doilea act, din 1337, Bako dimpreună cu mica sa trupă a
reuşit cu primejdia vieţii, apărându-se de duşmani, să ajungă la oastea regală aflată
„tocmai sub cetatea Argeş”. Dar după sosirea sa s-a produs „crâncena luptă” („forte
dimicatione”) unde a fost grav rănit, pierzând din plin sânge, rămânând mai apoi
fără vederea ochiului drept.
Cu precădere actele se impun a fi cercetate împreună.
Sosirea ulterioară a lui Martin la fratele său aflat în oastea regelui trecută
dincolo de munţi se explică, de bună seamă, prin apartenenţa sa la mica trupă a
lui Bako, despre care vorbeşte diploma regelui Carol Robert din 17 octombrie
1337. Potrivit acesteia, după porunca primită de la voievodul Transilvaniei, fiind
trimis în solii oculte „cu puţini oameni, apărându-se de duşmani şi de primejdia
morţii prin priceperea sa înţeleaptă şi izbăvindu-se printr-un noroc şi o întâmplare
vrednică de mirare, s-a grăbit şi ne-a ajuns tocmai sub cetatea Argeş, unde noi cu
întreaga noastră armată am rămas uimiţi de neaşteptata-i venire” („cum paucis
personis hominum sua sagaci industria se ab adversariis mirabili occasione et
excusatione a mortis periculo defensando et pariter expediendo properavit, et recte
sub castro Argyas nos adiunxit, ubi nobis cum toto exercitu de eius fortuitu adventu
ammirantibus /.../”).
Suprapunând informaţiile celor două diplome este evident că pe piatra
sub care se afla oastea regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, se înălţa cetatea
Argeşului. Aici, sub această piatră în două rânduri („semel et secundo”, „semel
et secundario”), în zilele de vineri 9 noiembrie şi luni 12 noiembrie 1330 oastea
49

Hurmuzaki, Documente, vol. I/1, p. 646; DRH. D, vol. I, p. 58.
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ungară a fost zdrobită de forţele marelui voievod Basarab I. În valea îngustă ce
încercuieşte („in circuitu”) stânca pe care se înălţa cetatea s-a dat bătălia
hotărâtoare din războiul ungaro-român de la 1330.
Menţiunea din 1331 a capitlului din Alba Iulia despre sosirea lui Martin la
oastea regală care se întorcea („cum in reversione esset”), la prima vedere
deconcertantă, are o însemnătate deosebită în reconstituirea mersului general al
campaniei ungare în Ţara Românească. Căci ţinta regelui fusese instalarea la
Curtea de Argeş a unuia dintre vasalii săi şi acest obiectiv nu putuse fi
realizat. Astfel, în pragul iernii, fără provizii, oastea regală luase drumul
întoarcerii. Cum el ducea prin preajma cetăţii Argeş, prezenţa oştii conduse de
Carol Robert aici este dovada documentară că deja fusese aleasă calea cea mai
scurtă de întoarcere spre Transilvania – prin Loviştea. Regele sperase totuşi să
poleiască eşecul măcar prin cucerirea fortăreţei din munţi şi, sub piatra sau muntele
pe care se înălţa cetatea Argeşului, sosiseră Bako împreună cu Martin al lui
Blawch. Oştii regale, tăbărâte pe valea aproape în cerc de sub cetate, i s-a tăiat, cu
arbori prisăciţi, calea de întoarcere spre sud, acolo unde drumul se lărgea. Vineri
9 noiembrie 1330 a avut loc prima confruntare. La capătul ei, poate a doua zi,
sâmbătă, solii au mijlocit o suspendare a luptelor pentru ziua Domnului. Din acest
armistiţiu (treuga) va fi făcut apoi regele „pacea mincinoasă”, care să-i acopere şi
justifice înfrângerea. Luni, 12 noiembrie 1330, luptele s-au reluat şi, în marea
bătălie finală, oastea regelui Ungariei a fost zdrobită în defileul de sub cetatea
Argeşului. Cu prea puţini tovarăşi de nenorocire, regele Carol Robert şi-a izbăvit
viaţa scăpând din încercuire pe drumul Loviştei, cunoscut unora dintre ai săi.
Adunând resturile oştii sale, îi vor fi trebuit aproape trei luni până ce, revenit la
reşedinţa sa, să decreteze lăsarea la vatră a supravieţuitorilor (24 ianuarie 1331).
Ö
Pe întreg pământul românesc se întâlneşte denumirea de piatră spre a
desemna vârfuri golaşe de munte, izbucnind din mijlocul pădurilor sau încheind
catene montane, bunăoară Piatra Tisei, ce domină spre apus valea Marei, în
Maramureş, Piatra Secuiului (Szekelykö), Piatra Craivei, în Apuseni, Piatra Arsă,
în Bucegi, Piatra Craiului (Konigstein) – un întreg masiv, Piatra Neamţului, Piatra
Crăcăului şi multe altele. Chiar la capătul apusean al masivului Făgăraşului se
înalţă pitorescul munte Chica Pietrelor (1600 m) şi înseşi cheile Argeşului de la
cetate sunt mărginite la nord-vest de muntele Faţa Pietrelor (1511 m). Accesibile,
aceste pietre au fost poziţii prielnice înălţării unor fortificaţii, cum a fost, de pildă,
cetatea de pe Piatra Craivei. Tot astfel a fost aleasă „piatra” de la extrema nordnord-estică a muntelui Obârşia, înconjurată aproape de apele Argeşului. Drumul
îngust de culme venind de la Hareş/Arefu a fost tăiat de un şanţ adânc izolând
stânca pe care s-a construit castrum Argyas – cetatea Argeşului.
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Influenţat de localnici, călăuzele sale, Alexandru Pelimon, vizitator al cetăţii
Poienari în vara anului 1858, se extazia în faţa „foarte giganticei pietre” pe care se
înălţase fortificaţia50.
O comparaţie din chiar secolul al XIV-lea este cu deosebire sugestivă. La nici
patru decenii după evenimentele glorioase pentru fortificaţia de pe Argeşul
superior, atunci când se proiecta construcţia unei noi fortificaţii, angevine, în pasul
Rucăr-Bran, regele Ludovic I opta firesc pentru „lapys Thydrici” – „Piatra lui
Theodoric”51. Ea avea să devină cetatea sau castelul Bran.
Ö
În vara anului 1747, într-una din „vizitaţiile” sale pe la mănăstirile şi bisericile
din Ţara Românească, mitropolitul Neofit Cretanul, vrednic colaborator al operei de
reforme a principelui Constantin Mavrocordat, venea de la Argeş la Bucşeneşti, cale
de trei ceasuri. „Care sat Bucşăneşti cade în dreapta apei Argeşului cum curge apa –
despre miază-noapte spre miază-zi – şi iaste o cetăţuie a lui Vlad vodă Ţepeş care
iaste făcută depărcior de sat, mai sus, supt poalele munţilor. Şi de la cetăţuia în jos o
râpă foarte mare, unde pre acolea curge apa Argeşului. Şi iaste făcută pe moşia
Vierăş, la satul ce s-a chemat Cheia, între doi munţi şi curge apa printre munţi /.../ Şi
/.../ alt munte despre răsărit, unde păzesc plăiaşii, ce se chiamă Posadă”52.
Astfel, cercul se închide cu menţionarea aici, la trecătoarea de la cetatea
Argeşului (Poienarii) a Posadei, dând, ca de atâtea ori, dreptate mirabilei
intuiţii a lui Nicolae Iorga. Aşadar fără temere se poate păstra pentru „bătălia”
de la 9–12 noiembrie 1330 denumirea „de la Posada”, cu singura precizare că
este vorba de Posada de pe Argeşul Superior, de la Cheiani/Arefu.
Ö
Ajuns în vara anului 1331 la Curtea papală de la Avignon, fratele Ioan,
provincialul ordinului fraţilor minoriţi din Ungaria, adusese deopotrivă cu ştirea
sinistră despre „nenorocirea întâmplată din pricina curselor mişeleşti pregătite la
întoarcere” regelui Carol Robert şi vestea biruinţei împotriva tătarilor de la
începutul campaniei oştirii ungare53.
Cu toate acestea, în chip destul de ciudat, Cronica Pictată nu include
episodul „gloriosului triumf” contra tătarilor, fie pentru că fratele Ioan îi cunoştea
50
Alexandru Pelimon, Impresiuni de călătorie în România, ed. Dalila-Lucia Aramă, Bucureşti,
1984, p. 62.
51
Urkundenbuch zur Geschichte der Sachsen in Siebenbürgen, vol. II, ed. F. Zimmermann,
C. Werner, G. Müller, Hermannstadt, 1897, p. 480 (doc. 1085).
52
Călători străini despre ţările române, vol. IX, ed. Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca
Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1997, p. 343.
53
DRH. D, vol. I, p. 44, 45.
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adevăratele şi modestele-i proporţii, fie pentru că, de fapt, el nu se încadra spaţial şi
cronologic în aceeaşi campanie a regelui Ungariei.
Un indiciu spre susţinerea acestei ultime interpretări este bula papei Ioan al
XXII-lea către episcopul de Strigoniu din octombrie 1332 pentru numirea ca
episcop al Milcoviei a minoritului Vitus de Monteferreo, capelan al regelui Carol
Robert54. Hotărârea papei fusese provocată de o recentă dare de seamă privind
situaţia acelei episcopii „în regatul Ungariei, vădit în hotarele tătarilor”, menită
odinioară a fi o stavilă înaintea acestora, distrusă de invazia lor şi rămasă ruinată de
atunci, „moşiile, bunurile şi drepturile episcopiei şi ale bisericii pomenite fiind
cotropite de puternicii acelor părţi”. Papa fusese asigurat că, prin numirea lui Vitus
de Monteferreo, episcopia Milcoviei „ar fi readusă la vechea stare”, „sub scutul
ajutorului prea iubitului întru Cristos fiu al nostru Carol, ilustrul rege al Ungariei”.
Deşi adresându-se episcopului de Strigoniu, papa Ioan manifesta unele rezerve
(„dacă lucrul stă astfel”, „dacă îl vei numi la biserica aceea”), totuşi iniţiativa
resuscitării vechii episcopii nu putea fi luată la întâmplare, ci ea era, desigur,
rezultatul unei schimbări, chiar şi efemere, a situaţiei la hotarul sud-estic, carpatic,
al regatului Ungariei. Era, de bună seamă, urmarea luptelor ce se purtaseră încă din
1321, uneori sub directa conducere a regelui Carol Robert, pentru asigurarea
hotarului estic şi sud-estic, transilvan, al regatului şi care culminaseră cu un
remarcabil succes în 1326, consemnat şi de Cronica Prusiei. Aceste confruntări par
totuşi prea îndepărtate de momentul bulei papale din 1332 pentru numirea,
eventuală, a episcopului Milcoviei. Totuşi, analele săseşti, compilate mai târziu,
cuprind ştirea despre „şederea” în colţul sud-estic transilvan a invadatorilor tătari,
pericol care ar fi încetat tocmai atunci55. Totuşi, cum, ulterior, în 1334, pe Vitus de
Monteferreo îl aflăm episcop de Nitra, este probabil că episcopul Chanadin de
Strigoniu, examinând situaţia reală la acel hotar, va fi socotit fără de cale numirea
unui nou titular al Milcoviei şi spre a satisface dorinţa regelui a schimbat
demnitatea conferită capelanului Curţii cu aceea din Ungaria Superioară. Astfel,
bula papală din octombrie 1332 pare în chip manifest depăşită de evenimentele
succedate după anul 1330.
Chestiunea nu se reduce însă doar la acest episod, ci ea pune în discuţie
întreaga politică răsăriteană a regelui în anii 1324–1330. Astfel o comparaţie
vrednică de întreaga luare-aminte se poate face între justificarea şi obiectivele
campaniei ungare din 1330, relevate de diplomele regale. În noiembrie 1332 regele
vorbeşte doar de recuperarea acelor „ţinuturi de margine ale regatului nostru, ţinute
pe nedrept în Ţara Românească de către Basarab schismaticul, fiul lui Thocomer,
spre nu mica noastră şi a sfintei coroane nesocotire”56. Coroborând aceste date şi cu
desfăşurarea efectivă a campaniei ar fi deci vorba de banatul de Severin, încorporat
54

Ibidem, p. 45–46.
Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum, ed. Joseph Trausch, t. I, Coronae, 1847, p. 20.
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DRH. D, vol. I, p. 50.
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de voievodul Basarab Ţării Româneşti fără acordul Curţii ungare. Ceva mai târziu,
în mai 1335, Carol I Robert aminteşte însă confruntarea cu „Basarab românul şi fiii
săi, deţinători necredincioşi ai ţării noastre transalpine în dauna Sfintei
Coroane şi a noastră”57.
Ulterior, în diplome de răsplătire sau de confirmare, urmând, probabil, actele
tatălui său, şi regele Ludovic I de Anjou înfăţişează ambele variante. Astfel, în
diploma sa din 24 aprilie 1351 pentru magistrul Kolus, rememorează vremurile
„când sus-numitul nostru părinte a mers cu mulţimea puternică a oştii sale
împotriva lui Basarab în părţile transalpine spre recuperarea unor părţi ale regatului
Ungariei ocupate de voievodul Basarab, necredincios faţă de tatăl nostru”58.
Altminteri alte diplome ale celui de-al doilea angevin de pe tronul Ungariei indică
drept obiectiv general Ţara Românească.
Este învederat că recuperarea banatului Severinului, invocată ca motiv al unui
război drept, mascase adevăratul, covârşitorul obiectiv – cucerirea Ţării Româneşti,
obiectiv ce reprezenta apogeul întregii politici orientale de recuperare a regelui
Carol I Robert. Din crâmpeiele ştirilor cuprinse în diplomele regale, bulele papale
şi cronici se poate înţelege că întemeietorul dinastiei angevine din Ungaria,
maturizat în spiritul drepturilor Sfintei Coroane şi îndemnat de sfetnicii săi, va fi
conceput planul întinderii regatului maghiar spre Dunărea de Jos. Momentul ales
pentru înfăptuirea sa, după restabilirea autorităţii regale în Transilvania, a coincis
însă, dramatic, cu etapa de apogeu a stăpânirii marelui han de la Saray, Őzbeq
(1312–1342). Indus în eroare asupra ponderii succeselor sale împotriva
contingentelor de frontieră sud-est carpatice ale împărăţiei tătare, ca şi de impactul
înfrângerii române de la Velbujd, Carol I de Anjou a declanşat, imprudent, în 1330,
războiul pentru Ţara Românească şi Dunărea de Jos. Sensul decisiv al confruntării
răzbate, aluziv, dar nu mai puţin semnificativ în diploma regelui Ludovic I de
Anjou din 24 aprilie 1351, unde se pomeneşte că „Basarab, cu o vicleană
necredinţă şi o semeţie vrednică de osândă, s-a aruncat cu duşmănie asupra tatălui
nostru – domnul său natural – cu toată puterea sa şi a vecinilor păgâni şi cu
mulţimea adunată a altor necredincioşi ai tatălui nostru, poftind şi din suflet dorind
să curme dintr-odată zilele numitului nostru tată” („Bozorab quadam subdolosa
infidelitate et damnabili presumtuositate se contra eundem patrem nostrum,
tanquam suum dominum naturalem, cum tota sua potentia et vicinorum
paganorum, ac aliorum eiusdem patris nostri infidelium aggregata caterva, diem
extremum predicti patris nostri claudere ex abrupto cupiens, et animo desiderans
ahhelanti hostiliter obiecisset”– s.n. S.I.)59
Anul 1330 a reprezentat astfel momentul de cotitură al domniei lui Carol I
Robert. Înfrângerea categorică în Ţara Românească a pus capăt „programului” său
57
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pentru Dunărea de Jos şi „in finibus Tartarorum”. Ultimul deceniu al vieţii şi
domniei primului angevin din Ungaria a fost consacrat orizonturilor adriatice,
reunirii coroanelor ungară şi napolitană, şi celor nord-estice, unirii coroanelor
ungară şi polonă.
Doar în anul 1334, profitându-se de contextul declanşării unei noi Cruciade şi
probabil cu fondurile astfel obţinute, s-a putut ajusta frontiera „bănăţeană”, vechiul
aţâţător la război de la 1330, Dionisie Szécsi, fiind menţionat la 19 mai şi 22 iunie
1335 ca ban de Severin60. Sensul probabil al acestei titulaturi l-a intuit Nicolae Iorga
încă din 1915 – „e cu putinţă şi o dedublare a Banatului, o parte rămâind ungurilor,
dar cetatea fiind acum domnească”61. Acum se va fi produs fixarea frontierei dintre
regatul Ungariei şi Ţara Românească, o măsură regală de securitate, necesară pentru
libertatea acţiunilor politice şi militare spre alte orizonturi.
Ö
Victoria românească din noiembrie 1330 – obţinută cu o participare mai mult
sau mai puţin semnificativă a „vecinilor păgâni” – lăsa principatul lui Basarab I
singur în faţa puterii Hoardei de Aur. În ultimul deceniu al stăpânirii marelui han
Őzbeq, Hoarda avea să revină în forţă la Dunărea de Jos, pregătind, la cumpăna
deceniilor patru şi cinci ale secolului al XIV-lea, supremul asalt asupra
Constantinopolului şi Strâmtorilor. Moartea lui Őzbeq în 1342 a anulat în ultimul
moment acest mare proiect de dominaţie pontică.
În acelaşi an murea şi regele Carol I al Ungariei. Fiului şi urmaşului său
Ludovic I de Anjou îi va fi dat să reia politica transcarpatică şi antimongolă, unde
regele Carol Robert eşuase lamentabil în noiembrie 1330.
THE BATTLE OF POSADA (9–12 NOVEMBER 1330).
A CONTRIBUTION TO THE CRITICAL APPROACH TO EARLY
WALLACHIAN HISTORY SOURCES
Abstract
By a comparative study of the Illuminated Chronicle and the Hungarian
Chronicle of Heinrich von Mügeln the present paper demonstrates that the story of
Charles I of Hungary’s reign narrated in these chronicles dates from before 1361,
when the famous Meistersinger – von Mügeln – offered his work to Rudolf
archduke of Austria. Most probably the version of the Illuminated Chronicle
including also the so-called Hungarian-Romanian battle of Posada (9–12
60
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November 1330) was written before 1333 by a Franciscan friar named John, King
Charles’ envoy to the Holly See in 1331 with the report of the battle.
The hypothetic localization of this battle in the Banat of Severin, based on a
document from November 1332 is rejected, this document being a relation of the
first Romanian-Hungarian battle at the beginning of the Hungarian invasion in
Wallachia (September 1330).
The accounts of the Arges castle siege and the final battle (9–12 November
1330) present in two other royal diplomas (16 March 1331, 17 October 1337) offer
the necessary data for the localization of the battle in the upper Arges strait
mountain valley dominated by the Arges castle lying north of Curtea de Arges, the
princely Romanian residence. Because near the Arges castle was an ancient
Romanian mountain guard (a “posada”) it is possible to conserve the name of the
battle of 9–12 November 1330 suggested by Nicolae Iorga: the battle of Posada.

ANEXE

Fig. 1. – Bazinul superior al Argeşului cu cetatea de la Poienari (cetatea Argeşului) şi Posada
Argeşului – harta la scara 1:100 000, ridicare a Serviciului Geografic al Armatei.
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Fig. 2. – Drumul de sub cetatea Poienari deschizându-se spre Curtea de Argeş.

Fig. 3. – Drumul de sub cetatea
Poienari în amonte.
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Fig. 4. – Cetatea Poienari pe stânca aproape înconjurată de râul Argeş.
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CULT ŞI ETNIE

OTOMANII ŞI HABSBURGII. DIPLOMAŢIE ŞI CONFESIUNE.
DOUĂ DOCUMENTE OTOMANE DIN 1616
NAGY PIENARU

Tema complexă a relaţiilor multiple dintre otomani şi habsburgi a fost
abordată de numeroşi istorici a căror activitate academică a produs o bogată
literatură de specialitate. Studii generale şi speciale s-au focalizat asupra evoluţiei
raporturilor diplomatice din primele decenii ale veacului al XVII-lea şi au trasat
liniile directoare ale negocierilor premergătoare şi ulterioare tratatelor de pace
otomano-habsburge din acest interval1.
Deoarece scoaterea la iveală a unor noi surse constituie premisa esenţială
pentru impulsionarea investigaţiilor istorice publicăm două documente otomane
referitoare la culisele negocierilor otomano-habsburge din primăvara anului 1616.
În orice caz, este de sperat că în acest domeniu complicat al diplomaţiei şi
confesiunii în care s-au înrădăcinat mituri, lămurirea unor cazuri particulare va
permite emiterea unor concluzii mai nuanţate şi revizuiri salutare2.
Cantonaţi la Viena, la 7 aprilie 1616, plenipotenţiarii Ahmed Kethuda şi
Gaşpar Graţiani, în numele sultanului Ahmed, i-au adresat a scrisoare împăratului
1
Sunt remarcabile contribuţiile elaborate de Manfred Stoy, Das Wirken Gaspar Gracianis
(Graţianis) bis zu seiner Ernennung zum Fürsten der Moldau am 4. Februar 1619, în „Südost –
Forschungen”, t. XLIII, 1984, p. 49–122; Karl Nehring, Adam Freiherrn zu Hebersteins
Gesandtschaftreise nach Konstantinopel. Ein Beitrag zum Frieden von Zsitvatorok (1606), München,
1983; idem, Adam Wenner. Tagebuch der Kaiserlichen Gesandtschaft nach Konstantinopel. 1616–
1618, München, 1984; Cristina Feneşan, Die Bemühungen Siebenbürgens als Friedensvermittler
zwischen Habsburg und der Pforte 1605–1627, în vol. Habsburgish-osmanische Beziehungen.
Relations Habsbourg – ottomanes. Wien, 26. – 30. September 1983. Colloque sous le patronage du
Comité International des Etudes Pre-ottomanes et Ottomanes, ed. A. Tietze, Wien, 1985, p. 145–159;
Elisabeth Mayr Hern, Habsburgische Türken politik 1606–1648, Salzburg, 1987; Jan Paul
Niederkorn, Die europäischen Mächte und der „Lange Türkenkrieg” Kaiser Rudolfs II (1593–1606),
Wien, 1993; Markus Köhbach, Çasar veya Imparator? Jitvatorok Antlaşması’ndan (1606) Sonra
Roma Kayserleri’nin Osmanlılar Tarafından Telâkkubu Hakkında, în „Tarih Dergisi”, 2002, nr. 37,
p. 159–169; Ileana Căzan, Negocieri şi tratate de pace (1615–1627) între Casa de Austria şi Imperiul
Otoman, în „Revista istorică”, t. XV, 2004, nr. 5–6, p. 195–206.
2
Vechea teză privind mitul preponderenţei franceze şi al caracterului exclusiv al patronajului
Franţei asupra Locurilor Sfinte a fost amendată de Géraud Poumarede, Les limites du patronage
français sur les Lieux Saints. Autour de l’installation d’un consul à Jerusalem dans les années 1620,
în „Revue d’Histoire de l’Eglise de France”, t. 92, 2006, nr. 228, p. 73–116.
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Matthias. Prin misiva oficială, parafată de ambii negociatori otomani, emitenţii îi
făgăduiau adresantului că vor colecta personal danii „din ţara noastră de la
puternicul nostru padişah şi de la marii viziri şi de la alţi milostivi”, în beneficiul
bisericii amplasate pe colina oraşului Krems. În această localitate, riverană Dunării,
situată în amonte de Viena, Adolf von Althan, baron liber de Goltburg şi
Mursteten, restaurase un edificiu sacru care purta hramul Sfintei Fecioare Maria.
Adolf von Althan, recent convertit la catolicism, denumit în misivă „vechiul nostru
prieten” deoarece manevrase ca artizan şi partizan al păcilor din 1607 şi 1615,
încredinţase stabilimentul monahal călugărilor iezuiţi. Contrar mentalităţii politice
otomane care asimila pe membrii corpului iezuiţilor drept o coloană a V-a,
acuzându-i uneori pe drept, alteori pe nedrept de spionaj, Ahmed chehaia şi Gaşpar
Graţiani remodelau în scris rosturile binefăcătoare, pastorale, transconfesionale ale
iezuiţilor: „ei se obosesc rugându-se după obligaţia lor pentru întreg neamul
omenesc, de orice religie şi naţie ar fi, ca cei ce se află pe drumul cel drept să
rămână în dreptate, deoarece cei ce au apucat-o pe drumul stricării devin păcătoşi”.
Epistola din 7 aprilie 1616 a fost succedată la scurtă vreme de una care nu
poartă data emiterii, dar o menţionează pe prima. Cea de-a doua, în conexiune
tematică şi temporală cu precedenta misivă, reiterează atât libertatea cultului
catolic în Imperiul Otoman, cât şi permisiunea acordată credincioşilor de a restaura
locurile de cult, cu obiectivul: „ca ei să fie liniştiţi în ele şi să-şi facă rugăciunile”.
„În ţările noastre – adică în spaţiul geografic otoman – există câteva mii de
mănăstiri şi biserici”, se arată în document, ceea ce constituie un indicator statistic
al toleranţei lor confesionale. În final, semnatarii revin asupra angajamentului
asumat în prima scrisoare, referitor la biserica din Krems: „am promis că şi la noi şi
în toate ţările noastre, menţionata biserică a Romei şi preoţii săi să fie respectaţi în
zilele domniei măreţului nostru padişah şi să nu fie supăraţi, deoarece sunt ocrotiţi
mereu din partea onorată a dreptului nostru padişah”.
Oferta lansată de ambasadorii otomani, anume de a strânge donaţii în lăuntrul
hotarelor imperiului, în primul rând de la eşalonul cârmuitor al statului musulman,
în beneficiul unei comunităţi de iezuiţi din afara fruntariilor, depăşea spiritul şi
litera articolului VII al tratatului din vara anului 16153.
Nu ştim dacă soluţia promovată de Ahmed chehaia şi Gaşpar Graţiani, cel
puţin atipică deoarece nu cunoaştem un caz legal similar în istoria turcilor de
transfer în exterior al unor sume de bani în contul unui lăcaş nemusulman situat în
Dar ül-harb, a avut girul capului cultului islamic printr-o sentinţă (fetva) emisă de
şeyh ül-Islam Mehmed Esad Efendi4.
3

L. Fekete, Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy 1606–1645,
Budapest, 1932, doc. 2, p. 213–222.
4
Pentru sentinţe legale (fetva) emise la începutul veacului al XVII-lea vezi documentele
inedite puse în circulaţie de Viorel Panaite, Western Merchants and Ottoman Law. The Legal Section
of the Turkish Manuscript No. 130 from the Bibliothèque Nationale in Paris, în „Revue des Etudes
Sud-Est Européennes”, t. XLV, 2007, nos. 1–4, p. 45–62.
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Pare mai credibilă supoziţia identificării promotorului gestului insolit în
persoana abilului beylerbey de Buda, Kadizade Ali Paşa, care a acţionat în conivenţă
cu decidentul din Istanbul. Dregătorul otoman, un renegat cu înclinaţii filocatolice,
beneficiind de prietenia intimă şi încrederea totală a sultanului, reinstalat pentru a
patra oară la Buda în octombrie 1614, avea comanda întregului hotar occidental şi
misiunea de a superviza negocierile cu habsburgii5. Implicarea sa deschisă şi directă
în tratative e relevată de faptul că însuşi negociatorul şef al părţii otomane, Ahmed
Khetuda, era reprezentantul (chehaia) comandantului din Buda.
Autorităţile otomane, duplicitare şi realiste în problema confesiunii
comunităţilor de zimmi (nemusulmani) şi celor cu statut de mustemen (străini
protejaţi), cu drepturi religioase şi juridice recunoscute de dreptul islamic, prin
concesia din aprilie 1616 care practic încalcă toleranţa acceptată de şeriat6, au
urmărit un ţel imediat: de a scoate la liman pertractările cu habsburgii, deseori puse
în impas şi tergiversate de ultimii, prin captarea bunăvoinţei influentului inamic
notoriu. Consilierul imperial colonelul Adolf von Althan fondase o confrerie de
cavaleri animaţi de idealul cruciadei antiotomane, asociaţie paramilitară care
ulterior, prin contopire cu organizaţii similare, va forma sub cupola Vaticanului
societatea „Miliţia Creştină”. Organizaţia internaţională avea ramificaţii solide în
lumea catolică, în centre care în anii 1615 şi 1616 au întreţinut legături subversive
cu insurgenţii din Balcani, emirul druz, rebelul din Liban, Fahreddin, şahul Abbas
al Persiei şi pretendentul de stirpe osmană, convertitul prinţ Yahia7.
Tentativa de conciliere s-a produs într-o etapă de aflux al catolicismului.
Iezuiţii, braţul activ al acestei confesiuni, deja erau implementaţi chiar la Istanbul8
şi reveneau în areale dependente de Poarta otomană. Patriarhul unionist Timotei II
instala în posturi de conducere pe adepţii săi şi participa activ la controversele
ridicate de prezenţa iezuiţilor.
Principele Transilvaniei, calvinul Gabriel Bethlen, a abolit în 1615 sancţiunea
de expulzare a iezuiţilor, care curând s-au aşezat în câteva centre urbane ale
5

Informaţii detaliate asupra ascensiunii lui Ali Paşa, obţinute de la un membru al anturajului
său, în Journal et correspondance de Gédoyn „le Turc”, consul de France à Alep. 1623–1625, ed. A. Boppe,
Paris, 1909, p. 137–140.
6
Rudi Paret, Toleranz und Intoleranz in Islam, în „Speculum”, t. XXI, 1971, p. 344–365.
7
C. Göllner, La Milice Chrétienne, un instrument de croisade au XVII-e siècle, în „Melanges
de l’Ecole Roumaine en France”, t. XIII, 1935–1936, p. 59–118. D.M. Vaughan, Europe and the
Turk. A. Pattern of Alliances. 1350–1700, Liverpool, 1954, p. 212–236; W. Leitsch, Père Joseph und
die Pläne einer Türkenliga in den Jahren 1616 bis 1625, în vol. Habsburgish-osmanische
Beziehungen, p. 161–169; Ştefan Andreescu, „Sultanul Jahja” şi Radu Vodă Mihnea: un episod din
istoria Mării Negre în veacul XVII, în „Revista istorică”, t. II, 1991, nr. 11–12, p. 679–699 (retipărit
în idem, Din istoria Mării Negre (Genovezi, români şi tătari în spaţiul pontic în secolele XIV–XVII),
Bucureşti, 2001, p. 236–260).
8
Iezuiţii s-au stabilit în 1609 la Istanbul şi ulterior, definitiv, în 1627 în Siria, Francesco de
Borja de Medina, Legación Pontificia a los Siro-ortodoxos, 1583–1584. Las relaciones de Ignacio de
las Casas de la Compañia de Jesus, în „Orientalia Christiana Periodica”, t. LV, 1989, nr. 1, p. 155.
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Principatului9. Aserţiunile generale prezente în literatură conform cărora otomanii
prin vocaţie au fost mai puţin toleranţi faţă de catolici, că au susţinut credinţa
ortodoxă şi protestantă ca o contrapondere de frânare a celei catolice, că au manevrat
în direcţia acutizării disensiunilor interconfesionale din imperiu şi din lumea creştină,
trebuie puse în oglindă cu cazuri izolate de favorizare a ritului catolic.
Credem că rămâne justă opinia, confirmată de surse documentare, conform
căreia între comunităţile religioase biserica ortodoxă greacă ocupa poziţia cea mai
puternică, instituţia fiind aproape independentă de administraţia de stat, păstorind
ferm pe credincioşii săi ortodocşi10.
Interese majore politice, dar mai ales economice, l-au impulsionat pe sultanul
Ahmed, cel care a oficializat în 1612 relaţii speciale cu Olanda protestantă, să
devină mai tolerant faţă de anumite comunităţi catolice. Coloniile de raguzani au
obţinut un privilegiu sultanal cu prevederi confesionale11. Prin firmanul din vara
anului 1603, reînnoit în anii 1613 şi 1617, acordat genovezilor din Galata, Ahmed
se angaja: „nu le voi lua bisericile şi le voi face moschei, dar nici <ei> nu vor face
noi biserici” (kilisarum alub mescid etmiyem bunlar dahi yeni kilisa yapmiyalar)12.
O icoană partizană a situaţiei nemusulmanilor din imperiu ne este oferită de
emisarul ardelean Nagy Szabó Ferencz, călător la Istanbul în 1614, care a descris
situaţia confesională din capitala de pe malurile Bosforului prin comparaţie cu cea
din Transilvania: „oricine vrea, poate pricepe: că turcii nu stingheresc pe nimeni, nici
în credinţă şi nici în biserică, ci fiecare să creadă şi să se ţină de ce vrea: dar altuia
să-i deie pace, pe nimeni să nu-l batjocorească şi să nu dispute, că cel de va fi prins
cu asta, pentru asta va muri; deie-şi numai haraciul către împărat şi să ţie ce vrea
atunci – nimeni nu-l împinge cu de-a sila să se turcească [s. autoarei traducerii].
Acolo dară, în Galata, lângă Constantinopol, se află ţărmul râpos; între ele se afla
un oraş de italieni, care şi acum locuiesc acolo, în deplină bună înţelegere, dar sunt
amestecaţi totuşi cu turci. Acum au şi turcii moscheie, dar şi creştinii îşi îndeplinesc în
pace slujba demnezeiască în biserica lor, precum şi turcii, în moscheia lor. Pe deasupra
şi alte naţii, cum sunt: greci, armeni, evrei şi georgieni – îşi ţin fieştecare rânduiala lor.
În împărăţia turcească, creştinii o duc negreşit mai bine, decât aici”13.
9

Lucian Periş, Le Missioni Gesuite in Transilvania e Moldavia nel Seicento, Cluj-Napoca,
1998, p. 74–82.
10
Zdenka Veselá-Prenosilová, A propos de la protection exercée par le gouvernement ottoman
sur le monastère de Ste Cathérine au Sinai, în „Archiv Orientálni”, t. 37, 1969, p. 326.
11
Într-un raport întocmit în 1607 de Don Antonio Velislavi şi Don Ignazio Alegretti, vizitatori
apostolici în zone locuite de catolici, se preciza că „li signori di Raguza, che con mezzo di loro
imbasciadori et mercanti ottenghino dal Gran Turco, un privilegio al vescovo di poter essercitare il suo
offitio et visitare quelle provincie senza travaglio et impedimento”, Litterae misionariorum de Hungaria
et Transilvania (1572–1717), vol. I, ed. István György Tóth, Roma-Budapest, 2002, doc. 11, p. 126–129.
12
Firman publicat de Mahmut S. Şakiroğlu, Fatih Sultan Mehmet’in Galatahlara verdigi
Fermanın Türkçe Metinleri, în „Tarih Araştırmaları Dergisi”, t. XIV, 1982, nr. 25, p. 217–219.
13
Memorialul lui Nagy Szabó Ferencz din Tîrgu Mureş (1580–1658), ed. Ştefania Gáll
Mihăilescu, Bucureşti, 1993, p. 164. Călătorul enumeră 12 biserici, inclusiv deţinătorii lor, situate în
cartierul Pera (Galata) şi în situl vechiului Constantinopol: Sf. Maria (dominicani); Sf. Maria
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Geneza neaşteptată a stratagemei confesionale din aprilie 1616 îşi are
originea în surparea bruscă a proiectului derulat de sultanul Ahmed de a tranşa pe
cale militară competiţia cu şahul Abbas, pornit cu obiectivul de a redobândi
teritoriile pierdute prin pacea din 1612. Mutaţia strategică spre Est necesita
neutralizarea Imperiului Habsburg, iar succesul campaniei de revanşă, declanşată
în mai 1615 sub comanda marelui vizir Kara Mehmed Paşa, era dependent de
funcţionarea fără cusur a mecanismelor logistice de susţinere a războiului dificil şi
costisitor din Orient.
Destinul expediţiei din răsărit era condiţionat de gradul de împlinire
concomitentă a trei cerinţe esenţiale: concentrarea trupelor europene pe frontul
asiatic; asigurarea aprovizionării ritmice a contingentelor cu furaje şi alimente,
inclusiv din Moldova şi Ţara Românească, pe trasee directe şi ieftine prin Marea
Neagră; suportul militar masiv al tătarilor din Hanatul Crimeii. Aceste calcule
logistice întocmite în auspicii europene favorabile, care au plecat de la premisa că
previzibila pace cu habsburgii va permite mutarea combatanţilor din Rumelia în
Anatolia, au devenit inoperante din cauza dezintegrării sistemului otoman de
securitate în punctele vitale dispuse pe hotarul său septentrional. Brusc, în
conjunctura nefavorabilă a împotmolirii expediţiei din răsărit, au apărut şi s-au
acutizat două probleme corelate: răsturnarea voievodului fidel din Moldova şi un
nou val de atacuri nimicitoare diriguite de piraţii cazaci.
În noiembrie 1615, Alexandru Movilă susţinut doar de câţiva mari nobili
poloni l-a biruit pe Ştefan Tomşa şi a ocupat tronul Moldovei. Tentativele imediate
ale depusului voievod de a recupera scaunul, organizate în pripă cu suportul
comandanţilor otomani din regiune şi al tătarilor crâmleni, au eşuat.
Cazacii, a căror forţă de lovire crescuse sub protecţia Poloniei, destinaţi de
propulsator să constituie o barieră terestră contra atacurilor pustiitoare ale tătarilor
crâmleni, deveniseră o putere navală, piraţii dominatori ai bazinului Mării Negre.
Coborând pe Don şi Nipru, cazacii controlau rutele maritime prăduind navele
comerciale şi au extins aria lor de jaf asupra marilor porturi. În 1612 a căzut pradă
atacului cazac perla Mării Negre, portul Cafa, iar peste doi ani limanul Trapezunt14,
schela de aprovizionare a taberelor militare din răsărit. Hoţii mării cu şăicile lor au
urcat în amonte pe Dunăre jefuind în 1615 corăbiile negustoreşti care navigau între
Silistra şi Nicopole15. În primăvara anului următor cazacii au prăvălit din nou în
Marea Neagră, devastând oraşele litorale de pe faţada vestică a acesteia16.
(franciscani); Sf. Petru (dominicani); Sf. Gheorghe (dominicani); Sf. Nicolae (dominicani); Sf. Francisc
(franciscani); Sf. Benedict (iezuiţi); Sf. Anton (franciscani); Sf. Ana (comunitari); Sf. Sebastian
(comunitari); Sf. Xenodium (ioaniţi) şi Preafericita Maria.
14
Naîmâ târihi, ed. Z. Danışman, vol. II, Istanbul, 1963, p. 657–658.
15
Gemil Tahsin, Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta otomană în documente turceşti (1601–
1712), Bucureşti, 1984, doc. 65, p. 170–171.
16
Hurmuzaki, Documente, vol. I/supl. 1, doc. CCLXV, p. 172–175.
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Reacţia otomanilor de a stârpi pirateria prin întreţinerea unor flotile speciale
care patrulau în Marea Neagră şi pe Dunăre şi de a consolida fortăreţele dispuse la
porţile de intrare în mare nu a avut efectul scontat. Într-un raport (telhis) al marelui
vizir Yemişçi Hasan Paşa, cetatea Oceakov (Özü) era desemnată ca: „o cetate ce
reprezenta cheia întregii Mări Negre şi a malurilor Dunării” (Özi kalesi bir kaledir ki
cümle Karadeniz’in ve Tuna yalılarınun kilidi vaki olmuştur)17. Deşi s-au cheltuit
sume uriaşe pentru fortificare şi creşterea puterii lor de foc, totuşi întăriturile de la
gurile Niprului nu au fost operative. La fel de ineficiente şi scumpe au fost şi
cheltuielile ridicate de activitatea flotei Dunării 18. Cazacii provocau pe de o parte o
risipă de fonduri şi, pe de altă parte, pagube imense irecuperabile19. Informat pe
deplin asupra colapsului naval otoman în faţa escaladării de cazaci a războiului
maritim în Marea Neagră, Pietro Della Valle, aflat în Persia, a negociat o alianţă
transpontică între şahul Abbas şi cazacii invincibili20.
Pierderea Moldovei ca element stabil al securităţii nordice şi ca furnizor
strategic al frontului oriental, anchilozarea porturilor şi a schimburilor negustoreşti
din cauza insecurităţii rutelor maritime din Pont, deturnarea tătarilor crâmleni de la
preconizata expediţie asupra Iranului spre hotarele Moldovei, dar şi spectrul
periculos care se profila, de conexare a focarelor rebele septentrionale cu forţa
inamicului şiit, au silit Poarta otomană să-şi modifice ordinea ţintelor diplomatice
şi militare. Recuperarea Moldovei a devenit obiectivul prioritar. Pasul diplomatic
preliminar l-a constituit degajarea Imperiului Habsburg de ţelul otoman preconizat.
Pentru a scoate din impas jocul diplomatic cu habsburgii, otomanii au oferit la
7 aprilie prin pionul lor, G. Graţiani, un avantaj partenerilor lor. Mutarea s-a
dovedit eficientă şi cu urmări imediate.
La sfârşitul lunii aprilie 1616, negocierile otomano-habsburge – în cadrul
cărora s-a reuşit după îndelungi pertractări să se stabilească de comun acord
modalitatea şi durata de punere în aplicare a unor clauze incluse în tratatul din vara
anului 1615 – s-au finalizat printr-un acord definitiv parafat de Ali Paşa şi Adolf
von Althan. Profitând de dificultăţile otomanilor, habsburgii l-au „capturat” pe
Graţiani, prin promisiunea de a-l recomanda la sultan pentru a fi numit domn în
17
Cengiz Orhonlu, Osmanlı Tarihine Âid Belgeler. Telhisler (1597–1607), Istanbul, 1970,
doc. 88, p. 78–79.
18
Numai în anul financiar 1608–1609 pentru echiparea flotei destinate special apărării Dunării
de atacurile piraţilor cazaci s-a cheltuit suma de 1.212.214 akçele, Y. Öztűrk, Osmanlı hakimiyetinde
Kefe (1475–1600), Ankara, 2000, p. 80.
19
După o ştire pusă în evidenţă de Ştefan Andreescu (Reacţii contra dominaţiei otomane
asupra Mării Negre în prima jumătate a secolului al XVII-lea: alianţa între cazaci şi tătari, în idem,
Din istoria Mării Negre, p. 289), la sfârşitul anului 1613, otomanii solicitau despăgubiri Poloniei,
pentru pagubele pricinuite de cazaci în ultimii trei ani, în valoare de 5 milioane monezi de aur.
20
Voyages de Pietro Della Vallé gentilhomme romain dans la Turquie, l’Egypte, la Palestine,
la Perse, les Indes Orientales, autres lieux, vol. III, Rouen, 1745, p. 253–271.
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Moldova – deoarece lucrase „zi şi noapte” (Tag und Nach) în tratativele de pace21 –, cu
misiunea de a neutraliza Poarta otomană în conflictul pentru Istria şi Friul iscat
între Imperiul Habsburgic şi Veneţia. Adolf von Althan spera ca prin acelaşi
mijlocitor să obţină acceptul sultanului pentru instalarea lui Georg Hommanay pe
tronul Transilvaniei22.
După neutralizarea Poloniei, Poarta a reuşit să rezolve criza moldovenească.
În iulie otomanii secondaţi de munteni şi tătari crâmleni au intervenit în Moldova,
unde l-au instalat pe docilul Radu Mihnea, voievodul Ţării Româneşti.
Pentru îndeplinirea misiunii lor, atât croatul Graţiani, cât şi Ahmed Kethuda
au fost recompensaţi. Primul nu a ajuns imediat, cum spera, domn în Moldova, ci
guvernator al insulelor Naxos şi Paros, iar al doilea a fost promovat ca sancakbeğ
de Kanizsa şi ulterior, după câteva luni, paşă de Buda.
În lumea catolică s-a propagat faima lui Gaşpar Graţiani pe două coordonate
opuse, fie ca adversar potent şi periculos, fie ca partener util şi preţios. În
decembrie 1617, papa Paul V l-a gratulat pe G. Graţiani pentru pietatea sa şi
eforturile cheltuite în direcţia creşterii prezenţei catolice în hotarele Imperiului
Otoman23. Având multiple atuuri pe care le-a utilizat cu abilitate în activitatea sa
diplomatică, G. Graţiani a reuşit pe de o parte să-l determine pe sultanul Ahmed să
emită ordine formale de protejare a catolicilor pentru a fi judecaţi corect de
autorităţile locale şi, pe de altă, pe Pontiful din Roma să adopte măsuri imediate de
disciplinare a şefilor spirituali ai ordinelor catolice, implicaţi în spaţiul otoman în
acţiuni contrare dogmei creştine24.
Un renume postum a circulat în sfera diplomaţiei.
Gaşpar Graţiani în cursul multiplelor negocieri otomano-habsburgice, purtate
în intervalul 1615–1618, a impus o inovaţie în protocolul diplomatic otoman.
Primit în audienţe solemne la împărat ca ambasador al Sublimei Porţi, G. Graţiani
21

A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, vol. IX.
Acte şi scrisori (1614–1636), Bucureşti, 1937, doc. 67, p. 78.
22
Într-un raport din 24 aprilie 1616, trimis către William Trumbull se preciza: „have
dispatched Gratiani to Constantinople to frustrate the ministers of the Signory of Venice resident in
that city from gaining the good will of the Sultan to the prejudice of Archduce Ferdinand and of the
Emperor Himself, in these disputes and disturbances in Istria and Frioul. Count Altheim, counselor of
war and colonel of the Emperor is accompanying and assisting Sieur Homonnay, a Hungarian noble,
who with 10 or 12,000 men is attacking the prince of Transylvania in order to make himself master of
that country if he can and if the Sultan permits it”, G. Dyfnalt Owen, Manuscripts of the Marquess of
Downshire, vol. V Papers of William Trumbull the Elder September 1614 – August 1616, London,
1988, doc. 1017, p. 484–485.
23
A. Mesrobeanu, Nuovi contributi sul Vaivoda Gaspare Graziani e la guerra turco-polacca
del 1621, în „Diplomatarium Italicum”, t. III, 1934, doc. LV, p. 182.
24
G. Graţiani l-a reclamat pe episcopul din Bosnia care era acuzat, pe de o parte, de
neacordare a asistenţei spirituale decât membrilor ordinului franciscan şi, pe altă parte, de maltratarea
iezuiţilor trimişi de arhiepiscopul din Strigoniu, cu misiunea: „per conuertir gl’infideli et heretici, et
confirmar i Christiani et Cattolici di quelle parti” (ibidem, doc. XXXV, p. 176).
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din consideraţiune şi respect şi-a descoperit capul, o normă de conduită neuzitată în
lumea islamică. Acest precedent a fost invocat ca model uzual de comportare, drept
o convenţie asumată de otomani în raporturile interstatale, peste şapte decenii. În
anul 1689, prin medierea ambasadorului Olandei din Istanbul, s-a stabilit de comun
acord protocolul primirii la curtea imperială din Viena a solului Zülfikâr Paşa,
însoţit de Alexandru Mavrocordat (Iskerlertzade). Partea austriacă a solicitat
acceptarea a şase condiţii preliminare. A patra se referea la descoperirea capului
ambasadorului turc, motivând în scris gestul în atitudini anterioare, prin cuvintele:
„şi de la voi venind în ambasadă, Gaşpar Graţiani a stat fără acoperământ pe cap în
preajma Împăratului” (… ve elçilik ile gelen Garaçiyan Gaspar Çasarın huzurunda
kalpaksız durdılar)25.
Informaţia inclusă în scrisoarea din aprilie 1616 coroborată cu ştirea extrasă
din „Jurnalul de călătorie” (Sefaretname) al lui Zülfikär Paşa – un raport diplomatic
încă inedit – ne dezvăluie fărâme din calităţile viitorului domn al Moldovei, Gaşpar
Graţiani26. Un personaj gentil, un diplomat abil, un dreptcredincios fervent, un
poliglot, un promotor al unui experiment confesional şi, în fine, un novator al
sistemului diplomatic tradiţionalist al Imperiului Otoman, aflat într-o etapă de
declin economic şi derută politică.
Nu am depistat nicio ştire de confirmare a îndeplinirii promisiunii otomane
lansate la 7 aprilie 1616. În schimb este sigur că stilul barocului german utilizat în
arhitectura ecleziastică a receptat, izolat, o influenţă orientală, prin filieră turcă.
Datorită ornamentelor cu plăci de faianţă aplicate la mănăstirea din Kremsmünster
de către arhitectul Domenico Allio complexul monahal era asemuit către mijlocul
veacului al XVII-lea cu o „moschee”27.
Cele două documente, după ştiinţa noastră inedite, pe care le tipărim în
anexă, în transliterare şi traducere, îşi au originalele la Bibliothèque Nationale de
Paris, Dépôt de Ms. Fond Français 4694, fol. 89 şi 90, nos. 50 şi 51. Am utilizat
fotocopiile aflate la Biblioteca Academiei Române. Actele au fost semnalate
de Elvira Georgescu28, iar prima scrisoare a fost rezumată sumar de Mihail
25

Songül Çolak, Osmanlı devleti ile Avusturga ve müttefikleri arasındakı barış müzakerelerinde
(1689) Hollanda’nın arabuculuk girişimleri, în „Belleten”, t. LXXI, 2007, nr. 262, p. 945.
26
Manevrele lui ca negustor, agent dublu, diplomat şi domnitor au fost relevate, cu documente
inedite, de Andrei Pippidi, Hommes et idées du Sud-Est européen à l’aube de l’âge moderne,
Bucureşti – Paris, 1980, p. 87, 112–113 şi 147–150. Izvoare noi, de sorginte veneţiană, au fost puse în
evidenţă de Cristian Luca, Ţările române şi Veneţia în secolul al XVII-lea. Din relaţiile politicodiplomatice, comerciale şi culturale ale Ţării Româneşti şi ale Moldovei cu Serenissima, Bucureşti,
2007, passim, în special p. 71–83.
27
Karl Vocelka, Avusturya-osmanlı çekişmelerini dahili etkileri, în „Tarih Dergisi”, 1978,
nr. 31, p. 27.
28
E. Georgescu, Trois princes roumains et le projet de croisade du duc de Nevers, în „Revue
Historique du Sud-Est Européen”, an. XI, 1934, nr. 10–12, p. 330: „Deux en turc, datées de Vienne,
mars 1616, sont aussi au nom d’Ahmed, Kéchaia du Pacha de Bude, lui aussi ambasadeur du Sultan

9

Otomanii şi Habsburgii

91

Guboglu29, cu erori mecanice de datare şi de alterare a conţinutului. Documentele
sunt redactate de scribi diferiţi, în tipuri de scriere divani. Cuvintele nu sunt
vocalizate. Probabil semnăturile din cea de a doua scrisoare sunt manu propria,
dacă avem în vedere forma: Hırvat Graçian, aşa cum a semnat Gaşpar Graţiani şi
pe alte acte oficiale din anii 1615 şi 1616, deşi în cuprinsul lor numele său este
grafiat în varianta oficială: Gaşpar Graçiani.

ANEXA I

1.

Sultan-i selatin-i maşarık ve mağreb ve sahib-kıran zemin ve zaman ali menakib hakan-i
memalik-i feshiye Rum ve Arab ve Acem vâris-i evreng
2. Kaysar-ı Cem tac bahşi hüsrevan cihan zillu’llahi el-melik el-mennan sani Iskender Zülkarneyin
hadim ül-harameni eş-şerifeyin muazzam uş-şuayir
3. el-kabileyn eşrefü ul-buldan ve makin el-Kuds el-bekai ve el-mevatin Mekke-i mükerreme ve
Bekke-i muazzama ve Medine-i pür sekene münevvere-i müfahhamenün ve Kudsi şerifin hadimi
4. ve esas-i zülmü fesadın hadımı ve Ak Denizin ve Kara Denizin ve taht-i Kahire-i Mısr nadir ülasrun ve umumen Diyar-i Arabistanin ve vilaiet-i Habeş ve Zenğibarun
5. ve Yemen ve Aden Sananun ve dar üs-selam Bağdad ve Dimişk ve Şamın ve Tarabulus ve
Dulkadiriye ve Anatoli ve Sivas ve Karamanın ve Erze6. rum ve Trabuzan ve Diyarbekr ve Ruhha ve Mosul ve Şehrizül ve Kürdistan ve Gürcistanın ve
Eflak ve Erdel ve Boğdanın ve diyar-i tatar ve Keffe ve
7. Kırım ve Deşt ve Kıpçak ve Dağistanın ve mekkar-e Kayasırayi tacdar ve dar ül-mülük-ü kudum
ve kamkar olan mahmıye-i Kostantiniyye haniyan el-beliyyenin ve dar ül-gurur ve el-cihad
Cezair-i mağrib
8. ve Fas ve Tunus ve Tarablus ve Kıbrıs ve Rodos ve Kaysariye ve Amasye ve Basra ve Lahsa ve
külliya Rumlinin ve Bosna ve Budun ve Kanija ve Eğre ve Temeşvarın ve nice haric hayte tahrir
9. olan memalik ve ahsar ve mesalik-i aktarın padişahı ve şahinşahı Cemşid sipahi Keyhüsrev
destgahi Sultan Ahmed Han hüllide mülkihi ve ebbede saltanatı hazretlerinin
10. elçileri Ahmed Kethuda ve Gaşpar Graçiyan bu mübarek sulh ve salahiyi azametlü padişahımız
ve saadetlü Romma imparatorı mabeyinlerinde bitürmüşdür. Bu yazu ile cemi
11. dünya halkın havas amine bildürüb ne tarıkda ve ne milletde iseler itikad eylesünler çünki
malumumuz olmuşdur bundan akdem bazi eyü kimesneler Isa milletinden evvelki ve eski
12. kristiyan dininden kanğılar ki din hususunda Rım papayı baş ve din ulusı bilürler ol mübarek
Meryem ana ki Isa nasranenin anasıdır anun namına ve tazımine Kormos şehrinin
Ahmed auprès de l’empereur. On permet à Althan de construire et reconstruire à Krems une église au
nom de la Vierge en conformité avec le traité de 1615”.
29
M. Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, vol. II (1455–1829), Bucureşti, 1965, rez. nr.
205, p. 68: „1616 apr. 1 (1025 rebi I 20). – Act dat de croatul Gaşpar Graţiani (Gaşpar Gracian) şi
chehaia Ahmed, împuterniciţi (elci) ai sultanului Ahmed I, prin care confirmă că au întărit tratatul de
pace, delegat din partea Austriei Adolph Althan de Goldburg şi de Mürstetten. Totodată s-a discutat
tema libertăţii religioase, promiţându-se şi construirea de biserici pe pământul otoman, ceea ce vechiul
şeriat şi legislaţia lui Suleiman Magnificul nu permiteau. Sus-numiţii delegaţi din partea Porţii se obligă
să ocrotească bisericile creştine din împărăţia lor şi să nu se opună la construirea de edificii religioase”.
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13. bayırı üstünde Üştiriye vilayetinde kenisa binasine mübaşeret iden devletlü grof Adolf grof Altan
ve Goltburg ve Mürşteten Frayher bizim eski dostumuz yalnız
14. evvelki barışıkda heman değil bu barışıkda maen olub hala barışık idek saadetlü Romma
çasarının komişarıdır her milletinin asade hal olmasına çalişub çök ilin
15. itmişdır kendi saadetlü Romma çasarının ve hersek Leopold pişkopda Stursburğ ve Posavın
icazetleri ile bizzat kendi maliyle bir bina yapub Isanın şairlerinden
16. yejûviyye derler, anda sakin olmak içün mezkürleri getürdüb ol hayir niyet içün ki yerleri ve
gönülleri buradan cemi mahluki var ide Allaha şükürler ve ibadetler idüb vacibi cümle dünya
17. halkı içün her ne dinde ve ne milletde olurlar ise anlar içün dua olunub çalışalar ve doğru yolda
olanlar doğrulukda kalub anlar ki yanlış yola gidüb günahkar olmuşlar. Hakk-i Te’ala kemale
18. keremine doğri yola getüre. Ve çünki malumumuz oldı mezbur Grofun hayir niyeti ve eyü eşreb
Allah yarar ve halka faidaludur. Biz dahi anun eyü niyetine göre layik görüb bu mektubla
19. ikdar iderüz ki hayir niyeti Allah katında kabul ola ve kaadir olduğumuz kadar Allah içün
mezbur kenisaya kurbanımızı ve sadakamızı virüz. Ve bu defa canibimizden virdügümüz kadar
herkez kadrü kadar vilayetimüze
20. varduğumuzda azametlü padişahımuz ve vüzera-i azam ve sair erbab-i kiram canibinden ve
vilayetimüzden mezkur kenisa içün sadaka cerr itdürüz. Ve mezbur Grofa bu hayirlu işi bitürmek
içün bize düşeni dirağ değildür.
21. Ana göre ve hem siz bu hayir işi bitürmeğe taaküb ide ziyade itikad içün esamimizi yazub
mührümüz ile mühürlendi.
Tahrıren fi 20 rebı ül-evvel sene 1025.
Azametlü ve devletlü padişahi alempenah
al-i Osman padişahınun
elçisi Gaşpar
Graçiyan

Azametlü ve şevketlü padişahi alempenah
al-i Osman padişahınun
elçisi olan Ahmed kethüda

TRADUCERE
Ahmed chehaia şi Gaşpar Graçiyan, ambasadori ai Măriei Sale sultanul Ahmed – dureze-i
stăpânirea şi veşnicească-i-se sultanatul! –, sultanul sultanilor Orientului şi ai Occidentului, stăpânul
destinelor pământului şi timpului, de înaltă origine, hakan al vastelor ţări ale Anatoliei şi Arabiei şi
Agemului, şi moştenitor al tronului Cezarilor şi al lui Djem, încoronatul Chosroilor mondiali, umbra
lui Allah Domnul şi Stăpânul, al doilea Alexandru cel Mare, slujitor al celor două oraşe sfinte [Mecca
şi Medina], al marilor triburi vaste, paznicul ţinuturilor şi al locurilor Ierusalimului etern şi al
veneratei Mecca şi al măritei Bekke şi al Medinei celei populate şi iluminate şi preaonorate şi
slujitorul Ierusalimului cel venerat, şi slujitor al bazelor împotriva tiraniei şi revoltei şi padişahul şi
şahinşahul ridicat ca Djemşid pe scaunul lui Keyhüsrev, al Mediteranei şi Mării Negre şi al tronului
Cairo-ului şi al Egiptului, raritate a veacurilor, şi de asemenea al Arabistanului şi al ţărilor Abisinia şi
Zanzibar şi Yemen şi Aden cu Sana şi al casei mântuirii Bagdad şi Damasc şi al Siriei şi Tripoli şi
Dulkadir şi Anatolia şi Sivas şi Karaman şi Erzurum şi Trapezunt şi Diyarbekir şi Ruha şi Mosul şi
Şehrizor şi al Kurdistanului şi al Georgiei, şi al Ţării Româneşti, al Ardealului şi al Moldovei, şi al
ţării Tătarilor şi Cafei şi Crimeii, şi al Deştului şi al Kipçakului şi al Dağestanului, şi hanul păzitului
Constantinopol, reşedinţă a Cezarilor purtători de coroană şi casă a domniei străvechi şi preavestite,
celei strălucite şi casă a mândriei, şi a războiului sfânt, apoi al Algeriei Occidentului al Marocului şi
Fes şi Tunis şi Tripolitania şi Cipru şi Rodos şi Kayseri şi Amasya şi Basra şi Lahsa, şi al întregii
Rumelii şi Bosniei şi Budei şi Kanizsa şi Eger şi al Timişoarei, şi al multor altor ţări şi cetăţi şi căi şi
comunicaţii, care nu mai sunt înscrise, care au încheiat această binecuvântată pace şi înţelegere între
puternicul padişah al nostru şi fericitul împărat al Romei.
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Fig. 1. – Documentul nr. I (Anexa I).
Ceea ce se comunică prin scrisoarea aceasta particularilor şi obştilor populaţiei întregii lumi,
de orice confesiune şi naţiune ar fi, să i se acorde crezare.
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După cum am aflat, odinioară unele persoane bune din prima comunitate a lui Isus şi cei care
sunt din religia veche creştină, în ceea ce priveşte credinţa îl recunosc ca şef pe Papa de la Roma şi
sunt neamul credinţei acesteia. În numele şi întru cinstirea Binecuvântatei Maica Maria, care este
mama nazarinenilor lui Isus, a început puternicul grof Adolf grof Altan de Goltburg şi Mürşteten,
vechiul nostru prieten, să construiască clădirea bisericii pe colina oraşului Krems din ţara Ştiriei, el
fiind nu numai la pacea de mai înainte, dar şi la această pace de asemenea, comisar al fericitului Cezar
al Romei, care făcu acum pace. Străduindu-se ca să redea liniştea fiecărei comunităţi religioase, a
făcut multe. El însuşi, cu permisiunea fericitului Cezar al Romei şi al herţogului Leopold, episcop de
Stürzburg şi Passau, a ridicat o clădire din banii lui. Aducând acolo pe slujitorii lui Isus numiţi iezuiţi,
i-a aşezat acolo, pentru ca aceia pentru bunele intenţii asupra locurilor şi sufletelor tuturor creaturilor
din acele părţi să înalţe lui Dumnezeu mulţumiri şi rugăciuni. Ei se obosesc rugându-se după obligaţia
lor pentru întreg neamul omenesc, de orice religie şi naţiune ar fi, ca cei ce se află pe drumul cel drept
să rămână în dreptate, căci cei ce au apucat-o pe drumul stricării devin păcătoşi. Din mila Domnului
Preaînalt vor fi aduşi pe calea dreaptă.
Şi când s-a mântuit, binefacerea menţionatului Grof şi bunătatea lui foloseşte lui Dumnezeu şi
este utilă pentru popor. Noi de asemenea socotind că e bine, în conformitate cu binefacerea lui, să
anunţăm prin această scrisoare că binefacerea lui va fi primită la Dumnezeu şi, după putinţele noastre,
pentru Dumnezeu vom da jertfele şi fidelitatea noastră menţionatei biserici.
Acum, după cât am dat de la noi, de fiecare dată după putere când vom ajunge, cu voia lui
Dumnezeu, în ţara noastră, vom strânge milă pentru menţionata biserică din ţara noastră de la
puternicul nostru padişah şi de la marii viziri şi de la alţi oameni milostivi.
Nu vom lipsi, în ceea ce ne priveşte pe noi, de a-l ajuta pe amintitul Grof să termine această operă
de binefacere. Drept aceea, voi de asemenea să urmăriţi şi voi săvârşirea acestei opere de binefacere;
pentru mai mare încredere am scris aici participarea noastră, sigilând-o cu peceţile noastre.
Scrisă la 7 aprilie 1616.
Ambasadorul puternicului şi fericitului
padişah al Casei lui Osman, refugiu mondial,
Gaşpar Graçiyan

Ambasadorul puternicului şi milostivului
padişah al Casei lui Osman, refugiu mondial,
chehaia Ahmed

ANEXA II
1.
2.
3.
4.
5.

