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RESTITUTOR TEMPORIS ACTI 

ION ŢURCANU 

Cultura română se confruntă de foarte multă vreme cu frustrarea că 
străinătatea nu o cunoaşte şi nu o apreciază pe măsură. Aceasta ar putea fi 
şi jelania istoricilor români. Dar, indiferent cât de puţin cunoscută ar fi 
istoriografia română în afara ţării, cert este că ştiinţa istorică românească 
are nume şi realizări cu care ar fi tentate să se mândrească chiar şi cele 
mai trufaşe naţiuni ale lumii. 

Momentele de bilanţ îi confruntă pe creatori cu examenul 
neîndurător de a da seama de tot ce au făcut, dar mai ales de a face să se 
vadă ceea ce au reuşit cel mai bine. În creaţie, a reuşi cel mai bine 
înseamnă a alege cel mai bun motiv şi a găsi soluţia cea mai fericită. 

Restul sunt detalii care valorează cu atât mai puţin, cu cât reuşita este mai 
mare. Sunt mulţi răsfăţaţi în istoriografia română; uşurinţa cu care aceştia 
au ştiut să-şi aleagă subiectele şi iscusinţa cu care le-au tratat le-au 
asigurat locuri de mare prestigiu în istoria spiritualităţii româneşti. 

Profesorul Victor Spinei caută să fie printre ei. 
Un istoric prin vocaţie nu este interesat de orice şi nu scrie niciodată 

la întâmplare. La etapa incipientă a cercetării, locul experienţei şi al 
revelaţiei îl are bunul-simţ. Altfel, tânărul cercetător poate ajunge să se 
înhame la o temă care să nu-i aducă nici o bucurie de pe urma muncii. 
Sigur că îl poate ajuta mult un bun conducător ştiinţific, sigur că de mult 
folos îi poate fi aplecarea sa asiduă asupra obiectului muncii, dar dacă mai 
are şi norocul de a adulmeca fără greş exact aceea ce-i trebuie, atunci 
calea spre succes îi este ca şi asigurată din start. În ştiinţă, poate chiar mai 
mult decât în viaţa de toate zilele, este important să ştii ce vrei. Cel dăruit 
cu aptitudinile necesare unui om de ştiinţă nu poate să nu ştie ce vrea când 
se decide să pornească pe această cale. Tocmai de aceea tema pe care şi-o 
alege pentru cercetare caută să se identifice cu întregul său demers 
ştiinţific şi intelectual, devine principalul său drum în viaţă. 
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Când intenţia este suficient de ambiţioasă, cum vrea ştiinţa 

întotdeauna, problema abordată nu are cum să nu fie una dintre cele mai 
complicate. În această privinţă, cazul lui Victor Spinei este revelator. El a 
ales una dintre cele mai complicate şi mai controversate teme ale istoriei 
naţionale: formarea statelor medievale româneşti, concentrându-se la 
început asupra circumstanţelor apariţiei statului în Moldova. Alegerea s-a 
fondat pe o indiscutabila relevanţă ştiinţifică a temei pe care cercetătorul 
o semnalează astfel: „Tema aleasă pentru studiu, cu toate că a format 
adesea, în totalitate sau parţial, obiectul unor cercetări variate şi intense, 
finalizate în lucrări cu rezultate fertile·, mai păstrează numeroase aspecte 
insuficient explorate şi departe de a fi cu totul epuizate"1

• Convingerea că 
găsise exact ceea ce căuta avea să-l răsplătească mai târziu cel puţin cu 
rezultatele pe care le aştepta. Dar mai existase încă un motiv la fel de 
serios care îl determinase pe tânărul cercetător să prefere acest subiect: 
„Pe de altă parte, persistenţa în literatura de specialitate a anumitor idei, 
interpretări şi ipoteze arbitrare, eronate sau contradictorii, precum şi a 
încadrărilor greşite din punct de vedere cronologic ale evenimentelor 
istorice sau ale materialelor arheologice, ne-a obligat la adoptarea unei 
atitudini"2

• Aceasta a însemnat aplicarea unei noi concepţii de lucru cu 
sursele istorice. Într-un cuvânt, nimic întâmplător: totul era calculat şi 
măsurat din convingerea că astfel se făcea lucrul cel mai serios cu putinţă. 

Situaţia istoricului aflat pe punctul de a demara o investigaţie este 
mai grea decât a multor altor cercetători, deoarece el se află între două 
dileme: fie să urmeze o cale sugerată de dezbaterile publice, care sunt de 
cele mai multe ori partizane, fie să facă o alegere arbitrară; rezultatele pot 
fi păgubitoare în ambele cazuri. Când însă cercetătorul nu se lasă 

influenţat şi în acelaşi timp se fereşte să lucreze pe dibuite, soluţia se 
găseşte. Marele secret al găsirii soluţiei se află în punerea întrebării; dacă 
savantul are întrebări esenţiale, atunci el poate găsi şi răspunsurile 

corespunzătoare. De aceea el reuşeşte numai „dacă se gândeşte să pună 
întrebarea"3

. Profesorul Spinei nu porneşte pe calea lungă şi spinoasă a 
cercetării înainte de a-şi pune întrebarea de rigoare. Uneori, această 

întrebare poate însemna închipuirea unui plan. „Am optat pentru un plan, 

• Bineînţeles că aici este vizată în primul rând celebra lucrare a lui Gh. Brătianu, Tradiţia 
istorică despre întemeierea statelor româneşti. 
1 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, ed. a 3-a, Chişinău, 1992, p. 14. 
2 Ibidem. 
3 Paul Veyne, Cum se scrie istoria, Bucureşti, 1999, p. 284. 
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zice el, care să permită relevarea cadrului general în care şi-a desfăşurat 
existenţa societatea românească din Moldova, contactele sale cu locuitorii 
celorlalte regiuni româneşti, precum şi cu alte popoare şi state învecinate; 
plan ce îngăduie o analiză diferenţiată atât a rolului colectivităţilor 

româneşti, cât şi a grupurilor etnice pătrunse în Moldova"4
. 

Dar căutarea răspunsului la întrebarea de bază dă naştere la alte 
întrebări, care, toate la un loc, creează cadrul emulativ pentru o muncă 
organizată şi rodnică. Astfel, cercetătorul ajunge să realizeze obiectivul 
urmărit, şi anume să arate cum s-a produs „afirmarea politică a poporului 
român în urma unui îndelungat proces, culminând cu constituirea statului, 
şi încercările repetate ale popoarelor şi statelor din zonele învecinate de a 
lua în stăpânire efectivă, sau de a-şi impune hegemonia asupra anumitor 
părţi din spaţiul cuprins între Carpaţi şi Nistru"5

. 

Un atare demers calculat şi insistent, fondat pe o eficientă 

metodologie de cercetare, au asigurat apariţia unei lucrări de indiscutabilă 
valoare ştiinţifică, cum avea să fie Moldova în secolele XI-XIV, apărută 
pentru prima dată în 1982. Fiind apreciată foarte înalt în momentul ieşirii 
ei de sub tipar, această monografie a rămas până astăzi una din cărţile cele 
mai valoroase referitoare la istoria formării statului la români. Şi, 

deoarece tema se arătase foarte generoasă, iar rezultatele investigaţiilor 
cât s-au putut de bune, a fost în firea lucrurilor ca şi în continuare 
eforturile profesorului să fi fost, cum spune el însuşi în una din ultimele 
sale cărţi, „dedicate spaţiului carpato-balcanic în epoca târzie a migraţiilor 
şi în zorii evului mediu"6

. De altfel şi cea de-a doua monografie a sa, 
apărută în 1985 şi care împreună cu cea din 1982 constituie baza zestr~i 
ştiinţifice a savantului, este rodul aceleiaşi preocupări7 . 

Dar în ultimii douăzeci de ani interesele cognitive ale profesorului 
Victor Spinei au evoluat foarte mult, o dată cu eforturile sale de a le 
materializa în alte rezultate ale cercetării. A publicat numeroase studii, 
atât în ţară cât şi în străinătate, care, luate împreună, dau măsura creşterii 
vizibile a staturii intelectuale a autorului. Este exact situaţia pe care i-o 
semnala Eugen Coşeriu la Ttibingen, în 1990, când îi mărturisea, cu 

4 Victor Spinei, Motdova ... , p. 16. 
5 Ibidem. 
6 Victor Spinei, Universa Va/chica. Românii în contextul politic internaţional de la 
începutul mileniului al Ii-lea, Chşinău, 2006, p. 11. 
7 Vezi Idem, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în secolele X-XIII. 
Români şi turanici, Iaşi, 1985. 
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. destinul propriei sale creaţii ştiinţifice, că „în multe cazuri nu 
... 1e au fost cele care au fost mai bine primite, ci articolele mai mici, 

care enunţam teorii noi"8
• Reeditate recent la Chişinău, o parte a 

„lucrărilor mici" ale cercetătorului ieşean, completate fiecare cu câte o 
addenda substanţială, aduc dubla dovadă a lărgirii considerabile a ariei de 
preocupări ale savantului şi a ridicării pe o treaptă mult mai înaltă a 
nivelului muncii efectuate. Nu ne putem permite, în această fugară trecere 
în revistă a performanţelor colegului nostru, decât menţiunea câtorva din 
cele 16 studii de înaltă ţinută profesională cuprinse în această carte: 
Semnificaţia etnonimelor arhaizante daci şi geţi în izvoarele bizantine din 
secolele X-XV; Informaţii despre vlahi în izvoarele medievale nordice; 
Terminologia politică a spaţiului est-carpatic în perioada constituirii 
statului de sine stătător; Restructurări etnice la nordul gurilor Dunării în 
secolele XIII-XIV; Migraţia ungurilor în spaţiul carpato-dunărean şi 

contactele lor cu românii în secolele IX-X; Cronicari italieni despre 
repercusiunile marii invazii mongole din anii 1241-1242 asupra 
românilor; Românii şi marea invazie mongolă în lucrările cronicarilor 
florentini din prima jumătate a secolului al XIV-iea ş.a. 

Ceea ce se potriveşte cel mai puţin cu deontologia profesională a 
istoricului, sunt speculaţiile, încercările de restituiri istorice în temeiul 
presupunerilor şi al ipotezelor, fapt care, va opina pe bună dreptate Spinei, 
ne obligă pe noi, istoricii, „să ne abţinem de la consideraţii generale, 
pentru a evita alunecarea în sfera afirmaţiilor cu valoare ipotetică"9 • 
Numai informaţia istorică, în special calitatea şi consistenţa ei, 
„cumularea tuturor surselor disponibile" 10

, observă istoricul, pot asigura 
preîntâmpinarea unor astfel de situaţii. V orbind în cea de-a doua 
monografie a sa, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în 
secolele X-XIII, despre enorma dificultate de a cerceta relaţiile dintre 
români şi migratori, ca urmare a insuficienţei materialului documentar din 
acea vreme, el tratează totuşi cu optimism această problemă: „Ariditatea 
şi ambiguitatea lor (a surselor - I. Ţ.) ne-a obligat la utilizarea 
informaţiilor istorice colaterale, precum şi la apelul la rezultatele 
investigaţiilor interdisciplinare. Inserţia de materiale documentare 
revelatoare, îndeosebi a celor inedite sau neluate în discuţie pentru istoria 

8 Idem, Reprezentanţi de seamă ai istoriografiei şi filologiei româneşti şi mondiale, 
Brăila, 1996, p. 337. 
9 Idem, Moldova„„ p. 15. 
10 Idem, Universa Valachica, p. 11. 
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spaţiului est-carpatic, o considerăm de cea mai mare însemnătate, dat 
fiind faptul că teritoriul care ne polarizează interesul păstrează încă 

numeroase aspecte esenţiale insuficient explorate şi clarificate"11
• Totuşi, 

chiar şi după douăzeci de ani, Spinei va fi nevoit să acuze slaba bază a 
izvoarelor pentru istoria românilor din primele secole ale mileniului II, 
fără să se mulţumească însă doar cu această constatare, ci insistând încă 
mai mult decât în trecut asupra măsurilor de luat pentru depăşirea unei 
astfel de situaţii: „Conştientizând carenţele materialului informativ avut la 
dispoziţie, am pledat constant pentru necesitatea îmbogăţirii sale prin 
toate mijloacele, apelând nu numai la sursele narative, diplomatice şi 

arheologice, ci şi la cele de factură beletristică, cartografică, epigrafică, 
numismatică etc. şi diversificând cercetările cu caracter interdisciplinar, 
îndeosebi prin cooperarea cu paleoantropologi, paleofaunişti, 

paleobiologi, chimişti, fizicieni etc."12
• Înţelegând din start că nu este 

posibilă o studiere fructuoasă a perioadei imediat premergătoare 

constituirii statelor feudale româneşti doar pe baza izvoarelor scrise, el s-a 
dedat cu convingere şi cu abnegaţie cercetărilor arheologice. Nu va fi fost, 
poate, ultimul argument în luarea acestei decizii observaţia lui Gh. 
Brătianu, istoricul pe care colegul nostru l-a admirat întotdeauna până la 
veneraţie şi care atrăgea atenţia mediului de cercetare românesc asupra 
„rolului foarte important al arheologiei medievale"13 pentru epoca din 
ajunul întemeierii voievodatelor româneşti. 

Când sursele istorice lipsesc cu totul, sau sunt extrem de sărace, ca în 
cazul unor aspecte ale istoriei medievale timpurii a românilor, aceasta nu 
înseamnă că cercetarea istorică nu mai are nici o perspectivă. Fără a se 
lăsa atras în labirintul înşelător al supoziţiilor, istoricul poate apela, în 
astfel de situaţii, la metoda reconstrucţiei, identificată uneori în practica 
istoriografică europeană cu retrodicţia, care permite a reface anumite 
momente istorice prin raportare la realităţi din alte spaţii geografice sau 
temporale. În situaţia în care, observă Spinei, unele probleme se află în 
zona incertitudinii, „considerăm că medievistica românească nu îşi poate 
permite o detaşare de pragmatismul reconstrucţiilor cu tentă pozitivistă ... , 

11 Idem, Realităţi etnice ... , p. 12. 
12 lbidem. 
13 Gh. I. Brătinau, Concepţia actuală a istoriei medievale, în „Prelegeri universitare 
inaugurale. Un secol de gîndire istoriografică românească 1843-1943", Iaşi, 1993, p. 
248. 
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apte să clarifice liniile esenţiale ale devenirii istorice a unor comunităţi"14 • 
Dar aceste investigaţii comparative trebuie să se facă cu mare atenţie, 
deoarece, adaugă el imediat: „Ceea ce este valabil pentru un areal 
geografic, nu poate fi transferat fără discernământ spre meridiane cu un 
alt specific de dezvoltare"15

• 

Deşi destul de rezervat, cum vedem, faţă de posibilităţile 

reconstituirii trecutului în baza altor surse şi a altor procedee decât 
izvoarele istorice şi analiza lor critică, un istoric de talia lui Spinei ştie 
foarte bine că o scriere istorică de înalt nivel şi de o receptivitate cât mai 
mare trebuie să ţintească dincolo de orizontul oferit de documentul istoric. 
Având cunoştinţe destul de largi privind activitatea de creaţie în cele mai 
variate domenii, atât din România cât şi din practica europeană şi 

universală, el nu poate să nu se lase atras de punctul de vedere al unor 
mari oameni de cultură români, ca Nicolae Iorga sau Eugen Lozovan, care 
erau convinşi că „ţinta autenticului specialist trebuie să se plaseze dincolo 
de documentul arid şi incomplet, pentru că în recompunerea structurilor 
trecutului imaginaţia cumulează un rol major" 16

. 

În cercetările sale, profesorul Spinei nu a mizat niciodată prea mult 
pe virtuţile ştiinţifice ale polemicii; fără să subestimeze totuşi valoarea 
lor. „În general, mărturiseşte el, am evitat pe cât posibil pătrunderea în 
vâltoarea gestului polemic ostentativ, ştiut fiind că o asemenea practică 
este mai mult generatoare de înveninare şi incomunicabilitate decât 
decantatoare a poziţiilor contradictorii. Cu toate acestea, am considerat că 
ţine de îndatorirea noastră să ne exprimăm propria opinie faţă de teorii pe 
care le-am suspectat că interpretează eronat bona fi.de sau cu 
tendenţiozitate realităţi istorice importante şi să pledăm pentru alte puncte 
de vedere" 17

• Lucru uşor de înţeles, în controversele istoriografice de 
principiu cu substrat politic şi ideologic se va implica mai cu seamă în 
perioada de după 1989, reacţionând întotdeauna nu pur şi simplu critic, ci 
mai ales foarte documentat. Astfel s-a manifestat mai ales în chestiunea 
atât de controversată a etnogenezei poporului român, polemizând cu unii 
istorici ruşi, ca R. A. Rabinovici şi G. B. Fedorov, cu bulgarul Peter 
Rokai, cu ungurii G. Bodor, L. Rasonyi, G. Moravcsik şi M. Gyoni, dar şi 
cu unii occidentali, ca Uwe Fiedler sau Gottfried Schramm, cărora însă nu 

14 Victor Spinei, Universa Valachica, p. 12. 
15 Ibidem. 
16 Idem, Reprezentanţi ... , p. 367. 
17 Idem, Realităţi etnice ... , p. 12. 
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le reproşează intenţii extraştiinţifice. Bineînţeles că a purtat şi mai poartă 
anumite discuţii polemice de principiu, fără motivaţii politice sau 
ideologice, cu colegii săi din România. Fără îndoială că aceste angajări în 
dezbateri în contradictoriu, fondate pe o rară erudiţie, sunt prin ele însele 
o importantă contribuţie ştiinţifică. 

Orientându-şi eforturile pe linia acelei frumoase tradiţii 

istoriografice româneşti, care plasează istoria naţională în cadrul general 
al istoriei europene, avându-i printre cei mai de seamă exponenţi pe 
Nicolae Iorga, Vasile Pârvan şi Gheorghe Brătianu, distinsul discipol şi 

continuatoL. al acestora, afirmă răspicat ideea la care revine mereu că 
adevărata relevanţă a istoriei românilor se manifestă numai în context 
european şi universal. „Creaţia corifeilor istoriografiei, va constata el pe 
parcursul carierei ştiinţifice proprii, ilustrează elocvent faptul că, fără o 
integrare coerentă a crâmpeielor de istorie locală în larga derulare a 
fenomenelor la scară continentală, acestea nu-şi află decât o înţelegere 
limitată, văduvită de perceperea lor globală. Societăţile locale din spaţiul 
carpato-dunărean şi balcanic, ca, de altfel, şi acelea din celelalte regiuni 
europene, nu au avut niciodată o evoluţie de sine stătătoare, lipsită de 
conexiuni şi înrâuiri unilaterale sau reciproce cu lumea înconjurătoare. 
Pornind de la acest precept axiomatic, atunci când am abordat probleme 
legate de devenirea istorică a străromânilor sau a românilor, am încercat 
în măsura posibilităţilor să le ancorăm în realităţile europene 
contemporane" 18

. Acest adevăr - axiomatic, cum observă el pe buna 
dreptate, - îi era cunoscut şi tânărului cercetător Spinei, atunci când 
acesta explica în prima sa monografie modalitatea de abordare a istoriei 
timpurii a Moldovei şi a întregului spaţiu românesc: „Teritoriul Moldovei 
nu a fost conceput ca o entitate geografică unde s-au desfăşurat fenomene 
izolate şi independente, ci dimpotrivă, ca o regiune cu contacte 
neîntrerupte cu lumea exterioară, zonă de întrepătrunderi etnico
culturale, aflată într-o legătură inseparabilă cu celelalte ţinuturi 

româneşti şi cu multiple relaţii cu arii întinse în Europa Răsăriteană, 
Sudică şi Centrală, împrejurări ce i-au determinat nu o evoluţie continuă 
şi rectilinie, ci una al cărei ritm a fost uneori accelerat sau temporizat din 
cauze diferite" 19

• O astfel de abordare l-a tentat chiar de la începutul 
carierei sale de istoric profesionist, atunci când era confruntat cu sarcina 
deloc uşoară de a-şi alege acea temă care să constituie principalul obiectiv 

18 Idem, Universa Valachica ... , p. 12-13. 
19 Idem, Moldova ... , p. 16. 
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al preocupărilor sale ştiinţifice. Astfel, trecutul pe cât de zbuciumat pe 
atât de enigmatic al românilor din sec. XI l-a pasionat nu numai pentru că 
„de atunci datează cele mai vechi menţiuni documentare scrise asupra 
populaţiei româneşti din regiunile extracarpatice", dar şi pentru faptul ca 
anul o mie este „totodată un moment de răscruce în evoluţia societăţii 
europene"20

. Viziunea sa asupra relaţiei dintre naţional şi universal în 
studiul istoriei se va afirma ca o percepţie unitară şi complexă deopotrivă 
pe măsura examinării îndelungate şi atente a concepţiilor marilor istorici 
în această chestiune. Relativ la modul de înţelegere a unui astfel de 
fenomen de către Nicolae Iorga, Victor Spinei constată: ,,Abordând vasta 
temă a devenirii istorice a poporului român din cele mai vechi timpuri 
până în contemporaneitatea imediată, Iorga nu înţelegea să o trateze 
detaşat de evenimentele dintr-un spaţiu înconjurător, fiind conştient că 
istoria românească se împleteşte cu aceea a popoarelor din jur, 
vecinătate a cărei ignorare ar lăsa neelucidate mai multe din aspectele 
sale cardinale"21

. 

Realizarea celor câteva exegeze de cea mai înaltă ţinută ştiinţifică s-a 
datorat în mare măsură şcolii de mare prestigiu prin care a avut de trecut 
savantul de-a lungul anilor. Dovadă stă, mai ales, în foarte buna 
cunoaştere a celor mai de seamă realizări ale istoriografiei europene, atât 
ale celei modeme, cât şi ale celei contemporane. Scrisul său este, pe cea 
mai întinsă cuprindere a textelor sale, un viu şi permanent dialog, de 
multe ori explicit, alteori subînţeles, aluziv, cu numeroase autorităţi în 
cele mai variate probleme şi fenomene istorice. Nu avem cum să invocăm 
aici nici măcar o cât de mică parte din aceste exemple. Ne vom limita în 
mod necesar doar la câteva date, printre care aprecierile referitoare la 
concepţiile şi meritele fondatorilor Analelor franceze, Lucien Febvre, 
Marc Bloch şi Henri Berr, referinţele la contribuţiile cu totul deosebite ale 
medieviştilor A. Fliche, H. Gregoire, R. Grousset, V. Grumel, A. 
Momigliano, pe care a contat o vreme Gh. Brătianu pentru o nouă 
abordare comună a istoriei medievale a Europei, la relaţia dintre viziunea 
unor somităţi de talia lui Arnold Toynbee, Jacques Pirenne, Franz 
Altheim, Helene Ahrweiler şi aceea a marilor istorici români N. Iorga şi 
Gh. Bratianu în interpretarea unor fenomene istorice şi în special cu 

20 Ibidem. 
21 Victor Spinei, Reprezentanţi„„ p. 20. 
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referinţă la conexiunea şi interdependenţa proceselor istorice desfăşurate 
în areale istorico-geografice diferite22

. 

Aşa cum îi stă bine unui cărturar de mare erudiţie, Victor Spinei este 
un istoric al concretului. Nu se arată pasionat de teorii, deşi are foarte 
bună ştiinţă de toate curentele de idei care au bântuit vreodată 

istoriografia. El nu se lasă impresionat de exemplu de „teoriile 
deterministe" sau de aşa-numitele „legi ale dezvoltării social-istorice'', 
evoluţia istorică însumând, potrivit propriului crez, ,fapte singulare, 
irepetabile şi ireversibile în ansamblu, chiar dacă se pot stabili diverse 
generalizări şi paralelisme în derularea lor"23

. Şi totuşi poate fi surprins 
de multe ori meditând stăruitor asupra unor generalităţi sau factori de 
„permanenţă", după expresia lui Iorga, cu privire la devenirea istorică. Se 
arată atras mai ales de înclinarea lui Gh. Brătianu spre astfel de judecăţi, 
aceasta ieşind la iveală pe când lucra la valoroasa sinteză a acestuia, 
Marea Neagră, pe care el o consideră a fi „cea mai izbutită"24 din toate 
lucrările marelui înaintaş, pentru a o reedita, fapt ce se va produce, cu 
concursul editurii bucureştene „Meridiane", în 1988. Constată, între 
altele, paralelismele semnalate de Brătianu între fenomenele istorice din 
zona Pontului şi cele referitoare la „teritorii mult mai vaste, ajungând 
spre Al tai şi chiar la Pacific"25

• L-a sensibilizat, de asemenea, ideea 
acestuia despre ,forţele care acţionează asupra câmpului istoriei 
universale"26

, ca şi observaţia lui Femand Braudel cu referinţă la Marea 
Mediterană, a cărei istorie, zicea marele istoric francez, „nu trebuie să fie 
separată de lumea uscatului care o învăluie, precum argila nu trebuie 
desprinsă de mâinile olarului care o modelează"27 • Dar poate că cel mai 
mult l-a interesat ,,problema pontică", pe care Brătianu o tratează astfel : 
,,Este vorba de o mare aproape închisă, care nu comunică cu Marea 
Mediterană decât prin îngusta ieşire a Strâmtorilor; cu toate acestea, 
datorită marilor fluvii care se revarsă în ea din adâncurile stepei sau din 
masivele Europei Centrale, datorită reţelei multiple a drumurilor 
continentale ce ajung în porturile ei, ea merită, tot atât ca şi alte mări 

22 Ibidem, p. 139, 187, 230. 
23 Idem, Moldova ... , p. 13. 
24 Vezi Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră de la origini pînă la cucerirea otomană, 
voi. 1, Bucureşti, 1988, p. 12. 
25 Ibidem, p. 21. 
26 Ibidem, p. 34. 
27 Citat după: Gheorghe I. Brătianu, op. cit., p. 34-35. 
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mai deschise curenţilor din larg, numele de «placă turnantă» a marelui 
trafic şi a schimburilor internaţionale"28 • 

Animat de un sentiment ales, în care interesul şi admiraţia faţă de 
marile valori se întâlnesc cu dorinţa niciodată mărturisită, dar nu mai 
puţin reală, de a evalua un raport între aceste valori şi sine însuşi, Victor 
Spinei este unul dintre acei oameni de cultură, care şi-au asumat o datorie 
de onoare de a semnala mereu, a valorifica şi reactualiza creaţia multor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei româneşti. Una din primele acţiuni de 
acest fel ale sale, în afară de reeditarea preţioasei monografii brătiene 
Marea Neagră, a fost pregătirea şi editarea, în 1988, a unui volum 
omagial închinat lui Gh. Brătianu. lată cum motivează el această 

iniţiativă: „Opera sa - prin soliditatea construcţiei, documentaţie diversă 
şi amplă, originalitate, obiectivitate nealterată, vigoare metodologică, 
integrare organica a istoriei naţionale in contextul european, 
convergenţă cu direcţiile programatice înnoitoare de pe plan mondial, 
stil ales - ii situează negreşit între corifeii istoriografiei româneşti şi 
mondiale din perioada interbelică. Dintre istoricii români, Gheorghe 
Brătianu se bucură în prezent, alături de eminentul său îndrumător 
Nicolae Iorga, de cea mai mare consideraţie din partea specialiştilor de 
pretutindeni, multe din lucrările sale rămânând repere fundamentale 

. d .. „29 pentru anumite omenu . 
Deosebit de valoroasă şi tot atât de responsabilă a fost participarea 

sa la reeditarea sintezei lui Iorga, Istoria românilor, în special a voi. III al 
acestei opere fundamentale a istoriografiei româneşti. Notele sale de la 
sîarşitul fiecărui capitol al volumului sunt cât se poate de generoase 
pentru adecvarea lucrării în raport cu nivelul cercetărilor din zilele 
noastre. Marea autoritate ştiinţifică şi intelectuală a lui Iorga, care pentru 
el e mai presus de orice îndoială şi care, la depărtare de peste cinci decenii 
de la dispariţia sa, nu numai că nu se erodase, ci dimpotrivă, crescuse şi 
mai mult, nu l-a împiedicat pe înzestratul şi disciplinatul său editor să 
polemizeze cu cel venerat. De exemplu, faţă de afirmaţia lui Iorga, 
potrivit căreia statul la români ar fi apărut „cu vreo două sute de ani după 
crearea celui unguresc"30

, Spinei observă următoarele: ,Jn acest pasaj 

28 Ibidem, p. 87 şi în continuare. 
29 Vezi Confluenţe istoriografice româneşti şi europene. 90 de ani de la naşterea 
istoricului Gheorghe/. Brătianu. Coordonator Victor Spinei, laşi, 1988, p. VII. 
30 Nicolae Iorga, Istoria românilor, voi. III. Ctitorii, volum îngrijit de Victor Spinei, 
Bucureşti, 1993, p. 17. 
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autorul ignoră existenţa formaţiunilor statale româneşti menţionate de 
Notarul Anonim al regelui Bela atunci când relatează pătrunderea unor 
cete ale ungurilor în ţinuturile transilvănene. În afara voievodatelor 
conduse de Gelu, Glad şi Menumorut, se admite că pe teritoriul 
Transilvaniei ar fi fost constituite şi alte formaţiuni statale ale 
localnicilor, aflate la diferite stadii de organizare"31

• 

Profesorul Victor Spinei a fost tot timpul conştient de faptul că, 

dată fiind evoluţia în bună măsură nefastă a culturii şi ştiinţei în sânul 
societăţii româneşti, aservită de regimul comunist, fenomenul 
spiritualităţii româneşti postbelice, nu poate fi înţeles în toată amploarea 
şi complexitatea sa, daca nu este examinat în cele două ipostaze, inegale, 
ale sale: cultura creată în interiorul ţării şi valorile culturale româneşti 
produse de emigraţia românească. Drept care, inimosul cercetător ieşean a 
căutat să cunoască mai bine pe românii creatori de reale valori spirituale 
care, după război şi mai ales după instaurarea regimului comunist în 
România, au fost nevoiţi să plece din ţară, risipindu-se pe aproape 
întreaga planetă. Efortul se va materializa într-o serie de studii şi 

medalioane, adunate mai târziu într-o carte la fel de bine documentată şi 
de îngrijit scrisă, cum sunt de fapt toate cărţile sale, intitulată sugestiv 
Reprezentanţi de seamă ai istoriografiei şi filologiei româneşti şi 

universale. În introducerea la această carte foarte instructivă autorul îşi 
motivează astfel demersul său pe cât de onorabil pe atât de generos: 
„Stăruinţa de a examina împlinirile savanţilor din diasporă a avut în 
vedere necesitatea, câtuşi de puţin subsidiară, a recuplării organice a 
celor două segmente ale culturii româneşti, cel din ţară şi cel diseminat 
în alte părţi ale mapamondului, constrânse, în vremea de despotism 
comunist, la o evoluţie cvasiseparată, cu tangenţe aleatorii. Chiar dacă 
încercările de a săpa o prăpastie între ele nu au fost încununate cu deplin 
succes, anumite distanţări şi desincronizări nu au putut fi totuşi evitate, 
diminuându-se drastic accesul la creaţiile savanţilor din exil. Această 
atenuare a receptării lor s-a dovedit păgubitoare pentru că a temporizat 
percepţia mesajelor rostite în suflul libertăţii de expresie şi a stopat 
revărsarea curentelor înnoitoare ce animaseră ştiinţa occidentală"32 . 