Biz ki Mekke ve Medine ve Arab ve Acem al-i Osman padişahı sultan Ahmed han hüllide
mülkihi ve ebbede saltanatı ila yevmi eddin hazretlerinün istiklal ile olan elçileriyiz
çün kimalumumuz oldiği bu dünyada eski kiristiyan dininün ve ulusu ve başı ve hazreti Isa
nasaranınum vekili ve kayim-i-makamsız ve bu hususda
hazretinüze tazım ediyorlar ve cümle vilayetlerde hazreti Isaya riayet olunur ve bizüm
vilayetlerimizde niçe bin manastir ve kenisa olup ve içerinde kurator
ve papazlar vardur. Adaletlü padişahımızın canibi şeriflerinden mezkürler rağbet olunmayub
adetleri üzere ibadetlerin idiyorlar. Hala bu iki azim üş-şan padişahların mabeynlerinde
bitürilen sulh maddelerinde cümle al-i Osman padişahınum vilayetlerinde eski Roma dininde
olanlara icazet virilüb kenisalarin tamır ve termim idüb ve içlerinde sakin olub ibadetlerin
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6.

ideler. Kimesne rencide etmiye. Ve hazretinize malum ola ki bu bitürilen maddeleri dutturmak
müradimüzdür. Ve mukaddimele yazduğımuz suretnamede malumunuz olur nite ki biz izzetlü ve
saadetlü
7. Grof Adolf Altan de Goldburg de Mürşteten bizüm eski dostumuz mezbur dininün sevicişi
illetürmek zümresi içün ve halka hayirlu olmağiçün bir bina yapdurup ve ol
8. bina eski Rım dinine yapılmak içün kadır olduğumuz kadar yapdurmasına yardım iderüz. Ve bu
de’a virdüğimüz heman binaya cüzüsi başlamakdur. Amma va’ademüz olmuşdur bizde ve cümle
9. vilayetimizde mezkür Rım kenisasına ve içlerinde olan papazlara azımetlü padişahımızun
eyyam-i devletlerinde riayet itdirüb rencide itdirümeye zıra adaletlü padişahımızun canibi
10. şeriflerinden her vechile himayet olunur. Ve bu ahvalleri hazretinüze ve izzetinüze bildirmeğe
lazingelmeğin vilayetimizde bir hizmeti şerifinüz vaki olursa on işarına mevkufdur.
11. Daima hizmeti şeriflerinüzdeyiz.
Azimetlü al-i Osman padişahınun
elçisi olan Hırvat Gaşpar

Azimetlü al-i Osman padişahınun
elçisi olan Ahmed kethüda

TRADUCERE
Noi, care suntem ambasadorii cu depline puteri ai Măriei Sale padişahului Casei lui Osman în
Mecca şi Medina şi Arabia şi Persia, sultanul Ahmed han – dureze-i stăpânirea şi veşnicească-i-se
sultanatul până în ziua de apoi! – după cum ne este cunoscut, în lumea aceasta sunteţi capul vechii
credinţe creştine şi al neamului creştin şi locţiitorul şi caimacamul nazarinenilor Domnului nostru
Isus, şi Măria Voastră este venerată din pricina aceasta, şi precum în toate ţările i se închină
Domnului Isus, tot aşa în ţările noastre există câteva mii de mănăstiri şi biserici, şi în ele există
curatori şi preoţi. Din înalta parte a dreptului nostru padişah mai sus menţionatele nu sunt tulburate, ci
îşi îndeplinesc rugăciunile după obiceiurile lor.
În prezent, prin articolele păcii încheiate între aceşti doi înalt-onoraţi padişahi, acordându-se
permisiune tuturor celor care ţin de vechea credinţă romană în cuprinsul ţărilor padişahului Casei lui
Osman, se repară şi se restaurează bisericile ca ei să fie liniştiţi în ele şi să-şi facă rugăciunile.
Nimenea să nu fie supărat. Şi Măria Voastră să ştie că voinţa noastră este să respectăm aceste articole
încheiate.
Din scrisoarea ce am scris-o mai înainte vă este cunoscut precum că puternicul şi fericitul Grof
Adolf Altan de Goldburg de Mürşteten, vechiul nostru prieten, pentru ca să promoveze slujba
menţionatei credinţe şi ca să facă o binefacere poporului, a construit o clădire, iar noi ne străduim
după întreaga noastră putere să-l ajutăm ca acea clădire să fie destinată credinţei Romei vechi. Acum
se începe imediat construirea unei părţi a clădirii. Însă am promis că şi la noi şi în toate ţările noastre,
menţionata biserică a Romei şi preoţii săi să fie respectaţi în zilele domniei măreţului nostru padişah
şi să nu fie supăraţi, deoarece sunt ocrotiţi mereu din partea onorată a dreptului nostru padişah.
Comunicând Măriei Voastre şi Tăriei Voastre această stare de lucruri, dacă în ţara noastră s-ar
ivi vreo slujbă în onoarea voastră, să ne-o indicaţi. Suntem totdeauna în slujba voastră.
Croatul Gaşpar,
ambasador al puternicului
padişah al Casei lui Osman

Chehaia Ahmed,
ambasador al puternicului
padişah al Casei lui Osman
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Fig. 2. – Documentul nr. II (Anexa II).

THE OTTOMANS AND THE HABSBURGS. DIPLOMACY AND
DENOMINATION. TWO OTTOMAN DOCUMENTS OF 1616
Abstract
Two Turkish documents issued in Vienna on 7 April 1616 are published and
analyzed. The signatories, ambassadors Ahmed Khetuda and Gaşpar Graţiani, were
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committing themselves in the name of the Sultan to make a collection for the
benefit of the church of Krems, from the most prominent Ottoman political figures.
This church, dedicated to the Holly Virgin, underwent restoration work under the
supervision of Count Adolf Althan at the beginning of 1616, and was subsequently
given to Jesuit monks.
It is for the first time in the history of the Ottomans that a money transfer for
a Catholic church lying outside the borders of the empire was being officially
accepted. The underlying reason for the offer of April 1616 was to obtain the
collaboration of Adolf von Althan in the Ottoman-Habsburg negotiations, which
had come to a deadlock.
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CONTRAREFORMA LA CÂMPULUNG. NOI DOCUMENTE
(1635–1646)
ALEXANDRU CIOCÎLTAN

Cercetările întreprinse la Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale din
Bucureşti ne-au oferit posibilitatea de a identifica o serie de documente inedite,
păstrate în colecţia Microfilme Vatican care aduc informaţii noi cu privire la
acţiunea Contrareformei la Câmpulung în Ţara Românească în vremea domniei lui
Matei Basarab (1632–1654). Cele 11 documente anexate la sfârşitul studiului
înfăţişează convertirea la catolicism a comunităţii luterane din Câmpulung şi
problemele misiunii catolice din Ţara Românească în intervalul 1635–1646. Zece
documente au fost redactate în limba italiană şi doar unul în limba latină. Emitenţii
acestor documente sunt misionarii franciscani conventuali: Giovenale Falco,
Francesco da Castro, Vincenzio Berardi da Monte Ottone, Francesco Maria Spera
da Narni, Vincenzio de Valencia şi paharnicul principelui, Antonio da Via. Primii
patru sunt principalii actori ai activităţii catolice din Ţara Românească; conventualul
Vincenzio de Valencia era ministrul provincial al Transilvaniei, iar perotul Antonio
da Via a jucat un rol foarte important în sprijinirea misionarilor trimişi în ţară de
Sacra Congregaţie de Propaganda Fide.
1. FAZA PREMERGĂTOARE: ÎNCERCĂRI DE CONVERTIRE

Misionarii franciscani conventuali trimişi în Ţara Românească de Sacra
Congregaţie de Propaganda Fide au încercat să consolideze poziţiile precare ale
catolicismului din principat prin convertirea comunităţii luterane din Câmpulung.
O primă tentativă i-a aparţinut lui Andrea Bogoslavić care susţinea într-o
scrisoare din 20 august 1626 că ar fi convertit „circa 60 de case din Câmpulung,
luterani supuşi predicatorului de la Braşov”1. Această ştire a produs mare satisfacţie
secretarului Congregaţiei de Propaganda Fide Francesco Ingoli, care îi scria
misionarului la 27 noiembrie acelaşi an îndemnându-l să continue astfel de acţiuni2.
În 1628 Andrea Bogoslavić a fost îndepărtat din Ţara Românească din cauza unor
1
D. Găzdaru, Un aventurier dalmatin prin ţările româneşti în secolul VII, în „Buletinul
Bibliotecii Române. Studii şi documente româneşti”, vol. I (V), s.n., 1967/68, doc. IV, p. 64–65.
2
Ibidem, doc. VII, p. 67.

„Revista istorică”, tom XIX, 2008, nr. 1–2, p. 99–118
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scandaluri provocate de el, care au dăunat credinţei catolice. Franciscanul adresa
Congregaţiei de Propaganda Fide o scrisoare la 22 august 1631 în care afirma că în
absenţa sa din ţară comunitatea din Câmpulung revenise la luteranism3.
În locul lui Andrea Bogoslavić a fost trimis în Ţara Românească Pietro Paolo
Bruni, înlocuit în 1630 de comisarul Gregorio da Bari. Acesta din urmă locuia în
conventul din Târgovişte şi era preocupat de înălţarea unei biserici catolice în Bucureşti
şi de situaţia comunităţii luterane din Câmpulung. El solicita superiorilor trimiterea
unui alt franciscan în ţară care să ajute la convertirea luteranilor câmpulungeni, după
cum reiese din scrisoarea vicarului patriarhal din Constantinopol, Giovanni Mauri della
Frata, trimisă Propagandei la 15 februarie 16314.
La Roma misiunea din Ţara Românească şi Moldova era considerată de
secretarul Propagandei, Francesco Ingoli, drept foarte importantă. În viziunea sa,
misiunea trebuia întărită cu supuşi, stipendiul pentru misionari trebuia ridicat de la
100 scuzi pe an la 200 cel puţin pe următorii trei ani şi vicarul patriarhal trebuia să
trimită doi misionari conventuali învăţaţi pentru a-i converti pe schismatici şi
eretici5. Aşa se face că în februarie 1632 conventualii Angelo Petricca da Sonnino
şi Francesco Antonio da S. Felice pleacă din Constantinopol şi ajung în Ţara
Românească în ziua de Paşte6. Împreună cu Gregorio da Bari cei doi misionari au
înălţat în Bucureşti în 1632 cea dintâi biserică catolică. În acelaşi an însă biserica
din lemn a fost arsă în timpul tulburărilor care au precedat urcarea pe tron a lui
Matei Basarab7.
În 1632 Angelo Petricca da Sonnino a vrut să convertească comunitatea luterană
din Câmpulung dar s-a opus domnul Leon Tomşa (1629–1632), temându-se că
izgonirea predicatorilor luterani ar putea provoca fuga enoriaşilor saşi în Transilvania8.
Luptele pentru tronul Ţării Româneşti din acelaşi an i-au determinat pe cei
trei franciscani, Angelo Petricca da Sonnino, Francesco Antonio da S. Felice şi
Gregorio da Bari, să se refugieze în Moldova. Ultimul a revenit în ţară în primăvara
anului 1633 şi, cu sprijinul domnului Matei Basarab, a acţionat hotărât în vederea
aducerii în ascultarea Bisericii Romane a comunităţii luterane din Câmpulung,
3
Ştefan Andreescu, Mărturii inedite ale unor misionari catolici, în vol. Istoria românilor:
cronicari, misionari, ctitori (sec. XV–XVII), Bucureşti, 1997, p. 167–168.
4
D. Găzdaru, op. cit., doc. XX, p. 74–76.
5
Ibidem, p. 76.
6
Bonaventura Morariu, La Missione dei Frati Minori Conventuali in Moldavia e Valacchia
nel suo primo periodo, 1623–50, în „Miscellanea Francescana”, t. 62, 1962, fasc. I–II, p. 32–33.
7
Eugen Zuică, Appunti sulla missione del minore conventuale Gregorio da Bari nei Principati
Romeni della prima metà del XVII secolo, în vol. L’Italia e l’Europa Centro-Orientale attraverso i
secoli, ed. C. Luca, G. Masi şi A. Piccardi, Brăila, Venezia, 2004, p. 175–178.
8
B. Morariu, Series chronologica Praefectorum Apostolicorum antiquae nostrae Missionis in
Moldavia et Valachia durante saec. XVII et XVIII, Vatican, 1940, doc. III, p. 26–27; Şt. Andreescu, O
relaţie de „călători” străini în Ţara Românească şi Moldova din anii 1632–1633, în Românii în istoria
universală, vol. III, Izvoare străine pentru istoria românilor, ed. Şt.S. Gorovei, Iaşi, 1988, p. 53–54.
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comunitate păstorită de Ananias Benedicti şi Sárosi György, ambii hirotoniţi la
Biertan în Transilvania. Cei doi pastori luterani au dat o declaraţie de fidelitate faţă
de Biserica Catolică şi au recunoscut autoritatea misionarului franciscan9. Acesta îşi
informa superiorii de la Propaganda Fide despre mersul acţiunii de la Câmpulung. În
1634 Gregorio da Bari a fost ucis de tâlhari la sudul Dunării10 înainte de a putea
converti comunitatea luterană din Câmpulung. Eşua astfel încă o tentativă de
convertire la catolicism a saşilor luterani din vechea capitală a ţării. Prezenţa
misionarilor franciscani în Ţara Românească era sprijinită de ambasadorii francezi şi
bailii veneţieni din Constantinopol, care acţionau ca protectori ai catolicismului din
Imperiul Otoman. Misionarii veneau în ţară cu scrisori de acreditare adresate domniei
de aceşti reprezentanţi diplomatici din capitala otomană. Această susţinere explică în
bună măsură reuşitele misiunii catolice din ţară11.
Acest tablou al sprijinului de care s-au bucurat misionarii franciscani
conventuali trimişi în ţară din partea reprezentanţilor Franţei şi Veneţiei la Istanbul
trebuie întregit cu o informaţie trecută cu vederea până acum. Într-un raport din
20 august 1643 rezidentul imperial din Constantinopol Johann Rudolf Schmid
afirma că îi scrisese lui Matei Basarab, recomandându-i acestuia pe părinţii
misionari, motiv pentru care domnul i-a îngrijit şi i-a răspuns cu curtoazie la
scrisori12. Rezultă că şi reprezentanţa diplomatică habsburgică din Constantinopol
s-a implicat în sprijinirea misionarilor trimişi în ţara lui Matei Basarab, lucru care
s-a dovedit cât se poate de benefic pentru cauza catolică din principat.
În primăvara anului 1635, în locul lui Gregorio da Bari era trimis în ţară
franciscanul conventual Giovenale Falco da Cuneo. Trimiterea noului misionar se
va dovedi o alegere fericită a superiorilor săi. Prezenţa sa va marca istoria
catolicismului din această ţară. Prin devotamentul său faţă de credinţă şi prin
adaptabilitate la realităţile Ţării Româneşti, misionarul s-a făcut apreciat de
autorităţile din principat şi în primul rând de domnie, încă din primul an al
prezenţei sale la nord de Dunăre. La 7 iulie 1635 el îşi anunţă superiorii că se află
la Bucureşti, unde se ocupă de înălţarea unei biserici catolice pe locul celei de
9

E. Zuică, op. cit., p. 178–181.
Ibidem, p. 181–182.
11
B. Morariu, La Missione dei Frati, p. 16–95; D. Găzdaru, op. cit., p. 49–76; Şt. Andreescu,
O relaţie, p. 51–60; idem, Mărturii inedite, p. 154–171; E. Zuică, Appunti sulla missione, p. 172–182;
Cristian Luca, E. Zuică, Noi surse documentare privitoare la misionarii catolici din Ţările Române în
epoca lui Matei Basarab şi Vasile Lupu, în SMIM, vol. XXII, 2004, p. 257–270.
12
Peter Meienberger, Johann Rudolf Schmid zum Schwarzenhorn als kaiserlichen Resident in
Konstantinopel in den Jahren 1629–1643. Ein Beitrag zur Geschichte der diplomatischen Beziehungen
zwischen Österreich und der Türkei in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Bern, Frankfurt am
Main, 1973, p. 184: „Ich habe bisweillen dem Matheo geschriben, demselben die Patres Missionari,
auch andere meine gutte freunde recommandiert. Hat allzeit sie meintwegen caressiert, auch
cortesamente auf meine brif geantwort und alles gutts sich anerbotten”.
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lemn, mistuită de foc în 163213. Din Bucureşti Giovenale Falco mai trimite o
scrisoare aceloraşi destinatari la 23 iunie 1636, afirmând că lucra la înălţarea unei
biserici, care urma să fie gata în două luni14. Cele două documente dovedesc că el
este ctitorul celei de-a doua biserici catolice din Bucureşti 15, biserică de piatră ale
cărei ziduri se vor prăbuşi în preajma Paştilor anului 167016. Două documente din
1645 sau 1646, care evidenţiază meritele franciscanilor conventuali din Ţara
Românească, îl confirmă pe Falco drept ctitor al lăcaşului catolic de cult din
Bucureşti şi îi atribuie tot lui amenajarea grădinii conventului din Târgovişte17.
Noua biserică din Bucureşti era descrisă astfel de Petru Bogdan Bakšić la
3 septembrie 1640: „A fost înălţată în cinstea Maicii Domnului de la Carmel; e
lungă de 10 paşi şi lată de 5 paşi şi este făcută cu o boltă, cu două ferestre şi o uşă.
Altarul nu era încă construit”18. Aceiaşi sursă afirmă că biserica s-ar fi realizat cu
banii daţi de câţiva negustori, dintre care cel mai mult ar fi contribuit un negustor
veneţian19. Este vorba de negustorul veneţian Bartolomeo Locadello, după cum
rezultă din relatarea sa20.
Încă din primul an al prezenţei sale în ţară, Giovenale Falco s-a interesat de
situaţia comunităţii luterane din Câmpulung21. Franciscanul avea informaţii că
urmau să vină misionari în Ţara Românească, după cum rezultă din scrisorile sale
din 1635 şi 163622. Trimiterea misionarului Silverio Pilloltti della Penna în ţară s-a
dovedit o alegere neinspirată, acesta intrând în conflict cu superiorul său Giovenale
Falco, căruia nu-i recunoştea autoritatea. În 1637, în urma scandalurilor provocate,
noul venit a trebuit să părăsească provincia23. Giovenale Falco arăta într-o scrisoare
că fiind singur în misiune n-a putut, din această cauză, să acţioneze pentru
convertirea luteranilor din Câmpulung24.
13

Doc. I.
Doc. II.
15
Lucian Periş, Prezenţe catolice în Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, Blaj, 2005,
p. 326–327 îi atribuie eronat lui Falco reconstrucţia bisericii din Târgovişte.
16
Alexandru Ciocîltan, Catolicismul în Ţara Românească în relatări edite şi inedite ale
arhiepiscopului de Sofia Petru Bogdan Bakšić (1663, 1668, 1670), în „Revista istorică”, t. XVIII,
2007, nr. 1–2, p. 68–78.
17
B. Morariu, La Missione dei Frati, doc. III–IV, p. 98–103.
18
Petru Bogdan Bakšić, Descrierea Ţării Româneşti. Aşezare. Produse. 1640, în Călători
străini despre Ţările Române, ed. M. Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu,
vol. V, Bucureşti, 1973, p. 217.
19
Ibidem, p. 217.
20
Bartolomeo Locadello, Descrierea pe scurt a Ţării Româneşti. 1641, în Călători străini, vol. V,
p. 34; v. biografia sa p. 30–32.
21
Doc. I.
22
Doc. I–II.
23
B. Morariu, La Missione dei Frati, p. 41; v. biografia sa în Călători străini, vol. V, p. 98–100.
24
Doc. V.
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Prin activitatea sa meritorie Giovenale Falco s-a dovedit a fi un continuator al
acţiunilor întreprinse de predecesorii săi Angelo Petricca da Sonnino, Francesco
Antonio da S. Felice şi Gregorio da Bari.
2. CONVERTIREA COMUNITĂŢII SĂSEŞTI DIN CÂMPULUNG

În anul 1638 Angelo Petricca da Sonnino a fost desemnat vicar patriarhal şi
prefect al misiunilor din Moldova şi Ţara Românească. Noul vicar s-a dovedit un
adversar redutabil al protestantismului. În acelaşi an el a contribuit decisiv la
îndepărtarea patriarhului calvin din Constantinopol, Kiril Lucaris25. În 1639 de la el
a pornit iniţiativa convertirii luteranilor câmpulungeni, obiectiv pe care nu l-a putut
realiza în 1632, în calitate de misionar. Acţiunea în sine a necesitat o concentrare
de forţe franciscane. Din Moldova au fost trimişi în Ţara Românească misionarii
Francesco da Castro şi Girolamo d’Aquapendente26, iar din Constantinopol
Venanzio Berardi da Monte Ottone. Vicarul patriarhal l-a trimis pe acesta din urmă
la 18 iunie 1639 în scopul „mântuirii sufletelor”27. Acestora li s-a adăugat
Giovenale Falco, care era de mai mulţi ani misionar în Ţara Românească. Funcţia
de comisar i-a revenit lui Francesco da Castro. Pentru reuşita acestei acţiuni
ambasadorul francez la Poartă, Philippe Harlay conte de Césy, i-a scris lui Matei
Basarab, care a poruncit parohului luteran să părăsească parohia28. Atitudinea
domnului a contribuit în măsură decisivă la triumful iniţiativei franciscane şi se
explică prin nevoia de a avea la Constantinopol sprijinul influentului ambasador
francez, în condiţiile în care autorităţile otomane nu-i erau favorabile şi vecinul
său, domnul Moldovei Vasile Lupu, îi râvnea tronul. Poate că a contribuit la
această atitudine a lui Matei Basarab şi aversiunea sa faţă de protestantism, care
prin Kiril Lucaris ameninţa însăşi Patriarhia ecumenică din Constantinopol. Nu se
poate ca domnul să nu fi ştiut frământările confesionale prin care trecea Patriarhia
constantinopolitană.
Cei patru franciscani conventuali l-au alungat pe parohul luteran şi au
convertit comunitatea luterană conform instrucţiunilor primite de la vicarul Angelo
Petricca da Sonnino. Acţiunea trebuie plasată între 18 iunie 1639, când a fost trimis
din Constantinopol Venanzio Berardi da Monte Ottone, şi 18 iulie acelaşi an, când
25

B. Morariu, La Missione dei Frati, p. 45–46.
Ibidem, p. 45–47.
27
Gh. Călinescu, Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia nei secoli XVII e XVIII, în
„Diplomatarium Italicum”, I, 1925, p. 23, doc. I, p. 93.
28
B. Morariu, Series chronologica, doc. III, p. 26–27; idem, La Missione dei Frati, p. 47–49;
Şt. Andreescu, Le missionnaire Giovenale Falco da Cuneo en Valachie: nouvelles données pour une
biographie, în „Revue Roumaine d’Histoire”, t. XXV, 1986, nr. 1–2, p. 85–87; idem, Giovenale
Falco da Cuneo şi „enigma” crucii de la Galda, în vol. Istoria românilor: cronicari, misionari, ctitori
(sec. XV–XVII), p. 181–183.
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se pare că acţiunea era deja încheiată29. Cel mai probabil convertirea saşilor s-a
produs în prima jumătate a lunii iulie 1639.
Cea mai detaliată descriere a acţiunii catolice din Câmpulung se regăseşte în
scrisoarea expediată de paharnicul Antonio da Via din Bucureşti la 10 mai 1640 şi
adresată lui Francesco Ingoli. După alungarea parohului „calvin”, misionarii „au
luat în stăpânire biserica şi casa parohială, unde s-a adunat tot poporul care unul îi
săruta haina, altul mâna, care piciorul, mulţumind lui Dumnezeu cel Binecuvântat
pentru atâta binefacere pe care a trimis-o când nu gândeau. De îndată sărăcuţii s-au
apucat să se spovedească, căci după atâta timp nu s-au mai spovedit şi reverenzii
părinţi au cântat solemn misa; sărăcuţii au rămas stupefiaţi; pe deasupra şi-au dat
copiii pentru a învăţa să citească”30.
Faptul că saşii câmpulungeni au rămas stupefiaţi când i-au auzit pe
franciscani cântând misa nu trebuie să ne mire. Triumful Reformei luterane la
Braşov în 1542 a fost consemnat de cronicarul Hieronymus Ostermayer ca abolire
a misei papale31. În 1634 misionarul Gregorio da Bari îşi informa superiorii că
parohul luteran Ananias Benedicti nu oficia misa şi nu spovedea, ci doar împărtăşea
pe credincioşi32.
La 17 septembrie 1639 vicarul patriarhal îl informa pe Francesco Ingoli că
întreaga comunitate fusese spovedită şi împărtăşită. Până acum doar vizitaţiile lui
Petru Bogdan Bakšić din august 1640 şi ianuarie 1644 aminteau numărul
credincioşilor saşi din oraş: 400 de adulţi şi 100 de copii33. Scrisoarea lui Francesco
da Castro din 30 martie 1640 şi cea a lui Antonio da Via din 10 mai acelaşi an
amintesc 500 de enoriaşi la Câmpulung34. Prin convertirea la catolicism a saşilor
câmpulungeni dispărea ultimul bastion luteran din Ţara Românească. Pentru
comunitatea săsească din Câmpulung ruperea confesională de Braşov a însemnat
accentuarea fenomenului de aculturaţie în mediul majoritar românesc35. Prin
revenirea la catolicism saşii din oraş au pierdut străvechiul drept de a-şi alege
parohul din mijlocul lor; parohia catolică din Câmpulung va fi condusă de
franciscani până la 1867.
29

Pentru această din urmă dată v. B. Morariu, La missione dei Frati, n. 11, p. 48.
Doc. VI.
31
Historien von Hieronymus Ostermayer [1520–1570], în Quellen zur Geschichte der Stadt
Brassó, vol. IV, Brassó, 1903, p. 504: „1542 … Hat man im Monat Octobris angefangen evangelische
Mess zu halten in Croner Kirch und die papistische weggeschafft, Gott und seinem Heiligen Namen
zu Ehren. Amen”.
32
E. Zuică, Appunti sulla missione, p. 181.
33
P.B. Bakšić, Descrierea Ţării Româneşti, p. 209; Francisc Pall, O vizită în Ţara Românească în
anul 1644 (relatare inedită a lui Bakšić), în SMIM, vol. VIII, 1975, p. 223.
34
Doc. III, VI.
35
A. Ciocîltan, German Communities in Wallachia. Denominational Evolution, 1542–1650, în
„Historical Yearbook”, vol. I, 2004, p. 129–148; idem, Dispariţia comunităţii germane din
Câmpulung-Muscel, în „Revista istorică”, t. XVI, 2005, nr. 3–4, p. 123–144.
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Convertirea luteranilor din oraş a fost cea mai mare reuşită a Contrareformei în
Ţara Românească. Angelo Petricca da Sonnino o considera un mare succes al
mandatului său, iar comisarul Francesco da Castro aprecia că o astfel de acţiune „nu s-a
mai auzit de ani de zile şi nici nu se va mai auzi”36. Nu întâmplător acţiunea figurează
la loc de frunte în scrisorile misionarilor participanţi, adresate Propagandei37.
3. PROBLEMELE MISIUNII

Documentele păstrate arată că după convertirea saşilor câmpulungeni misiunea
catolică s-a confruntat cu o serie de probleme.
Ameninţarea luterană era o primă problemă a misionarilor. În august 1640
Petru Bogdan Bakšić a constatat că: „Aceşti catolici, care sunt încă proaspeţi <în
această lege>, au posibilitatea de a întreţine legături cu luteranii, dat fiind că merg
aproape zilnic la Braşov, care se află la o depărtare de 30 de mile de acest oraş. Şi
de aceea sunt de părere că ar fi bine să putem avea vreun copil de al lor, ca să-l
trimitem în vreun colegiu din Italia, şi atunci când vor fi cu preoţii lor de acelaşi
neam nu vor mai lăsa să pătrundă lupul în turma creştinilor. Atâta pot să spun că
atâta vreme cât va rămâne aici preotul de acum nu este nici o primejdie; dar dacă
s-ar întoarce în patrie, după cum doreşte, ei s-ar putea molipsi uşor”38. Parohul
luteran Ananias Benedicti, alungat de misionari în 1639, a murit în 164239.
Comerţul desfăşurat de saşii câmpulungeni la Braşov îi aducea deci în contact cu
luteranii. Răzbate din textul lui Petru Bogdan Bakšić dorinţa enoriaşilor de a avea
cler indigen, solicitare apreciată de înaltul prelat ca antidot pe termen lung la
opţiunea luterană40. Aceeaşi sursă consemnează că în a doua zi a prezenţei sale în
oraş, parohul Giovenale Falco a ţinut o predică pe româneşte „arătându-le lor
bulele mele prin care eram făcut episcop de papa din Roma şi nu cum fac luteranii,
care nu au venit de la adevăratul Părinte şi Vicar al lui Cristos, ci vin ca lupii să
fure …”41. În scrisoarea din 30 martie 1640 comisarul Francesco da Castro exprimă
temerea că plecarea lui Falco şi lipsa unui înlocuitor ar provoca revenirea la
luteranism a parohiei „fără speranţa de a o mai putea avea, [enoriaşii]
considerându-se înşelaţi”42. Majoritatea surselor indică dorinţa lui Giovenale Falco
36

Doc. IV.
Doc. III–V, VII, IX–X; v. şi L. Periş, op. cit., n. 338, p. 331.
38
P.B. Bakšić, Descrierea Ţării Româneşti, p. 211.
39
Georg Kraus, Cronica Transilvaniei 1608–1665, ed. G. Duzinchevici şi E. Reus-Mîrza,
Bucureşti, 1965, p. 12.
40
Şi în 1644 se manifesta preocuparea de a trimite tineri câmpulungeni la studii la Roma, pentru ca
ulterior să servească în calitate de parohi în oraşul natal, v. Şt. Andreescu, Mărturii inedite, p. 169–170.
41
Eusebius Fermendžin, Acta Bulgariae ecclesiastica ab a. 1565 usque ad a. 1799, Zagrabiae,
1887, doc. LV, p. 99.
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de a se întoarce în Italia43. Moartea îl va surprinde însă la Câmpulung la 18 ianuarie
1646, fiind foarte regretat atât de enoriaşii săi, cât şi de ortodocşi44. Ştim că în
decembrie 1648 sunt consemnaţi în parohie doar 229 de enoriaşi45, ceilalţi fugind
în Transilvania din cauza dărilor grele impuse de Matei Basarab. Dacă în vremea
păstoririi lui Falco parohia putea număra 500 de suflete, rezultă că între 18 ianuarie
1646 şi decembrie 1648 s-a produs fuga masivă în Transilvania46. Cunoaştem că
abia în 11 iunie 1646 Congregaţia de Propaganda Fide a emis un ordin prin care
Francesco Maria Spera da Narni, misionar în Moldova, trebuia să plece la
Câmpulung în locul lui Falco47. Noul paroh scria din Câmpulung la 15 august că
dorea să se întoarcă în Italia şi că e nevoie de un înlocuitor, căci dacă n-ar fi el în
această parohie din cauza morţii lui Falco se pierdea această biserică şi aceste
suflete48. Probabil fuga saşilor în Transilvania a avut loc în perioada în care parohia
s-a aflat fără păstor (după 18 ianuarie 1646 şi înainte de 15 august acelaşi an).
Lipsa parohului circa jumătate de an era în măsură să provoace o astfel de reacţie
chiar dacă motivul principal a fost apăsarea fiscală. Sprijinim această afirmaţie pe
reacţia comunităţii săseşti la plecarea în Italia în ultimele luni ale anului 1651 a
parohului Francesco Maria Spera da Narni. Francisc Soimirović, episcop de
Prizren, nota la 17 februarie 1652 că aflând catolicii din Câmpulung de prezenţa sa
la Târgovişte i-au scris „cu foarte mare tânguială şi ameninţări să se facă eretici,
zicând ei că biserica lor stă închisă de patru luni, fără preot şi fără botez şi cu mulţi
care au murit fără ajutorul unui preot, dacă nu li se face rost de un preot de limba
lor, adică cea românească”49.
Nu e de mirare dorinţa parohilor de a se întoarce în Italia. Documentele arată
la Câmpulung o comunitate săracă, ajunsă astfel din cauza dărilor grele pe care le
datora domniei. Nu degeaba enoriaşii sunt calificaţi „săracii” sau „sărăcuţii”, ei nu
erau în stare să-şi întreţină parohii. În 28 octombrie 1639 vicarul patriarhal Angelo
Petricca da Sonnino semnala că parohul câmpulungean nu primea vreun stipendiu
de la enoriaşi şi cerea Propagandei Fide să trimită misionarilor din Ţara
Românească bani pentru a se putea întreţine50.
Comisarul Francesco da Castro solicita la 30 martie 1640 stipendiul anual
pentru toţi misionarii pentru a putea face faţă nevoilor: „Eu printre alţii n-am avut
43

Doc. I–VI; P.B. Bakšić, Descrierea Ţării Româneşti, p. 211.
B. Morariu, La Missione dei Frati, p. 65–67; P.B. Bakšić, Vizitaţia în Ţara Românească.
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un ban de drum şi în doi ani mai mult de 26 de taleri …”51. Într-o altă scrisoare
purtând aceeaşi dată el reia problema finanţării misiunii52. La 10 aprilie 1640
Giovenale Falco se plângea că în cinci ani de când era în misiune nu primise de la
Sacra Congregaţie decât 36 de taleri, fiind nevoit să facă fel de fel de expediente
pentru a putea trăi; enoriaşii nu-l puteau ajuta fiind săraci53. La 10 mai 1640
paharnicul Antonio da Via îi trimite o scrisoare secretarului Propagandei,
Francesco Ingoli, prin care îl informa: „Mai e nevoie ca Sacra Congregaţie să
trimită pentru subzistenţă (stipendiul) zişilor părinţi şi să-l trimită la timp, căci fără
acela nu pot să se menţină”54. Expeditorul întărea cele spuse afirmând că a văzut cu
propriii săi ochi sărăcia şi nevoile în care trăiau misionarii55. Sărăcia comunităţii
săseşti a fost semnalată de Petru Bogdan Bakšić la sfârşitul lunii august 164056.
La 24 ianuarie 1643 Giovenale Falco scria Propagandei că în opt ani de
activitate misionară nu primise decât într-un an 36 de taleri, în alt an 33 şi în al
treilea 38. El făcea apel să nu fie uitat şi să fie remunerat pentru a putea trăi57.
Succesorul său a constatat în august 1646 sărăcia parohiei şi a solicitat
Congregaţiei să-i trimită stipendiul pe care-l primise în Moldova în 164458.
Simplificarea cultului, trăsătură a luteranismului, a creat altă problemă pentru
misionarii catolici, care au preluat biserica şi casa parohială în iulie 1639. Lipsa
odăjdiilor bisericeşti şi a obiectelor necesare cultului era cunoscută vicarului
patriarhal şi secretarului Propagandei încă din acelaşi an59.
Francesco da Castro semnala în martie 1640 că Falco slujea în biserica din
Câmpulung cu un potir de cositor, despre care nu se ştia dacă era sfinţit sau nu60.
Biserica fusese despuiată de toate odăjdiile de luterani, deoarece, aprecia
misionarul, s-a aflat în stăpânirea lor circa 100 de ani61, ceea ce ne duce la
începuturile Reformei la Braşov. Pentru înzestrarea bisericii din Câmpulung s-au
întrebuinţat odăjdiile conventului din Târgovişte, dar acest lucru nu putea dura
foarte mult, motiv pentru care enoriaşii au solicitat sprijinul vicarului patriarhal din
Constantinopol62. În mai acelaşi an Antonio da Via îi prezenta secretarului
Propagandei lipsurile bisericii, solicitându-i odăjdii, o icoană a Fericitei Fecioare,
flancată de Sf. Iacob şi Sf. Francisc, un potir şi un patrafir, obiecte de cult fără de
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care nu se putea sluji63. La sfârşitul lunii august 1640 Petru Bogdan Bakšić a
constatat că Giovenale Falco slujea cu o icoană dată de curând de un călugăr
schismatic. Biserica nu avea odoare bisericeşti „în afară de un felon pe care l-au
adus călugării de la Târgovişte şi un liturghier, iar în anul acesta în ziua Sf. Ilie
negustorii din Chiprovaţ au dăruit două feţe de masă pentru altar …”64. Sacra
Congregaţie de Propaganda Fide s-a implicat şi la 25 noiembrie 1641 Falco
mulţumea pentru 30 de taleri trimişi pentru o icoană şi pentru un patrafir65.
O altă problemă pentru misionarii trimişi de Congregaţie în Ţara Românească
era cunoaşterea limbilor vernaculare. Desemnarea lui Giovenale Falco ca paroh la
Câmpulung s-a făcut şi ţinându-se seama că el ştia foarte bine limba română, în
condiţiile în care comunitatea săsească din oraş era exclusiv românofonă66.
Părintele Falco făcea şcoală latină cu copiii saşilor din Câmpulung, pe care îi învăţa
să scrie şi să citească67. El cerea la 10 aprilie 1640 să-i fie trimise dicţionare,
manuale şi cărţi pentru vecernie, pentru a-i putea învăţa pe copii. Falco arăta că
„limba valahă e dificilă şi e nevoie de mult studiu al ei, de aceea vă rog să vreţi să
trimiteţi oameni care să o înveţe, într-un an sau doi puţin se poate învăţa şi fără
limbă e imposibil să-l slujeşti pe Dumnezeu cel Binecuvântat şi pe aceste sărmane
suflete”68. Antonio da Via, un bun cunoscător al problemelor misiunii catolice din
Ţara Românească, cerea Congregaţiei „să trimită fraţi la timp cu viaţă bună şi
exemplară ca aceia care sunt acum, pentru ca să poată da exemplu bun acestui
popor şi de asemenea să înveţe limba valahă, deoarece dacă aceşti fraţi care sunt
acum vor să revină în ţara lor, să rămână aceia care învăţaseră limba; dacă aceştia
vor pleca şi apoi vin alţii, lucrurile se vor deteriora în loc de a progresa”69. El cere
să nu fie mutaţi aceşti misionari câtă vreme n-au venit alţii care să fi învăţat limba
română. Pentru cele 50 de familii de bulgari catolici, aşezate la nordul Dunării,
într-un loc destinat lor de Matei Basarab, era nevoie să fie trimis un franciscan care
să cunoască limba bulgară70. Majoritatea catolicilor târgovişteni erau mercenarii
poloni aflaţi în slujba domniei; aceştia ţineau un capelan care le cunoştea limba71.
Activitatea meritorie a parohului Giovenale Falco la Câmpulung e
consemnată de documente. Pe lângă activitatea de dascăl, el s-a mai remarcat prin
amenajarea unei grădini lângă biserică şi prin împrejmuirea cu gard a cimitirului,
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căruia i-a făcut o poartă72. Preocupat de mântuirea enoriaşilor săi, a solicitat la
25 noiembrie 1641 Propagandei facultatea de misionar pentru căsătorii, care
aproape toate erau de grade de rudenie prohibite73. El a vrut să-i excomunice pe cei
recăsătoriţi, dar se pare că s-a opus arhiepiscopul Petru Bogdan Bakšić74.
Cu mândrie Giovenale Falco anunţa Congregaţia la 24 ianuarie 1643 că a
restaurat biserica Sf. Iacob în aşa manieră încât pare o alta75. Valoarea misionarilor
trimişi să-i convertească pe saşii câmpulungeni reiese din documente. Comisarul
Francesco da Castro era apreciat de ambasadorul Franţei şi de internunţiul habsburgic
din capitala otomană. La încheierea mandatului său, Angelo Petricca da Sonnino,
vicarul patriarhal din Constantinopol, dorea ca Francesco da Castro să-i fie succesor76.
Venanzio Berardi da Monte Ottone, şi el participant la acţiunea de reconvertire
a saşilor din Câmpulung, a ajuns în conventul din Târgovişte. El a readus la
catolicism un mercenar maghiar calvin „reluând acelea care la primul botez al
calvinilor i-au lipsit”77. A convertit un „schismatic”, numit Ioan, şi doi nobili care
trăiau de multă vreme în „eroarea schismaticilor”. Misionarul a mai convertit şi un
arian foarte îndârjit78. Franciscanul era foarte apreciat de Matei Basarab79.
Documentele analizate permit o mai bună înţelegere a acţiunii Contrareformei
în Ţara Românească, în vremea domniei lui Matei Basarab. În centrul investigaţiei
s-a aflat comunitatea săsească din Câmpulung, care a cunoscut prin revenirea la
catolicism o transformare însemnată.

ANEXE

I
Reverendissimo Padre mio Signor Colendissimo,
Hò havuto li giorni passati una di Sua Paternità Reverendissima per conto di quello mi accenna
di venir altri in queste parti; puoco me ne curo per che venga chi vogli che son sicuro havera delli
guai molti; il più che mi recca fastidio e il non haver la commodità cosi presto (venendo altri) di
ritirarmi in altre parti; la Sacra Congregatione m’hà mandato se non vuol mi si fermi e padrone di me
solo; questo gl’accenno che si credono far bene far spesso mutatione d’altri e non sano come siano
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questi paesi non voglio saper altro; ligarò il cavallo dove vuol il padrone; mi vado forzando quanto
posso per giovar à quest’anime e sin al presente hò incaminate molte cose à loda di Sua Divina
Maesta quali spero in breve (se il Signor mi darà vita) condur à buon segno; me ne partirò quest’altra
settimana per Campo longo per informarmi da certi Catholici di cose appartenenti alla Santa fede; di
quanto farò ne darò aviso à Sua Paternità Reverendissima. Fu fatta in Buccoreste una chiesa quale per
esser sproportionata s’e tutta distrutta hora con l’aiuto del Signore mi son state promesse molt’
elemosine si che spero in breve farne una con più consideratione di quella fù fatta di prima; al
presente mi trovo in Buccoreste per quest’ affare e per Batezzare un figlio; del tutto con più buona
commodità daro aviso alla Paternità Sua Reverendissima alla quale faccio humilissima riveranza e
baccio le mani.
Di Buccoreste li 7 Luglio 1635.

Di Vostra Paternità Reverendissima Servitore
di tutto Cuore humilissimo fra Giuvenale Falco
Missionario nella Vallachia

Le dò puoi aviso come son rispettato et honorato da questi Signori molto e non sò se venendo
altri sarano in quel credito che son iò procurare con l’aiuto del Signore andar di ben in meglio [frază
adăugată de Falco pe marginea scrisorii].
(Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (DANIC) , Col. Microfilme Vatican, rola 18, cadrul 7,
Archivio Propaganda Fide, Scritture Originali riferite nelle Congregationi Generali, vol. 135, f. 334r)

II
Molto Reverendo Padre mio Signor Sempre Colendissimo,
Di molte lettere ch’ho mandate alla Paternità Sua Reverendissima di niuna non hò havuto
resposta non so dove cio possi procedere sai pur ch’io va viva Servitore […] no ho mai havuto altra
nuova delli venturi padri non so dove proceda questo che non vengono alla residenza loro dove sono
stati destinati, non parendomi conveniente che io facci la faticha et altri godino li premij; sà la
Paternità Sua Reverendissima meglio immaginarsi ch’io dirgli; al presente altro non m’occorre se non
darle nuova come ho incomminciato una chiesa in Buccoresti qual credo sara finita tra doi mesi; non
manco travagliare per il servitio di Dio come son obligato in tutte l’occorenze si piacesse al Signore
altri havesero fatto quello che feci io non voglio altra remuneratione che dal Signore. Me ne stò di
mala voglia in queste parti e tutt’il giorno prego Sua Divina Maesta mi liberi di questi paesi per le
continue suspitioni di guerre e fuggie di Tartari e persecutioni di questi paesi; il tutto mi bisognarà
pigliar dalla mano di Dio sij come si voglia. Se fosse la Paternità Sua Reverendissima prefetta
com’inanzi la pregarei à mandar il campo franco ò altro pagare per la chiesa che faccio nuova ma non
essendo facci quello meglio la piacera per brevità di tempo non m’estenderò in longo; solo me le
offero servire di tutto cuore e mi raccomando alle sue orationi pregandola con saluto a tutti gl’amici.
Di Buccoresti li 23 Giugno 1636.
Di Vostra Paternità Reverendissima

Servitore di tutto Cuore fra Giuvenale Falco

(DANIC, Col. Microfilme Vatican, rola 18, cadrul 5, Archivio Propaganda Fide, Scritture Originali
riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 135, f. 333r)
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III
Eminentissimi e Reverendissimi Signori e Padroni Colendissimi,
Col debito officij fino à qui e col più diritto della cuscienzia [!] hò mostrato al Padre Vicario
Patriarcale di Constantinopoli Preffeto di queste Missioni il bisognio d’esse, hora avanzando egli le
significò all’Eminenze Vostre Reverendissime che spedientemente vi avvisaranno. Prima perche
spiritus sancti operante virtute habbiamo scacciato un luterano da Campolongo, Città di primo
dominio, ed acquistato popolo di 500 persone. È necessario proveder la Chiesa d’ogni cosa, ma
primamente d’un Calice, sacrificando hora il Padre che hò instituito alla cura di quelle anime in uno
di stagno quale non si sà se sia consecrato ò nò, senza patena ne si puol consecrare sendo i Vescovi e
in Polonia e in Turchia lontani più d’una duaque diete; ma perche de duobus malis si da tempo al
tempo aspettando qual’che effeto della loro sollicitezza non potendosi anche per la povertà del popolo
far altro. D’altri paramenti vien’ provista da prima Chiesa ma però si scuopre un altare per ricuoprir
l’altro. 2o perche bonum est amabile e l’huomo nasce e muore con inclinatione alla Patria e
giudicando primo paese Purgatorio degl’insensati, con la verità in mano forsi il Padre Falco vorrà
veder l’Italia per non veder più Valachia fà di mestiere dunque mandar anticipatamente per imparar la
lingua chi habbia a succederle, acciò lasciando questo la Chiesa non torni al luteranismo, senza
speranza di poterla più havere stimandosi delusi e sit error prior priore 3o si deve mandar à tutti i
Missionarij il sussidio annuo alla che è più opportuno per sovvenir le loro necessitadi ed habbino
questi cosi à servire e gl’altri ad inassivirsi à servire non essendo per anche operarij condotti à ricever
il pasto finità la giornata. Io fra gl’altri non ho hauto un soldo da viatico e in doi anni più di ventisei
tallari la metà in una tonica come puó testificare lo stesso Padre Preffeto al qual modo di fare non è
possibile resistere con honore ed utile della Chiesa latina. Del resto come mi son sottomesso cosi
rimango all’ubedienza delle Vostre Eminenze Reverendissime Servitore Humilissimo e Devotissimo
Da Targovisti di Valachia

Ai 30 Marzo 640

Fra Francesco de Castro Commissario e Missionario Apostolico utriusque Valachiae
(DANIC, Col. Microfilme Vatican, rola 18, cadrele 49–50, Archivio Propaganda Fide, Scritture
Originali riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 139, f. 366r-v)

IV
Illustrissimo e Reverendissimo Signore Padrone Colendissimo,
Se fino à primo adesso fra Vostra Signoria Illustrissima é me e stata quasi un’ecclisse di
lettere, l’interpositione e stata la Prefettura del Padre Maestro Angelo da Sonnino dal quale ricevevo
oni direttione. Hora che ne vengo mancho cose mi dispongo à ricevere il lume da Vostra Signoria
Illustrissima e Reverendissima che desidero mi commandi. Dal medemo Padre Maestro Angelo,
Vostra Signoria Illustrissima harà inteso la reduttione della Chiesa di Campolongo all’ubedienza
della Chiesa latina; da me sappia la sua necessità la quale può argomentare dal governo luterano che
hà hauto da cento anni in quà. Non hà altro che la forma dell’altare ispogliato di tutto quello che deve
esser vestito. Il Popolo hà mandato à Constantinopoli à posta assicurandolo io che li potressi proveder
di qualche amcanzume [?] ma non havendoci ritrovato il Padre Maestro Angelo il mio ed il loro
pensiere è andato in vano. Prego io per tanto Vostra Signoria Illustrissima à disporre codeste
Eminenze à qualche temperamento assicurandole che di tante spese che fanno questa sarrà fra le
megliori e se Vostra Signoria Illustrissima ritiene quel’gran’zelo della nostra fede di prima e che io
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credo lo mostri in questo nostro operato di Campolongo, attione che non si raccontà ne raccontarà da
qualche anno in quà. Cosi confermarà questi che sono hora per gratia di Dio più di 400 ed inanimirà
gl’altri. Il Padre Falco se non gli da qualche riguardo di provisione e d’altro, parlamenta di voler
partire perche dice che se hà impegnata non hà venduta la sua libertà per cosi poco danar [?] ed io non
ho chi sostituire questa è la causa che havendomi l’Imbaciatore di Francia scritto come il Padre
Maestro Angelo m’haveva lasciato in sua Vice in Constantinopoli e m’aspettava per la Predica non
sono andato (se bene per questo non ero a tempo havendomi le buone limosine trattenute le lettere doi
mese per far predicar il Cappelano del Residente di Cesare) perchè anbitano di là e desperano di qui
non havendo ne chi lasciare ne qui mandare. Sono passati di qui col Imbasciatore di Polonia per
Constantinopoli il Padre Missionare Bartolomeo da Piano col Padre Benedetto da Milano Missionarij
di Moldavia. Vanno (dicano) per far decidere aliter pretendenza de albagia. Mi dispiace perchè non è
questo il Modo di fare con la natione greca che è superbissima, ma contraria contrarijs curantur,
col’humiltà si devono confondere e non con la superbia scandalizzare. Questo non dovria haver
queste pretensioni e quello non dovria contrastarle. Del Padre Maestro da Piano non hò veruna notitia,
del Padre Benedetto ne hò tanta che mi son stupito con gl’altri di questi paesi che la Sacra
Congregatione l’habbia rimandato. Non è per questa gente la quale perciò non lo vuole, e n’haverà
nuova. Il Padre Aquapendente che era ottimo come può vedere dall’occlusa di Monsignor Vescovo
Zamowski che andava à Liv per accomodar uno hà scomodato una Congregatione. Il Padre Benedetto
haveva ordine dal Prencipe di Moldavia e da tutto il Popolo di Iassi di ricondurlo se fosse stato
possibile se col Padre Provinciale che verrà a Constantinopoli si potrese rimandare non sarrà che
bene, ma chi più serve, manco serve. Lui ed io habbiamo servito doi anni e non habbiamo hauto più
che una tonica e 15 reali di stampa di Spagna, gl’altri non harranno cominciato ed harranno hauto per
il primo anno 80 col viatico e pel resto 50 che sono 130 e noi apunto quasi tanti ne havevamo spesi
per il viaggio. Prego per tanto Vostra Signoria Illustrissima à volerci haver per raccomandati e
considerando il nostro servire reconoscerlo per giusta perche Dignus est operarius mercede sua, che
é’l fine. Col quale à Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima bacio riverente quella veste, che
vorrei imporporar col proprio sangue 30 Marzo 640.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima Servitore Humilissimo e Devotissimo in Targovisti
Fra Francesco da Castro Commissario e Missionario Apostolico
utriusque Valachiae
(DANIC, Microfilme Vatican, rola 18, cadrele 52–53, Archivio Propaganda Fide, Scritture Originali
riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 139, f. 367r-v)