Şi de astă dată, atenţia cercetătorului este captată de câteva nume 
mari care s-au impus în câmpul ştiinţei româneşti şi universale. Aceste 
nume sunt Emil Turdeanu, „un patriarh al medievisticii româneşti", 

31 Ibidem, p. 20. 
32 Victor Spinei, Reprezentanţi ... , p. X. 
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Alexandru Ciorănescu, spirit enciclopedic, istoric, filolog, critic şi istoric 
de artă, cu preocupări vaste şi extrem de variate, care depăşesc mult 
arealul românesc, Nicoară Beldiceanu, „un magistru al turco/agiei", 
Eugen Coşeriu, „un titan al lingvisticii mondiale", Petre Ş. Năsturel, 

reprezentant tipic al generaţiei intelectuale ce fusese plămădită în 
perioada interbelică „în spiritul libertăţii, dezinvolturii şi cutezanţei", 

Eugen Lozovan, istoric şi filolog, cărturar deosebit de înzestrat, om 
elegant, „unul dintre spiritele cele mai interesante de dincolo de hotarele 
ţării"33 . În aceeaşi carte, în afară de studiile ample despre N. Iorga şi Gh. 
Brătinau, se mai află câteva relatări ale autorului, completate în unele 
cazuri cu un bogat material documentar, referitoare la istorici care au 
activat în ţară, unii din ei reuşind să se impună ca figuri de frunte în 
istoriografie. Aceste relatări succinte dar suficient de dense ca informaţie 
au ca subiecte „traiectoria istoriografică exemplară" a lui David Prodan, 
„rigoarea şi onestitatea cărturărească pilduitoare" a lui Vasile Neamţu, 
biografia ştiinţifică a medievistului Alexandru Andronic şi sinuosul 
parcurs istoriografic al lui Alexandru Boldur. Majoritatea acestor studii şi 
medalioane sunt însoţite de materiale documentare (scrisori, memorii, 
rapoarte etc.) şi completate cu câte o addenda, fapt ce le imprimă nivelul 
şi ţinuta cu care se mândresc obişnuitele elaborări academice. 

Născut în Basarabia, deşi transportat de acolo la vest de Prut, la 
scurt timp după apariţia sa pe lume, Victor Spinei s-a simţit tot timpul 
aproape de pământul său de baştină. Prima dovadă în acest sens este 
interesul său nedezminţit pentru istoria spaţiului românesc dintre Prut şi 
Nistru. Acestui spaţiu îi este acordată o atenţie sporită chiar în prima sa 
monografie, ceea ce fusese pe atunci un gest cu totul neobişnuit pentru 
istoriografia română, aflată sub neobosit control ideologic din partea 
regimului comunist din România, care nu era tentat să irite Kremlinul cu 
·astfel de „mofturi". În schimb, istoricii de la Chişinău au primit această 
carte, pe care bineînţeles că o găseau mult prea greu, ca pe un dar pe cât 
de neaşteptat, pe atât de scump. În biblioteca Academiei de Ştiinţe din 
Chişinău era un singur exemplar al acestei cărţi, în timp ce lista celor 
înscrişi să o citească era imensă, iar termenul ce se da pentru o singura 
consultare era mult prea restrâns. Şi totuşi, mulţi au citit-o, iar efectul 
lecturii nu s-a lăsat aşteptat, fapt ce se va regăsi foarte curând într-o 
tratare mai îndrăzneaţă, mai atentă şi mai documentată a istoriei 

33 Ibidem, p. 273-291, 316-340, 347-388. 
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constituirii statului medieval moldovenesc, faţă de cum se făcuse până 
atunci în mediul academic şi universitar din Chişinău. În scrierile 
ulterioare ale basarabeanului din Iaşi, mai ales după 1989, interesul pentru 
Basarabia şi oamenii ei va fi tot mai mare. Un bun exemplu în acest sens 
ar fi caldele şi substanţialele sale evocări despre unii cărturari şi oameni 
de ştiinţă basarabeni, ca E. Lozovan, E. Coşeriu, A. Andronic, A. Boldur, 
din cartea Reprezentanţi ... , menţionată în rândurile de mai sus. 

Angajarea omului de ştiinţă şi a omului de omenie Victor Spinei în 
favoarea Basarabiei şi a basarabenilor este o acţiune care se manifestă pe 
mai multe planuri. Am avut norocul să fac această constatare din propria
mi experienţă. Spre sfărşitul anilor '80, când în Basarabia pornise o amplă 
mişcare de democratizare a societăţii şi de eliberare naţională, în timp ce 
la Bucureşti mai dăinuia regimul comunist, refractar oricăror porniri 
primenitoare, între noi doi se înfiripase o corespondenţă în care îşi găseau 
reflectare problemele comune care ne frământau pe atunci. După ce, în 
1990, eu reuşisem să înfiinţez revista de cultură istorică Patrimoniu, 
Spinei a fost unul dintre susţinătorii şi colaboratorii ei cei mai fideli. Prin 
1992, am iniţiat o campanie pentru înfiinţarea unui Institut al Basarabiei şi 
Bucovinei, care avea drept obiectiv sarcina dublă de a sensibiliza opinia 
publică din cele două state româneşti şi eventual din afară asupra situaţiei 
celor două teritorii şi, totodată, de a elabora măsurile necesare pentru 
îndreptarea lucrurilor, din punct de vedere naţional românesc, pe făgaşul 
cel bun. Spinei a fost pur şi simplu entuziasmat de această idee. Nu numai 
că a consimţit să fie el însuşi printre fondatorii Institutului şi să mai atragă 
la această iniţiativă şi pe unii colegi de ai săi din ţară, dar a mai 
sensibilizat şi o serie de personalităţi intelectuale şi ştiinţifice de mare 
prestigiu din exil, obţinând adeziunea scrisă a acestora la acea acţiune. 
Printre semnatarii unor astfel de adeziuni s-au numărat Petre Năsturel, 
Alexandru Ciorănescu, George Ciorănescu, Aurelio Rauta, Emil 
Turdeanu, Adolf Armbruster, Dumitru Năstase, Nicoară Beldiceanu, 
Michel Korne, Neagu Djuvara ş.a. Din motive de meschinărie politică şi 
umană, Institutul nu a mai fost înfiinţat, deşi conducerea Academiei 
Române luase, în februarie 1993, o decizie favorabilă în acest sens. Dar, 
în contextul subiectului de faţă, acest incident nu are nici o relevanţă. 

În persoana lui Victor Spinei, ştiinţa istorică basarabeană are cel mai 
bun animator şi încurajator. A susţinut promovarea unor tineri cercetători 
basarabeni în sferele academice şi universitare din România, unii din ei 
ajungând să se impună cu propria lor statură ştiinţifică şi intelectuală. Pe 
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alţii, şi mai mulţi, i-a ajutat să obţină în România o serioasă pregătire 
pentru ca, revenind la baştină, să se afirme ca buni cercetători, profesori şi 
organizatori ai ştiinţei şi învăţământului în provincia românească dintre 
Prut şi Nistru. Lunga cohortă a doctoranzilor basarabeni îndrumaţi de el a 
pornit pe drumul deopotrivă ademenitor şi anevoios al ştiinţei încă în anii 
'90 şi, dată fiind evidenta vigoare fizică şi intelectuală a mentorului ei, 
aceasta dă semne cât se poate de clare că ari: viaţă foarte lungă. Lucru 
frumos de tot: pentru această muncă, modestul profesor ieşean nu numai 
că nu aşteaptă mărturii de gratitudine din partea tuturor acestora, ci 
dimpotrivă, se arată foarte fericit că destinul l-a învrednicit cu o astfel de 
povară. În Basarabia, observă el cu satisfacţie senină, „îşi au obârşia 
mulţi dintre studenţii şi doctoranzii mei cei mai vrednici, veniţi să-şi 

desăvârşească studiile la Universitatea din Iaşi, ca şi colegii de breaslă 
de la institutele academice şi de la unităţile de învăţământ superior de la 
Chişinău, cărora le port întreaga consideraţie şi preţuire nu numai 
pentru profesionalismul lor, ci şi pentru implicarea temerară şi 

responsabilă în opera de resurecţie naţională şi de înălţare spirituală pe 
tărâmuri mai urgisite ale românismului"34

• 

Îndelungata şi stăruitoarea conlucrare cu colegii săi basarabeni, mai 
tineri şi mai puţin tineri, l-au făcut pe pământeanul lor de la Iaşi să 

cunoască foarte bine calea parcursă de istoriografia basarabeană din 
ultimele decenii şi rezultatele la care aceasta a putut ajunge. Astfel, într-o 
carte apărută recent din iniţiativa şi cu susţinerea domniei sale, el avea să 
consemneze: „Constatăm cu satisfacţie că, după fireasca perioadă de 
căutări şi acumulări, de abateri vremelnice spre căi sinuoase, de după 
proclamarea Republcii Moldova, când a avut loc debarasarea treptată şi 
ireversibilă de preceptele ideologiei comuniste şi de povara ideilor 
preconcepute, generaţia nouă de istorici basarabeni a reuşit să 

surmonteze în mod fericit condiţia precară în. care a fost supusă 

intelectualitatea locală în vremea ocupaţiei sovietice, aflându-se în 
postura de a concepe lucrări fundamentale asupra trecutului 
interfluviului pruto-nistrean, remarcabile atât sub raportul documentării 
cât şi al interpretării. În acest moment, specialiştii de la Chişinău se 
vădesc capabili să trateze aproape toate secvenţele cronologice ale 
istoriei Basarabiei într-o manieră mai competentă decât colegii lor de la 
Iaşi, Bucureşti, Moscova sau din alte centre. Mai mult chiar, în ultimii 

34 Victor Spinei, Universa Valachica, p. l l. 
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ani, unii din cercetătorii ce profesează la Chişinău au abordat dezinvolt 
teme circumscrise nu numai la fruntariile Basarabiei, ci vizând tot 
teritoriul Moldovei istorice şi uneori întreg spaţiul etnic românesc"35

. 

Chiar dacă această apreciere se află în mare parte sub semnul încurajării, 
ea (minus tenta uşor sporită de elogiu) poate fi luată ca o radiografiere 
corectă a stării actuale a istoriografiei basarabene. Sporul ştiinţific real al 
acesteia are la bază şi contribuţia esenţială a cărturarului şi istoricului 
Victor Spinei. 

35 V. Spinei, O nouă prospectare sintetică a istoriei românilor, în Ion Ţurcanu, Istoria 
românilor (cu o privire mai largă asupra culturii), Brăila, 2007, p. X-XI. . 
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- V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Edit. Ştiinţifică şi 
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Byzantinoslavica, Praga, XLIV, 1983, 1, p. 142; P. Ş. Năsturel, în 
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690-693; anonim, în Archeologie medievale, XIII, 1983, p. 377; M. D. 
Matei, în Era socialistă, LXIII, 1983, 14, p. 47-48; F. Constantiniu, în 
Luceafărul, XXVI, 21 (1099), 28.5.1983, p. 1, 7; I.-A. Pop, în Tribuna, 
28 (1386), XXVII, 14.07.1983, p. 6; idem, în Revista de Istorie, 37, 1986, 
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398-400. 
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secolele X-XIII Români şi turanici, Edit. Junimea, Iaşi, 1985, 238 p. 
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Recenzii-prezentări: Al. Zub, în Viaţa Românească, XXX, 1985, 6, p. 80-
81; N. Zugravu, în Acta Moldaviae Meridionalis, VII-VIII, 1985-1986, p. 
512-515; M. Alexianu, în Memoria Antiquitatis, XII-XIV, 1986, p. 332-
334; N. Beldiceanu, în Turcica, Paris, XVIII, 1986, p. 253-255; I. 
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Revista de Istorie, 39, 1986, 7, p. 708-709; D. Gh. Teodor, în Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol ", XXIII, 1986, 2, p. 
592-594; I. Toderaşcu, în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. 
Cuza" laşi, SN, Istorie, XXXII, 1986, p. 88; A. Andrieş, în Magazin, 51 
(1575), 19.12.1987; L. Fassel, în Sudost-Forschungen, Milnchen, 46, 
1987, p. 290-291; A. Gawlik, în Deutsches Archiv far Erforschung des 
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- V. Spinei, Moldavia in the JJ 1h-J4'h Centuries, Edit. Academiei 
Române, Bucureşti, 1986, 277 p. Recenzii-prezentări: E. D. Tappe, în The 
Slavonic and East European Review, Londra, 65, 1987, 4, p. 665; J. 
Darrouzes, în Revue des etudes byzantines, Paris, 46, 1988, p. 270-271; E. 
Saita, în Nuova rivista storica, Roma, LXXIII, 1989, III-IV, p. 489. 

- V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV. ed. a 2-a, cu consistente 
completări, Edit. Universitas, Chişinău, 1994, 495 p. Recenzii-prezentări: 
D. Agache, în Arheologia Moldovei, XVIII, 1995, p. 347-348; S. D. 
Ivănescu, în Historia Urbana, III, 1995, 1-2, p. 218-220; V. Stati, în 
Pămînt şi oameni, Chişinău, 2 (114), 6.01.1995, p. 1, 3; E. Oberlănder
Tâmoveanu, în Byzantinische Zeitschrift, 88, 1995, 2, p. 582. 

- V. Spinei, Reprezentanţi de seamă ai istoriografiei şi filologiei 
româneşti şi universale, Edit. Istros, Brăila, 1996, 414 p. Recenzii
prezentări: I. Cândea, în !stras, VIII, 1997, p. 321-322; G. I. Florescu, în 
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol", XXXIV, 
1997, p. 472-475; idem, în Convorbiri literare, SN, CX:XXI, 1997, 10 (22), 
p. 20; P. Teodor, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gh. 
Şincai ", Târgu Mureş, II, 2000, p. 349-350. 

- V. Spinei, Ultimele valuri migratoare de la nordul Mării Negre şi 
al Dunării de Jos, (Bibliotheca Archaeologica Jassiensis, X), Edit. 
Helios, Iaşi, 1996, 327 p. Recenzii-prezentări: R. Lupescu, în Erdely 
Museum, LX, 1998, 1-2, p. 100-102; A. M. Bodale, în Arheologia 
Moldovei, XX, 1999, p. 234-235; I. G. Konovalova, în Srednevekovaia 
Rus', 3, Moscova, 2001, p. 232-240. 

- V. Spinei, Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei în 
secolele IX-XIII, Edit. Institutului European, Iaşi, 1999, 513 p. Recenzii-
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prezentări: V. Ciocîltan, în Studii şi materiale de istorie medie, XVIII, 
2000, p. 306-307; L. Rădvan, în Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de 
Istorie a Moldovei, SN, IV-VII, 1998-2001, p. 477; Claudia Furtună şi C. 
Furtună, în Arheologia Moldovei, XXIII-XXIV, 2000-2001, p. 428-431; 
B. Apăvăloaie, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. 
Xen0pol'', XXXIX-XL, 2002-2003, p. 743; A. Gorodenco, în vol. 
Interferenţe cultural-cronologice în spaţiul nord-pontic, Chişinău, 2003, 
p. 285-286. 

- V. Spinei, The Great Migrations in the East and South East of 
Europe from the Ninth to the Thirteenth Century, Romanian Cultural 
Institute - Istros Publishing House, Cluj-Napoca, 2003, 546 p. Recenzii
prezentări: L. Rădvan, în Revista Română, X, martie 2004, 1 (35), p. 19; 
idem, în Revue Roumaine d 'Histoire, XLIII, 2004, 1-4, p. 315-316; B. P. 
Maleon, în Arheologia Moldovei, XXVII, 2004, p. 344; Ch. J. Halperin, 
în Archivum Eurasiae Medii Aevi, Wiesbaden, 14, 2005, p. 299-302. 

- V. Spinei, The Great Migrations in the East and South East of 
Europe from the the Ninth to the Thirteenth Century, I, Hungarians, 
Pechenegs and Uzes, Second English Edition, Adolf M. Hakk:ert 
Publisher, Amsterdam, 2006, 314 p. 

- V. Spinei, The Great Migrations in the East and South East of 
Europe from the the Ninth to the Thirteenth Century, II, Cumans and 
Mongols, Second English Edition, Adolf M. Hakk:ert Publisher, 
Amsterdam, 2006, 521 p. Recenzii-prezentări: D. Micu, în Arheologia 
Moldovei, XXX, 2007, p. 414-415. 

- V. Spinei, Universa Valachica. Românii în contextul politic 
internaţional de la începutul mileniului al Ii-lea, Edit. Cartdidact, 
Chişinău, 2006, 780 p. 

B. Ediţii îngrijite 
- Confluenţe istoriografice româneşti şi europene. 90 de ani de la 

naşterea istoricului Gheorghe I. Brătianu, Coordonator V. Spinei, Edit. 
Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 1988, 549 p. 

- Gh. I. Brătianu, Marea Neagră. De la origini pînă la cucerirea 
otomană, Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de V. 
Spinei, Trad. M. Spinei, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1988, I, 352 p.; II, 387 
p. Recenzii-prezentări: F. Constantiniu, în Flacăra, XXXVII, 45 (1742), 
11.11.1988, p. 10; D. Sălăjan, în Flacăra, XXXVII, 50 (1747), 16.12.1988, 
p. 14; Al. F. Platon, în Analele ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" 
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Iaşi, SN, Istorie, XXXIV, 1988, p. 100-101; Antonie Plămădeală, în 
Telegraful Român. Foaie religioasă editată de Arhiepiscopia Ortodoxă 
Română a Sibiului, 137, 19-20, 5.05.1989, p. 4; C. Argatu, în Steaua, XL, 
10 (509), 1989, p. 44-45, 60; L. Năstasă, în Anuarul Institutului de Istorie 
şi Arheologie "A. D. Xenopol", XXVI, 1989, p. 632; N. Liu, în Revista 
Istorică, SN, 1, 1990, 6, p. 675-676. 
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Trinitas, Iaşi, 2006, 734 p. 
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CONTINUITATE ŞI ÎNNOIRE ÎN DISCURSUL 
ISTORIC 

ALEXANDRU ZUB 

Invitat să propun o temă pentru împrejurarea de faţă, am socotit că 
n-ar fi abuziv, din partea unui istoric de meserie, să antameze, oricât de 
sumar, raportul dintre continuitate şi renovaţie în istoriografie, raport cu 
care orice profesionist al domeniului se confruntă inevitabil. În 
disciplinele umaniste, dar mai cu seamă în istorie, acest raport reprezintă 
o constantă a reflecţiei, pe tărâm teoretico-metodologic, dar şi în cel 
aplicativ, al praxei, al empiriei, la fel de vechi ca şi istoria însăşi. 

Ca să pot sugera momentan o minimă şi relativă sistematizare a 
temei, ar trebui să fac un lung excurs în domeniul istoriei, vast, 
inepuizabil şi atât de complex, încât un ilustru reprezentant al breslei, 
Jean-Baptiste Duroselle, a fost silit să conchidă că ea incită la moderaţie 
şi empirism 1• Un atare excurs nu e posibil aici. Spaţiul istoriei se câştigă 
treptat, cu eforturi imense, cu solidarităţi de tot felul, multimilenare, fixate 
în marele opis al istoriografiei2

• Cu atât mai greu se gestionează acest 
spaţiu în vremuri nesigure, tulburi, de tranziţie penibilă. 

Poate nu greşesc prea mult spunând că în domeniul istoriei s-a 
întâmplat cam acelaşi lucru ca în ansamblul societăţii noastre după 
abolirea regimului comunist: o derută a spiritelor, o fracţionare a breslei 
(prin natura ei individualistă), o tendinţă de a regla conturi sau de a găsi 
căile cele mai uşoare de acces în ierarhiile instituţionale. 

Anul fatidic 1989 s-a încheiat, pentru domeniul la care mă refer, 
cu o „declaraţie a istoricilor liberi", în care se enunţau norme de conduită 
pe viitor şi se formulau deziderate, alcătuind un mini-program căzut iute 

1 J.-B. Duroselle, Tout empire perira. Une vision theorique des relations internationales, 
Paris, 1981, p. 10. 
2 Ern. Le Roy-Ladurie, le territoire de l 'historien, I-II, Paris, 1973, 1978. 
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în desuetudine3
. Chestionaţi de un confrate, câţiva istorici au emis atunci 

opinii nu tocmai entuziaste cu privire la istoriografia momentului4
. „Frica 

de istorie" se manifesta, din plin, şi în acest domeniu5
. Ea n-a împiedicat 

totuşi unele demersuri critice de înalt interes, cu privire la perioada 
comunistă6 , nici efortul de a sesiza din mers schimbările mai 
semnificative7

. 

Înclinăm a pune azi mai mult preţ pe continuitate decât pe ruptură. 
Studii mai sistematice vor scoate în evidenţă numeroasele subterfugii, 
metode, forme de comunicare între două lumi ce păreau condamnate la 
„separaţie absolută"8 . O asemenea concluzie mi se părea îndrituită, luând 
în consideraţie bibliografia domeniului, în ansamblu, şi nu doar textele 
oficiale, vulgata marxistă de care discursul puterii a ştiut să se folosească 
mereu abuziv9

. 

În mod curios, această vulgata a suferit unele supraestimări şi 
după ce emitenţii în cauză au încetat, aparent, să mai dispună de un public 
anume, situaţie sesizabilă şi în alte ţări din zona dominată de sovietici 10

• Îi 
regăsim unele scorii şi la istorici de bună condiţie, cu motivări mai 
degrabă subiective decât strict profesionale 11

• 

O anchetă pe tema tradiţiei şi înnoirii în istoriografie, publicată în 
Contemporanul (23/1972), consemna cinci răspunsuri, din care numai 
unul (S. Vianu) era „pe linie", celelalte (Al. Elian, Em. Lăzărescu, Ş. 

Papacostea, A. Sacerdoţeanu) fiind, aşa cum se cuvenea, emanaţii 

profesioniste, valabile oricând. Iată unul deplin actual. „Tradiţie şi 

inovaţie nu sunt decât a filei două feţe, etape ale unui proces unitar şi 

continuu. Avem o excelentă tradiţie istoriografică întemeiată de cronicari 
şi care a culminat cu Nicolae Iorga. Sensul acestei tradiţii trebuie să fie 

3 Declaraţia Comitetului istoricilor liberi din România, în „Revista de istorie", 1989, 12, 
f· 1167-1168. 

Pavel Chihaia, Faţa cernită a libertăţii, Bucureşti, 1991. 
5 Şerban Papacostea, Frica de istorie, în „Cotidianul", III, 7, 1991, p. 2. 
6 Idem, Captive Clio. Romanian historiography under communiste rufe, în „European 
History Quarterly'', 26, 1996, p. 181-208. 
7 Alexandru Zub, Chemarea istoriei. Un an de răspântie în România postcomunistă, Iaşi, 
1997 .. 
8 Idem, Orizont închis. Istoriografia română sub dictatură, laşi, 2000, p. 12. 
9 Cf. idem, Discurs istoric şi tranziţie. În căutarea unei paradigme, Iaşi, 1998. 
1° Cf. Andi Mihalache, Pe urmele lui Marx. Studii despre comunism şi consecinţele sale, 
Iaşi, 2005, passim. 
11 Florin Constantiniu, De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu, Bucureşti, 2007. 
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obiect de permanentă meditare pentru istoricii de astăzi" 12 • Un asemenea 
îndemn, venit de la un istoric erudit şi de mare probitate, Şerban 

Papacostea, se cuvine a fi luat în seamă, ca şi exigenţa unei bune 
cunoaşteri a contextului universal, înainte de a proceda la o „investigare 
în profunzime şi extensiune a istoriei noastre"13

. 

Înnoirile sunt continue, însă unele momente se disting printr-un 
interes mai acut pentru renovaţia discursului istoric. Criza balcanică, de 
pildă, i-a făcut pe unii istorici români (A. D. Xenopol, N. Iorga, V. 
Pârvan) să fie mai atenţi la sud-estul european. Tot aşa, întâia conflagraţie 
mondială a impus demersuri specifice, pe tărâm factologic, dar şi în teoria 
istoriei (V. Pârvan, G. Brătianu, Şt. Zeletin etc.), sinteza însăşi reclamând 
eforturi aparte (N. Iorga, C.C. Giurescu), fie şi din motive didactice 14

. 

Noi direcţii în istorie îşi intitula N. Iorga o lecţie inaugurală din 
1920, ca răspuns la exigenţele proprii domeniului, dar şi ca reacţie la 
starea de spirit impusă de marele război 15

• Vechea izolare a 
profesioniştilor nu se mai putea admite, nici reducţionismul cultivat de 
unii, în dauna complexităţii inepuizabile a realului. Interesul pentru 
trecutul istoric a dus la o mare abundenţă de texte, pe care nici o critică nu 
le întâmpina cum se cuvine. O asemenea carenţă fusese relevată anterior 
de Maiorescu, după cum se ştie, Iorga însuşi punând-o adesea în lumină, 
mai cu seamă în discursul de recepţie la Academie16

. Peste un an, el 
rostea o conferinţă despre Nevoia înnoirii cunoştinţelor istorice în 
învăţământul secundar, plecând de la ideea că „orice ştiinţă se 
înnoieşte" 17 , pentru a insista apoi asupra modalităţilor de înnoire în 
istoriografie. Evul mediu reclama, în această viziune, „o nouă istorie" 18

• 

Ne-am referit mai insistent la iniţiativele lui N. Iorga deoarece ele 
se plasează deopotrivă în zona criticii cu program şi în cea a construcţiei, 
ansamblul operei definindu-se ca un moment esenţial pentru istoriografia 
noastră. Xenopol însă a preferat să edifice, secvenţial, monografic sau în 
sfera marilor sinteze, socotind că venise timpul ca românii să aibă o 
istorie bine închegată, dar şi o teorie a domeniului, oricât de precare ar fi 
uneltele disponibile în ambele direcţii. De fapt, orice moment reclamă o 

12 Ibidem, p. 477 (interviu în „Contemporanul", 23/1972, p, 8). 
13 Ibidem. 
14 Cf. Alexandru Zub, Istorie şi istorici în România interbelică, Iaşi, 1989. 
15 N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, ed. IV, Iaşi, 1999, p. 145-147. 
16 Ibidem, p. 94-106. 
17 Ibidem, p. 108. 
18 Ibidem, p. 126-132. 
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„critică a tradiţiei" şi un efort de nouă sinteză, de reconstrucţie, dacă e să 
folosim cunoscuta sintagmă 19

• 

Confruntat cu dilema exhaustivităţii documentare, la începutul 
elaborării unei sinteze de istorie a românilor, A. D. Xenopol constata pe 
de o parte o carenţă de izvoare, iar pe de alta nevoia inexorabilă de a le 
fructifica pe cele existente în direcţia dorită, adică a unui tablou verosimil. 
Fiindcă „istoria unui timp se clădeşte întotdeauna cu materialul adunat 
până atunci", altfel ea ar fi amânată la nesîarşit. „Căci descoperirile se fac 
neîncetat, cunoştinţele se întind şi se adâncesc, mărind fără încetare 
orizontul istoriei"20

, conchidea Xenopol, convins că timpul aduce 
completări, corecţii, revizuiri, întregind „arborele istoriei", şi că „orice 
epocă e în drept să aibă propria sinteză istorică"21 • El însuşi avea 
conştiinţa nedesăvârşirii sintezei pe care o iniţiase, dar voia să fie solidar 
cu eforturile istoriografice dinainte şi cu cele care vor urma. 

Progresul în acest domeniu se obţine prin studiu temeinic, 
personal, însă şi prin apel la rezultatele puse pe tapet de alţii. O 
solidaritate de breaslă, deja multimilenară, cu accente noi în epoca 
modernă, asigură un plus de precizie şi de adevăr în restituţiile istorice, 
conturând acea demnitate profesională la care s-au referit unii, spre a 
sublinia tocmai încrederea în domeniu a la longue. 