V
Illustrissimo et Reverendissimo Signor Padrone mio Colendissimo,
La buona memoria del molto Reverendo Padre Vizzani mi condusse in queste parti per servir
la Sacra Congregatione e l’occassione mi ci trattiene. Hò servito presa cinque anni e quando pensano
haver finitó mi trovo haver comminciato attesa che con l’agiuto di Dio e della venuta del padre Castro
habbiamo aquistato un popolo di Campolongo che non ho potuto esseguire essendo solo alla qual cura
mi trovo io impegnato in cinque anni ch’hò servito altro agiuto non hò havutà dalla Sacra
Congregatione che 36 talleri et al presente solo mi trovo con promesse le quali mai non parturiscono
effetto essendo per questo forzato per vivere far ogni arte. Supplico per tanto Vostra Signoria
Illustrissima hà voler haver risguardo alle mie fatiche accio possi ancora io servire più volentieri per
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conto di questi popoli. Mi creda Vostra Signoria Illustrissima che sono con buonissima intentione
circa la santa fede ma poveretti li mancano la forza; il numero veramente e grande vedi Vostra
Signoria Illustrissima come stò; altra potenza non hò havuta di farmi un calice e perche duobus malis
minus est eligendum mi sono fatto un callice di stagno. Delle altri paramenti il padre Baccelier Castro
m’e hà agiutato al meglio ch’hà potuto, del resto mi bisogna zia qualche ditionario e manuali e
vesperi per amestrare questi figli à conto però dell’sussidio determinatomi le quali potrebbe mandarli
per il Vicario patriarcale venturo. Questa lingua vallacha e dificila e bisognio molto studio in ella
pertanto la supplico voglire mandar huomini per impararla in un anno ó doi puocho si puo imparare e
senza lingua e imposibile puoter servire à Dio Benedetto et à queste povere anime. Mi perdoni Vostra
Signoria Illustrissima se troppo l’hò asediata nello scrivere veramente molte mie gl’hò scritte quali
non só se le sarano capitate atteso che non havuto à chi raccommandarle non havendo appoggio
humano solo Dio Benedetto che mi hà conservato e mi conserva in questi paesi per utile di queste
anime. Se non fosse il timor di Dio Benedetto e della Sacra Congregatione qual m’hà mandato
(mediante Vostra Signoria Illustrissima) mi sarei partito per Italia; pero prego e supplico per l’amor di
Dio a farmi qualche speditione non di magistero (che me n’e passata la voglia), ma di una licenza
accio possi morire in gratia di Dio. Mi vien significato che Vostra Signoria Illustrissima hà havuta
sinistra informatione di me da un certo Antonio di Via il qual e impacito alquanti anni sono per conto
delli suoi interessi di Vallachia. Vostra Signoria Illustrissima e padrone à creder quel che vuole, Iddio
Benedetto e di sopra vede ogni cosa. Venne in queste parti un certo fra Silverio della Penna per mio
agiuto il quale non volendo (à richiesta del supradetto Antonio de Via) ascoltar le mie amonitioni
come più pratico e cascato in qualche errore perrò iscusabile le quali non li potendo io scusare
essendo publichi hanno causato lo scrivere suo ero di mezo. Io fui senpre e sono figlio obedientissimo
della Santa chiesa per la quale ho lasciato padre e madre e voglio morire per essa bisognando ma che
sia io calpestrato da un huomo senza cervello e che se li creda questo mi pare estrano [ilizibil] per
tanto la supplico circa di questo à farmi giustitia e se sono colpevole castigarmi severamente e per
fine altro non no’occorrendo per non più tedirle le bacio humilmente le Sacre mani augurandoli dal
Signore colmo d’ogni felicità.
Di Campo Longo alli 10 Aprile 1640

Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima

Servitore Vostra Signoria Illustrissima Humilissimo di tutto cuore fra Giovenale Falco
Missionario Apostolico curator di Campolongo
(DANIC, Col. Microfilme Vatican, rola 18, cadrele 41–43, Archivio Propaganda Fide, Scritture
Originali riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 139, f. 360r–361r)

VI
Illustrissimo et Reverendissimo signore et Padrone mio signore osservandissimo,
Alquanto tempo fa che o scritto a Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima non o potuto
aver resposta nisuna replico di scriverla e li aviso come per gracia de Iddio subito che fu arivato il
maestro Reverendo Padre Comisario Bacceliere Francesco da Castro in conpania del Padre Bacceliere
Venanzio con il Padre Giovenale Falco sono andati Campolongo dove erano da cinque cento anime di
Catolici cristiani fora delli loro fillioli e per mancamento delli religiosi si servivano di un predicante
calvino et anco la poco cura che anno ante li misionari pasati di loro. Et li detti Reverendi Padri spirati
da Iddio sono andati subito da loro et ano fato oni Sforzo et manera che anno chaciato il Predicante
calvino et anno auto il poseso della chiesia et stancie; dove a concorso tuto il populo, chi li baciava la
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vesta, chi la mano, chi il piede ringraciando Iddio Benedetto di tanto bene che li a mandato non
pensando. Subito li povereti si anno posto a confesarsene che dopo tanto tempo non siano mai
confesato. Et li Reverendi Padri anno cantato la mesa solenemente; li povereti sono remasti stupefati;
di piu anno dato li loro filioli per imparare allegere. Adeso vedo che la nostra santa fede si va
propagando in queste parti et il misionario Reverendo Padre Comisario a meso stare in quella chiesia
al Padre Giuvenale da Cunio, come piu pratico del paese e perche sa benissimo la lingua Vallacha. La
detta chiesia e una bella chiesia anticha posta intun bel sito. Li altari sono fati alla anticha, senza
imagine, senza paramenti alcuni, senza callice pero aviso a Vostra Signoria Illustrissima di remediare in
questo, mandar qualche bel quadro in mezo che sia la Beatissima Vergine, di una parte San Jacomo e
del altra San Francesco, perche la detta chiesia e intitolata del nome di San Jacobo et mandar qualque
pianeta con qualche chalice; tute queste cose sono necesario che siano mandate perche senza queste
non si potra celebrare. Per adeso se ne servono con quelle di Tregovista et ancor quelli anno di
bisonio dilli loro paramenti no ne manco la ragione che si disvestischa una che sia per vestir un altra e
quella restar senza. Questa gente e povera per il gran tributo che pagano al gran signore e non posono
fare queste cose per la chiesia. De piu mandar delli frati a tempo, che siano di bona et exemplaria vita
come questi che sono adeso, acio posano dare bon esempio a questa gente et anco che imparino la
lingua vallacha, perche si questi frati che stanno adeso voliono ritornare alla patria loro, che restano
quelli che avevano imparato la lingua; si partirano questi et poi vengino di altri e cose che la cosa
andara in precipicio in luogo di andar avanti; sara sicut era in principio. Et anco il Provinciale che
vene in Costantinopoli no posa cavare questi Padri che stano adeso fintanto che loro voliono stare,
pero si si portano bene perche viene il provinciale e porta sempre qualche suo afecionato e lo manda
in Vallachia cava quelli altri; fina che inpara la lingua vel un pezo, e quele fatige che anno fato quelli
adera i malora tuto; per questo non bisoni mover questi che sano la lingua et mandar di altri che
imparino. Bisonia anco la Sacra Congregacione di mandarli a vivere alli detti Padri et mandarlo a
tenpo perche senza quello no posono stare. Vi giuro per il vero Iddio crucifixo che vivono malamente,
per questo non vol venire nisuno perche la Sacra Congregacione promete et non atende. Li povereti
patiscono et e pecato particolarmente quello che sta in Campolongo che non a niente; adeso abiamo di
bisonio per Tregovista tre frati e per Campolongo dua e per Bucuresti dua; et piu che necesario di
mandarli quanto prima et mandarli con che vivere, come zia o deto non posono vivere con il vente. In
Transilvania vi erano alcune case di cristiani Catolici schosi adeso che anno saputo che sono in
Campolongo religiosi Catolici anno scomenciato de venire abitare in Campolongo tuto gloria de Iddio
Benedetto. Tutto questo che o scrito a Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima o visto con li
ochi le fatige che anno fatto questi poveri Padri e del bisonio che anno per vivere. Per questo suplico a
Vostra Signoria Illustrissima che sia loro protetore che li aiuti del tuto che anno di bisonio tuto questo
lo fa in scarico della mia consienza. Di Turchia anno pasato in Valachia da cinquanta case di catolici
cristiani Bulgari, alli qualli a dato il Eccelentissimo Prencipe un loco dove anno fabricato case et una
chiesia, ma senza frate pero e necesario che la Sacra Congregacione facia prefere a qualche frate di
quelli che adeso stano qui che vadi a visitarli et meter qualche frate di quelli che la Sacra
Congregacione mandera di novo, cusi imparera la lingua loro et stara per sempre overo fine che lui
vole con questi catolici; per questo dico a Vostra Signoria Illustrissima che manda di frati a tempo la
Sacra Congregacione acio posino inparar la lingua valaca et bulgara. Per amor de Iddio resuplico a
Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima abia in custodia questi poveri catolici adeso che
schomenza fiorire la santa fede nostra catolica in paesi di pagani, non li lasi che si destrugeno. Sia
Vostra Signoria Illustrissima loro protetore; quando che loro vederano che la Sacra Congregacione fa
conto di loro et li provede di quello che anno di bisonio a poco vederano li altri e si farano ancor loro
catolici e questi tirarano agnelli. Et anco e necesario che la Sacra Congregacione riconpensi a questi
poveri padri delle loro fatige adoverarli che cusi e la ragione vedendo li frati che la Sacra
Congregacione li riconpensa per le loro fatige cusi verano volontieri. Pero suplico a Vostra Signoria
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Illustrissima che abia i memoria questo. Per fine le bacio le mani augurandola del Signore oni
maggior felicita. Di Bucuresti Vallachia a di 10 magio 1640
Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima
Vestro minimo et obligantissimo Servitore
Antonio de Via Cuppiere
All Illustrissimo et Reverentissimo Signore osservandissimo il monsignore Ingoli
secretario della Sacra Congregazione
(DANIC, Col. Microfilme Vatican, rola 18, cadrele 55–56, Archivio Propanganda Fide, Scritture
Originali riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 139, f. 369r-v)

VII
Eminentissimo e Reverendissimo Signore mio Padrone Colendissimo,
Hò gia scritto a Sua Eminenza Reverendissima due altre lettere nelle quali gli manifestavo
quanto mi sono affaticato à gloria di Dio per la salute delle anime e particolarmente nella redutione di
quelle di Campolongo io sono stato il primo et hò anco convertito un Ariano et altri chi erano
Cattolici fatti valacchi, hora sono cattolici e non manco di affaticarmi giornalmente. Hò poi inteso che
vi e un Breve per addottorare li miei Compagni et io che mi sono affaticato insieme con loro non sono
condumerato in detto Breve e tuto quello sarra per non havere havuto chi faccia per me; et hora che vi
era il Padre Vicario Patriarchale di Constantinopoli il quale si era bene informato di quanto hò operato
passo à meglior vita alli 5 di octobre chi Dio lo habbia in Cielo. Hora prego Sua Eminenza
Reverendissima a volere tenere protectione di me e fare che siano remunerate anco le mie fatiche et io
all’incontro non mancarò di pregare Sua Divina Maesta per la conservatione e salute di Sua Eminenza
e la prego d’una grata risposta per mia consolatione non havendo havuto risposta delle altre; con fine
faccio humilissima riverenza a Sua Eminenza Illustrissima e gli bacio le sacre veste.
Di Tergoviste li 27 di octobre 1641
Di Sua Eminenza Reverendissima
Humilissimo et Affezionatissimo Servitore
fra Venantio Berardi Minore Conventuale
Missionario Apostolico in Valachia
(DANIC, Col. Microfilme Vatican, rola 17, cadrul 59, Archivio Propaganda Fide, Scritture Originali
riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 60, f. 302r)

VIII
Campolongo 25 Novembre 1641
Il Padre Juvenale Falco minore Conventuale missionario di Vallachia
Ringratia delli 30 taleri fatti gli pagar per il quadro e pianeta per la Chiesa di Campolongo
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2o fà inserta se gli concedano le facoltà di missionario particolarmente circa i matrimoni che
contraono quasi tutti in gradi proibiti
3o fà inserta si comessa l’essecutione del Breve per il suo magistero al Vescovo di Sofia che è
vicino e non sarà necessario per questo lasciar la missione
4o Delle sue provissioni non hà havuto in 7 anni salvo che talari 71
Il die 26 Aprilis
(DANIC, Col. Microfilme Vatican, rola 17, cadrul 51, Archivio Propaganda Fide, Scritture Originali
riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 60, f. 295v )

IX
Eminentissimi Signori,
Al principio del corrente anno 1643 ci è stata resa una lettera delle Signorie loro
Eminentissime inviata à questa communità di Campolongo per conto del Sacramento della
Confirmatione con ordine à Monsignore Illustrissimo vescovo di Soffia qual non hà comparso, atteso
che s’e inviato verso Roma, quali in greco hanno risposto alle Signorie loro Eminentissime,
supplicandole voglino tener à memoria di loro con raccordarle la povertà di questa loro chiesa qual
sin al presente hò io risarcito di maniera che pare un altra; e se mi fussero stati soministrati li danari
assegnatimi dalli Signorie loro Eminentissime, similmente gl’havera spesi in Servizio del Signore ma
sin horà non hò havuto altro in otto anni ch’hò servito che tre volte parte della mia portione, cioe un
anno 36, l’altro 33 e l’altro 38 talleri. Giudichino le Signorie loro Eminentissime se mi posso
sostentare et accommodar la povera chiesa; per tanto supplico le Signorie loro Eminentissime con
ogni mio affetto posibile vogliono haver risguardo à questa povera chiesa et à me ancora et alle mie
continue fatiche con ordinar sia ancor io rimunerato come sono altri compagni e fuorsi non al pari di
me nelle continue fatiche per questa chiesa faccio, se non d’altro almeno con farmi partecipe di
qualche honore accio possi ancor io più maggiormente inoltrarmi et dar occasione ad altri. Mi e stato
significato un tempo fà come le Signorie loro Eminentissime mi havessero annumerato con doi
Baccelieri per conto del Dottorato quale doi hanno conseguito senza farsi ponto mottivo della persona
mia, non credo (se non molto di più) almeno di non esser inferiore ad essi, ben vedo il tutto proceder
per haver havuto loro amici quali hanno portato il negotio loro et io esser restato per non haver chi di
me faccia mentione. Per tanto con la presente humilmente vengo alli piedi delle Signorie loro
Eminentissime supplicandole humilisimente che se conoscono ch’habbino in qualche parte adempite
le parole di San Paulo Buonum certamen certavi restino le Signorie loro servite di consolarmi di quel
Benedetto in reliquo. Del che per fine restarò alle Signorie loro Eminentissime con perpetuo obligo
pregando il dattor d’ogni bene si degni conceder alle Signorie loro Eminentissime il colmo d’ogni
felicita. Di Campolongo li 24 Genaro 1643
Delle Signorie loro Eminentissime Servitor et figliolo Humilissimo
Fra Giuvenale Falco minor conventuale Missionario Apostolico in Valachia
(DANIC, Col. Microfilme Vatican, rola 17, cadrul 85, Archivio Propaganda Fide, Scritture Originali
riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 61, f. 113r)
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X
Ut magis ac magis veritas elucescat et ut operantes in Vinea Domini vires accrescant, firmiter
et asseveranter attestor, dum Provinciam Transilvanie pro munere visitabam, et in Conventu nostro
Targovistensi commorabar, Reverendum Patrem Baccalaureum Venantium de Monte Ottone nostri
ordinis Sacerdotem et in Valacchia Missionarium pro propaganda fide, verbo, opere atque optimi
Religiosi exemplo sanctissimis exortationibus Militem quemdam Calvinum, nomine Joannem,
natione Ungarus et illius Principis in militia famulantem, ad nostram catholicam fidem deo favente
reduxisse; et de more ea que ad primum Baptismum Calvinorum deffuerunt, ressumpsisse et hec
omnia me presente ac tota nobilium Polonorum cohorte in puplica nostra ecclesia facta fuisse.
Item in dicto Conventu me degente servum quendam nomine pariter Joannem Scismaticum ad
eandem fidem perduxit. Duos generosos fratres in vicinatu nostro degentes et in errore scismaticorum
diu latitantes, pariter sanctis monitis in viam veritatis confirmavit et hoc mihi ambo iure iurando
affirmarunt.
Nec me latet a multis audivisse Arianum obstinatissimum convertisse. Nec non multum in
reductione Saxonici populi in Campo Longo commorantis verbo et opere oportune et importune
elaborasse et primatum inter socios obtinuisse et eos quos deus ad lucem evangelicam evocavit
edificatione et exemplo, fovere et conservare deo sint laudes. De his omnibus sub fide et consciencia
mea attestor verum dixisse; atque ideo oficij mei sigillo hasce munire decrevi. Datum Targoviste sub
die 30 Januarii 1643
Pater Vincentius de Valentia Minister Generalis Provincie Transilvanie Ordinis Minorum
Conventualium
[sigiliu]
(DANIC, Col. Microfilme Vatican, rola 17, cadrul 81, Archivio Propaganda Fide, Scritture Originali
riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 61, f. 111r)

XI
Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Signor e Patron mio Colendissimo80,
Dalla qui acclusa dalla Sagra Congregazione quale mando aperta a Vostra Signoria
Illustrissima potra vedere li travagli di queste parti e pericolo di perder queste Chiese e perche hò
servito la Sagra Congregazione vecino à tre anni prego Vostra Signoria Illustrissima a far scriver di
novo che le lemosine del 1644 di Moldavia me siano date qui in Valachia conforme altra volta. Mi ha
fatto scrivere ne siano dati. Essendo io quel anno stato il terzo congrectatoci quel poco di [tempo?]
che sono stati per il viaggio ricorro a Vostra Signoria Illustrissima perche questa Chiesa non ha un
pane e per camminare queste […] e stantiare ora in questa Chiesa ho fatto molto debbito. Ricorio
ancho à Vostra Signoria Illustrissima come quello che mi ha favorito à questo caricho che volendo
fare la Sagra Congregazione altra determinatione de missionari, mandarmi la licenza per il ritorno in
Italia perche per li patimenti del viaggio dormire in terra ese mia voglia confest che una sciavina ò un
poco di fino e morbidiccimo letto me sono indebbolito di maniera che non mi da l’animo il resistere
oltre che per confessarmi qualche festa. Bisogna camini doi e tre giorni non gli dicho altri patimenti e
gli dicho Illustrissimo Signore che missionari ci vogliono che se non ero io in questa […] per la morte
del Padre si reperdiva questa Chiesa è queste anime che e queste per hora devo pregare Vostra
Signoria Illustrissima et humilmente inchinandomi gli con ogni riverenza li bagio le vesti.
80

Text pe alocuri dificil de descifrat.
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Campo Loncho li 15 di Agosto 1646
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima
Devotissimo Servitore
Fra Francesco Maria Spera Missionario Apostolico in Valachia
(DANIC, Col. Microfilme Vatican, rola 17, cadrul 409, Archivio Propaganda Fide, Scritture Originali
riferite nelle Congregazioni Generali, vol. 64, f. 224r)

THE COUNTER-REFORMATION AT CÂMPULUNG.
NEW DOCUMENTS (1635–1646)
Abstract
Eleven documents dating from 1635–1646, previously unpublished, are
employed in order to illustrate the process of the Counter-Reformation at
Câmpulung, Wallachia.
The first chapter presents the attempts undertaken by missionaries sent over
by the Sacred Congregation of Propaganda Fide in 1626–1635, in order to convert
the Lutheran community in Câmpulung.
The second chapter is devoted to the conversion of the Saxons of Câmpulung
by the Conventual Franciscans Giovenale Falco da Cuneo, Francesco da Castro,
Girolamo d’Aquapendente and Venanzio Berardi da Monte Ottone in July 1639,
sent over to Wallachia at the initiative of the Patriarchal Vicar of Constantinople
Angelo Petricca da Sonnino. The accreditation letters signed by the ambassador of
France to Constantinopol and addressed to Matei Basarab persuaded the latter to
support the conversion project. Without his assistance, the Franciscans would have
been unable to drive away the Lutheran rector and reconvert the Saxons of
Câmpulung to Catholicism.
The last chapter examines several issues confronting the Catholic Mission in
Wallachia and, in particular, in Câmpulung, including the Lutheran threat and the
poverty of the parishioners, who were unable to support the Franciscan
missionaries. Moreover, the Sacred Congregation would only occasionally send to
Wallachia the annual allowance. The lack of necessary church items for the
celebration of mass was an additional impediment. Therefore, it was no wonder
that the missionaries were eager to return home and asking for replacements to be
sent over well in advance, so that these may learn the languages spoken by the
Catholics in Wallachia. Thus, a third issue was the employment of the vernacular
languages: Romanian (especially in Câmpulung), Polish (in Târgovişte), and
Bulgarian (for the Catholics who had fled from the regions south of the Danube).
Owing to their exemplary dedication, the Catholic missionaries were eventually
able to overcome most of these difficulties.

CULTURĂ ŞI POLITICĂ

CRONICA GHICULEŞTILOR. DISCURS ISTORIOGRAFIC
ŞI REALITĂŢI POLITICE INTERNAŢIONALE (1699–1739)
ILEANA CĂZAN

Începuturile cronisticii româneşti coincid cu ascensiunea Casei de Austria la
tronul imperial. Împăratului Frederic al III-lea (1442–1493) i se datorează crearea
mitului dinastiei Casei de Austria, ca putere supranaţională, căreia i s-a încredinţat
misiunea sacră de a salva Imperiul creştin occidental şi de a guverna lumea. El este
cel care a alcătuit celebra deviză A.E.I.O.U., inspirată poate din cabala ebraică1,
deviză căreia însă împăratul nu i-a dat nicio explicaţie anume. Cu toate acestea
ulterior deviza a primit câteva zeci de interpretări, în germană, latină şi chiar în
greacă, toate convergând spre aceeaşi idee: Casa de Austria a fost chemată să
guverneze (să supună) lumea2.
Frederic al III-lea a luptat toată viaţa pentru realizarea acestui deziderat.
Animat de o idee măreaţă, împăratul s-a văzut lipsit de mijloace materiale şi
înconjurat de o opoziţie acerbă, pornită chiar din propria familie. Printr-o mare
abilitate diplomatică, dar mai ales printr-o răbdare încăpăţânată, acesta a reuşit în
1486 să câştige o primă victorie: completarea titulaturii oficiale a imperiului,
devenit Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană. Se impunea deja corelaţia
dintre tradiţia politică romană şi componenta etnică germană, care implica şi
dreptul de a se păstra coroana imperială pentru această naţiune3.
Toate aceste avataruri nu i-au preocupat însă prea mult pe cronicarii români,
care nu sunt interesaţi decât de istoria neamului lor şi fac referiri mai ales la vecinii
direcţi, cu care ţările române se aflau, de voie, de nevoie, în permanent contact. Există
însă şi pentru secolul al XV-lea referiri la Habsburgi, dar ele sunt mediate de interesul
pentru marile campanii duse de Mathia Corvin în Europa Centrală, fie pentru
recuperarea coroanei Sfântului Ştefan, fie pentru constituirea a ceea ce el a numit
regatul dunărean, a cărui capitală a mutat-o la Viena, în 1485. Macarie este cel care
1

Prima însemnare a devizei apare în timpul călătoriei la Ierusalim, în 1437 în jurnalul
viitorului împărat.
2
Cele mai cunoscute interpretări sunt: Alles Erdreich ist Österreich untertan sau Austria erit
in orbe ultima.
3
Ileana Căzan, Habsburgi şi otomani la linia Dunării. Tratate şi negocieri de pace 1526–
1576, Bucureşti, 2000.
„Revista istorică”, tom XIX, 2008, nr. 1–2, p. 119–134
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se referă cel mai pe larg la aceste evenimente, amintite sumar şi în Analele putnene.
Implicarea cronicarilor este destul de superficială, dar faptele par a fi prezentate
favorabil lui Mathia Corvin, cel pe care cărturarii moldoveni îl cunoşteau foarte bine.
În secolul al XVI-lea şi în cel de al XVII-lea cronicarii români au început să
acorde o importanţă tot mai mare Imperiului Habsburgic, dar odată cu expansiunea
şi extinderea dominaţiei otomane în Europa de Sud-Est se cristalizează o imagine
uşor deformată a evenimentelor. În primul rând pentru cărturarii români împăratul
în mod generic este, până în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, exclusiv
sultanul, cel care a preluat toate prerogativele foştilor stăpâni ai Constantinopolului,
cărora în mod tradiţional românii le fuseseră ataşaţi, ca unii care reprezentaseră
pentru ei suprema autoritate religioasă şi politică. Diferenţa de religie este marcată,
apar şi invective la adresa noilor cuceritori, dar tot mai adesea influenţa politică a
marii puteri în expansiune este văzută ca un garant al ordinii interne în ţările
române (până la Grigore Ureche, inclusiv). Habsburgii sunt priviţi doar ca actori
secundari ai teatrului de război, la care românii înşişi au fost nevoiţi să ia parte. În
ciuda diplomaţiei deosebit de active a acestora în ţările române, pe parcursul
întregului secol al XVI-lea, cronicarii par a lua în considerare mai ales ceea ce a
putut face concret Casa de Austria pentru cauza creştină, adică mai nimic.
Lucrurile se schimbă radical după asediul nereuşit al Vienei, din 1683. Din
acest moment şi evenimentele trecute sunt privite cu alţi ochi. Cea mai mare atenţie
a fost acordată războiului celui lung şi relaţiilor lui Mihai Viteazul cu imperialii.
Apoi, în mod constant, este redată, cu amănunte mai mult sau mai puţin
documentate, situaţia de după 1683, care a dus la reunificarea Ungariei – sub
Habsburgi, la luptele din Balcani, pentru Belgrad şi la schimbarea raportului de
forţe, în favoarea Habsburgilor.
În faţa acestor evenimente de maxim interes pentru această parte a
continentului, tendinţele istoriografiei române sunt contradictorii. Una dintre
direcţii a considerat benefică prezenţa armatelor imperiale, care ar fi putut aduce
eliberarea românilor, în timp ce cea de a doua a văzut prezenţa Habsburgilor mult
mai supărătoare şi mai opresivă decât cea a Imperiului Otoman.
În cele ce urmează ne vom opri pe larg asupra uneia dintre ultimele creaţii ale
cronisticii române şi anume Cronica Ghiculeştilor, ce prezintă mai multe particularităţi,
care o fac a fi cea mai completă şi mai bine alcătuită lucrare de acest gen, mai ales
în ceea ce priveşte abordarea istoriei europene.
Cronica a fost depistată la începutul secolului XX de către D. Russo4, care a
şi prezentat-o, reproducând fragmente din ea, fără a o traduce şi publica integral. El
a fost cel care a stabilit că avem de-a face cu o lucrare incompletă, jumătate din
volumul I şi din volumul II al unei istorii a Moldovei, scrisă de un apropiat al
4

D. Russo, Cronica Ghiculeştilor. Un nou letopiseţ al Moldovei (1695–1754), Bucureşti,
1915, extras din „Buletinul Comisiei istorice a României”, vol. II.
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familiei Ghica. Lucrarea a fost mai mult ca sigur redactată la Iaşi şi a fost scrisă
iniţial în limba română, pentru a fi tradusă la cererea familiei Ghica (Grigore şi
Matei Ghica) în limba greacă.
Cronica reproduce pentru perioada 1695–1730 izvoare narative, mai puţin
folosite de alţi cronicari: Letopiseţul atribuit lui Nicolae Costin, Cronica lui
Amiras, Letopiseţul Ţării Moldovei (editat de C. Giurescu) sau Cronica lui Axinte
Uricariul. Se pare că autorul cronicii nu a cunoscut lucrarea lui Ion Neculce şi de
aceea perioada 1730–1754 oferă o informaţie nouă, diferită de cea a cronicarului
moldav atât de bine cunoscut5.
Deşi Cronica Ghiculeştilor este o istorie a Moldovei, autorul îşi întrerupe de
multe ori povestirea ca să intercaleze şi informaţii în legătură cu ceea ce se petrecea
în Ţara Românească, Transilvania, Imperiul Habsburgic, Imperiul Otoman, Rusia
sau Polonia. În ceea ce priveşte Transilvania, ea apare la autor când numită ca
atare, când integrată Ungariei, deşi el se referă în mod special la evenimente din
această provincie6.
Interesant este însă locul pe care îl acordă autorul Cronicii Ghiculeştilor
întâmplărilor petrecute în Imperiul Habsburgic la moartea lui Carol al VI-lea şi
avatarurilor întâmpinate de Maria Tereza înainte de a prelua tronul imperial. În
toate aceste pasaje este clar că au fost folosite lucrări ale istoriografiei europene
contemporane. Limbajul cronicii este mult mai apropiat de cel al zilelor noastre,
tocmai pentru că lucrarea a fost tradusă din limba greacă. Termenii arhaici, topica
greoaie şi lipsa unor termeni specifici nu mai sunt probleme cu care cititorul din
ziua de azi să fie confruntat, pentru că traducerea cronicii din limba greacă a ţinut
seama de limba română modernă. De aceea lectura devine mult mai uşoară, iar
datele de istorie europeană apar mult mai clare şi mai bine explicate.
Concepţia politică şi socială a autorului este similară cu cea a celorlalţi
cronicari contemporani lui. El pleacă de la concepţia religioasă a „turmei conduse de
un singur păstor”, care se subsumează autocratismului de tip bizantin. Domnul
trebuie să fie autoritar, lui să i se supună toţi, boieri şi oameni de rând. În alte
circumstanţe s-ar instaura anarhia şi ar suferi deopotrivă şi domnia şi boierii, ale
căror privilegii ar putea fi ameninţate. Domnii sunt buni sau răi, în accepţia autorului
anonim, după cum au impus la dări extraordinare pe boieri şi clerul. Aceste dări, cum
au fost cele puse de Mihai Racoviţă, i se par o nedreptate şi o insultă, boierii fiind
datori să plătească deseatina „ţărăneşte”. Pentru autor este foarte firesc ca toate dările
să fie plătite de ţărani, dar observă modul abuziv în care erau împovăraţi cu taxe de
tot felul oamenii simpli. De aceea Ghiculeştii sunt consideraţi a fi modele de
comportament, pentru că aceştia introduseseră uşurări fiscale şi hrăniseră populaţia
5

Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1695–1754, ed. Nestor Camariano şi
Ariadna Camariano-Cioran, Bucureşti, 1965, Introducere, p. IX–XXI.
6
Ibidem, p. 136, 147 şi passim.

Ileana Căzan

122

4

pe timp de foamete. Constantin Mavrocordat este un alt exemplu pozitiv, care a
preferat să fie mazilit decât să supună poporul la noi mucareruri.
Domnii lacomi şi nesăţioşi sunt judecaţi cu asprime, aceştia „născocesc obiceiuri
noi”, adică pun dări extraordinare şi procedează la majorarea celor existente.
Concepţia medievală bizantină despre domn ca autocrator nu este lipsită de
un filtru critic. Dacă domnul este stăpânul hărăzit ţării chiar de Dumnezeu şi lui i se
datorează supunere şi ascultare, aceasta nu scuză purtarea arbitrară sau abuzurile
faţă de boieri. Antioh Cantemir este criticat pentru aroganţă şi dispreţ, iar fratelui
acestuia, Dimitrie Cantemir, i se reproşează că a angajat ţara în alianţa cu Rusia
„fără să se sfătuiască cu nimeni”. Mihai Racoviţă a greşit când a împărţit toate
dregătoriile între rudele sale, nedreptăţind boierii pământeni.
Atenţia cronicarului este reţinută de aceleaşi evenimente ca şi în cazul altor
cronicari contemporani întâmplărilor. Pacea de la Karlowitz a fost un moment
crucial pentru schimbarea echilibrului politic în Europa de Sud-Est şi tocmai de
aceea ea se regăseşte în toată istoriografia epocii.
„În anul 72087, după multele războaie pe care le-au făcut turcii cu nemţii,
încă de cînd a mers Cara-Mustafa la Beci, şi după biruinţele cele multe pe care
le-au cîştigat nemţii asupra turcilor, precum şi leşii în locurile împărăteşti aici în
Moldova, turcii au cerut cu stăruinţă să încheie pace atît cu nemţii, cît şi cu leşii. Şi
astfel, elciii împărăteşti s-au strîns la Carloviţ, printre care din partea turcilor erau:
Ibrahim-paşa şi Alexandru secretar de taină al împărăţiei, care, pentru marea sa
înţelepciune şi priceperea pe care o avea în treburile împărăteşti, a fost mijlocitorul
păcii şi s-au liniştit împărăţiile. Care au fost elciii din partea împăratului nemţilor şi
a celorlalte regate noi nu-i cunoaştem. Atunci, la încheierea păcii, turcii au înapoiat
leşilor Cameniţa, iar leşii au dat turcilor locurile Moldovei pe care le ţineau, adică
cetatea Neamţului, Soroca, Suceava, Cîmpulungul şi unele biserici …”8
Mai târziu, momentul încheierii păcii de la Passarowitz este considerat de rău
augur pentru ţările române, pentru că prezenţa cătanelor nemţeşti nu a adus nimic
bun, dimpotrivă, spune autorul, boierii din Ţara Românească, „ca unii ce iubesc
lucrurile noi” s-au coalizat pentru a-şi alunga principele legiuit şi pentru a supune
ţara Imperiului Habsburgic9 şi acelaşi pericol s-ar fi putut extinde şi în Moldova.
Referitor la momentul 1718 cronicarul este foarte explicit. „… A sosit [Mihai
Racoviţă] în Iaşi la 12 februarie şi s-a aşezat în scaunul domnesc. În vara acelui an
au fost ploi multe şi neîntrerupte, încît nu s-a făcut de loc mei şi nici vin din pricina
frigului ce a fost; numai grîu, fîn şi orz s-a făcut, puţină miere, iar poame de loc.
Acestea erau semne prevestitoare de nenorocirea ce urma să se abată asupra acestei
ţări. Într-acea vară Ali paşa a mers la Varadin [Oradea], unde, bătîndu-se cu nemţii,
7
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a fost învins şi a căzut în luptă. Şi deoarece turcii au fugit, nemţii au găsit prilej şi
au luat de la ei cetatea Timişoarei. Deci, fiind biruitori, nemţii au vrut să-şi întindă
hotarele către Ţara Românească şi Moldova. Spre toamnă, ei au trimis în Ţara
Românească, la Craiova, o seamă de oaste cătănească, care a prădat în părţile
acelea. Iar muntenii, ca unii ce iubesc lucrurile noi, găsind pricină că sînt asupriţi
de domnul lor Nicolae vodă, au trimis soli la generalul Ardealului şi prin el la
împărat, închinînd ţara nemţilor şi făgăduind că de le-ar trimite destulă oaste în
ajutor, vor prinde pe domn şi va rămîne ţara sub stăpînirea împărătească, şi altele
ca aceastea. Domnul, aflînd că a venit oaste imperială la Craiova şi că se apropie de
Bucureşti, a plecat la Giurgiu, dar, luînd de acolo oaste turcească, s-a întors la
Bucureşti. Iar duşmanii, auzind că domnul a fugit, s-au întors iarăşi acolo unde au
fost şi mai înainte şi, sfătuindu-se cu muntenii, s-a hotărît ca boierii să se prefacă
că-i sînt credincioşi domnului şi să zică că nu mai este oaste cătănească în ţara lor,
pentru ca amăgind astfel pe domn să vină peste cîteva zile, pe neaşteptate, să-l
prindă. Deci boierii au încredinţat pe domn că nu mai este nici o teamă, că
duşmanii au plecat şi să nu mai ţină pe lîngă el oastea turcească, că suferă ţara.
Domnul, încrezîndu-se în vorbele lor, a slobozit oastea şi şedea fără grijă. Iar
boierii, găsind prilej, au adus pe neaşteptate cătanele de l-au luat şi l-au dus în
Ardeal, unde a stat pînă după pacea de la Passarovitz, cînd a fost liberat. Între timp,
în locul lui a fost trimis domn în Ţara Românească fratele său Ioan vodă. Nemţii,
văzînd că expediţia lor a mers bine, că au prădat mult în Ţara Românească, luînd
atît din lucrurile domnului, cît şi din ale oamenilor lui, şi-au pus în gînd să facă la
fel şi cu Mihai vodă, căci au găsit şi aici în ţară astfel de mijlocitori şi părtaşi,
care îi îndrumau şi le făgăduiau că le vor preda pe domn şi vor supune ţara
Moldovei împăratului Germaniei”10.
În ceea ce priveşte Moldova, dorinţa Habsburgilor de a intra în ţară este
taxată ca o întreprindere ilegală, rezultat al răzbunării boierilor nemulţumiţi şi, în
cele din urmă, ca o acţiune banditească, la care au fost cooptaţi tâlhari de drumul
mare. Acţiunea armatei imperiale este văzută ca un jaf generalizat, în care, sub
pretextul că sunt atacaţi turcii, erau jefuiţi creştinii.
„Pricina care a făcut ca unii din boieri să aibă ură împotriva domnului este
următoarea. În această domnie, Mihai vodă nu s-a arătat bun şi blajin ca în prima şi
în a doua sa domnie, ci, îndată ce a venit, şi-a schimbat purtarea şi a dat mai toate
boieriile rudelor sale, trecînd cu vederea pe unii, care se cădea să aibă şi ei boierie
şi care erau batjocoriţi de rudele lui. Această supărare a îndemnat pe unii să
uneltească împotriva lui şi să atragă şi pe alţii de partea lor. Şi, profitînd de starea
de război, s-au dus la generalul Braşovului şi s-au înţeles cu el să le dea o seamă de
oaste ca să vină în Moldova să prindă pe domn … Generalul i-a primit şi a raportat
despre această pricină generalului mai mare, care era la Sibiu; acesta se numea
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Stainville, iar cel de la Braşov baron Dettine. Din poruncă împărătească li s-a dat o
seamă de oaste, cam trei sute de unguri şi o sută de nemţi; au mai luat şi ei pe cîţiva
din tîlharii ţării şi cu această oaste au venit în Moldova şi au ocupat mănăstirea
numită Caşinul, punînd acolo de pază cîţiva ostaşi. Apoi, au venit în toamnă la
cetatea numită Neamţu, au luat-o sub stăpînirea lor şi au stat în ea cu căpetenia lor
Francisc din Lorena. Ei au prins pe toţi oamenii lui Mihai vodă, pe care i-au găsit
în ţinut strîngînd sferturile11, şi le-au luat banii domneşti, adică au prins pe Ilie
Catargi, mare logofăt, pe Antonie, al treilea comis, pe Mihalachi medelnicerul, pe
Iordachi Rahtivan şi pe Lorengi şi i-au închis. Pe urmă au liberat pe logofăt, iar pe
ceilalţi i-au ţinut închişi. Au reparat părţile stricate ale cetăţii, au strîns zaherea din
ţinut, au deschis puţul cel vechi şi adînc al cetăţii şi aveau toate cele trebuincioase.
De acolo ieşeau de prădau pe negustorii de la Roman şi de la Adjud şi, unde auzeau
că sînt turci, mergeau de-i luau robi şi jefuiau avutul lor. Pe alţii i-au trimis la
Focşani de au ocupat mănăstirea de acolo. Pînă la Bîrlad ajungeau cu
prădăciunile lor, răpeau pe turci, dar jefuiau şi pe creştini. Auzind împărăţia
[Imperiul Otoman] de aceasta, a scris domnului să se nevoiască să izgonească acea
oaste duşmană, din Moldova. Chibzuind însă asupra stării de atunci a domnului,
împărăţia îşi dădea seama că nu este cu putinţă să-i scoată din ţară fără oaste
destulă şi de aceea a dat poruncă să se pregătească el şi, după ce îi va da şi oaste
tătărească şi turcească, să meargă asupra lor să-i izgonească. Pînă să-şi pregătească
însă domnul oastea, ei prădau ţara pe unde puteau. Domnul se ferea şi niciodată nu
rămînea noaptea la curte, ci numai ziua pentru trebile cîrmuirii, iar noaptea pleca şi
dormea cînd în pădure, cînd la mănăstirea Cetăţuia şi cînd lîngă Prut. Dimineaţa se
întorcea, iar seara se punea iarăşi la adăpost, sau la Ţuţora, sau la Stînca, unde
putea. Nu voia să se ştie unde este, ca nu cumva să fie atacat noaptea fără veste şi
să fie prins, între timp domnul a scris o seamă de oaste, deoarece i s-a dat voie să
scrie cu cheltuiala împărăţiei cîtă oaste va avea nevoie …” 12
Cronicarul anonim reia imaginea Imperiului Otoman, garant al ordinii în ţară
şi al respectării legalităţii, în timp ce Habsburgii sunt văzuţi ca principalii
responsabili de dezordinea internă, de jafuri şi împilări de tot felul. Nimic nu este
în favoarea celor care se voiau a fi noii stăpâni ai principatelor. Atitudinea
autorului este justificată având în vedere că avem de-a face cu o „cronică de curte”,
scrisă pentru familia Ghica, exponentă în primul rând a puterii otomane.
Un alt moment important din lupta dusă în secolul al XVIII-lea între Austria
şi Înalta Poartă, pentru dominaţia în Europa Central-Răsăriteană, a fost campania
din 1737–1739, încheiată cu pacea de la Belgrad.
Negocierile iniţiate de Casa de Austria pentru a mijloci pacea între otomani şi
ruşi sunt prezentate detaliat şi sursele sunt în mod vădit superioare celor folosite de
11
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Ion Neculce, care s-a bazat în primul rând pe propria sa experienţă. De altfel
întrega operă are ample referiri la istoria europeană, care sunt preluate din lucrări
de istorie contemporane momentului.
„Şi deoarece împăratul Carol, cu toate că era aliat cu ruşii, luă asupră-şi, nu
fără învoirea Porţii, să fie mijlocitor pentru înlăturarea neînţelegerilor care existau
între împărăţia otomană şi Rusia, Poarta, socotindu-l ca pe un împărat în al cărui
cuvînt poţi să te bizui, a primit pe solul nemţesc Thalman ca mijlocitor numit de
împărat. Şi deoarece tratativele de pace au continuat toată iarna prin scrisori, iar
marele vizir a chemat la Babadag şi pe solii Angliei şi Olandei, căci aceste două
puteri mijlociseră în pacea încheiată înainte între Poarta otomană şi Rusia, totuşi şi
pregătirile de război se făceau de amîndouă părţile. Iar Thalman, arătînd iarăşi prin
scrisorile date de curtea sa că este împuternicit să mijlocească şi să încheie pacea
între cele două împărăţii care se aflau în război şi cerînd să vină şi să se prezinte
marelui vizir, a fost trimis, cu poruncă împărătească şi cu mare cinste la
Constantinopol, la tabăra împărătească. Sosind acolo, el a adus la cunoştinţa
marelui vizir că împăratul său, în urma unirii şi alianţei pe care o are cu împărăţia
rusească şi a prieteniei pe care o are cu împărăţia otomană, vrea să mijlocească cu
puterea sa de reprezentant imperial şi să împace aceste două împărăţii. Cu toate că
această alianţă, de care solul împărătesc spunea că există între curtea lui şi Rusia,
nu era pe placul înalţilor demnitari ai Porţii, totuşi ei s-au învoit să primească
această forţată mijlocire a împăratului”13.
Modul în care este prezentată atitudinea domnului Grigore Ghica faţă de
încheierea păcii de la Belgrad este simptomatic pentru modul în care autorul se
raportează la evenimente. Pacea este celebrată de domnul Moldovei ca un demnitar
otoman, care se bucură de o victorie a suveranului său. Aflându-se în tabăra de la
Şerbăneşti, pe Siret, în drum spre Iaşi, Grigore Ghica „a fost ajuns pe drum de
capuchehaia sa Şerban, care venea din tabăra împărătească otomană cu vestea
despre încheierea păcii între împărăţia otomană şi împăratul Austriei … de care
veste s-au bucurat şi s-au înveselit atît domnul, cît şi cei din jurul său. S-a făcut şi
şenlîc la Şerbăneşti, cu trageri de tunuri şi puşti, după citirea firmanului împărătesc
despre pacea cu împăratul, aşteptînd toţi cu bucurie să audă şi de plecarea oştilor
moschiceşti din Iaşi”14.
Prezenţa trupelor austriece în Ţara Românească în timpul campaniei este
redată cu mult interes, autorul fiind conştient de coerenţa acţiunilor militare ruseşti
şi austriece în spaţiul extracarpatic. Încă o dată, modul de a reda evenimentele este
cel al unui observator favorabil taberei otomane, chiar dacă există destulă
obiectivitate atunci când este vorba despre pagubele pricinuite de ambele armate în
timpul operaţiunilor şi mai ales după acestea.
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Campania coordonată de generalul Wallis, guvernatorul militar al Transilvaniei,
este prezentată ca având un plan unic de operaţiuni pentru cele două principate.
„Nemţii au năvălit şi în această ţară, să povestim şi despre aceasta. În anul 7245
[1737], pe la sfîrşitul lunii iunie, Grigorie vodă a primit vestea cum că nemţii se
pregătesc de bună seamă să intre în Moldova. Această ştire, precum şi scrisoarea
generalului Wallis, comandantul Transilvaniei, care îi scria sau să se închine
împăratului sau să plece din Moldova, Grigorie vodă le-a făcut îndată cunoscute
Porţii, trimiţînd în acelaşi timp pe doamna sa cu copiii la Constantinopol. Iar el,
după ce a dat răspunsul cuvenit zisului Wallis, potrivit cu porunca împărătească, a
ieşit şi şi-a aşezat tabăra în corturi pe câmpul de la Frumoasa. După cîteva zile a
primit vestea că un număr destul de mare de nemţi, trecînd prin Cîmpulung, au
coborît pe la Suceava, şi au intrat în mănăstirea Slatina, aşteptînd şi alte oştiri de-ale
lor, care urmau să vină de la Oituz. Ştirea aceasta Grigorie vodă a trimis-o îndată
mai departe la tabăra împărătească. După cîteva zile a pătruns şi generalul Vadanyi
cu 5000 de oameni prin partea Oituzului şi Trotuşului şi a făcut pălănci pe lîngă
Oituz, în ţinutul Bacău şi la Comăneşti. Toate acestea erau făcute din porunca lui
Wallis, care nădăjduia că în felul acesta va sili pe Grigorie vodă să-i trimită vreo
sumă de bani. La fel a făcut şi faţă de Constantin [Mavrocordat] vodă, căci el a
trimis şi în Ţara Românească nemţi şi cătane; iar Constantin vodă, aflînd acest
lucru şi fiind tînăr şi nepriceput pe lîngă aceasta neavînd încredere în boieri şi
temîndu-se să nu păţească şi el ceea ce păţise tatăl său 15, care, fiind predat de boieri
fusese prins, a plecat îndată din Bucureşti şi chiar a trecut Dunărea pe la Turtucaia.
Dar din pricina plecării sale, nemţii şi cătanele s-au dus la Bucureşti, iar boierii s-au
risipit, temîndu-se de turci şi de tătari, ca nu cumva să cadă în robie, aşa cum mulţi
au păţit; unii dintre ei au plecat în băjenie şi în munţi, alţii au trecut chiar în
Ungaria. Nemţii, văzînd risipirea boierilor şi aflînd că şi Constantin vodă a trecut
Dunărea, s-au temut să nu fie atacaţi de oastea turcească şi s-au retras la Tîrgovişte.
Iar Constantin vodă, întorcîndu-se cu turcii strînşi din cei aşezaţi pe lîngă Dunăre şi
cu Ibrahim-paşa, trimis de împărăţie, s-a dus pînă la Călugăreni şi după o scurtă
şedere acolo a plecat pînă la un loc numit Foişor şi s-a aşezat acolo în corturi, însă
turcii de lîngă Dunăre şi celelalte oşti care au mers în ajutorul lui Constantin vodă
au pricinuit multe jafuri şi stricăciuni locuitorilor rămaşi; ei au jefuit şi multe
mănăstiri; pe urmă, fiind trimişi la Tîrgovişte împotriva cătanelor, au călcat tainiţa
mitropoliei de acolo şi găsind ascunse lucrurile boierilor şi ale mitropolitului, le-au
jefuit. După aceea au ars atît mitropolia, cît şi curtea domnească, arătînd mare
nesupunere lui Constantin vodă. Ei îşi împlineau şi poftele lor rele, răpind copii şi
femei şi robind mulţi oameni atît la ţară, cît şi la Bucureşti, fără ca să poată
Constantin vodă să-i oprească, în cele din urmă a fost numit acolo un bimbaşa,
anume Veli-aga, care a strîns şi a ţinut în frîu pe aceşti turci, gîtuind şi omorînd pe
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cîţiva dintr-înşii; totuşi, şi în timpul acestuia n-au încetat fărădelegile lor, dar într-o
măsură mai mică”16.
Pasajul dedicat luptelor date pe teritoriul românesc în timpul anului 1737 redă
cu destulă obiectivitate pagubele produse de armatele de ocupaţie. Este interesant
cum este prezentată atitudinea trupelor otomane, care se comportau nu ca apărători
ai Ţării Româneşti, deşi fuseseră chemaţi de domn, ci ca nişte invadatori.
Cronicarul se simte însă obligat să sublinieze că acest comportament era datorat
exclusiv indisciplinei soldaţilor, readuşi, de altfel cu greu – recunoaşte autorul –, la
ordine de Veli-aga, care a recurs la măsuri extreme pentru a-i disciplina, ordonând
chiar executarea celor recalcitranţi.
Evenimentele referitoare la istoria Europei Central-Răsăritene reţin cel mai
mult atenţia prin acurateţe şi detaliile bine documentate, care, după cum am amintit
deja, sunt preluate din istoriografia occidentală. De aceea cu această ocazie nu
intervin prea multe comentarii personale. Prima referire care interesează pentru
modul în care a fost perceput şi înţeles rolul Habsburgilor în cadrul politicii
internaţionale, în prima jumătate a secolului al XVII-lea, este lupta pentru tronul
Poloniei, începând cu anul 1733.
„În anul 7242 [1733] a încetat din viaţă August, regele Ţării leşeşti, a cărui
moarte a produs mari tulburări în întreaga Europă din pricină că la alegerea noului
rege s-a iscat vrajbă între leşi”. Autorul redă exact conflictul de interese. De o parte
Stanislav Leszczynsky a fost sprijinit de Franţa, în timp ce Austria şi Rusia l-au
sprijinit pe fiul lui August, Frederic. Lupta pentru tronul Poloniei a fost prilej
pentru o nouă confruntare între armatele imperiale şi cele franceze. Stanislav,
asediat la Danzig, se va refugia în Prusia:
„După ce au luat mari sume de bani de la locuitorii Danzigului, moscalii au
părăsit cetatea. O parte din oastea lor, împreună cu comandantul şef Münnich, s-a
întors iarăşi în Ţara leşească, iar generalul Lascy, cu treizeci de mii de ostaşi ruşi
aleşi, s-a dus din porunca împărătesei, potrivit alianţei dintre împărăteasa ruşilor şi
împăratul Carol, în ajutorul împăratului la fluviul Rin, unde se aflau trupele
imperiale şi cele franceze. Pentru intrarea trupelor aliate în Ţara leşească şi pentru
izgonirea socrului său Stanislav, regele Franţei învinuia pe împărat. Şi într-adevăr,
împăratul, neavînd un fiu pe care să-l lase moştenitor în imperiu la moartea sa şi
dorind să întărească dinastia a găsit cu cale să căsătorească pe fiica sa cea mare cu
ducele de Lorena şi să-l lase pe acesta moştenitor. Şi gîndindu-se că poate se va
împotrivi la aceasta Frederic, fiul lui August, după dreptul care-l avea, întru cît din
familia şi din neamul acestuia s-au născut atîţia împăraţi şi că acesta era elector al
imperiului şi avea de soţie pe fiica lui Iosif, frate mai mare al împăratului, pentru
toate acestea rugase pe împărăteasa Rusiei să ajute să facă pe Frederic rege al Ţării
leşeşti şi apoi să ia de la acesta o declaraţie cum că, după moartea împăratului, el
nu avea nici o pretenţie asupra tronului împărătesc; ceea ce s-a şi făcut.
16
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Aşadar toate acestea pe care împăratul le punea la cale împotriva lui Stanislav
au făcut pe regele Franţei, pe de o parte, să trimită oşti franceze împotriva lui, ca să
intre în hotarele împăratului, iar pe de altă parte să aţîţe Spania, care fusese
totdeauna aliata sa, să pornească război împotriva Italiei. Acest război a ţinut 3 ani,
în care timp împăratul a pierdut cea mai mare parte a ţinuturilor pe care le stăpînea
în Italia. Comandantul trupelor sale din Italia a fost generalul Mercy, care a pierdut
bătălia de acolo nu atît din pricina nenorocului, cît din pricina felului său de a se
grăbi. Oştile spaniole şi franceze aflate acolo au găsit prilej să facă tot ce au vrut,
deoarece tabăra împăratului împreună cu comandantul său suprem principele
Eugen, se afla pe Rin. Principele Eugen, fiind un comandant foarte iscusit şi
priceput în ale războiului, s-a ferit mai întîi de mulţimea oştirii franceze, precum şi
francezii se fereau de stratagemele acestuia, aşa că n-a avut loc nici o bătălie între
cele două mari oştiri, care stăteau una de o parte, iar cealaltă de partea cealaltă a
Rinului. În al treilea an însă principele Eugen, fiind întărit cu o însemnată oştire
care i-a venit în ajutor de la moscali şi de la ceilalţi electori şi fiind sătul de şederea
sa îndelungată, a trimis pe generalul Sekendorf cu o oaste de cincizeci de mii de
oameni să atace ţinuturile Franţei. Restul oştirii era gata ca, în cazul că francezii s-ar
mişca în spatele oştirii trimise, atunci să cadă şi ea în spatele francezilor ca să-i
prindă la mijloc şi să-i atace în cîmp deschis, nu în şanţuri. Francezii însă, ferindu-se
de una ca asta, nu s-au mişcat din locul lor. Oştirea imperială a pătruns în cîteva
ţinuturi franceze, arzînd şi jefuind, ceea ce a silit pe regele Franţei să ceară pace. El
a trimis în acest scop la Viena pe un om deghizat, care, discutînd despre pace, a
obţinut mai întîi încetarea luptei şi apoi întoarcerea lui Sekendorf. După aceasta, a
fost desăvîrşită împăcarea între împărat, Franţa şi Spania. Tratatul de pace însă s-a
făcut în paguba împăratului, deoarece a pierdut părţile cele mai frumoase din Italia,
în afară de Toscana, care a fost înapoiată împăratului în schimbul Lorenei, pe care
a dat-o s-o stăpînească Stanislav cît va trăi, iar după moartea lui să rămînă Franţei.
Peste cele două Sicilii, adică peste Neapole şi Messina, a fost pus rege Don Carlos,
fiul cel mic al regelui Spaniei”17.
La fel de documentat este autorul despre evenimentele de la moartea
împăratului Carol al VI-lea, care au declanşat lupta înverşunată pentru tronul
imperial, după 3 secole în care Casa de Austria se străduise să menţină coroana
imperială în familia Habsburg. Cronicarul vorbeşte despre Pragmatica Sancţiune şi
despre modul în care aceasta fusese aprobată în Imperiul german şi în Europa. În
lipsa unui moştenitor pe linie masculină, împăratul Carol al VI-lea a prevăzut prin
actul dat în 1713 ca toate teritoriile patrimoniale să fie legate între ele în chip
inseparabil şi indivizibil, iar moştenirea şi stabilirea ascendenţei să fie posibilă atât
pe linie masculină, cât şi pe linie feminină18. Din cauza deselor tulburări din
17
18