„Din ce câştigă o generaţie pentru ştiinţă (remarca N. Iorga) se 
păstrează o parte. Alte studii înlătură, rară milă, rezultatele greşite şi 

părerile false. Rămâne doar în unele cazuri forma frumoasă în care se 
cuprinde o iluzie dispărută a adevărului. Mângâierea o află cel întrecut 
astfel prin necontenita emulaţie a lucrărilor ştiinţifice ce se urmează în 
faptul că şi greşelile - dacă nu toate greşelile - sunt fecunde, căci prin ele 
s-a trecut totuşi dincolo de cunoştinţele căpătate. Vine o vreme când 
critica se opreşte, mulţămită de ceea ce a putut isprăvi, şi în urma ei nu 
rămâne ruina, ci piatră nouă, tare, care înlocuieşte pe aceea ce s-a măcinat 
cu vremea sau n-a fost bine aleasă de la început şi nu putea fi lăsată la 
locul ei, pentru a cruţa pe arhitectul, oricât de merituos, fiindcă soliditatea 
întregii clădiri ar fi fost compromisă"22 . 

19 Ernst Schulin, Traditionskritik und Rekonstruktionsversuch, Gottingen, 1979. 
20 A. D. Xenopol, Precuvântare la ediţia I, Iaşi, 1888. Apud Istoria românilor din Dacia 
Traiană, ed. IV, Bucureşti, 1985, p. 35. 
21 Ibidem. 
22 N. Iorga, op. cit„ p. 94-95. 
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Se poate înţelege şi din pasajul citat de ce Iorga se socotea 
„reprezentant al unei epoci nouă de metodă şi cugetare, de construcţie şi 
de formă istorică", în legitimă adversitate faţă de alte orientări, însă 

acceptând ideea că „ştiinţa, dacă e bine îndrumată, înseamnă totdeauna o 
înălţare a punctului de vedere, o lărgire de orizont, o lămurire a zărilor"23 . 

În plină criză (nu se încheiase disputa cu „şcoala nouă"), N. Iorga 
dedica primul volum din Istoria românilor (1936) „neuitaţilor mei 
tovarăşi de operă istorică. Ioan Bogdan, Dimitrie Onciul şi Ştefan 

Orăşanu, cari, mărturisitori de adevăr, dar iubitori de ţară şi neam, m-au 
înţeles, preţuit şi iubit". Era un gest de solidarizare cu un moment 
istoriografic la care colaboraseră toţi (ultimul în forme mai modeste), 
moment coincident cu finele secolului XIX şi primii ani ai secolului 
următor. Se poate sesiza o anume simetrie cu gesticulaţiile „şcolii noi", 
grăbită să obţină notorietatea, fie şi cu riscul de a ofensa pe înaintaşi. La 
fronda grupului din preajma lui C.C. Giurescu, contestatar în chestiuni de 
metodă şi de amănunte, Iorga răspundea cu un nou efort de sinteză 

(colosal, în fond, căci vor ieşi până la urmă zece tomuri masive), iar prima 
secvenţă era dedicată tocmai unor istorici cu care făcuse, într-un alt 
moment dificil, cauză comună24 • 

Momentul evocat era sincron, pe plan extern, cu alte proiecte de 
renovaţie a discursului istoric, prin comparatism (H. Pirenne ), şi istoria 
socială (L. Febvre, M. Bloch), dacă e să schematizăm astfel un proces de 
înnoire mult mai amplu, mai complex, mai plin de consecinţe, după cum 
rezultă din ansamblul activităţii istoriografice de pe continent şi din restul 
lumii. 

Congresele internaţionale de ştiinţe istorice au marcat, periodic, 
demersurile novatoare ale comunităţii respective25

, iar marile sinteze, mai 
ales cele de echipă, indicau strădanii pe linia sistematizării documentare, 
ca şi a creaţiei istoriografice propriu-zise26

. Faptul că în acelaşi timp se 
emiteau opinii critice, corosive, dacă nu şi denigrante pe seama statutului 
însuşi al istoriografiei, ţine cumva de normalitatea fenomenului 27

. E 

23 Ibidem, p. 100. 
24 Asupra disputei respective, v. Alexandru Zub, De la istoria critică la criticism, 
Bucureşti, 1985. 
25 Karl-Dietrich Erdmann, Die Oekumene der Historiker. Geschichte der Jnternationalen 
Historikerkongresses und des CJSH, Gottingen, 1987. 
26 Cf. Alexandru Zub, Istorie şi finalitate. În căutarea identităţii, ed. II, Iaşi, 2004; Clio 
sub semnul interogaţiei, Iaşi, 2006. 
27 Cf. idem, Discurs istoric şi tranziţie ... 
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destul să amintim aici, limitându-ne la spaţiul francez, L 'Histoire et ses 
methodes, coordonată de Charles Samaran ( 1961 ), care a ţinut să observe 
„manierele diferite de a înţelege (istoria) de-a lungul timpului, fiecare 
generaţie aducându-şi piatra la templul grandios şi mereu neîmplinit al lui 
Clio"28

. La fel de ambiţioasă e sinteza Faire de l'histoire, îngrijită de 
Jacques Le Goff şi Pierre Nora (1974), pentru a defini noi probleme, noi 
abordări şi noi obiecte ale studiului în discuţie. Afirmând că sinteza lor 
constituie „un nou tip de istorie", care continuă totuşi efortul novator al 
maeştrilor de la Annales, editorii voiau să lege astfel respectul tradiţiei de 
imperativul înnoirii, să realizeze o continuitate în discontinuitate29

. 

Acelaşi Pierre Nora, inventiv şi infatigabil, a orchestrat apoi o şi mai vastă 
sinteză Les lieux de memoire (trei volume, 1984, 1986, 1992), având ca 
demaraj constatarea că memoria naţională dispărea iute şi era nevoie de 
„un inventar al locurilor în care ea s-a încarnat electiv", aşadar: „sărbători, 
embleme, monumente şi comemorări, însă şi elogii, dicţionare, muzee"30

, 

toate reprezentând elemente fixative într-o lume a schimbărilor rapide şi a 
pierderii de identitate. Nu e de mirare că, după o serie lungă de studii, 
între care şi o Gramatică a civilizaţiilor, Femand Braudel a ajuns să-şi 
încheie opera cu o sinteză despre Identitatea Franţei ( 1985), rămasă 
neîncheiată, ca mai toate lucrările de o asemenea anvergură. „11 faut voir 
grand, sinon ă. quoi bon l'Histoire?", nota Braudel, într-o misivă din 
captivitate31

, indicând o conduită asumabilă numai de marii creatori. 
Înainte de a fi ucis, N. Iorga lucra, în toamna lui 1940, la o vastă sinteză, 
Istoriologia umană, din care n-a apucat să scrie decât o fascinantă prefaţă 
şi fragmente din primul volum. Era obsedat de ideea unei „construcţii 

dinamice", în care discursul istoric avea să unească precizia datelor cu 
„poezia stilului", ca la Ranke şi Michelet, evocaţi anume în acel ultim 
ceas32

. Temerarul arhitect se afla pe un traseu al solidarităţii de breaslă, la 
care a făcut trimiteri nu doar ocazional. 

În discursul său de recepţie la Academia Română (1895), Xenopol 
l-a evocat pe înaintaşul său, Kogălniceanu, legându-i opera de acţiunea 
unei generaţii cu spirit eminamente patriotic şi recomandându-l în 

28 L 'Histoire et ses methodes, ed. Charles Samaran, Paris, 1961, p. VII. 
29 Jacques Le Goff, Pierra Nora, Presentation, în Faire de l 'histoire, I, Paris, 1974, p. 
IX-XIII. 
30 Pierre Nora, Presentation, în Les lieux de memoire, I, ed. Quarto, 1997, p. 95. 
31 F. Braudel, Les ambitions de l'histoire, Paris, 1997, motto. 
32 N. Iorga, op. cit., p. 340-343. 
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consecinţă „generaţiilor viitoare"33
. În alocuţia de răspuns, D.A. Sturdza a 

pus accent, la rândul său, pe misiunea unei generaţii fericit împlinite 
istoric, dar şi pe misiunea Academiei de a garanta, instituţional, o 
continuitate de program, ceea ce implică o reînnoire permanentă, prin noi 
membri, chemaţi să ducă mai departe făclia cunoaşterii şi a 
devotamentului civic34

• În ambele sensuri, legătura dintre Xenopol şi 
Kogălniceanu era evidentă, după cum va fi, în ciuda aparenţelor, şi în 
cazul elevului său N. Iorga, chemat să-i urmeze în fotoliul academic lui 
G . T ·1 3s ngore oei eseu . 

S-a pus atunci o chestiune delicată. Cutuma impunea oricărui nou 
venit să prezinte personalitatea predecesorului. În cazul de faţă, 
cunoscându-se polemica dintre Iorga şi Tocilescu, i s-a cerut în mod 
expres noului venit să respecte regula. Totuşi, Iorga s-a eschivat, 
limitându-se la unele consideraţii critice, motiv pentru care Xenopol 
însuşi a trebuit să spună cele cuvenite. Ca şi în prima lecţie de deschidere, 
Iorga a făcut din referinţele istoriografice un suport pentru a-şi defini 
propria atitudine în domeniu, preconizând încă de pe atunci, pe linia lui 
Ranke, o concepţie dinamică, suplă, deschisă la noutatea inepuizabilă a 
fenomenului uman36

• 

S-a ajuns şi la o anume teoretizare a raportului dintre critica 
tradiţiei şi nevoia continuă de reconstrucţie, de sinteză pe un nou temei 
documentar, cu noi concepte structurante şi cu noi sensibilităţi 

creatoare37
. Ernst Schulin a făcut aceasta pe temeiul istoriografiei 

germane, îndeosebi, însă relaţia conceptuală e valabilă şi pentru alte spaţii 
etnoculturale, pentru cele europene în tot cazul. Fiindcă oriunde şi 

oricând, în forme nespus de variate, se întâmplă un fenomen de înnoire a 
discursului istoric, fenomen bazat pe „critica tradiţiei" în domeniu şi 

stimulat de nevoia unui discurs mai adecvat, ceea ce presupune o tentativă 
(Versuch la istoricul german) de reconstrucţie a trecutului pe baze noi38

. 

Consemnând tendinţa de globalizare din ultimii ani, R. 
Koselleck39 aprecia că un asemenea trend se regăseşte şi în istoriografie. 

33 Xenopol, Mihail Kogălniceanu, în Discursuri de recepţie, ed. Dorina Rusu, III, 2005, 

r.· 207. 
4 Ibidem, p. 269. 

35 Discursuri de recepţie, IV, 2005, p. 215-237 (cu răspunsul lui Xenopol, p. 239-244). 
36 N. Iorga, op. cit., p. 51-63. 
37 Ernst Schulin, op. cit. 
38 Ibidem. 
39 R. Koselleck, Conceptul de istorie, Iaşi, 2005, p. 109. 
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„Evident că se profilează istorii noi, fondând astfel un spaţiu comun de 
experienţă. Din această cauză, concludea teoreticianul, în interiorul 
ştiinţelor istorice, istoria evenimenţială nu ar trebui să îşi vadă contestată 
sarcina care îi este atribuită în mod tradiţional, odată ce, de partea sa, 
istoria socială a apărut ca o ramură autonomă a cercetării, care 
examinează, pe termen lung, transformările structurilor durabile. Cu 
siguranţă, conceptul de istorie nu va fi capabil să rezolve pretinsa enigmă 
a istoriei"40

. 

Realitatea pe care conceptul în discuţie o defineşte nu se lasă, 

oricum, prea lesne prinsă în formulă, iar tentativele de a propune soluţii 
categorice şi-au vădit până la urmă neputinţa. Noutatea pusă ostentativ în 
lumină stârneşte, la spiritele mai bine articulate, aprehensiuni, alături de 
bănuiala că iubitorul de noutăţi a tout prix nu stă prea bine în „atelierul 
istoriei"41

. 

Ca şi alte domenii, istoriografia cunoaşte vocaţii demolatoare, însă 
şi constructori de vocaţie. „Cel care a distrus n-are totdeauna acelaşi merit 
ca acela care a clădit"42 , spunea Iorga, cu gândul la cei care îi contestaseră 
opera, fie şi secvenţial. Rezultă din disputele de atunci şi de mai târziu că 
e nevoie să se ţină seama de valoarea surselor folosite, ca şi de aceea a 
utilizatorului. Credibilitatea unui istoric, preocupat să restituie ceva din 
trecutul uman, e o chestiune esenţială în istoriografie, fără să existe un 
consens în această privinţă43 . 

În vastul câmp al istoriografiei au existat mereu diletanţi şi 
impostori, mai ales în epocile de tranziţie, în care veghea critică, 

profesională, e mai slabă. Tocmai de aceea e nevoie de instituţii care să 
asigure un grad cât mai înalt de profesionalism în analiza trecutului. 

Colocviul despre Autoritatea critică în istoriografie44
, organizat 

cu ceva timp în urmă, punând faţă în faţă specialişti din ultimele generaţii, 
rămâne o manifestare semnificativă pentru căutările, adesea confuze, 
nervoase, incongruente, din acest domeniu. Într-una din opiniile 
exprimate acolo se prezenta „un peisaj istoriografic puternic viciat, ros de 
boli vizibile şi invizibile, o istoriografie în care domneşte confuzia 

40 Ibidem. 
41 Expresia lui Frarn;:ois Furet, Atelierul istorici, Bucureşti, 2002. 
42 N. Iorga, op. cit., p. 95. 
43 Jerzy Topolski, Metodologia istoriei, Bi rcureşti, 1987, p. 305-313. 
44 Autoritatea critică în istoriografie, Alba Iulia, 20-21 oct. 2006, cu intervenţii 
reproduse în revista Discobolul, IX, 106-107-108, oct.-nov.-dec. 2006, p. 142-295 (citat 
mai jos: Discobolul). 
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problematică şi metodologică şi în care valorile sunt total bruiate iar 
ierarhia pe dos"45

. Un diagnostic aşa de sever ar fi impus argumente, 
exemplificări, soluţii. Nu s-au dat însă decât sentinţe capitale, rară suport 
faptic, fără drept de apel, cu privire la instituţii, figuri „reprezentative", 
rezultate. Ansamblul era definit ca „o situaţie critică, o situaţie de avarie, 
care ameninţă propriul nostru teritoriu şi pune în cauză munca onestă şi 
cinstită a celor care-şi respectă condiţia intelectuală şi academică"46 . Â 
bon entendeur salut! Din fericire, nu numai spiritul mizerabilist a găsit loc 
în acea dezbatere. ,,Autoritatea în istorie şi istoriografie" a putut fi 
discutată şi în termeni mai cumpăniţi, sub semnul lui „plus şi minus", ca 
orice domeniu, ca orice realitate omenească47 • Persistă impresia că 
noţiunea însăşi de autoritate a fost supusă la distorsiuni şi induce confuzii, 
descurajând cumva eforturile de analiză şi comprehensiune, eforturi atât 
de necesare într-o epocă dominată de tendinţa rescrierii totale a istoriei48

. 

Fac distincţie, desigur, între a regândi istoria49
, care intră în 

datoriile profesionistului, şi rescrierea ei programată, ostentativă, care a 
dat deja atâtea rebuturi. Deconstrucţia poate fi un exerciţiu util50

, o 
metodă, ca şi istoria la modul lui dacă51 , însă nu poate deveni un program 
fără a se discredita. 

O soluţie rezonabilă (dacă există una) ar trebui să vină din zona 
profesionismului, care ştie acum că discursul istoric e fatalmente pluralist 
şi că misiunea istoriografiei e să facă asimilabilă, în sens pozitiv, 
experienţa trecutului. Exagerările, de oriunde ar veni ele şi cu orice 
motivaţie s-ar emite, nu servesc cauza adevărului, nici armonia dintre cei 
care îl caută cu unelte specifice. Trecutul nu e o „ţară a nimănui", ci un 
spaţiu pe care istoricul îl explorează, împreună cu specialişti din domenii 
conexe, într-un orizont larg şi mereu extensibil, în care orice istoric îşi 

~ 5 Discoho/11/, p. 142. 
46 Ibidem, p. 148. 
47 Ibidem, p. 217-231: Gabriela Mircea, Autoritatea în istorie şi istoriografie: plus şi 
minus. 
48 Cf. Ulf Bnmnbauer (ed.), (Rc)writing his/01y Historiography in Southeast Europe 
after socialism, Miinster, 2004. 
49 Cf. Alun Munslow, R.A. Rosenstone (ed.), Rethinking history, Glasgow, IV, l, 2000. 
5° Cf. Alun Munslow, Deconstructing history, London/New York, 1997. 
51 Robert Cowley (ed.), Şi dacă ... ? Cei mai faimoşi istorici militari îşi imaginează ce 
s-ar fi întâmplat, trad., Bucureşti, 2008. 
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poate găsi locul, ca pe eşichierul imaginat de Braudel, spre a-şi asigura 
colegii de meserie că dispun de infinite opţiuni52 . 

52 F. Braudel, Preface, în Emile Callot, Ambigui"tes et antinomies de / 'histoire et de sa 
philosophie, Paris, 1962, p. 5-8. 
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ÎNCEPUTURILE EVULUI MEDIU ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC 

DIE UNTERE DONAU IN DER ANTIKE. 
SCHIFFFAHRT, WIRTSCHAFT UND MATERIELLE 

KULTUR1
. 

ALEXANDER RUBEL 

Wer ofters das Vergnligen hat, mit dem Auto durch Rumănien zu 
reisen, wird sicherlich schon die StraBen - ja selbst wichtige 
OberlandstraBen - beziehungsweise ihre Erbauer verflucht haben. Der 
Schlaglochslalom bringt es nun einmal mit sich, dass man trotz aller 
Vorsicht seinem fahrbaren Untersatz Gewalt antut, denn allen Lochern im 
Asphalt kann man nicht ausweichen. Dennoch liberwinden unzăhlige 
LKW s, bis unter die Ladekante bepackt mit Konfektionsware aus 
Rumănien oder in die andere Richtung mit Automobilen aus Deutschland 
auf dem Hănger, tăglich die Karpaten, um den freien Warenverkehr in 
einem zusammenwachsenden Europa zu sichern. Denn auch wenn man es 
nicht immer merkt, besonders wenn man liber die lochrigen LandstraBen 
fahrt, befinden wir uns doch bereits im 21. Jahrhundert, kurz vor dem 
Beitritt Rumăniens zur Europăischen Union. Wie viei beschwerlicher und 
gefahrlicher muss indes das Reisen im Donau-Karpatenraum vor 2000 
J ahren gewesen sein, erst recht wenn man wertvolle Gliter liber einen 
weiten Weg zu transportieren hatte! 

Trotz der Schwierigkeiten, die mit der Tatsache verbunden sind, 
dass der Landweg nur mit den primitivsten Transportmitteln bewăltigt 
werden musste und dem Hăndler oder Spediteur der Antike keine 
Eisenbahnen oder Volvo-Trucks mit 40 Tonnen Nutzlast zur Verfiigung 
standen, verfiigten die ausdifferenzierten Gesellschaften der Antike, in 
besonderem MaBe wăhrend der romischen Kaiserzeit, liber ein 

1 Dieser Beitrag geht auf einen Vortrag zuriick, den ich bei der Tagung „Die Donau - ein 
Schicksalsstrom" 2005 in Galati und in Konstanz vor einem breiteren, nicht 
fachwissenschaftlichen Publikum gehalten habe. Der Vortragsstil und der einfuhrende 
und allgemeinverstăndliche Charakter dieser Darstellung wurden hier beibehalten. 
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hochentwickeltes Netz wirtschaftlicher Beziehungen, das sich dem 
modemen Betrachter immer noch nicht vollstăndig erschlieBt. 
Griechische Vasen wurden auf Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, 
gefunden, und dakische Keramik hat ihren Weg bis nach Skandinavien 
gefunden. An diesen wenigen, willkilrlichen Bemerkungen lăsst sich -
obwohl die Romer bekanntlich Meister des StraBenbaus waren - bereits 
ein Wesensmerkmal der antiken Wirtschaft erkennen: Filr die meisten 
Waren, besonders fiir Luxusgilter, war der Seeweg der einzige und 
geeignetste Transportweg. Die Befdrderung von Waren, gerade auch in 
groBeren Mengen, auf WasserstraBen ist zur Zeit der griechisch
romischen Antike auch fiir den geographischen Raum, den wir auf dieser 
Tagung hier gemeinsam aus verschiedenen Perspektiven betrachten 
wollen, besonders kennzeichnend, und natilrlich wird die Donau, der 
„Schicksalsstrom", in meinen Ausfiihrungen eine zentrale Rolle spielen. 

Angesichts der interdisziplinăren Ausrichtung der Tagung, fiir die 
dieser Beitrag ursprilnglich konzipiert wurde, und im Sinne einer 
moglichst groBen Allgemeinverstăndlichkeit, bleiben meine 
Bemerkungen - um einen dem Thema gemăBen nautischen Vergleich zu 
bemilhen - notgedrungen an der Oberflăche2 • In diesem Sinne werde ich 
mich auch zunăchst liber einige sehr allgemeine Dinge hinsichtlich der 
Okonomie der alten Welt und ihrer Erforschung in der Neuzeit verbreiten, 
was die Kollegen vom Fach vielleicht langweilen, die Nichthistoriker 
unter den Lesern aber hoffentlich interessieren wird3

. 

2 Ausflihrlich wird die Wirtschaftsgeschichte des unteren Donauraurns bei Octavian 
Bounegru, Comerţ şi navigatori la Pontul stîng şi Dunărea de jos (sec. I-III p. Chr.), Iaşi 
2002, Alexandru Suceveanu, Viaţa economică în Dobrogea romană (sec. I-III e.n.), 
Bucureşti 1977 und Ioan Glodariu, Relaţiile comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi 
romană (sec II î.e.n - I e.n.) behandelt. Einen guten Einblick mit bibliographischen 
Hinweisen bietet auch die ersten beiden Bănde der von der Academia Română 
herausgegebenen „Istoria Românilor" (Voi. I. Moştenirea timpurilor îndepărtate, Voi. II. 
Daco-Romani, Romanici, alogeni, Bucureşti 2001). 
3 Eine allgemeinverstăndliche Einflihrung in die Zusamrnenhănge bietet Moses I. Finley, 
Die antike Wirtschaft, 3. Auflage, Miinchen 1993. Fiir die ergiebigere romische 
Wirtschaftsgeschichte ist eine neue, umfassende Einflihrung einschlăgig: Hans-Joachim 
Drexhage, Heinrich Konen, Kai Ruffing, Die Wirtschaft des Romischen Reichs (l.-3. 
Jahrhundert). Eine Einfiihrung, Berlin 2002. Eine sehr ntitzliche Einflihrung in die 
Thematik findet sich im Internet: Christian Gizewski, Antike Wirtschaft (www-Skript), 
http://www.tu-berlinde/fbl/AGIW/Auditoriurn/AntWiSys/lnhVerz.htmZuletzt konsultiert: 
l.7.2008. 
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Einige Leser werden vielleicht den Eindruck gewinnen, dass ich 
mich nicht so recht traue, eindeutige Aussagen zu machen und hăufig 
einschrănkende Bemerkungen anfiige. Die ist allein dem Mangel an 
Quellen geschuldet. Bedenkt man die vi elen J ahrhunderte, die zwischen 
uns und der Antike liegen und die technischen Moglichkeiten der 
damaligen Zeit, die weder Buchdruck noch Massenmedien kannte, so 
wissen wir eigentlich recht viei liber die Welt der Griechen und Romer. 
Philosophie, politische Geschichte und Rechtswesen sind uns aus einer 
Vielzahl von Quellen gut bekannt. 

Leider betrachtete die Antike - ganz im Gegensatz zu uns 
Heutigen - den Bereich der Okonomie nicht als politisch oder 
gesellschaftlich relevant. Die Historiker der Antike, die uns Berichte liber 
Kriege, Landnamen, politische Auseinandersetzungen, Intrigen etc. 
liberliefert haben, schweigen zum Thema Randei und Okonomie fast 
vollstăndig. Erst die modeme Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts hat 
begonnen, sich mit den wirtschaftlichen Hintergrtinden der alten Welt 
intensiver zu beschăftigen und steht nattirlich vor dem Problem, nicht 
ansatzweise liber das Quellenmaterial zu verfiigen, dass eigentlich 
mindestens notig wăre, um einige vemlinftige Aussagen liber 
Handelsvolumen und Verkehrswege zu machen. Ein Beispiel: Wer die 
Geschichte des englischen oder hollăndischen Seehandels mit Ostindien 
im 18. oder 19. Jahrhundert erforschen mochte, kann eine Vielzahl von 
Akten, Schiffsregistem, Ladepapieren, Frachtbriefen und 
Kontoreiberichten einsehen, die auf uns gekommen sind. Wer die antike 
Okonomie erforschen mochte, freut sich bereits liber jeden erbărmlichen 
Amphorenstempel (fiir die es librigens eine ausgekltigelte Datierungs
und Herkunftslehre gibt). Flir die Antike fehlen solche „unmittelbaren" 
Quellen, also Schriftstlicke, die nicht dazu gedacht waren, die Zeit zu 
liberdauem, fast vollig. Wăhrend an Euergeten und an Staatsvertrage 
erinnemde Inschriften, bebilderte und beschriftete Grabsteine oder die 
Berichte der antiken Historiker ganz bedeutende mittelbare Quellen fiir 
die alte Geschichte darstellen, die auch Hinweise auf soziale und 
okonomische Verhaltnisse enthalten konnen, fehlen die Dokumente dem 
aus alltaglichen Wirtschaftsleben. Wenn man einmal von dem glticklichen 
Umstand absieht, dass romische Rechtstexte ( etwa die Digesten) privat-

65 



und handelsrechtliche Paragraphen enthalten, die gewisse Riickschliisse 
auf das Wirtschaftsleben zulassen4

. 

Allerdings gibt es eine wichtige Ausnahme, ohne die antike 
Wirtschaftsgeschichte ein reines Ratespiel wăre. Im heiBen Wiistensand 
Ăgyptens hat sich eine Vielzahl von Papyri erhalten, unter denen sich 
auch viele Briefe, Rechnungen, Buchhaltungspapiere und andere 
Handelsdokumente befinden. Einige von Ihnen denken vielleicht jetzt an 
Hieroglyphen und Pyramiden, also an das aus vielen Dokumentationen 
allgemein bekannte alte Ăgypten der Zeit vor etwa 4-5000 Jahren. 
Wirtschaftsgeschichtlich eigentlich interessant wird Ăgypten aber erst ab 
der sogenannten „Ptolemăischen" Zeit, also nachdem Ptolemaios, ein 
General Alexanders des GroBen, nach dem Tod seines Freundes und 
Konigs den zum Riesenreich Alexanders gehorenden Stidteil mit 
Alexandria als Zentrum gewissermaBen geerbt hatte. Dort wurde eine 
griechische Verwaltung etabliert und die griechische Sprache wurde 
eingeftihrt. Die Ramer gewannen im Rahmen ihres Aufstiegs zur 
Weltmacht Einfluss im Land am Nil, das fiir die Getreidelieferungen nach 
Rom so wichtig war, so dass das ehemalige Pharaonenreich 30. v. Chr. 
zur romischen Provinz wurde. Bedingt durch die Tatsache, das Ăgypten 
eine der Kornkammem des romischen Reiches war wie auch eine der 
reichsten Provinzen ilberhaupt und aufgrund des klimatischen Zufalls, 
dass alltăgliche Schriftstilcke 2000 Jahre ilberdauert haben, ist dieser Teii 
der antiken Welt gewissermaBen zum Nukleus der Wirtschaftsgeschichte 
des Altertums geworden. Viele Hypothesen werden am Befund aus 
Ăgypten tiberprilft und viele aus Ăgypten bekannte Phănomene des 
Wirtschaftslebens werden auf andere Regionen - manchmal zu 
leichtfertig - ilbertragen. Dennoch bleibt unser Wissen liber den antiken 
Handel sehr beschrănkt und die Spezialisten auf dem Gebiet milssen mehr 
unbestătigte Vermutungen vortragen, als ihnen lieb ist. 

Deshalb muss der Althistoriker, der sich der Erforschung der 
Wirtschaftsgeschichte verschrieben hat, mit vielen Unwăgbarkeiten und 
Unsicherheiten herumschlagen, uns manchmal muss man sich auch 
eingestehen, dass es auf bestimmte Fragen keine Antwort gibt. Dennoch, 

4 Abgesehen von dem gliicklichen Umstand, dass romische Rechtstexte (etwa die 
Digesten) privat- und handelsrechtli he Paragraphen enthalten, die gewisse 
Rilckschlilsse auf das Wirtschaftsleben zulassen. Eine besonders wichtige Quelle ist 
etwa das Preisedikt des Kaisers Diocletian ( edictum Diocletiani), durch welches Preise 
fiir Lebensmittel staatlich festgelegt wurden. 
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vielleicht auch gerade wegen der notigen Kreativităt bei der 
Rekonstruktion der Verhăltnisse, ist die antike Wirtschaftsgeschichte ein 
ausgesprochen interessantes Forschungsgebiet, fiir das sich im Gegensatz 
zur „klassischen" althistorischen Ereignisgeschichte, deren schriftliche 
Quellen lăngst entdeckt und ediert worden sind, immer wieder neue 
Quellen auftun. Die Archăologie f6rdert immer wieder spektakulăre und 
weniger spektakulăre Funde zutage ( oftmals sind es die unspektakulăren, 
die fiir die Forschung im engeren Sinne interessant sind). Schiffsladungen 
werden von der Unterwasserarchăologie geborgen und stăndig werden 
neue Inschriften publiziert, die unsere Kenntnisse erweitem, ganz zu 
schweigen von den Papyri. 

Innerhalb der althistorischen Forschung - dies mochte ich in 
diesem allgemeinen Teii meiner Ausfiihrungen noch abschlie13end 
anmerken - ist Wirtschaftsgeschichte ein Bereich, der eigentlich erst seit 
dem Beginn des 20. Jahrhunderts besonders intensiv erforscht wird5

. Das 
hăngt natilrlich auch damit zusammen, dass die Bedeutung der 
okonomischen Zusammenhănge fiir die politische Geschichte erst damals 
so recht eigentlich ins offentliche Bewusstsein drang. Marx und Engels 
haben gewissermal3en auch den Grundstein fiir die 
altertumswissenschaftliche Erforschung der Wirtschaft gelegt, denn im 
Rahmen der Rezeption ihrer Gesellschaftstheorie hat sich das Augenmerk 
der Wissenschaften auf okonomische Zusammenhănge gerichtet. Max 
Weber etwa, den die meisten als Soziologen kennen, war zunăchst 
Althistoriker. Einflussreichster und bedeutendster Erforscher der antiken 
Okonomie, vomehmlich der des romischen Reiches war der russische 
Gelehrte Mihail lvanowitsch Rostovcev, dessen 1926 erschienenes Werk 
liber die Wirtschaftsgeschichte des romischen Kaiserreichs bis heute 
Grundlage jeder Beschăftigung mit dem Thema bildet6

. Viele Gelehrte 
des 20. Jahrhunderts, wie etwa Moses I. Finley oder zuletzt Richard 
Duncan-Jones haben sich nach Rostovcevs gro13em Wurf besonders 
intensiv mit Wirtschaftsgeschichte beschăftigt, um so mehr, als in den 

5 Allerdings hatten sich bereits einige Pioniere im 19. Jahrhundert um die 
wirtschaftlichen Zusammenhange im Rahmen der Geschichte des Altertums bemiiht, 
wenngleich aus einer staatsnahen Perspektive. An erster Stelle ware hier August Bockh 
zu nennen: Die Staatshaushaltung der Athener, 3. Auflage, Berlin 1886. 
6 Michail I. Rostovcev, Gesellschaft und Wirtschaft im romischen Kaiserreich, 2 Bde, 
Leipzig 1929 ( englische Originalausgabe, Oxford 1926). Sein opus magnum, das 
dreibandige W erk: The Social and economic history of the Hellenistic W orld, Oxford 
1941 ( deutsche Ausgabe Stuttgart 1955-1956) muss auch hier genannt werden. 
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60er und 70er Jahren das Interesse an dieser Thematik noch wuchs. 
Gerade auf diesem Gebiet haben sich auch die Forscher in den damals 
kommunistischen Lăndem gro13e Meriten verdient, sofem sie serios 
arbei teten 7. 

Die ungebrochene Konjunktur die die Erforschung der antiken 
Wirtschaftsgeschichte nach wie vor verzeichnet, lăsst sich teilweise auch 
dadurch erklăren, dass in der zweiten Hălfte des 20. Jahrhunderts eine 
Vielzahl von neuen Entdeckungen und archăologischen oder 
epigraphischen Funden unsere Kenntnisse liber die okonomischen 
Verhăltnisse enorm erweitert haben (man denke an die noch junge 
Unterwasserarchăologie) und fast tăglich neue Informationen hinzu 
kommen. 

Dennoch sind unsere Kenntnisse so beschrănkt, dass sich in der 
Forschung zwei sehr unterschiedliche Richtungen etabliert haben, die 
beide fiir sich beanspruchen, das Wesen der antiken Wirtschaft schltissig 
zu erfassen, und deren Vertreter sich bis heute bisweilen sehr polemisch 
bekămpfen8 . Es handelt sich um die sogenannten „Primitivisten" und die 
ihnen entgegengesetzten „Modemisten". Die einen glauben, dass die 
antike Wirtschaft vor allem durch soziale und politische Gegebenheiten 
bestimmt gewesen sei, also weder bei den Griechen, noch bei der 
romischen Elite der Kaiserzeit eine Vorstellung von wirtschaftlicher 
Rationalităt existiert habe, was die Vorliebe gerade der Romer fiir 
Investitionen in Grund und Boden erklăren wilrde. In der Konsequenz 
habe eme solche Denkweise îndes technischen Fortschritt und 
okonomische Rationalisierung behindert9

. Die anderen, die 
„Modemisten" verweisen auf die Urbanisierung und Monetarisierung der 
antiken Welt unter der Herrschaft der Romer, auf die Existenz 
unabhăngiger Mărkte und auf die Durchdringung des okonomischen 

7 Leider wurde neben seriosen Fallstudien oft viei ideologisch befrachteter Unfug 
publiziert, siehe dazu etwa: Wolfgang Schuller. Kein blof3 „anderer" Blick. Geschichte 
und Geschichtswissenschaft in der DDR, in: Gisela Helwig (Hg.}, Riickblick auf die 
DDR, Bielefeld 1995, S. 104-112. Siehe auch Karl Strobel, Geschichtswissenschaften 
und Ideologie. Fallbeispiel Altertumswissenschaft: SBZ und DDR, in: ders. (Hg.), Die 
deutsche Universitat im 20. Jahrhundert, Vierow bei Greifswald 1994, S. 170-199. 
8 Siehe etwa die Arbeit des „Modemiste11 · Jose Remesal Rodriguez, Heeresversorgung 
im friihen Prinzipat. Eine Art, die antike Wirtschaft zu verstehen, Miinstersche Beitrăge 
zur antiken Handelsgeschichte, 21, I (2002), S. 69-84. 
9 Ein Hauptvertreter dieser Richtung war Moses I. Finley (vgl. Anm. 3). 
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Bereichs durch den Staat (Steuem, Zolle, Privilegien) 10
• Beide Seiten 

haben vemlinftige Argumente, doch kann man in der aktuellen Forschung 
einen leichten Vorteil fiir die „Modemisten" erkennen, denen es besser 
gelingt zu erklăren, wie Glasprodukte aus Koln in die Saudi Arabische 
Wliste gelangt sind. 

V or dem Hintergrund des eben Gesagten, wird es den Leser 
vielleicht nicht wundem, wenn ich den ersten thematischen Teii meines 
Beitrages mit wenigen Sătzen abhandeln kann, und das nicht nur weil ich 
mich so lange mit allgemeinen Bemerkungen aufgehalten habe. Ober die 
Zeit der sogenannten klassischen und hellenistischen Epoche, vor der 
Ausbreitung des romischen Weltreiches, lăsst sich ftir die Handel und 
Wirtschaft auf unserem Gebiet - liberspitzt formuliert - kaum mehr 
sagen, als dass es sie zweifellos gegeben haben muss. Die 
nichtarchăologischen Zeugnisse sind ăuBerst spărlich. Lediglich Polybios 
hat eine kurze Passage liber den Handel im Schwarzmeergebiet in 
hellenistischer Zeit (er lebte im 2. Jahrhundert v. Chr.) tiberliefert, in der 
er die Rolle des Rinder- und des Sklavenhandels betont. AuJ3erdem sei 
noch Salzfisch, Honig und Wachs ein Exportschlager des pontischen 
Gebiets gewesen (Polyb. IV, 38, 4-5). Wir wissen mehr liber den groBen 
Seehandel der griechischen Stădte mit dem Schwarzmeerraum, der 
besonders in der klassischen Periode gewissermaBen in „staatlichem" 
Interesse war, auch die Bedeutung der Getreidelieferungen aus dem 
Bosphoranischen Reich nach Athen und in andere griechische 
Handelszentren sind aus Inschriften bekannt 11

• Aus Funden von 
Amphorenstempeln kann man ersehen, dass Wein aus Thasos oder 
anderen Gegenden ins Schwarzmeergebiet exportiert wurde, oder dass 
griechische Keramik eine beliebte Luxusware auch bei sogenannten 
barbarischen Volksstămmen gewesen sein muss und dass an der 
Westkliste des schwarzen Meers offenbar relativ friedliche Beziehungen 

10 Z. B.: Harry W. Pleket, Wirtschaft, in: friedrich Yittinghoff (Hg.), Europăische 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der romischen Kaiscrzeit, Stuttgart 1990, S. 25-
160. 
11 Alexander Rubel, Hellespontophylakes - Zollner am Bosporos'? Dberlegungen zur 
Fiskalpolitik des attischen Seebundes (IG 13 61 ), in: KLIO 83 (2001 ), S. 39-51, frz. 
Zusammenfassung: ders., Droit de douane er empire. Les Atheniens dans le Bosphore, 
in: Murielle Faudaut (Hg.), Pont-Euxin et commerce (Symposium de Yani 9/1999), Paris 
2002, S. 139-141. Allgemein auch Peter Gamsey, Famine and Food Supply in the 
Graeco-Roman World, Cambridge 1988. 
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mit den autochthonen Volkem gepflegt wurden12
• Dabei spielten die 

groJ3en Klistenstădte wie Odessos, Kallatis, Histria oder Tomis eine 
zentrale Rolle als Umschlagplătze fiir die Handelsware. Dariiber hinaus 
lăsst sich eine Diversifizierung der Okonomie am wachsenden Umlauf 
von Mlinzgeld erahnen, das sich auch im Hinterland verbreitete 13

• Wer 
aber die Hăndler waren, wie sie die Ware genau transportierten und liber 
wie viei Zwischenhăndler die Transaktionen abgewickelt wurden, also die 
eigentlich interessanten sozialgeschichtlichen Daten, bleibt weitgehend 
im Dunkeln und wir sind oftmals auf sehr grobe Vermutungen 
angewiesen. Einige Inschriften aus den griechischen Stădten der Kliste, in 
denen auf die Gefahren des Reisens zu Lande eingegangen wird, lassen 
insgesamt den Rlickschluss zu, dass - verstărkt seit dem 3. Jahrhundert v. 
Chr. - das wirtschaftliche· Leben einigen emsthaften Schwierigkeiten 
ausgesetzt war und auch der Seehandel durch Piraten behindert wurde 14

• 

Lediglich was den lokalen Randei angeht, bietet der materielle Befund 
(Keramik und Metalle) einige umfassendere Hinweise liber die 
landwirtschaftliche Basis der Okonomie, die aber ebenfalls wenig 
Rlickschliisse auf soziale Gegebenheiten zulassen, sondem lediglich 
Informationen liber Nutzpflanzenbau, Rohstoffgewinnung, Viehhaltung 
und niedere Erwerbstătigkeiten, sowie den Absatz lokal produzierter 
Waren bieten 15

• Immerhin konnen wir regionale Handelzentren und 
Umschlagplătze fiir Waren ausmachen. Histria etwa oder Kallatis und 
besonders Tomis waren solche Knotenpunkte in klassischer und 
hellenistischer Zeit. 

Diese Situation ăndert sich mit der Ausbreitung des romischen 
Weltreiches, in deren Rahmen auch die Gebiete an der unteren Donau 
immer deutlicher in Evidenz treten und die Historiker mehr Material zur 

12 Yvon Garlan (Hg.), Production et commerce des amphores anciennes en mer Noire 
( colloque intemational, Istanbul, mai 1994, Aix-en-Provence 1999), Alexandru Avram, 
Histria VIII. Les timbres amphoriques, 1. Thasos, Bucarest u. Paris 1996; ders., 
Beziehungen zwischen Griechen und Geten im archaischen Histria, in: Studii Clasice 27 
(1991), S. 19-30. 
13 Virgil Mihăilescu Bîrliba, Dacia răsăriteană în secolele VI-I î.e.n. Economie şi 
monedă, Iaşi 1990. Spezieller: Bucur Mitrea, Etape cronologice în relaţiile Histriei cu 
geto-dacii pe baza monedelor, in: Thraco-Dacica 5 (1984), S. 111-122. 
14 Alexandru Avram, Coloniile greceşti din Dobrogea, in: Istoria Românilor, Bd. I (wie 
Anm. 3), S. 604-606 mit Quellen und weiterer Literatur. 
15 Maria Bărbulescu, Viaţa rurală în Dobrogea Romană (sec. I-III p. Chr.), Constanţa 
2001. 
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Beschreibung der okonomischen Gegebenheiten analysieren konnen. Die 
Romanisierung, die Notwendigkeit allgemeiner militărischer und ziviler 
Verwaltung, sowie die weitgehende Verwendung der lateinischen (in der 
Dobrogea lange Zeit noch der griechischen) Sprache als Verkehrsprache, 
sowie die beriihmte „pax romana", die die Entwicklung des freien 
Handels maf3geblich fdrderte, lassen vor unseren Augen ein deutlicheres 
Bild von Handel und Wandel in der antiken Welt entstehen. Immer 
deutlicher lassen sich regionale und i.iberregionale Verkehrsrăume und 
Verkehrsgemeinschaften definieren, die grof3e Wasserstraf3en und 
Ki.istengebiete mit dem Hinterland vemetzen. Es bilden sich bestimmte 
Produktionszentren fiir Luxusware heraus, die i.iberregional, ja fast 
weltweit vertrieben wird 16

. Man sollte bei aller berechtigten 
Aufmerksamkeit, die man diesen dynamischen, okonomischen Prozessen 
schenkt, nicht vergessen, dass die damalige Welt sozialgeschichtlich 
gesehen gewissermaf3en konsequent zweigeteilt war. Die Mehrheit der 
Bevolkerung der romischen Welt bleibt an ihre unmittelbare Lebenswelt, 
das Dorf oder die Kleinstadt, gebunden. Bildung und lnformationen 
standen den Menschen nicht zur Verfiigung und das Alltagsleben spielte 
sich vor einem eng umgrenzten Horizont ab, der von harter Arbeit und 
bedriickenden Lebensverhăltnissen geprăgt war. 

Auf der anderen Seite erobert zeitgleich eine militărische und 
wirtschaftliche Elite die Welt und etabliert ein Netzwerk von 
intemationalen Beziehungen. Die romischen Legionen gelangen an die 
entlegensten Plătze des Reiches und sorgen fiir eine erstaunliche 
Multikulturalităt. In Porolissum bei Zalău beispielsweise waren Syrer 
stationiert, die - wie die Befunde der Nekropole zeigen - auch tausende 
Kilometer von ihrer eigenen Heimat entfernt ihre orientalischen Kulte und 

16 Man denke an das Phănomen der Terra Sigillata, einer Forrn von Luxusgeschirr, das 
im ganzen Romerreich ungemein beliebt war und verschiedene Produktionszentren mit 
Arbeit versorgte, wobei immer wieder neue Untemehmen in unterschiedlichsten 
Provinzen die Produktion aufnahmen und fur Konkurrenz sorgten. Hierzu: Terra 
Sigillata. Ein Weltreich im Spiegel seines Luxusgeschirrs. Einfiihrung und Katalog, 
Miinchen 1982 und Felix Oswald u. T. Davies Price, An lntroduction to the Study of 
Terra Sigillata, London 1966. Die Bedeutung dieser Keramik fiir die Forschung lăsst 
sich ersehen an: Fritz Renken, Grundlagen der Terra Sigillata-Datierung im 
westmediterranen Bereich. Eine verfahrens- und quellenkritische Analyse, Frankfurt 
a.M. u.a. I 992. 

71 



Gottheiten pflegten17
• Um die groBen Legionslager herum entstanden 

prosperierende Siedlungen, Hăndler bekamen staatliche Auftrăge zur 
Versorgung der Truppen und der private Konsum der Soldaten 
befruchtete die lokale Wirtschaft. Wir wissen etwa von einer besonders 
edlen und beliebten Sorte Olivenol, die in einem Familienbetrieb auf der 
Istrien-Halbinsel hergestellt und zur Versorgung der Soldaten liber den 
Seeweg und liber Land weite Stecken transportiert wurde, Amphoren aus 
der Produktion der Familie Laecianus wurden in der Schweiz, in 
Deutschland, Italien, Slowenien und Ungarn gefunden 18

• In Koln 
produziertes Glas wurde aus dem Wlistensand Saudi-Arabiens geborgen. 
Von Handelskonsortien, GroBunternehmern und Reedern, bis hin zu 
Kleinhăndlern und Hausierern, die die Ware an den Endkunden 
verkauften, etablierte sich eine Schicht von ăuBerst mobilen 
Geschăftsleuten, die selbst aus aller Herren Lănder kamen und die ganze 
damals bekannte Welt bereisten, um Handel zu treiben 19

• An der heute 
rumănischen Schwarzmeerkliste finden wir Spuren von Hăndlern aus dem 
kleinasiatischen Raum, aus Gallien aber auch aus Ăgrc?ten, so hatten etwa 
ăgyptische Hăndler ein Handelskontor in Tomis2 

. Griechische und 
romische Handels- und Kulturgliter verbreiteten sich durch die 
Ausweitung der Handelswege immer mehr auch innerhalb der Gebiete, in 
denen die sogenannten Barbaren, in unserem Falle also Geten und Daker, 
lebten21

. 

Dieser Handelsraum, den wir ein wenig năher betrachten wollen 
und der sowohl das Gebiet der unteren Donau als auch die westliche 
Schwarzmeerkliste umfasst, ist sicher nicht der bedeutendste 
Wirtschaftsraum im romischen Imperium. Aufgrund der griechischen 
Stădte an der Kliste und der schiftbaren Donau, etablierte sich hier in der 

17 Dazu umfassend die Schriften von Nicolae Gudea, nur e.g.: Porolissum. Res publica 
Municipii Septirnii Porolissensium, Bucureşti 1986. 
18 Die sogenannten „Laecanius Amphoren". Dazu etwa: Tamas Bezecky (Hg.), Roman 
amphorae from the Amber Route in Western Panonnonia, Oxford 1987. 
19 Hemiette Pavis d'Escurac, Origo et residence dans le monde du commerce sous le 
HautEmpire, Actes du colloque: La circulation des personnes et des biens dans Ies 
~rovinces europeennes occidentales de l'Empire romain, Ktema, XIII, 1988, S. 57-68 

0 Bounegru (wie Anm.2), S. 65. 
21 Vasile Pârvan, La penetration hellenique et hellenistique dans la valle du Danube, in: 
Bulletin de la Section historique de !'Academie Roumaine, IO (1923), S. 23-47. 
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Dobrogea jedoch ein bltihender Handel und Warenaustausch22
. 

Zusammen mit den Kilstengebieten der Ăgăis und des Marmarameers 
sowie den Gebirgsbereichen stidlich der Donau bis zum Balkanbogen, 
den Tiefebenen nordlich der Donau und dem Gebiet innerhalb des 
Karpatenbogens bildet dieses Gebiet den GroBraum „Thrakischer Balkan 
und nordliche Schwarzmeerkilste". Dieser ilbergeordnete Handelsraum 
umfasst somit diejenigen Gegenden des Balkans und der nordostlich 
anschlieBenden Steppenebenen, die mit ihren Verkehrslinien zum 
Unterlauf der Donau, zur Nordkilste der Ăgăis oder zum Schwarzen Meer 
hin orientiert sind23

• Hier kennen wir fiir die romische Kaiserzeit aus 
Inschriften aus dem Gebiet der unteren Donau sogar einzelne Hăndler und 
Reeder, die in dieser Region aktiv waren. Octavian Bounegru hat diesen 
Hăndlem und ihrem Betătigungsfeld im westlichen Schwarzmeergebiet 
und an der Donau eine sehr schone Studie gewidmet, die ich als 
Grundlage meines Referats benutzt habe24

• 

Zunăchst einmal: Wen meinen wir genau, wenn wir allgemein von 
„Hăndlem" sprechen: Einmal sind da die GroBkaufleute, die intemational 
operierten und oftmals liber eigene Schiffsflotten verfiigten oder als 
Financiers mit Kapital fiir umfangreiche Schiffstransporte garantierten 
und Reprăsentanten an mehreren Orten im Reich hatten25

• Diese 
GroBuntemehrner hatten sich weitgehend auf den Warentransport in 
groBem Stil auf dem Seeweg spezialisiert. Innerhalb dieser Gruppe gab es 

22 Allgemeine Infonnationen zur Geschichte der Dobrogea in romischer Zeit bieten 
ausfiihrlich: Radu Vulpe und Ion Bamea, Din istoria Dobrogei. Voi. II: Romanii la 
Dunărea de jos, Bucureşti 1968. 
23 Christian Gizewski, Antike Wirtschaft (www-Skript), http://www.tu-
berlin.de/fbl/AGIW/Auditoriurn/ AntWiSys/PIV.htrn. 
24 Bounegru (wie Arun. 2). Die Arbeit von Suceveanu (wie Arun. 2) behandelt in erster 
Linie den lokalen Handel, sowie die Landwirtschaft in der Dobrogea und ist fiir diesen 
kleinen Oberblick deshalb von geringerer Bedeutung. Das von Dumitru Protase verfasste 
Kapitel „viaţă economică" im der romischen Kaiserzeit gewidmeten Band der „Istoria 
Românilor" (wie Arun. 3), Bd. II, S. 169-204 bietet nur wenig Infonnation zum Handel 
(ihm sind nur vier Seiten gewidmet) und geizt mit Literaturangaben. 
25 Wir kennen sie aus griechischen Quellen als vauKArjpot, latinisiert nauclarii oder 
navicularii. Zu den Differenzierungen siehe ausfiihrlich Bounegru (wie Arun. 2), S. 51-
59. Wie so oft in Fragen der Wirtschaftsgeschichte sind auch die materiellen 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Bezeichnungen fiir die Handelsuntemehmer 
schwierig zu bestimmen. Ausfiihrlich zum Seehandel: Jean Rouge, Recherches sur 
l'organisation du commerce maritime en Mediterranee sous l'Empire romain, Paris 
1966. 
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dennoch groBe Unterschiede und die Differenzierung ist oftmals nicht 
einfach. Mit dem Begriff vauKĂT')poc; oder navicularius, der gewohnlich 
einen solchen GroBreeder oder Charterer bezeichnet werden manchmal 
auch solche Hăndler bezeichnet, die nur liber wenige oder nur ein Schiff 
verfiigen, das sie oft selbst als Kapităn begleiteten, wie sich aus der 
Auswertung ăgyptischer Papyrii ergibt26

. Eine andere Kategorie stellen 
diejenigen Hăndler dar, die sich die Flussschifffahrt zur Aufgabe gemacht 
haben. Sie tauchen in den Quellen unter der Bezeichnung navicularii 
amnici. Kleinere See- und Flussschiffer sind uns aus den Quellen als 
nautae bekannt. Wenn wir allgemein von Hăndlem im romischen Reich 
sprechen, unabhăngig davon, ob sie im Seehandel aktiv waren oder 
Geschăfte zu Land betrieben, kann man grundsătzlich zwei Kategorien 
unterscheiden. Die einen, die sogenannten negotiatores (in den auch an 
der Schwarzmeerkilste prădominanten griechischen Quellen werden sie 
EµTTopot genannt) waren GroBkaufleute mit bisweilen enormem 
Handelsvolumen27

. Darunter angesiedelt sind diejenigen Kaufleute, die 
wir heute vielleicht als Einzelhăndler bezeichnen wilrden und die unter 
der Bezeichnung mercatores (auf Griechisch KclTTT')Ăot) bekannt sind. 
Diese letzteren hatten die unterschiedlichsten Methoden ihre Waren an 
den Mann, bzw. an die Frau zu bringen28

. Hierzu gehoren also die kleinen 
Handwerker, die ihre eigene Produktion auch direkt verkauften und die 
Krămer, die den Kleinhandel in den Siedlungen betrieben. Diese 
betrieben auch ambulanten Randei zur Versorgung lăndlicher Regionen. 

Der klassische EµTTopoc; oder negotiator war jedoch seit frilhesten 
Zeiten zunăchst einmal nur derjenige (Fem-)Hăndler, der mit seinem 
eigenen Schiff voller Waren einen Handelshafen aufsucht, dort seine 

26 Hans Hauben, An Annotated List of Ptolemaic Naukleroi with a Discussion ofBGU X 
1933, in: Zeitsclu-ift for Papyrologie und Epigraphik 8 ( 1971 ), S. 259-275. Sicherlich ist 
davon auszugehen, dass die Obergănge flie13end waren und auch mit der .Zeit sicherlich 
einige begriffliche Verschiebungen stattgefunden haben. Bounegru (wie Anm. 2), S. 56. 
27 Ein frilhes Standardwerk, das sich den romischen Handelsherren widmet, hat Vasile 
Pârvan verfasst: Die Nationalităt der Kaufleute im romischen Reiche, Breslau 1909. 
Siehe allgemein auch Otto Schlippschuh, Die Hăndler im romischen Kaiserreich in 
Gallien, Gerrnanien und den Donauprovinzen Rătien, Noricum und Pannonien, 
Amsterdam 1974. 
28 Die ist natiirlich eine sehr vereinfacher Je Darstellung. Zurecht weist Bounegru ( wie 
Anm. 2), S. 89f darauf hin, dass eine schablonenhafte Aufteilung der Kaufleute in 
Kategorien an der Realităt vorbei geht und aufgrund der nicht irnmer exakten 
Tenninologie genauer differenziert werden muss. 
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Ladung weiter verkauft und vor Ort neue Waren aufnimmt, um diese 
wieder an einen anderen Bestimmungsort oder în den Ausgangshafen 
zuriick zu befordem. In der romischen Kaiserzeit hatten die groBeren 
Kaufleute sich zu Interessensverbănden oder Vereinen 
zusammengeschlossen, sogenannten corpora oder collegia, deren 
Mitglieder gemeinsame Ziele verfolgten29

• Solche Organisationen kennen 
wir beispielsweise aus Tomis, wo uns Inschriften liber die Existenz drei 
solcher Kollegien berichten30

• Besonders interessant ist der Fall einer 
Kaufmannsgilde aus Alexandria, die hier einen Sitz hatte (oÎKoc; Twv 
'AĂE~av8p€wv )31

. Dies belegt die Bedeutung des Handelshafens am 
Schwarzen Meer und ebenso die intemationalen Aktivităten von groBen 
Handelsfirmen. Solche Hăndlervereine kennen wir aber auch aus anderen 
Gebieten des Pontos, etwa aus Nicomedia in Bithynien32

. Von den aus 
dem Westen des Reiches bekannten Hăndlerkollegien wissen wir, dass sie 
maBgeblich an der staatlich organisierten Versorgung Roms beteiligt 
waren (cura annonae) und dafiir eine Reihe von Privilegien erhielten33

. 

Fur die pontischen Hăndlerassoziationen konnen wir eine eventuelle 
Steuerbefreiung und eine Beteiligung an der offentlichen Versorgung nur 
als Vermutung vage annehmen34

. 

Neben den Handelskonsortien sind uns aber aus dem Donauraum 
auch einige Einzelpersonen aus Inschriften bekannt, die sich mit Handel 
beschăftigt haben. Abgesehen vom eminent wichtigen Hafen Tomis, von 
wo uns mehrere Hăndler oder sogar Hăndlerfamilien bekannt sind35

, gibt 
es den interessanten Fall des Aurelius Martialis, der seiner Frau in 
Viminacium (heute Kostolac, ca 1 OOkm ostlich von Belgrad) ein 

29 Diese gemeinsamen lnteressen betrafen nicht nur wirtschaftliche Aspekte, sonder auch 
gesellschaftliche und religiose. Ausfiihrlich dazu unter Beriicksichtigung 
sozialgeschichtlicher Aspekte: Koenraad Verboven, The associative order: status and 
ethos among Roman buisinessmen in Late Republic and Early Empire, in: Athenaeum 
95, 2 (2001), S. 861-93. 
30 ISM II, 60, 132 u. 153. Umfassend Bounegru (wie Anm. 2), S. 59-81. 
31 ISM II, 153. 
32 IGR III, 4. Weitere Beispiele bei Bounegru (wie Anm. 2), S. 69-72. 
33 Umfassend zum Thema annona: Peter Herz, Studien zur rornischen 
Wirtschaftsgesetzgebung: die Lebensrnittelversorgung, Stuttgart 1988 
34 Bounegru (wie Anm. 2), S. 73fu. 188 zeigt sich davon iiberzeugt. 
35 ISM II, 186, 291 u. 375. Hermogenes aus der letztgenannten Inschrift stammte aus 
Ankyra, was einmal mehr auf die internationale Verzweigung des Handels in der Region 
hindeutet. 
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Grabmonument errichten lieB36
. Er stammte eigentlich aus einer der 

bedeutendsten Italienischen Hafenstădte, nămlich aus Misenum, und hatte 
sich offenbar aus geschăftlichen Motiven in den Donauraum begeben. Die 
Inschrift bezeichnet in als nauclerus, also als GroBreeder im Seehandel. 
Dies zeigt zusammen mit archăologischen Erkenntnissen, die belegen, 
dass bisweilen auch kleinere und mittlere Seeschiffe zur Flussschifffahrt 
benutzt wurden, dass offenbar auch auf Seehandel spezialisierte Kaufleute 
an und auf der Donau aktiv waren37

• Bekannter sind uns indessen die 
kleineren Hăndler, die, nautae genannt, oft mit kleineren Schiffen die 
Fliisse befuhren und sich ganz offensichtlich auch zu Interessenverbănden 
zusammenschlossen. Ebenfalls aus Viminacium kennen wir einen C. 
Valerius Vibianus, der ein Amt innerhalb eines collegium nautarum 
begleitete38

. Aus Axiopolis (Cemavoda) ist uns inschriftlich ein 
Kollegium der nautae universi Danuvii bekannt, also ein Art „Verein der 
Donauschiffer"39

. 