Ibidem, p. 355–359.
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Imperiul german, a confruntărilor cu Franţa, în războiul de succesiune la tronul
Poloniei, cu Prusia, pentru supremaţie în Germania şi cu Spania, pentru sudul
Italiei şi Sardiniei, împăratul nu a reuşit să obţină, până în anul morţii sale, 1740,
ratificarea Dietei imperiale pentru Pragmatica Sancţiune.
La moartea lui Carol al VI-lea, fiica sa Maria Tereza, căsătorită cu principele
Carol Ştefan de Lotharingia [Lorena], spera să poată moşteni direct toate teritoriile
patrimoniale. Tronul imperial, care, în conformitate cu vechiul drept canonic
medieval, nu putea fi ocupat decât de către un bărbat, avea să îi revină soţului
Mariei Tereza, cu care aceasta urma să împartă titlul imperial.
Cronicarul anonim cunoaşte bine aceste împrejurări. El scrie că la moartea
împăratului s-au găsit unii care „îşi închipuiseră unele lucruri, iar alţii altele. Astfel
cel dintîi, regele Prusiei, în timp ce trimisese la curtea de la Viena nişte cereri
şubrede şi vechi ale casei sale de Brandenburg asupra ducatului Sileziei, a pornit şi el
şi a intrat în împărăţia amintită, cucerind oraşe şi sate, unele fără vărsare de sînge,
altele cu armele prin împresurare. Pe de o parte linguşea pe numita fiică a
împăratului, recunoscînd-o şi el împărăteasă a Ungariei şi Boemiei, îndemnînd-o să
încuviinţeze drepturile lui, spre mulţumirea lui, făgăduind să se alieze cu ea
împotriva oricărui duşman al ei, iar pe de altă parte îi lua cu sila şi îşi însuşea unele
dintre pămînturile ei”. Urmează descrierea ostilităţilor, între armata imperială,
condusă de Neipperg şi contele de Wallis şi trupele prusace. În timpul luptelor apare
încă un competitor, regele Poloniei, electorul de Saxa, care era căsătorit cu fiica
fratelui lui Carol al VI-lea, Iosif. Astfel „gîndul tuturor acestora era să răpească cîte
un ţinut, totuşi arătau şi dorinţă de război, atît pentru propria lor plăcere, cît şi pentru
scopurile ce aveau. Dar … Maria Tereza nu s-a lăsat, ci a trimis oşti în Silezia”19.
Prima confruntare a fost favorabilă prusacilor, iar tronul imperial avea să fie
ocupat pentru scurt timp de către Carol Albrecht de Bavaria, viitorul împărat Carol
al VII-lea (1742–1745), aliat al francezilor şi al prusacilor. Din fericire pentru
Maria Tereza, norocul i-a slujit din nou pe Habsburgi. În 1745 împăratul, abia ales,
murea brusc şi cuplul Habsburg-Lotharingia a fost ales pe tronul imperial20. Când
am spus cuplul şi nu principele Carol Ştefan am făcut-o pentru că nimeni, dintre
contemporani, nu s-a îndoit vreodată că urmaşa lui Carol al VI-lea nu a fost Maria
Tereza, fiica demnă a tatălui ei, capabilă să conducă singură destinele Imperiului
Habsburgic. Dacă soţul său a purtat titlul imperial, adevăratul împărat a fost Maria
Tereza. Cu toate acestea rolul jucat de Carol Ştefan nu a fost cel de marionetă, ci
cel al unui sfătuitor inteligent şi răbdător, care nu s-a lăsat nici intimidat, nici
enervat de personalitatea puternică a Mariei Tereza 21. În plus, în anii tinereţii s-a
19
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dovedit un comandant militar curajos, dacă nu şi deosebit de priceput, cum a fost
cazul campaniei imperiale ratate din Serbia, din 1737.
Aceeaşi bună cunoaştere a istoriei Habsburgilor se vădeşte şi din modul în
care este prezentată situaţia Mariei Tereza în Ungaria. În 1723 Ungaria impusese
un act separat de succesiune – Pragmatica Sancţiune ungară – prin care se
recunoştea faptul că Ungaria făcea parte din statul habsburgic şi în schimb se
promitea că regii vor respecta drepturile şi privilegiile tradiţionale ale nobilimii
maghiare22. Rezultatul acestui compromis avea să fie cules de Maria Tereza după
1740. Aceasta a folosit cu multă înţelepciune situaţia politică pentru a-şi salva
tronul. Cu mult tact, regina Ungariei a reuşit să anihileze influenţa politică
exercitată de secole de Stările din regat şi a întărit autoritatea centrală. În schimbul
drepturilor regale de a guverna teritoriile patrimoniale unite, Ungaria a profitat de
măsurile absolutismului luminat, cum au fost: uşurarea sarcinilor fiscale pentru
iobagi, organizarea învăţământului primar obligatoriu, grija pentru dezvoltarea
agriculturii şi a creşterii vitelor, măsuri care au dus la o creştere rapidă a bunăstării
la nivelul omului simplu, într-o ţară care suferise două secole de distrugerile
provocate de război şi de foamete23. Maria Tereza a fost iubită şi respectată în
Ungaria şi monarhia habsburgică a putut profita de resursele regatului, în propriile
interese. Toate aceste aspecte se regăsesc şi în Cronica Ghiculeştilor.
„După moartea ţarinei Rusiei24, turcii şi-au schimbat preţuirea ce aveau
pentru moscali; de asemenea şi suedezii se pregăteau cu sîrguinţă să pornească cu
armele împotriva lor. Iar francezii, avînd de gînd să smulgă coroana imperială
Casei de Austria, cu care ştiau că Rusia era aliată, au îndemnat în toate felurile pe
suedezi, făgăduindu-le şi dîndu-le un însemnat ajutor în bani, ca să pornească
război pentru diferite pretexte împotriva ruşilor, ca să-i încurce şi să nu poată să
ajute pe Maria Tereza, fiica şi moştenitoarea împăratului Austriei. Aceasta, după
alegere şi învestitură, s-a dus în luna iunie în cetatea de scaun a Ungariei numită
Presburg [Bratislava] şi s-a încoronat regină a Ungariei, cu toate ţeremoniile
obişnuite. Ea a făgăduit ungurilor să cerceteze de îndată multe dintre pricinile lor,
lăsînd pentru mai tîrziu pe cele mai grele, adică acele pricini care erau primejdioase
pentru împărăţia ei. La fel şi ungurii i-au făgăduit ajutor însemnat pentru
statornicirea moştenirii casei sale părinteşti, după cum au şi ajutat de fapt, căci ei
au orînduit o oaste de husari, pe care au trimis-o în tabăra ei din Silezia. Această
oaste, deşi mult timp n-a dat lupte cu prusacii, totuşi hărţuielile husarilor n-au lipsit,
pînă cînd atît Anglia, cît şi Olanda s-au amestecat ca să împace aceste puteri. A venit
şi regele Angliei la electoratul său, numit Hanovra25, şi a strîns oaste de la aliaţii săi
22
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ca să apere oricum pe regina Ungariei, cum a mărturisit şi în scris, deoarece îl vedea
pe regele Franţei sprijinind pe electorul Bavariei, care cerea moştenirea casei de
Austria, şi pregătea numeroase oşti împotriva Boemiei. Pe de altă parte, şi Spania se
pregătea împotriva Italiei, dar a fost împiedicată să pornească împotriva Italiei în anul
acela atît pe uscat de către regele Sardiniei, pe care cu toate făgăduielile date nu
reuşiseră să-l atragă în alianţa lor, cît şi pe mare de flota engleză, care a fost pusă
anume să păzească acel canal ca nu cumva oştile spaniole să izbutească să treacă în
Italia. Astfel, această expediţie a fost amînată în acel an”26.
Este evident că preocuparea celui care a scris Cronica Ghiculeştilor pentru
istoria europeană, cu precădere pentru istoria Austriei şi a Rusiei depăşeşte cu mult
pe cea a predecesorilor săi, fiind întrecut doar de Dimitrie Cantemir, a cărui operă
istoriografică are meritul de a fi nu numai de largă informaţie, ci şi originală, ceea
ce nu este cazul pasajelor de istorie universală din cronica analizată aici.
În încheiere, se poate spune că în prima jumătate a secolului al XVIII-lea
lupta pentru supremaţie europeană, în care a fost implicat foarte activ şi Imperiul
Habsburgic, a devenit o preocupare constantă a istoriografiei româneşti. În studiul
de caz propus se remarcă aceeaşi atitudine oscilantă, ca în majoritatea cronicilor
anterioare, în funcţie de percepţia individuală a autorului sau de interesele de grup
pe care acesta le reprezenta (cazul autorului anonim al Cronicii Ghiculeştilor). În
Cronica Ghiculeştilor armatele imperiale şi cele ruseşti sunt armate de ocupaţie
care jefuiesc şi asupresc populaţia şi nu respectă drepturile şi privilegiile elitei
boiereşti, nu au nimic eroic în comportament şi nu sunt nici pe departe posibili
eliberatori, pentru simplul motiv că prezenţa otomană nu este considerată a fi
opresivă. Dacă pentru situaţia din principate atitudinea este clar favorabilă
Imperiului Otoman, în planul politicii europene judecăţile de valoare lipsesc, fiind
înlocuite de o expunere a faptelor ce se străduieşte a fi cât mai obiectivă, ceea ce
denotă respectarea strictă a surselor folosite pentru informaţie, care par a fi de
sorginte germană sau rusă.
În ciuda unei implicări politice şi militare permanente a Imperiului austriac în
istoria spaţiului românesc, începând cu secolul al XVI-lea şi mai ales pe tot
parcursul secolului al XVIII-lea, la sfârşitul demersului nostru putem trage
concluzia generală că istoriografia română veche nu reflectă o imagine coerentă a
Habsburgilor, în sensul acordat curent noţiunii de imagine a celuilalt.
Abia la sfârşitul perioadei luate în consideraţie apare o încercare de
prezentare globală a istoriei Casei de Austria, în strictă dependenţă cu istoria
europeană şi cu evoluţia evenimentelor în care au fost implicaţi românii. Este o
deschidere spre înţelegerea rolului şi locului pe care această mare putere europeană
le avea în politica internaţională a timpului. Ea este judecată cu mult mai multă
26
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obiectivitate şi, în finalul secolului, prin traduceri27, se poate vorbi despre o
cunoaştere sub multiple aspecte a lumii germane, inclusiv a spiritualităţii ei şi a
contribuţiei la progresul ştiinţific al omenirii. Este momentul în care putem vorbi
despre o imagine a Imperiului Habsburgic ca un întreg, nu de o suprapunere de
imagini şi percepţii disparate.
THE GHICULESCU CHRONICLE. HISTORIOGRAPHICAL DISCOURSE
AND INTERNATIONAL POLITICAL REALITIES (1699–1739)
Abstract
In the sixteenth and seventeenth centuries, the Romanian chroniclers showed
an increased interest in the Habsburg Empire. However, the expansion of the
Ottoman domination in Southeast Europe enabled the creation of a slightly
distorted image of the events. In the opinion of the Romanian chroniclers, until the
second half of the seventeenth century, the emperor, generically speaking, was
exclusively the sultan, who had taken over all the prerogatives of the former rulers
of Constantinople, the supreme religious and political authority the Romanians had
traditionally felt attached to. The difference in religion is marked out, insults are
hurled at the new conquerors occasionally, but ever more often the political power
of the expanding empire is seen as a guarantee of internal order in the Romanian
Principalities (until Grigore Ureche, his writings included). The Habsburgs are
considered secondary actors in the developments in which the Romanians were
forced to take part. Despite the energetic diplomatic activity of the Habsburg Empire
in the Romanian Principalities, throughout the sixteenth century, the chroniclers
seem to concentrate more on what the House of Austria could effectively do for the
Christian cause, which amounted in fact to little more than nothing.
A radical turn was seen after the unsuccessful siege of Vienna, in 1683. From
that point onward, the past events themselves would be reconsidered in a different
light. Faced with developments of considerable interest to these parts of the
continent, Romanian historiography would show contradictory trends, the presence
of the Imperial Army being seen as either beneficial and prone to bring forth the
emancipation of the Romanians, or far more disturbing and oppressive than the
presence of the Ottomans.
The paper presents one of the last Romanian chronicles, namely the
Ghiculescu Chronicle, which is one of the best illustrations of the genre, especially
owing to its approach to European history.
27
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The chronicle was found in the early twentieth century by D. Russo, who
published a number of excerpts, without offering a full translation of it. He
determined that it includes only half of the first and second volumes of a history of
Moldavia, written by somebody at the court of the Ghica family. He also
established that it must have been written in Iaşi, initially in Romanian, to be
subsequently translated into Greek at the request of the Ghica family (Grigore and
Matei Ghica). In addition, the chronicle employs for the period 1695–1730
narrative sources little used by other chroniclers.
Even though it is a history of Moldavia, the author clearly had a particular
interest in European history, especially in the history of Austria and of Russia,
which he illustrates with large excerpts from contemporary history writings, giving
more clarity and coherence to the narration, but depriving it of originality.
One may say in general that the struggle for European supremacy in which
the Habsburg Empire got actively involved became a consistent preoccupation for
Romanian historiography in the seventeenth-eighteenth centuries. The Ghiculescu
Chronicle shows the same fluctuation in attitude as most of the previous
chronicles, according to individual perceptions or group interests, in this particular
case the interests of Prince Ghica and his followers. The Austrian and Russian
armies are considered occupation armies pillaging the local population and
infringing upon the rights and privileges of the boyard class. There is no heroism
attached to their acts. And they are not seen as possible liberators, for the simple
reason that the Ottoman presence is not considered oppressive. If in the approach to
internal developments a clear attitude in favor of the Ottoman Empire can be seen,
no judgment is made on matters of European policy. The presentation of the latter
is as objective as possible, the author merely reproducing his most probably
German or Russian sources of information.
To conclude, one may say that the representation of the Habsburgs in old
Romanian historiography lacks coherence, in the current sense given to the notion
of image de l’autre. There are only disparate pieces of an incomplete puzzle which
do not allow a reconstruction of the true image. One may speak of attitudes, of
judgments when approaching one event or another, and of interests or the personal
perception of each chronicler. How the Habsburgs were judged by the members of
the ruling class, namely which attitudes were preponderant, remains unclear; and it
is even more difficult to assess how they were seen by the ordinary people.
However, it is quite certain that the sympathy or antipathy towards the new power
advancing to the Danube was dictated by the interests of a part of the Romanian
political elite, in terms of wins or losses. Quite eloquently so, in the Wallachian
chroniclers of the late seventeenth century – early eighteenth century, who give
completely different presentations of the Austrian campaign of 1689 led by
General Heisler or of the occupation of Oltenia in 1718.
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A global approach to the history of the House of Austria, in close relation to
European history and to the historical evolutions involving the Romanians, would
only be outlined in the late eighteenth century. An effort would be then made to
understand the role and place of this great European power in the international
politics of the time, judgments would be more objective, and translations would
enable a better understanding of the German world, including its spirituality and
contribution to the scientific progress of humankind. One may speak then of an
image of the Habsburg Empire seen as a whole, and not of a superposition of
disparate images and perceptions.

ORIZONT EUROPEAN ÎN ILUMINISMUL ROMÂNESC.
FRANCOFONIE ŞI CULTURĂ FRANCEZĂ
NICOLAE LIU

În 1777 marchizul italian Domenico Caraccioli, ambasador al regatului
napolitan în Franţa şi familiar al saloanelor literare pariziene, publică la Veneţia
sub un anonimat străveziu1 un opuscul reflectând din titlu spiritul vremii: Paris, le
modèle des nations étrangères ou l’Europe française. Câţiva ani mai târziu,
francezul Rivarol opina într-un faimos Discours sur l’universalité de la langue
française că „a venit timpul să spunem lumea franceză ca altădată lumea romană”2,
cu o deosebire semnalată ca semnificativă de Rollin în al său Traité des études încă
din 1726: Dacă limba franceză se bucură de favoarea crescândă a străinilor e
fiindcă ea s-a impus „nu prin violenţa armelor, nici prin autoritate, ca aceea a
romanilor, ci prin politeţea şi farmecele sale în aproape toate curţile Europei.
Negocierile publice sau secrete şi tratatele între principi aproape că nu se mai fac
decât în această limbă, care a devenit limba obişnuită a tuturor persoanelor
onorabile în ţările străine”. „Limba noastră – remarca Voltaire în 1767 – se
vorbeşte la Viena, la Berlin, la Stockholm, la Copenhaga, la Moscova; ea este
limba Europei”. Iar d’Alembert justifica astfel în Discours préliminaire la primul
volum al Enciclopediei redactarea ei în limba franceză: „Limba noastră e
răspândită în toată Europa; am crezut că era timpul să o substituim limbii latine,
care de la Renaşterea literelor era aceea a savanţilor”. „Bunii autori francezi – scria
Frederic al II-lea, regele Prusiei, care dispunea ca memoriile Academiei din Berlin
să fie publicate în limba lui Voltaire – au făcut limba lor universală; ea înlocuieşte
latina; e limba savanţilor, a oamenilor politici, a curtezanilor, a femeilor şi, într-un
cuvânt, este auzită pretutindeni”. Iar în altă parte: „Prin acest singur idiom veţi fi
scutiţi de o cantitate de limbi pe care ar trebui să le ştiţi, care v-ar supraîncărca
memoria cu cuvinte, în locul cărora aţi putea să o umpleţi cu lucruri [în sensul de
fapte, idei n.n.], ceea ce e mult mai preferabil.”3 Nu întâmplător marele rege
german şi-a scris opera în limba franceză. O preferinţă similară poate fi regăsită şi
1

„Par l’éditeur des Lettres du Pape Gangarelli”.
Discursul reprezenta un răspuns la concursul pe această temă deschis în 1782 de Academia
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la suveranii „luminaţi” din Răsăritul Europei, ca Stanislas August al Poloniei, sau
Ecaterina a II-a a Rusiei.
Apărută în pragul ultimei conflagraţii mondiale, în 1938, monografia
istoricului de artă Louis Réau, L’Europe française au siècle des Lumières, dedica
cel de al doilea capitol unui tur de orizont al „hegemoniei franceze în Europa”
urmărită pe ţări, plecând de la exemplul metodologic al celebrei Histoire de la
langue française de F. Brunot, dar în altă ordine: Italia, Spania şi Anglia pentru
Europa Occidentală, Elveţia şi Belgia, Olanda, Germania şi Austria, ţările
scandinave reprezentând Europa Centrală; Polonia, Rusia, Ungaria şi România
ilustrând Europa Orientală.
În ce priveşte paragraful rezervat României, erau urmărite căile de pătrundere
şi era semnalată însemnătatea acordată limbii franceze de societatea românească
din „Principatele Dunărene”, autorul oferind o informaţie sumară, dar respectând
adevărul istoric. Contactul cu „ofiţerii ruşi franţuziţi” din epoca desfăşurării
campaniilor ruso-turce pe teritoriul ţărilor române „a putut să apropie începând din
1770 difuzarea francezei ca limbă de conversaţie în societatea românească”. Dar
grecii din Fanar care guvernau sub dominaţia turcă nu aşteptaseră acest moment ca
să se pună la unison cu restul Europei. Un umanist francez, abatele Desfontaines,
care în 1744 dedica traducerea lui Virgiliu principelui Constantin Mavrocordat, îl
felicita în dedicaţia sa pentru că domneşte într-o ţară unde „limba franceză e
preferată tuturor limbilor moderne”4.
Şi din altă parte a cărţii, lectorul francez sau occidental se mai putea informa
asupra francofoniei pe teritoriul Principatelor Române şi despre ecoul ei în Franţa
Luminilor. Era vorba de tratativele de pace după un nou şi lung război ruso-turc în
timpul căruia murise şi Constantin Mavrocordat, prieten al Franţei. Tratativele s-au
desfăşurat la Focşani în 1772, nu în 1774, cum notează Louis Réau, când pacea s-a
încheiat la Kuciuk Kainargi. „Uimitoarea victorie” de la Focşani celebrată în
versuri de poetul La Harpe era aceea a folosirii limbii franceze de către
reprezentanţii turc şi rus ai părţilor în conflict5.
Monografia lui Louis Réau a fost apreciată în timp, dovadă şi reeditarea ei
după trei decenii6, dar şi criticată sau trecută sub tăcere. S-a reproşat autorului, între
altele, o anumită îngustime a domeniului de cercetare, limitat practic la demersul
lingvistic, literar şi artistic. În ultimele decenii problematica Iluminismului
european, completată cu aspecte extraeuropene, a cumulat baze documentare din ce
în ce mai largi, fiind abordată multidimensional cu mijloace din cele mai moderne.
Iluminismul românesc a fost definit ca un moment aparte în cultura română relativ
târziu, fundamentală fiind apariţia imediat după încheierea celui de al Doilea Război
Mondial a monografiei lui D. Popovici, profesor la Universitatea din Cluj refugiată la
4

Louis Réau, L’Europe française au siècle des Lumières, Paris, 1971, p. 59.
Ibidem, p. 20.
6
Cu acest prilej s-a adăugat şi o „bibliografie complementară” adusă la zi.
5
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Sibiu în urma cedării silite către Ungaria a Transilvaniei de Nord. Intitulată La littérature
roumaine à l’époque des Lumières, cartea transformase un curs universitar într-o
strălucită prezentare pentru lectorul străin a Iluminismului românesc ca fenomen
cultural şi curent de idei interesând atât afirmarea naţională, cât şi orientarea europeană.
Ea ar merita să fie reeditată şi în originalul francez7. De atunci studiile româneşti
privind epoca Luminilor au devenit tot mai numeroase şi aprofundate. De aceea nu
putem decât regreta că marile monografii generale asupra Europei Luminilor
neglijează spaţiul românesc, oprindu-se spre răsărit la Polonia, Rusia sau Ungaria.
Concluziile unui studiu relativ recent, apărut într-un număr special dedicat
Europei Luminilor de principala publicaţie ştiinţifică franceză de specialitate şi
având ca temă Limitele orientale ale spaţiului european, afirmă că în vreme ce
frontiera vechiului continent s-a deplasat în secolul XVIII spre răsărit (Pierre
Chaunu vorbea de trecerea de la mica la marea Europă)8, ar rămâne între spaţiul
european al Luminilor şi cel oriental asiatic „un spaţiu original”, un fel de ţară a
nimănui sau no man’s land cu geometrie variabilă, pe care în veacul următor
„Europa va tinde să o anexeze”. „Această zonă cuprinde Arhipelagul [grecesc],
principatele fanariote şi o parte a Rusiei”9.
Din fericire nici chiar în zilele cele mai negre ale domniilor fanariote sau ale
ocupaţiei străine Principatele Române n-au fost no man’s land. Iar dacă vechii
locuitori ai acestor locuri au intrat în „Europa luminată” e fiindcă erau conştienţi
sau simţeau că le aparţine acest drept şi au dorit-o.
În sprijinul punctului său de vedere, autorul studiului din „Dix-huitième
siècle” aducea şi o succintă confruntare comparatistă dintre situaţia din societatea
românească şi cea din societatea maghiară, urmărită până la mijlocul secolului
XVIII cu folosirea a două publicaţii ştiinţifice din aceste ţări10.
Sunt însă fapte bine cunoscute astăzi, nu numai în lumea ştiinţifică,
diversitatea şi evoluţia particulară a Iluminismului, în funcţie de specificul unor ţări
şi popoare, medii culturale sau secvenţe temporale. S-au recunoscut decalaje chiar
şi în eflorescenţa iluministă din Occident, unde întâietatea o au „luminile” Franţei.
Cercetările din ţara noastră au stabilit ca durată aproximativă a epocii
Luminilor în arealul românesc anii dintre 1770–1780 şi 183011, în vreme ce pentru
7
Autorul a publicat lucrarea în 1945, moment prea puţin propice pentru difuzare în străinătate.
Versiunea românească, având titlul Literatura română în epoca Luminilor, a apărut în vol. Studii
literare, ed. Ioana Em. Petrescu, vol. I, Cluj, 1972.
8
Vezi începutul capitolului I din La civilisation de l’Europe des Lumières, Paris, 1971.
9
Patrick Jager, Les limites orientales de l’espace européen, în „Dix-huitième siècle”, 1993,
nr. 25, p. 11–21.
10
„Revue des études sud-est européennes”, XI, 1973, nr. 4; XIII, 1975, nr. 3; XXI, 1983, nr. 2;
Les Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale, Budapeste, 1976, conţinând
comunicările de la cel de al treilea Colocviu de la Mátrafüred.
11
D. Popovici delimita „în linii mari” epoca „Luminilor” între 1779–1829 (op. cit.,
Introducere); Romul Munteanu, fostul său discipol de la Universitatea din Cluj, fixează „adevărata
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Polonia şi Ungaria s-a convenit asupra celei de a doua jumătăţi a secolului XVIII,
cu unele prelungiri până la 1820, iar pentru Rusia s-a avansat ca termen final
mijlocul secolului XIX12.
În ce priveşte principalele trăsături ale fenomenului iluminist din punct de
vedere ideatic, expansiunea acestei mişcări intelectuale spre Centrul şi Răsăritul
Europei a dus la apariţia unor trăsături noi, precum folosirea unei orientări
principial cosmopolite, universaliste în sprijinul luptei de afirmare naţională. Este
şi cazul Iluminismului românesc13.
Dacă tangenţe sau alte contacte mai substanţiale româno-franceze pe plan
politic şi spiritual au putut fi semnalate punctual din Evul Mediu timpuriu până în
epoca modernă14, a trebuit să intervină lărgirea orizontului european sau criza de
conştiinţă şi social-politică a secolului XVIII ca asemenea contacte să se
transforme într-un fenomen de amploare şi durată, care să permită implantarea
rodnică a francofoniei şi a valorilor culturii franceze în spaţiul naţional.
Într-un studiu apărut la Paris după încheierea Primului Război Mondial,
dedicat evocării pătrunderii şi înfloririi culturii franceze în România şi menit să
ajute lectorul francez la aprecierea afinităţilor spirituale cu foştii aliaţi de la
Dunărea de Jos, profesorul Charles Drouhet de la Universitatea din Bucureşti
delimita trei perioade istorice de dezvoltare până la zi. Dintre ele „prima fază” era
aceea a pătrunderii şi obţinerii celor dintâi rezultate semnificative, desfăşurată între
anii 1750–1830. Se observă cu acest prilej că ea corespunde în bună măsură cu
domnia fanarioţilor15.
Cercetările din ultimele decenii au adus contribuţii noi la cunoaşterea
secolului XVIII şi definirea Luminilor în ţările române16. S-a propus stabilirea
asemănărilor şi deosebirilor dintre Iluminismul Şcolii Ardelene şi cel din
Principatele Române într-un ansamblu unitar, precizarea rolului înnoitor al unor
domnii fanariote şi al contactelor apusene de la Constantinopol. S-a încercat o
viziune mai obiectivă asupra situaţiei socio-economice, politice sau culturale cu
discrepanţe sau rămâneri în urmă şi din cauza dominaţiilor străine.
perioadă de înflorire a Luminilor în cultura română” între sfârşitul sec. XVIII şi anii 1830–1840
(Particularités des Lumières roumaines, în „Cahiers roumains des études littéraires”, 1977, nr. 2,
p. 15); recent istoricul N. Isar se opreşte asupra unei perioade apropiate: 1770–1830 (Principatele
Române în epoca Luminilor, Bucureşti, 1993, Introducere).
12
Les Lumières en Pologne et en Hongrie, ed. F. Biro, L. Hopp, Z. Sinko, Budapest, 1988, p. 7, 355.
13
Nicolae Liu, Les Lumières et l’orientation nationale de la culture roumaine, în vol. Transactions
of the Sixth International Congress on the Enlightenment, Brussels 1983, Oxford, 1983, p. 392–394.
14
N. Iorga, Histoire des relations entre la France et les Roumains, Paris, 1918, cap. I–V.
15
Charles Drouhet, La culture française en Roumanie, în „La Minerve française”, Paris, 1920,
oct. 15, p. 169–170.
16
N. Bocşan, Bibliographie des Lumières roumaines (Contributions), în „Cahiers roumains
d’études littéraires”, 1977, nr. 2, p. 87–101; idem, Bibliographie des Lumières roumaines (Nouvelles
contributions), ibidem, 1979, nr. 2, p. 76–91.

5

Orizont european în Iluminismul românesc

139

Franţa nu a urmărit asemenea scopuri, deşi a întreţinut vechi relaţii speciale
cu Poarta, puterea suzerană a Principatelor, intervenind uneori în schimbarea
domnilor fanarioţi.
Pericolul tendinţelor hegemonice ale Casei de Habsburg l-a determinat încă
din secolul al XV-lea pe regele „preacreştin” al Franţei să se alieze cu
necredinciosul „Grand Turc”, ceea ce a atras după sine importante „capitulaţii”
acordate intereselor franceze în Imperiul Otoman. Apoi diferitele faze ale
„chestiunii orientale” deschisă de victoriile Austriei împotriva acestuia au făcut să
crească interesul diplomaţiei franceze în ce priveşte Principatele Române şi
Transilvania. Politica lui Ludovic al XIV-lea a însemnat un impuls nou în această
direcţie. Faptul că domnii fanarioţi erau recrutaţi din dragomanii greci ai Porţii,
care conduceau de fapt politica externă a Imperiului, şi că ei continuau să
îndeplinească misiunea de informare a curţii otomane din momentul în care
administrau cele două state creştine vasale de la graniţa cu Austria şi Polonia, apoi
cu Austria şi Rusia motivează menţinerea şi chiar sporirea interesului Franţei
pentru ţările române în secolul al XVIII-lea, fapt marcat şi prin apariţia secretarilor
francezi la curţile domneşti de la Bucureşti şi Iaşi. Guvernul Franţei revoluţionare,
în condiţiile creşterii interesului economic şi politic al burgheziei, după pacea de la
Kuciuk Kainargi şi după constituirea primei coaliţii antifranceze în frunte cu
Austria, a luat măsuri, în epoca dictaturii iacobine, apoi în aceea a Directoratului,
pentru crearea unor agenţii diplomatice care să contracareze influenţa consulatelor
rus şi austriac şi să apere interesele economice şi politice franceze. Aceste agenţii
aveau în acelaşi timp rolul de a transmite informaţii de pe acest permanent câmp de
bătaie dintre cele trei mari imperii limitrofe17.
Fireşte Iluminismul n-a fost numai francez sau de sorginte franceză. El nu se
limitează la secolul XVIII, având rădăcini mai adânci în timp, iar la parametrii
europeni, cum am mai arătat, prelungindu-şi sensibil dominaţia ideologică şi în
veacul următor, în unele ţări printre care se numără şi ţara noastră.
Pe plan politic, gândirea iluministă şi-a luat uriaşa sarcină nu numai de a
descoperi cauzele gravelor racile sociale ale epocii sau disfuncţiile guvernării, ci şi
de a indica mijloacele şi căile de remediere sau chiar de schimbare în profunzime a
acestei situaţii. Nuanţele specificate merg aici – conformându-se fazelor de
evoluţie politică ale fiecărei naţiuni în parte – de la despotismul luminat, menit să
asigure convieţuirea vechilor forme feudale cu noile cerinţe impuse de dezvoltarea
burgheziei, păstrând suveranul absolut ca arbitru, precum în Imperiul Habsburgic,
până la marea revoluţie din Franţa de la sfârşitul secolului XVIII, când s-a
experimentat trecerea de la monarhie absolută la monarhie constituţională, apoi la
republică, pentru a se reveni la sfârşitul experienţei imperiului napoleonian şi prin
restauraţie la monarhia constituţională.
17

Germaine Lebel, La France et les Principautés Danubiennes (Du XVIe siècle à la chute de
Napoléon Ier), Paris, 1955, deuxième partie, Histoires consulaires.
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În ce priveşte situaţia politică a poporului român, acesta se afla divizat între
două imperii străine, Turcia şi Austria, la care din 1812 se adaugă şi Rusia.
Dacă prin legislaţia Revoluţiei poporul francez se obligase să se abţină de la
acţiuni care ar leza libertatea altor popoare, „marea naţiune” consideră ca misiune a
sa sprijinirea luptei de eliberare a altor naţiuni şi popoare. Propaganda republicii
consulare şi a imperiului napoleonian continuă să afirme această poziţie de mare
seducţie pentru popoarele oprimate. O dovedesc şi cele 5 memorii româneşti
adresate între 1802 şi 1810 lui Napoleon, „eroul secolului nostru”, eliberatorul şi
„protectorul umanităţii oprimate”. 81 din textele unor asemenea memorii sau
proiecte de reformă adresate unor suverani sau altor autorităţi străine între 1769–
1830, repertoriate şi studiate de Vlad Georgescu sub aspect iluminist, sunt
redactate în limba franceză18.
Considerată reprezentativă pentru dorinţele de reformă ale boierimii mici şi
mijlocii, aşa zisa Constituţie a cărvunarilor (1822), proiect adresat lui Ion Sandu
Sturdza, primul domn pământean al Moldovei, era fundamentată pe idei iluministe
şi liberale timpurii, unele de provenienţă franceză.
În Transilvania, Şcoala Ardeleană, mişcarea ideologică a noilor intelectuali
români, unii cu studii la Roma sau Viena, dezvoltată sub auspiciile Aufklärung-ului –
Iluminismul german – şi ale reformismului austriac iozefinist, contribuie la
elaborarea principalului memoriu politic românesc, cunoscut sub numele de
Supplex libellus Valachorum (1791). Revendicarea sa fundamentală era
recunoaşterea drepturilor poporului român ca naţiune, la egalitate cu ale celorlalte
naţiuni din Ardeal cu statut oficial. Ca argument principal se aducea în faţa
suveranului romano-german de la Viena (titulatură medievală menţinută până în
1806) romanitatea românilor, care devine de acum înainte idee forţă cu o lungă
carieră politică. Cu alte cuvinte se invoca vechimea şi continuitatea pe pământul
străbun, împotriva negării concivilităţii şi a considerării poporului român ca tolerat
în propria sa ţară. Se adăuga la argumentarea istorică latinitatea limbii, romanitatea
obiceiurilor etc., iar ca argument modern caracterul majoritar faţă de toate celelalte
naţionalităţii din Ardeal luate la un loc, de unde şi o contribuţie superioară la
impozitele statului.
Respingerea amplului memoriu politic românesc de către Leopold al II-lea,
fratele şi succesorul la tron al lui Iosif al II-lea recent decedat, într-o epocă de
restitutio a privilegiilor, nu l-a făcut să cadă în uitare. Publicat chiar în 1791 şi iscând
controverse, amintirea lui se păstrează în conştiinţa publică, revendicări sau
argumente similare putând fi detectate atât în timpul Revoluţiei de la 1848, cât şi în
memoriile politice ulterioare până la Memorandum. David Prodan, fostul nostru
profesor la Universitatea din Cluj, excepţionalul exeget al lui Supplex libellus
Valachorum, a semnalat şi existenţa în acest prim mare document politic al românilor
18

Vlad Georgescu, Mémoires et projets de réformes dans les Principautés Roumaines, 1769–1830,
Bucureşti, 1970. V. şi suplimentul pentru aceşti ani din volumul pe anii 1831–1848, Bucureşti, 1972.

7

Orizont european în Iluminismul românesc

141

din Transilvania, elaborat reformist în timpul Revoluţiei franceze, a unor elemente
ale Iluminismului şi spiritului revoluţionar francez într-o consonanţă sau adaptare
originală: de la dreptul natural şi contractul social la drepturile cetăţeanului19.
Limba şi literatura, cultura franceză în general au suscitat şi ele fireşte
interesul Şcolii Ardelene. S-a încercat chiar, de către Ion Budai Deleanu, autorul
creaţiei reprezentative a epocii Luminilor, elaborarea unui vast dicţionar poliglot
din care unul sau două volume ar fi oglindit corespondenţele româno-franceze şi
franco-române. S-au identificat în Ţiganiada elemente care atestă lecturi din
Voltaire, Montesquieu şi J.J. Rousseau.
De fapt, cultura franceză constituie, după expresia lui N. Iorga, „calea pe care
Franţa îşi câştigă o situaţie durabilă la Dunărea românească”20. Am amintit în ce
priveşte francofonia, despre generalizarea folosirii de preferinţă a secretarilor francezi
sau francofoni la curţile domnilor fanarioţi, în împrejurările în care limba franceză,
luând locul limbii italiene, devine indispensabilă pentru corespondenţa lor diplomatică.
Unii dintre aceşti secretari îndeplinesc şi funcţia de preceptori pentru fiii domnului.
Era vremea în care limba franceză devenise modalitatea principală de
comunicare în înalta societate europeană, iar moda franceză, rafinată şi îmbogăţită
în concordanţă cu cerinţele Curţii de la Versailles, era adoptată sau adaptată pe
placul altor curţi europene, pentru a pătrunde şi în cercuri mai largi.
Moda presupune schimbare, din dorinţa de perfecţionare, modernizare sau
readaptare la nevoile vieţii. Ea se exercită în secolul XVIII francez în domeniul
vestimentaţiei, habitatului, comportamentului, gusturilor, de la cel gastronomic la
cel artistic. Dar atinge cu aripa sa şi aria ideilor din momentul dezvoltării filosofice
a spiritului critic.
Multă vreme confruntarea lor, tot mai eliberată de dogmatism cu ajutorul
luminilor raţiunii şi de alte constrângeri, dar păstrând în discuţii limitele civilităţii
şi ale bunului simţ, părea să fi găsit un teren ideal în viaţa de salon en vogue din
veacul precedent, renovată iluminist şi cu mai largă cuprindere intelectuală, deşi
Jean Jacques Rousseau o blamează ca efeminată şi efeminantă, considerând-o
lipsită de interes21.
Moda saloanelor de tip occidental pătrunde din secolul XVIII şi în cele două
capitale ale Principatelor Române. Prin baluri, soarele şi alte manifestări de acest
gen, sunt facilitate: afirmarea femeii în societate, întâlnirile tinerilor de ambele
sexe altfel dificile, introducerea vestimentaţiei, dansurilor şi muzicii europene,
fiind încurajată în acelaşi timp perfecţionarea artei conversaţiei în limba franceză22,
19

David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, 1967, consideraţii finale.
N. Iorga, op. cit., p. 82.
21
Despre rolul şi critica vremii privind saloanele pariziene în vol. L’homme des Lumières,
coord. Michel Vovelle, Paris, 1996, cap. IV, redactat de Roger Chartier.
22
S-a exagerat totuşi recent rolul femeii şi al vieţii de salon pentru receptarea limbii franceze
în Principate. Cf. Sultana Craia, Francofonie şi francofilie la români, Bucureşti, 1995, p. 17–21.
20
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cultivată şi în viaţa de familie a protipendadei sau în viaţa publică, nu numai ca
limbă de prestigiu european sau marcând distanţa socială, ci şi ca mijloc de
facilitare a unor contacte dintre boierimea autohtonă şi cea greacă mereu alimentată
din Constantinopol.
Cât despre „ideile franceze” pe plan politic, ele sunt promovate în sens
înnoitor mai ales de la începutul secolului XIX de noile societăţi secrete sau nu,
politice sau culturale după model occidental. Se aruncă în focul luptei epitete
considerate denigratoare ca „filfizon” (derivat se pare de la primele versuri: „Vive
le son / Du canon” ale Carmagnolei revoluţionare) sau „bonjurist” aplicate tinerilor
franţuziţi sau „ruginiţi” şi „tombatere” pentru boierii conservatori.
Ö
Am dedicat un studiu special contribuţiei cărţii şi bibliotecii la apropierea
româno-franceză23.
O aspiraţie majoră a celor mai instruiţi domni fanarioţi a fost să apară în faţa
„Evropei” ca despoţi luminaţi. Iar dintre ei, cel mai cunoscut şi apreciat ca om de
cultură şi spirit reformator a fost Constantin Mavrocordat. Francofon şi francofil,
acesta era deţinătorul uneia din cele mai importante biblioteci umaniste din SudEstul Europei, constituită în parte pe baza celei moştenite de la tatăl său, Nicolae
Mavrocordat – care inaugurează în ambele Principate Române aşa zisa Epocă
fanariotă –, pe care o îmbogăţise între altele cu multe cărţi franceze. S-a observat că
„legăturile lui Constantin Mavrocordat cu cercurile politice, diplomatice şi culturale
franceze atât din Paris, cât şi de la Istanbul (printre corespondenţii domnului fanariot
s-a numărat şi prim-ministrul Franţei, cardinalul Fleury) i-au permis să cunoască
îndeaproape mişcarea de idei din capitala Franţei”24. De aceea apelează la paginile
uneia din cele mai apreciate reviste ale vremii, cu mare longevitate, „Mercure de
France”, pentru prima sa reformă importantă de ordin administrativ, cuprinsă în
hrisovul din februarie 1741, prezentat drept „Constituţie”. Era prima dată când un act
legislativ din Principatele Române primea această denumire, e drept pentru Occident.
Una dintre credinţele cele mai scumpe secolului „Luminilor” a fost aceea a
posibilităţii realizării „binelui obştesc” sau „fericirii de obşte” pe cale legislativă.
Inspirându-se din legislaţia veche, clasică şi bizantină, dar şi din cea contemporană,
precum codul civil austriac, ale căror prevederi au fost adaptate la necesităţile
locale, Pravilniceasca condică a lui Alexandru Ipsilanti (Bucureşti, 1780), Codul
Calimachi (Iaşi, 1816–1817) sau Legiuirea Caragea (Bucureşti, 1818) caută să
impună portretul unor domni fanarioţi ca „moşteni ai patriei” cu grijă paternă
pentru popor, în ţară şi în ochii străinătăţii.
23

Nicolae Liu, Cartea şi biblioteca, mijloace de cunoaştere şi de apropiere în istoria relaţiilor
româno-franceze, în „Revista de istorie”, XXXVIII, 1985, nr. 3, p. 284–301.
24
Florin Constantiniu, Constantin Mavrocordat, Bucureşti, 1985, p. 94–95.
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Dar epoca Luminilor se caracterizează nu mai puţin prin creşterea interesului
pentru lărgirea orizontului european de cunoaştere directă. În consecinţă, prin
sporirea călătoriilor şi înmulţirea jurnalelor de voiaj cu adresă şi la ţările române25.
Ca să ne limităm la mărturiile franceze mai semnificative din epoca
Luminilor privind Principatele Române, sunt reliefate cu asemenea ocazii
frumuseţea şi varietatea peisajului, rodnicia şi bogăţia naturală a solului,
ospitalitatea locuitorilor, romanitatea românilor, idee de care nu e străin nici
ţăranul, sau o anumită propensiune spre „luminile” învăţăturii şi ale Europei
ilustrată şi prin însuşirea limbilor italiană sau franceză. În acelaşi timp însă, din mai
toate aceste însemnări memorialistice transpare mai nuanţat sau cu violenţă
nestăpânită critica economică şi social-politică sau culturală a regimului fanariot,
propunându-se uneori şi soluţii de îndreptare. Ca de pildă în amplul memoriu
înaintat la 1787 de contele d’Hauterive lui Alexandru Ipsilanti la început de domnie
în Moldova. Autorul acestui memoriu care vestejea despotismul, corupţia şi
incultura, fost secretar francez al domnului anterior Alexandru Mavrocordat Firaris
din însărcinarea ambasadorului de la Constantinopol, va fi unul din colaboratorii
apropiaţi ai lui Talleyrand după Revoluţia franceză. Demofil deşi aristocrat prin
naştere, dornic să prezinte o imagine echilibrată a ceea ce era bun şi ceea ce era rău
în realitatea românească a vremii, înzestrat cu un fin simţ de observaţie, el oferă ca
remediu iluminist între altele respectarea unor legi juste, înlăturând debusolarea
socială, privilegiul nejustificat şi despotismul. Alexandru Ipsilanti îşi va fi amintit
de sfaturile contelui d’Hauterive, când publică trei ani mai târziu codul său de legi
ca domn în Ţara Românească.
O atenţie deosebită acordă călătorul şi memorialistul francez originii şi
evoluţiei limbii române, înrudirii cu celelalte limbi latine. În această direcţie
supoziţia că aceasta e „la langue populaire des romains” sau cea mai apropiată de
ea dintre limbile romanice curente, care de fapt nu descind nici ele din latina
literară clasică, era demonstrată prin tabele comparative. Era avansat astfel un
punct de vedere original prevestind pe cel al lui Petru Maior şi al Şcolii Ardelene,
dar rămas îngropat în arhivă. Motivul practic al teoretizării era asemănător:
dezvoltarea interesului pentru limba şi cultura română în suferinţă. Pentru
însănătoşirea lor era considerată necesară şi de oaspetele francez înlocuirea
alfabetului slavon cu cel latin. S-ar putea înlătura, astfel, în timp neştiinţa de carte,
care a ajuns să cuprindă şi jumătate din preoţime, împiedicând accesul Luminilor,
iar prin dezvoltarea limbii române s-ar pune capăt dispreţului boierimii, care
preferă alte limbi26.
25

V. şi vol. X (1–2) şi vol. I–II (serie nouă) din ampla culegere academică documentară Călători
străini despre ţările române, Bucureşti, 2000–2005, volume publicate sub redacţia lui Paul Cernovodeanu.
26
Contele Alexandre d’Hauterive, Memoriu despre starea Moldovei în 1787, Bucureşti, 1902.
Textul original era însoţit de o traducere paralelă şi precedat de alocuţiunea rostită de regele Carol I,
care l-a oferit Academiei Române la 13 martie 1900. Punând accentul pe valoarea documentar-
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Din păcate era pusă în discuţie o soluţie prematură pentru acel loc şi timp.
Educaţi adesea din copilărie pentru a deveni mari dragomani, altfel spus traducători
oficiali ai Înaltei Porţi de la Constantinopol, „hospodarii” fanarioţi dau tonul
preferinţei pentru limbi străine, facilitată şi de pătrunderea din Occident a
cosmopolitismului luminat.
Boierii imită şi ei pe domn în ce priveşte educaţia copiilor. Dascălul grec care
da primele noţiuni de greacă modernă sau veche face loc preceptorilor străini.
Câteodată profesorul era acelaşi cu al fiilor de domn. Astfel Lincourt, preceptorul
familiei Ipsilanti, dă lecţii de franceză şi la Ienăchiţă Văcărescu, în vreme ce
germanul Weber adus de N. Caragea preda latina şi în alte case.
Izbucnirea Revoluţiei franceze, apoi reacţiunea thermidoriană, proclamarea
imperiului sau înfrângerea lui Napoleon şi restauraţia au adus în Principatele Române
două feluri de emigranţi francezi care se pot afla faţă în faţă. Mulţi dintre ei se dedică
educaţiei tinerei generaţii. Printre ei un anume Fleury sau Flury, presupus deputat în
Convenţia Naţională din timpul Revoluţiei franceze, profesor în familia Roznovanu,
sau abatele Lhome, preot refractar din aceeaşi epocă, predând în familia viitorului
domn regulamentar Mihail Sturdza. Reîntors în Franţa după restauraţie, din luminile
sale se va împărtăşi la Luneville şi tânărul M. Kogălniceanu.
Alături de introducerea preceptorilor francezi în marile familii, asistăm şi la
pătrunderea limbii franceze în şcolile mai înalte greceşti. Alexandru Ipsilanti n-a
fost numai câştigat de manierele şi bucătăria franceză, ci este şi cel care introduce
public franceza în Academia domnească de la Bucureşti (1776). Exemplul său este
urmat şi de domnii din Moldova. Pentru însuşirea limbii franceze circulă gramatici
în această limbă, în limba latină, dar şi în cea greacă. Se cunoaşte astfel aceea a lui
Ventoti, publicată de puternica diasporă din Viena în două ediţii, 1786 şi 1793, sau
cea a lui Mihail Partzula, apărută tot în capitala Austriei în 1814. Ultima era
dedicată lui Ioan Caragea, ca domn al Valahiei, şi mitropolitului Nectarie, cu o
bogată listă de subscripţie incluzând şi prenumeranţi români.
Semnificativ este şi faptul că deşi regimul fanariot acordă o atenţie specială
„limbii lui Homer”, în condiţiile dificultăţilor de comunicare a noilor „lumini” ale
Europei, limba franceză poate să apară nu numai ca obiect de studiu, ci şi ca limbă
de predare a unor materii.
Situaţia se va repeta câteva decenii mai târziu, atunci când se vor deschide
primele şcoli româneşti de mai înalt nivel la începutul secolului XIX.
Între timp, din cauza neglijării şi evitării ei de către protipendadă, „limba
română scăzuse – cum îşi amintea Gheorghe Asachi – la gradul unui dialect vulgar, …
înfrântă în zborul ce luase sub domnia lui Vasile Vv. [Lupu]”. Se ajunsese ca
„moldovenii să se împartă în două naţiuni: acei ce osteneau vorbeau limba patriei,
istorică, suveranul nu uită să amintească în final de „fermecătoarea limbă din secolul lui Voltaire”,
prin care şi-a exprimat în scris gândurile „un diplomat iscusit la minte şi cald la suflet”.
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cei ce foloseau vorbeau greceşte”27. În această conjunctură, reîntors de la studii în
Occident, viitorul mare cărturar şi mentor al învăţământului românesc din Moldova
propusese organizarea primului curs în limba română la Seminarul de la Socola
înfiinţat de mitropolitul Veniamin Costache. Aprobat prin anaforaua domnească
din 15 noiembrie 1813, acest curs, la care s-au înscris 32 de fii de boieri şi care îşi
propunea formarea de ingineri hotarnici, includea lecţii de matematică teoretică
predate la început în limba franceză. Interesant este şi faptul că Gh. Asachi îşi
făcuse studiile în Italia epocii napoleoniene.
De altfel şi Şcoala română de la Sf. Sava, cea dintâi concepută cu toate
treptele de învăţământ de către transilvăneanul Gh. Lazăr, îşi va putea deschide
porţile tot spre sfârşitul epocii fanariote, în 1818. La primirea acestei veşti
extraordinare, amintea Ion Ghica28, numeroşi elevi ai şcolilor bucureştene, inclusiv
de la Academia domnească în limba greacă s-au grăbit să se împărtăşească din
luminile învăţăturii în „limba patriei”. Deoarece gradul lor de pregătire era prea
diferit s-au organizat de la început mai multe clase. Iar întemeietorul şi conducătorul
şcolii şi-a asociat colaboratori, ca transilvăneanul Erdeli sau Ardeleanu. Acesta preda
limba franceză şi filosofia după Condillac, în vreme ce Gheorghe Lazăr preda
filosofia după Kant şi Christian Wolf.
După valul Revoluţiei din 1821 şi decesul prematur al lui Gheorghe Lazăr,
cursurile Şcolii româneşti de la Sf. Sava au fost reluate sub conducerea lui Ion
Heliade Rădulescu, fostul său elev. Cel căruia i se va spune „părintele literaturii
române”, considerat de G. Călinescu „a doua mare personalitate a literaturii române”
după Dimitrie Cantemir, a fost cel mai reprezentativ animator al vieţii culturale
bucureştene de până la 1848. Unul din marii ctitori de şcoală şi de tipar laic
modern, scriitor şi editor, apărător şi popularizator al valorilor naţionale,
întemeietor al presei în limba română, alături de Gheorghe Asachi în Moldova, Ion
Heliade Rădulescu a fost şi un neobosit traducător al valorilor literare occidentale,
în speţă franceze sau receptate mai ales prin intermediar francez.
Extinderea şi dezvoltarea învăţământului laic românesc şi în provincie a făcut
necesară şi apariţia unor cărţi didactice corespunzătoare. În virtutea acestor trebuinţe,
Grigore Pleşoianu, profesor la şcoala naţională din Craiova, fost elev al lui Ion
Heliade Rădulescu, publică pe rând un Abeţedar francezo-românesc (Craiova, 1829),
o Gramatică franţuzească după Fournier (Bucureşti, 1830) sau Dialoguri francezoromâne (Craiova, 1831) pentru avansaţi sau studiul limbii fără profesor.
Se extinde şi perfecţionează învăţământul particular, depăşind limitarea
lecţiilor în familie de care am mai amintit, prin înfiinţarea de şcoli franceze
speciale. Funcţionează astfel cu succes la Iaşi, după instalarea domniilor
pământene, trei pensioane de băieţi: al lui Mouton, printre elevii căruia se afla şi
27
28