Darilber hinaus haben wir auch einige lnformationen liber 
negotiatores, die sich mit dem Binnenhandel in Thrakien, Moesien und 
Dakien beschăftigten. So kennen wir einen bedeutenden Weinhăndler mit 
Namen Aurelius Sabinus, der zu Beginn des 3. Jahrhunderts 
moglicherweise sogar ein Monopol fiir den Weinexport aus den 
Provinzen an der unteren Donau besaB40

. Aus Apulum sind uns die 
negotiatores Aurelius Alexander und Aurelius Flacus bekannt, aus Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa die Herren Gaius Gaianus und Proclus 
Apollofanes41

• Mehr Namen mochte ich an dieser Stelle nicht aufzăhlen, 
zur Illustration genligen, glaube ich, die genannten. Auch die 
Kleinhăndler und Handwerker, liber die wir wegen ihres sozial 
niedrigeren Status entsprechend weniger gut informiert sind, mlissen hier 
nicht eigens behandelt werden42

. 

Wie kam aber die Ware genau von den Ausgangshăfen zu den 
Seehăfen im westlichen Schwarzmeergebiet und dann weiter zu den 

36 Inscr. Pann. Sup., 38. 
37 Bounegru (wie Anm. 2), S. 79. 
38 IMS II, 61. 
39 CIL III, 7485. 
40 IGB III, 2, 1590. Zum moglichen Monopol Bounegru (wie Arun. 2), S. 94 mit 
weiteren V erweisen. 
41 CIL III, 7761; IDR, III, 2, 203. 
42 Was sich zu dieser Gruppe sagen lăsst. hat Bounegru (wie Anm. 2), S. 100-108 
zusanunengefasst. 
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kleineren Hăfen an der Donau, um dann ilber den Landweg bis zu den 
Kleinhăndlem und zum Endverbraucher zu gelangen? Da der Landweg 
ilber weite Distanzen teuer und auch nicht ungefiihrlich war, ist es 
besonders der Seehandel, der die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich 
gezogen hat43

. Deswegen mochte ich jetzt im vorletzten Teil meines 
Vortrags noch einige Bemerkungen zur Schifffahrt und damit zu den 
Verkehrsmitteln, mit denen W aren auf dem Meer und auf Flilssen 
transportiert wurden, anschlieBen. Der blilhende Seehandel wăhrend der 
romischen Kaiserzeit konnte auf eine lange Tradition aus hellenistischer 
und republikanischer Zeit zurilckblicken, so dass sich eine Vielzahl 
unterschiedlicher Fahrzeugtypen etablieren konnte. Es wilrde zu weit 
fiihren, alle Typen von Handelschiffen in der romischen Welt und ihre 
Merkmale hier vorzufiihren44

. Ich werde mich auf einige wenige 
Exemplare von See- und Flussschiffen beschrănken und nur das Typische 
hervorheben, ohne zu sehr ins Detail zu gehen 45

. Generell kann man auch 
der Einfachheit halber sagen, dass nur wenige Schiffstypen ganz klar 
definierten Zwecken dienten. Der gleiche Typus konnte einmal 
Handelsware, ein anderes Mal Passagiere transportieren, oder auch als 
Truppentransporter fiir das Militar verwendet werden, was es den 
Historikem und Archăologen oft nicht leicht macht, Darstellungen und 
Wrackfunde richtig zu deuten46

. 

Die wahrscheinlich auch an der Kilste des Schwarzen Meeres und 
auf der Donau verwendeten Schiffe des Typs actuaria konnten 
beispielsweise sowohl fiir kommerzielle als auch fiir militărische Zwecke 
verwendet werden. Der groBte Frachtschifftyp, der wăhrend der 

43 Drexhage et al. (wie Anm. 3), S. 134-145 sehen das mittlerweile etwas anders und 
riicken von dem Pardigma, dass der Seeweg fiir den Femhandel grundsatzlich dem 
teureren Landweg vorgezogen worden sei, ab. 
44 Das Standardwerk zur antiken Seefahrt stammt von Lionel Casson, Ships and 
Seamanship in the Ancient World, Princeton 1971. Eine gute Dbersicht hat Jean Rouge, 
La marine dans l'antiquite, Paris 1975, vorgelegt, der durch viele Publikationen zur 
Seefahrt und zum antiken Randei auf sich aufmerksam gemacht hat (vgl. Arun. 25). Auf 
Deutsch ist die Einfiihrung von Olaf Hockmann, Antike Seefahrt, Miinchen 1985, 
einschlagig. Hans Diedrich L. Viereck, Die romische Flotte. Classis romana, Herford 
197 5, bietet eine Fiille interessanter Rekonstruktionen romischer Schiffe, die - betrachtet 
man den sparlichen archaologischen Befund - allerdings vielleicht manchmal etwas zu 
kiihn und phantasievoll sind. 
45 Allein fiir die Fluss-, Hafen, und Kiistenfahrt nennt Viereck 33 Schiffstypen. Viereck 
(wie Anm. 44). S. 142. 
46 Rouge (wie Anm. 44), S. 189. 
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romischen Kaiserzeit das Mittelmeer und den Pontos befuhr und keinem 
anderen Zwecke als dem Warentransport diente, war die sogenannte 
corbita. Dieser bauchige Schiffstyp, der ohne Ruder auskommen musste 
und nur durch die Kraft des Windes fortbewegt werden konnte, war in der 
Lage, Ladungen bis i.iber I OOO Tonnen fassen, hatte im Durchschnitt aber 
wohl eine Ladekapazităt zwischen 300 und 400 Tonnen. Die gro13ten 
Exemplare dieses Typs waren exklusiv fiir den Getreidetransport aus 
Ăgypten in die Hauptstadt des Reiches reservierte Superfrachter, 
immerhin verbrauchte man dort jedes Jahr bis zu 600.000 Tonnen47

. 

Ki.istensegler und kleinere Lastkăhne oder besonders fiir den Transport 
von Marmor oder Steinen vorgesehene breite Schiffe der Klasse der 
lapidariae runden das Bild der romischen Handelsmarine ab. Nati.irlich 
wurden die Gewăsser auch von vielen kleinen Fischerbooten bevolkert 
und in den Hăfen verrichteten Leichter und Schleppschiffe ihre Arbeit. 
Ich mochte mich aber hier darauf beschrănken nur noch einen Schiffstyp 
zu erwăhnen, der auch in der Flussschifffahrt hăufig zum Einsatz kam. Es 
handelt sich um Schiffe der Klasse actuariae. Dabei handelt es sich um 
einen Mischtypus, der sowohl mit Rudem, als auch mit Segeln 
ausgestattet war. Auch die Verwendung war vielfâltig. Mit diesen 
Schiffen wurde einerseits Handel getrieben, andererseits fanden sie auch 
in der Kriegsflotte Verwendung. Unsere beschrănkten Kenntnisse liber 
die Schiffe der Antike stammen aus unterschiedlichen Quellen: 
Darstellungen auf Inschriftenstelen, Altăren, Milnzbildem, 
Mosaikdarstellungen, Schiffsfunde (Unterwasserarchăologie ), auch 
experimentelle Archăologie. Die antike Seefahrt ist deshalb ein beliebtes 
Thema bei Altertumsforschem und auch bei Hobbyhistorikem und 
ehemaligen Marineangehorigen, so dass eine Vielzahl von Sach- und 
Fachbtichem zu diesem Bereich geschrieben worden sind. Dabei mochte 
ich es hier in diesem kurzen Oberblick bewenden lassen und nur noch 
einige wenige Worte zu den Hăfen und ihrer Organisation sagen. 

Die groJ3en Hăfen des romischen Reiches verfiigten i.iber ein 
ausgekltigeltes und effizientes Haferunanagement, das heute noch in 
Erstaunen versetzen kann. Nicht nur, dass Schleppkăhne bereit standen, 
um groJ3e Segler in den Hafen zu bugsieren, man verfiigte auch i.iber 
spezialisierte Hafenarbeiter, die die Ladung loschten. Sogar Ladekrăne 
wurden in bedeutenden Hăfen verwendet. Es gab dort Schiffzimmerleute 

47 Zur Bedeutung des Getreidehandels siehe Gamsey (wie Anrn. 11). Vgl. auch Viereck 
(wie Anrn. 44), S. 123. 
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(fabri nava/es), Segelmacher (velarii) und andere spezialisierte 
Handwerker und Dienstleister, wie etwa die mensores, die 
Schiffsvermesser, die den Ladeinhalt ilberprilften, damit es moglichst zu 
keinen Streitigkeiten zwischen Charterer und Schiffseigner bzw. Kapităn 
kommen konnte und Zollbet.rilgereien erschwert wurden48

. Ein Hafen wie 
Tomis, in dem - wie wir gesehen haben - mehrere Handelsgilden ihren 
Sitz hatten, gehorte zu dieser Kategorie der bedeutenden Handelshăfen, in 
denen viele Waren umgesetzt wurden49

. Die Donau als wichtiger 
Verkehrsweg verfiigte natiirlich auch liber eine Vielzahl von wichtigen 
Binnenhăfen. Diese Tatsache lăsst sich nicht nur okonomisch erklăren. 

Damit komme ich zum letzten Teii meines Vortrages: Welche 
Rolle spielte der Staat innerhalb dieses wirtschaftlichen Gefiiges? Zum 
einen war das Milităr ein ganz bedeutenden wirtschaftlicher Faktor. Im 
sind auch die meisten Donauhăfen zu verdanken, denn die Sicherung der 
Provinzen vor den nordlich der Donau gelegenen Barbarengebieten hatte 
einen hohen Stellenwert innerhalb der romischen 
Verteidigungsstrategie50

. Natiirlich war die Versorgung der Truppen und 
die Befriedigung ihrer Bediirfnisse ebenfalls ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor, so dass Garnisonen der Romer sich fast immer zu 
grol3eren Siedlungen mit eigener Infrastruktur entwickelten. 

Zum anderen gibt es Hinweise aus den Quellen, dass der romische 
Staat sehr wohl eine aktive Wirtschaftsf6rderungspolitik betrieb. 
Immerhin sorgten die romischen Kaiser fiir einen Ausbau des 
Stra13ennetzes auf schliel3lich zwischen 80-100.000 km, es wurden 
Brilcken, Hăfen und Kanăle gebaut51

. Diese Mal3nahmen lassen sich nicht 
allein durch militărische Notwendigkeiten erklăren. Es gab gerade fiir die 
in Kollegien zusammengefassten navicularii Steuerfreiheit, wenn sie 
Leistungen fiir den Staat erbrachten (zumindest im Westteil des Reiches). 
Auch wurden diejenigen durch Steuervergilnstigungen gef6rdert, die eine 
gewisse Zahl von Schiffen bauten, was eindeutig als Mal3nahme zur 
Forderung des Handels gesehen werden muss. 

48 Dafiir gab es sogar gesetzliche Regelungen, Viereck (wie Anm. 44), S. 137. 
49 Octavian Bounegru, Der westliche Pontosraum und seine Handelsbeziehungen in der 
romischen Kaiserzeit, in: Miinstersche Beitrăge zur antiken Handelsgeschichte, 19, 2 
(2000), S. 109-121. 
50 Hierzu etwa: Octavian Bounegru und Mihail Zahariade, Les forces Navales du Bas 
Danube et de la Mer Noire au Ier-Vie Siecles, Oxford 1996. 
51 Drexhage et al. (wie Anm. 3), S. 28. 
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Umgekehrt brachte der durch die pax romana gesicherte und 
. prosperierende Randei im romischen Reich auch einige handfeste 
Vorteile fiir den Staat mit sich. lch meine die Zoile und Steuem, die dem 
Fiskus zugute kamen. Die Kenntnisse, die wir liber Zoile und ihre 
Eintreibung haben, sind besonders wertvoll fiir die Wirtschaftsgeschichte. 
Zoile sind ein guter Indikator fiir wirtschaftliche Aktivităten. Auch dort, 
wo uns gesicherte Erkenntnisse fehlen, konnen wir aus der Existenz von 
Zollen auf prosperierenden Randei schlieBen. Ein gutes Beispiel ist die 
untere Donau. Nur durch Zufall erfahren wir aus einer Inschrift von 
Streitigkeiten Histrias mit dem romischen Zolleintreiber. Natlirlich war 
der Zweck der Inschrift nicht, uns liber die Existenz eines Zolls zu 
informieren, dennoch ist es gerade das, was hier interessant ist. Die 
Behorden von Histria hatten nămlich vom romischen Stadthalter ein 
Dokument erwirkt, dass ihnen aufgrund alter Traditionen kein Zoll fiir 
den Fischfang berechnet werden dtirfe. Dieses Privileg der Zollfreiheit fiir 
den Fischfang lieBen die Histrianer auf Stein meiBeln, damit fiir nicht in 
Zukunft neue Zolleintreiber und romische Beamte sich darilber hinweg 
setzen konnten52

. Wir erfahren zweierlei daraus: Erstens war die 
wirtschaftliche Grundlage der Stadt Histria offenbar der Fischfang und 
der Export von konserviertem Fisch. Zweitens gab es offensichtlich einen 
bedeutenden Zollbezirk (portorium ripae Thraciae) an der unteren 
Donau53

. Zolle wurden auf alle in den groBen und kleineren Hăfen der 
Donau umgeschlaşenen W aren, wie liberhaupt auf Schiffstransporte liber 
den Fluss erhoben 4

• Dies lăsst schlussendlich die berechtigte Vermutung 
zu, dass die Region der unteren Donau zu jener Zeit sich eines blilhenden 
Handels und wirtschaftlicher Prosperităt erfreute. 

52 Hierzu ausfiihrlich: Dionisie M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a României, 2. 
Aufl. Bucureşti 1967, S. 349-385. 
53 Immer noch das mafigebliche Standardwerk fiir das romische Zollwesen: Sigfrid J. de 
Laet, Portorium. Etude sur l'organisation douaniere chez Ies Romains, surout â l'epoque 
du Hâut-Empire, Bruges 1949 (ND New York 1975). Vgl. auch Friedrich Vittinghoff, 
s.v. portorium, RE XXII 1 (1953), Sp. 346-399. 
54 Zum ăufierst spannenden Thema des antiken Zollwesens, das besonders aus der 
Romerzeit bekannt ist, siehe etwa Hans-Joachim Drexhage, Einflilsse des Zollwesens auf 
den W arenverkehr im romischen Reich - handelshemmend oder handelsfordemd? 
MBAH XII, 2 (1994), S. 1-15, siehe auch den Oberblick bei Drexhage et al. (wie Anrn. 
3), S. 145-147 sowie Claude Nicolet, Censeurs et publicains. Economie et fiscalite dans 
la Rome antique, Paris 2000. Zu Zollen in der klassischen Epoche der griechischen 
Poleis siehe Rubel (wie Anrn. 11) mit weiterer Literatur. 
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RĂZBOIUL ROMANO-GOTIC DIN ANII 367-369 

ALEXANDRU MADGEARU 

1. Preliminarii 
Conflictele dintre Imperiul Roman şi goţii care se aşezaseră în sudul 

Ucrainei, Moldova şi estul Munteniei după mijlocul secolului al III-lea au 
fost temporar încheiate prin victoria lui Constantin cel Mare din anul 332. 
Încă din anul 328, Constantin cel Mare cucerise un teritoriu din sudul 
Olteniei, care a fost legat de imperiu prin podul de la Oescus-Sucidava. În 
nord, acest teritoriu reintrat sub autoritatea imperiului şi inclus în Dacia 
Ripensis se întindea cel puţin până la Romula (a fost reparat şi drumul de 
la Sucidava până acolo). Teritoriul de la est de Limes Transalutanus a fost 
lăsat după 332 sub stăpânirea goţilor 1 • Goţii din Muntenia şi Moldova 
până la Prut făceau parte din grupul tervingilor (ceea ce însemna „oamenii 
pădurilor"), iar cei care trăiau între Prut şi Nipru din cel al greuthungilor 
(„locuitorii stepei"f Aria de răspândire a celor două grupuri corespunde 
în linii mari cu cea a culturii Sântana de Mureş-Cerneahov, care s-a 
format pe la sîarşitul secolului al III-lea (printre purtătorii ei se mai 
numărau sarmaţii şi dacii liberi)3

. Alt grup germanic a fost cel al taifalilor, 
care s-au instalat mai întâi în nordul Moldovei şi apoi s-au aşezat în vestul 

1 O. Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii în Dacia traiană sud-carpatică (sec. I/I
X!), Craiova, 1976, p. 26-28; D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1978, p. 416-423. 
2 H. Wolfram, History of the Goths, Berkeley, 1988, p. 24-25; V. Bierbrauer, 
Archiiologie und Geschichte der Goten vom 1.-7. Jahrhundert. Versuch einer Bilanz, 
„Friihmittelalterliche Studien. Jahrbuch des Instituts filr Friihrnittelalterforschung der 
Universitiit Milnster", 28, 1994, p. 131. 
3 Vezi în special studiile din volumul Die Sîntana de Mureş-Cernjachov-Kultur. Akten 
des lnternationalen Kolloquiums in Caputh von 20 bis 24 Oktober 1995, hrsg. von. G. 
Gomolka-Fuchs, Bonn, 1999, precum şi: F. Petrescu, Repertoriul monumentelor 
arheologice de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de pe teritoriul României, Bucureşti, 
2002; I. Ioniţă, Sântana-de-Mureş-Cernjachov-Kultur, în Reallexikon der germanischen 
Altertumskunde begrilndet von Johannes Hoops, voi. 26, Berlin-New York, 2004, p. 
445-455. 
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Munteniei4
. Prin tratatul de pace din 332, goţii tervingi au devenit 

foederati (aliaţi ai imperiului), cu obligaţia de a pune la dispoziţie 

luptători în caz de război. Goţilor le-a fost recunoscută stăpânirea asupra 
regiunilor nord-dunărene unde se instalaseră, cu condiţia respectării păcii. 
De asemenea, ei primeau subsidii anuale, iar comerţul urma să se 
desfăşoare liber5

. 

Pentru a fi supravegheată regiunea din afara imperiului care a ajuns 
să fie denumită Gothia, armata romană avea la dispoziţie capetele de pod 
de la D~hne6, Piua Pietrei (la gura Ialomiţei) şi Barboşi (la gura 
Siretului) . Tot sectorul Dunării de Jos situat în dreptul Gothiei a devenit 
în 335 o structură militară aparte (extinsă pe ambele maluri ale fluviului), 
denumită Ripa Gothica, în fruntea căreia a fost numit comandant nepotul 
lui Constantin cel Mare, Dalmatianus, care avea titlul de Caesar8

• Limita 
de nord a acestui teritoriu era valul de pământ cunoscut sub numele de 
Brazda lui Novac de Nord. Datarea acestei fortificaţii lineare care începe 
la Hinova şi ajungea în zona gurii Siretului (partea de est nu mai există) a 
comportat multe discuţii printre arheologi. Subiectul de care ne ocupăm 
aici nu ne permite să insistăm asupra acestei chestiuni. De aceea, amintim 
doar că opiniile mai vechi referitoare la construirea valului în epoca 
romană timpurie sunt contrazise de cercetările mai recente, care îl datează 
în epoca lui Constantin cel Mare. Poziţia valului nu ar_ fi avut nici un sens 

4 Gh. Diaconu, Despre taifali în lumina cercetărilor arheologice (aspectul Târgşor
Olteni), SCIVA, 15, 1964, 4, p. 467-484; V. Mihăilescu-Bârliba, Noi date privind 
cultura tumulilor carpatici în România, SCIVA, 48, 1997, 4, p. 309-339; H. Wolfram, 
History ... , p. 91-92. 
5 E. Chrysos, Gothia Romana. Zur Rechtslage des Făderatenlandes der Westgoten im 4 
Jh., „Dacoromania. Jahrbuch fiir ostliche Latinităt", l, 1973, p. 52-64; I. Barnea, O. 
Iliescu, Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982, p. 118-119; B. Brockmeier, Der GrojJe 
Friede 332 n. Chr. Zur AujJenpolitik Konstantins des GrojJen, „Bonner Jahrbiicher'', 187, 
1987, p. 79-100; H. Wolfram, History„., p. 60-62; P. Heather, Goths and Romans, 332-
489, Oxford, 1991, p. 108-115. 
6 Pentru localizarea fortificaţiei Dafne, vezi discuţia de mai jos. 
7 Pentru Piua Pietrei, I. Barnea, O. Iliescu, Constantin„., p. 117. Pentru Barboşi, A. 
Madgearu, The Placement of the Fortress Turris (Procopius, „Bell. Goth. ",III. 14. 32-
33), „Balkan Studies", 33, 1992, 2, p. 203-208; Idem, The 6th Century Lower Danubian 
Bridgeheads: Location and Mission, „Ephemeris Napocensis;', 13, 2003 (2005), p. 301-
304. 
8 E. Chrysos, Ripa Gothica and Litus Saxonicum, în W. Pohl, I. Wood, H. Reimitz (ed.), 
The Transformation of Frontiers /rom Late Antiquity to the Carolingians, Leiden, 
Boston, 200 l, p. 69-72. Denumirea apare în Anonymus Valesii, 35 (FHDR, II, p. 49). 
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în timpul provinciei Dacia, când ea era apărată de cele două limes-uri cu 
direcţia nord-sud. În schimb, amplasarea de-a lungul Dunării se potriveşte 
cu situaţia strategică din epoca lui Constantin cel Mare9

. În Moldova, 
limita de nord a Ripei era dată probabil de valul de pământ dintre Vadul 
lui Isac (pe Prut) şi Tatarbunar10

. 

În adâncimea acestei Ripa Gothica a fost construit castrul de la 
Pietroasele, situat pe linia Brazdei lui Novac de Nord (este posibil să fi 
fost reconstruit un castru din epoca lui Traian). Trupele dislocate acolo 
aparţineau legiunii XI Claudia de la Durostorum. Castrul a fost abandonat 
cândva în timpul lui Constantius II (337-361) şi cedat goţilor. Recent s-a 
demonstrat că tehnica şi materialele folosite acolo sunt romane, dar că 
interiorul nu este obişnuit pentru un castru, deoarece cuprinde 
semibordeie şi locuinţe de suprafaţă, iar în necropolă sunt înmormântaţi 
goţi cu arme în inventar. Fortificaţia de la Pietroasele era acel „oraş" al 
goţilor menţionat în Actul Martiric al Sfăntului Sava (referitor la 
persecuţia creştinilor din Gothia din anul 372) 11

. În regiunea Buzăului a 
existat, aşadar, unul dintre centrele de putere ale goţilor tervingi, aliaţi ai 
Imperiului Roman. 

Cu excepţia unor raiduri izolate şi a unei anumite încordări a 
relaţiilor în anii 350, pacea dintre romani şi goţi a durat 35 de ani. 
Întreruperea ei a fost provocată în mod paradoxal toc~ai de către 
existenţafoedus-ului din 332. În virtutea acestui tratat, goţii au fost atraşi 
în războiul civil declanşat de Procopius contra lui Valens (364-378), un 
împărat care a devenit de la bun început nepopular din cauza politicii 
fiscale dure. Acest Procopius era văr după mamă al fostului împărat Iulian 
şi afirma că este succesor legitim, numit de Iulian. Adevărul este că 
Valens nu făcea parte din dinastie, astfel că Procopius avea dreptate să 
pretindă puterea imperială. Procopius s-a proclamat împărat la 

9 C. Croitoru, Fortificaţii liniare romane în stânga Dunării de Jos (secolele I-IV p. Chr.) 
(I), Galaţi, 2004, p. 40-55. 
10 I. Ioniţă, Din istoria şi civilizaţia dacilor liberi. Dacii din spaţiul est-carpatic în 
secolele II-IV e.n., Iaşi, 1982, p. 46-50; C. Croitoru, Fortificaţii ... , p. 90-107. 
11 Gh. Diaconu, M. Tzony, M. Constantinescu, V. Drâmbocianu, L'ensemble 
archeologique de Pietroasele, „Dacia", NS, 21, 1977, p. 219-220; Al. Popa, Cu privire 
la problema aşezărilor fortificate din aria culturii Sântana de Mureş-Cernjahov, 

„Mousaios", 5, 1999, p. 58-59; Idem, Romains ou Barbares? Architecture en pierre dans 
le Barbaricum a l'epoque romaine tardive (sur le materiei archeologique du Nord-Ouest 
du Pont Euxin), Chişinău, 2001, p. 66-69. 
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Constantinopol la 28 septembrie 365 şi a declanşat un război civil. 
Rebeliunea a durat până la mijlocul anului 366 şi s-a manifestat mai ales 
în dioceza Thracia, precum şi în provinciile Asia şi Bithynia. La ea au 
participat atât militari, cât şi civili, care sufereau din cauza fiscalităţii 

excesive. Goţii, care erau aliaţi ai Imperiului Roman, au intrat în conflict 
de partea lui Procopius, pe care îl considerau legitim, ca membru al 
dinastiei constantiniene; în plus, Procopius controla pe moment regiunile 
din apropierea Gothiei. Pe baza tratatului din 332, Procopius a solicitat 
sprijin militar din partea conducătorului got Athanaric (acesta spera 
probabil că va beneficia de condiţii mai avantajoase în relaţiile cu 
Imperiul Roman, dacă Procopius va învinge). De fapt, goţii se pregăteau 
oricum să atace, fapt cunoscut de către Valens, care a ordonat refacerea 
unor fortificaţii de pe limes încă din vara anului 365, înainte de revolta lui 
Procopius. El intenţiona să-i atace pe goţi, iar sprijinul oferit de aceştia lui 
Procopios i-a oferit pretextul 12

• 

Valens a reuşit, destul de greu, să-l înfrângă pe Procopius, care a 
fost capturat şi ucis în 27 mai 366, iar cei 3000 de goţi (10.000, potrivit 
lui Zosimos), plecaţi prea târziu, au fost înfrânţi, luaţi prizonieri şi aşezaţi 
sub supraveghere în fortificaţiile de la Dunăre13 . După victoria contra lui 
Procopius, în Gothia a fost trimis comandantul cavaleriei (magister 
equitum) Victor, pentru a cere socoteală de cele întâmplate. Conducătorul 
(care nu este numit nici de către Ammianus Marcellinus, nici de către 
Zosimos, dar care era cu siguranţă Athanaric) i-a arătat o scrisoare din 
partea lui Procopius în care acesta susţinea că este împărat legitim; el 
considera că goţii trebuie să fie iertaţi, fiindcă au acţionat conform 
tratatului din 332 şi cerea restituirea ostaticilor. Evident, Athanaric avea 
dreptate, dar, după cum afirma Ammianus Marcellinus, împăratul „a 
socotit neserioasă scuza". 14 Valens ştia oricum ce motiv puteau invoca 

12 Ammianus Marcellinus, Istorie romană, XXVI. 6. 11 (trad. D. Popescu, Bucureşti, 
1982, p. 420); H. Wolfram, History ... , p. 65; P. Heather, Goths ... , p. 116; Th. S. Bums, 
Barbarians within the Gates of Rome: A Study of Roman Military Policy and the 
Barbarians, ca. 375-425 A. D., Bloomington, 1994, p. 5-9. 
13 Ammianus Marcellinus, XXVI. 6-9 (trad. D. Popescu, p. 446); Eunapios, frg. 37 
(FHDR, II, 239); Zosimos, IV. 7, IO (FHDR, II, 309); N. Lenski, Failure of Empire: 
Valens and the Roman State in the Fourth ;entury A.D., Berkeley, 2002, p. 68-84, 116. 
14 Ammianus Marcellinus, XXVII. 5. I, 2; U. Wanke, Die Gotenkriege des Valens: 
Studien zu Topographie und Chrono/ogie im unteren Donauraum von 366 bis 378 n. 
Chr., Frankfurt am Main, 1990, p. 79. 
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goţii pentru acordarea ajutorului militar lui Procopius. De aceea, misiunea 
lui Victor era inutilă dacă urmărea doar aflarea motivului pentru care goţii 
au acţionat aşa. Credem că de fapt comandantul cavaleriei a fost trimis 
pentru a evalua capacitatea militară a goţilor15 . Războiul era oricum decis, 
şi chiar şi goţii erau conştienţi de asta, după cum aflăm de la Ammianus 
Marcellinus. După primirea raportului lui Victor, împăratul a apreciat că 
situaţia este suficient de gravă, astfel că a amânat reluarea conflictului cu 
Persia şi, în iama 366-367, a început pregătirea unui război contra goţilor. 

Izvoarele referitoare la acest conflict sunt foarte sumare. Cel mai 
important, istoria lui Ammianus Marcellinus, îl tratează într-un singur 
capitol, nu prea mare. În comparaţie cu modul foarte detailat în care este 
relatat războiul cu Persia, cel cu goţii este foarte concis prezentat, fără 
precizări geografice clare. Al doilea izvor narativ, mai târziu, este istoria 
lui Zosimos. El completează descrierea primei campanii, dar o omite pe a 
doua 16

• Alte informaţii provin din două discursuri ale retorului 
Themistios. Natura acestor texte laudative nu permite un spor deosebit al 
informaţiilor; totuşi, ele au păstrat date preţioase despre urmările 
conflictului. Actele legislative emise de Valens în perioada prezenţei sale 
în zona de conflict dezvăluie, prin menţionarea datei şi locului, urmărirea 
mişcărilor împăratului. Cu toată această sărăcie a surselor, prin 
exploatarea lor la maximum se poate ajunge la o reconstituire 
satisfăcătoare a conflictului şi a consecinţelor acestuia. 

2. Prima campanie (vara anului 367) 
Oraşul Marcianopolis (Devnja) a fost ales ca loc de concentrare a 

trupelor. Reşedinţa provinciei Moesia Secunda avea o poziţie strategică 
importantă, pentru că acolo se intersectau drumurile Nicopolis ad lstrum
Odessos şi Durostorum-Mesembria. În secolul al IV-lea, oraşul devenise 
unul dintre cele mai importante din dioceza Thracia, poate chiar cel mai 
mare, după cum afirma Zosimos (IV. 10). Marcianopolis a fost baza de 
plecare şi cu ocazia campaniei lui Constantin cel Mare din 332. Probabil 
că Valens a intenţionat să urmeze acelaşi itinerar ca şi Constantin, în 
speranţa că va fi şi el victorios. El l-a trimis la Marcianopolis pe prefectul 

15 Cum presupune şi H. Elton, Waifare in Roman Europe, AD 350-425, Oxford, 1996, p. 226. 
16 Pentru datarea relatării lui Zosimos, vezi M. Zahariade, Ammianus Marcellinus 
(27.5.2), Zosimos (4.11) şi campania lui Valens din anul 367 împotriva goţilor, SCIVA, 
34, 1983, 1, p. 57-69. 
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pretoriului Auxonius, recent numit tocmai pentru a se ocupa de pregătirile 
de război. Auxonius a coordonat asigurarea logistică a campaniei, prin 
colectarea judicioasă a dărilor şi prin organizarea aprovizionării cu hrană 
a militarilor. Pe Marea Neagră şi apoi pe Dunăre au fost transportate, cu 
un mare număr de corăbii, provizii care au fost depozitate în mai multe 
fortificaţii de pe Dunăre, unde acestea să poată fi distribuite trupelor. 17 Pe 
la începutul lunii mai 367, Valens în persoană a ajuns la Marcianopolis. În 
ziua de 3 mai, el îi dădea un ordin lui Auxonius chiar de acolo 1 

• Nu se 
cunosc efectivele corpului expediţionar, dar pregătirile atât de intense 
sugerează o mare concentrare de trupe. Ammianus Marcellinus spunea că 
au fost adunate armatele într-una singură, 19 iar Zosimus preciza că la 
ofensivă au participat şi soldaţii „care păzeau Istrul"20

, adică trupele de 
limitanei, care s-au adăugat la armata comitatensis. 

La 30 mai, Valens încă se mai afla la Marcianopolis21
• Deşi sursele 

nu o spun, se poate presupune că timp de circa o lună el a pregătit atacul 
şi a urmărit în ce măsură se execută aprovizionarea corpului expediţionar. 
Probabil că nu mult timp după 30 mai a fost declanşat atacul, deoarece o 
întârziere ar fi însemnat desfăşurarea ofensivei în perioada cea mai 
călduroasă a anului. De la Marcianopolis s-a mărşăluit spre Dunăre, pe 
drumul care la Zaldapa (Abrit) se bifurca spre Durostorum şi Tropaeum 
Traiani. Fluviul a fost traversat pe un pod de vase, situat lângă fortificaţia 
denumită Daphne. 22 Deoarece armata nu a trecut Dunărea pe la Oescus
Sucidava, s-a dedus că podul de acolo nu mai funcţiona23 . Este o ipoteză 
care însă nu poate fi confirmată. Ruinarea podului (care era legat organic 
de cetate printr-un fel de pasarelă, descoperită recent)24 în mai puţin de 

17 Zosimos, IV. 10; 8. Gerov, Marcianopolis im Lichte der historischen Angaben und 
der archiio/ogischen, epigraphischen und numismatischen Materielien und 
Forschungen, „Studia Balcanica, 10. Recherches de geographie historique", Sofia, 1975, 
p. 66; N. Lenski, Failure„„ p. 127. 
18 Codex Theodosianus, 7. 4. 15. 
19 Ammianus Marcellinus, XXVII. 5. 2. 
20 Zosimos, IV. 11. 
21 Codex Theodosianus, l l. 17. l. 
22 Ammianus Marcellinus, XXVII. 5. 2-3. 
23 D. Tudor, Oltenia„„ p. 422; N. Lenski, Failure„„ p. 125; M. Kulikowski, Rome's 
Gothic Wars. From the Third Century to A/arie, Cambridge, 2007, p. 116. 
24 P. Gherghe, L. Amon, L. Petculescu, Corabia, jud. Olt [Sucidava}. Punct: Celei, în 
Cronica cercetări/or arheologice din România. Campania 2005, Constanţa, 2006, p. 
139-140 (nr. 64). 
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patru decenii, în condiţiile în care la Sucidava se afla o garnizoană, este 
greu de admis. Deplasarea de la Marcianopolis la Oescus ar fi presupus 
un marş prea îndelungat, astfel că Valens a ales să treacă Dunărea 

printr-un punct mai apropiat de centrul de putere gotic. Pe de altă parte, în 
ipoteza că podul de la Oescus-Sucidava mai era încă funcţional, se poate 
presupune că goţii s-ar fi aşteptat ca pe acolo să traverseze Dunărea 
armata romană. Instalarea unui pod de vase în alt punct avea în acest caz 
scopul surprinderii inamicului. 

Deoarece identificarea fortificaţiei Daphne este esenţială pentru 
reconstituirea traseului campaniei armatei romane la nord de Dunăre, vom 
examina în continuare această chestiune, reluând consideraţiile din două 
studii anterioare25

. Ammianus Marcellinus afirma că Valens „şi-a strâns 
armatele într-una singură, aşezându-şi tabăra în apropierea fortificaţiei 

numită Daphne. Pe un pod de vase, pe care l-a făcut fără să întâmpine 
vreo rezistenţă, a trecut fluviul Istru" (pubiscente vere quaesito in unum 
exercitu, prope Dafnen nomine munimentum est castra metatus, ponteque 
contabulato supra navium foros flumen transgressus est Histrum 
resistentibus nullis)26

. Singurul izvor care mai menţionează fortificaţia 
Daphne este Procopius din Caesarea. Potrivit acestuia, Constantin cel 
Mare a construit Daphne în faţa oraşului Transmarisca (Turtucaia). 
Iustinian a reconstruit-o, deoarece a considerat că este bine să apere 
Dunărea din ambele părţi27 • Numele Daphne este grecesc şi înseamnă 
„victorie" (un sens figurat al cuvântului „laur"). Nu este singurul caz când 
o fortificaţie a primit un nume alegoric care comemorează o victorie. De 
exemplu, în provinciile dunărene sunt cunoscute Nicopolis ad Istrum şi 
Tropaeum Traiani, ambele fondate de Traian în amintirea războaielor 
dacice. Deoarece se află la Dunăre, se poate admite că numele Daphne 
aminteşte victoria lui Constantin cel Mare contra goţilor din 332 şi, mai 
precis, locul pe unde a avut loc o traversare a Dunării. Numele real al 
fortificaţiei era Daphne, nu Constantiniana Daphne, aşa cum s-a 
considerat multă vreme. Monedele de aur comemorative cu legenda 
Constantiniana Dafne nu au nici o legătură cu fortificaţia (ele au fost 

25 A. Madgearu, Three problems of historical geography: Dafne, Montes Serrorum and 
Caucaland, „Etudes Balkaniques", 36, 2000, 3, p. 132-143; Idem, The 6th Century„„ p. 
299-301. 
26 Ammianus Marcellinus, XXVII. 5. 2-3. 
27 De Aedificiis, IV. 7. 7. · 
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emise pentru victoria de la Chrysopolis contra lui Licinius)28
. 

Din relatarea lui Anunianus Marcellinus pare să reiasă că fortificaţia 
era pe malul de sud al Dunării, în timp ce Procopius scrie clar că Daphne 
era plasată pe malul de nord, în faţa Transmariscăi. Amplasarea obişnuită, 
susţinută de mulţi istorici, este lângă Olteniţa, în zona satelor Ulmeni şi 
Spanţov. După cum s-a observat, prope Dafnem poate fi înţeles şi ca o 
referire la un punct plasat faţă în faţă cu Daphne. Deci, textul lui 
Ammianus Marcellinus nu se opune unei localizări pe malul de nord29

. 

Existenţa a două unităţi militare în armata comitatensis denumite 
Dafnenses se poate explica printr-un transfer ulterior din armata de pe 
limes în armata comitatenses (intervenit după abandonarea capului de pod 
petrecută probabil după 337)30

. 

Râul Argeş a distrus o mare parte a terenului din zona gurii sale, dar 
unele vestigii mai persistau în anii '70. O fotografie aeriană arată 

existenţa unei fortificaţii la sud de fostul sat Tăuşanca (acum în Ulmeni, 
jud. Călăraşi), într-o zonă inundabilă (folosită pentru cultura de orez). 
Forma şi dimensiunile sale (un dreptunghi de 11 O x 80 m orientat cu 
laturile mari pe N-S) se potrivesc cu o fortificaţie precum Daphne31

• Din 
păcate, acest monument este pierdut pentru totdeauna32

• La sud-est de 
Ulmeni se află localitatea Grădiştea, denumită acum Cetatea Veche. La 
Curcani ( 15 km. NV), au fost cercetate două aşezări şi un mormânt 
aparţinând culturii Sântana de Mureş-Cerneahov. Pe lângă obişnuita 

ceramică de secol IV, s-au mai descoperit un castron cu inscripţia incizată 

28 1. Bamea, O. Iliescu, Constantin ... , p. 136-139. 
29 Gr. Tocilescu, Monumentele epigrafice şi sculpturali ale Museului Naţional de 
Antichităţi din Bucureşti, I, Bucureşti, 1908, p. 180; C. Patsch, Beitrăge zur Volkerkunde 
von Siidosteuropa, III. Die Vălkerbewegung an der unteren Donau in der Zeit von 
Diokletian bis Heraklius. I. Teii: Bis zur Abwanderung der Goten und Taifalen aus 
Transdanuvien, „Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, 
Philosophisch-Historische Klasse", 208, 1929, 2, p. 21; D. Hoffmann, Die spătrămische 
Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum, Dilsseldorf, 1969, I, p. 226; II, p. 142, nota 
243; M. Zahariade, Constantini Dafnenses şi Balistarii Dafnenses, SCIVA, 28, 1977, 3, 
p. 396; Idem, Ammianus ... , p. 63-64; Idem, Moesia Secunda, Scythia şi Notitia 
Dignitatum, Bucureşti, 1988, p. 87-88; H. Wolfram, History ... , p. 61, 67. 
30 D. Hoffmann, Die spătrămische„., I, p. 226; M. Zahariade, Constantini..., p. 391-394. 
31 M. Rada, Daphne şi Marisca ?, ,,Analele Institutului de geodezie, fotogrammetrie, 
cartografie şi organizarea teritoriului'', Bucureşti, 2, 1980, p. 65-69. 
32 AL Bamea a vizitat locul cu mai mult timp în urmă, observând că vestigiile au fost 
distruse de cultura de orez. Îi sunt recunoscător pentru informaţie. 
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MITIS, o monedă de bronz de la Licinius şi cărămizi cu urme de mortar 
luate dintr-o construcţie romană. Autorii cercetării au presupus că Daphne 
se afla la Curcani. Punctul are legătură vizuală cu Transmarisca33

. În plus, 
două monede de aur de la Iovianus (363-364) şi Valens au fost 
descoperite la Curcani, din nefericire nu în cursul săpăturilor 

arheologice34
. Aceste monede pot atesta o prezenţă militară romană în 

epoca lui Valens. (Monedele de aur sunt foarte rare în această perioadă în 
Muntenia şi ele pot proveni din plăţile făcute militarilor). Totuşi, Curcani 
este prea departe de Dunăre. Materialul de construcţie a fost poate luat 
dintr-o fortificaţie situată îri apropiere, adică posibil de la Daphne. 

33 B. Mitrea, C. Deculescu, Unele descoperiri arheologice de la Curcani (r. Olteniţa), 
SCIV, 17, 1966, 3, p. 538-548; C. Deculescu, Unde a/ost „Constantiniana Daphne"?, 
„Magazin istoric'', 3, 1969, 11 (32), p. 45-47. 
34 C. Preda, ·Circulaţia monedelor romane postaureliene în Dacia, SCIV A, 26, 1975, 4, 
p. 465; V. M. Butnariu, Monedele romane postaureliene în teritoriile carpato
dunăreano-pontice (275-491) (!/). Perioada 324-383, ArhMold, 12, 1988, p. 154, nr. 
62. 
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Legendă: 1- Poziţia probabilă a cetăţii Daphne; 2- Transmarisca; 3- castrul 
de la Pofarevo; 4- Nigriniana; 5- Candidiana; 6- aşezarea de la Curcani. 
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Daphne nu era singura fortificaţie romană de secol IV din zonă. O 
cărămidă cu stampila MAXEN(tius), care se datează în timpul lui 
Constantius II s-a descoperit între satele Ando lina şi Vărăşti (circa 20 km. 
la est faţă de Ulmeni)35

. Aceasta indică o activitate constructivă militară 
în zonă, în perioada funcţionării Ripei Gothica. În apropiere, la Ciocăneşti 
(punctul Grindul Comorii, situat la 4-5 km nord de Dunăre), au fost 
identificate la sîarşitul secolului al XIX-lea urmele unei fortificaţii care 
avea latura de vest de 60 m, iar cea de nord de cel puţin 30 m36

. Este 
posibil să fie vorba de alt cap de pod roman. Ca şi la Tăuşanca-Ulmeni, 
zona a fost distrusă de lucrările hidrotehnice făcute în anii '60, când a fost 
asanat lacul Boian. 

Petre Diaconu a propus o soluţie diferită, considerând că Daphne 
era noul nume dat de Constantin cel Mare cetăţii Sucidava (Izvoarele sau 
Pârjoaia, jud. Constanţa) şi că Procopius a confundat această Sucidava 
dobrogeană cu Sucidava nord-dunăreană (Celei). Argumentul său 

principal este absenţa mărturiilor arheologice pentru o fortificaţie romană 
lângă Olteniţa37 . Am văzut însă că unele urme există. Mai interesantă este 
observaţia că Daphne trebuia să se afle pe cea mai scurtă cale între 
Marcianopolis şi Gothia. Acesta ar fi un argument foarte serios pentru 
Sucidava, care era un vad important. Totuşi, nu există nici o dovadă 
asupra schimbării numelui Sucidava în Daphne. O ofensivă prin 
Sucidava-Izvoarele ar fi fost foarte dificilă, deoarece ar fi fost îndreptată 
prin Bărăgan - o zonă de stepă fără apă. Cele mai bune căi către centrul 
gotic din Buzău erau valea Ialomiţei (aflată în faţa vadului de la Carsium
Hârşova), precum şi valea Mostiştei. Descrierea mediului geografic făcută 
de Zosimos în relatarea expediţiei din 367 se potriveşte foarte bine cu 

35 M. Zahariade, C. Muşeţeanu, C. Chiriac, Noi descoperiri epigrafice pe limesul 
Dunării de Jos, „Pontica", 14, 1981, p. 255-256. 
36 Biblioteca Academiei Române, mss.rom. 5137, f. 177 (scrisoare trimisă lui Grigore 
Tocilescu de către un inspector şcolar în 1894, în care se afirmă că au fost făcute săpături 
acolo). Un învăţător din Ciocăneşti care a răspuns la chestionarul trimis de N. 
Densuşianu în 1893 scria că fortificaţia are laturile de circa 40 m. (Biblioteca Academiei 
Române, mss.rom. 4546, f. 188). R. Vlădescu-Vulpe, Materiale istorico-arheologice 
pentru harta arheologică a României ridicată de Direcţia Muzeului Naţional de 
Antichităţi. I. Regiunea Mostiştea-Călăraşi, „Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Istorice'', 17, 1924, p. 86 a observat în 1923 că locul este acoperit cu aluviuni şi 
vegetaţie. 
37 P. Diaconu, Sur l'emplacement de l'ancienne Daphne, „Studia Balcanica", 10, 1975, 
p. 88-93. 
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zona mlăştinoasă şi împădurită a Mostiştei38 . 
Cele mai multe dintre puţinele monede romane descoperite în 

Muntenia datate între 367-375 se află pe un traseu care sugerează un trafic 
dinspre văile Argeşului şi Mostiştei spre regiunea Buzăului. Aceasta era 
una dintre căile de contact dintre centrul de putere gotic de la Pietroasele 
şi Imperiu, şi de aceea tot pe acolo a înaintat armata lui Valens în 367. 
Monedele sunt următoarele: 
-1 solidus de la Iovianus (363-364) şi 1 solidus de la Valens (364-378) la 
Curcani, jud. Călăraşi; 
- 1 siliqua de la Valens (367-375) în aşezarea gotică de lângă castrul 
Pietroasele, jud. Buzău; 
- 2 monede de bronz de la Valentinianus I (364-375) şi 1 de la Valens 
(367-375) la Bucureşti; 
- 1 monedă de bronz de la Valens (364-378) la Dridu-Metereze, jud. 
Ialomiţa, probabil dintr-un mormânt din secolele XII-XIII (recuperată 

probabil din zonă şi depusă ca obol); 
- I monedă de bronz de la Gratianus (367-375) la Ion Roată, jud. 
Ialomiţa; 

- 1 monedă de bronz de la Valens (367-375) la Novaci, jud. Giurgiu; 
- 1 monedă de bronz de la Procopius (365-366), 6 de la Valentinianus I 
(364-367), 1 de la Valentinianus I (367-375), 4 de la Valens (364-367) din 
locuri necunoscute din jud. Buzău; 
- un tezaur de 46 de monede de argint (siliquae) emise în 364-367, 
descoperit undeva în zona Gurii Ialomiţei39 . 

38 M. Zahariade, Ammianus ... , p. 61-63. 
39 V. M. Butnariu, Monedele ... , p. 152 (nr. 27, 29), 154 (nr. 62), 157 (nr. IO 1 ), 158 (nr. 
127), 159 (nr. 139); C. Deculescu, Date noi asupra tezaurului de la Gura Ialomiţei, 
BSNR, 70-74, 1976-1980 (1981), nr. 124-128, 227-230; E. Nicolae, A. Popescu, 
Descoperiri monetare de la Dridu, jud. Ialomiţa, BSNR, 88-89, 1994-1995 (1998), nr. 
142-143,p.261,263. 
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În concluzie, amplasarea cetăţii Daphne la Grădiştea de la sud-est 
de Ulrheni pare să fie cea mai bună soluţie. Această fortificaţie dispărută 
se afla în contact vizual cu trei castre situate la est de Transmarisca. 
Atunci când Procopius a poziţionat Daphne, el . a luat ca reper 
Transmarisca pentru că era vorba de o localitate mai importantă. În 
realitate, în faţa acestui oraş nu era decât gura Argeşului (Marisca). Cele 
trei castre, care existau în secolul al IV-lea, erau situate la Pozarevo 
(punctul Postat), Doino Rjachovo (punctul Ljaskovec) şi Malăk-Preslaveţ. 
Numele primului dintre ele nu este cunoscut; următoarele două au fost 
identificate cu Nigriniana şi Candidiana 40

. Podul de vase a fost făcut, 

40 R. Ivanov, Der Limes von Dorticum bis Durostorum (1 .-6. Jh.) - Bauperioden des 
Befestigungssystems und archiiologische Ergebnisse 1980-1995, în Roman Limes on the 
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aşadar, nu la Transmarisca, ci la Nigriniana sau Candidiana. 
Traversarea Dunării de către armata lui Valens prin acest punct 

indică intenţia înaintării pe valea Argeşului sau pe valea Mostiştei. Este 
adevărat că drumul cel mai scurt către castrul Pietroasele era pe valea 
Buzăului, adică pornind dintr-un punct de pe limes care poate fi căutat 
între Dinogetia şi Carsium, dar şi lacul Mostiştea era legat de Dunăre 
printr-un braţ folosit pentru navigaţie până în evul mediu. Acest braţ 
începea la vest de Călăraşi, trecea pe la Ciocăneşti şi prin lacul Boian şi 
atingea lacul Mostiştea la Mănăstirea41 . Valea Mostiştei a fost utilizată în 
antichitate şi evul mediu ca o cale de acces spre Prahova şi Buzău42 . O 
analogie este oferită de una dintre direcţiile de marş din timpul primului 
război daco-roman. De la Durostorum, corpul de armată a înaintat pe 
valea Mostiştei şi apoi pe valea Ialomiţei, către cetăţile dacice de la 
Tinosul, Gura Vitioarei, Făget şi Homorâciu, situate pe drumul spre 
trecătoarea Bratocea 43

. 

După traversarea Dunării, armata romană a constatat că goţii au 
evacuat câmpia şi s-au refugiat în Montes Serrorum, care, după cum 
spunea Ammianus Marcellinus, erau stâncoşi (arduos) şi accesibili numai 
pentru cunoscători (inaccessos nisi perquam gnaris). Deoarece goţii ştiau 
că războiul este iminent, ei au avut timp să pregătească retragerea din faţa 
inamicului, cu care nu se puteau confrunta în câmp deschis din cauza 
disproporţiei de forţe. Tactica aplicată a condus la uzura forţelor romane, 
care s-au rezumat la operaţiuni de scotocire în zona de baltă şi în câmpie. 
Acestea nu au avut nici un rezultat decisiv, căci trupele comandate de 
magister peditum Arintheus (comandantul infanteriei) nu au reuşit decât 
să captureze pe unii dintre goţii care nu apucaseră să se refugieze şi care 
atacau pe furiş în bălţile şi pădurile din lunca Dunării şi de pe valea 

Middle and Lower Danube (Cahiers des Portes de Fer, Monographies 2), ed. by P. 
Petrovic, Belgrade, 1996, p. 169-170; I. Petkov, Le role de Transmarisca dans le limes 
de Bas-Danube, în G. von Biilow, A. Milcheva (ed.), Der Limes an der unteren Donau 
von Diokletian bis Herak/ios. Vortrăge der internationalen Konferenz Svishtov, 
Bulgarien (/.-5. September 1998), Sofia, 1999, p. 237-239. 
41 M. Munteanu, Asupra condiţii/or geografice din preistoria sud-estului României, 
„Pontica'', 28-29, 1995-1996, p. 250. 
42 R. Vlădescu-Vulpe, Materiale ... , p. 84. 
43 M. Zahariade, D. Lichiardopol, Componenţa şi structura armatei romane în nordul 
Munteniei, între anii 1O1-117, în Dacia Augusti Provincia. Crearea provinciei. Actele 
simpozionului desfăşurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Naţional de Istorie a 
României, Bucureşti, 2006, p. 121-133. 

94 



Mostiştei. Armata romană nu s-a aventurat să pătrundă în acei munţi unde 
avantajul terenului era de partea inamicului.44 

Localizarea acestor munţi a provocat discuţii la fel de numeroase ca 
şi cea a cetăţii Daphne. Unii istorici au susţinut că aceiaşi munţi au fost 
menţionaţi în cronica lui Ioannes Zonaras din secolul al XII-iea, în 
legătură cu planul lui Licinius de a se refugia la goţi45 . De fapt, sursa 
afirmă că Licinius a fost ucis 7tATJ<riov LEpprov (lângă Serron) atunci când 
încerca să fugă de la Thessalonic, unde se afla arestat după ce fusese 
înfrânt la Chrysopolis. Expresia se referă la localitatea Serrai de lângă 
acest oraş46 . Prin urmare, Montes Serrorum apar într-un singur pasaj 
dintr-un singur izvor. 

Montes Serrorum au fost identificaţi cu Munţii Siriul, situaţi între 
râurile Teleajen şi Buzău (altitudine maximă 1664 m). Numele Siriul este 
purtat şi de două pâraie care izvorăsc din munţii Tătarul şi Tătăruţul, iar 
un sat vecin se numeşte Gura Siriuluz41

. Denumirea Siriul a fost atestată 
prima oară într-un document din 1517 (pâraiele Siriiaş şi Siriiul de lângă 
Drajna)48

. P. J. Schafarik a fost primul autor care a susţinut identificarea 
Montes Serrorum = Siriu49

• Matei Cazacu a publicat un scurt articol 
despre acest subiect50

• Ulterior, M. Zahariade a admis identificarea51
. 

Localizarea Montes Serrorum în regiunea Buzăului este acceptată de mai 
mulţi istorici52

. Mai puţini sunt cei care apreciază că denumirea se referă 

44 Ammianus Marcellinus, XXVII. 5. 3-4; Zosimos, IV. 11. 
45 O Seeck, Licinius (31 a), în Real-Encyclopadie der classischen Altertumswissenschaft, 
voi. 13, 1927, col. 230; C. Patsch, Beitrage ... , p. 45, nota 5; I. Bamea, O. Iliescu, 
Constantin ... , p. 107; H. Wolfram, History ... , p. 60. 
46 Ioannes Zonaras, Epitomae historiarum, voi. III, Bonn, 1897 (XIIl.1.25-26). B. 
Bleckrnann, Die Chronik des Johannes Zonaras und eine Pagane Quelle zur Geschichte 
Konstantins, „Historia", 40, 1991, 3, p. 350, nota 32. 
47 Marele Dicţionar Geografic al României, V, Bucureşti, 1902, p. 411. 
48 Documenta Romaniae Historica, B. Ţara Românească, voi. II (1501-1525), Bucureşti, 
1972, p. 301, doc. 156; voi. V (1551-1565), Bucureşti, 1983, p. 127, doc. 112, p. 275, 
doc. 251; M. Cazacu, „Montes Serrorum" (Ammianus Marcellinus, XXVll.5.3) zur 
Siedlungsgeschichte der Westgoten in Rumanien, „Dacia, NS'', 16, 1972, p. 301, nota 10. 
49 P. J. Schafarik, Slawische Alterthumer, I, Leipzig, 1843, p. 480. 
50 M. Cazacu, „Montes Serrorum " ... , p. 300-302. 
51 M. Zahariade, Ammianus ... , p. 63, 69. 
52 C. C. Diculescu, Die Goten und die Wandalen in Ungarn und Rumanien, Leipzig, 
1923, p. 33, 42; R. Vulpe, Le vallum de la Moldavie inferieure et le „mur" d'Athanaric, 
The Hague, 1957, p. 57, nota 64; Gh. Ştefan, I. Bamea, în Istoria României, I, Bucureşti, 
1960, p. 593; I. Bamea, O. Iliescu, Constantin ... , p. 107. 
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la Carpaţii Răsăriteni sau la Carpaţii Meridionali53
. 

Asemănarea dintre numele Siriu şi Serrorum este izbitoare. Totuşi, 
o privire mai atentă arată că localizarea în Munţii Buzăului a fost propusă 
tocmai din cauza acestei asemănări. Este un cerc vicios. De aceea, trebuie 
văzut dacă denumirea Siriu poate data din antichitate. Dacă nu, atunci 
amplasarea Munţilor Serrilor în regiunea Buzăului nu se mai întemeiază 
pe nimic. Serrii erau un trib sarmatic de la nord de Caucaz, amintiţi de 
două lucrări geografice romane54

. De aceea, s-a presupus că numele 
Montes Serrorum ar atesta o migraţie a acestor serri în regiunea 
Carpaţilor. Ipoteza pare verosimilă, fiindcă în Moldova şi Muntenia 
existau sarmaţi în secolele III-IV. Este de observat însă că toate 
descoperirile sarmatice se concentrează la câmpie, cu precădere în 
Bărăgan55 . Pe de altă parte, existenţa altui trib Serri, de origine dacică, 
presupusă de D. Detschew şi C. Daicoviciu56

, nu este demonstrată. I. I. 
Russu arăta că numele consemnat de Ammianus Marcellinus este 
sarmatic57

. Sunt cunoscute totuşi unele cuvinte tracice compuse cu această 
rădăcină. De exemplu, un cap pe litoralul tracic al Mării Egee între 
Maroneia şi se numea Serreion (azi, Kap Makri). Se pare că termenul 
derivă de la cuvântul tracic siros, care însemna „gaură", „groapă de 
provizii". Toponimul Serrai amintit mai sus face parte din aceeaşi familie. 
O inscripţie atestă şi numele de persoană tracic Serrus58

• Pe de altă parte, 
există şi alte etimologii pentru numele Siriul, care nu este unic în 
România. În Dobrogea se află satul şi valea Siriul, la 20 km SE de 

53 V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1982, p. 32; C. Patsch, Beitriige .. „ p. 45; H. Wolfram, 
History ... , p. 60. . · 
54 Pomponius Mela, Chorographia, I. 19. 14 şi Plinius, Naturalis Historia, VI. 16. Vezi 
K. Kretschrner, Serri, în RE, Zweite Reihe, 2, 1921, col. 1745. 
ss G. Bichir, Relations between the Sarmatians and the Free Dacians, în Relations 
between the Autochthonous Population and the Migratory Populations on the Territory 
of Romania, Bucharest, 1975, p. 55-65; Idem, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, 
Bucureşti, 1984, p. 97-98. 
56 D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1957, p. 433; C. Daicoviciu, în 
Istoria României, I, Bucureşti, 1960, p. 266. Vezi şi A. Vraciu, limba daco-geţilor, 
Timişoara, 1980, p. 177 (Serrorum montes în lista numelor proprii dacice). 
57 1. I. Russu, Die Sprache der Thrako-Daker, Bucureşti, 1969, p. 139. 
58 B. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor, Bucureşti, 1984, p. 371 (siros); E. 
Oberhummer, Serreion, în RE, Zweite Reihe, 2, 1923, col. 1744 şi Siris (Serrhai), 
ibidem, Zweite Reihe, 3, 1929, col. 313-314; D. Detschew, Die thrakischen ... , p. 433-
434, 448, 449; I. I. Russu, Die Sprache .. „ p. 139, 141, 152. 
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Hârşova; tot acolo este atestat un deal Siriu-Bair. O movilă Siri-Bei-Iuiuc 
a fost menţionată între satele Enigea (azi, Deleni) şi Mamut-Cuiusu (azi, 
Izvoru Mare), lângă Adamclisi59

. N. Iorga considera că numele Siriul ar 
putea deriva dintr-un cuvânt maghiar care însemna „movilă"60 . Astfel, 
originea antică a denumirii Siriul nu mai poate fi o certitudine şi nu poate 
fi folosită pentru a localiza Montes Serrorum. 