George Sorescu, Gh. Asachi, Bucureşti, 1970, p. 61.
Ion Ghica, Opere, vol. I, Bucureşti, 1956, p. 145 şi urm.
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viitorul poet Al. Hrisoverghi, traducător din André Chénier, Lamartine şi teatrul lui
Alexandre Dumas; al lui Victor Cuénim, unde şi-au primit primele noţiuni Vasile
Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu şi cel de la Miroslava, lângă Iaşi, condus de
Bayard şi Lincourt. Un pension de domnişoare, condus de Garat şi soţia sa, era
similar cu cel înfiinţat la Bucureşti de Mondoville.
O premieră relativ modestă, dar cu mari consecinţe pentru viitor prin
exemplul dat, reprezintă plecarea unor tineri români pentru studii în Franţa. Iar
dacă un tânăr ca Gh. Bogdan, considerat primul student român la Paris, o face pe
spezele părinţilor din marea boierime moldovenească, ca şi cei doi fraţi, Gh. Bibescu şi
Barbu Ştirbei, ceva mai târziu, din Ţara Românească, marea noutate de la 1820 era
trimiterea oficială ca bursieri de către Eforia Şcoalelor din Bucureşti a patru tineri
de la Şcoala română de la Sf. Sava pentru completarea studiilor în Occident. A fost
aleasă iniţial Italia – în spiritul preferinţelor Şcolii Ardelene, dar şi în virtutea
tradiţiei umaniste şi greceşti sau din alte motive –, mai precis oraşul universitar
Pisa, mai cunoscut azi prin celebrul turn înclinat, care făcea parte pe atunci din
Ducatul Toscanei. Dar fiindcă nu se putea trece peste consideraţia deosebită de
care se bucura pe atunci Iluminismul francez atât în Principatele Române, cât şi în
peninsulă, trei dintre bursieri luau în ultimii ani de studiu drumul Parisului. În locul
celui de al patrulea care s-a sinucis, Eforia acordă bursa lui Petrache Poenaru, care
va rămâne în Occident până în 1831. Inventator al „stylografului” considerat
precursor al tocului rezervor modern, numele său rămâne în istoria culturii române
ca organizator al învăţământului din epoca regulamentară.
Foştii bursieri au devenit la rândul lor profesori la Şcoala de la Sf. Sava. În
cuvântările rostite la deschiderea cursurilor „Şcoalei naţionale” din Bucureşti în
anii 1825 şi 1826, Eufrosin Poteca şi Simion Marcovici, primul ca „profesor al
filosofiei”, al doilea ca profesor de matematici, se dovedeau exponenţi ai
Iluminismului, în sensul promovării adevărului, binelui şi dreptăţii cerute de
natură, pentru realizarea pe pământ a fericirii umane odată cu propulsarea
cunoaşterii noilor cuceriri în domeniul filosofiei şi al ştiinţei. Motivul era patriotic:
pentru ca şi naţiunea română să se poată ridica intelectual, dar şi din alte puncte de
vedere la nivelul „Europei luminate”.
Erau obiective care puteau fi întâlnite şi în programul amplei acţiuni culturale
întreprinsă de Şcoala Ardeleană şi în activitatea laborioasă, enciclopedică, întreprinsă
de Gh. Asachi în Moldova. Acesta făcuse chiar în 1820 o călătorie de documentare
în Transilvania de unde aducea profesori noi pentru comunicarea cunoştinţelor în
limba română. De altfel, în prefaţa cu care însoţea la începutul anului următor
publicarea traducerii tatălui său după La chaumière indienne de Bernardin de
Saint-Pierre, celebru prin romanul idilic Paul et Virginie, s-au recunoscut idei ale
Iluminismului de orientare naţională al Şcolii Ardelene.
Prin lectură sau discuţiile pe marginea ei, cartea a constituit un mijloc eficient
pentru contactarea şi răspândirea cunoştinţelor şi în Europa Orientală, Centrală sau de SudEst, despre civilizaţia şi orientarea culturală a Europei Occidentale în epoca Luminilor.
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Am consemnat importanţa răspândirii cărţii şi bibliotecilor în arealul nostru
carpato-danubian din perspectiva contactelor româno-franceze.
E timpul să ne oprim pe scurt asupra aspectelor principale ale acesteia
începând cu căile de difuzare ale cărţii în limba franceză. Ea poate proveni din
donaţii, moşteniri, licitaţii sau schimb de publicaţii (ca acela întreţinut de domni
din familia Mavrocordat sau de mari boieri din familiile Balş şi Rosetti –
Roznovanu cu Biblioteca regală a Franţei), dar mai ales prin cumpărături efectuate
direct sau indirect de pe piaţa europeană la Paris, Viena, Roma etc., uneori şi prin
alte case de comerţ. Se cunosc insistenţele depuse de Chesarie, episcopul
Râmnicului, pe lângă casa de comerţ a aromânului Hagi Pop pentru procurarea
faimoasei Enciclopedii a lui Diderot şi d’Alembert şi a unei publicaţii pariziene
literare şi politice, cea mai veche solicitare românească cunoscută de acest fel.
Câteva din articolele monumentalei tipărituri iluministe franceze (Ere, Époque,
Janvier, Février) au fost utilizate la redactarea noilor prefeţe ale unor cărţi de cult
ortodox (Mineie) traduse pentru prima dată în limba română.
Pe asemenea căi, incluzând corespondenţa, s-au alcătuit mari biblioteci
boiereşti, în care cartea franceză se afla adeseori pe primul plan, cu solicitarea
uneori a publicaţiilor periodice pentru informaţia curentă. Cărturari din Principate
sau din Transilvania, printre care personalităţi ale Şcolii Ardelene, deţin la rândul
lor biblioteci însemnate din care nu lipseşte cartea franceză, ca şi marile sau noile
instituţii de învăţământ. Chiar şi în bibliotecile unor aşezăminte religioase pătrund
elemente de cultură franceză.
În concordanţă cu spiritul filosofic, orientat spre cunoaştere şi evaluare critică
cu ajutorul raţiunii, caracteristic epocii Luminilor, cartea franceză preferată este cea
de învăţătură şi de înţelepciune, cu accent pe îndreptarea morală. Dar nu mai puţin
căutate sunt cartea de istorie sau cele ilustrând preocupări filologice, cartea de
geografie şi călătorii, cea în domeniul ştiinţelor juridice, al unor ştiinţe exacte sau
al ştiinţelor naturii. Nu lipseşte atenţia acordată omului de lume sau tainei
francmasonilor. Din unele cărţi răzbat idei ce pot alimenta mugurii răzvrătirii. S-a
înregistrat în una din marile biblioteci ale vremii prezenţa operelor complete ale lui
Voltaire, alături de cele ale altor reprezentanţi iluştri ai Europei luminate:
Condillac, d’Alembert, Diderot, Helvetius, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau.
Nu lipseau însă nici scrieri politice ale lui Mirabeau. În domeniul beletristicii,
catalogul bibliotecii de la Stânca a lui Iordache şi Nicolae Roznovanu
consemnează, alături de literatura vremii, marile creaţii ale clasicismului francez.
Un rol important în receptarea Iluminismului european, în speţă francez a
revenit traducerilor. Ele interesează francofonia, atât în ce priveşte alegerea
operelor traduse şi folosirea lor, cât şi din perspectiva redării cât mai exacte şi
expresive a originalului, ştiut fiind că şi azi nu puţine dintre aceste transpuneri din
altă limbă pot primi verdictul italian: traduttore, traditore.
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Traducerea s-a născut din imposibilitatea de a fi în posesia textului original
sau de a-l decoda. Deoarece aria de răspândire a limbii franceze era încă prea
elitară în raport cu creşterea interesului pentru cunoaşterea culturii franceze, pe
urmele unor exemple străine anterioare apar din a doua jumătate a secolului XVIII
şi traduceri româneşti. Ele se fac iniţial prin intermediul unor idiomuri mai
familiare. Cele mai multe dintre aceste tălmăciri au îmbrăcat mai întâi haina neo-greacă.
Dar au jucat rolul de intermediar şi versiuni latine, italiene sau germane.
Se cuvine precizat că în această epocă din istoria culturii române alături de cartea
tipărită continuă să circule şi cartea în manuscris. Motivele? Numărul prea redus al
tipografiilor şi orientarea lor prioritară spre trebuinţele bisericii şi ale statului.
Se cunosc azi avatarurile uneia din cele dintâi traduceri literare româneşti din
limba franceză Les aventures de Télémaque, le fils d’Ulisse de François Fénelon,
roman scris cu scopuri educative de fostul preceptor al ducelui de Burgundia,
nepotul lui Ludovic al XIV-lea, care prin accentele critice la adresa puterii absolute
a principelui a dus la înlăturarea autorului de la Curte, dar şi la faima lui europeană.
Dacă pentru prima din cele 4 versiuni româneşti şi 13 manuscrise databile până în
prima jumătate a secolului XIX, câte se cunosc până azi, elaborată în 1772 din
îndemnul boierului moldovean Ianache Darie Dărmănescu, aplecat spre spiritualitatea
franceză şi pedepsit aspru mai târziu pentru participarea la o conspiraţie împotriva
despotismului fanariot, se folosise ca intermediar o traducere greacă, exemplul său
va fi urmat de mai toate textele rămase în manuscris. De abia în 1818, unul din
corifeii Şcolii Ardelene, Petru Maior, va da prima traducere tipărită, realizată prin
intermediar italian, iar 13 ani mai târziu va vedea lumina tiparului în Ţara
Românească prima traducere după original, datorită lui Gr. Pleşoianu, profesor şi
autorul unor manuale de limbă franceză tot mai solicitate, despre care am amintit.
În 1782, o altă personalitate reprezentativă a Şcolii Ardelene, Samuil MicuKlein, traduce folosind un intermediar necunoscut romanul Bélisaire de Jean
François Marmontel, scriitor apreciat pentru colaborarea la partea literară a
Enciclopediei, mai cunoscut în ţările române pentru povestirile sale morale. Tot în
1782 Micu-Klein începe „în Viena Austriei” transpunerea în limba română prin
intermediar latin a vastei Histoire écclésiastique a abatelui galican Claude Fleury,
apreciat, dar şi controversat în epocă, remarcat de d’Alembert fiindcă a scris „o
istorie filosofică şi raţională a religiei creştine”. În sfârşit, în 1798, medicul Ioan
Molnar Piuariu, mereu activ în serviciul aceleiaşi mişcări ideologico-culturale şi în
cel al masoneriei, începe publicarea Istoriei generale a lui Claude Millot, apreciată
şi pentru orientarea iluministă, pentru a cărei traducere folosise originalul francez şi
două versiuni: germană şi maghiară. Dar momentul ales era defavorabil, în plină
criză internaţională provocată de Revoluţia franceză.
Voltaire a fost şi a rămas cea mai reprezentativă personalitate franceză a
epocii Luminilor. Adversarii contemporani ai patriarhului de la Ferney au vorbit
chiar de voltairomanie, ca rezultat al unei admiraţii transformate partizan în
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veneraţie sau idolatrie. S-ar fi ajuns astfel la un dăunător cult, a cărui expresie va fi
şi transferarea cu funeralii deosebite a cenuşii sale la Pantheonul din Paris,
inaugurat de Revoluţia franceză în memoria marilor oameni ai patriei şi progresului
uman. Am admirat şi noi cu ani în urmă înalta sa statuie în marmură de lângă piatra
tombală, în comparaţie cu monumentul ridicat lui Jean Jacques Rousseau cu
prilejul reînhumării sale în perioada iacobină, mai sugestiv poate (un braţ ce iese de
sub obroc ţinând în mână o făclie aprinsă), dar mai modest.
Efectele acestei confruntări şi ale acestei admiraţii extinse nu numai european
s-au resimţit şi în Ţările Române. „Lucrările dlui de Voltaire – scria în a sa Histoire
de la Moldavie et de la Valachie publicistul Jean Louis Carra, fost secretar al lui
Grigore Ghica, domnul Moldovei, în preajma răpirii Bucovinei şi preceptor al
copiilor săi, viitor participant activ la Revoluţia franceză – se găsesc în mâinile
câtorva tineri boieri şi gustul pentru autorii francezi ar fi un mijloc de legătură în
aceste locuri, dacă patriarhul din Constantinopol n-ar fi ameninţat cu mânia cerului
pe toţi cei care ar citi cărţi catolice romane şi în deosebi pe cele ale dlui de
Voltaire”29, cu alte cuvinte considerate schismatice sau ateiste. Observaţiile sunt
izvorâte şi din experienţa personală la curtea domnească din Iaşi, voltairianul Carra
fiind concediat şi nevoit să părăsească Moldova din cauza propagării ideilor sale.
Călătorul francez nu ştia însă şi ar fi fost greu să ştie că numai cu trei ani mai
înainte, în 1772, avusese loc un eveniment însemnat pentru receptarea lui Voltaire
în Principatele Române: prima traducere directă după originalul marelui scriitor în
limba română. Obiectul ei? Două opuscule de propagandă în favoarea politicii
antiotomane a Ecaterinei a II-a menite să justifice războiul ruso-turc purtat îndeosebi
pe teritoriul românesc şi încheiat prin pacea de la Kuciuk Kainargi (1774): Toaca
împăraţilor (Le tocsin des rois) şi Tălmăcire a facerii lui Ioan Plocof, sfetnicul lui
Olsteini la pricinile ceaste de acum (Traduction du poème de Jean Plocof, conseiller
de Holstein sur les affaires présentes)30.
Numele pretinsului autor şi indicarea funcţiei sale (un consilier rus al unei
străvechi formaţiuni medievale germane aflate sub coroană daneză), precum şi
forma de poem care a pus în încurcătură pe traducătorul român sunt evident
fantezii literare curente la Voltaire în luptă cu opreliştile vremii. S-a demonstrat că
ambele opuscule de propagandă prorusă au fost inspirate marelui scriitor francez de
amiciţia intelectuală şi îndemnul suveranei luminate din Orientul Europei, la care
trebuie adăugată şi speranţa sa sinceră în eliberarea de sub barbaria fanatismului a
29

Op. cit., Iaşi, 1777, p. 219. Indicarea locului de editare e falsă, cartea apărând ca şi ediţiile
următoare franceze în Franţa. Cf. Virgil Cândea, Poate fi inclusă cartea lui Carra: Histoire de la
Moldavie et de la Valachie, în Bibliografia românească veche?, în „Studii şi cercetări de bibliologie”,
I, 1955, p. 243–246.
30
Cele două opuscule voltairiene au fost puse în valoare de Ariadna Camariano în cartea sa
Spiritul revoluţionar francez şi Voltaire în limba greacă şi română, Bucureşti, 1946, passim. V. şi
studiul lui Alexandru Duţu Voltairianism şi rousseauism, în idem, Explorări în istoria literaturii
române, Bucureşti, 1969, p. 65–79.
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unuia dintre centrele clasice ale civilizaţiei europene. Cât despre momentul
transpunerii lor în limba română, aceasta se datorează, ca şi cea contemporană în
limba greacă, Congresului de Pace de la Focşani din 1772, de care am mai amintit
că s-a desfăşurat în limba franceză. Deşi încheiată printr-un insucces, operaţiile
militare neputând fi oprite vreme de doi ani, această primă reuniune internaţională
pe pământ românesc, căreia Ecaterina a II-a a dorit să-i imprime un prestigiu atât
local, cât şi european pentru celebrarea victoriilor sale, a avut şi unele aspecte
pozitive. Congresul a ocazionat prezentarea de către boierimea patriotică a unor
memorii solicitând înlăturarea domniilor fanariote, independenţa sau o largă autonomie,
prin respectarea nou invocatelor capitulaţii medievale ale Porţii otomane, chiar şi
reunirea într-un singur stat tampon sub protecţia puterilor creştine reprezentate:
Rusia, Austria, Prusia, solicitări rămase fără răspuns.
Versiunea română a opusculelor voltairiene, ca şi cea greacă, singura tipărită,
nu poartă fireşte nici numele traducătorului. Cercetătorii au omologat prezumtiv
numele a doi clerici ortodocşi de înaltă ţinută, recunoscuţi cunoscători ai limbii
franceze: grecul Evgheni Vulgaris şi românul Gherasim Clipa. Amândoi s-au făcut
cunoscuţi şi prin alte interpretări din această limbă.
Datorăm astfel „silinţei şi ostenelii smeritului Gherasim, arhimandrit al
sfintei Mitropolii” din Iaşi, Istoria craiului Sfeziei Carol al 12-lea, cea dintâi
traducere în limba română a celebrei Histoire de Charles XII (1792). Numele
autorului era omis, oficial fiind nomen odiosum. Ispita răspândirii cunoaşterii unor
fapte europene legate şi de istoria Moldovei fusese însă mai puternică decât orice
ostracizare. S-au păstrat până azi mai multe copii manuscrise redactate şi
răspândite până în 1812. S-a semnalat şi o altă traducere a aceleiaşi opere istorice a
lui Voltaire la începutul secolului XIX, datorată unui om de carte laic, boierul
moldovean Vasile Vârnav, cunoscut traducător din greacă, franceză şi italiană, dar
textul s-a pierdut în timp.
În ce priveşte valoarea acestor traduceri, literară, culturală, francofonă, ca şi a
altor experienţe similare din epoca Luminilor mai mult sau mai puţin reuşite, se
cuvine subliniat, ca numitor comun, efortul deosebit reclamat de transpunerea unui
text rafinat, cu un vocabular bogat şi nuanţat într-o limbă sărăcită sau stopată în
dezvoltarea ei literară de dominaţia altora, insuficient cizelată şi lipsită adesea de
terminologia de specialitate. De unde străduinţa intelectuală legitimă într-o epocă a
reformatorilor, cum o numea N. Iorga, în domeniul culturii, de îmbogăţire şi
modernizare a limbii române, în direcţia revigorării tradiţiei latine care a dus la
exagerările etimologiste ale Şcolii Ardelene şi ale urmaşilor ei, dar şi la
împrumuturi din limbile surori vii, italiana şi mai ales franceza. Dacă pentru
îndreptăţirea îndepărtării etimologice a scrierii limbii române de cea vorbită curent
s-au invocat şi deosebirile dintre limba franceză scrisă şi vorbită, în schimb Ion
Molnar Piuariu în versiunea începută după Istoria generală a lui Millot, deşi ataşat
Şcolii Ardelene, s-a apropiat de ortografia fonetică actuală după model italian şi
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german. Mai mult, el acordă o importanţă specială neologismelor din limbile vii.
Sunt astfel păstraţi numeroşi termeni francezi din original însoţiţi de perifraze
explicative, unii intraţi mai târziu definitiv în textura limbii române literare.
Cele mai vechi menţiuni critice pozitive, tipărite în limba română, asupra
operei lui Voltaire datează din 1787 şi aparţineau celui dintâi dintre poeţii
Văcăreşti. Ele erau incluse în prefaţa şi în textul uneia din primele gramatici
româneşti întitulată modest Observaţii sau băgări de seamă (de remarcat însoţirea
neologismului cu explicaţia în limbajul curent) de Ianache (cunoscut azi sub
diminutivul Ienăchiţă) Văcărescu. Cartea a apărut în două ediţii: „în tipografia
Sfintei Episcopii a Râmnicului” şi „în Viena Austrii”. De observat că prefaţa
ultimei cărţi a scriitorului român era dedicată episcopului Filaret, continuatorul
episcopului Chesarie în înlocuirea limbii greceşti din biserica română şi în
publicarea Mineielor, pentru prefaţarea cărora continuă să apeleze la Enciclopedia
lui Diderot şi d’Alembert.
Nu s-a remarcat marea admiraţie a autorului exprimată chiar din prefaţă,
pentru Voltaire ca „istoric adevărat întru toate”, cu rezerva firească: „însă la
istornicile sale şi la politiceştile arătări numai”. Era evitată astfel condamnarea de
către biserică a „ateismului” său filosofic. În schimb, spre sfârşitul lucrării,
sintagma „filosoful Voltaire” nu mai era evitată. Ultima parte fiind dedicată
poeticii, acesta era apreciat superlativ pentru limbă şi stil: „Nu se poate uita lesne
de către cei ce au citit nici dulceaţa Enriadii ce a alcătuit în limba galicească
filosoful Voltaire”.
Operă de pionierat, traducerile româneşti din limba franceză propuneau pe de
o parte lărgirea orizontului de cunoaştere spre Occidentul Europei, pe de altă parte,
cultivarea prin puterea exemplului a spiritului civic şi naţional. O dovedesc şi unele
din prefeţele originale pe care mulţi traducători se simt obligaţi să le alcătuiască
spre lămurirea lectorului.
Astfel, profesorul craiovean Stanciu Căpăţâneanu, coleg cu Grigore Pleşoianu,
la Craiova, despre ale cărui preocupări pentru limba şi cultura franceză am mai
amintit, preciza în prefaţa traducerii sale din 1830 după Montesquieu, Mărimea
romanilor, sau băgare de seamă asupra pricinilor înălţării şi căderii lor
(Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains), că
a ţinut să o publice la momentul cel mai potrivit, acela al elaborării unei constituţii
pentru Principatele Române, convins fiind de necesitatea reamintirii critice a
experienţei istorice a strămoşilor.
„Ajutat de puţinele lumini ce am putut căştiga” şi ca „pământean” cu
dragoste de ţară şi popor, cum se definea el însuşi, traducătorul nu pierde ocazia de
a se referi la „sistima patriei noastre” şi de „a vorbi pentru dreptate şi fericirea de
obşte, pentru întocmirile politiceşti prin care se ridică şi se renaşte un neam”. Dar şi
despre „purtările acelea care-l degrădează şi dărapănă cu totul şi care şi acum încă
se mai svârcolesc p-alocurea în patria noastră, ştii ca nişte omizi călcate”. În
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încheiere, insistând asupra puterii exemplului, cerea cititorilor care gândesc „să
scrie şi să vorbească şi dumnealor acelea ce-ar fi vorbit un Monteschiu sau un
Russo, când ar fi trăit acum în patria noastră”.
„Dreapta constituţie” în curs de elaborare, la care se referea profesorul oltean,
era Regulamentul organic dezbătut în Adunările obşteşti extraordinare ale celor
două Principate, după Pacea de la Adrianopol (septembrie 1829), care încheia un
nou conflict armat ruso-turc desfăşurat pe teritoriul acestora. Operă mai ales a
reprezentanţilor marii boierimii, prima lege fundamentală românească aplicată va
aduce unele elemente de reorganizare şi modernizare a administraţiei, dar nu şi de
democratizare cum spera S. Căpăţâneanu.
Cât despre însoţirea numelui lui Montesquieu cu acela al lui Jean Jacques
Rousseau la finalul prefeţei operei celui dintâi, o explicaţie ar fi, pe lângă altele,
prezenţa Contractului social pe o listă de proiecte ale traducătorului român din
1830, unele realizate, altele nu, care reuneşte numele celor doi mari gânditori şi
scriitori francezi ai Luminilor.
Reflectând o orientare iluministă şi enciclopedică, lista însoţea un volum de
povestiri pentru tineret selectate din „biblioteci franţuzeşti” de acelaşi traducător.
Titlul Bibliotecă desfătătoare şi plină de învăţătură reunea două trăsături
favorizate ale literaturii epocii Iluminismului românesc: delectarea, care ar trebui
să stimuleze atracţia „luminării”, a cunoaşterii, dar şi a moralei, după model
european. Acelaşi model era invocat în prefaţă pentru obligativitatea şi binefacerile
învăţământului, cu referire desigur în primul rând la Franţa. Accentul pus pe
morală în educaţie se datora rostului didactic al cărţii, dorinţei de îndepărtare a
tinerei generaţii de tarele regimului fanariot recent înlăturat, dar era motivat şi de
necesitatea păstrării unei punţi spirituale între vechea carte religioasă multă vreme
dominantă şi noua carte laică.
Apariţia antologiei din literatura franceză a lui S. Căpăţâneanu a fost asigurată
financiar de sprijinul marelui boier cărturar Dinicu Golescu, intrat în istoria
literaturii române prin Însemnare a călătoriei meale, făcută în anul 1824, 1825,
1826 (Buda, 1826). Memorial în care la fiecare popas îşi exprima admiraţia pentru
Europa luminată şi dorinţa patriotică pentru însuşirea exemplului ei.
La proliferarea traducerilor de proză scurtă se adaugă şi apariţia romanului,
tot prin intermediul transpunerilor din literatura occidentală, îndeosebi franceză.
Lectorul român putea face cunoştinţă cu romanul filosofic (Sadic [Zadig] sau
ursitoarea, istorie asiaticească de Voltaire), istoric (Istoria lui Numa Pompilie, al
doilea crai al Romei de Florian), clasicizant şi de aventuri (Întâmplările lui
Telemah de Fénelon), moralizator (Viaţa contelui de Comminj, sau triunful virtuţii
asupra patimii amorului de dna de Tencin). Deşi pregătite pentru tipar, romanul
istoric Belisarie, de Marmontel în versiunea lui Samuil Micu-Klein (1782) sau
romanul sentimental celebru Manon Lescaut al abatelui Prevost tradus de Alecu
Beldiman (1815) au rămas în manuscris, ultimul circulând în copie. S-a încercat şi
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o definire a noii forme literare de către profesorul de la Sf. Sava S. Marcovici în
prefaţa traducerii sale după dna de Tencin: „Numirea de romanţ să nu sperie pe
nimini, căci nu însemnează alt decât o istorioară plăsmuită” care „poate fi bună şi
folositoare şi iarăşi vătămătoare după scoposul scriitorului”. Dacă înlocuim cuvântul
„istorioară” cu „istorisire”, definiţia cu relativismul ei moral poate fi valabilă şi azi.
În ce priveşte poezia, se preferă oda, egloga, mica sau superficiala poezie
erotică, versificaţia cu rosturi ocazionale sau didactice, cronica versificată a
actualităţii. De aceea, dar desigur şi ca urmare a proporţiilor şi dificultăţilor
formale pe care le implică, deşi foarte gustat în original încă din secolul XVIII,
cum am mai amintit, marele poem epic Henriada, dedicat de Voltaire evocării
popularului rege al Franţei Henric al IV-lea, erou şi victimă a luptei pentru
toleranţa religioasă, nu va vedea lumina tiparului în versiune românească decât în
1828. Traducerea în versuri realizată de un specialist al vremii, Vasile Pogor31,
publicată la îndemnul poetului Costache Conachi şi tipărită de I. Heliade
Rădulescu, era apreciată de acesta din urmă că include „versuri din cele mai
fericite”, vrednice de Arta poetică a lui Boileau.
Un fapt semnificativ pentru mobilitatea gusturilor la începuturile literaturii
române moderne: Tot I. Heliade Rădulescu publicase cu opt ani mai înainte
Meditaţiile poetice ale romanticului Lamartine, introducând în sumar nu numai
primele sale producţii poetice originale, ci şi fabula Corbul şi vulpea de La Fontaine.
Epoca Luminilor a însemnat şi apariţia teatrului cult la români, mai întâi ca artă
a spectacolului, plecând fireşte de la exemple locale sau europene mai avansate.
Încă din primii ani ai secolului XVIII, împătimit după teatrul francez,
Alexandru Beldiman traduce două piese de Regnard, care se considera continuatorul
lui Molière, răspândite în numeroase copii manuscrise, unele păstrate şi azi.
Succesul lor îl determină să dea la tipar în 1820 tragedia în versuri Oreste de
Voltaire, apelând, în condiţiile lipsei la Iaşi a tiparului laic, la serviciile tipografiei
Universităţii din Buda. O face, cum declară pe foaia de titlu, „cu învăpăiată
dragoste spre procopsirea neamului românesc”.
Tot pentru a oferi „foarte interesante pilde neamul românesc”, zugrăvind de
data aceasta „iroizmosul şi patriotismul cel fără de asemănare a strămoşilor
romani”, tânărul poet bucovinean Daniil Scavinschi pregătea pentru tipar câţiva ani
mai târziu traducerea tragediei în cinci acte Brutus de Voltaire32. El va fi citat de
Mihai Eminescu în poemul Epigonii („Daniil cel trist şi mic”) printre figurile
31

Tatăl membrului fondator omonim al Societăţii Junimea din Iaşi. A frecventat şi poezia
romantică franceză. Am publicat cu ani în urmă o corespondenţă inedită cu Chateaubriand pentru
autorizarea traducerii prozei sale. Răspunsul evaziv al marelui scriitor a făcut proiectul irealizabil.
Nicolae Liu, René de Chateaubriand. Când Vasile Pogor se gândea să-l tălmăcească pe scriitorul
francez, în „Manuscriptum”, VI, 1975, nr. 3, p. 174–176.
32
Daniil Scavinschi, Catalog de prenumeraţie, înştiinţare introductivă „Către cinstita obştie”,
B.A.R., ms. Rom. 534, f. 1.
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exemplare moral ale începuturilor poeziei româneşti. Se pare că negăsirea unui
număr suficient de prenumeranţi pentru finanţarea tipăririi volumului care includea
şi comedia Democrit de Regnard, fireşte tot în versuri, va fi contribuit la
sinuciderea traducătorului, învins de disperare şi boală.
O a doua dramă a traducătorilor români ai tragediilor voltairiene din acea
epocă de început avea ca victimă pe Gheorghe Asachi. Gazeta „Albina românească”,
apărută din 1829 sub conducerea sa, se jeluia retrospectiv: „Focul de la 1827, ce s-a
întâmplat în Iaşi, a întins pustiirile sale chiar peste faptele duhului: dimpreună cu
celelalte câte a înghiţit, a mistuit şi ostenelile cele de 12 ani ale d-lui aga Gheorghe
Asachi. Trei tragedii întregi manuscrise! Trei tragedii s-au ars: Alzira, Saul
(traduse) şi Mihai Vodă Viteazul”. Era vorba de tragediile în versuri Alzire ou les
Americains de Voltaire şi Saul a poetului italian V. Alfieri. Ele marcau preferinţe
dramatice de tinereţe ale marelui îndrumător de conştiinţă românească în Moldova.
S-a emis opinia că acesta şi-ar fi valorificat scenic versiunea din Voltaire înainte de
nefastul eveniment, fapt neatestat documentar, dar şi improbabil, dată fiind grija cu
care păstra sau punea în evidenţă realizările sale.
În schimb, lui G. Asachi îi revine meritul de a fi organizat primul spectacol
de teatru românesc în Principate. El a avut loc festiv a treia zi de Crăciun a anului
1816 în casa mare din Iaşi a marelui hatman Constantin Ghica cu pastorala într-un
act Mirtil şi Chloe a reputatului pe atunci Florian, spectacol de salon prelucrând un
text al idilistului elveţian de limbă germană Salomon Gessner, inspirat la rândul
său de povestirea Daphnis şi Chloe a clasicului grec Longos. Spectacolul a avut loc
în faţa unui public ales, fiind onorat de prezenţa mitropolitului Moldovei Veniamin
Costache, cunoscut ca sprijinitor al învăţământului şi culturii33.
În Ţara Românească un debut similar avea loc doi ani mai târziu, dar cu altfel
de teatru de amatori. Ca model a putut servi teatrul de colegiu din Polonia, Ungaria
şi Transilvania, imitat la un moment dat şi de elevii teologi de la Blaj. Elevii Şcolii
naţionale de la Sf. Sava au interpretat sub titlul Sgârcitul comedia l’Avare de
Molière, tradusă de Ladislau Erdeli, profesorul de latină şi franceză, atras şi el ca şi
mulţi elevi ai săi de la Academia grecească din Bucureşti. Atât acesta, cât şi
Gheorghe Lazăr veneau din Ardeal.
Dar adevăratul început al teatrului românesc a fost pus de contemporani şi de
unii istorici pe seama organizării şi finanţării de către eforul Iancu Văcărescu, cel
mai tânăr dintre poeţii Văcăreşti, a unei microstagiuni pe scena Teatrului grecesc
de la Cişmeaua Roşie, inaugurat de domniţa Ralu, fiica domnitorului fanariot Ion
Caragea. Ea fugise împreună cu tatăl său şi cu averea acumulată în Transilvania la
aflarea veştii mazilirii acestuia.
33
S-au păstrat două scene desenate de G. Asachi, „mai probabil proiecte în vederea dispunerii
personagiilor pe scenă” (Gh. Oprescu, Grafica românească în secolul al XIX-lea, vol. I, Bucureşti,
1942, p. 54).
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S-au interpretat în limba română tot de către elevii diletanţi de la Sf. Sava,
alături de reluarea celebrei comedii a lui Molière, tragedia Ecuba a clasicului grec
Euripide şi două traduceri din limba germană ale organizatorului, cu studii la
Viena. Amplul prolog în versuri al acestuia se încheia cu îndemnul cultivării
teatrului în limba naţională, îndemn similar celui al lui Ienăchiţă Văcărescu pentru
creşterea limbii române. Rolurile feminine erau interpretate în travesti, cel al
Ecubei revenind elevului Ion Eliad, viitorul Ion Heliade Rădulescu.
Punerea în scenă 15 ani mai târziu a traducerii sale tipărită în 1831 după
tragedia lui Voltaire Le fanatisme ou Mahomet le prophète sub auspiciile Societăţii
Filarmonice întemeiată pentru dezvoltarea literaturii şi artei naţionale poate fi considerată
sigiliul care conferă valoare actului de naştere al teatrului românesc.
Spectacolul din 29 august 1834 a avut loc pe scena sălii italianului Momolo,
în interpretarea elevilor primei şcoli româneşti de artă dramatică, înfiinţată de
societate sub îndrumarea artistică a lui Costache Aristia, fost actor al Teatrului grec
de la Cişmeaua Roşie, trimis ca bursier pentru perfecţionare la Paris, unde devine
admiratorul celebrului Talma, fost actor favorit al lui Napoleon. Succesul premierei
a determinat reluarea în mai multe rânduri a spectacolului şi în anul următor. La
reprezentaţia din decembrie 1834 a asistat şi principele Alexandru Ghica, domnul
ţării, care a acordat gratificaţii pentru tinerii diletanţi. Un sprijin permanent
material şi moral l-a primit Societatea Filarmonică din partea colonelului Ion
Câmpineanu, mare boier patriot şi deputat în noua adunare legislativă a ţării,
opozant la pretenţiile exagerate ale Rusiei, noua putere protectoare, arestat după
demersurile sale pentru sprijin politic francez şi englez.
Cât despre teatrul de expresie franceză, la debutul său în Principatele Române
au contribuit spectacolele de diletanţi organizate de preceptori angajaţi în familiile
protipendadei sau de profesori francezi la şcolile greceşti şi pensioanele vremii.
Un moment teatral însemnat, care a întrunit experienţe de acest fel, a avut loc
în 1814 la Iaşi. Şi-au dat concursul foşti ofiţeri ai lui Napoleon refugiaţi peste Prut
după eşecul campaniei din Rusia, angajaţi în asemenea posturi, sub îndrumarea
artistică a unui fost actor parizian. S-a reprezentat cu succes, între altele, tragedia în
versuri La mort de César de Voltaire.
Dar constituirea unei trupe franceze profesioniste, cu caracter de permanenţă,
a avut loc mai târziu tot la Iaşi sub conducerea fraţilor Foureaux. Specializată în
comedii şi vodeviluri, repertoriul ei nu excludea nici spectacole mai pretenţioase.
Astfel în aprilie 1836 s-a reprezentat cu prilejul unui turneu la Bucureşti drama Les
fils d’Edouard de Casimir Delavigne, inspirată din istoria Angliei. Gazeta „Curierul
românesc”, care din februarie apărea în două limbi, română şi franceză, consemna
afluenţa extraordinară a unui public „dornic de a vedea o trupă aşa de bine
întocmită şi auzi o limbă ce este mai la toţi cunoscută”.
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Prima publicaţie periodică din Ţara Românească, sub conducerea lui
I. Heliade Rădulescu, scotea în evidenţă cu acest prilej şi faptul inedit că la
Bucureşti ofereau spectacole în acelaşi timp trei trupe în limbi diferite: cea
naţională a Societăţii Filarmonice, cea franceză condusă de B. Foureaux şi cea de
operă (în general italiană) a germanului Theodor Müller, adăugând nu fără un
anumit orgoliu că oraşul „înfăţişează în acest moment o varietate pe care puţine
capitale ale Europei o pot oferi”. Nu lipseau încă nici accentele critice din această
apropiere de Europa. Se cerea tinerilor actori diletanţi români să înveţe din
naturaleţea interpretării actorilor profesionişti francezi.
Problema apropierii de Europa „luminată”, din perspectiva duratei şi nu în
funcţie de un moment conjunctural, a preocupat spiritele cu vederi înaintate şi
patriotice încă de la primele manifestări majore ale Iluminismului românesc, ca şi
dorinţa însuşirii francofoniei şi culturii franceze ca mijloc pentru această
deschidere de orizont în Principatele Române, unde rolul Iluminismului francez,
însuşit direct sau indirect, a fost similar cu cel al Aufklärung-ului în Transilvania34.
Aşa cum sublinia Ion Budai Deleanu în 1818, românii sunt o „naţie de frunte
dintru mai multe milioane alcătuită, care nu voeşte alta numa ca prin o mai mare
cultură să se poată apropia de celelalte neamuri politicite ale Europei”35. „Dea
Dumnezeu d-acum încolo – scria în 1828 profesorul G. Pleşoianu, admirator şi
propagator al limbii şi culturii franceze – să urmăm europenilor mai d-aproape, ca
să ne putem numi europeni şi cu faptele, nu numai cu numele”36.
HORIZON EUROPÉEN DANS LES LUMIÈRES ROUMAINES.
FRANCOPHONIE ET CULTURE FRANÇAISE
Résumé
L’étude précise l’importance du rôle de la francophonie dans l’Europe des
Lumières et délimite chronologiquement l’époque des Lumières chez les
Roumains, avec approximation, comme c’est le cas pour toutes les délimitations de
ce genre. L’Illuminisme roumain se situe un peu en retard (1770–1830) par rapport
à l’Occident, mais en concordance relative avec les peuples voisins touchés par
l’aile de ce grand mouvement idéologique et culturel, bien que les barrières ou les
pièges à son essor ont été maintes fois plus grandes que chez ceux-là.
Dans ces conditions, la francophonie et l’accès à la culture et à la civilisation
françaises représentent dans les pays roumains des moyens principaux pour
34

Adrian Marino, Pentru Europa, Iaşi, 1995, p. 157–190.
Ion Budai-Deleanu, Scrieri lingvistice, Bucureşti, 1970, p. 188.
36
J.F. Marmontel, Aneta şi Luben, istorie adevărată, Bucureşti, 1929, prefaţa traducătorului.
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accéder au niveau supérieur de vie et de connaissance qui fait la distinction de
l’Europe des Lumières.
Les esprits roumains élevés deviennent ainsi conscients de la grande
décadence de leur peuple et du décalage entre les pays roumains et l’Occident. On
demande donc à réformer et pour la première fois à moderniser. On ressuscite les
grandes valeurs nationales du passé jusqu’aux nobles origines antiques de la
romanité, dont on reconnaît la communion avec celles du peuple français.
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AMINTIRI ŞI CORESPONDENŢĂ

SCRISORI DE ALTĂDATĂ.
DIN TRECUTUL FAMILIEI ARICESCU
GEORGETA FILITTI

Tot mai mulţi părinţi înţeleg, în epoca regulamentară, însemnătatea studiilor
pentru copiii lor. Unul dintre aceştia e vistierul Dimitrie Aricescu din Câmpulung
Muscel. În anii 1837–1842, fiul lui cel mare Costache, viitor istoriograf al
revoluţiilor de la 1821 şi 1848 şi publicist ardent, vine la învăţătură la Bucureşti,
urmat curând de fratele său Apostol. Un Ioanid, rudă a vistierului şi ceea ce mai
târziu se va numi corespondent, se ocupă de găzduirea şi urmărirea progreselor la
învăţătură ale odraslelor boiereşti. Să fie feriţi de curent şi bine hrăniţi pare grija de
căpetenie. De aici şi locuirea, o vreme, a micului Costache în odaia popii Ioan, mai
departe de fereastră, ca şi trimiterea unei roţi de caşcaval pentru completarea
meselor cu supă oferite la ore neobişnuite câmpulungeanului în Colegiul Sf. Sava
unde un cuvânt greu de spus îl avea Petrache Poenaru. Până la urmă osârdia
elevului dă roade: e primit stipendist, adică nu mai plăteşte taxe, fiind însă dator ca
la terminarea studiilor să rămână dascăl la Colegiu. În plus, are perspectiva mirifică
de a-şi continua desăvârşirea în Europa. E un model care, înzecit de o parte şi de
alta a Milcovului, va forma pătura atât de expresivă a slujbaşilor de tot felul, de la
belferi la tipografi, ofiţeri, ziarişti, preceptori până la simple persoane bugetivore.
Zinca Ciontulac, altă rudă a vistierului, se vede a fi trecut deopotrivă printr-o
şcoală; a rămas în lumea afacerilor unde pare să prospere.
Scrisorile se păstrează în arhiva C.D. Aricescu de la Biblioteca Naţională
(Fondul St. Georges).

ANEXE
I
Cu plecăciune mă închin Dmv.
După făgăduiala cea din urmă ce-mi dedese D.A. Marinovici că alaltăieri duminică negreşit i se va găti
pansionul, am mai aşteptat, precum am scris Dmv. şi acest soroc văzând însă că nici acum n-a fost mai mult
decât până acum, am aşezat pe Costache la părintele Ioan, preotul şcoalei, ce şade la poarta şcoalei şi mai are
„Revista istorică”, tom XIX, 2008, nr. 1–2, p. 159–165
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încă vreo şapte copii aleşi şi caută prea bine de dânşii, meditând şi lecţiile, pe care toate le-a urmat în şcoală,
fiind om de caracter aşezat şi cinstit, însă nu se mulţumeşte cu galbeni 2 şi 1/2 şi abia l-am făcut să
primească atât numai pe luna următoare de la 10 ale curgătoarei până la 10 ale viitorului noemvrie, iar
de aci încolo, de vom voi să-l mai lăsăm la Sf. sa, cere galbeni trei pe lună, precum ia şi de la ceilalţi.
Locul unde i-a şezat patul este depărtat de ferestre şi de deschiderea uşii chiar în odaia Sf. sale şi aşa
fiţi Dmv. odihniţi despre toate. Cu al doilea vă voiu însemna şi ce am mai cheltuit, fiindcă acum vă
scriu foarte în grabă şi sânt al Dmv.
Plecată slugă,
F. Ioanid
837 octombrie 12
Bucureşti
[Adresa pe plic:] Cinstitului Domnului D.
Dimitrache Aricescu Vistier şi
cilen al Judecătoriei judeţului
Muscelu. Cu plecăciune, la Câmpulung.

II
Cu multă plecăciune mă închin Dmv.
Cu multă bucurie primind dorita Dmv. scrisoare de la 8 ale curgătoarei luni, împreună cu lei
480 şi o scrisoare înplicuită către părintele Ioan, am fost următor poruncilor Dmv. întocmai, dând
părintelui atât scrisoarea aceia (la care vă şi răspunde cu aducătorul) cât şi lei 174 supt luare de
adeverinţă, însă lei 96 plata pe o lună pentru ţinerea în pansion a fiului Dmv. iar 32 plata cântăreţului
pe doă luni, una trecută şi altă viitoare, adică şi aceste până la 10 ale viitorului Dechemvrie; 32 pentru
cărţile de muzică şi 14 pentru cheltuieli mărunte, încă 7,30 pentru dresul unor cizme şi gheroc şi
hârtie şi cerneală până acum, iar 6,10 au rămas la Sf. sa, ca să dea copilului când va avea trebuinţă de
ceva de aici încolo, însă cu dare de socoteală după a Dmv. poruncă. Copilul este, din mila Domnului,
sănătos şi urmează leţiile cu silinţă şi înaintează. Eu, întrebându-l cum se mulţumeşte de căutarea şi
petrecerea ce are aici, îmi răspunde că prea bine, dacă însă Dmv. vă scrie vreo nemulţumire la ceva,
sfiindu-se poate a spune mie, mă rog să mă înştiinţaţi, ca în grabă cu chip cuvenit să aduc îndreptare;
şi aceasta vă scriu, dând bănuială la cele scrise, poate să nu caute de copil tot bine până în sfârşit,
precum am înţeles că ar fi obicinuind. Pansionul D-lui Marinovici s-a deschis, însă numai într-o odae,
fiindcă atâta numai i s-a slobozit deocamdată de stăpânul casei, până când se va muta însuşi în casa
cea nouă ce şi-a făcut acum. Şi are vreo patru cinci moşii iar după ce se va întinde în mai multe odăi,
de va fi porunca Dmv., vom putea muta şi acolo pe copil, de ni se va părea mai bine. Cocoanei
Elenchii sărut mâinile, mumă-mea se închină Dmv. Cu părintească dragoste voiu priimi caşurile de la
iubitul Dmv. pentru care vă sânt recunoscător, fiind al Dmv. plecată slugă,
F. Ioanid
Lei
parale
73
28
au rămas din lei 400
480.......................... ................. am mai primit acum
550
28
174.......................... ................. am dat părintelui
379
28
sânt la mine
837 Noiembrie 17
Bucureşti
[Aceeaşi adresă pe plic.]
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III
Cu frăţească plecăciune mă înclin Dmv.
Dorita Dmv. scrisoare de la 17 ale trecutului ianuarie cu dragoste primind m-am bucurat foarte
de buna stare a sănătăţii Dmv. şi că mila milostivului Dumnezeu v-a ferit de vreo vătămare din partea
cutremurului şi noi dintr-a lui nemărginită milă asemenea ne aflăm.
Fiul Dmv. mă bucură totdeauna arătându-mi regulat bileturile profesorilor săi despre învăţătura
şi purtarea sa, precum şi părintele Ioan spunându-mi că este mulţumit întru toate ale sale apucături şi
că şi-a împlinit creştineşte datorii la naşterea Domnului şi totdeauna şi le urmează neclintit, păzind
biserica ş.c.l.
Eu, pentru deosebitele cheltuieli de care are trebuinţă copilul, am rugat pe părintele a-i da şi la
lună a-mi arăta foae de dânsele şi aşa s-a urmat până acum, plătind la fiecare 10 ale lunei, atât bani[i]
cei hotărâţi pe lună cât şi asemenea cheltuieli după foae, pe care o şi voiu trimite Dmv. după 10 ale
curgătoarei luni, însoţind-o cu socoteala totală. La mine mai sânt lei 113 şi parale 17. Cucoanii
Elenchii sărut mâinele, părându-mi bine că din mila Domnului îi este mai bine. Mumă-mea se închină
Dmv. cu frăţească dragoste şi sânt al Dmv.
Ca un frate şi slugă, F. Ioanid
838 fevruarie 3
Bucureşti
[Aceeaşi adresă pe plic.]

IV
Cu plecăciune mă închin Dmv.
Cu întoarcerea preaiubitului Dmv. nu lipsesc a cerceta de fericirea sănătăţii Dmv.,
înştiinţându-vă că din mila Domnului noi ne aflăm sănătoşi.
D. Costache petrecând tot anul sholastic în silinţă la bună purtare, s-a învrednicit a eşi la
examenul general premiant la franţozeşte. Vă felicitez dar, bucurându-mă din suflet de rodul cel dorit
al părinteştilor sârguinţe şi vă poftesc şi pe viitor întreaga ispravă a bunelor nădejdi cu care urmează a
hrăni părinteasca dorinţă.
Către acestea vă trimit şi toate socotelile de bani ce mi s-au trimis pentru cheltuielile d-lui,
adeverinţile părintelui Ioan de bani ce a primit pe fieşcare lună. Mumă-mea să închină Dmv. cu
părintească dragoste. Cucoanei Elenii sărut mâinile şi sânt al Dmv.
Plecată slugă, F. Ioanid
838 iulie 7
Bucureşti
[Aceeaşi adresă pe plic.]

V
Cu plecăciune mă închin Dmv.
Dorita Dmv. scrisoare împreună cu iubitul Dmv. cu dragoste primind, m-am bucurat foarte de
întregimea sănătăţii Dmv. Şi noi din mila lui Dumnezeu ne aflăm sănătoşi. Părintelui Ioan am dat
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scrisoarea Dmv., după ce am citit-o. Sfinţia sa însă n-are loc a primi de d. Costache, fiindcă s-au
însărcinat cu nişte copii rude ai Sfinţiei sale. Şi aşa deocamdată, până mă voi învrednici de răspunsul
Dmv. pe care neapărat aştept cu cea dintăi expediţie şi până vor veni acei copii, care viu negreşit peste
vreo trei patru zile, Costache se află tot la Sfinţia sa iar de aci încolo decât oriunde mai de folos am
chibzuit a fi a se aşeza în pansionul şcoalei unde va avea multe avantagiuri, căci sânt meditatori de
toate leţiile care urmează în clasuri şi îngrijitori spre a nu-i scăpa din vedere nici minut, şi mai cu seamă
necontenită vorbire şi deprindere în limba franţozească. Iar despre plată este adevărat ceva mai mult
decât era la părintele căci plata pe an este 40 de galbeni întregi, fără excepţie de vacanţă, însă sânt de
împotrivă ajutoare care pot despăgubi de acest prisos; căci de aici îşi va avea hainele de sărbătoare, adică
uniforma, hârtia, cerneala şi plaivazele câte îi vor trebui şi încă doftorul şi doftoriile dacă (ferească
Dumnezeu!) se va întâmpla a se bolnăvi. Şi toată ceialaltă îngrijire întru toate prea de aproape, precum
veţi fi văzut în regulamentul pansionului ce v-am trimis printr-un neguţător de acolo, neavând atunci
vreme de a vă scri. Mumă-mea se închină Dmv. cu părintească dragoste. Cocoanei Elenchii sărut mâinile
şi recunoscător fiind de cele trimise, sânt (sic!) aşteptând răspuns cât mai în grab.
al Dmv.
plecată slugă
F. Ioanid
septembrie 8 1838
În pansionul şcolii se cer a avea pansionarul 6 cămăşi şi 6 izmene şi 6 cearşafuri, adică trei de
aşternut şi 3 de plapumă şi hainele de toate zilele şi un acoperiş de pat care va fi vreo câţiva coţi de
stambă. Patul cel de lemn este netrebuincios aici, având pansionul de fier şi de aceia ar fi bine,
găsindu-se ocazion de acolo, să să ia de aici.
[Adresa pe plic:] Cinstitului şi mie ca un frate D-lui D. Vistierul Dimitrache Aricescu. Cu respect. La
Câmpulung.
VI
Cu frăţească plecăciune mă închin Dumneavoastră
Cu multă dragoste şi bucurie primind scrisoarea Dmv. n-am lipsit a pune în lucrare îndată cele
poruncite, cu toate că eram bolnav de friguri (care m-am chinuit vreo zece zile, iar acum din mila
Domnului sânt izbăvit) şi am aşezat pe Costache în pansionul şcoalei plătind un trimestru înainte şi
cumpărându-i cărţile cele trebuincioase din 25 de galbeni ce am primit (de a cărora primire am fost
uitat atunci a răspunde Dmv., aflându-mă atunci în cele dintâi cercări ale frigurilor şi cer ertare). Aci
nădăjduesc că va fi şi mai mult folosit decât la părintele, fiind mijloace mai întinse întru toate câte
privesc spre folos iar părintele şi-a avut cuvântul de a nu primi nu numai pe Costache ci şi pe alţi ca
dumnealui mai înaintaţi oarecum şi la leţii şi la vârstă ci a se mulţumi în pensionari mai mărunţi,
neavând putere de a-şi întinde îngrijirile cele trebuincioase potrivit cu trebuinţa. Şi de aceia putem
zice că într-aceasta s-a purtat cinstit mai mult decât interesat iar Dmv. fiţi bine încredinţaţi că voi fi
pentru prieteneasca noastră dragoste totdeauna despre toate îngrijitor ca să petreacă în nelipsă şi
înaintare la învăţătură şi moral. Vă împlicuiesc atât adeverinţa de plata trimestrului cât şi foaea de
cheltuielile ce a făcut părintele pentru Costache în neeşirea mea din casă în pricina frigurilor şi pe
care am plătit precum le însemnează Costache. Cocoanei Elenchii sărut mâinile, mumă-mea se
închină Dmv. cu părintească dragoste. Şi cercetând de fericirea sănătăţii Dmv. sânt al Dmv.
Plecată slugă, F. Ioanid
838 septembrie 23
[Adresa pe plic:] Cinstitului Domnului D. Vistierul Dimitrie Aricescu. Cu respect. La Câmpulung.
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VII
Cu frăţească plecăciune mă închin Dmv.
Două ale Dmv. scrisori cu dragoste am primit şi de fericirea sănătăţii Dvs. tare m-am bucurat.
Şi noi din mila prea milostivului ne aflăm de vreo câteva zile sănătoşi iar pricina de a nu vă răspunde
în grabă a fost că eu în sărbători am fost în afară şi după sărbători întorcându-mă am găsit pe mumă-mea
bolnavă. Apoi îndată m-am bolnăvit şi eu, dar slavă lui Dumnezeu că a fost trecătoare. În pricina
mâncării am întrebat pe Costache cum se urmează şi mi-a răspuns că la început, adevărat, i s-a părut
cam greu cu orânduiala cea din pansion, fiindcă aci seara nu se pune masa ci li se dă ceva pân mână,
fiindu-le prânzu pe la 4 1/2 ceasuri nemţeşti iar până atunci mănâncă încă de două ori, dându-li-se
dimineaţa supă mai nainte de a se începe leţiile, pe la 12, după ce ies din clasuri, supă, rasol şi un fel
de mâncare şi socotesc că este prea destul atâta iar mai mult vătămător. Cu toate acestea eu am
chibzuit a pomeni chiar d-lui Poenaru pentru acesta, zicându-i că am auzit ceva pe din afară de
puţinimea mâncării ce se dă pensionarilor. Dar Costache m-a oprit, zicându-mi că e de prisos şi că şi
Dmv. atunci la început a scris despre aceasta. Din caşcavalele ce aţi trimis (pentru care vă mulţumesc)
unul s-a dat economului pensionului ca să dea copilului când va pofti; lucru care nu supără. Plătind şi
cel de al doilea trimestru să împlicuiesc adeverinţa de răspunderea lui. Iar din lei 800 ce am primit,
mai sânt la mine lei 52, parale 34 care vor ajunge, socotesc, până la sfârşitul trimestrului acestuia,
când vom trimite Dmv. şi socoteala totală. Despre calitatea purtării şi învăţăturei lui Costache vă
încredinţez (potrivit cu înştiinţările ce vi se trimit pe toată luna din partea pensionului) că este
mulţumitoare; a început a învăţa şi nemţeşte şi muzică vocală. Şi câteodată, când are vreme, i-am
rânduit un pensionar din cei cu putere de greceşte a-l pregăti pentru anul viitor la această leţie. Aşa
dar fiţi liniştiţi şi bine nădăjduiţi că rezultatul urmărilor sale va fi bucurător. Cocoanii Elenchii sărut
mâinile, mumă-mea să închină Dmv. cu părintească dragoste şi sânt al Dmv.
plecată slugă F. Ioanid
839 ianuarie 20
Bucureşti

VIII
Cu frăţească plecăciune mă închin Dumneavoastră
Cu venirea copiilor nu lipsesc a cerceta de fericirea sănătăţii Dmv., înştiinţându-vă că şi noi, din
mila Domnului, ne aflăm sănătoşi. Către aceasta vă bine vestesc că copii[i] petrecând şi examenele cu
izbutire, au eşit la mai multe leţii premianţi şi din suflet vă poftesc ca şi de aici încolo totdeauna
asemenea să vă veselească cu ale lor sârguinţe la cele bune. Ieri, chiar când îşi primea darurile, i-am
recomandat cuconului Barbu, aducându-i aminte dorinţa Dmv. de a aşeza pe Costache stipendist, şi mi-a
făgăduit că-l va primi, însă cu condiţia ca cu vreme[a] să rămâe profesor al şcoalei şi spre acest sfârşit
poate, cerând trebuinţa, să se trimiţă şi în Europa spre desăvârşire. Aşa dar, Dmv. nu zăboviţi ci trimiteţi
prin expediţie o jalbă către Eforie, aducând aminte că acum la examene este vremea cuviincioasă de
această alegere, fiind trei vacanţii şi adăugând, pe lângă celelalte cuvinte, că vă mulţumiţi a fi profesor la
vremea sa. Aceasta zic şi se face mai în grab ca să nu apuce alţii mai înainte. Vă împlicuiesc chitanţa de
trimestrul cel din urmă iar din banii de cheltuială mai sunt la mine vreo doi galbeni. Cucoanii Elenchii
sărut mâinile. Mumă-mea se închină Dmv. cu frăţească dragoste. Eu cu ajutorul Domnului mă grăbesc a
pleca în zilele acestea la Brăila de la Arpatak. Şi sânt al Dmv. plecat
F. Ioanid
1840 iulie 1
Bucureşti
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IX
Cu fiiască plecăciune sărutăm mânile D-voastră, nene vistieriu!
Cu mare şi nespusă bucurie şi mulţămire din adâncul inimii primiiu mult preţuita D-voastră
scrisoare prin chiar Opre Vlad, împreună cu 115 lei 11 parale, adecă o sută cincisprezece lei trimişi,
care cu cei 64 lei 29 parale în anul trecut primiţi fac întocma arenda livezi[i] pe trei ani 180, adecă o
sută optzeci lei.
Pentru patima mătuşichii Elenchii şi pentru mâhnirea D-voastră cu rămânerea aşa îndelung
afară de slujbă foarte cu mare simţire ne pare rău, iară vom ruga pe Dumnezeu ca să-şi întoarcă mila
sa către noi şi D-voastră. La acest ocazion Nae Rudeanu încă va primi de la mine scrisoare ca să-mi
dea chirie pe doi ani ce au pus lemne pe locu casi[i] mele măcar 250 lei pentru amândoi ani şi sărut
mânile D-voastră pentru îngrijirea ce aveţi pentru noi. La mătuşica Elenca sărutăm mânile, precum şi
d-tale cu copilele împreună. Pe Costică şi Apostică îl sărutăm şi să-ţi trimită D-zeu bucurie într-înşii.
La cuconu Apostol sărutăm mânile şi rămân a D-tale
Ca o fiică mai mică
Zinca Ciontulac
Sibii 11 iunie 1841
[Adresa pe plic:] Către D-lui Domnul
vistieriu Dimitrache Aricescu
cu plecăciune
La Câmpulung

X
Cu frăţească plecăciune mă închin Dmv.
Am întârziat a vă răspunde la frăţeştile Dvm. scrisori din pricină că am aşteptat a se face
alegerea stipendiştilor ca să ştiu ce să vă înştiinţez despre Costache. Acu făcându-se la 22 a trecutului
octombrie şi alegându-se şi Costache, cu glasul tuturor alegătorilor profesori, a treia zi m-am
bolnăvit de catevasie care m-a ţinut 12 zile în casă şi abia am putut eşi alaltăieri, când nu lipsesc a vă
vesti aceasta cu bucurie şi că este trebuinţă a se plăti şi trimestrul cel din urmă început de la
18 septembrie, cu toate că m-am silit a face de a nu se plăti sau a se plăti numai analogul până când
s-a ales, dar nu s-a putut pentru că după regulele pensionatului un trimestru început să socoteşte ca şi
săvârşit şi Controlul după acea întocmire ia socoteala, dar să fiţi Dmv. şi copii[i] sănătoşi, fie şi
această din urmă plată, iar de aci încolo sânteţi izbăviţi de toată cheltuiala lor. Cocoanii Elenchii sărut
mâinile, mumă-mea se închină Dmv. cu părintească dragoste. Şi în pripă sânt al Dmv.
Plecat, F. Ioanid
842 noiembrie 6
Bucureşti
[Adresa pe plic:] Cinstitului Domnului D. marele serdar Dimitrie Aricescu, cilenul Tribunalului
Muscelului. Cu plecăciune. La Câmpulung.
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LETTERS FROM A DISTANT TIME.
EXCERPTS FROM THE PAST OF THE
ARICESCU FAMILY
Abstract
Nine letters are published, written by the correspondent of C.D. Aricescu,
born in Câmpulung Muscel and a student at St. Sava College in Bucharest, dating
from the fourth decade of the nineteenth century. A business letter to the student’s
father, written by a woman, is added.
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CONSTANTIN D. ARICESCU ŞI MEMORIILE SALE
N. ADĂNILOAIE

Despre istoricul paşoptist Constantin D. Aricescu s-a scris prea puţin în veacul
trecut. De altfel, nici în secolul al XIX-lea – când C.D. Aricescu a participat la
făurirea unor mari evenimente naţionale şi a elaborat importante lucrări de istorie –
nu s-a scris prea mult. Pe bună dreptate, profesorul V. Maciu arăta, în 1957, că
acesta a fost „insuficient preţuit de contemporanii săi şi de istoricii generaţiei
următoare”, fiind „dat apoi aproape uitării deşi lucrările sale au continuat a fi
utilizate. Bogata sa activitate de istoric, memorialist, editor de izvoare şi arhivist îi
dă totuşi dreptul să ocupe un loc important în istoriografia românească.”1
Dar C.D. Aricescu – aparţinând generaţiei paşoptiste – a avut şi o bogată
activitate literară. A scris versuri revoluţionare şi satirice, piese de teatru, articole de
critică literară şi socială, nuvele, romane (Misterele căsătoriei, Sora Agapia sau
Călugăriţa şi căsătoria) şi a făcut şi traduceri din literatura franceză. Operele sale
literare, scrise mai ales în prima parte a vieţii, au fost mai puţin apreciate decât cele
istorice. George Călinescu scria despre C.D. Aricescu în lucrarea sa că acesta, „om
interesant în felul lui”, a fost un poet martir, care şi-a narat în versuri şi proză viaţa
agitată, „fiind un publicist în lupta cu tirania”. Dar tot G. Călinescu sublinia că „opera
de istoric a lui Aricescu este onorabilă”. El da, ca exemplu, Istoria revoluţiunii române
de la 1821, care este „bine întocmită”2. Şi alţi literaţi – Al. Piru, Maria Platon, Dumitru
Micu – deşi arată că C.D. Aricescu a fost un „ziarist revoluţionar” devotat „unui ideal
generos”, a scris poezii patriotice, memorii şi romane de moravuri, sunt de părere că el
s-a remarcat doar prin lucrările de istorie. Vom reveni asupra activităţii şi lucrărilor
lui C.D. Aricescu după schiţarea câtorva repere biografice.
C.D. Aricescu s-a născut la 18 martie 1823 în oraşul Câmpulung Muscel,
unde şi-a făcut studiile primare cu institutorul Dimitrie Jianu. A făcut apoi studii
strălucite la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti, fiind premiant în toate clasele. „M-am
silit la învăţătură – scrie el în Memorii – atât pentru plăcerea ce aveam de a-mi
lumina spiritul, cum şi pentru că ştiam că averea părintească, compusă dintr-o casă,
1
Vasile Maciu, Activitatea istoriografică a lui C.D. Aricescu, în „Studii şi articole de istorie”,
t. II, 1957, p. 549–550.
2
George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ed. II, Bucureşti,
1982, p. 278.
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o livadă şi o vie, împărţită la doi fraţi, nu era îndestul a asigura nici existenţa, nici
independenţa mea”3.
În 1846 Aricescu a început să publice poezii în „Curierul românesc” (Adio la
Colegiu „Sf. Sava”, Câteva ore de colegiu, Odă triumfului virtuţii ş.a.), fiind
apreciat de Heliade Rădulescu. Tot în 1846, toamna, cu prilejul vizitei lui Gh. Bibescu
la Câmpulung, la solicitarea notabilităţilor oraşului, C.D. Aricescu a compus o odă
în care îi cerea domnitorului să urmeze pilda lui Mircea cel Bătrân şi a lui Vlad
Ţepeş şi să scape ţara „de multele nevoi” cu ajutorul poporului. Această odă,
departe de a-l măguli pe domnitor, i s-a părut acestuia jignitoare. Bibescu, supărat,
i-a spus lui D. Aricescu, tatăl poetului, ca fiul să nu-şi „piardă vremea cu poeziile;
sau dacă scrie, să se gândească ce scrie”4.
În iarna anului 1846/1847 C.D. Aricescu a înfiinţat la Câmpulung un fel de
trupă de artişti amatori cu care a improvizat diferite spectacole de teatru. Fiind în
criză de bani, în mai 1847 s-a angajat copist la Ministerul de Finanţe.
La 1848 a participat la revoluţie, a scris versuri agitatoare – ca şi Ion Catina –
pe care le-a publicat în primele numere ale ziarului „Pruncul român”, condus de
C.A. Rosetti. A plecat apoi la Câmpulung, unde a propagat revoluţia prin cluburile
şi pieţele oraşului. După înăbuşirea revoluţiei, a fost destituit din postul ce-l avea la
Ministerul de Finanţe.
În 1850 C.D. Aricescu a fost arestat şi exilat 10 luni la Snagov pentru răspândirea
manuscrisului revoluţionar, antirusesc, Blestemul României contra apăsătorilor ei.
Atât în timpul exilului de la Snagov, cât şi în anii imediat următori el a făcut mai
multe traduceri din literatura franceză.
Retras la Câmpulung, în timpul războiului Crimeii, C.D. Aricescu elaborează
şi publică, în două volume, istoria acestui oraş. Făcând abstracţie de unele ipoteze
romantice, fanteziste ale autorului, Istoria Câmpulungului, întocmită în bună parte
pe izvoare autentice, este prima monografie scrisă în limba română care se ocupă
de trecutul unui oraş românesc. Fiind adeptul concepţiei lui N. Bălcescu despre
dezvoltarea societăţii omeneşti, Aricescu se ocupă în această monografie – ca şi în
cele ce vor urma – nu numai de persoane privilegiate, ci şi de instituţiile şi
obiceiurile populaţiei, de relaţiile dintre oameni.
Luând parte la campania pentru unirea Principatelor Române, C.D. Aricescu
a devenit secretar al comitetului unionist din judeţul Muscel şi a fost ales, în 1857,
deputat în Divanul ad-hoc, unde a făcut parte din mai multe comitete; la unul dintre
acestea – cel care dirija adunările pregătitoare – a fost ales secretar. După Unire,
C.D. Aricescu a lucrat un timp în redacţia ziarului „Românul”, devenind şi
administrator al acestui ziar, în lunile când C.A. Rosetti făcea parte din guvern, ca
ministru al Instrucţiunii şi Cultelor.
3
C.D. Aricescu, Memoriile mele, manuscris nr. 807, copie dactilografiată, la Arhivele
Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), p. 35.
4
Ibidem, p. 53.
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În 1863 Aricescu a fost din nou arestat şi ţinut la Văcăreşti câteva luni pentru
poezia Odă la Grecia, în care i-a lăudat pe militarii greci pentru faptul că l-au
detronat pe regele Othon ce cârmuia ţara dictatorial. Poezia a fost considerată o
aluzie la conducerea autoritară a domnitorului Cuza şi un îndemn la insubordonarea
armatei. În toamna anului următor a fost ales deputat de Câmpulung. Exclus din
Cameră pentru critici aduse guvernului, Aricescu a fost reales de câmpulungeni. În
1867 a fost ales pentru a treia oară deputat.
La 8 februarie 1869 C.D. Aricescu a fost numit, prin decret domnesc, director
general al Arhivelor Statului, funcţie în care şi-a demonstrat, din plin, pasiunea
pentru istorie şi capacitatea de bun organizator al acestei instituţii, deţinătoare şi
furnizoare de izvoare istorice. De la început, el a insistat ca Regulamentul Arhivelor să
fie modificat pentru a putea „da la lumină cu cheltuiala statului actele privitoare la
Istoria ţării într-o publicaţie periodică”5. După consultarea cu Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, de care depindeau atunci arhivele, s-a convenit ca publicaţia
să se numească „Revista istorică a Arhivelor României”. „Mă grăbesc, scrie el
ministrului la 3 mai 1869, a începe această publicaţiune cu o Condică de venituri şi
cheltuieli din timpul domniei prinţului Brâncoveanu”6. Şi, în adevăr, în aceeaşi
lună, el a prezentat ministrului un număr de 63 file, manuscris, din menţionata
condică, însoţite de o notă explicativă, spre a apărea în „Revista istorică”. Până în
martie 1870 s-au tipărit 68 coli din această condică, corectura tipografică făcând-o
Aricescu. De asemenea, a început şi tipărirea Inventarului general cronologic al
Arhivelor care, „odată terminat – raportează Aricescu ministrului – poate deveni un
adevărat fundament pentru istoria noastră naţională”7.
Deşi în 1870 se hotărâse să se înfiinţeze câte un serviciu de arhivă în fiecare
judeţ, majoritatea consiliilor judeţene nu s-au conformat, pretextând că nicio lege
nu le impune această obligaţie cheltuitoare. În faţa acestei situaţii, Christian Tell,
ministrul Instrucţiunii, i-a cerut lui C.D. Aricescu să elaboreze un proiect de lege
pentru înfiinţarea arhivelor judeţene şi un regulament de aplicare a acestei legi. La
7 noiembrie 1872 Aricescu, raportând ministrului că a redactat atât proiectul de
lege, cât şi regulamentul de aplicare a ei, i le înaintează „spre chibzuinţă”. Conform
legii, elaborată de Aricescu şi aprobată de guvern, „se înfiinţează în fiecare judeţ
un Serviciu de Arhivă”. În arhivele judeţene se vor depune „când nu mai sunt
trebuincioase, actele tuturor dregătoriilor publice şi comunelor din cuprinsul
judeţului, precum şi toate cele dobândite prin cumpărătoare, schimb şi donaţiuni”8.
Arhiva generală păstrează actele provenind de la ministere şi instituţiile centrale.
Direcţia Generală a Arhivelor Statului va trimite la arhivele judeţene dosarele,
condicile şi sigiliile privitoare la fiecare judeţ şi va da instrucţiunile necesare pentru
5

ANIC, fond Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, dosar 147/1869, f. 115.
Ibidem, f. 254.
7
Ibidem, dosar 150/1869, f. 119–120.
8
Ibidem, dosar 231/1872, f. 13, 20.
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clasarea, inventarierea şi conservarea dosarelor. (Este de menţionat că majoritatea
instrucţiunilor din Regulament, formulate de Aricescu, privind predarea, clasarea,
inventarierea şi păstrarea documentelor, inclusiv rubricile pentru întocmirea
inventarului general sunt şi astăzi în vigoare.) Legea mai stabilea că Arhiva
sucursală de la Iaşi rămâne numai a judeţului Iaşi, iar actele diplomatice, istorice,
precum şi ale fostelor autorităţi centrale din Moldova se vor trimite la Direcţia
Generală de la Bucureşti9.
La începutul anului 1873, la ordinul lui Christian Tell, Aricescu a inspectat
Arhivele Statului din Iaşi, constatând că acolo sunt peste 200.000 de dosare şi
condici şi alte acte de interes istoric, inclusiv 50 de hrisoave pe pergament dintre
anii 1686–1836, precum şi „câteva firmanuri turceşti”10. Totodată, Aricescu
raportează ministrului că dosarele sunt păstrate în condiţii improprii şi sunt
necesare măsuri urgente – noi spaţii şi rafturi metalice în depozite – pentru
remedierea lucrurilor. De altfel, şi pentru Arhivele Statului din Bucureşti, Aricescu
a cerut mereu reparaţii, crearea de spaţii de depozitare şi rafturi suficiente pentru
păstrarea în bune condiţii a dosarelor. La un moment dat – supărat de tergiversarea
reparaţiilor – a cerut să se comunice ministerelor să nu mai trimită dosare „până la
facerea unui local nou”11. Iar în septembrie 1873 a refuzat cererea Ministerului de
Justiţie de a primi dosarele Tribunalului Mehedinţi, tot din cauza lipsei de spaţiu
pentru depozitare12.
Cu o întrerupere de aproape un an, C.D. Aricescu a condus Arhivele Statului
din 1869 până în 1876, când a fost înlocuit de B.P. Hasdeu. Aceasta a fost perioada
lui cea mai bogată în realizări pe frontul istoriei. În 1870 a publicat o broşură
polemică, Politica d-lui Ioan Ghica ex bey de Samos; în 1873, în afară de Condica
de venituri şi cheltuieli a visteriei lui Brâncoveanu, a publicat primul volum din
Corespondenţa secretă şi acte inedite ale capilor revoluţiunii române de la 1848;
în 1874 a tipărit volumul II şi III din această Corespondenţă secretă; tot în acest an
a publicat, la Craiova, Istoria revoluţiunii române de la 1821 şi Acte justificative la
istoria revoluţiunii române de la 1821. În 1875 şi 1876 a publicat în „Revista
istorică a Arhivelor României”, volumele I şi II din Indice de hrisoave şi cărţi
domneşti, aflate în Arhiva statului şi nepublicate încă. Este de menţionat că pentru
documentarea Istoriei revoluţiunii române de la 1821 Aricescu a făcut cercetări şi
pe teren, urmărind drumul oastei pandurilor de la Padeş la Bucureşti, discutând
personal cu unii dintre supravieţuitori şi purtând corespondenţă cu alţii.
În perioada de întrerupere de la Arhive (aprilie 1870 – martie 1871), Aricescu a
funcţionat ca director al Domeniilor statului, remarcându-se şi aici prin insistenţa de a
obliga oamenii politici ai timpului să achite fiscului sumele datorate pentru moşiile
9

Ibidem, f. 12.
Ibidem, dosar 126/1873, f. 14.
11
Ibidem, dosar 147/1869, f. 278.
12
Ibidem, dosar 126/1873, f. 354.
10
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luate în arendă. La 31 ianuarie 1871, el a publicat un articol în „Trompeta Carpaţilor”,
intitulat semnificativ Câţiva debitori influenţi ai statului, iar pe unii politicieni
recalcitranţi i-a dat chiar în judecată, obligându-i, astfel, să-şi achite datoriile.
La 16 iunie 1877, la propunerea ministrului Instrucţiunii, Gh. Chiţu, domnitorul
Carol l-a numit pe C.D. Aricescu revizor şcolar pentru judeţele Ilfov şi Vlaşca.
Întrucât aceste judeţe, implicit capitala, fuseseră trei luni lipsite de revizori şcolari,
în arhiva revizoratului se adunaseră „peste 200 raporturi de la institutori,
subprefecţi, primari, minister etc. şi care nu erau nici desigilate”, după cum se consemnează într-un document. A fost necesar, aşadar, ca Aricescu să depună, de la
început, mari eforturi pentru a rezolva problemele întârziate, a pune ordine în
lucruri şi a căuta să asigure învăţământului primar o dezvoltare normală13. În acest
sens a vizitat comunele rurale lipsite de şcoli, propunând ca acestea să ia fiinţă
neîntârziat, a căutat localuri potrivite pentru ele şi învăţători, prezidând şi comisiile
de examinare a acestora. De asemenea, constatând că mulţi învăţători „n-au primit
salariul pe trimestrul aprilie şi unii nici pe ianuarie”, a intervenit la minister pentru
urgenta achitare a salariilor acestora14.
Din documente rezultă că, într-adevăr, Aricescu era foarte ocupat, dar îşi
făcea datoria cu toată scrupulozitatea. Spre exemplificare, dăm un singur
document. La 3 august 1877 Aricescu răspundea unor observaţii ale prefectului de
Vlaşca, arătând că „pe lângă 103 şcoli rurale din Ilfov şi 69 din Vlaşca, cum şi
34 şcoli primare urbane din Capitală şi din Giurgiu … şi peste 50 de internate
private”, mai are de rezolvat „şi corespondenţa continuă cu ministerul, cu doi
domni prefecţi, cu trei subrevizori, cu 200 învăţători şi institutori şi cu mulţi
primari”, plus inspecţii, anchete şi examinări. Pentru toate acestea e retribuit cu
200 franci pe lună şi 150 diurnă, când transportul pe zi costă 20 franci. În final,
Aricescu accentuează că n-a cerut acest post, ci ministrul Gh. Chiţu l-a rugat a
primi provizoriu această funcţie „spre a putea îmbunătăţi învăţământul rural”; şi,
până azi, n-a primit „decât felicitări” de la ministru, „care ştie a-i aprecia serviciile”,
căci îşi face conştiincios datoria şi, prin urmare, nu poate suferi „asemenea lecţii
de la nimeni”15.
Ducând o muncă istovitoare şi nemaiavând timp să se ocupe şi de lucrări
istorice şi literare, Aricescu a cerut în 1879 să fie numit revizor şcolar „numai
pentru şcolile publice şi private din Capitală”. Ministrul Instrucţiunii i-a aprobat
cererea. A rămas revizor şcolar al capitalei până în 1884, când, tot la cerere, a fost
numit de acelaşi ministru (Gh. Chiţu) director al internatului Liceului „Matei
Basarab”. În acest post „mai odihnitor – scria Aricescu în decembrie 1885 – am
reînceput Memoriile mele” sperând să rămână în viaţă „până le voi termina”16. Dar
fiind bolnav, soarta nu i-a mai îngăduit decât două luni.
13

Ibidem, dosar 3483I/1877, f. 167; dosar 3524/1877, f. 8.
Ibidem, dosar 3524/1877, f. 10–11.
15
Ibidem, dosar 3778/1877, f. 16.
16
Emil Vârtosu, Autobiografia lui C.D. Aricescu, în „Arhivele Olteniei”, decembrie 1935, p. 265–266.
14
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Prima parte din viaţa agitată a lui C.D. Aricescu este oglindită fidel în
Memoriile sale, pe care începe să le scrie în iarna anului 1864/1865. Motivele care
l-au determinat să-şi scrie Memoriile par a fi de ordin pedagogic. „Mi-am propus a
scrie aceste Memorii – precizează el în introducere – pentru folosul copiilor mei ca,
profitând de experienţa părinţilor lor, să devie mai demni de afecţiunea şi stima
semenilor lor, singura ambiţiune la care au aspirat născătorii lor … Fie ca să trăiesc
măcar până le voi termina. Acesta e testamentul ce las copiilor mei”17.
Metoda urmată în redactarea Memoriilor a fost numai într-o oarecare măsură
cea folosită de memorialiştii obişnuiţi, care le scriau la bătrâneţe după însemnări şi
din ceea ce îşi mai aminteau. Aricescu recurge în primul rând la amintirile personale.
Prima parte se referă la părinţii săi – Dumitru şi Elena Aricescu –, la copilărie
şi la profesorii din Câmpulung, inclusiv la metodologia didactică rodnică folosită
de D. Jianu de la Şcoala naţională.
Partea a II-a tratează viaţa de colegiu, pensionatul de la „Sf. Sava” şi
premierile de care a avut parte în toţi anii de şcoală. Vorbeşte, de asemenea, despre
aprecierea domnitorului care a luat parte la o astfel de premiere. Într-o dedicaţie
făcută pe o lucrare, la adresa lui Gh. Bibescu, C.D. Aricescu scria: „Patria este o
familie, domnitorul este capul acestei familii, cetăţenii sunt tinerele odrasle; când
un copil suferă, suferă toată familia şi capul familiei mai mult decât toţi, dacă este
adevărat tată de familie. Asemenea şi cu statul; când domnitorul e pătruns de
datoriile sale, ţara ce o guvernează prosperează şi cetăţenii sunt fericiţi”18. Acest
fapt a fost consemnat şi în „Curierul românesc” din 5 iulie 1843. În ziua premierii –
scrie memorialistul – el şi alţi „patru studenţi eminentişti” au fost invitaţi la masă
de domnitor, împreună cu Petrache Poenaru, directorul Colegiului de la „Sf. Sava”.
În partea a III-a a Memoriilor Aricescu descrie debutul său „în cariera
literelor”, soarta poeţilor independenţi şi, în mod deosebit, teatrul din Câmpulung
în care autorul arată cum a improvizat el, împreună cu un amic, acest „teatru
naţional”. „Cea dintâi piesă, o comedie în două acte, intitulată Coconu
Panaiotache, compusă de mine – precizează Aricescu –, fu reprezentată în casa
noastră. Un cearceaf, servind de cortină, despărţea camera mare de cea mică,
dinspre stradă; camera mare era, totodată, scenă şi parter. Rolul principal îl juca
Scarlat Emanoil, rolul coconului Panaiotache, boier ruginit, inamic al reformelor;
fiul său, munsiu Pierre, ce-l jucam eu, făcea un contrast ridicol cu tatăl său”.
Rolurile „de dame le jucau doi juni fără barbă, în costum de femeie”. Cu toate
acestea, piesa a deşteptat „gustul concetăţenilor mei pentru teatru”19.
După succesul primei reprezentaţii, tinerii câmpulungeni au căutat un local mai
potrivit pentru teatru şi l-au găsit în casa veche ce servise mai înainte ispravnicului, dar
care avea nevoie de reparaţii serioase. Atunci, C.D. Aricescu a lansat o listă de
17

C.D. Aricescu, op. cit., p. 2 la ANIC.
Ibidem, p. 38.
19
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subscripţii pentru a acoperi costul acestor reparaţii. Şi astfel, în câteva săptămâni, prin
subscripţia orăşenilor, Câmpulungul – scrie memorialistul – „avea un teatru în
miniatură”. Era „un teatru de societate, o şcoală de petrecere şi de moralitate”20.
Repertoriul era compus mai ales din comedii de Molière, de Costache Caragiale ş.a.
S-au dat şi reprezentaţii în folosul săracilor din Câmpulung. Pentru acest teatru,
Aricescu a compus câteva piese: Neaga rea sau Găina cântă nu cocoşul (reprezentată
în 1852), Şi-a spart dracul opincele, Peţitorul (sau Samsarii de căsătorii), Trâmbiţa
Unirii ş.a. Exemplul teatrului din Câmpulung l-au imitat şi alte oraşe, inclusiv Piteşti.
La Piteşti – scrie Aricescu – în iarna anului 1855/1856, „ne duserăm noi, diletanţii din
Câmpulung, de reprezentarăm două piese: Nobleţa cumpărată şi Poetul romantic …
spre a însufleţi Teatrul din Piteşti, care era în agonie”21.
Partea a IV-a a Memoriilor se ocupă mai ales de rolul autorului în timpul
revoluţiei din 1848: «Cine va putea descrie entuziasmul poporului, mai cu seamă al
junimei – arată C.D. Aricescu – în primele zile ale revoluţiunii noastre de la 48. Era
într-adevăr o sărbătoare, sărbătoarea Paştelui pentru români. Joi între 5–6 ore după
amiază, la 10 iunie ieşeam din casă […] când, în capul stradei ce da în Calea
Mogoşoaii, […] văz lumea alergând care pe jos, care călare, care în trăsuri şi unii
cu steaguri şi eşarfe tricolore, strigând toţi, beţi de fericire. Ura!! A iscălit Vodă
Constituţia! … Ura! Trăiască libertatea! … Toată noaptea aceea, joi spre vineri, 10
spre 11 iunie 48, nu putui închide ochii. Ni se părea un vis ceea ce se petrecuse
ziua aceea în capitală. Ce fericire pentru mine a vedea realizându-se în patria mea,
după doi ani de la ieşirea mea din Colegiu, ideile marilor reformatori, care au plătit
cu viaţa lor acele idei de regenerare a omenirii … Întunericul şi tirania cedau tronul
lor luminei şi libertăţii care, în puţini ani aveau a schimba cu totul faţa României!
Ce visuri de aur nu făcui pentru patria mea. Sub aceste impresiuni, inspirându-mă,
am scris poezia Libertatea României, dedicată capilor mişcării şi publicată în nr. 1
din „Pruncul român”»22.
Venind, mai târziu, la Câmpulung, memorialistul a pus steagul tricolor pe
foişorul casei şi a început „propaganda revoluţionară pe la cazinuri şi prin pieţe”.
Apoi, la 5 iulie, însoţit de mulţi orăşeni, cu steagul în frunte, a întâmpinat cu urale
pe membrii guvernului care se întorceau de la Rucăr, după înăbuşirea complotului
din Bucureşti. Membrii guvernului – C. A. Rosetti, N. Bălcescu, Gh. Magheru,
Chr. Tell – întâmpinaţi la Valea Mare au fost aduşi în triumf la Câmpulung. C.A.
Rosetti, salutat călduros de memorialist, a răspuns: „Astfel întâmpinau pe apostoli
primii creştini!”23.
Partea a V-a şi cea de a VI-a din Memorii cuprind administraţia sub domnia
lui Barbu Ştirbei, căimăcămia lui Al. Ghica, adunările pentru Divanul ad-hoc şi
20
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unirea Principatelor. Se arată şi rolul jucat de memorialist în această perioadă.
Expunerea evenimentelor din martie 1857 până în ianuarie 1859 este bine
documentată, scoţându-se în relief şi rolul conducătorilor curentelor politice ale
vremii. Se arată, pe larg, pregătirile pentru alegerile Divanurilor ad-hoc, dezbaterile
partidei naţionale din adunarea preparatorie ce precedau discuţiile din Divan şi apoi
dezbaterile oficiale până la votarea Unirii.
Activând la Câmpulung pentru Unire, ca secretar al Comitetului local
unionist, C.D. Aricescu a fost ales deputat al oraşului său în Divanul ad-hoc. În
această calitate a putut observa şi nota dezbaterile din cadrul acestei adunări, unde
a fost unul dintre secretarii ei. Adunarea preparatorie (sau pregătitoare) s-a
organizat din iniţiativa lui C.A. Rosetti, pentru a se scurta dezbaterile din Divan şi
a nu „se împrăştia voturile partidului progresist”24. Rosetti a întocmit şi un jurnal în
acest sens semnat de 51 de persoane (Brătieni, Goleşti, deputaţi săteni şi de mulţi
alţii cu vederi progresiste). S-a ales un comitet prezidat de Christian Tell, avându-i
secretari pe C.D. Aricescu şi Alecu Petrescu, care să consulte pe deputaţii
semnatari şi să le coordoneze activitatea când aveau de luat o hotărâre importantă
în plenul Divanului. Memorialistul, prieten al ţărănimii, era foarte atent la
atitudinea deputaţilor săteni. El arată că deputaţii ţărani au respins cu curaj toate
încercările lui Barbu Ştirbei de a-i câştiga de partea sa. Amănuntele date de
memorialist sunt foarte interesante şi le-am publicat parţial, în 1959, în lucrarea
Ţărănimea şi Unirea25. Le reproducem şi aici fragmentar. Astfel, la şedinţa din
29 septembrie a Divanului ad-hoc, fostul domnitor, apropiindu-se de deputatul
sătean Teodosie Mugescu din Argeş, intră în vorbă cu acesta, interesându-se de
recolta de cereale din judeţ. După aceea îl întreabă pe sătean direct: „– Sunteţi voi
mulţumiţi cu soarta voastră? – Despre altele ar fi cum ar fi, dar despre lemne o
ducem rău Măria Ta. – De ce? (întreabă prinţul). – Căci în zilele Măriei Tale s-a
dat un ofis prin care ne oprea ca să mai tăiem lemne din pădurile mănăstireşti. –
Porunca s-a dat numai pentru arendaşi şi călugări. – S-a dat un al doilea ordin,
Măria Ta, numai pentru ţărani, căci eu eram atunci logofăt de sat şi cunosc
coprinderea lui”, răspunse categoric Mugescu26. Văzându-se contrazis, Ştirbei tăcu
şi se adresă apoi deputatului Costache Moglan din Buzău: „– Dumneata ştii pentru
ce ai venit aici? îl întrebă Ştirbei. – Tot pentru ceea ce ai venit şi Măria Ta,
răspunde tribunul sătenilor din Buzău”. La o altă şedinţă, prinţul Ştirbei, aşezându-se
lângă Ioan Roateşu, deputatul clăcaş din Mehedinţi, l-a întrebat cum îl cheamă,
unde şade în capitală, cum e recolta în judeţul său ş.a.; apoi adaugă: „– Am auzit că
în Mehedinţi au ieşit nişte hoţi. – Hoţi mici, Măria Ta, cari s-au prins îndată; o
ducem rău cu hoţii de arendaşi şi de zapcii orânduiţi de Măria Ta”, răspunse
24
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curajosul deputat sătean. Văzându-se din nou înfruntat, fostul domnitor „se depărtă”
de grupul ţăranilor, încercând, cu ipocrizie, să pară zâmbitor27.
Dacă în decembrie 1883 C.D. Aricescu scria că din cauza serviciului „ingrat
de inspector şcolar şi din cauza slăbiciunii corpului […] nu sper a putea termina
Memoriile mele”, peste doi ani, având un „post mai odihnitor”, de director al
internatului Liceului „Matei Basarab”, el părea mai optimist şi ruga providenţa să-l
ţină „în viaţă” până le va duce la bun sfârşit. Soarta fiindu-i ingrată, la 18 februarie
1886 C.D. Aricescu se stinge din viaţă fără a-şi putea continua aceste Memorii.
Oricum, chiar neterminate şi nefinisate, Memoriile constituie un izvor de mare
importanţă pentru cunoaşterea societăţii româneşti de la mijlocul secolului al XIX-lea,
secol atât de bogat în transformări sociale şi politice.
Dată fiind importanţa acestor Memorii – pe care le cunoaştem de jumătate de
veac – am considerat necesar să le analizez într-o comunicare prezentată, în urmă cu
câţiva ani, la o sesiune a Muzeului din Câmpulung. Anul acesta, aflând că Memoriile
au fost publicate încă din 2002 de Liviu Petreanu28, am căutat să confrunt textul tipărit
cu manuscrisul 807 de la Arhivele Naţionale Istorice Centrale. În general, cu excepţia
câtorva omisiuni, se observă similitudinea celor două texte. Iată omisiunile: la p. 79 bis
a manuscrisului sunt în plus 23 de rânduri, care în textul tipărit (p. 106) lipsesc; de
asemenea, de la p. 89 a manuscrisului sunt omise 17 rânduri în textul tipărit (p. 119) (în
textul omis, printre altele, se menţionează: „Anul 1853 fu de o întristare generală
pentru români, fiindcă ţara fu cotropită de muscali”); la fel, de la p. 113 a manuscrisului
sunt omise 16 rânduri în textul tipărit (p. 148) (în aceste rânduri se vorbeşte de
Comitetul Unirii din Câmpulung în care au fost aleşi „6 boieri, 7 negustori, 9 meseriaşi
şi 4 preoţi”; se dă şi lista celor nominalizaţi în comitetul executiv, în frunte cu C.D.
Aricescu); la p. 137 a manuscrisului apare numele corect al deputatului clăcaş din
Mehedinţi Ioan Roateşu, dar în textul tipărit numele e dat greşit: Ion Rareş (p. 174); din
aceeaşi pagină a manuscrisului e omisă fraza: „Ştirbei surâse şi se depărtă”; de la p. 37,
38 şi 101 ale manuscrisului sunt omise în textul tipărit notele lui Aricescu din subsol
(trimiterile). În concluzie, deşi publicarea Memoriilor e benefică pentru istoriografie,
consider însă că dl Liviu Petrescu trebuia să confrunte textul folosit cu manuscrisul 807
de la Arhivele Naţionale pentru a se evita omisiunile semnalate.
CONSTANTIN D. ARICESCU AND HIS MEMOIRS
Abstract
The literary work of C.D. Aricescu (1823–1886), an active participant in
historical events of great consequence, such as the revolutions of 1821 and 1848, the
27
28

Ibidem, p. 137.
C.D. Aricescu, Memoriile mele, ed. Liviu Petreanu, Bucureşti, 2002.

176

N. Adăniloaie

10

Union of the Romanian Principalities, etc., includes patriotic poems, theater plays,
short stories, memoirs, satirical novels, and last but not least historical writings.
Istoria Câmpulungului (1856) (The History of Câmpulung), Istoria revoluţiunii
române din 1821 (1874) (The History of the Romanian Revolution of 1821), and the
collections of documents published at a time when Aricescu was the General
Director of the State Archives recommend him as a prominent nineteenth-century
Romanian historiographer. No less important for the history of Romania are his
Memoirs, written throughout his life and corroborated by authentic documents.

SURSE ŞI METODE

INFORMATICA ŞI ISTORIA. EXPLORAREA BAZELOR DE DATE
ISTORICE PE INTERNET ÎN ROMÂNIA
IRINA GAVRILĂ

Dezvoltarea rapidă a informaticii din ultimele două decenii a condus, între altele, şi la
dezvoltarea aşa numitei e-science, ştiinţa electronică, care include aplicaţiile calculatorului în istorie,
grupate acum sub numele de e-history, termen ce a înlocuit treptat ceea ce, în ţările de limbă engleză,
purta până nu demult denumirea de humanities computing sau history and computing.
În rândurile care urmează vom încerca să conturăm trăsăturile informaticii aplicate în istorie şi
să prezentăm una din direcţiile de cercetare actuale ale noului domeniu, anume explorarea bazelor de
date istorice pe Internet.

INFORMATICA, INSTRUMENT AL CERCETĂRII ISTORICE
Ştiinţa informaţiei este disciplina care se ocupă de strângerea, manipularea, stocarea, regăsirea,
clasificarea şi transferul informaţiei. Scopul ei este şi acela de a pune împreună concepte şi metode
aparţinând unei varietăţi de domenii, cum ar fi biblioteconomia, informatica şi ştiinţa comunicării.
Datând ca ştiinţă de sine stătătoare din anii 1960, informatica este cel mai adesea definită ca fiind
studiul prelucrării sistematice a informaţiilor prin intermediul sistemelor de programe, al software-lui.
Pentru conceptul de informaţie există o mulţime de definiţii şi toate acceptă faptul că
informaţie înseamnă mai mult decât ceea ce se înţelege prin termenul de date şi mai puţin decât ceea
ce se înţelege prin cunoaştere. După cum apreciază în lucrarea sa McCrank1, datele ar fi de fapt
materia primă pentru construirea informaţiei, iar Open Archival Information System defineşte
informaţia ca fiind acel tip de cunoaştere care poate fi transmis între indivizi, ea fiind întotdeauna
exprimată printr-un anumit tip de date.
Informatizarea cercetării istorice nu poate fi privită în afara ştiinţei electronice, definită ca
fiind ştiinţa care se dezvoltă prin cooperare internaţională, înlesnită de Internet şi care utilizează mari
colecţii de date, resurse informatice la nivel global şi mijloace de vizualizare performante.
Informatica în istorie este susţinută şi de World Wide Web, care, prin paginile sale, ne dă
acces la informaţii html oriunde pe Internet, dar, pentru a exista, are nevoie de o infrastructură
puternică. În afara informaţiilor stocate în paginile web, cercetătorilor le sunt necesare calculatoare
personale performante, precum şi accesul la informaţiile stocate în bazele de date specializate.
Reţeaua de calcul este, de fapt, parte integrantă a infrastructurii de calcul care va trebui să suporte
continua dezvoltare a informatizării cercetării istorice. Acest fapt implică utilizarea unor resurse de
calcul larg răspândite, dispozitive de stocare şi reţele deţinute de diferite organizaţii, dar care să poată
fi utilizate şi de indivizi din afara acestor organizaţii.
1

L.J. McCrank, Historical Information Science. An Emerging Discipline, Medford, New
Jersey, 2002, p. 627–628.
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Stimularea utilizării, de către cercetătorii din domeniul ştiinţelor sociale, a infrastructurii de
date şi a mijloacelor de calcul puse la dispoziţie prin reţele, atât în cercetarea cantitativă, cât şi în cea
calitativă2, este susţinută prin organisme internaţionale cum ar fi Economic and Social Research Council,
care a creat, recent, National Centre for e-Social Science (NCeSS).
În 1999, McCarty definea utilizarea calculatorului în ştiinţele umaniste ca fiind un domeniu
academic care se preocupă de folosirea instrumentelor de calcul în studiul datelor din domeniul
umanist sau chiar pentru crearea acestor date3. Deşi procesarea textelor, poşta electronică şi navigarea
pe web sunt familiare umaniştilor, abilitatea acestora de a mânui metodele cantitative şi tehnica de
calcul este limitată.
Fără îndoială că mijloacele electronice de comunicare sunt extrem de importante pentru a crea
accesul la surse de cercetare care ar rămâne altfel ascunse, inaccesibile sau imposibil de analizat.
Suportul digital este cu siguranţă mai potrivit pentru publicarea surselor decât tradiţionala hârtie şi,
din multe puncte de vedere, mai potrivit chiar şi decât microfilmul. În consecinţă, nu este de mirare că
multe surse sunt, în momentul de faţă, publicate digital.
Istoria îşi bazează cercetarea pe studierea de documente, tipărite sau manuscrise, documente
care conţin text, cifre şi imagini. Pot să apară şi surse orale, de exemplu discursuri, sau surse audio,
muzică, surse constituite din obiecte materiale, obiecte de artă, descoperiri arheologice sau informaţii
vizuale, cum ar fi fotografiile sau filmele de epocă.
Modul în care dezvoltarea informaticii şi în special Internetul sunt capabile să influenţeze
utilizarea resurselor istorice devine subiect de continuă dezbatere. În mod clar web-ul schimbă
comportamentul şi priorităţile cercetătorilor din multe puncte de vedere, dar semnificaţia acestei
schimbări este numai parţial înţeleasă. Deşi importanţa Internetului nu pare a fi supraestimată, nu
putem afirma cu siguranţă că ceea ce se petrece în momentul de faţă este o schimbare fundamentală
sau numai o adaptare la nou a ceea ce cercetătorii umanişti obişnuiau să facă înainte ca informatica să
ia un asemenea avânt.

INFORMATICA UMANISTĂ ŞI APLICABILITATEA EI ÎN ISTORIE
Cu siguranţă informatica a adus, în anumite domenii umaniste, schimbări revoluţionare. De
exemplu, în lingvistică, cercetările asupra limbii şi a vorbirii s-au transformat într-un câmp de studiu
sofisticat şi puternic tehnologizat. În arheologie aplicarea Sistemului Geografic Informaţional a
devenit acum o regulă şi nu o excepţie. Multe dintre proiectele de cercetare din istorie se sprijină pe
baze de date computerizate.
Accesul la date este una din problemele centrale ale cercetării umaniste. Digitalizarea
cataloagelor, precum şi alte instrumente de acces din biblioteci, arhive, muzee sau instituţii de cultură
a fost primul pas către înlesnirea accesului la informaţie. Desigur, există un potenţial nelimitat de
material pentru cercetarea umanistă, care poate fi convertit la forma digitală. Multe ţări şi-au creat
centre de calcul specializate în acest sens, ele fiind de fapt nuclee de cercetare, predare şi consultanţă.
În Marea Britanie, de exemplu, există The Arts and Humanities Data Service, care constă din cinci
centre specializate pe diverse domenii umaniste şi răspândite în întreaga ţară4. Office for Humanities
2

NCeSS va consta dintr-un centru de coordonare şi o mulţime de noduri, puncte de cercetare,
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Communication de la King’s College, Londra, înlesneşte comunicarea dintre cercetătorii implicaţi în
proiecte de cercetare asistate de calculator. Sub egida lui au fost publicate monografii şi culegeri de
studii cu privire la impactul calculatorului asupra cercetării umaniste şi a procesului de educaţie5.
Humanities Computing Unit, de la Oxford, dezvoltă cercetarea şi resursele din domeniul umanist
asigurând suport pentru cei ce aplică noua metodologie în cercetare şi în procesul de învăţare. Acest
organism include The Centre for Humanities Computing, The Oxford Text Archive şi The Humbul
Humanities Hub6. Scopul centrului The Humanities Advance Technology and Information Institute,
de la Glasgow, este acela de a încuraja cercetarea asistată de calculator în arte ca şi în celelalte
domenii umaniste7. De curând, The Arts and Humanities Research Board a anunţat crearea unei reţele
pentru metodele informaticii, care să promoveze şi să răspândească utilizarea lor în cercetarea
umanistă din Marea Britanie, stimulând procesul de cercetare şi înlesnind comunicarea rezultatelor.
Reţeaua se va concentra în special pe tehnologia avansată, pe metodologie şi utilizarea datelor şi mai
puţin pe crearea datelor sau pe păstrarea şi accesul la resurse.
Pentru Statele Unite ne vom limita la a menţiona The Centre for Electronic Text in the
Humanities, de la Princeton şi The Institute for Advanced Technology in the Humanities, din Virginia.
Instituţii de acest profil există şi în Canada, precum şi în multe ţări europene sau din America Latină.
Publicaţia electronică „Humanist” este un seminar electronic internaţional pentru aplicarea
calculatoarelor în cercetarea umanistă, un forum de discuţii privind aspectele specifice cercetării,
metodologiei, însuşirii noilor tehnici şi chiar aspectele sociale8.
Domeniul la care ne referim este interdisciplinar prin excelenţă, ştiinţele umaniste utilizând
informaţii variate şi extrem de complexe. Aceste informaţii pot avea un ciclu de viaţă foarte lung şi,
în consecinţă, la fel de mult trebuie să dăinuie şi reprezentarea lor electronică. Informaţia trebuie să
fie studiată în diferite scopuri şi sub diferite aspecte, ceea ce antrenează nevoia de a crea instrumente
computerizate capabile nu numai de a pune informaţia la dispoziţia cercetătorului, ci şi de a-l ajuta să
o analizeze potrivit scopului final al cercetării. Totodată trebuie să estimăm eficienţa acestor
instrumente şi să folosim rezultatul evaluării pentru a crea noi şi performante sisteme9.
Deşi metodologia tradiţională este şi va rămâne larg răspândită, concomitent se dezvoltă
domenii ale explorării umaniste asistate de calculator, domenii care au un impact direct asupra
cercetării istorice informatizate. Aceste domenii sunt axate pe:
−

−
−

5

metode umaniste IT: studiază modul în care cercetarea umanistă aplică noile metode
digitale pentru rezolvarea problemelor specifice din diverse discipline umaniste. Ca exemplu ar
putea fi menţionată analiza datelor prin metode statistice, sistemele de traducere
automată, dicţionarele, aplicaţiile bazelor de date, marcarea automată a textelor, Sistemul
Geografic Informaţional, utilizarea simulării şi a modelelor dinamice în studiul proceselor
culturale, reprezentarea grafică tridimensională a obiectelor şi fenomenelor;
cercetarea prin multimedia şi hipermedia: înţelegerea şi dezvoltarea aplicaţiilor multimedia,
comunicarea prin reţele, programarea www, dezvoltarea şi cercetarea în domeniul
standardelor hipertext cum ar fi XML, VRML, HYTime etc.;
software-ul pedagogic: dezvoltarea şi utilizarea reţelelor de comunicare în scop pedagogic,
de exemplu învăţarea la distanţă, tehnologie informatică şi de comunicare specifică
procesului didactic;

http://www.kcl.ac.uk/humanities/cch/ohc/index.html.
http://www.hcu.ox.ac.uk/index.html; http://ota.ahds.ac.uk/.
7
http://www.hatii.arts.gla.ac.uk/.
8
Humanist este afiliată la Association for Computers and Humanities şi la Association for
Literary and Linguistic Computing. http://www.kcl.ac.uk/humanities/cch/humanist/.
9
S. Hockey, Is There a Computer in This Class?, http://www.iath.Virginia.edu/hcs/hockey.html.
6
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cultură, retorică şi estetică digitală: studierea digitală a unor domenii cum ar fi arta prin
computer, literatura digitală, cultura Internet, realitatea virtuală, jocurile pe calculator.

Termenul istorie şi calcul nu se referă doar la cercetarea istorică, ci şi la crearea resurselor
istorice10. Din ce în ce mai multe surse de arhivă devin disponibile sub formă digitală11. Acest
material, prin intermediul arhivelor de date, poate fi supus unor analize secundare de către cercetătorii
interesaţi. Ediţiile de documente revăzute şi comentate, care în trecut erau publicate doar sub formă
de cărţi, apar acum din ce în ce mai mult sub formă electronică. Arhivele, precum şi alte instituţii care
deţin date, digitalizează, la rândul lor, părţi din colecţiile pe care le au în patrimoniu.
Existenţa, din ce în ce mai răspândită, a surselor istorice digitale transformă radical cercetarea
istorică, în sensul că face posibilă studierea, prelucrarea şi compararea unor surse de date existente în
diverse arhive din întreaga lume şi care acum sunt la dispoziţia cercetătorului pe mediu virtual. Prin
intermediul World Wide Web-ului, cercetătorii pot colabora, la nivel internaţional, studiind datele sub
diferite aspecte. Sursele digitale fiind la îndemâna tuturor, rezultatele cercetării pot fi lesne verificate.
Un alt domeniu în care apar noi posibilităţi de cercetare datorită metodelor digitale de stocare
este acela al depozitelor de imagini, fotografii, tablouri etc. Dintotdeauna, istoricii au folosit
fotografiile ca material ilustrativ, dar, în prezent, colecţiile sistematice de imagini pot fi utilizate
pentru analiză directă. În plus, există azi un potenţial în continuă creştere de arhive moderne ca baze
de date, corespondenţă e-mail şi sisteme informaţionale specializate numai sub formă digitală12.
Cercetarea istorică viitoare va depinde, cu siguranţă, din ce în ce mai mult, de acest material digital.
Desigur, există un număr mare de probleme ridicate de durata sa de viaţă, probleme care încă necesită
o cercetare aprofundată.
Încercând o împărţire pe categorii a problemelor informaţiei în cercetarea istorică, putem distinge:
−

probleme al surselor istorice: sursele sunt baza cercetării istorice şi au anumite
particularităţi. De pildă, sunt inconsistente, sunt complet sau incomplet păstrate, sunt
ambigue, neclare. O altă caracteristică a lor este aceea că pot conţine informaţii despre
diferite unităţi de analiză: un registru al populaţiei conţine informaţii despre indivizi,
despre familiile cărora ei le aparţin, despre gospodăria în care trăiesc. Acest tip de
informaţie pe mai multe niveluri cere investigaţii aprofundate.

De multe ori, nu avem un scop bine precizat chiar de la începutul cercetării şi atunci este
imposibil de modelat un sistem informatic de analiză. Mai mult, orice informaţie este supusă interpretării,
ceea ce conduce la necesitatea ca sistemul informaţional construit pe baza respectivei surse să conţină
diferite interpretări. Pe de altă parte, prin definiţie, interpretările sunt subiective. Prin urmare, ele trebuie
incluse, dar de o asemenea manieră încât să poată fi separate de datele originale din sursă.
−

10

probleme legate de corelaţia dintre surse: când se folosesc mai multe surse în cercetarea
istorică, apar probleme adiţionale. În primul rând se va pune problema corelării datelor,
de exemplu cum putem stabili dacă un individ din sursa A este una şi aceeaşi persoană cu
un individ din sursa B. Decizia devine problematică dacă există diferenţe de ortografiere
sau mai multe persoane cu acelaşi nume. În al doilea rând există probleme legate de

M. Woollard, Introduction: What is History and Computing? An Introduction to a Problem,
în „History and Computing”, vol. 11, 1999, nr. 1–2, p. 1–8.
11
P. Doorn, The Old and the Beautiful. A Soap Opera about Misunderstanding Between
Historians and Models, în L. Borodkin, P. Doorn (ed.), Data Modelling. Modelling History. Proceedings of
the XI International Conference of the Association for History and Computing, Moscow, August 1996,
Moscow, 2000, p. 2–29.
12
E. Higgs, History and Electronic Artefacts, Oxford, 1999.
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modificări în timp şi spaţiu. Sensul terminologiei dintr-o anumită sursă este dependent de
contextul geografic şi de timp. De exemplu, termenul de muncitor poate însemna
muncitor agricol la un anume moment de timp, dar poate însemna muncitor în fabrică, la
un moment de timp diferit.
probleme ale informaţiei în analiza istorică: cercetarea istorică se confruntă cu modificări în
timp şi spaţiu. În consecinţă, istoricii au nevoie de instrumente de analiză care să ia în
considerare aceste schimbări. Multe tehnici de analiză statistică, utilizate de istorici, sunt
împrumutate din alte ştiinţe sociale. Dar metodele statistice de analiză din domeniul
ştiinţelor sociale, care măsoară schimbările în timp, sunt valabile doar în condiţii de
experiment. Au fost dezvoltate anumite metode, care par potrivite cercetării istorice, cum ar
fi analiza evenimentelor istorice, dar aplicabilitatea lor cu rezultate pertinente trebuie încă
testată. Acelaşi lucru este valabil şi pentru metodele care prelucrează informaţia din unităţi
situate la diferite niveluri de agregare, unde tehnicile de regresie se dovedesc a fi utile.
probleme legate de prezentarea surselor sau a analizei acestora: în paralel cu necesitatea
creării unor instrumente specifice de analiză a datelor istorice, există şi aceea a creării
unor instrumente de prezentare a lor, de exemplu a modificărilor în timp şi spaţiu sau a
vizualizării legăturilor pe mai multe niveluri.

Problemele pe care le ridică informaţia istorică sunt numeroase şi variază de la un stadiu de
cercetare la altul. De aceea este necesară o discuţie asupra ciclului de viaţă al informaţiei istorice.
În decursul cercetării, informaţia istorică parcurge diferite etape, fiecare legată de o anumită
transformare, care conduce la anumite concluzii. Toate aceste transformări constituie ciclul de viaţă al
informaţiei istorice. Ideea existenţei unui ciclu de viaţă al informaţiei istorice derivă din controlul
documentelor, din proiectarea şi crearea înregistrărilor, regăsirea lor, circulaţia, accesarea şi utilizarea
lor, arhivarea şi distrugerea documentelor.
Trebuie să facem distincţie între informaţia istorică şi datele crude, primare din sursele
istorice. Aceste date sunt selectate, editate, descrise, reorganizate şi publicate într-o anumită formă,
înainte de a deveni parte a cunoaşterii istorice. Odată prezentată, informaţia poate da naştere unei alte
informaţii, ciclul ei de viaţă închizându-se astfel. Etapele ciclului de viaţă nu sunt întotdeauna
parcurse într-o anume ordine, în anumite circumstanţe se poate sări peste una sau alta dintre etape.
Ciclul de viaţă al informaţiei istorice constă din:
1.

2.

3.

4.

crearea informaţiei. Crearea informaţiei înseamnă nu numai producerea fizică a datelor
digitale, ci şi designul structurii informaţiei (modelarea datelor, modelarea textelor) şi, în
sens mai larg, chiar designul proiectului de cercetare în sine. Aspectele practice privesc
instrumentele de intrare a datelor sau a textelor, digitalizarea (de exemplu OCR) şi
alegerea software-ului potrivit pentru baza de date;
îmbogăţirea informaţiei. Datele, imagini şi text, odată create trebuie îmbogăţite cu
metadate, care să descrie informaţia istorică detaliat, de preferat într-o formă
standardizată şi care să poată fi înţeleasă de un software de regăsire. Procesul se referă şi
la corelarea datelor individuale care trebuie să fie împreună din punct de vedere istoric,
pentru că se referă la un acelaşi individ, loc sau eveniment;
editarea informaţiei. Editarea presupune codificarea informaţiei text, prin adăugarea de
marcaje, sau înregistrarea datelor în câmpuri ale bazelor de date. În plus, prin procese
algoritmice preliminare analizei, datele pot fi transformate, ca o fază separată a editării.
Editarea cuprinde, de asemenea, şi completarea datelor originale cu alte informaţii, cu
referinţe bibliografice sau trimiteri la documente corelate;
regăsirea informaţiei. După ce informaţia a trecut prin etapele precedente, ea este gata de
a fi selectată şi utilizată. În unele proiecte de cercetare, aceasta se poate întâmpla numai
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6.

6

după publicarea formală, ceea ce împinge regăsirea informaţiei spre un stadiu ulterior al
ciclului de viaţă. Regăsirea în sine se bazează pe mecanismele de selectare şi căutare, cum
ar fi interogările SQL în bazele de date sau expresiile de tip Xpath şi Xqueries pentru
textele în format XML. În plus, regăsirea se referă şi la interfaţa utilizată, atât pentru
specificaţiile interogării în sine, cât şi pentru prezentarea rezultatelor sub forma unei
simple liste sau într-o formă grafică avansată;
analiza informaţiei. În cercetarea istorică, analiza informaţiei merge de la simple comparaţii
calitative şi până la analiza statistică avansată a mulţimilor de date derivate din interogări;
prezentarea informaţiei. Informaţia istorică trebuie să fie comunicată sub diferite forme de
prezentare, depinzând de anumite circumstanţe. Deşi pare a fi stadiul final, ea apare şi în alte
stadii ale ciclului de viaţă al informaţiei. Prezentarea informaţiei istorice digitale poate lua
diferite forme, variind de la ediţiile electronice de texte, până la bazele de date on-line.

În plus, există încă trei aspecte practice, ca nucleu al ciclului de viaţă al informaţiei, esenţiale
computerizării în ştiinţele umaniste şi, într-o oarecare măsură, corelate cu cele şase stadii menţionate
mai sus. Primul aspect este durabilitatea, care trebuie să garanteze existenţa pe termen lung a
informaţiei istorice. Al doilea aspect priveşte posibilitatea de utilizare a informaţiei istorice, dorinduse ca ea să fie uşor şi eficient de folosit, conducând la rezultate importante din punct de vedere
ştiinţific. În fine, al treilea aspect ar fi modelarea, în sensul construirii de modele cu caracter general
ale informaţiei istorice şi ale proceselor de cercetare istorică13.
În ultimii ani, cercetarea istorică asistată de calculator pune un accent din ce in ce mai mare pe
utilizarea metodelor matematice şi informatice, transformându-se astfel dintr-un domeniu de cercetare
într-o adevărată ştiinţă.
Asupra exploatării ştiinţifice a informaţiei istorice există două puncte de vedere. Primul ar fi
cel al lui Lawrence McCrank, care consideră cercetarea istorică asistată de calculator ca fiind un
domeniu hibrid de cercetare, care îmbină cuantificarea în istorie cu utilizarea tehnologiei informaţionale,
orientarea fiind spre sursele de informare istorică, spre structuri şi comunicare14.
Potrivit lui Charles Harvey, însă, cercetarea istorică asistată de calculator trebuie să se axeze pe
crearea de modele ale trecutului sau pe reprezentarea realităţilor trecutului şi nu poate fi definită simplu,
doar în termenii tehnologiei informaţionale aplicate. Sistemele de baze de date sau sistemele expert pot fi
de mare interes, dar nu au nimic specific istoriei, fiind doar instrumente cu caracter general.
Tratarea ştiinţifică din punct de vedere cantitativ a surselor istorice presupune ca istoricii să se
familiarizeze cu noţiunile de informatică, în timp ce informaticienii ar trebui să înţeleagă mai bine
specificul informaţiei istorice. Apare deci nevoia unei noi generaţii de cercetători, care să fie pe de-o
parte istorici, pe de altă parte să posede deprinderi specifice informaticii, cum ar fi programarea,
dezvoltarea bazelor de date şi producţia multimedia.
Se conturează astfel o direcţie de cercetare care să se ocupe de problemele specifice ale
informaţiei şi surselor din cercetarea istorică, probleme pe care să le rezolve cu ajutorul tehnicii
avansate de calcul. Soluţia generală, sub forma unui instrument sau a unei demonstraţii, va putea fi
aplicată şi cazului specific.

EXPLORAREA BAZELOR DE DATE ISTORICE PE INTERNET
În ultimii 50 de ani, istoria s-a transformat dintr-o ştiinţă care studia în principal acţiunea
naţiunilor şi a figurilor proeminente într-o ştiinţă complexă, menită să abordeze o varietate de
13
14

L.J. McCrank, op. cit.
Ibidem.
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subiecte, ceea ce a atras după sine şi diversificarea surselor utilizate. Materialele de arhivă şi cele
edite sunt completate de mărturii antropologice, opere literare, statistici, monumente arhitectonice,
opere de artă.
World Wide Web a devenit, odată cu răspândirea calculatoarelor personale, o uriaşă bibliotecă
aflată la dispoziţia istoricilor prin intermediul Internetului. Tehnic vorbind, Internetul este format
dintr-o mulţime de reţele de calculatoare care comunică în mod direct una cu alta, iar World Wide
Web este imensa sursă de informaţii accesibilă prin Internet.
Istoricilor nu le mai sunt astăzi străine corespondenţa prin e-mail, File Transfer Protocol
(FTP), acel set de convenţii standard ce permite transferul simplu al fişierelor între diferite
calculatoare, grupurile de utilizatori, care permit distribuirea globală de mesaje între mii de utilizatori
cu un interes ştiinţific comun sau Telnet, sistemul care permite utilizatorului să se logheze la distanţă,
la un alt calculator.
World Wide Web, dezvoltat de Timothy Berners-Lee de la centrul de cercetare CERN
(Organisation européenne pour la recherche nucléaire) de lângă Geneva, în 1989, este un serviciu
oferit de Internet, ce ne dă posibilitatea de a avea acces la o varietate de informaţii din arhive,
biblioteci, din lumea afacerilor sau din viaţa curentă. Utilizatorii navighează pe Internet prin
intermediul unui program numit browser sau client. Browser-ul afişează pe ecran texte, imagini, sunet
şi alte informaţii care sunt obţinute de pe un server, paginile web fiind formatate folosind Hypertext
Markup Language (HTML).
Dacă dorim să utilizăm World Wide Web pentru cercetările de istorie trebuie, în primul rând,
să avem clar în minte ce anume sperăm să găsim, pentru că există riscul ca, pe lângă multe informaţii
sau date de real interes, să existe pe web şi o mare cantitate de informaţii lipsite de valoare.
Resursele de istorie de pe World Wide Web pot fi împărţite în trei mari categorii:
−
−
−

site-uri care dau informaţii despre un anumit subiect, aşa cum o face un text de carte sau
un articol;
site-uri care dau acces la materiale sursă despre un anumit subiect, aşa cum o face o arhivă;
site-uri menite a-i încuraja pe istorici să reflecteze asupra unui anumit subiect, printr-o
combinaţie de material de arhivă şi informaţii scrise.