Ca mod de compunere cu un etnonim, numele Montes Serrorum are 
ca analogii Sarmatici Montes (Ptolemeu, II.11.4 şi IIl.5.1 - localizaţi între 
Germania şi Sarmatia) şi Alpes Bastarnicae (Tabula Peutingeriana, VII), 
nume dat Carpaţilor61 . Un nume de genul Montes Carporum nu este 
atestat de izvoare, dar este certă legătura dintre numele Carpaţilor şi cel al 
carpilor. De aceea, denumirea Montes Serrorum este în logica onomasticii 
antice. Pe de altă parte, Carpaţii mai erau cunoscuţi şi cu numele de 
Caucasus. Jordanes (Getica, VII. 53-54) credea că muntele Caucasus 
înconjura malul de nord al Mării Negre, iar Iulius Honorius (un autor din 
secolul al V-lea) făcea o confuzie similară62 . Tot în zona Carpaţilor se afla 
regiunea Caucaland, unde goţii lui Athanaric s-au refugiat după 

înfrângerea lor de către huni, în 376. Fiind probabil influenţat de 
omonimia Caucasus-ului de la nord de Dunăre cu cel de la est de Marea 
Neagră, Ammianus Marcellinus a aplicat acestor munţi o denumire legată 
de o populaţie din zona Caucazului veritabil, serrii. Credem că aceasta 
este explicaţia apariţiei singulare a denumirii Montes Serrorum în 
relatarea campaniei contra goţilor. Deoarece ea nu se referă la un loc 
precis din Munţii Carpaţi, nu este posibilă amplasarea zonei unde s-au 
refugiat goţii. Cel mai probabil, este vorba de o porţiune mai largă din 
masivul Carpaţilor Meridionali, adică de depresiunile intramontane care 
au fost folosite în acelaşi scop şi de către români în evul mediu, în timpul 
atacurilor otomane. 

După ce trupele comandate de Arintheus au încheiat fără rezultate 
notabile operaţiunile de scotocire, armata s-a retras în imperiu, probabil 
tot pe la Daphne. În ziua de 25 septembrie, Valens se afla la Durostorum, 

59 Marele Dicţionar ... , p. 410-411; A. Ghiaţă, Toponimie şi geografie istorică în 
Dobrogea medievală şi modernă, „Memoriile secţiei de ştiinţe istorice", seria IV, 5, 
Bucureşti, 1980, p. 55, nr. 228. 
60 N. Iorga, Istoria românilor, voi. II, Bucureşti, 1992, p. 130. Vezi şi voi. III, Bucureşti, 
1993, p. 38, nota 58. 
61 K. Kretschrner, Sarmatici montes, în RE, Zweite Reihe, 2, 1923, col. 14-15. 
62 Geographi Latini Minores, ed. A. Riese, Heilbrunn, 1878, p. 41. 
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unde a emis două decrete63
. După 9 octombrie, armata s-a deplasat la 

Marcianopolis pentru a iema64
. 

În 368, Valens a încercat din nou trecerea Dunării, dar fiindcă 
fluviul era umflat, nu a fost posibilă construirea altui pod de vase. Armata 
a rămas dislocată într-o tabără până toamna, după care a fost din nou 
retrasă pentru iernare la Marcianopolis. La 9 noiembrie Valens dădea un 
ordin de acolo65

. Din relatarea succintă a lui Ammianus Marcellinus 
aflăm că se intenţiona trecerea Dunării printr-un punct situat lângă un sat 
al carpilor.66

. S-a presupus că acesta se afla în apropiere de Hârşova67 , 
deoarece acei carpi au fost identificaţi cu cei care au fost colonizaţi după 
bătălia din 271 care a avut loc, conform unei inscripţii fragmentare, între 
( ... )rsium şi Sucidava. S-a dovedit ulterior că primul nume trebuie întregit 
Quersium, nu Carsium68

. Quersium, cunoscut şi cu numele Questris în 
secolul al VI-lea, a fost amplasat la Poprusanovo, la 25 km SE de 
Silistra69

, ceea ce face ca bătălia din 272 să fie localizată în zona de la sud 
de lacul Bugeac şi de la sud-est de Durostorum. De fapt, Ammianus 
Marcellinus se referea la un sat oarecare po~ulat de carpi, situat undeva 
pe Dunăre, care însă nu poate fi localizat7 

. Prin urmare, relatarea lui 
Ammianus Marcellinus nu ne permite să ştim pe unde intenţiona Valens 
să treacă Dunărea. El se afla în orice caz undeva în Dobrogea, deoarece 
acolo au fost efectuate în anii 368-369 lucrări de reconstrucţie legate de 
pregătirea campaniei. Drumul de pe Dunăre a fost reparat, şi cu această 
ocazie a fost pus un stâlp miliar nou la Rasova71

. Pe acelaşi drum, dar mai 

63 Codex Theodosianus, I O. I. 11; 12. 6. 14 (dat. vii kal. oct. Dorostori). 
64 M. Zahariade, Ammianus ... , p. 60. 
65 Codex Theodosianus, 9. 34. 8. 
66 Arnmianus Marcellinus, XXVII. 5. 5. 
67 C. Patsch, Beitriige ... , p. 48-49; R. Vulpe, I. Bamea, Din istoria Dobrogei, II, 
Bucureşti, 1968, p. 273, 394; M. Comşa, Elemente „ barbare" în zona limes-ului Dunării 
inferioare în secolul al III-iea şi al IV-iea, ,,Pontica", 5, 1972, p. 226; Gh. Diaconu, Noi 
descoperiri privind prezenţa romană în nordul Dunării în secolul al IV-iea, „Revista de 
istorie", 33, 1980, 6, p. 1068; H. Wolfram, History„„ p. 67. 
68 A. Aricescu, Quelques precisions sur la carte de la Scythia Minor, „Dacia", NS, 14, 
1970, p. 304-305. 
69 S. Torbatov, Procop. De Aedif IV, 7, 12-14 and the Historical Geography of Moesia 
Secunda, „Archaeologia Bulgarica'', 4, 201•0, 3, p. 68. 
70 P. Diaconu, „ Satul Carpilor" sau „ un sat al Carpilor ", CCDJ, 2, 1986, p. 205-207. 
71 E. Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele I V-Xiii descoperite în România, 
Bucureşti, 1976, p. 201, nr. 190. 
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la nord, la Cius (Gârliciu), a fost ridicat un nou castru, după cum o 
mărturiseşte inscripţia de fundaţie datată după al cincilea an de domnie al 
lui Valens (martie 368-martie 369) 72

. Această activitate constructivă 
contemporană cu războiul contra goţilor arată că în 368 se pregătea 
trecerea Dunării pe undeva prin Dobrogea. Este posibil ca vadul să fi fost 
chiar cel de la Hârşova, căci pe acolo se putea ajunge uşor în regiunea 
Buzăului, dar indiciul nu este dat de localizarea eronată a acelui sat al 
carpilor, ci de refacerea fortificaţiei Cius şi de poziţia privilegiată a 
acestui vad. În orice caz, este clar că şi acum s-a încercat o ofensivă spre 
centrul de putere gotic din zona Buzăului. 

Tezaurul de la Gura Ialomiţei, care de fapt a putut conţine mai 
multe piese decât cele <;:unoscute, este o apariţie neobişnuită în raport cu 
celelalte descoperiri contemporane din zonă. Este posibil ca această sumă 
destul de mare să fi fost plătită unui localnic pentru anumite servicii aduse 
armatei romane, cum ar fi spionarea inamicului. Monedele cele mai târzii 
din tezaur au fost emise înainte de 24 august 36773

. De aceea, credem că 
el a fost plătit cu ocazia campaniei eşuate din vara anului 368, când 
preparativele au inclus, desigur, şi obţinerea de informaţii asupra zonei 
unde se intenţiona transbordarea. 

3. A doua campanie (vara anului 369) 
După trecerea iernii, Valens a decis reluarea atacului contra goţilor, 

prin alt loc: Noviodunum. De această dată, podul de vase a fost instalat la 
unul dintre cele mai importante vaduri ale Dunării, folosit de multe ori în 
antichitate şi evul mediu pentru ofensive de la sud la nord sau invers. Se 
cunoaşte că Valens s-a aflat la Marcianopolis în datele de 11 martie, 3 
mai, şi 18 iulie 369. 74 Aşadar, doar după data de 18 iulie 369 se poate 
plasa începutul campaniei. Pe de altă parte, Ammianus Marcellinus spune 
că după sfărşitul campaniei Valens s-a întors la Marcianopolis pentru a 
ierna. Deoarece se ştie că el se afla la Marcianopolis în data de 11 
decembrie 36975

, rezultă că întoarcerea din campanie s-a petrecut cel 
târziu la începutul lunii decembrie. 

Tot în iulie (la începutul lunii) plasează Noel Lenski declanşarea 

72 Ibidem, p. 242-244, nr. 233. 
73 C. Deculescu, Date noi„., p. 228. 
74 Codex Theodosianus, 9. 21. 7; 7. 4. 15; 10. 21. I. 
75 Ibidem, 10. 10. 11. 
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cam~aniei, dar pe baza unui act emis la Noviodunum în data de 5 iulie 
369. 6 El ignoră însă decretul din 18 iulie 369 emis la Marcianopolis. 
Explicaţia pe care o dăm este următoarea: la 5 iulie, împăratul se afla la 
Noviodunum pentru a inspecta locul pe unde avea să se efectueze 
traversarea Dunării, după care a plecat la locul de concentrare a trupelor 
de la Marcianopolis. Prin urmare, dacă s-a plecat de la Marcianopolis 
puţin după 18 iulie, se poate data traversarea Dunării pe la Noviodunum 
în jurul datei de 1 august 369, astfel că ostilităţile au durat cel mult patru 
luni. Traversarea fluviului pe la Noviodunum implică prezenţa inamicului 
în Basarabia. 

La Ammianus Marcellinus, detaliile despre cea de-a doua campanie 
sunt şi mai sumare decât în cazul celei din 367. Autorul face şi greşeala 
de a-l considera pe Athanaric conducătorul greuthungilor (el era şeful 
tervingilor, aşa cum o recunoaşte chiar el în alt pasaj)77

. În schimb, 
menţionarea greuthungilor confirmă localizarea evenimentelor în 
Basarabia. Dacă tervingii ocupaseră castrul de la Pietroasele, greuthungii 
se instalaseră la Tyras (oraşul fusese cedat goţilor încă din 260). 78 

Discursul lui Themistios în onoarea lui Valens se referă şi el în mod vag 
la această înaintare în adâncimea teritoriului basarabean. El îl elogia pe 
împărat şi pentru că „ai pustiit de două ori, într-un scurt răstimp, ţara 
duşmană, mergând atâta loc până unde niciodată n-au îndrăznit să ajungă 
solii noştri".79 Aşadar, atacul din vara anului 369 s-a desfăşurat contra 
greuthungilor. Herwig Wolfram considera că din relatarea campaniei 
reiese că centrul de putere al lui Athanaric era în Moldova. 80 Totuşi, din 
text se poate deduce şi că Athanaric a venit în ajutorul greuthungilor. 
Ammianus Marcellinus nu spune decât că Athanaric a încercat să reziste 
cu efective insuficiente şi că a fost respins. Dacă ar fi existat o bătălie 
decisivă, istoricul roman ar fi menţionat-o. De aceea, credem că nici 
campania din 369 nu a reuşit zdrobirea inamicului. 

4. Încheierea păcii; consecinţele războiului 
Deşi nu a suferit o înfrângere decisivă, Athanaric a fost forţat să 

76 Codex Theodosianus, 10. 16. 2; N. Lenski, Failure ... , p. 132. 
77 Anunianus Marcellinus, XXVII. 5.6; XXXI. 3. 4. 
78 T. Samowski, Das romische Heer im t.orden des Schwarzen Meeres, „Archeologia", 
Warszaw,38, 1987(1989),p.92;A.Popa,Romains ... ,p.110, 119, 128. 
79 Themistios, Discursul X, 132 C (FHDR II, 57). 
80 H. Wolfram, History .. „ p. 71. 
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ceară încheierea păcii. Blocarea contactelor comerciale cu imperiul şi 

pustiirea teritoriului aveau efecte mai grave decât micile confruntări care 
se petrecuseră în a doua campanie81

• Încetarea importurilor romane era cu 
deosebire gravă pentru aristocraţia gotică, deoarece pierderea sursei de 
bunuri de lux şi de monede îi submina prestigiul şi puterea economică82 . 
Conducătorul goţilor tervingi a trimis de mai multe ori soli, propunând 
restabilirea păcii, prin care să fie iertat (este vorba aici de sprijinul pe care 
îl acordase lui Procopius). După mai multe asemenea solii, Valens a 
acceptat propunerea şi i-a trimis pentru negocieri pe cei doi comandanţi, 
Victor şi Arintheus. Deoarece Athanaric jurase să nu calce pe pământ 
roman (cel puţin aşa pretindea), el i-a propus împăratului ca tratativele de 
pace să se desfăşoare chiar pe Dunăre, în dreptul oraşului Noviodunum. 
Cei doi conducători s-au întâlnit pe o triremă, unde s-a încheiat tratatul de 
pace. 

Evenimentul a avut loc vara, deoarece Themistios spunea că 

împăratul a stat pe corabie „în culmea arşiţei"83 . De aceea, având în 
vedere şi repetatele solii trimise de Athanaric, care au necesitat un timp 
oarecare pentru a se desfăşura, tratatul de pace nu poate fi datat decât în 
vara anului 370, nu în 369, aşa cum se afirmă în mod curent. Chiar dacă s
ar putea plasa, in extremis, evenimentul în luna septembrie 36984

, nici aşa 
nu s-ar putea explica de ce Valens este din nou prezent la Marcianopolis 
în decembrie 369. Dacă pacea s-ar fi încheiat în vara sau toamna timpurie 
a anului 369, el nu mai avea nici un motiv să ierneze din nou la 
Marcianopolis. Se poate conchide că tratatul de pace de la Noviodunum a 
fost încheiat în iulie sau august 370. Aceasta înseamnă că Valens s-a 
deplasat din nou la Dunăre, după ce în aprilie 370 reluase luptele cu 
Persia.85 De ce a făcut-o? După cum se poate deduce din puţinele 
informaţii consemnate de Ammianus Marcellinus, împăratul nu era iniţial 
dornic de a înceta confruntările cu goţii, pentru că nici în 369 nu a reuşit 
să obţină o victorie decisivă. Faptul că el a iernat din nou la 

81 Ammianus Marcellinus, XXVII. 5. 7; Zosimos, IV. 11. 
82 M. Zahariade, Un război economic romano-got~c în 366-375?, în Anuar. Studii de 
politică de apărare, teorie, doctrină, artă şi istorie militară, Bucureşti, 1996, p. 15. 
83 Ammianus Marcellinus, XXVII. 5. 8-10; Themistios, Discursul X, 133 (FHDR, II, p. 
57). Locul unde s-a încheiat tratatul rezultă din analiza pasajului din Themistios. 
84 Cum sugerează I. Bamea, Themistios despre Scythia Minor, SCIV, 18, 1967, 4, p. 565 
şi H. Wolfram, History ... , p. 68 
85 N. Lenski, Failure ... , p. 174. 
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Marcianopolis începând din decembrie 369 este un argument clar în acest 
sens. El s-a lăsat cu greu convins de sfătuitorii săi, care cel mai probabil 
erau cei doi comandanţi Arintheus şi Victor, să treacă la rezolvarea 
conflictului prin mijloace diplomatice. A cedat tocmai pentru că a realizat 
că este necesară restabilirea păcii la Dunăre după reluarea conflictului în 
Orient. Acesta este un argument suplimentar pentru datarea păcii în vara 
anului 370, deoarece înainte de declanşarea războiului cu Persia în aprilie 
370, Valens ar fi dispus în continuare de forţe la Dunăre, pentru a mai 
încerca încă o dată zdrobirea goţilor. 

Textul tratatului de la Noviodunum nu s-a păstrat, dar cel puţin 
unele dintre clauzele sale pot fi reconstituite din informaţiile transmise de 
Themistios, Zosimos şi Ammianus Marcellinus. Goţii se obligau să nu 
mai treacă Dunărea pentru a ataca imperiul, dar păstrau stăpânirea asupra 
teritoriului nord-dunărean86 • Pentru a garanta pacea, au fost oferiţi 
ostateci87

. Relaţiile comerciale erau reglementate mai strict, în sensul că 
ele erau permise doar prin două dintre cetăţile de la Dunăre88 . Una dintre 
acestea era cu siguranţă Sucidava-Izvoarele, deoarece se ştie că acolo a 
fost un centru de tranzit important în secolul al IV-iea (şi nu numai), după 
cum atestă marele număr de sigilii comerciale ~i de monede descoperite 
acolo. 89 A doua cetate ar putea fi Noviodunum. 0 Prin tratat s-a schimbat 
regimul relaţiilor romano-gotice. Goţii pierdeau statutul de foederati, 
adică nu mai primeau subvenţiile anuale. Athanaric nu a capitulat, ci a 
negociat de pe poziţii egale cu Valens. Astfel, încheierea conflictului nu a 
reprezentat o reală victorie pentru Valens, ci a fost o pace de compromis. 
Stoparea subvenţiilor a afectat capacitatea militară a goţilor, iar dacă 
alianţa romano-gotică ar fi supravieţuit, efectele invaziei hunilor din 376 
ar fi fost poate atenuate. 

Consecinţa imediată a războiului romano-gotic a fost reluarea 
persecuţiilor contra creştinilor din Gothia, de origine romană, dacică şi 
gotică, percepuţi de Athanaric ca agenţi ai lumii romane. Prigoana a durat 
până în 372. În societatea gotică s-a adâncit ostilitatea dintre aristocraţii 
adepţi ai apropierii faţă de romani, favorabili creştinismului, şi cei 
tradiţionalişti păgâni. S-a ajuns la un război civil între Athanaric şi şeful 

86 Zosimos, IV. 11. 
87 Ammianus Marcellinus, XXVII. 5. 10. 
88 Themistios, Discursul X (FHDR, II, p. 61 ). 
89 P. Diaconu, Sur l'emplacement ... , p. 91. 
90 R. Vulpe, I. Barnea, Din istoria ... , p. 395; N. Lenski, Failure ... , p. 135. 
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rival Fritigem, care a cerut ajutor militar lui Valens în jurul anului 372, 
după ce a promis că-i va apăra pe creştinii din Gothia de persecuţii. 91 

Prin tratatul din 370, Gothia a încetat să mai fie un regat clientelar, 
devenind o putere cu care Imperiul Roman continua să menţină contacte 
comerciale, reglementate mai strict decât înainte de război. Implicarea 
ulterioară în războiul civil dintre Athanaric şi Fritigem arată că Valens nu 
a renunţat nici la unele forme militare de control asupra situaţiei din 
Gothia.92 Situaţia de la nord de Dunăre se va schimba însă radical din 
cauza invaziei hunilor din 376. 

THE ROMAN-GOTHIC W AR OF 367-369 
Abstract 

Thirty-five years of peace followed after the Constantinian victory 
of 332 against the Goths. The conflict started again just because the 
existingfoedus, when Athanaric supported the usurper Procopius against 
the new emperor Valens in 365. After the defeat of Procopius, magister 
equitum Victor was sent in Gothia to evaluate the military capability of 
the enemy. The war began in summer 367. From the base set at 
Marcianopolis, the Roman army advanced toward the Danube. The river 
was crossed by Daphne, a fort erected by Constantine the Great, whose 
name commemorates the victory of 332. Its location was much disputed 
since Ammianus Marcellinus and Procopius are giving divergent clues for 
it. However, the archaeological data support the identification with the 
disappeared camp from Ulmeni, in front of Nigriniana, east of 
Transmarisca. The crossing of the river by this point indicates that the 
Roman army marched through the Mostiştea or the Argeş valleys toward 
the Tervingi power center from the Buzău region. 

Facing the advance of the enemy, the Goths took refuge in the so
called Montes Serrorum, that could be identified generally speaking with 
the southem range of the Carpathians. There is no relation with the 

91 H. Wolfram, Histo1y. .. , p. 69-70; Z. Rubin, The Convers ion of thc Visigoths to 
Christianity, „Museum Helveticum", 38, 1981, I, p. 34-54; N. Lenski, 7/ie Gothic civil 
war and the date of the Gothic conversion, „Greek, Roman and Byzantine Studies", 36, 
1995, 1, p. 51-87. 
92 R. C. Blockley, East Roman Foreign Policy. Formation and Conduct from Diocletian 
to Anastasius, Leeds, 1992, p. 33. 
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medieval and modem place-name Siriul. The army commanded by 
magister peditum Arintheus was not able to achieve a decisive battle and 
retumed in the empire before 25 September. Valens intended to resume 
the offensive in 368, but it was not possible to make a pontoon bridge 
over the very inflated river. However, some preparations were done 
(repairs on the road along the Danube and new forts in Scythia). The 
crossing point was perhaps at Hârşova. After this failed campaign, the 
army was garrisoned at Marcianopolis to spend the winter. The second 
war started after 18 July 369 (the date of the last decree signed by Valens 
at Marcianopolis). This time the Danube was crossed by Noviodunum, 
around 1 August. Since we know that the emperor was back to 
Marcianopolis on 11 December 369, it results that the campaign led in 
Moldavia lasted around four months. The second war was fought against 
the Greuthungi, that were helped by Athanaric. Nor this campaign was 
really successful, because no decisive battle is recorded. It is true that the 
Gothic ruler was forced to ask peace because the trade was stopped, but 
the treaty was closed on equal positions on a neutral place on the Danube, 
in front of Noviodunum. The Goths preserved their territory north of the 
Danube and the trading relations were restricted to two forts, most 
probable Sucidava and Noviodunum. The yearly subsidies were ceased. 

The last problem concems the date of this treaty, usually placed in 
the summer of 369. As we have already specified, the emperor was 
present at Marcianopolis in December 369. If the war was closed he had 
no reason to stay there. In fact, the available data suggest that after the 
second campaign, Valens intended to continue the war, but his advicers 
succeeded to convince them to make peace. On the other hand, from 
Ammianus Marcellinus results that the peace was closed in a summer 
time, that could be therefore the summer of 370. Valens retumed to the 
Danubian area after the start of the Persian war in April 370 because he 
realized that a protracted war with the Goths would require forces 
otherwise useful for the East. 
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CONTROVERSE PRIVIND PREZENTA ALANILOR 
ÎN SPAŢIUL EST-CARPATIC ŞI LA NORD DE GURILE 
DUNĂRII ÎN PERIOADA EVULUI MEDIU TIMPURIU 

IONTENTIUC 

Printre seminţiile nomade a căror prezenţă este atestată relativ 
constant de ·sursele documentare în teritoriile de la est de Carpaţii 

Orientali, în toată perioada evului mediu timpuriu, a/anii ocupă un loc 
aparte. Cunoscuţi în literatura istorică medievală mai mult sub numele de 
asii (=iaşii) aceştia au alcătuit, la un moment dat, o forţă militară şi 

politică suficient de puternică pentru ca, începând cu secolul al V-lea şi 
până la începutul secolului al XIV-iea, spaţiului cuprins între gurile 
Dunării şi Nistru, să i se atribuie, periodic, calificativul de ,,Alania ", „ţară 
a a/anilor", sau „ţară a iasilor" = (bilăd ăs/. Chiar dacă unii cercetători 
consideră că asii şi a/anii au constituit popoare diferite, sau cel puţin 
ramuri diferite ale unei seminţii iraniene, este cert că numărul acestora era 
suficient de mare pentru a se manifesta pe arii geografice impresionante2

. 

De numele alanilor sunt legate importante evenimente militare şi 
politice în regiuni cuprinse între hotarele Chinei în est şi Spania şi Africa 
la nord de Sahara în vest3. Spaţiul geografic imens în care au pendulat 

1 PyKHeJJ.nHH 6efi6apc, 3y6âam W1-cjJZ1Kpa cjJU ma "pux W1-xuâ:J1Cpa, in: THJettrayJeH 
B.r., C6opHuK MamepuW10B omHocRUţuxcR K ucmopuu 30J1omou Opâb1, T. I, CCT6., 1884, 
c. 116-117; KynaKOBCKHH JO., ÂJ1aHb1 no c6eOeHURM KJ1accu'1ecKux u 6UWHmuucKux 
nucameJieu, KHeB, THnorpaQ>m1 YHHBepcHTeTa Cs. Bna.uHMHpa, 1899, c. 23, 66-72; 
Idem, XpucmuaHcm6o y cwaH, in: BuwHmuucKuu BpeMeHHUK, 1, 1989, c. 10, (Extras); 
Idem, roe HaxOOUJ/aCb Bu'IUHCKaR enapxUR KOHCmaHmUHOnOJ/bCK020 nampuapxama, in: 
BuwHmuucKuu BpeMeHHUK, 3, 1997, c. 10-13, (Extras). 
2 KyJtteuos B. A., ÂJ/aHUR 6 X-XI// 66., Op.U)l(OHHKH.UJe, 1971, c. 42-46. 
3 Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră. De la origini până la cucerirea otomană, trad. 
de Michaela Spinei, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de Victor 
Spinei, Buc., 1988, voi. I, p. 215-225, voi. II, p. 168-169 şi nota 16; Victor Spinei, 
Moldova în secolele XI-XIV, Chişinău, 1994, p, 39-40, 245-246, 276-277; Idem, The 
Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth 
Century, Cluj-Napoca, 2003, p. 113, 320-325; Idem, Restructurări etnice la nordul 
gurilor Dunării în secolele XI/I-X/V, in: Victor Spinei, Universa Valachica. Românii în 

105 



alanii, dar şi cadrul diacronic în care s-au manifestat, au făcut ca 
informaţiile surselor antice şi medievale despre aceştia să se suprapună, să 
migreze sinuos, să facă, de multe ori, cvasi-imposibilă discernerea 
realităţilor istorice de interpretările fanteziste. Cu toate acestea, 
persistenţa unui volum mare şi divers de informaţii din perioada antică şi 
medievală despre alani sau asi la scriitori, călători, sau cronicari chinezi, 
persani, arabi, bizantini, egipteni sau vest-europeni, conturează imaginea 
unei comunităţi etnice viguroase care a supravieţuit ( osetinii constituie 
astăzi o minoritate, aproape deznaţionalizată, dispersată în componenţa 
unor state diferite), peste secole pe versanţii sudici şi nordici ai 
Caucazului4

. 

În opinia cercetătorilor deja în primele secole ale erei noastre 
alanii au constituit o mare şi puternică uniune tribală care s-a răspândit pe 
întinsele spaţii euroasiatice5

. Pe de altă parte unii autori cred că ei au 
alcătuit doar o pătură subţire însă viguroasă, superioară a aristocraţiei 

tribale a sarmaţilor, manifestându-se în special în calitate de militari de 
carieră, angajaţi ca mercenari la curţile celor mai puternici suverani din 
Asia şi Europa6

. 

Extinderea investigaţiilor arheologice din ultimele decenii, 
descoperirea de noi materiale privind diverse aspecte ale v1eţ11 şi 

activităţii acestora, au făcut să apară divergenţe de opinii nu doar în 

contextul politic internaţional de la începutul mileniului al 11-lea, Chişinău, Cartdidact, 
2006, 336-337; Virgil Ciocîltan, A/anii şi Începuturile statelor româneşti, in: „Revista 
istorică", 1995, tom. VI, nr. 11-12, p. 935. Idem, Componenţa românească a Ţaratului 
asăneşti/or în oglinda izvoarelor orientale, in: „Revista istorică", 1992, tom. III, nr. 11-
12, p. 1118. 
4 Oleg Serebrian, Geopolitica spaţiului pontic, Chişinău, 2006, p. 103-107. 
5 Diaconu Gh„ Roxolani şi a/ani la Dunărea de Jos, in: „Studii şi cercetări de istorie 
veche şi arheologie", t. 31, nr. 2, 1980, p. 275-285. Aici vezi harta siturilor la p. 276; 
rpoccy 8. YI. XpoHO!IOZZIR na„mmHUK06 capAtamCKOll KY,7bnl_l'fJbl J111ecmpo6CKO
flpymcKOZO Me:J1COype'lbR, K11w11ttee, 1990; Bârcă Vitalie. Istorie şi civilizaţie. Sarmaţii 
în spaţiul est-empatic (sec. I a. Chr. - încep. sec. li p. Chr.}, Cluj-Napoca, 2006; 
Kyp43TOB C„ 6y6yJJH4 8. CapMwncKoe 110<'pe6e11ue 113 Kyp2aHa y c. O:w11eutmb1 - 40 
/tem cnycmR, in: lnte1/ere11ţe cultural-cronologice în spaţiul nord-pontic, Chişinău, 2003, 
p. 306-308; Bichir Gh„ A/anii, in: Enciclonedia arheologiei şi istoriei vechi a Români<'i, 
voi. I, A-C. Bucureşti, 1995. p. 52. 
6 Corman I„ Contribuţii la istoria spaţiului Pruto-Nistrian În epoca e1•11!11i mediu 
timpuriu (sec. V-VII d. Chr.), Chişinău, 1998, p. 130-131; fyrnoe <l>. X„ 
ApucmoKpamuR w1aH, 8JJa)l,HKaeKaJ, 1995. 
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pnvmţa formelor de organizare social-politică a alanilor7
, dar ş1 m 

privinţa locului de etnogeneză al acestora. Unii autori consideră că alanii 
îşi au locul de obârşie la poalele munţilor Caucaz, la confluenţa zonelor 
premontane cu stepele nord-pontice8

. Aici, în a doua jumătate a 
mileniului I d. Chr., ei au locuit în aşezări stabile, fiind agricultori. S-au 
manifestat însă cel mai mult atunci când, în calitate de crescători de 
animale în întinsele stepe din nordul Mării Caspice şi a Mării Negre, au 
organizat detaşamente de războinici angajaţi în calitate de mercenari în 
armatele diferitor frunţi încoronate din Asia Centrală şi Extremul Orient 
dar şi din Europa Centrală şi de Vest9

. 