Primul şi al treilea tip de resurse pe web pot fi adesea localizate prin utilizarea motoarelor de
căutare şi a listelor de subiecte. Cel de-al doilea este mai greu de găsit, deşi listele pe subiecte pot fi
utile în acest sens. Primul tip de site trebuie de asemenea tratat cu mare precauţie, cu toate că cei
înzestraţi cu abilitatea critică necesară vor fi repede în măsură să spună dacă informaţia este sau nu de
luat în considerare din punct de vedere ştiinţific.
Unul dintre principalele avantaje ale web-ului este acela că, fără costuri ridicate, oricine poate
face ca informaţia să fie uşor accesibilă, cei interesaţi fiind în stare să o localizeze fără greutate. În
acest sens, bazele de date implementate pe Internet sunt surse documentare de mare interes, ele fiind
folosite concomitent de mai mulţi utilizatori, pentru o varietate de proiecte din cercetarea istorică.
Problema evaluării conţinutului unei astfel de baze de date este importantă pentru că, deşi bine
intenţionaţi, nu întotdeauna autorii ei au pregătirea academică necesară pentru a o proiecta şi gestiona
în mod cu adevărat ştiinţific. De fapt, evaluarea oricărui site de pe World Wide Web nu diferă cu mult
de evaluarea oricărei alte publicaţii. În mod conştient sau nu, avem întipărite în minte criterii pentru a
judeca o anumită publicaţie chiar înainte de a o răsfoi. De pildă, vom avea cu siguranţă mai multă
încredere în informaţiile dintr-o enciclopedie, decât în cele apărute într-un almanah, vom căuta,
pentru o anume cercetare istorică, articole din reviste bine cotate şi nu din cele de popularizare. Deşi,
pentru web, unele dintre aceste criterii nu funcţionează, pentru că autoritatea conferită de o editură de
prestigiu, de exemplu, este inexistentă, un set de criterii de evaluare poate fi totuşi elaborat bazându-ne
chiar şi numai pe intuiţie. Principalele criterii după care funcţionează sistemul de evaluare a unei baze
de date implementate pe Internet sunt: acurateţea, autoritatea, obiectivitatea şi aducerea ei la zi.
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Pentru cercetarea ştiinţifică este important, în primul rând, dacă informaţia dintr-o bază de date
este sau nu corectă. Pentru un specialist, care are deja bogate cunoştinţe în domeniu, este uşor să
stabilească ceea ce este sau nu corect pe Internet, dacă sunt omisiuni importante sau dacă baza de date
este completă. Cu toate acestea este bine să ştim cu precizie cine este autorul celor publicate on-line,
dacă el este sau nu un specialist în domeniu. În plus, existenţa unui nume pentru cel care a editat site-ul
respectiv este încă o garanţie pentru corectitudinea celor publicate electronic. Precizarea scopului în
care a fost creat site-ul, exprimarea gramaticală corectă a comentariilor, existenţa unei recenzii de
specialist asupra site-ului, posibilitatea de a verifica cele publicate pe site sunt tot atâtea argumente în
sprijinul corectitudinii acestuia.
Autoritatea unei baze de date este dată de implementarea sa pe un domeniu educaţional, pe un
domeniu oficial, guvernamental sau pe un domeniu al unei organizaţii comerciale.
Pentru obiectivitatea informaţiilor cuprinse într-o bază de date pe Internet trebuie să ne bizuim
pe propria noastră judecată, în acelaşi mod în care apreciem un articol tipărit, de pildă.
World Wide Web se îmbogăţeşte continuu şi rapid pentru că este relativ uşor şi ieftin pentru
oricine să creeze un website. Aceasta înseamnă că nu orice bază de date de pe Internet a fost adusă la
zi, completată cu informaţii care să corespundă cerinţelor unui demers cu adevărat ştiinţific. De aceea
atenţia cercetătorului trebuie să fie în mod constant îndreptată către amănunte legate de data ultimei
aduceri la zi şi a verificării link-urilor externe. Dacă multe dintre link-urile externe nu mai
funcţionează înseamnă că site-ul pe care se află baza de date este vechi şi există toate şansele ca ea să
nu fi fost completată cu informaţii recente.
Primele baze de date care au devenit disponibile on-line au fost cataloagele marilor biblioteci
din lume, ceea ce a însemnat pentru majoritatea istoricilor un imens beneficiu pentru că a şti dinainte
ce cărţi se află într-o anumită bibliotecă înseamnă o mare economie de timp şi energie.
O primă încercare de creare şi implementare a unei baze de date pe Internet în istoriografia
românească a fost cea legată de decoraţiile din România modernă în perioada 1877–1916, domeniu în
care şi-au adus aportul specialişti de marcă din sfera medalisticii şi phaleristicii, cum ar fi Tiberiu
Velter, Floricel Marinescu şi Ileana Căzan. Acest proiect de cercetare, început în 1997, finanţat printr-un
grant al Băncii Mondiale, a fost coordonat de dr. Ileana Căzan, scopul său final fiind elaborarea unei
mari baze de date, care să servească drept material documentar pentru o lucrare de anvergură
intitulată Istoricul ordinelor şi medaliilor din România (1877–1947). Lucrarea urma să cuprindă două
volume care să conţină descrierea şi istoricul fiecărui ordin sau medalie în parte, bineînţeles
completate de imagini. Din păcate, din raţiuni financiare, proiectul nu a putut fi dus până la capăt, dar
materialul documentar există şi a fost înmagazinat într-o bază de date care poate fi implementată pe
Internet pentru a fi utilizată şi de alţi specialişti din domeniu.
În crearea acestei baze de date s-a urmărit, în primul rând, despuierea surselor istorice edite şi
inedite privind evidenţa ordinelor şi medaliilor româneşti; în al doilea rând, a fost creionat cadrul
teoretic al proiectării şi gestionării acestei baze de date, iar în al treilea rând, baza de date a fost
interogată în vederea analizei statistice a informaţiei.
„Monitorul Oficial” a fost sursa principală din care a fost extras materialul brut, cu ajutorul
cercetătorilor Mariana Mihăilescu şi Florin Anghel, iar sistemul de gestionare a bazei de date a fost
unul relaţional. Introducerea datelor, validarea lor, interogarea şi analiza lor statistică au fost etapele
următoare ale proiectului. Prelucrarea asistată de calculator a fost absolut necesară pentru că stadiul
cunoştinţelor în domeniu era pur descriptiv15.
15

I. Safta, J. Rotaru, T. Velter, Fl. Marinescu, Decoraţii româneşti de război 1860–1947,
Bucureşti, 1993; G. Buzdugan, Gh. Niculiţă, Medalii şi plachete româneşti, Bucureşti, 1971; Şt. Catone şi
colab., România – Decoraţii 1859–1991, Bucureşti, 1991; N.G. Krupensky, Medaliile române sub
regele Carol I şi alte câteva medalii mai vechi, Bucureşti, 1894.
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Baza de date ORDINE şi MEDALII, creată în temeiul acestui material documentar a fost
concepută ca o bază de date relaţională, fiind gestionată cu ajutorul sistemului Paradox.
Paradox este un sistem puternic şi complex de gestionare a bazelor de date relaţionale, ce poate
fi utilizat fie ca sistem de sine stătător, pe un unic calculator, fie ca un sistem multiuser, pe o reţea de
calculatoare. Sistemul dispune şi de un generator de aplicaţii, Paradox Personal Programmer, care
permite dezvoltarea de aplicaţii fără a programa, în timp ce Paradox Application Language este util în
scrierea de programe proprii. Sistemul Paradox, capabil să realizeze o varietate de operaţii, poate
controla permanent volumul mare de informaţii înmagazinate într-o bază de date istorice.
Datele sunt aranjate în table, în care categoriile de informaţii reprezintă coloanele, iar
înregistrările individuale de persoane sau obiecte, liniile. Pot fi create oricâte table dorim, iar structura
lor poate fi modificată potrivit obiectivului cercetării.
Sistemul Paradox este un sistem ideal pentru gestionarea bazelor de date istorice în care
sursele sunt de tipul recensămintelor, catagrafiilor, listelor de alegători, registrelor parohiale sau
registrelor comerciale, pentru că permite introducerea şi listarea datelor într-o varietate de formate,
informaţia putând fi modificată, regăsită în forma dorită, prelucrată statistic şi reprezentată grafic.
Într-o singură tablă pot fi peste două milioane de înregistrări, dacă spaţiul de pe disc o permite,
fiecare înregistrare având până la 4000 de caractere. La o singură interogare vizuală pot fi legate 24
de table, iar interogările, fie că sunt simple, fie că sunt complexe, se execută aproape instantaneu.
Urmărirea lor pe ecranul monitorului nu este complicată, iar construirea indicilor şi salvarea
fişierelor, adică operaţiile de rutină, se fac automat, ceea ce îi dă cercetătorului posibilitatea de a se
concentra asupra datelor, fără să se preocupe de detaliile tehnice.
Câmpurile incluse în baza de date ORDINE şi MEDALII sunt:
– nume ordin
– grad
– nr. decret
– anul
– ziua/luna
– nr. acordat
Informaţia brută, aşa cum apare în sursele documentare şi inclusă în tabla MEDALII, a fost în
primul rând sortată alfabetic, astfel încât să se poată face toate corecţiile necesare înainte de a se trece
la prelucrarea statistică propriu-zisă.
Interogarea bazei de date s-a făcut în scopul obţinerii unei liste a decoraţiilor şi medaliilor
apărute în România în perioada 1877–1915, urmărindu-se evoluţia numerică anuală a acordării
ordinelor şi medaliilor şi evoluţia cronologică a principalelor distincţii. Evaluări calitative privind
contextul istoric sau politic dintr-un anumit an şi corelarea lui cu numărul distincţiilor acordate rezultă
din analiza cantitativă a bazei de date, aceasta fiind interogată, pe parcursul cercetării, în funcţie de un
aspect sau altul al evoluţiei ordinelor şi medaliilor16.
O altă bază de date privind istoria României este cea proiectată în vederea studierii evoluţiei marii
proprietăţi funciare în perioada 1857–1918 şi exploatată cu sistemele Paradox şi Microsoft Access.
Sursele care au condus la crearea acestei mari baze de date istorice, privind un număr de circa
14.000 de indivizi, au fost diverse, atât edite, cât şi de arhivă:
– Arhondologiile Ţării Româneşti (1836–1858), al căror material brut a fost informaţia de
intrare pentru baza de date ARHONDA. Menită să înlesnească, în primul rând, analiza rolului jucat de
familiile boiereşti în ultima fază de existenţă a stărilor privilegiate, această bază de date este o sursă
16

Irina Gavrilă, Ileana Căzan, Decoraţiile din România modernă (1877–1916). Rezultatele
prelucrării unei baze de date, în „Studii şi Materiale de Istorie Modernă”, vol. XV, 2002, p. 125–148.
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preţioasă de informaţii pentru istorici, genealogi, demografi, de fapt pentru toţi cei interesaţi în studiul
elitei româneşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Câmpurile acestei baze de date sunt: nume,
prenume, tipul arhondologiei (veche sau nouă), dregătoria în care a fost înălţat boierul respectiv, data
înălţării, dregătoria deţinută anterior, diverse observaţii. Exploatarea statistică a materialului s-a axat
pe două aspecte esenţiale pentru atingerea scopului istoric enunţat mai sus şi anume: evoluţia
numerică şi cronologică a rangurilor boiereşti în perioada 1836–1858 şi evoluţia în timp a unui număr
de 142 mari familii boiereşti. Prima operaţie care s-a impus a fost aceea a eliminării diferenţelor în
scrierea numelor şi prenumelor, diferenţe care împiedică în special urmărirea modului în care au
înaintat în rang membrii anumitor familii boiereşti. În unificarea numelor ne-a fost de mare folos
indicele întocmit de Alexandru V. Perietzeanu-Buzău. Pentru a examina situaţia anuală a
dregătoriilor, adică numărul de boieri din fiecare dregătorie înregistraţi anual, a fost necesar să se ţină
seama de data morţii, acolo unde ea este menţionată.
Exploatarea statistică a bazei de date ARHONDA a permis sesizarea transformărilor
structurale petrecute în sânul boierimii, care a suferit un proces de diluare şi dilatare continuă, prin
pătrunderea masivă a unor elemente noi, uneori chiar alogene, până la dispariţia ei ca o clasă
privilegiată, în 1858, acelaşi proces petrecându-se şi în Moldova. În pragul Unirii Principatelor,
boierimea şi-a pierdut caracterul instituţional, prin promovarea egalităţii în drepturi în faţa legii a
tuturor membrilor societăţii.
Baza de date ARHONDA este şi o verigă în proiectul amplu de cercetare privind evoluţia
marii proprietăţi funciare17. Sursele pe care s-a axat crearea bazei de date MAREA PROPRIETATE
FUNCIARĂ (1857–1919) sunt:
– Listele de alegători pentru adunările ad-hoc din 1857, care conţin numai nume de bărbaţi,
boieri în vârstă de cel puţin 30 de ani sau care posedau moşii cu o suprafaţă de cel puţin 142 ha. Lista
nu-i cuprinde pe boierii sub 30 de ani şi nici pe văduvele, orfanele, sau fiicele nemăritate din familiile
boiereşti, proprietare a cel puţin 142 ha;
– Matricolele nominale ale locuitorilor împroprietăriţi prin legea rurală din 1864, întocmite
pe judeţe şi plase în urma unei circulare din 1872 a ministrului de finanţe. Matricolele, descoperite la
Arhivele Naţionale din Bucureşti, înregistrează numele tuturor proprietarilor particulari de pământ din
1864, ale clăcaşilor împroprietăriţi pe aceste proprietăţi, precum şi categoria din care făceau parte şi
suprafaţa primită. Câmpurile bazei de date sunt: nume, prenume, comuna, judeţul, numărul clăcaşilor
pe categorii (pontaşi, mijlocaşi, fruntaşi)18;
– Anuarul general al României pe 1905, care conţine, pentru fiecare comună, numele
„proprietarilor rurali”, adică a celor care, în mod curent, aveau cel puţin 100 ha, dându-ni-se
posibilitatea de a obţine o listă a marilor proprietari din întreaga ţară;
– Dosarele reformei agrare de după primul război mondial, din fondul „Reforma agrară din
1921” de la Arhivele Naţionale din Bucureşti, fond care cuprinde documente emise începând cu anul
1919, privind aplicarea legilor de reformă agrară de după primul război mondial. Deşi incomplete,
datele extrase din acest fond arhivistic se referă la o categorie precis delimitată, aceea a moşiilor cu
peste 100 ha de teren cultivabil19.
Baza de date astfel creată este parţial implementată pe Internet şi a fost exploatată statistic în
vederea studierii evoluţiei clasei marilor proprietari funciari din România, în perioada menţionată.
17
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Sistemul de gestionare a bazei de date este Microsoft Access, iar limbajul de interogare utilizat este
SQL, un limbaj standard conceput special pentru crearea bazelor de date, adăugarea de informaţii într-o
bază de date deja existentă, întreţinerea bazelor de date şi regăsirea selectivă a informaţiei. Dezvoltat
iniţial pentru a opera cu baze de date relaţionale, SQL a fost extins şi la modelul orientat spre obiect.
Analiza statistică a bazei de date MAREA PROPRIETATE FUNCIARĂ, prin sortarea şi
compararea automată a listelor de mari proprietari, a avut ca scop verificarea cantitativă a unei idei
mult vehiculate în istoriografia social-politică românească, aceea a sărăcirii, a decăderii vechii
boierimi, în decursul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, locul ei fiind luat de o nouă
pătură de mari proprietari, proveniţi din rândurile arendaşilor, vechililor, ţăranilor îmbogăţiţi sau a
negustorilor şi orăşenilor bogaţi, care au cumpărat moşiile vechilor boieri.
Concluzia acestei analize statistice este că, pe baza informaţiilor disponibile, în 1918 proporţia
moşierilor proveniţi din alte familii decât cele ale proprietarilor cu peste 10 clăcaşi de la 1864, precum şi
a moşiilor stăpânite de astfel de moşieri a scăzut întrucâtva faţă de 1905. În intervalul 1905–1918 a
crescut ponderea elementelor provenite din familiile care în 1864 avuseseră un număr de peste 10
clăcaşi, fără ca în 1857 să fi făcut parte dintre boierii mari proprietari, ceea ce pune în lumină una din
păturile din care au provenit persoanele nou-venite în rândul moşierimii în perioada 1905–1918.
O altă concluzie este aceea că, deşi proporţia moşierilor cu rădăcini în alte familii decât cele
ale marilor boieri proprietari din 1857 a putut rămâne în 1918 aceeaşi ca şi în 1905, totuşi, în acelaşi
timp, a crescut proporţia moşiilor stăpânite de persoane provenite din alte familii decât ale boierilor
mari proprietari din al şaselea deceniu al secolului al XIX-lea. O explicaţie a acestui fapt ar fi
frecvenţa cazurilor în care un moşier stăpânea mai multe moşii. În ajunul reformei agrare din 1918,
majoritatea proprietarilor de moşii era formată din bărbaţi proveniţi din alte familii decât cele ale
boierilor mari proprietari de la 1857 sau din soţii ale unor astfel de bărbaţi.
În răstimpul scurs de la convocarea divanelor ad-hoc din 1857, componenţa clasei marilor
proprietari trecuse printr-o mutaţie semnificativă, cu urmări importante pentru întreaga viaţă socialpolitică a ţării. Transformarea societăţii româneşti în drumul său spre o dezvoltare capitalistă a fost
înlesnită de pătrunderea masivă în rândurile moşierimii a unor elemente din afara boierilor mari
proprietari dinainte de 1857.
Exploatarea statistică a acestei baze de date poate pune în lumină şi concluzii interesante cu
privire la rolul deţinut de moşierime şi de vechea boierime în aparatul de stat. În acest scop, baza de
date a fost completată cu informaţii din Anuarul statistic al României, privind componenţa Adunării
Deputaţilor şi a Senatului, din Anuarul Ministerului de Interne pentru lista prefecţilor, din Anuarul
Ministerului de Justiţie pentru listele magistraţilor Curţilor de Apel şi Curţii de Casaţie, precum şi din
Anuarul Armatei.
Datorită sistemului electoral cenzitar, marii proprietari de pământ aveau o influenţă
considerabilă asupra Parlamentului. O statistică din 1908 ne arată că 37,2% din membrii Adunării
Deputaţilor erau mari proprietari, fiind urmaţi de avocaţi – 35,2% –, în timp ce comercianţii şi
industriaşii erau puţini în rândul deputaţilor. Senatul era dominat numeric de reprezentanţii
moşierimii, 55,5% dintre senatori fiind mari proprietari.
Analiza statistică a bazei de date arată că, în perioada 1901–1904, 40% dintre prefecţii liberali,
numiţi de guvernul Sturdza, proveneau direct din rândul marilor proprietari, în timp ce pentru
prefecţii numiţi de guvernele liberale din perioada 1866–1870, 60% aveau numele de familie comun
cu al unor boieri, mari proprietari din 1857, iar în perioada 1875–1900, 37% dintre prefecţi erau în
aceeaşi situaţie. Această pondere, mai mică, s-ar putea explica prin ruinarea vechilor familii boiereşti
şi ridicarea unei noi moşierimi.
Dintre prefecţii numiţi de guvernul conservator, în perioada 1870–1875, 51% aveau numele de
familie comun cu cel al unor boieri mari proprietari de pământ din 1857, deci un procent mai mic
decât în cazul guvernărilor liberale din 1875–1900. Printre prefecţii numiţi de guvernele junimiste şi
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conservatoare din perioada 1878–1899, 41% aveau numele de familie comun cu cel al unor boieri
mari proprietari din 1857.
Aceste rezultate statistice confirmă faptul că, în sânul corpului de prefecţi din perioade comparabile,
ponderea celor care puteau proveni din vechile familii boiereşti era mai mare în cazul conservatorilor decât
în cel al liberalilor. Pe de altă parte însă, această pondere, chiar şi în cazul conservatorilor, nu mai era
precumpănitoare, ceea ce reflectă scăderea influenţei politice a vechii boierimi.
Ţinând seama de posibilele coincidenţe de nume, reiese faptul că în rândurile magistraţilor din
1905, ponderea celor proveniţi din vechile familii boiereşti şi a celor care, prin ei înşişi sau prin soţii,
făceau parte din moşierime, era importantă, fără a fi precumpănitoare. Cel puţin 60% dintre
magistraţii din 1905 proveneau din afara vechilor familii boiereşti şi din afara moşierimii. Se
dezvoltase un nou corp de magistraţi, proveniţi din burghezia mică şi mijlocie, din familiile de
intelectuali şi care era legat în primul rând de burghezie.
Comparând situaţia miniştrilor liberali cu cea a miniştrilor conservatori, pentru perioada 1866–
1876, reiese că în guvernele ambelor partide au fost majoritari miniştrii mari proprietari, dar, cum era
şi firesc, mai pronunţat în cazul conservatorilor. Pe de altă parte, în rândul miniştrilor liberali, un sfert
din ei nu au fost, în perioada 1857–1864, nici proprietari de pământ, nici purtători ai unor nume de
familie comune cu cele ale unor proprietari funciari din acea perioadă.
Componenţa guvernelor ilustrează rolul conducător, atât în cazul liberalilor, cât şi în cel al
conservatorilor, al elementelor ieşite din rândul proprietarilor funciari, dar arată, totodată, că
proprietarii funciari liberali erau legaţi de alte pături sociale, respectiv de burghezie, ale cărei interese
le promovau şi din rândurile căreia făceau parte şi unii dintre ei.
Din cei 31 de membri ai guvernelor liberale din perioada 1876–1888, numai 12 mai apar pe
listele de mari proprietari din 1857 şi 1864. Şase miniştri nu au fost ei înşişi mari proprietari, dar
numele lor de familie era comun cu nume de pe cele două liste. În schimb, 13 miniştri liberali din
această perioadă nu au fost nici proprietari funciari, nici nu au avut numele de familie comun cu al
unor proprietari din perioada amintită. Ni se pare semnificativă frecvenţa ridicată în rândul miniştrilor
liberali a acestor indivizi, simptom al creşterii importanţei burgheziei în partidul liberal. Cei proveniţi
dintre proprietarii funciari, împreună cu purtătorii unor nume de familie comune cu ale acestora au
fost, însă, în continuare, majoritari ca miniştri.
Prezentarea rezultatelor comparării automate a listelor poate continua, existând multiple căi de
explorare statistică a bazei de date MAREA PROPRIETATE FUNCIARĂ 20.
Calculatorul înlesneşte, în istorie, cercetarea sofisticată, inovativă, prin instrumente ale
informaticii, însă rolul determinant trebuie să-l joace istoricul şi nu informaticianul. Acestuia îi revine
doar menirea de a adapta metodele informatice existente la specificul cercetării istorice, astfel încât
istoricul să găsească soluţii problemelor ridicate de o cercetare anume sau răspunsuri la întrebări
pentru care aportul informaticii este esenţial.
Istoricul poate utiliza calculatorul pentru a gestiona şi analiza datele de care dispune. Acesta
stochează informaţia, reduce timpul necesar căutării şi corelează fragmente disparate de informaţie,
înlesnind analiza cantitativă şi calitativă extinsă, greu de realizat fără ajutorul său. Prin urmare, se
simte nevoia acută a unui software „user-friendly”, pentru a cărui utilizare să fie necesară doar
cunoaşterea bazelor informaticii, ceea ce conduce la orientarea efortului spre aspectele metodologice
ale cercetării istorice asistate de calculator.
Aplicarea informaticii în istorie este un domeniu de cercetare aflat în plină dezvoltare, un
domeniu prin excelenţă interdisciplinar, care trebuie să-şi fundamenteze, în primul rând, principiile
20
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teoretice. Acest deziderat presupune strânsa colaborare dintre istorici şi informaticieni pentru crearea
unei metodologii specifice informatizării surselor de date istorice.

INFORMATICS AND HISTORY. EXPLORING HISTORICAL DATABASES
ON THE INTERNET IN ROMANIA
Abstract
This study is mainly concerned with the characteristics of IT methods applied to history, as a
part of what is today called e-history. More and more, the computer becomes an efficient instrument
in exploring both quantitative and qualitative historical data. Specific methods, called humanistic
informatics, are applicable to history, the core of these applications concerning the life cycle of
historical data and the problems linked with sources correlation, statistical historical analysis, or
visual presentation of the results, in space and time.
Using sources from the modern Romanian history, two examples illustrate the design and
management of databases and the advantages of implementing them on the Internet.
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Însemnări zilnice. Maria regina României, ed. VASILE ARIMIA, trad.
VALENTINA COSTACHE şi SANDA RACOVICEANU (vol. I), SANDA
ILEANA RACOVICEANU (vol. II–V), 5 vol., Edit. Albatros (vol. I–IV);
Edit. Historia (vol. V, cu titlul inversat), Bucureşti, 1996–2006

Literatura memorialistică este o sursă inepuizabilă pentru înţelegerea istoriei unei ţări. Când
naratorul este cap încoronat, cu implicare plenară în viaţa politică şi socială a spaţiului unde
domneşte, înconjurat de o aură de preţuire şi respect, valoarea notaţiilor sale sporeşte considerabil. În
plus, dacă acestea nu sunt doar rodul unui act de disciplină, ca practică frecventă în anii pentru care
mai toţi păstrăm o tainică nostalgie, din acea faimoasă belle époque, iar mânuitorul condeiului vădeşte
reale calităţi scriitoriceşti – cititorii vor beneficia de un tezaur de informaţii inconturnabil.
Este şi cazul Însemnărilor zilnice ale reginei Maria. Harul narativ şi l-a vădit deopotrivă în
volumul Povestea vieţii mele, apărut în anii 1934–1936, şi în nenumăratele cărţi de poveşti, destinate
cu predilecţie copiilor. Însemnările au o virtute în plus: sunt notaţii permanente şi simpla lor lectură
reface o epocă, sugerează dramatismul unor evenimente, cauţionează decizii rămase obscure, aruncă
lumini asupra gesturilor şi faptelor unor contemporani notorii.
Cele 102 caiete cu Însemnări acoperă răstimpul 1916–1938. Ele au rămas inaccesibile
cercetătorilor până la revoluţia din decembrie 1989. Iniţiativa dezvăluirii lor publicului larg aparţine
unui fost director al venerabilei instituţii a Arhivelor Statului, dr. Vasile Arimia. Un atare demers cere
cunoştinţe multiple, cercetări îndelungate şi o adnotare amplă, altminteri cititorul rămâne la fel de
dezinformat ca editorul însuşi.
Volumul I îl informează, în Introducere, pe lector despre viaţa şi faptele reginei, „care a scris
şi publicat destul de mult”, trimiţându-l la nota asupra ediţiei din 1991 la Povestea vieţii mele (Edit.
Eminescu, îngrijitor de ediţie Ioana Cracă); de acolo poate afla cam ce a scris regina, dar numai
titlurile intrate în fondurile Bibliotecii Academiei. Încolo, cititorul n-are decât să se documenteze
singur. Editorul evidenţiază însă că regina a fost bine primită la Paris, dovedindu-se „bine crescută”.
E de observat că buna-creştere era un atribut obligatoriu pentru un monarh, nu o excepţie, ca în cazul
activiştilor de mai apoi. „Splendida ediţie englezească” a aceleiaşi poveşti e descrisă tot prin trimitere
la editura concurentă. Se poate spune astfel pentru că ediţia de faţă începe doar cu anul 1918; asta
pentru că cei doi ani precedenţi au fost incluşi – chiar dacă fragmentar – în volumul III al Poveştii de
la editura „Eminescu”. De fapt, iniţial, V. Arimia începuse ediţia cu anul 1916. Prin 1994 editura
„Pro” mi-a pus la dispoziţie manuscrisul traducerii în limba română a Însemnărilor pentru răstimpul
1916–1918 spre a-l prefaţa. La confruntarea cu originalul, traducerea mi s-a părut inadecvată, iar
notele de-a dreptul ciudate. Nu ştiu ce s-a făcut cu acel manuscris de peste 600 de pagini. Tehnica de
editare a rămas în schimb aceeaşi. Editorul mărturiseşte că a făcut identificarea persoanelor utilizând
„enciclopedii, dicţionare, lucrări de specialitate, precum şi documente de arhivă”. E o precizare
superfluă pentru că informaţia nu depăşeşte ceea ce se găsea odinioară pe dosul foilor de calendar.
Simplii ani de viaţă sunt omişi (E. Nicoleanu, R. Poincaré, J. Pilsudski, Teotokis, Weingärtner,
Fasciotti, Balif) sau trecuţi greşit (Maruca Cantacuzino, moartă în 1953 în loc de 1968; Anton
Bibescu, 1898–1945, în loc de 1897–1951; regina Elisabeta, moartă în 1915, în loc de 1916; D.A.
Sturdza, născut în 1843, în loc de 1833; Al. Mărgineanu, 1871–1930, „după alte surse 1950”!).
„Revista istorică”, tom XIX, 2008, nr. 1–2, p. 191–210
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Cât priveşte diminutivele, apelativele de alint ori simplele nume de botez – pentru ele n-a
existat vreun interes de identificare. Doar la G. Enescu se spune apodictic „desemnat, uneori, prin
apelativul Pinx”. Neidentificarea unor persoane era sesizabilă şi la volumul pierdut la editura „Pro”.
Acolo Nicky nu era identificat deşi din context se vedea că e vorba de ţarul Rusiei, în schimb lui
Lenin i se acordau două pagini, doar fusese, o vreme, conducătorul popoarelor.
Mai supărătoare sunt greşelile de ortografiere a numelor: Bellory, pentru Belloy, Mungoci /
Murgoci, Valbedea / Valbudea, Planino / Plagino, Kaziel / Poklewski Koziell, Foche / Foch, Müller
Verghi / Miller Verghi, Lavrier / Lavrillier, Liemann, Liman, Leman, Lemen – la alegere!, Matila
Costinescu / Matila Costiescu, Dienze / Dieuze, Grand Gignole / Grand Guignol, Meunier / Mugnier,
Falarom, Phaleron / Phaliro, Teuşeanu / Teişanu, Canano / Cănănău, Paul Negulescu / Dumitru
Negulescu, Partenon / Parthenon, Schilemann / Schliemann, Laurette Cruşescu / Laurette Cruţescu,
contele Zeceni / Szeczeny, Leonti / Leonte, Nămăieştiul / Nămăieştii. Comuna braşoveană Noa e
trecută cu ?, Paladi / Palady e trecut fără notă, în vreme ce despre Costin Petrescu se spune că e
„celebru”. Suplice / Sulpice, Ramsai / Ramsay, Lalatte / La Latte, Belini / Bellini, Corleone (oraş) e
confundat cu Coleone (condotier); Forée / Fauré, Alex / Alix – ţarina; Franches d’Espèré / Franchet
d’Esperay; Camnic, Clinsay, Chimai / Caraman Chimay, Lucile Découx / Décaux, Traian Djuvara /Trandafir
D., Dvorjak / Dvorak, Reiner / Rainer, Vied / Wied, Ermant / Hermant, Scupieski / Skupiewski,
Montesquieu / Montesquiou, Brochiner / Brociner. G. V. B. e desfăcut George Vintilă Brătianu în loc
de George Valentin Bibescu. Palatul regal belgrădean apare când Topsider, când Topshider,
Topshidéré. Cea mai haioasă rămâne, desigur, schimbarea de sex făcută Acăi de Barbu, transformată
în „cântăreţul transilvănean Aga Barbu”!
Şi, ca şi cum n-ar fi fost de ajuns, editorul repetă la fiecare volum, în ceea ce ar fi trebuit să fie
indicele onomastic, aceste erori.
Cititorului i se mai oferă explicaţii greşite, adevăruri à la Palice, omisiuni supărătoare. Iată
câteva: Alexandru al II-lea era bunicul după mamă, nu după tată al reginei Maria; cocoşnic nu e
explicat, în schimb frust sau calendule da. Elisabeth Asquith, fiica prim-ministrului britanic, soţia lui
Anton Bibescu, e făcută nepoata Marthei Bibescu, când era vara ei. Argetoianu nu e licenţiat în fizică,
ci în medicină. Amelia şi Otto, perechea regală greacă de la mijlocul secolului XIX, nu beneficiază de
nicio explicaţie; Picard e „profesor bizantin”, în loc de „bizantinolog”. Societatea pentru „Dare la
semn” devine „Dare de seamă”. Societatea petroliferă Salospiro e Suspérs, Suspero. Regina Maria „îl
numea” pe ţarul Nicolae al II-lea „vărul Nicky”, pentru că într-adevăr erau veri! Poema română de
George Enescu e explicată astfel Poiana / Rapsodia / de … „Sora Niculescu a lui Brătianu” era
Tatiana, căsătorită Niculescu Dorobanţu. „Elena (sau Petrovna), sora regelui Serbiei”, era de fapt
Elena, fiica lui Petru, adică Petrovna. Take Ionescu, notat şi la sfârşitul volumelor şi în note
infrapaginare de mai multe ori cu acelaşi text, apare la un moment dat ca „iniţiatorul înjghebării Micii
Înţelegeri”. George Duca era fiul lui I.G. Duca, nu fratele lui, pe care îl chema Grigore. St. Vincent de
Paul nu e actualul spital C.I. Parhon, ci o parohie catolică. În fine, explicaţia, repetată la saţietate, a
ceea ce înseamnă Y.W.C.A., „teribilul” (gl. Balif), A.D.C. arată puţina consideraţie a editorului
pentru ţinerea de minte a cititorului.
Traducerea ţine pasul cu lipsa de profesionalism într-ale editării şi stângăciile fac aproape
regula: „Calul Ardeal care mi-a dat o lovitură, dar totul a fost minunat”; „am avut zece minute ca să-mi
scot harnaşamentul meu militar”; „inima lui este într-o condiţie mai proastă, n-ar trebui să se
îmbolnăvească”; „Cantina Mircea de la Călăraşi” (în loc de „Cantina Mircea de la regimentul de
Călăraşi”); „florile continuau să sosească superbe”; „ea este foarte indiferentă. Totuşi ea ar putea arăta
aşa de drăguţă dacă s-ar strădui puţin”; „s-a manifestat un uimitor grad de loialitate, devoţiune şi
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afecţiune, care ne-au susţinut trupurile noastre obosite”; „organizase artistic o mare distribuire”; „Ea
ştie că este tip flirt”; „Liman s-a ocupat de a doua fază a castelului Peleş”; „evrei dintre cei mai
arhaici”; „fire nesupusă cu trăsături fără logică”; „Emberico[s] şi el a apărut dar nu a avut nimic de
spus din partea lui”; „sunt ponosită”, zice regina, pentru „demodată”; „am sentimentul existenţei, la
cei doi tineri ai mei, a unei greutăţi plăcute, în care se regăsea emoţia”; „ea vede lucrurile în amănunt
şi suferă amănunţit pentru ele”; „reflux domestic” /la Veneţia/; „doi zaharisiţi profesori în vârstă”;
„m-am dus la pinacotecă unde au câteva fotografii bune”; „împăratul Nicky” /în loc de ţar/; „încearcă
să fie mai inteligent decât în realitate”; „să fie de acord cu orice originalitate”; „inovaţii suficient de
moderne”; „groaznic de inferior”; „caracatiţa deşărtată” /pentru curăţată/; „e o femeie egoistă şi
complet egocentrică”; „particularitatea mea caracteristică”, „mă văzuse în divizia lui Moşoiu” /de fapt
regina vizitase divizia, nu făcea parte din ea/; „la Sovata am mers la un fel de restaurant mic deschis
de un individ care se numea Pustnicul” /care e pustnicul, individul sau restaurantul?/; „Soutzo,
doamnă de palat”; „sunt cea mai regală dintre regalităţi”; „un cobe” /pentru o cobe/.
Să adăugăm cacofoniile care mişună în text: ţărancă care, mica capelă, Duca care, ca când,
cântarea românească care, josnică care, facă casa, energică care ….
La explicarea cuvintelor sau expresiilor din limba franceză, atât traducătoarea, cât şi editorul
manifestă o nepăsare amuzantă. Unele nu sunt traduse defel (à quatre, cassant, arriérés, j’ai même
encore, Le Dieu d’argile), altele au ieşit aşa: le forêt, pentru la forêt; chalet – castel; „un gendarme en
députation” – „o scrumbie afumată în calitate de solie”; şteamp, tradus stampa; honneur militaire;
„abject dar roulant (nostim pentru lunecos!; bien vue, pentru bien vu; malélevés; retraîte aux
flambeaux – retragere cu surle şi trâmbiţe; „je me consumme de chagrin intérieurement” – „mă
consum pe dinăuntru!”; mouvementé – accidentat, în loc de agitat; gros bonnets – marii granguri;
emplètes, pentru emplettes; à tort et à travers – fără discernământ!; sourde oreille – sunt foarte tristă
să fac urechea surdă! „l’homme du bois” apare ca omul de lemn, iar bobo – furuncul; Pimpante e
tradus pur şi simplu schimbând doar prima vocală din i în e. Mai sunt şi fraze româno-franceze: „în
plus are le geste descriptive et amuzant”, „neforţată sa prime sautière” ….
În fine, ca să împace pe toată lumea, în notele de subsol sunt trecute toate sensurile cuvântului
şi cititorul n-are decât să-şi aleagă singur corespondentul potrivit.
Până la urmă neglijenţa traducătoarei şi lipsa de informaţie a editorului silesc pe cititor să
opteze: vânează greşelile aflate la tot pasul sau urmăreşte textul poticnit ca să înţeleagă gândurile
reginei. În aceste condiţii, asemenea ediţie s-ar rândui printre lucrările făcute în grabă şi peste un timp
ar fi putut apărea alta, îngrijită, fluentă, cu note fireşti, pe cât se poate complete şi identificări ce ar fi
îngăduit un indice final – indispensabil în atari cazuri. Din păcate e puţin probabil ca vreo editură să
accepte altă ediţie încât ne vedem, din cauza costurilor, din nou în situaţia – a câta oară? – să
exclamăm resemnaţi: „Lasă că se poate şi aşa!”.
Ö
Ö Ö

Am relevat aici doar o parte din erorile, neglijenţele şi dovezile de incultură ce caracterizează
această ediţie. Lipsa de ambiţie pare să-l fi stăpânit atât pe îngrijitor, cât şi pe traducătoare, de-a
lungul întregului proces de publicare a celor cinci volume de Însemnări ale reginei Maria. Peste ani se
vor putea lăuda cu un singur titlu: de autori ai unei ediţii lipsite de valoare, exemplu de neurmat
pentru cei care îşi respectă meseria, adeseori anevoioasă, dar atât de plină de satisfacţii când pot
restitui un text istoric în toată plenitudinea lui.
Georgeta Filitti
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I Romeni e la Santa Sede. Miscellanea di studi di storia ecclesiastica, a cura di
ION CÂRJA, introduzione ANTONELLO BIAGINI, Casa Editrice Scriptorium,
Bucarest-Roma, 2004, 282 p. (Accademia di Romania in Roma; Università
degli Studi di Roma „La Sapienza”, Centro Interuniversitario di Studi
sull’Europa Centro-Orientale; Università „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facoltà
di Storia e Filosofia, Dipartamento di Storia)

Acest volum este rezultatul unui colocviu cu titlul „I Romeni e la Santa Sede. Dal Medioevo
all’età contemporanea”, care s-a desfăşurat la Roma, la Accademia di Romania, în zilele de 10–11
decembrie 2003. Colocviul, la care am avut ocazia să asist, a fost organizat de Accademia din
Romania, Centrul Interuniversitar de Studii asupra Europei Centro-Orientale din cadrul Universităţii
de Studii „La Sapienza” din Roma şi Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca. Participanţii la colocviu şi în acelaşi timp contributorii la acest volum sunt, cei mai
mulţi, doctoranzi la universitatea clujeană sau tineri care au încheiat recent ciclul doctoral, lor
adăugându-li-se profesori şi cercetători de la numita universitate, dar şi din alte câteva locuri din ţară,
precum şi din Italia şi Austria.
Una dintre marile realizări ale Universităţii din Cluj după 1989 este preocuparea pentru istoria
confesională a românilor din spaţiul transilvan. Doctoranzii la care ne-am referit sunt studenţii
profesorului Nicolae Bocşan, care a iniţiat un adevărat program de studiere a istoriei celor două biserici
naţionale ale românilor din Transilvania (în sensul larg al termenului), ortodoxă şi greco-catolică, în
epoca modernă şi a rolului pe care ele l-au avut în cultura şi mişcarea naţională până la 1918.
Cele 24 de articole din acest volum se referă la momente din istoria relaţiilor Sfântului Scaun
cu românii, din secolul al XIII-lea şi până în secolul XX, momentul cronologic cel mai nou fiind
vizita papei Ioan Paul II în România, în anul 1999.
În mod inevitabil, articolele sunt inegale calitativ şi, ca întotdeauna când e vorba de o
manifestare de mare amploare, există şi materiale cu caracter prea general, care, probabil, au mai fost
expuse şi cu alte ocazii. Dintre materialele care prezintă importanţă prin conţinutul lor informaţional,
le amintim doar pe acelea care se ocupă de Biserica Unită cu Roma (greco-catolică) din Transilvania.
Credem că ele sunt cele care dau valoare volumului, pentru că aduc în discuţie informaţii noi,
provenind mai cu seamă din arhivele romane şi din cele din ţară, şi pentru că analizează faptele de
istorie bisericească în contextul mai general al istoriei politice a secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX. Aceste articole sunt, mai toate, opera doctoranzilor de care am vorbit şi anunţă nişte
teze de doctorat originale şi importante: Ovidiu Horea Pop, L’intervento presso la Corte di Vienna del
vescovo Vasile Erdeli nel contesto della creazione della Metropolia unita della Transilvania (p. 105–
116); Ana Victoria Sima, Santa Sede ed un progetto di modello ecclesiastico per i Romeni grecocattolici dell’Impero austriaco, alla metà dell’Ottocento (p. 117–123); Mirela Andrei, La Santa Sede
e la nomina dei vescovi nella Chiesa Greco-Cattolica romena della Transilvania. Il caso del vescovo
Ioan Vancea di Gherla (p. 131–138); Ioana Maria Bonda, Aspetti delle relazioni della Santa Sede con
le Chiese ortodosse riflessi nei periodici romeni di Transilvania (1878–1900) (p. 156–161); Nicolae
Bocşan, Il metropolita Victor Mihályi de Apşa e i rapporti tra la Chiesa Greco-Cattolica romena di
Transilvania e l’“Autonomia Cattolica” ungherese (p. 162–188); Horaţiu Bodale, I Romeni ai Collegi
romani, Greco e di Propaganda (p. 189–193); Daniela Mârza, Rapporti tra Santa Sede e cattolici di
rito latino di Romania alla fine dell’Ottocento e al’inizio del Novecento (p. 194–198); Marius Eppel,
Rome et l’Eglise roumaine dans la vision d’un métropolite orthodoxe (p. 199–205).
În încheiere, semnalăm că aceasta este prima carte editată de Editura Scriptorium, nou apărută
în spaţiul nostru publicistic. Editura îşi propune să se profileze pe carte ştiinţifică de istorie şi de aceea
îi urăm succes.
Viorel Achim
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Schnittstellen. Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa.
Festschrift für Holm Sundhausen zum 65. Geburtstag, Herausgegeben von
ULF BRUNNBAUER, ANDREAS HELMEDACH und STEFAN TROEBST,
R. Oldenbourg Verlag, München, 2007, 640 p. (Südosteuropäische Arbeiten, 133)

O largă recoltă de contribuţii speciale privitoare la trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat al
Sud-Estului Europei, datorate unor reputaţi specialişti ai domeniului, e închinată, cu prilej aniversar,
cunoscutului istoric Holm Sundhausen, a cărui operă istorică e consacrată în mare parte spaţiului sudestic. Scurta introducere semnată de cei trei editori ai volumului începe cu un citat din scrierile celui
omagiat, care condamnă viziunea unilaterală asupra Sud-Estului european a majorităţii istoricilor
apuseni care anexează istoriei Occidentului european spaţiul balcanic: „Sunt critic la adresa faptului
că istoria spaţiului balcanic este încorporată în „istoria generală”, adică în „istoria occidentală”.
Pentru mine istoria spaţiului balcanic este altceva, mult mai mult decât o variantă întârziată a istoriei
europene, falsificată de moştenirea otomană şi amendată în timp în secolele XIX şi XX”. Prin aceste
cuvinte, susţin autorii textului introductiv, Holm Sundhausen a înţeles necesitatea de a diferenţia
istoric diversele spaţii ale continentului european, de a le înţelege în evoluţia lor diferită, demers
necesar acum când continentul tinde spre integrare.
Urmează un studiu de Carl Bethke consacrat Răspunderii sociale a istoricului: Europa SudEstică a anilor 90 în lumina publicaţiilor lui Holm Sundhausen. După bibliografia completă, foarte
bogată, a operei istoricului urmează contribuţiile speciale ale celor care s-au asociat la omagierea
istoricului german, participanţi al căror număr şi a căror calitate atestă prestigiul istoriografic al celui
omagiat. Cele patruzeci şi una de contribuţii sunt grupate în trei părţi: 1. Transformarea socială şi
politică; 2. Studii cu privire la formarea naţiunii; 3. Reprezentări şi culturi ale memoriei. În acest
cadru larg sunt abordate cele mai variate teme ale istoriei moderne a spaţiului balcanic, de la cele ale
structurilor sociale, la cele ale formării naţiunilor şi ale relaţiilor internaţionale în care au fost
implicate popoarele balcanice. Specialiştii studiilor sud-est europene vor găsi în paginile volumului
prezentat sumar în rândurile de mai sus un amplu material util cercetărilor lor.
Şerban Papacostea

Ö
Ö Ö

Spectacolul public între tradiţie şi modernitate, coord. CONSTANŢA VINTILĂGHIŢULESCU, MARIA PAKUCS WILLCOCKS, Institutul Cultural Român,
Bucureşti, 2007, 304 p.

De câte ori a apărut, sub egida Institutului Cultural Român, o carte de istorie din acelea care
dovedesc că se lucrează la dezvăluirea şi înţelegerea trecutului acestei ţări, am simţit, nu numai
satisfacţie, ci o asigurare pentru viitor. Ceea ce, în cazul volumului de faţă, este întărit de faptul că toţi
cei nouă autori sunt din aceeaşi generaţie care a intrat în cercetare în condiţiile de libertate de după 1989,
având posibilitatea de a-şi desăvârşi pregătirea în străinătate. De aici două trăsături care-i dau acestei
cărţi caracterul: lucrările care o compun sunt egale ca valoare, însuşire pe care n-o au decât foarte rar
asemenea întreprinderi colective, şi documentarea pe care se sprijină cuprinde o largă parte în franceză,
engleză, germană şi italiană, îngăduind integrarea unor subiecte de la noi într-un context european.
Cum o sugerează chiar aceste numeroase referiri la studii întreprinse în ultimul deceniu, tema
generală e de împrumut: spectacolul public, care poate fi o festivitate, coborând de la Curte în stradă,
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o pedeapsă aplicată în văzul tuturor sau pregătirea bunului creştin pentru moarte. Noutatea este
deschiderea tezaurului de informaţii din arhivele româneşti, sau din publicaţii locale de documente şi
cronici, în cele trei direcţii pe care autorii le-au explorat. De fiecare dată, efortul lor a fost răsplătit.
Perioada luată în consideraţie se întinde din secolul al XIV-lea până la mijlocul celui de al XIX-lea.
Partea cea mai originală şi mai folositoare din contribuţia lui Sorin Iftimi semnalează interesul
pe care-l prezintă izvoadele de ceremonie şi sămile de vistierie ca surse pentru cunoaşterea
ceremoniilor de la Curtea domnească. Un singur izvor, dar excepţional de bogat în informaţii este
acela studiat de Gheorghe Lazăr: testamentul unui negustor craiovean pe la 1830 (Băluţă Ioanu, Ioan,
la genitivul grecesc, fiind aici numele tatălui).
Un element determinant în organizarea serbărilor era negreşit solidarizarea populaţiei cu
puterea, rolul de spectatori (şi participanţi) revenindu-i celei dintâi. Exemple semnificative sunt aduse
de Maria Pakucs Willcocks, care a urmărit ritualurile civice din Sibiul veacului al XIX-lea, şi Radu G.
Păun, devenit de ani de zile un specialist al strategiilor propagandei domneşti în Moldova şi Ţara
Românească. Mihai-Răzvan Ungureanu analizează ceremoniile din 1834, desfăşurate la Galaţi şi Iaşi,
cu ocazia instalării noului domnitor Mihail Sturdza.
Evenimentul aflat în centrul cercetării lui Ovidiu Cristea, execuţia din 1693 a boierilor care-l
denunţaseră la Poartă pe Constantin Brâncoveanu, a servit drept punct de plecare pentru o amplă
trecere în revistă a situaţiilor din aceeaşi epocă în care represiunea a fost regizată în forma unui
pseudo-triumf, menit să-i discrediteze pe condamnaţi. Folosind ediţia Dan Horia Mazilu a cronicarilor
munteni, autorul n-a putut observa că, în introducerea la ediţia M. Gregorian, Eugen Stănescu a fost
primul care a remarcat aspectul de spectacol public al execuţiilor pentru delicte politice. Impactul
educativ al sancţiunilor pentru crime de drept comun, aşadar scene frecvent expuse privirii, este
măsurat cu sondaje adânci de către Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, a cărei experienţă în domeniul
istoriei moravurilor pune în valoare tot felul de episoade culese din arhivele judiciare şi din amintirile
călătorilor străini în Ţara Românească şi Moldova.
Investigarea vieţii spirituale, în cazurile arătate de Liviu Pilat, cu privire la pelerinaje, şi de
Andreea Iancu, când interpretează discursul testamentar, se dovedeşte rodnică. Semnificaţia bulei
Pastoris aeterni, prin care, în 1476, biserica episcopală catolică din Baia era împuternicită să
distribuie indulgenţe, a fost evidenţiată de monseniorul Tăutu. Bisericile catolice din Baia şi Siret,
unde fuseseră înregistrate miracolele produse de Sfântul Sânge, au atras pelerinaje. Diatele
descoperite de Andreea Iancu puneau în faţa redactorului şi martorilor memoria unei biografii.
Din când în când, câte o inadvertenţă: o frază se repetă la p. 289; un citat din Carra, la p. 82,
n. 10, n-a fost înţeles cum trebuia, adică în sensul ironiei dispreţuitoare, aşa de obişnuită la acest
scriitor. În general, totuşi, cartea apare într-o formă extrem de îngrijită. E o plăcere să vezi că, la
Bucureşti şi la Iaşi, aceşti tineri au trecut de la făgăduială la împlinirea frumoasă a unei munci utile.
Andrei Pippidi

ANTONIO D’ALESSANDRI, Il pensiero di Dora D’Istria fra Oriente Europeo e
Italia, Gangemi Editore, Roma, 2007, 334 p.
Cea de a doua jumătate a secolului XIX a exaltat până la mitizare poliedrica figură de statură
intelectuală europeană a Dorei d’Istria.
Au trecut însă douăsprezece decenii de la trecerea ei în nefiinţă până când istoriografia lumii
să reconstruiască într-o operă monografică documentată şi sistematică personalitatea ei, restituind-o
unei posterităţi care o ignoră aproape cu desăvârşire.
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A făcut-o cu luminozitate şi cu temeinicia unei cercetări riguroase, impecabile, Antonio
D’Alessandri, tânăr cercetător provenit dintr-o şcoală remarcabilă, ilustrată în studierea Europei
Centro-Orientale.
Printre români, fără ca interesul de studii pentru ea să devină cu totul periferic, el nu s-a
încadrat niciodată într-o operă organică. În ţară, după ce periodicele i-au acordat încă din 1855, de la
apariţia primei sale cărţi, o atenţie admirativă, entuziasmul unui Bolliac sau Peretz în faţa operelor ei,
considerate ca aparţinând patrimoniului naţional, s-a epuizat prematur.
În posteritate, a părut să prevaleze pentru unii ideea de a nu o anexa culturii române. George
Călinescu înregistra astfel în monumentala sa Istorie a literaturii române, sub portretul ei, reputaţia
europeană a publicistei, dar nu-i rezerva nicio frază.
Nicolae Iorga, pe lângă genul de rânduri în care consemna puţinătatea a ceea ce mai rămânea
dintr-o operă foarte variată şi elocventă uneori, interesantă când o erudiţie ieftină, insuficient de
disciplinată şi metodică nu înăbuşea darurile naturii sau vastitatea activităţii sale, dispersate doar cu
scopul ilustrării unei excepţionale inteligenţe, fără graţie şi sensibilitate, servite de imensitatea
lecturilor, îndrepta şi „un întârziat sentiment de mişcată gratitudine” către Elena Ghica, invitând la
înţelegere şi respect pentru intelectul multilateral deschis marilor întrebări ale timpului, uimitor prin
cumulul cunoştinţelor, pe care „le putea scoate în front de câte ori era o bătălie de dat”.
În aceiaşi ani ’30 ai secolului care a trecut, apărea – cu prefaţa sa – sub redacţia Magdei
Nicolaescu Ioan, publicaţia Dora d’Istria, punctuală în privinţa informaţiei. Mai sumară, aceea a
Claudiei Zaharia, Dora d’Istria. Viaţa şi opera, îndemna la reflecţie.
Ion Breazu dădea tot atunci Dora d’Istria şi Edgar Quinet, primul studiu ştiinţific, în Închinare
lui Nicolae Iorga.
Cu excepţia amplelor studii ale lui Petre Ciureanu din „Revue des études roumaines”,
prezentate ca simple însemnări biografice şi bibliografice, sunt relevabile contribuţiile, nu toate de
aceeaşi importanţă, ale Cristinei Maksutovici, Un nume pe nedrept uitat: Dora d’Istria (1997) şi Dora
d’Istria (2004) cu prefaţa Georgetei Filitti, ambele oportune lucrări monografice, insuficient însă de
aprofundate şi de iluminante în privinţa excepţionalei complexităţi a scriitoarei. Autoarea prefeţei a
mai publicat şi O femeie neobişnuită: Dora d’Istria („Magazin istoric”, septembrie 2007) şi trei
scrisori ale acesteia în „Biblos”, 2000, 9–10.
În Dora d’Istria Through American Eyes („Revista Româno-Americană”, 1, 1998) Cornelia
Bodea propune o lucrare importantă care tratează o temă nouă, în afara schemelor curent adoptate în
studierea scriitoarei, reconstruind raporturile ei cu lumea nord-americană.
Liviu Bordaş a dat recent documentatul studiu Etnologie şi orientalism romantic în noile state
Italia şi România: Angelo de Gubernatis, Dora d’Istria şi savanţii români în a doua jumătate a
secolului XIX („Acta Musei Porolissensis”, vol. 27, 2005, p. 695–716).
Limitarea majorităţii autorilor români de până acum la sumare biografii ale principesei şi la
tratarea privilegiată de tip literar-celebrativ a unor aspecte disparate ale scrisului acesteia, în genere
fără fir conducător sau centru ideal al demersului, autorizează concluzia că ilustrul personaj n-a
pătruns încă pe deplin, în propria-i ţară, în patrimoniul unei istoriografii sistematice, care să încerce
a-i fixa locul cuvenit.
Fragmentară şi circumscrisă a rămas în ultimele decenii şi prestaţia istoriografiei internaţionale
relative la personaj, care s-a centrat asupra examinării unor argumente specifice, restrânse, ale operei
acesteia, dar în ansamblu unor studii în care Dora d’Istria trecea, în sfârşit, de la stadiul mitic la acela
de obiect de cercetare ştiinţifică.
Teza doctorală a lui Antonio D’Alessandri asupra totalităţii operei scriitoarei, între Orientul
european şi Italia, umple eficace şi convingător un gol, oferind prima reconstrucţie critică şi completă
a biografiei, gândirii şi scrisului Dorei d’Istria.
În demitizarea personajului şi în restituirea dimensiunii sale intelectuale şi culturale, autorul a
aprofundat lectura critică a operelor scriitoarei şi a scrierilor existente asupra ei, organizându-şi demersul
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în mod esenţial în jurul temelor cărora Dora d’Istria li se consacrase cel mai mult în studiile sale: ampla
reflecţie în spirit laic asupra dialecticii dintre religie şi politică, în raport cu mutaţiile post–1789 din
societatea europeană, a problemei naţionalităţilor în Sud-Estul Europei şi a condiţiei femeii pe continent
şi în afara lui, fără a lăsa neaprofundate studiile şi meditaţia ultimilor săi ani, care s-au îndreptat
precumpănitor asupra orientalisticii, a temei războiului şi păcii şi a unor exerciţii de erudiţie.
Întâmpinarea personalităţii Elenei Ghica în complexa ei totalitate, cu situarea ei în contextul
cultural contemporan, i-a permis lui D’Alessandri, prin cercetarea şi interpretarea gândirii acesteia, să
stabilească aportul adus de ea culturii europene şi, în mod mai special, istoriei ideilor.
Reconstrucţia – de maxim interes – a anilor formativi începe cu 1828, anul naşterii Elenei Ghica,
şi se încheie în 1855, anul debutului literar cu La vie monastique dans l’Eglise orientale, sub noua
identitate conferită de alegerea Elveţiei ca primă ţară de azil şi a pseudonimului care amintea ţara natală:
Dora d’Istria, adică Dora de la Dunăre. Prin această operă autoarea îşi înscria numele printre cele ilustre
ale timpului, punând în lumină decadenţa morală şi spirituală a instituţiilor ecleziastice, îndeosebi
monahale, ca şi influenţa politică dobândită de acestea şi făcându-se apărătoare a unei religiozităţi de
inspiraţie evanghelică, în respectul mesajului lui Cristos, al exemplului său şi al apostolilor; o formă de
participare la dezbaterea europeană asupra reînnoirii credinţei şi a corpului social.
Aportul la discuţia contemporană despre democraţie şi progres continua în La Suisse
allemande cu punerea în valoare a raportului dintre progresul moral şi civil şi valorile creştinismului,
inspiratoare ale unui concept de democraţie evanghelică.
Colaborarea scriitoarei la ziarul lui Lorenzo Valerio, „Il Diritto”, şi legătura sa ideală cu
democratul sard Giorgio Asproni, cunoscut la Lugano, sunt examinate punctual, integrate în contextul
tendinţei comune a Italiei şi României de afirmare naţională. Prin asemenea contacte şi experienţe, ea
îşi urmează vocaţia intelectuală şi morală, făcând din studiul scris instrumentul unui apostolat ideal în
serviciul cauzei libertăţii şi dreptului popoarelor.
Chestiunilor naţionale care frământă Europa Sud-Estică, prioritare şi constante în reflecţia şi
bătălia Dorei d’Istria, le este rezervat, în arhitectura operei lui D’Alessandri, locul de seamă reclamat
şi de progresele notabile înregistrate de statele din regiune în procesul lor de resurecţie politică.
Pătrunsă de valorile şi tradiţiile în care se acumulase în secole substanţa spiritului popoarelor, literata
le consacră acestora un mănunchi de contribuţii de cercetare, menit să reveleze Europei Occidentale, prin
intermediul cântecelor lor populare şi al culturii lor literare, identitatea şi aşteptările lor.
Cercetarea începea în 1859 cu naţionalitatea română, omagiu de gratitudine adus poporului
său, care întreprindea în acel an primul pas spre unitate prin unirea Principatelor. Studii analoge
publicate până în 1870 în aceeaşi „Revue des Deux-Mondes” ilustrau succesiv, prin cântecele
populare ale celorlalte popoare sud-est europene, naţionalităţile respective, sârbă, elenă, albaneză,
bulgară, ungară. Acest gen de studiere a poeziei şi istoriei popoarelor, demonstrând un special interes
al autoarei pentru poporul albanez, asupra căruia revenea cu contribuţii în favoarea cauzei sale, se
constituia într-un fel în premisă anticipatoare a revendicatei şi întrevăzutei lui eliberări.
În anii 1866–1868, criza cretană intensifica iniţiativele lui Mazzini pentru o dublă acţiune
antiotomană şi antihabsburgică, cu preconizata, preliminară înţelegere slavo-româno-elenă.
În Italia, contactele între Comitetul procretan şi Garibaldi erau mediate între alţii de Dora
d’Istria, care invita la angajarea în lupta eliberatoare a tuturor popoarelor din zonă.
Din ampla documentaţie valorizată de autor, care s-a dedicat metodic studierii procesului de
formare a statelor naţionale în această arie geografică, rezultă cu eficacitate aportul ei în ansamblul de
proiecte conspirative, centrate în anii 1860–1868 în jurul figurii lui Garibaldi, în scopul unei
soluţionări integrale, paralele, a problemei orientale şi a problemei italiene.
Capitolul cel mai extins al cărţii aprofundează participarea substanţială, multiformă şi
inovatoare a Dorei d’Istria la dezbaterea europeană asupra condiţiei femeii în istorie şi în societate,
tratată prin inserarea temei în contextul amplu al fiecărui domeniu specific de studiu şi de reflecţie.
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Opere ca Les femmes en Orient şi Des femmes par une femme şi o multitudine de alte studii
publicate în periodice traduc proiectul sistematic care îşi propunea o frescă ilustrativă a istoriei femeii
în diverse arii geografice şi a condiţiei ei materiale, morale, politice, juridice etc.
În panorama culturală a Europei timpului, opera sa, caracterizată prin vastitatea concepţiei şi a
tonalităţii, pornind de la înţelegerea tradiţională a funcţiilor rezervate femeii, acelea de soţie şi mamă,
ţintea să verifice în ce măsură femeile au contribuit la progresul material şi spiritual al diverselor
populaţii studiate. Susţinătoare a ameliorării treptate a condiţiei femeii, convinsă de substanţiala
egalitate a sexelor, revendicată în temeiul învăţământului evanghelic aplicat în sfera civilă, ea a
anticipat studiile moderne de acest gen.
Lucrările sale inovative inaugurau o tendinţă în mişcarea emancipaţionistă, situându-se ca o
verigă între Orient şi Occident şi servind unei cunoaşteri aprofundate a unor realităţi foarte diferite,
care, prin organizarea dialogului în numele valorilor comun-împărtăşite, puteau progresa.
Ultimele pagini ale cărţii acoperă anii finali ai existenţei scriitoarei, 1870–1888, şi legătura ei
privilegiată cu Italia, devenită patrie adoptivă.
Colaboratoare asiduă – de la Florenţa, unde se stabilise – la periodice de prestigiu ca „Nuova
Antologia”, „Rivista orientale”, „Rivista europea” şi „Rivista contemporanea”, scrierile sale
documentează, pe lângă erudiţia niciodată aridă şi excesivă, excepţionala extindere şi varietate a
intereselor sale de studiu, printre care prevalează acum orientalistica.
Dincolo de temele literare cărora li se consacră, dintre care nu lipsesc nici studii de literatură
română, publicate în periodicele lui Angelo De Gubernatis, Elena Ghica nu uită să reliefeze raţiunile
pentru care Italia trebuie să se ocupe în mod particular de Europa de Sud-Est, cele două peninsule,
italică şi orientală, neputând să nu înţeleagă – consideră ea – forţa pe care ar fi conferit-o democraţiei
europene fraterna lor asociere într-o alianţă. Necesara solidaritate dintre Italia şi naţionalităţile sud-est
europene îi apare ca fundamentală pentru destinele libertăţii şi democraţiei în Europa, după cum
bătăliile eliberatoare cele mai recente din Europa Orientală i se prezintă ca episoade ale unei epopei
semimilenare, ai căror eroi nu făceau decât să continue pe un Ştefan cel Mare sau un Skanderbeg.
Tema războiului şi a păcii nu putea lipsi dintre acelea de profundă reflecţie a scriitoarei,
preocupată de grava diviziune a Europei civilizate ca operă a atrocelui conflict franco-german din
1870–1871, condamnat ca „ruşinea eternă a celei de a doua jumătăţi a secolului”.
Cu opera sa monografică de referinţă obligatorie, consacrată Dorei d’Istria, fondată pe o
documentare considerabilă, în mare parte inedită şi pe analiza sistematică a tuturor scrierilor, Antonio
D’Alessandri umple un gol prelungit peste măsură şi o face în modul cel mai convingător, pe un teren
pe care îl domină, cu toate titlurile cerute cercetătorului, inclusiv acela al familiarităţii cu limbi
vorbite în Sud-Estul continentului.
Restituind istoriografiei figura unei intelectuale de elită a secolului XIX şi locul acesteia în
panorama culturală a Europei timpului şi reliefând funcţia ei, remarcabil îndeplinită, de verigă de legătură
între Orient şi Occident, autorul a devenit implicit şi interlocutorul privilegiat al cercetătorilor italieni şi
non-italieni, interesaţi de tematicile cu privire la Dora d’Istria. Cea mai elocventă probă a înţelegerii
adecvate a valorii ieşite din comun a acestei reconstrucţii ar fi ca România să integreze cea dintâi în
patrimoniul ei de cultură această operă, traducând-o neîntârziat şi punând-o în circuitul public.
Ştefan Delureanu

LIVIU BORDAŞ, Iter in Indiam. Imagini şi miraje indiene în drumul culturii române
spre Occident, Edit. Polirom, Iaşi, 2006, 510 p.
Într-un cuvânt-înainte generos, Radu Bercea declară: „Cred şi sper că istoricii vor primi bine
cartea, conform propriilor criterii”. Ce vor spune istoricii încă nu ştim; aici urmează observaţiile unuia
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singur, poate primul care s-a încumetat să se pronunţe. Lucrarea se prezintă ca primul volum al unui
proiect de cercetare a raporturilor culturii române cu India, alte volume anunţate având să se ocupe de
Dora D’Istria, Eminescu şi Mircea Eliade. Vast program!
Cel care l-a întreprins îşi dovedeşte de la cele dintâi pagini o pasiune, o vocaţie chiar, de
biograf. Interesul pentru diverse existenţe cunoscute de puţini sau uitate se manifestă insistent. Aşa
apare, de pildă, într-o notă neaşteptată, diplomatul I.N. Papiniu, a cărui semnătură am găsit-o uneori
în anticariate, pe cărţi care făceau cinste culturii sale. Ancheta cu privire la Alecu Ghica, cel care, la
1858–1860, trăia în India ca un personaj din Wilkie Collins, începe cu reconstituirea vieţii şi
preocupărilor orientalistice ale unui colonel Nicolae Zberea, şi el o figură bizară. O descoperire a lui
Emil Vîrtosu, în 1962, a dus la proliferarea legendelor despre Ghica, la care a contribuit chiar Zberea.
Un capitol de informaţii generale despre contacte ale românilor cu India de-a lungul secolelor XIII–
XVIII revarsă un fişier bogat, în care sunt şi precizări noi: epitaful de la Calcutta al ardeleanului
Nicolae Hristianiţă (1676–1713), întâlnirea popii Samuil Dămian cu Benjamin Franklin în 1748,
prezenţa la Calcutta, pe la 1811, a lui Nicolae Paleologu „din Valahia” etc.
În centrul investigaţiei se află cei doi Ghiculeşti omonimi care au ajuns în India: o istorie
încâlcită. Primul dintre ei era din 1789 la Calcutta şi a murit acolo în 1811. La încercarea mea din
1996 de a-i descifra biografia, mă despărţeam de acest Alexandru Andronic Ghica în 1793, data de
apariţie a ultimei sale cărţi, tipărită la Calcutta. Informaţiile culese de Liviu Bordaş îi prelungesc viaţa
cu explorări în interiorul Peninsulei şi cu o experienţă militară în serviciul Companiei Indiilor sau al
unui prinţ local, maharajahul din Gwalior. De asemenea, autorul adaugă la bibliografia lui Ghica două
volume în limba germană: în 1785 traducerea lucrării despre Imperiul Otoman şi, în 1793, Kurze
Geschichte des Prinzen Heraclius, despre luptele din Georgia între turci şi ruşi. Problema identităţii
acestui aventurier nu e definitiv rezolvată.
În articolul pe care Liviu Bordaş nu l-a „descoperit” decât „în ultimul moment”, deci la zece
ani după ce fusese publicat (p. 122, n. 3), eram ispitit să susţin că nomadul poligraf, deşi pretindea a fi
de neam domnesc, fiul lui Grigore III Ghica, era în realitate un albanez de la Napoli. Ceea ce mă
încurajează să menţin această ipoteză este istoricul regimentului Real Macedone, schiţat de Nicholas
Charles Pappas, Greeks in Russian Military Service in the Late 18th and Early 19th Centuries, Thessaloniki,
1991, p. 49–54. Comanda acestui corp de mercenari, între care erau şi spanioli, valoni, elveţieni, germani
sau irlandezi, sub numele generic de „macedoneni”, a avut-o, între 1775 şi 1784, Stratis Ghikas, dintr-un
clan albanez originar din Himara. Zona a fost populată de vlahi, aşa că, pentru cei de acolo, a vorbi
româneşte era obişnuit. Ofiţer în armata Bourbonilor din Cele Două Sicilii, Stratis purta titlul de conte
pe care l-a luat şi fiul său.
În orice caz, pasajul din Objects Interesting the English Nation, citat la p. 89–90, este
indiscutabil analog prin stilul său plângăreţ cu tot ce ne-a lăsat scris Alexandru Andronic Ghica.
Dificultatea de a stabili adevărata sa identitate e sporită de caracterul său de mistificator. De pildă, nu
putem crede că ar fi cunoscut limba curdă, pe care el o numeşte „caldeeană”, iar unele cărţi pe care
afirmă că le-ar fi scris n-au existat desigur niciodată.
Pentru descrierea Imperiului Otoman, „Elias Habesci”, pseudonimul sub care se ascundea
Alexandru Ghica, a folosit un manuscris al lucrării scrise în 1744 de Pietro Busenello, diplomat
veneţian. Un alt autor de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Christoph Ludeke, a recunoscut plagiatul.
Dintr-o carte şi mai veche (1724), aceea a lui Thomas Salmon, am regăsit pasaje întregi împrumutate
de „Elias Habesci”.
Cât despre celălalt Alexandru Ghica, fiul marelui logofăt moldovean Grigore Ghica (Herţanul),
cercetările lui Liviu Bordaş i-au descoperit data naşterii, 1813, studiile la Bonn şi Heidelberg în 1834,
îndreptate într-o direcţie interesantă („Cameralia”, adică ştiinţele politice) şi chiar conacul de la Boteşti,
fotografiat în 2004. Şi aici intervin însă unele speculaţii necontrolabile sau câte un excurs de prisos, de
dragul erudiţiei: şase pagini despre Vasile Ghica, pârcălabul de Galaţi, deşi el era numai un frate al
personajului despre care căutăm ştiri. Până la urmă, nu ştim dacă viitorul brahman sahib de la Puri
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învăţase sanscrita în Germania (e dovedit doar că ar fi fost cu putinţă). Partea din biografia lui care se
petrece în Moldova ar putea aparţine unui omonim contemporan, fiindcă legătura cu anii din India
rămâne imposibil de explicat. Capriciu, curiozitate sau izbucnire a unui misticism care mocnea mai
demult? Amintirile de familie, oricum, s-au estompat, aşa că descendenţii consultaţi, Hélène GhikaBudeşti şi inginerul Ferdinand Bartsch, n-au fost capabili să dea lămuririle aşteptate.
Urmează două capitole care ar fi format foarte bine o lucrare separată, „Imaginea Indiei în
cultura română la începutul secolului al XIX-lea” (excelent) şi „Coliba filosofului indian”. Aici e
vorba de Bordeiul indienesc, adică La chaumière indienne, romanul lui Bernardin de Saint-Pierre,
tălmăcit de Lazăr-Leon Asachi după numai treizeci de ani, în 1821. Textul integral a fost reprodus în
anexe, ca şi acela al Filosofului indian al lordului Chesterfield, tradus din franceză de Iancu Buznea în
1834. Anexele mai cuprind şi extrase din descrieri istorico-geografice ale Indiei, apărute în româneşte
în perioada 1795–1827: traduceri după Buffier, Millot etc.
Preocupările în direcţia orientalismului au pătruns la noi şi prin relaţiile unor români cu
Societatea Orientală din Paris, înfiinţată în 1841, ai cărei membri erau frecvent diplomaţi francezi cu
experienţa Asiei sau a Balcanilor. Liviu Bordaş a examinat cu atenţie volumele acelei „Revue de
l’Orient”, la care au contribuit Vaillant şi Ubicini, dar omite să precizeze că vicepreşedintele
Societăţii, Abel, conte Hugo (1798–1855) era chiar un frate al poetului Victor Hugo. Tot acolo
figurează ca membru corespondent „un dr. Véron din Bucureşti” (p. 308). Acela nu e altul decât Petăr
Atanasov Beron sau Hagi Berovici (1795–1871), întemeietorul culturii bulgare în sens modern. El îşi
făcuse primele studii la Bucureşti înainte de 1821, le-a continuat la München şi a locuit mai târziu la
Braşov şi la Craiova. Ar mai fi fost, de asemenea, de remarcat, în acelaşi context, numele pictorului
Theodor August Schoefft, nu numai pentru vremea cât a trăit în Ţara Românească, unde a pictat cele
mai frumoase portrete de boieri, ci şi pentru vizita sa în India.
La capitolul despre literatura cu subiect indian care a circulat în ţările române trebuie adăugat
un text neterminat al lui Rigas însuşi, publicat şi tradus de Lia Brad-Chisacof, după un manuscris de
la Sibiu (Rigas, Scrieri inedite, Bucureşti, 1999). Este o povestire în limba greacă, având printre
personaje un brahman şi fiica sa; inspiraţia provine din nuvelele lui Baculard d’Arnaud, care se
bucurau de mare succes în ultimii ani ai veacului al XVIII-lea.
Volumul de faţă aduce un material masiv şi extrem de variat. Câteva eclipse de atenţie erau,
fireşte, inevitabile. Prezenţa unui manuscris tibetan budist („aprox. sec. XVII” la p. 61) în mormântul
de la „Conţeşti” e absolut imposibilă: descoperirea a avut loc la Conceşti în 1812, sub ocupaţia
rusească, deci cele mai valoroase piese au ajuns la Sankt-Petersburg, iar cele pe care le cunosc
arheologii români datează din secolul al V-lea! La p. 105, greşeală de traducere din englezeşte:
„galanterie” e, de fapt, vitejie. La p. 217, 219, 220, traducătorul manualului de geografie al lui Buffier
nu era „Hotinul”, ci Amfilohie Hotiniul, adică episcopul de Hotin.
Cartea nu e numai o discuţie critică a dosarelor celor doi excentrici mânaţi de soartă pe
meleagurile Indiei, ci o temeinică şi completă analiză a relaţiilor, la început mai ales indirecte, dintre
India şi ţările române.
Andrei Pippidi

ADRIAN-SILVAN IONESCU, Modă şi societate urbană în România epocii
moderne, Edit. Paideia, Bucureşti, 2006, 610 p.
A vorbi despre costum şi accesorii şi a pune în legătură moda cu evenimentele istorice ale unei
naţiuni în curs de formare, a surprinde aerul şi mentalitatea unor epoci de mult apuse nu este tocmai
uşor. Cu toate acestea, autorul încearcă şi reuşeşte să îşi atingă obiectivele propuse. Adrian-Silvan
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Ionescu face o pledoarie pentru modă, ca factor de reflectare a schimbărilor survenite de-a lungul
timpului în plan politic, economic şi cultural. Haina uniformizează masele, distrugând individualitatea
şi originalitatea în timpul regimurilor totalitare; sfidează crizele economice prin etalarea unei
bunăstării inexistente şi este un refugiu în momentul căutării propriei personalităţi. Înainte de toate,
însă, moda îşi dovedeşte ciclicitatea, capacitatea de a reveni asupra trecutului pentru a relua forme,
creaţii şi a le transpune într-un alt timp. Ea se foloseşte de eveniment pentru a îşi descoperi o sursă de
inspiraţie şi a impune un curent.
Structurată în mai multe capitole (dintre care amintim: Mode urbane de tranziţie în epoci de
tranziţie; Modernitate europeană; Război şi modă, …), lucrarea urmează un fir cronologic exact
pornind de la 1821 şi sfârşindu-se în 1881, luând în considerare surse dintre cele mai diverse. De la
mărturiile unor călători străini precum Al. Langeron sau prinţul Ch. de Ligne, documente de epocă şi
presă până la costume păstrate în muzee şi fotografii semnate Carol Szathmari şi Franz Dreschek.
Colecţia autorului contribuie şi ea la creionarea unei imagini cât mai complete asupra vestimentaţiei
de altădată. Dar nu numai moda este subiect de discuţie, ci şi eticheta şi moravurile societăţii. Astăzi
cine mai ştie că rangul era cel care dicta vestimentaţia? Că orice bucureştean plimbându-se prin
Herăstrău putea să desluşească mai multe despre cei pe care îi întâlnea doar dintr-o singură privire?
Mare sau mic, orice boier trebuia să urmeze un cod, o ierarhie în hainele pe care le îmbrăca în fiece
zi, în accesorii şi culori. Privilegiile vestimentare erau date doar domnitorului, familiei sale şi veliţilor
boieri. Căciula de blană, şi nu orice blană, ci cea mai scumpă, era doar pentru ei. Cromatica avea
importanţa ei, culorile cele mai intense regăsindu-se în tot ceea ce îmbrăca marea boierime. Chiar cu
toate aceste reguli, provocarea nu întârzia să apară şi, din această cauză, domnul a introdus legi pentru
stoparea luxului afişat cu ostentaţie de către supuşii săi mai înstăriţi. Dar fără succesul scontat.
Rebeliunea faţă de tot ceea ce însemna îngrădirea individului în reguli stricte se declanşează la
început de secol XIX, când apare ceea ce autorul numeşte „moda voinicească”, făcând astfel trimitere
la mişcarea lui Tudor Vladimirescu. Încep să se importe articole dintre cele mai diverse, de la bonete
italiene, ceasornice de buzunar şi rochii „empire” până la pantofi de piele fără toc, sau ceea ce astăzi
cunoaştem şi purtăm sub numele de balerini. Cine mai poate spune că trecutul nu ne ajunge din urmă
şi în privinţa modei?
Revoluţiile, războiul au un impact de netăgăduit asupra modei. Modelele politice lansează nu
numai idei, ci şi o modă. Garibaldi şi bluza căreia i-a dat numele reprezintă cel mai elocvent exemplu.
După 1878, ca semn al patriotismului s-a impus în societatea românească căciula specifică
dorobanţului, numită şi à la Griviţa. Schimbarea continuă a gustului în modă a constituit, după cum
autorul arată în unul dintre capitolele lucrării sale, un îndemn economic. Încă din 1796 apar primele
magazine străine, iar în 1823 întâlnim în Ţara Românească prima manufactură de testemeluri
(basmale). Toată această activitate, aflată încă în momentul genezei, este încurajată constant de către
domn. Din acest punct de vedere lucrarea poate fi folosită şi pentru o istorie a economiei moderne,
prezentând apariţia şi dispariţia unor negustori de pe piaţă în funcţie de capriciile modei.
Adrian-Silvan Ionescu aduce în prim plan tipologii, pornind de la scrierile umoriştilor precum
N.T. Orăşanu şi D. Teleor. În ultimul capitol şi în Anexe întâlnim creionate în mod caricatural
personaje precum funcţionarul ferchezuit, junele prim, femeia preţioasă, mahalagioaica şi provincialul.
Toţi aceştia sunt surprinşi încercând să parvină, să-şi construiască o imagine neconformă cu realitatea,
înşelând prin vestimentaţie. Imitaţia, însă, atingea limita ridicolului, fiind descoperită rapid şi ironic
de aceşti contemporani, consideraţi drept istorici ai moravurilor.
Toţi cei care vor să descopere o lume, rădăcinile stilului vestimentar actual şi modul original în
care societatea românească s-a adaptat la cerinţele vremii trebuie să-şi îndrepte atenţia spre lucrarea
apărută la editura Paideia şi semnată Adrian-Silvan Ionescu.
Nicoleta Roman
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NATHALIE KÁLNOKY, Les constitutions et les privilèges de la noble nation sicule.
Acculturation et maintien d’un système coutumier dans la Transylvanie
médiévale, Publication de l’Institut Hongrois de Paris, Budapest-ParisSzeged, 2004, 286 p.
Fără doar şi poate, ţinutul secuiesc este, după toate criteriile antropologiei juridice şi ale
istoriei instituţiilor de drept, o „ţară a obiceiului”, opusă „ţărilor dreptului scris”. Codificarea
succesivă, mai mult sau mai puţin precisă şi sistematică a obiceiurilor secuieşti, începând cu a doua
jumătate a secolului al XV-lea, până în 1555, nu a schimbat poziţia dominantă a dreptului cutumiar în
sistemul plural de drept aflat în uz în acest ţinut şi în care concurau, într-o măsură modestă, dreptul
regal, precum şi dreptul oraşelor. Studierea dreptului cutumiar secuiesc ar putea fi o simplă curiozitate
exotică, între atâtea alte regiuni europene care au conservat sisteme obişnuielnice proprii, diferite de
moştenirea largă a dreptului roman. Autoarea cărţii pe care o prezentăm aici, în fapt teză de doctorat
elaborată la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Politice a Universităţii Paris X-Nanterre, nu şi-a investit
curiozitatea şi efortul într-un astfel de studiu. În schimb, miza asumată a fost aceea de a descrie
raportul pe care sistemul de drept obişnuielnic al secuilor l-a avut cu construcţia politică a naţiunii
secuieşti în ansamblul constituţional al Transilvaniei şi mai ales modul în care privilegiile de care au
beneficiat în perioada analizată, Evul Mediu până la 1562, sunt tot atâtea garanţii contractuale
acordate libertăţilor colective. În ansamblul acestor libertăţi, sistemul juridic şi cel administrativ al
Scaunelor secuieşti sunt expresia voinţei comunităţilor de a menţine şi perpetua formule proprii de
organizare politică, în ansamblul constituţional al Sfintei Coroane. Pluralitatea „limbilor şi
obiceiurilor”, garantate de poziţia fondatorului, Sfântul Ştefan, va slăbi în timp, pe măsură ce regatul
se va apropia de modelul clasic al monarhiilor occidentale, dar ele vor continua să fie apărate cu
dârzenie de locuitorii ţinutului secuiesc, pe tot parcursul Vechiului Regim.
În abordarea temei sale, în care bibliografia nu este deloc abundentă, Nathalie Kálnoky şi-a
însuşit un plan trasat deja în 1514 de faimosul jurist Werböczy István, în secţiunea dedicată secuilor
din prima codificare scrisă a dreptului consuetudinar din regatul ungar: Opus Tripartitum Juris
Consuetudinarii Inclyti Regni Hungariae. Astfel, prima parte a cărţii este dedicată structurilor
comunităţii secuieşti în secolele XIII–XV: disputata problemă a originii populaţiei secuieşti şi
legătura ei cu geneza dreptului obişnuielnic, rosturile şi priceperea militară, integrarea ei în sistem
regalian. Privilegiile speciale cu care au fost înzestraţi, organizarea administrativă, juridică, religioasă
şi socială, cu accentul asupra structurii clanurilor „nobilei naţiunii secuieşti” formează secţiunea a
doua a cărţii. Un capitol scurt abordează procesul de redactare a cutumelor, întins pe parcursul unui
veac, de la 1466 la 1555, proces în care principiile egalităţii, al teritorialităţii şi al personalizării legii
se impun, prin forţa solidarităţii comunităţii, în faţa abuzurilor voievozilor. În spiritul noii orientări
metodologice a antropologiei juridice, autoarea supune normele de drept obişnuielnic unei analize
critice prin prisma raportului lor cu practica juridică, aşa cum o poate repera în documentele de arhivă
publicate în diverse colecţii. Mânuirea normelor de drept, radiografia instanţelor de judecată şi
descrierea procedurii de judecată sunt făcute cu preocuparea de a surprinde, dintr-o perspectivă
weberiană, semnificaţia socială a sistemului juridic şi administrativ. Studiul atent, pe baza unor
observaţii empirice, al structurile sociale specifice acestei societăţi, în care „moştenirea secuiască”
este o instituţie ce se opune alienării patrimoniale, i-a dat autoarei posibilitatea ca, pe baza registrelor
demnităţilor de căpitan şi de judecător al scaunului Mureşului (1495–1514), să desprindă un model de
desemnare, alegere şi ocupare a acestor funcţii, pe baza unor criterii gentilice. Logica sistemului,
bazată pe rotaţia anuală a clanurilor şi subclanurilor, făcea să se evite ca membrii unei familii să
ocupe concomitent cele două funcţii, de căpitan şi de jude, dar în acelaşi timp dădea posibilitatea
tuturor celor 24 de clanuri să aibă întotdeauna pe un membru al lor în una din cele două funcţii.
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Rezultatul este o mobilitate a alegerii şi o stabilitate a reprezentării, care împiedică monopolizarea sau
marginalizarea şi pe care Nathalie Kálnoky o numeşte, sugestiv, „o formă de cetăţenie”.
Tot o aplicaţie a dinamicii dintre norme şi practici este şi capitolul al cincilea, consacrat
posesiunii funciare. Regăsim aici similitudini cu sistemul de drept obişnuielnic din Ţara Românească,
atât în constituirea dreptului de posesie, în dreptul de preempţiune al neamului, în sistemul succesoral în
caz de desherenţă masculină, prin ficţiunea juridică a „fiicei în loc de fiu”, analogie pe care am semnalat-o
deja în studiile noastre, cu atât mai tulburătoare cu cât cele două populaţii nu au fost în contact direct.
O bogată secţiune de anexe mijloceşte cititorului mai puţin sau deloc familiarizat cu instituţiile
secuieşti şi ardeleneşti orientarea în realităţile istorice şi sociale descrise. E vorba de tabele de sate şi
oraşe din scaunele secuieşti, cu denumirile în cele trei limbi (maghiară, germană şi română), hărţi
istorice, glosar de termeni instituţionali, liste cronologice cu suveranii Ungariei şi voievozii
Transilvaniei, grafice cu rotaţia clanurilor la ocuparea demnităţilor, studii de cazuri de moştenire,
documente de drept etc.
Actul prin care, în 1562, regele Ioan Zapolyai al II-lea pune capăt răzvrătirii secuilor, impune
un jude regal şi reglementează în beneficiul regalităţii dreptul de confiscare în caz de trădare, are o
însemnătate politică majoră, dar, din punct de vedere al realităţii sociale efective, alianţele
matrimoniale contractate de către membri ai familiilor nobile secuieşti în comitate în secolele
următoare vor destrăma solidarităţile colective într-un ritm mai rapid decât consecinţele deciziei din
1562. Odată formulată o astfel de concluzie, se impune necesitatea ca ţinutul secuiesc să beneficieze
şi de un studiu al evoluţiei diversităţii sale religioase unice în Transilvania, o puternică comunitate
catolică convieţuind cu calvini şi antitrinitarieni. S-ar consolida deja modelul pe care Nathalie
Kálnoky îl propune pentru Terra Siculorum: miracolul medieval al unei comunităţi care îşi întemeiază
legătura politică nu pe unitatea etnică, nici pe tăria unei religii, ci pe o comunitate de drept.
Les constitutions et les privilèges de la noble nation sicule este o carte ce se remarcă prin
supleţea analizei şi rigoarea rezultatelor, fruct al unei raportări pasionate a autoarei la tema aleasă şi al
unui instrumentar istoric ce îmbină în chip fericit termenii endogeni, creaţi în epoca medievală, cu
claritatea conceptuală a modernităţii. De la un capăt la altul, raţionamentele se înlănţuie cu o logică ce
antrenează convingerea, chiar dacă partea finală a concluziilor a fost sacrificată pentru un sfârşit
aproape „poetic”. Dar probabil că cel mai important merit al acestei curajoase întreprinderi este acela
de a arăta cât de profitabil este un demers de antropologie juridică pentru înţelegerea profundă a
alcătuirii politice a societăţilor care ne-au precedat.
Violeta Barbu

RADU MANOLESCU, Socotelile Braşovului, ed. anastatică IONEL CÂNDEA şi
RADU ŞTEFĂNESCU, vol. 3, 1548–1549 (concept); 1549, vol. 4, 1550;
1551; 1554, Edit. Istros, Brăila, 2006, 650 + 646 p.
Muzeul Brăilei şi Editura Istros continuă publicarea în ediţie anastatică a fişelor extrase de
profesorul Radu Manolescu din Registrele de socoteli ale oraşului Braşov (anii 1548–1549 şi 1550,
1551, 1554).
Cele două noi volume, ca şi primele de altfel, conţin bogate informaţii cu privire la comerţul
desfăşurat de oraşul Braşov cu spaţiul extracarpatic. Volumele reprezintă surse importante pentru
onomastica istorică a populaţiilor din aceste regiuni.
Alexandru Ciocîltan
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DANIEL URSPRUNG, Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und Innovation.
Repräsentation und Inszenierung von Herrschaft in der rumänischen Geschichte
in der Vormoderne und bei Ceauşescu, Aldus Verlag, Kronstadt, 2007, 434 p.
(Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg)
Lucrarea cercetează problematica raportului dintre putere şi legitimare a puterii în istoria
românească exemplificată prin trei cazuri specifice, dintre care două din secolul XVII, iar al treilea
din secolul XX. Investigaţia e încadrată în viziunea sociologului german Max Weber despre raportul
dintre două concepte fundamentale dintre care cel dintâi e Macht, puterea elementară, iar cel de al
doilea e Herrschaft, puterea exercitată prin consens cu masa celor asupra cărora se exercită, indiferent
de felul în care e obţinut acest consens. Pentru echivalentul românesc al acestui din urmă concept,
autorul ezită între cuvintele de stăpânire, domnie, cârmuire.
„La baza noţiunii de Herrschaft se află un cerc de valoare mai restrâns în raport cu cea de
Macht; Herrschaft este un caz aparte al conceptului de Macht. Puterea devine stăpânire când se
instituţionalizează, adică atunci când se consolidează prin norme. Centrală pentru definirea stăpânirii
este supunerea”. În raportul de stăpânire, ordinul este executat, „indiferent dacă adresantul ordinului
se poate identifica cu acesta”, întrucât provine de la un exponent recunoscut al stăpânirii (p. 24).
Aşadar, stăpânirea presupune acceptarea, indiferent de gradul de adeziune la această stăpânire; iar
acceptarea este manifestarea legitimităţii puterii. „Dreptul de a porunci, legitimitatea, trebuie să se
afle în mintea celor asupra cărora se exercită puterea, independent de realitatea pe care se întemeiază
această legitimitate” (p. 25). Esenţială pentru orice stăpânire e, aşadar, consolidarea la supuşi a
convingerii despre legitimitatea ei. Pe urmele lui Max Weber, autorul distinge trei tipuri de stăpânire
legitimată: raţională (sau legală); tradiţională; charismatică. Cea dintâi categorie se întemeiază pe
un sistem de reguli, stabilite printr-o convenţie, în care primează cadrul legal şi nu persoana în care e
întruchipată puterea; stăpânirea tradiţională se reazemă pe o orânduire stabilită „de demult”, pe un
sistem de reguli transmise prin tradiţie sau obiceiuri şi aplicate de stăpânitor; stăpânirea
„charismatică” se caracterizează prin devotamentul afectiv faţă de persoana cârmuitorului, datorită
însuşirilor excepţionale – eroism, putere spirituală şi de convingere, eventual puteri magice,
recunoscute acestuia. „Stăpânirea charismatică se menţine şi încetează odată cu recunoaşterea
charismei de către supuşi” (p. 28). În Europa medievală, legitimarea sacră s-a aflat la temelia celor
mai multe stăpâniri.
După temeinica introducere teoretică în subiect, lucrarea trece la aplicarea ei în cazul istoriei
româneşti fixată asupra a trei exemple personale: două din secolul XVII – cel al lui Matei Basarab şi
al lui Vasile Lupu –, iar al treilea din secolul XX – cel al lui Nicolae Ceauşescu.
Domn al Ţării Româneşti, descendent al marii familii boiereşti a Craioveştilor, Matei Basarab
s-a impus la cârma ţării nu din bunăvoinţa sultanului din Constantinopol, ci printr-un act de forţă
organizat din Transilvania, cu vădită conotaţie antigreacă. Penetraţia masivă a grecilor în viaţa
economică şi socială a ţărilor române încă din secolul anterior – grecii au preluat o parte însemnată
din funcţia de exploatatori ai comerţului pontic exercitată înainte de 1453 de genovezi – a fost
resimţită de boierime ca o ameninţare pentru propriile ei poziţii şi a declanşat un şir de reacţii care
aveau implicit şi caracter antiotoman. Beneficiar al acestui curent, Matei Basarab a reuşit totuşi să
obţină asentimentul Înaltei Porţi pe care l-a conservat cu abilitate, sau, la nevoie, l-a smuls cu
fermitate. În acest cadru, şi-a organizat noul domn legitimarea puterii sale.
„Înscăunarea în domnia Ţării Româneşti a fiului de boier Matei din Brâncoveni şi-a găsit
expresia în numele noului domnitor. Îndată după înălţarea sa pe tron, el a asumat numele de Basarab
pe care l-a adăugat, ca nume de familie, numelui de boier folosit până atunci, Matei, şi s-a numit, de
acum înainte, Matei Basarab. Cu acest nume a semnat de acum înainte documente, s-a lăsat înscris în
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inscripţiile şi picturile din biserici, ca şi pe sigiliile proprii …; alăturarea numelui de botez, Matei, cu
cel de domnitor, Basarab, ca semn al apartenenţei la o familie voievodală este o inovaţie”. (p. 64–65).
Prin această iniţiativă, Matei şi-a marcat pretenţia de a fi titularul unei puteri legitimate istoric, nu
derivată exclusiv din recunoaşterea sultanului. Dar noul domn nu a susţinut, prin numele adoptat la
înscăunare, descendenţa din Basarab „întemeietorul”, ci apartenenţa sa la familia lui Neagoe din
neamul Craioveştilor. Apoi, s-a constituit treptat legătura genealogică fictivă (?) între neamul lui
Neagoe Basarab şi fondatorul omonim al Ţării Româneşti; însemnătatea acestei ascendenţe pentru
legitimarea puterii este evidentă. Finalitatea politică a acestei tradiţii redescoperite – în mare măsură
datorită activităţii boierului Udrişte Năsturel, cumnat şi sfetnic de vază al lui Matei – s-a manifestat şi
printr-o remarcabilă activitate editorială, în care la loc de cinste apare numele lui Neagoe Basarab.
Autorul vede în această activitate intensă o adevărată strategie a legitimării puterii voievodale. „Cu
raportarea la formele simbolice şi prin reinterpretarea lor în timpul domniei lui Matei Basarab urma să
fie actualizat trecutul şi în acelaşi timp să fie oferit ca model pentru viitor, nu pur şi simplu conservat”
(p. 70). Parte însemnată a acestui program cultural-politic a fost înfiinţarea tiparniţelor în diverse
centre ale ţării. Afirmarea descendenţei din familia domnitoare a fost un argument nu numai al
legitimării interne, ci şi al acţiunii diplomatice a domniei. Scaunul şi sceptrul sunt simboluri ale
legitimităţii a căror funcţie e discutată de autor. „Raportarea lui Matei la familia Basarab a fost, în
acest context, mai mult decât o subliniere a unui raport de înrudire şi a unei succesiuni dinastice. Ea
avea rostul de a afirma un program politic, care se raporta la timpuri trecute ideale” (p. 84).
O subdiviziune a secţiunii consacrate lui Matei Basarab se intitulează Legitimarea domniei
prin titulatură, capitol dens, întemeiat pe analiza variatelor formulări ale intitulării domnului în
documentele vremii. Cercetarea acestui vast material documentar impune concluzia că titulatura
adoptată s-a întemeiat pe o foarte exactă cunoaştere a „modelelor vechi” din care au fost adoptate
„conştient” unele elemente pentru a obţine efectul scontat. Cancelaria domnească a dispus astfel de
„un bogat formular” pe care l-a folosit foarte diferenţiat în funcţie de necesităţi (p. 112).
Sub titlul Programul ideologic al domniei e analizată activitatea ctitoricească remarcabilă a lui
Matei Basarab, corespondent spiritual transcendental al legitimării prin tradiţia istorică, larg cultivată
de domn şi de auxiliarii guvernării sale. Intensa sa preocupare în această privinţă a fost remarcată de
contemporani – între alţii foarte răspicat de episcopul de Gallipoli, Petru Bogdan Baksić. În opera
ctitoricească a domnului – clădiri noi sau restaurări ale unor ctitorii anterioare domniei sale –, în
alegerea acestor fundaţii, domnul a avut în vedere nu numai funcţia lor de „case ale lui Dumnezeu”, ci
şi pe aceea de „locuri de memorie”, care reprezentau „valori centrale ale domniei lui Matei” (p. 113).
Între aceste locuri de memorie de primă însemnătate de a căror restaurare s-a îngrijit Matei Basarab
s-a aflat şi biserica mitropoliei din Târgovişte, construită la începutul secolului al XVI-lea din
iniţiativa lui Neagoe Basarab. Un rost similar, de înseriere într-o mare tradiţie ctitoricească, a avut
grija manifestată de domn pentru biserica din Câmpulung, care evoca amintirea vremii lui Negru
Vodă. „Târgovişte ca sediu al Mitropoliei ca şi Câmpulungul constituiau semne clare în această
privinţă. Matei a ales prin ele locuri ale căror nume erau legate de amintirea unor vremuri anterioare
şi de tema întemeierii ţării. Câmpulungul era strâns legat prin persoana mitică a ctitorului Negru de
mitul întemeierii Ţării Româneşti, iar Târgovişte devenise sub voievodul cinstit ca premergător de
Matei, reşedinţă a mitropoliei Ungrovlahiei” (p. 116). Dar, prin activitatea sa ctitoricească Matei s-a
vrut a fi nu numai un continuator, ci şi un iniţiator. Prin această tendinţă de inserare creatoare în
tradiţia spirituală a ţării se explică alte ctitorii ale domnului între care un loc aparte i-a revenit
mănăstirii Arnota, aleasă de către Matei ca loc de veci pentru sine şi ai săi.
O contribuţie la sistemul de legitimare a domniei a fost „delimitarea” politică a lui Matei Basarab
faţă de elementul grecesc din ce în ce mai insistent penetrant în viaţa societăţii româneşti. Observaţiile
asupra acestui domeniu al politicii domnului se întemeiază cu precădere pe actele sale din 1639 şi 1640
prin care a îngrădit considerabil practica închinării unor aşezăminte bisericeşti la Ierusalim sau la Sfântul
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Munte, texte în care domnia îşi ia distanţele faţă de invazia grecilor, denunţată cu un factor pervertitor al
tradiţiei autohtone. Reacţia antigreacă nu l-a împiedicat pe domn să întreţină relaţii de protecţie cu
locurile sfinte din Răsărit, legătură menită să consolideze legitimitatea domniei. Câteva pagini sunt
consacrate legitimităţii în ordinea lumească, derivată din integrarea în sfera imperială otomană. În
esenţă, legitimarea puterii, astfel cum a conceput-o Matei Basarab, era derivată din graţia divină,
numirea de către sultan şi, nu în ultimul rând, din tradiţia moştenirii interne.
Sensibil diferită sub raportul legitimării puterii a fost poziţia domniei în Moldova în timpul lui
Vasile Lupu. Obârşia străină a domnului, originar din Peninsula Balcanică, a exclus sau a redus
considerabil posibilitatea unei raportări la un fapt originar de tradiţie. Datele deosebitoare faţă de
evoluţia colegului său domnesc din Ţara Românească sunt analizate în paragraful introductiv al acestei
secţiuni a lucrării, intitulat Ascensiunea unui boier admigrat. Ascensiunea lui socială şi înavuţirea rapidă
i-au asigurat un loc de frunte în clasa dominantă, dar nu îi puteau conferi legitimitate într-o societate
refractară faţă de străini. Totuşi, Vasile Lupu a reuşit să atenueze această incompatibilitate originară prin
preluarea abilă a conducerii mişcării antigreceşti, în concordanţă cu tendinţa dominantă în rândurile
boierimii moldovene. Dar această direcţie nu a avut un corolar în raporturile cu Imperiul Otoman: „În
contrast cu Matei Basarab – susţine autorul –, Lupu nu a încercat să se impună împotriva voinţei Înaltei
Porţi, ci prin strânsă sprijinire pe aceasta. Atitudinea sa prootomană, pe care a manifestat-o deschis ca
titular al unor dregătorii de curte, era binecunoscută” (p. 135). În schimb, Lupu a refuzat să se supună
presiunii boierilor când aceştia au încercat să-i impună acceptarea unor condiţii care i-ar fi apropiat, ca
statut, de modelul nobilimii polone. O asemenea opţiune ar fi fost greu acceptabilă Porţii Otomane
întrucât ar fi consolidat influenţa polonă în Moldova, într-o fază în care relaţiile dintre cele două puteri se
aflau mai degrabă pe o linie de confruntare.
Acceptat de puterea otomană, confirmat de aceasta, în timpul domniei sale Vasile Lupu s-a
menţinut constant, direct şi indirect, în această sferă de influenţă de unde şi-a tras o parte însemnată a
„legitimităţii”.
O analogie cu începuturile domniei lui Matei Basarab crede autorul a sesiza în adoptarea unui
nume suplimentar cu prilejul înscăunării, când şi-a arogat denumirea de Vasile, poate în legătură cu
semnificaţia ei imperială bizantină. Se remarcă faptul că noul domn nu arbora acest nume în relaţiile
sale cu Poarta Otomană, prilejuri cu care adopta formulele celei mai stricte obedienţe.
„Dacă raportarea lui Lupu la originea sa era prea puţin potrivită pentru a-i legitima puterea, cu
atât mai mult s-a bizuit el pe reprezentarea domnească la curtea sa, despre care, puternic
impresionaţi, au relatat mulţi contemporani”, copios citaţi de autor (p. 145). Resurse materiale
abundente, obţinute nu în ultimul rând prin sistemul daniilor către domnie, i-au permis lui Lupu să-şi
consolideze puterea prin constituirea unei gărzi voievodale personale considerabile, instrument de
putere, dar şi de prestigiu prin raportarea la mijloacele care făceau posibilă întreţinerea unei asemenea
forţe. Ceremonialul curţii, menţinerea în dependenţă a boierimii, silită să se conformeze regulilor
fixate de domn, au creat ambianţa de prestigiu de tip bizantin a vieţii oficiale a statului. Întemeierea
pe aceste reguli, impuse şi menţinute riguros, i-a permis lui Vasile Lupu să-şi asigure controlul asupra
factorilor politici ai ţării. „Deficitul de legitimitate, ca boier de origine străină, fără precursori pe
tronul voievodal, care îşi datora înălţarea în scaun Înaltei Porţi, fără a fi fost ales de boieri, el l-a
compensat printr-o cu atât mai puternică afirmare a pretenţiei la dominaţie autoritară. Întrucât
legitimarea sa nu se putea întemeia pe tradiţii transmise, a fost silit să-şi asigure dependenţa celor mai
influente persoane faţă de sine. De aceea la el nu contau nici rangul sau meritul, nici valoarea originii,
ci loialitatea faţă de voievod; … la această formulă s-a asociat prin adoptarea numelui de Vasile un
semn evident de raportare la împăraţii bizantini. El se putea lega astfel de o tradiţie care nu se limita
la Moldova, ci avea valabilitate pentru întreaga Ortodoxie” (p. 159).
În acest context se situează şi politica lui Vasile Lupu faţă de Patriarhia din Constantinopol. Ca
niciun alt domn român a intervenit Vasile Lupu în problemele interne ale Patriarhiei, prinsă în acea
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vreme în convulsiunile între diferitele influenţe occidentale, calvine şi catolice. Prin această intervenţie,
el s-a apropiat de rosturile puterii imperiale bizantine, de protector al Patriarhiei şi implicit al întregii
ortodoxii. În directă legătură cu acest rol asumat s-a aflat darul patriarhului, care i-a oferit domnului
Moldovei moaştele cuvioasei Paraschiva. Tot în acest context se cuvine situat Sinodul de la Iaşi din
1642, la desfăşurarea căruia un rol important i-a revenit mitropolitului de Kiev, Petru Movilă. Şi tot în
aceeaşi direcţie se cuvine căutată intensa acţiune a domnului Moldovei în restul lumii ortodoxe,
legăturile sale cu celelalte patriarhii orientale. „Pentru Vasile Lupu, referirea la legitimarea bisericească a
puterii sale era mult mai importantă decât pentru Matei Basarab, care îşi întemeia legitimitatea în
interior, prin raportare prioritară la originea sa” (p. 172). Din când în când apare în activitatea
diplomatică a domnului Moldovei afirmarea eredităţii, fără a constitui însă un element esenţial al
legitimării sale, care se situa fundamental în sfera bisericii bizantine, subordonată puterii otomane.
Din secolul XVII, vreme a legitimărilor prin tradiţie şi spiritualitate, dar în cadrul hegemoniei
otomane, autorul îşi îndreaptă privirile, peste un arc de timp de trei secole, spre România sub regimul
totalitarismului comunist, etapa a doua, cea dominată de personalitatea lui Nicolae Ceauşescu, a cărui
carieră politică s-a desfăşurat în condiţiile hegemoniei sovietice. După ce reaminteşte împrejurările
unice ale prăbuşirii regimului comunist din România, unde a fost nevoie de o acţiune de forţă pentru
a-l înlătura pe deţinătorul puterii totale, Daniel Ursprung îşi îndreaptă atenţia spre problema centrală a
interogaţiei sale istorice: „Dat fiind acest fundal, se pune întrebarea: De ce s-a dezvoltat tocmai în
România, în asemenea proporţii, un astfel de cult al personalităţii, o astfel de concentrare a puterii?
Au existat pentru aceasta modele în istoria românească? Se pot constata linii de continuitate care ar
putea oferi o explicaţie? În ce măsură ar putea des amintita moştenire bizantină să acţioneze în sensul
formării legitimării puterii?”. La această întrebare se străduieşte autorul să răspundă în a doua
jumătate a cărţii sale, consacrată evoluţiei regimului comunist în România în timpul domniei celui de
al doilea secretar general al PCR. Sub titlul sugestiv De la partid la mase, autorul oferă enunţul
viziunii sale istorice, care în esenţă explică evoluţia regimului comunist din România sub conducerea
lui Nicolae Ceauşescu prin efortul acestuia de a se emancipa de controlul organului suprem de
conducere a partidului, Comitetul Central, şi, pe această cale, de a limita şi ingerinţa sovietică în ţară.
Cotitura de la partid la mase s-a manifestat într-o primă etapă prin condamnarea ilegalităţilor comise
în perioada precedentă – vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej –, a opresiunii de masă şi a proceselor
înscenate, acţiuni la care de altminteri noul secretar general participase activ şi brutal. Odată cu
denunţarea acestor abuzuri de masă, Ceauşescu a reuşit să înlăture pe unii dintre adversarii săi
potenţiali şi să-şi subordoneze prin restructurare unul din organele principale ale puterii în statul
totalitar, securitatea. Concomitent, dar din ce în ce mai puternic marcat cu scurgerea timpului, noul
secretar general s-a străduit să deplaseze centrul de greutate al legitimităţii puterii sale de la partid la
popor. „În cazul României se constată încă din primii ani ai domniei lui Ceauşescu primele semne ale
strategiei care avea să-şi găsească continuarea în cultul grotesc al personalităţii. În locul organelor şi
funcţiilor concrete ale aparatului de partid şi de stat, Ceauşescu a început să împingă în primul plan
masele ca reazem al regimului”. Analiza discursurilor lui Ceauşescu din perioada iniţială atestă
această tendinţă de substituire a partidului prin mase ca bază a legitimităţii puterii. Formule ca
„schimburi largi de opinii”, „confruntarea deschisă a punctelor de vedere” şi altele din acelaşi fond
propagandistic trădează începuturile evoluţiei spre cultul personalităţii, pregătirea maselor pentru
desfăşurarea acestui cult. „Cultul personalităţii a mai slujit şi ca mijloc al luptei pentru putere
înlăuntrul partidului. El a slujit, între altele, la recrutarea unor aderenţi pe treptele inferioare ale
ierarhiei, întrucât, înălţat în poziţia de personalitate centrală a partidului, Ceauşescu era în măsură să
confere protecţie, prestigiu şi înălţare în funcţii activiştilor partidului” (p. 206). Autorul sesizează
analogia cu politica lui Mao Zedong, angajat în revoluţia culturală, care l-a fixat în poziţia de
conducător charismatic. Dominaţia partidului a fost înlocuită prin cea a conducătorului şi a grupului
de fideli constituit în jurul său. Ficţiunea a fost lărgirea continuă a „democraţiei socialiste”,
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participarea tot mai activă a maselor la făurirea propriei istorii şi a viitorului lor. În această
perspectivă şi în această intenţie strategică se situează şi întâlnirile, consfătuirile, cu oamenii de
ştiinţă, cu artiştii, cu cadrele militare. Ţelul real al acestei vaste acţiuni a fost acela de a consolida
baza de legitimitate a puterii sale în afara şi deasupra partidului. Un pas important în această direcţie a
fost preluarea de către secretarul general al partidului şi a funcţiei de şef al statului în decembrie 1967.
Sub titlul Punerea în scenă a maselor ca bază de legitimare fictivă, lucrarea urmăreşte
evoluţia politicii de „asociere la putere a maselor” în festivităţile oficiale, dar şi în diverse festivaluri,
cel al Cântării României desfăşurat pentru prima oară în 1977 în mai multe etape, sau cel al
Cenaclului Flacăra al tineretului revoluţionar, organizat şi orchestrat de poetul Adrian Păunescu. E
evidenţiat efortul gigantic desfăşurat de aceste reuniuni de masă, care de-a lungul anilor au antrenat
milioane de spectatori. „Cenaclul Flacăra a devenit astfel unul dintre mediile centrale ale cultului
personalităţii şi al propagandei, care se folosea de alte mijloace decât cele utilizate de instanţele
oficiale şi care tocmai de aceea au fost încununate de mare succes” (p. 211). Această acţiune de masă
a fost concepută ca mijloc de mobilizare a maselor, dar şi ca „ventil” destinat să satisfacă unele
aspiraţii, dar în modalităţi controlabile. Ceauşescu şi aderenţii lui au combătut cu argumentul
susţinerii de masă criticile tacite sau făţişe – cazul lui Constantin Pârvulescu – la adresa politicii sale,
care vizau îndepărtarea sa de partid. „De aceea e caracteristic faptul că Ceauşescu a refuzat, după
răsturnarea sa de la putere, să recunoască instanţa judecătorească alcătuită ad-hoc şi s-a raportat
exclusiv la Marea Adunare Naţională” (p. 214).
Întreaga evoluţie a efortului de legitimare a puterii în afara cadrului moştenit – partidul
comunist şi organele sale de conducere, care nu puteau fi înlăturate formal fără riscul de a declanşa
reacţia puterii suzerane, Uniunea Sovietică – e urmărită de autor în diversele sale manifestări în
cuprinsul capitolelor Legitimarea domniei în imagine, cu atenţie specială asupra înscenării ca singur
conducător şi a ritualului puterii cu finalitate identică; sunt identificate însă şi mijloacele de
constrângere din ce în ce mai puternic puse în acţiune pe măsură ce regimul a eşuat pe planul politicii
sale generale. Efortului masiv de legitimare i-a urmat şi i-a pus capăt delegitimarea progresivă
autoprovocată de regim prin excesele sale şi prin lipsa sa tot mai acut resimţită de realism. Autor al
înscenărilor de masă, Ceauşescu şi-a încheiat cursa istorică odată cu eşecul ultimei sale încercări, la
sfârşitul lunii decembrie 1989, de a mobiliza masele de al căror ataşament faţă de persoana sa se pare
că era convins încă. A urmat delegitimarea supremă în cursul procesului fictiv care i s-a înscenat,
urmat de o execuţie sumară.
Aşadar, ce este comun şi ce se diferenţiază în cele trei cazuri luate în considerare în lucrare?
Au reuşit elemente ale tradiţiei să persiste timp de secole, în condiţii atât de diferite ca cele din
secolul XVII, de o parte, şi cele din secolul XX, de altă parte? În două dintre cazurile cercetate, cel al
lui Vasile Lupu şi cel al lui Nicolae Ceauşescu, raportarea la charismă a avut un rol de primă
însemnătate pentru legitimarea puterii, constată autorul. Ambii şi-au justificat dominaţia prin
evidenţierea capacităţilor lor ieşite din comun. Contextul şi modalităţile de manifestare ale celor două
individualităţi charismatice diferă însă. Cel dintâi şi-a dedus charisma prin raportare la planul divin,
manifestat prin intermediul Patriarhiei din Constantinopol, ea însăşi instrument lumesc al politicii
Porţii Otomane; cel de al doilea, ales de partidul unic din care făcea parte, s-a străduit să-şi întemeieze
strategia de afirmare a charismei în raport cu masele populare, modalitate de asigurare a puterii sale
faţă de structura politică din care se ridicase. Rol nu mai puţin însemnat a avut în adoptarea acestei
opţiuni încercarea sa de a se sustrage cât mai mult cu putinţă controlului puterii suzerane, de care însă
în cele din urmă nu avea să scape. Cei trei conducători luaţi în considerare au desfăşurat strategii de
legitimare diferite. Dar concluzia cea mai însemnată a cărţii se află în constatarea că factorul principal
de asigurare a puterii înlăuntrul ţării era acceptarea acestei puteri de factorul extern hegemonic,
Imperiul Otoman în cazul domnitorilor din secolul XVII, URSS în cazul celui de al doilea secretar al
PCR. „Mandatul acestora (= al puterilor supraordonate), un consimţământ direct sau indirect sau cel
puţin tolerarea din partea acestora, era factorul decisiv pentru exercitarea domniei” (p. 332). În raport
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cu acest factor, formele interne de legitimare a puterii, chiar şi o solidă legitimare prin tradiţie şi
diverse proceduri erau „irelevante”. În afară de acest factor comun, derivat din condiţia externă a
ţărilor române, respectiv a României, asemănările dintre cele trei cazuri, mai ales legătura peste
secole, nu pot fi atribuite unei derivări cauzale. Realităţile interne şi raportarea la tradiţii locale au fost
întotdeauna subsumate acţiunii factorului extern dominant.
Meritul incontestabil al lucrării istoricului elveţian Daniel Ursprung se află în punerea
problemei legitimării puterii în trecutul românesc mai apropiat sau mai îndepărtat, în înţelegerea clară
a cadrului internaţional în care s-a desfăşurat acţiunea factorilor interni în această chestiune
însemnată, a contribuţiei sale la descifrarea în sens larg a unor date fundamentale ale trecutului
românesc. Lectura cărţii evidenţiază excepţionalul efort de documentare desfăşurat de autor – surse şi
bibliografie modernă – şi totodată capacitatea sa de a domina vastul material pe care şi-a construit
cartea, care se constituie ca o excelentă bază de reflecţie asupra problemelor trecutului românesc.
Şerban Papacostea

MARKUS WIEN, Markt und Modernisierung. Deutsch-bulgarische Wirtschaftsbeziehungen
1918–1944 in ihren konzeptionellen Grundlagen, R. Oldenbourg, München, 2007,
356 p. (Südosteuropaïsche Arbeiten, 128)
Lucrarea abordează un domeniu însemnat al relaţiilor dintre Europa Centrală, în speţă
Germania, una dintre ţările cele mai avansate din punct de vedere economic, şi o ţară balcanică aflată
în pragul modernizării, Bulgaria.
O primă subdiviziune e consacrată stadiului de evoluţie al economiei bulgare „la intrarea în
sistemul economic mondial”, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. În
acest cadru cronologic sunt discutate tendinţele de modernizare înainte de Primul Război Balcanic şi
accelerarea acestor tendinţe după Primul Război Mondial. Un al doilea segment al lucrării cercetează
împletirea intereselor economice germane şi bulgare în cadrul concepţiei germane despre
Mitteleuropa, al politicii economice a Germaniei în Sud-Estul Europei şi al instituţiilor create în
scopul promovării politicii de cooperare şi de sprijinire a intereselor germane, cu specială privire la
deceniul care a precedat izbucnirea celui de al Doilea Război Mondial. O altă subdiviziune e
consacrată evoluţiei economice bulgare – agricultură, industrie, comerţ exterior – în perioada
interbelică. Strategiile germane în sfera economică în spaţiul bulgar în acelaşi interval – proiecte şi
împliniri – formează obiectul unor observaţii temeinice în cadrul unui capitol aparte. Politica
Germaniei în timpul războiului, penetraţia capitalului german în economia bulgară, întreprinderile
germane în Bulgaria în acest interval sunt discutate în aceeaşi mare subdiviziune intitulată Actori
germani şi strategii în Bulgaria. Lucrarea se încheie cu un capitol intitulat sugestiv Bulgaria înainte
de 1944, satelit economic al Germaniei naţional-socialiste? şi cu o sinteză a rezultatelor cercetării.
Lucrarea se impune ca un model demn de urmat. Când vom dispune de lucrări similare pentru
celelalte ţări ale Sud-Estului european, vom avea o viziune de ansamblu asupra procesului
modernizării acestui spaţiu şi, nu mai puţin important, asupra politicii Germaniei – program şi
realizări – în Peninsula Balcanică, în timpul celui de al Doilea Reich şi al Treilea Reich.
Şerban Papacostea