Pe de altă parte, cercetătorii înclină a crede că în ultimele decenii 
ale secolului I î. Chr. şi în prima jumătate a secolului I d. Chr. alanii au 
pătruns în stepele Europei Răsăritene dinspre zonele Asiei Centrale, ca 
rezultat al luptelor pe care le-au purtat armatele chineze ale Imperiului 
Han cu triburile nomazilor de la hotarele sale de vest. Astfel, conform 
surselor chineze, pe timpul împăratului Guang Wu Di (Liu Xiu) (a. 25 -
57 d. Chr.) din cea de-a doua dinastie Han, între anii 25 şi 50 d. Chr. 
statul Kangiuj situat la nord de Syr-Daria a reuşit să cucerească teritoriile 
statului Jantzaj de pe Amu-Daria. În anul 50 d. Chr. statul Kangiuj, la 
rândul său, este înglobat în hotarele statului Sotzjuj, aflat în relaţii de 
alianţă cu marele imperiu chinez. Anume pentru această perioadă în 
sursele chineze numele unuia dintre statele din regiune - Jantzaj (=An -
Tsai din sursele chineze din secolul al II î. d. Chr.), este înlocuit cu un 
altul - Alanigo sau Alaniljao. S-a constatat că statul de la urmă poate fi 
localizat undeva pe cursul de mijloc a Syr-Dariei, la sud de Lacul Aral 10

• 

7 AcpaHaCbeB r. E., HaceneHUe JlecocmenHOU 30Hbl 6acceUHG cpeâHe20 )JoHa 6 Vlll-X 66. 

(aJ1aHcKuu 6apuaHm caJ1mo60-MGRiţKou K)1J1bmypb1), MocKea, 1987, c. 88-167; Kopo6oe 
,[(. C., CoiţUClJ/bHGR opcaHU3GlţUR ClJ/QH Ce6epH020 Ka6KQ3Q IV-IX 66., cn6., 2003, 379 
c.; ra6yee T. A., PaHHRR ucmopUR ClJ/aH (no âaHHblM nucbMeHHblX ucmo'IHUK06), 

811a.1u1KaeKaJ, 1999. 
8 Koea11eecKaH B. E., Ka6KG3 u aJ1GHb1. BeKa u Hapoâb1, M., 1984. 
9 Ky3Heuoe B. A., ÂJ1aHbl 6 3anaâHou E6pone 6 3no.xy 6e!IUK020 nepeceJ1eHUR Hapoâo6, 

in: ÂJIGHbl, 3anaâHGR E6pona u 8u3aHmUR, 811a.u11KaeKa3, 1992; Eaxpax E. C., ÂJIGHbl Ha 

3anaâe (om nep6020 yno.ttUHGHUR 6 aHmU'IHblX ucmo'IHUKax âo nepuoâa paHHe20 

cpeâHe6eK06bR), M., 1993. 
10 E111-1yp11H H. R., Co6paHue c6eâeHuu o Hapoâax, o6uma6Ulux 6 CpeâHeu Â3uu 6 

âpeBHue 6peMeHa, M.-Jl., T. 2, 1950, c. 229; EopoeKoea Jl. A., 3anaâ l.(eHmpaJ1bHOU 

Â3uu 60 li 6. âo H.3. - Vil 6. H.3. (ucmopuKo-2eo2parjJU'lecKuu o630p no 

âpe6HeKumaucKUM ucmo'IHUK{UI), MocKea, 1989, c. 65, 98; MaJJHBKHH A.r., TaHcKue 

xpoHUKU o 20cyâapcm6ax l.(eHmpaJ1bHOU Â3Uu: meKcmb1 u uccJ1eâo6aHUR, Hoeoc11611pcK, 
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În legătură cu aceasta s-a acreditat ideea că populaţia An - Tsai nu este 
alta decât asioii sau a/anii din izvoarele antice târzii europene, sau asii 
din textele orientale medievale, după cum consideră istoricii 11

. 

Pătrunderea sarmaţilor şi, implicit, a alanilor, sub presiunea hunilor 
dinspre stepele Asiei Centrale în regiunile de la nord de Caucaz, iar de 
aici în stepele nord-pontice, este confirmată nu doar de materialele 
documentare, arheologice şi scrise, ci şi de tradiţia orală. Astfel, în limba 
gruzină cuvântul tzarmati (= sarmat) desemnează un individ sau o 
populaţie păgână, eterogenă12 . 

Conform opiniei unor cercetători, pentru prima dată comunităţile 
sarmaţilor, din a căror familie făceau parte alanii, pătrund în regiunile de 
la nord de gurile Dunării şi în spaţiul Pruto-Nistrean pe la sfărşitul 

secolului I î. Chr. - începutul secolului I d. Chr. 13
. În legătură cu aceasta 

Seneca (Tieste, 630) aminteşte de prezenţa alanilor la Dunărea de Jos pe 
la mijlocul secolului I d. Chr. 14

• Pliniu cel Bătrân (23-79 d. Chr.) 
descriind perioada anilor 60-70 ai secolului I d. Chr. vorbeşte despre 
alanii care locuiesc la nord de Istru (IV, 80) 15

. 

Una dintre cele mai preţioase surse privind alanii în general şi cei 
de la nord de gurile Dunării în special este considerată „Istoria Romană" a 
lui Ammianus Marcellinus (330 - cca 400 d. Chr.). Acesta declară că 
„alanii, treptat, prin biruinţe continui, au istovit popoarele vecine asupra 
cărora au răspândit numele lor"16

• Apariţia alanilor la vest de Nistru şi la 
gurile Dunării l-a făcut pe autor să vorbească despre „a/anii europeni", 
care locuiesc alături de costoboci 17

• Ammianus Marcellinus îi descrie pe 
alani a fi înalţi, frumoşi, cu părul blond, aspri la privire, agili şi iuţi în 

1989, c. 202-204; Bocmo'IHbnt TypKecmaH 13 âpeBHocmu u paH11e,lt cpeâ11e1JeK01Jbe. 

011epKu ucmopuu, no.u pe.u. C. Jl. T11xBHHCKOro 11 I>. A. J111TBHHCKoro, MocKBa, 1988, c. 
256-261, 364; I>epnH30B H. l1„ KaMHHCKHH B. H„ AllaHbl, KaHz101i li Jlaea11b, in: 
llemep6ypzcKuu apxeonozu11ecKuu eecm11uK, 7, 1993, c. 107-109; Tyanaros A. A., K 

IJOnpocy o npouCXOJICOeHUU paHHUX GJIGH, in: Stratum plus, cn6. - KlllllHH)y, 1997, c. 
148. 
11 Gheorghe I. Brătianu, op. cit„ voi. I, p. 216. · 
12 rarnOHTH IO. C„ A!IOHbl u IJOnpoCbl 'JmHoze11e3G oce/11llll, T6HJJHCH, 1966, C. 70. 
13 rpoccy B.l1„ op. cit., p. 10, 98. 
14 V.V. Latyshev, H31JecmUJ1 âpee11ux nllcameJ1e1i o CKurpuu li KaBKGJe, in: BecmHuK 

âpe1JHeu ucmopuu, 1949, 1, c. 266. 
15 Ibidem, 1949, 2, p. 278. 
16 ibidem, 1949, 3, p. 303. 
17 Anunianus Marcellinus, istoria romană în 3 i de cărţi, XXII, 8, 42, p. 117. 
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mânuirea armelor. Pe de lată parte Sextus Aurelius Victor crede că aceştia 
împreună cu hunii erau „mai răi decât toate nenorocirile"18

. 

Pentru perioada primelor secole ale erei noastre, până şi după 

invazia hunilor de la 375/376, materiale arheologice aparţinând alanilor 
au fost identificate doar ca rezultat al cercetării unor necropole plane sau 
tumulare. Până în prezent nu au fost descoperite aşezări ale alanilor la 
vest de Nistru din perioada timpurie de pătrundere a acestora în regiune. 
Lipsa unor aşezări stabile confirmă informaţiile surselor scrise despre 
caracterul nomad al sarmaţilor în general şi al alanilor în particular19

• 

Gheorghe Bichir crede că sarmaţii pătrund la vest de Prut în 
secolul al III-lea odată cu ocuparea stepelor nord-pontice de către goţi. 
Tot atunci, şi mai târziu, s-ar fi răspândit practica deformării artificiale a 
craniilor, devenită frecventă la alani şi huni20

. Se crede totuşi că în spaţiul 
Pruto-Nistrean cele mai timpurii sunt complexele funerare sarmatice de la 
Nicolscoe21 şi Holmscoe22

, datate de către cercetători în secolele II î. d. 
Chr. 

Investigaţiile din ultimele decenii au permis să se constate că cele 
mai constante manifestări arheologice ale a/anilor la nordul gurilor 
Dunării şi în spaţiul est-carpatic sunt cele atestate în primele secole ale 
erei noastre. V. Grosu consideră că alanii au pătruns în regiunile de la 
nord de gurile Dunării şi în spaţiul est-carpatic, în câteva valuri succesive, 
începând chiar cu primii ani ai secolului I d. Chr.23 şi că, dintre cele mai 
timpurii, poate fi considerat M.1 din tumulul 1 O de la Cazaclia, cu 
materiale datând din anii 40-70 d. Chr. 

18 Sextus Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus, 47, 3, 15. 
19 Gh. Bichir, Sarmaţii şi relaţiile lor cu geto-dacii, in: „Revista de istorie", t. 38, 1985, 
nr. 12, p. 1170-1174. Aici nu ne vom referi la grupurile de alani care au însoţit hunii spre 
Panonia, sau au înaintat spre vest, ajungând în nordul Africii. 
20 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, p. 41. 
21 Levinschi A., Agulnicov S., Complexe sarmatice timpurii În t11m11/ii Nistrului de Jos, 
in: „Tyragetia'', VI-VII, Chişinău, 1998, p. 89, 91, fig. I, 1-3. 
22 ry.11Koea A. B„ <l>oKeee M.M„ 3nmeâe.•tblfbl li !{0 1le6HW.:Uli lll/JU(JbJIX Jl)'llll>I 1-/Vaa., 
KHee, 1984,c. 8,pHc. 2. 
23 rpoccy B. J.1., Xpo110:10?l/JI lllL\lfl/llHl/l{U(i cap.1ta111c,.;oii "J'.'lb111)pbt j]f1ecmpu6Cl\O

IlpymcKOZO ,we:J1CiJype'lbR, KHWHHee, 1990, p. 98; Vasile Grosu, Sarmaţii în spaţiul 

geto-dacic răsăritean, in: „Arheologia Moldovei", XVIII, 1995, p. 181. 
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Pentru primele secole ale erei noastre, alanilor li s-au mai atribuit 
mormântul bogat de la Olăneşti (M4 din turnului 4)24

, turnulii de la 
Cazaclia (turn. 10, turn. 14 şi turn. 18)25

. Dintre acestea turnului 14, jefuit 
în antichitate, a dat materiale extrem de importante, complexele 
aparţinând unor căpetenii de trib sau unor reprezentanţi ai aristocraţiei 

tribale26
• Alţi turnuli din această perioadă, atribuiţi alanilor, au fost 

cercetaţi lângă Vlădiceni (Bolgrad) şi lângă Novoselscoe (r-nul Reni)27
. 

Tot de prezenţa alanilor în spaţiul est-carpatic în primele secole ale erei 
noastre sunt legate mormintele bogate de la Mocra (Râbniţa)28 dar şi aşa
nurnitele „necropole militare" de la Bădragii Noi29

, Burlăneşti30 , Petreşti 
etc. 31 Se pare ca acestea aparţin unui puternic val de migratori care 
pătrunde în zonă la sfărşitul secolului I - începutul secolului II d. Chr. 

Este important să menţionăm că persistenţa alanilor în regiune este 
documentată şi după dispariţia imperiului hunic. În unele surse, pentru 
secolul al V-lea, la gurile Dunării este atestat toponimul Alania. Astfel, 
Paulus Orosius în ,J{istoriae adversus paganos", scrisă la începutul 
secolului al V-lea menţionează ,,Dunărea numită şi Istru", la răsărit de 

24 <l>. 11. MeJJIOKOBa, CapMamcKoe no2pe6eHue U3 ryp2aHa y c. OJ10Hewmb1, in: 
CoBemcKCJR apxeoJ102UR, 1, 1962, c. 195-208; C. Kypt.taTOB, 8. Ey6yJJHt.t, op. cit, in: 
Interferenţe cultural-cronologice în .'>paţiul nord-pontic, Chişinău, 2003, p. 285-312. 
25 S. Agulnicov, V. 8ubulici, Tumulul sarmatic din sec. I p. Chr. de lângă satul 
Cazac/ia, in: „Thraco-Dacica", XX, 1-2, (1999), p. 287-307. 
26 Agulnikov S. M., Simonenko A. V., A Late Sannatian Bridle set from Moldova, in: 
Communicationes Archaeologicae Hungariae, 1993, p. 91-97. 
27 fpoccy 8. 11, op. cit., p. 86-88, 98; Popa Al., Fruhhunnenzeitliche Besiedlung 
zwischen Ostkarpaten und Dnjestr, in: Attila und die Hunnen. Begleitbuch zur 
Ausstellung. Historisches Museum der Pfalz Speyer, Konrad Theiss Verlag GmbH, 
Stuttgart, 2007, p. 169-173; Ioniţă Ion, Importante descoperiri arheologice din perioada 
de formare a poporului român în aşezarea de la laşi-Nicolina, in: „Arheologia 
Moldovei", X, 1985, p. 30-49. 
28 M. T. Kawy6a, C. 11. Kypt.taTOB, T. A. lllep6aKosa, Ko'leBHUKU Ha 3anaoHou 2paHu71e 
BeJ/UKOU cmenu (no MamepuWlaM KYPWHOB y c. MoKpa), in: „Stratum plus'', 4, 2001-
2002, 180-252. 
29 Kypt.taTOB C. I., CHMOHeHKO O. 8., qHpKOB A. JO., CapMamcbKUU BOÎHCbKUU 
M02WlbHUK Ha CepeOHbOMY Ilpymi, in: „ApxeoJJorill", (Kiev), 1, 1995, 112-123; 
30 )J;eMt.teHKo T. 11., Om'lem o noJ1eBb1x ucCJ1yooBaHURX EouHeiţKou HOBocmpoe'lHOU 
apxeollOCU'leCKOU 3Kcneou71uu B 1987 y c. 5ypRaHeWmbz. Arhiva Muzeului Naţional de 
Arheologie şi Istorie a Moldovei, nr. inv. 260. 
31 51posoi1: E. 8., Om'lem o pa6omax IlpymcKou HOBocmpoe'lHOU apxeoJ1ocu'leCKOU 
JKcneou71uu y c. Ilempewmb YH?eHcKoco pauoHa. Arhiva Muzeului Naţional de 
Arheologie şi Istorie a Moldovei, nr. inv. 252. 
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care se găseşte Alania32
. Isidor din Sevilla (570-636 d. Chr.) menţiona că 

„dincolo de Dunăre curge fluviul Lanus, de la care şi-au luat numele 
alanii"33

. lu. Kulakovski credea că Isidor din Sevilla, la alcătuirea 
binecunoscutei sale descrieri a lumii, l-a urmat îndeaproape pe 
compatriotul său, ·împrumutând informaţia geografică referitoare la 
bazinul dunărean. Şi mult mai târziu cartografii occidentali continuă 

utilizarea acestui nume ,,A/anus fluvius" atunci când doreau să desemneze 
afluenţii Dunării34 , inclusiv Prutul sau, cum cred unii cercetători -
Elanui35

. 

Prezenţa alanilor pentru această perioadă este confirmată 

arheologic în Dobrogea unde la Histria, a fost cercetată o necropolă 
atribuită lor. Este vorba de cimitirul din sectorul Bazilica extra m4ros, 
datată în secolele IV-V e.n.36

. În legătura cu prezenţa alanilor la gurile 
Dunării şi în Dobrogea Gheorghe I. Brătianu, V. B. Kovalevskaja, A.A. 
Tuallagov etc. cred că din mediul acestora provine marele istoric al 
goţilor Iordanes, al cărui bunic ar fi fost secretar al căpeteniei alane 
Kandak, acesta din urmă fiind din neamul Alanovijamutis37

, sau 
supranumit în acest fel. 

* * * 
În ultimii ani tot mai mult se atrage atenţia asupra faptului că anţii 

izvoarelor medievale ar fi înrudiţi cu alanii, sau ar fi chiar identici cu 
aceştia38 . Această ipoteză, înaintată de cercetătorul american G. I. 

32 Paulus Orosius, Istorii împotriva păgânilor în şapte cărţi, I, 2, 52, 5, in: FHDR, li, 
Buc., 1970, p. 189. 
33 Isidor din Sevilla, Etymologiarum libri XX, II, IX,2, 94, in: FHDR, II, p. 575. 
34 Vezi analiza competenta a acestei categorii de izvoare la Victor Spinei, Moldova în 
secolele XI-XIV, p. 38-39, 245-246, unde se atrage atenţia asupra unor uzanţe ale vremii 
cum ar fi preluarea în mod mecanic a unor date mai vechi la alcătuirea mapamondurilor 
medievale. 
35 H. PaeecKHH, TonoHuwe âe opuJICUHe upaHUKJ wu m_Jp•111KJ, in: Jl11.116a wu 

J1umepamypa MO!IOOBeHeacKJ, Chişinău, 1, 1964, p. 61. 
36 Bichir Gh., A/anii, in: Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, voi. I, A
C, Bucureşti, 1995. p. 52. 
37 Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră, voi. I, p. 216 şi nota l G unde editorul pune la 
îndoială această aserţiune, aducând dovezile de rigoare; Koea1eecKall B. 6., op. cit., c. 
108; Tyannaroe A. A., K Bonpocy o npouc.rnJ1câe111111 pa11mH w1w1, in: Stratum plus, 
CaHKT-neTep6ypr, KHLUHHee, 1997, c. 152. 
38 Teodor D. Gh., Anţii şi a/anii î11 spaţiul cmpato-dunărea110-pontic (secolele VI-VIII), 
in: „Zargidava. Revistă de istorie", VI, Bacău, 2007, p. 44. Corman I., Contribuţii la 
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Vemadsky în perioada interbelică, găseşte astăzi noi şi competenţi 

susţinători39 . Opinia că anţii ar fi slavi nu a fost susţinută în unanimitate 
de istorici sau lingvişti. Printre aceştia se numără E. C. Skrijinskaja40

, O. 
N. Trubacev41

, F. P. Filin42
, V. I. Abaev, etc. Cu atât mai mult, s-a 

demonstrat că etnonimul ant este de origine iraniană şi ar desemna 
comunităţi şi populaţii marginale, care locuiesc la periferie43

. G. I. 
Vemadsky i-a identificat pe anţi cu populaţia An - Tsai din sursele 
chineze din secolul al II î. d. Chr., care nu sunt alţii decât asioii sau a/anii 
din izvoarele antice târzii europene, sau asii din textele orientale 
medievale44

. 

Ipoteza lui G. I. Vemadsky a fost susţinută de Gh. I. Brătianu45 , 
dar şi de D. Gh. Teodor46

, I. Corman47 etc. Cercetătorii consideră că anţii 
ar fi fost o aristocraţie alană suprapusă peste mai multe neamuri şi că, 

după destrămarea imperiului hunic, aceştia au rămas drept cea mai 
puternică forţă militară în teritoriile dintre Carpaţi şi Nistru. I. Corman 
consideră ca materialele arheologice datând din secolul al V-lea pot fi 
atribuite mai degrabă alanilor48

. Pe de altă parte slaviştii V. V. Sedov, I. 
Rusanova, O. Prichodniuk cred că antii ar fi fost alani iranieni salvizati49

. 
' ' 

istoria spaţiului Pruto-Nistrian În epoca evului mediu timpuriu (sec. V-VII d. Chr.), 
Chişinău, 1998, p. 130-131. 
39 G. I. Vemadsky, On the Origins of the Antae, in: Journal of the American Oriental 
society, 59, 1938, p. 98-118. 
40 E. lJ.. CKp1nKHHCKa11, O cKJ1a8eHax u aHmax, o MypcuaHCKOM 03epe u o 20poâe 
HoBuemyHe, in: Bu3aHmuucKuu Bpe.MeHHUK, XII, 1957, c. 7. 
41 Tpy6alfee O. H., Jl3blK03HaHue u 3mH02eHe3 cJ1a8RH, in: Te3ucb1 âoKJ1aâo8 coBemcKou 
âeJ1e2aiţuu Ha V Me:J1CâyHapoâHoM KOH2pecce C!la8RHCKOU apxeoJ102uu, MocKea, 1985, c. 
46. 
42 

<l>HnHH <l>.n., 06pa3o8aHue R3b1Ka Bocmo'IHbtx cJ1aBRH, M.-JI., 1962, c. 63. 
43 Sedov V. V., CllaBRHe u upaHiţbl 8 âpe8Hocmu, in: 1(0KJ1aâbl coBemcKou âe!lezaiţuu Ha 
VII Me:J1CâyHapoâHOM coe3âe CJ1a8ucmo8, MocKea, 1978, p. 227-240. 
44 G. I. Yemadsky, op. cit., p. 98 şi urm. 
45 Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră, I, p. 253; Idem, O enigmă şi un miracol istoric: 
poporul român, Bucureşti, 1988, p. 78. 
46 D. Gh. Teodor, op. cit., p. 42-48. 
47 I. Corman, Migraţiile din teritoriul dintre Carpaţi şi Nistru În secolele V-VII. 
Problema anţilor, in: „Revista Arheologică", 1993, p. 93-100; Idem, l 'origine ethnique 
des Antes fondee sur Ies decouvertes archeologiques dans /'espace d'entre Prouth et 
Dniestr, in: „Arheologia Moldovei", XIX, 1996, p. 169-189. 
48 I. Corman„ Contribuţii, p. 105. 
49 Vezi analiza atentă a acestor aspecte la D. Gh. Teodor, Anţii şi a/anii, p. 43-45. 
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M. Artamonov credea că anţii nu ar fi fost altcineva decât huno-cutriguri 
care au lăsat cultura arheologică de tip Pastyrsk 50

. 

La nivelul actual de cunoaştere atribuirea etnică a complexelor 
arheologice din. perioada medievală timpurie de la est de Carpaţii 

Orientali rămâne încă un deziderat. Includerea în circuitul ştiinţific a 
materialelor aşezărilor de la Davideni (Neamţ), Hansca (laloveni), 
Moleşti (Ialoveni) ş.a. cu straturi consistente de locuire din secolele V
VII, demonstrează prezenţa importantă a autohtonilor romanici în 
regiune51

• Cu toate acestea numărul de situri arheologice, lipsa unui rit şi 
a unui ritual funerar riguros, lasă impresia unei perioade de instabilitate 
demografică şi politică în zonă52 . V. Sedov consideră că această 
instabilitate şi mişcările masive de populaţie se datorează unei perioade de 
răcire fără precedent a timpului care a cuprins Europa după secolul al IV
lea, dar în special secolul al V-lea d. Chr. Autorul menţionează că în acest 
secol s-a produs cea mai accentuată răcire nu doar pentru mileniul I d. 
Chr., ci chiar pentru ultimii 2000 de ani53

. 

Revenind la problema prezenţei alanilor la nord de gurile Dunării 
şi la est de Carpaţii Orientali vom menţiona că la Moleşti, în procesul 
investigaţiilor unui sit medieval, au fost descoperite complexe datate în 
secolele V-VI, printre care şi un vas de culoare cenuşie cu decor lustruit, 
modelat la roata olarului, având corpul de formă globulară54 . Tot aici a 
fost descoperită o fibulă de tip Viminacium. Acest tip de piese poate fi 

50 M. H. ApTaMOHOB, EmHu'lecKama npuHaone:J1CHocm u ucmopu'lecKomo 3Ha'leHue Ha 
nacmupcKama rynmypa, in: Apxeono2W1 (Coclnrn), XI, 1969, p. 4-10. 
51 Ioan Mitrea, Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la 
Davideni din secolele V-VIII, Piatra Neamţ, 2001; Gheorghe Postică, Civilizaţia 

medievală timpurie din spaţiul Proto-Nistrean (secolele V-XIII), Bucureşti, 2007. Nu 
vom încerca aici să insistăm asupra problemei, pornind de la demonstraţiile unui reputat 
lingvist polonez, de ce spaţiul circum-carpatic nu a fost supus slavizării, spre deosebire 
de alte regiuni din Europa de sud-est. A se vedea: Manczak Witold, De ce Dacia, spre 
deosebire de alte provincii dunărene nu a fost slavizată, in: „Limba română. Revistă de 
ştiinţă şi cultură", nr. 1-2, 1997, p. 57-61. 
52 A se vedea: Igor Corman, op. cit., p. 92-97. 
53 B. B. Ce.noe, PaHHUU 3man cJ1a6RHCK020 pacceJ1eHW1 e necHou 30He Bocmo'IHOU 
Eeponbl, în: Apxeono2W1 u ucmopWI flcKoea u llcKoecKou 3eM!lu. MamepUCl!lbl Hay'IHOW 
CeMUHapa 1996-1999, DcKOB, 2000, c. 200-201; Idem, Mu2pa1JW1 oyHaUCKUX C!la6JlH 6 
Bocmo'IHYIO Eepony, în: Apxeono2W1 u ucmopWI llcKoea, c. 161. 
54 Ion Tentiuc, Siturile din secolele V-VII de la Moleşti-laloveni (Republica Moldova), 
in: „Arheologia Moldovei", XXI, 1998, p. 201-212. Fig. 3/1. 
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datat la cumpăna veacurilor V-VI55
. Credem că artefactele menţionate, 

vasul - descoperit într-un complex închis şi fibula, puteau fi vehiculate în 
regiune din zonele nord-pontice de o populaţie alanică. 

Pe câteva mapamonduri din secolele VII-VIII regiunea dintre 
Dunăre şi Nistru este reprezentată cu numele Alania. Dintre acestea este 
adus exemplul hărţii călugărului benedictin Beatus din anul 776. Unii 
cercetători, nu fără temei, înclină să creadă că aceste hărţi nu reflectă 
situaţia etno-politică reală56 a perioadei, mulţi autori medievali preluând 
mecanic datele şi descrierile geografice mai vechi, printre care şi 

cunoscuta descriere geografică a lumii aparţinând episcopului Isidor de 
Sevilla (570-636 d. Chr.), despre care am amintit deja. În legătură cu 
această situaţie s-au manifestat multe rezerve în privinţa adevăratei 

situaţii etno-demografice şi etno-politice de la nord de gurile Dunării57 

Investigaţiile arheologice atestă prezenţa alanilor în spaţiul 

cercetat şi în secolele VII-X d. Chr. Maria Comşa menţionează prezenţa 
ceramicii de factură alanică în centrul Dobrogei58 şi în Câmpia Munteniei. 
Autoarea consideră că ceramica cenuşie cu decor lustruit poate aparţine 
„alanilor târzii"59

, evidenţiind fragmentele de ulcior cu gura în formă de 
jgheab descoperite în locuinţa 3 de la Bucov-Tioca şi fragmentele de 
ulcioare cu trei torţi din locuinţa 14 a aceleiaşi aşezări. Ceramica lustruită 
alcătuieşte circa I 0% din totalul ceramicii din aşezare. Importante sunt 
observaţiile cercetătoarei potrivit cărora această categorie ceramică a luat 
naştere în Caucaz de unde a fost răspândită în zona nord-pontică de alani, 
fiind influenţată şi de ceramica oraşelor din Crimeea şi a celor de pe 
ţărmul de nord-est şi de est al Mării Negre. Aceste materiale sunt atribuite 
de către Maria Comşa secolelor VIII-X. 

Printre seminţiile care locuiau în Dobrogea în primele decenii ale 
secolului al VII-iea Petre Diaconu enumeră pe greci, slavi, goţi şi alani60

. 

Suntem întru totul de acord cu reputatul medievist că de multe ori se 

55 Florin Curta, Apariţia slavilor. Istorie şi arheologie la Dunârea de Jos î11 veacurile VI
VI/, Târgovişte, 2006, p. 208, fig. 32. 
56 Victor Spinei. op. cit., 1982, p. 203. 
57 Idem, op. cit., 1994, p. 245-246. 
53 Maria Comşa, Ceramica alanică din secolul al Vil /-!ea descoperi fii în centrul 
Dobrogei, in: „Pontica", XII, 1979, p. 151-156; Eadem, Ceramica locală, in: Dinogetia, 
I, Aşezarea feudală timpurie de la Bisericuţa Garvăn, Bucureşti, 1967, 134-229. 
59 Eadem, Cultura materială veche românească, Bucureşti, 1978, p. 103. 
60 Petre Diaconu, Introducere, in: Petre Diaconu, Dumitru Vîlceanu, Păcuiul lui Soare. 
Cetatea bizantină, voi. I, Bucureşti, 1972, p. 13. 
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exagerează rolul ceramicii ca mijloc de determinare etnică a unor 
comunităţi umane61 . Se pare însă că fenomenul grefării unor elemente ale 
culturii materiale din regiunea azovo-crimeeană, venite din afară, pe cele 
de fond local, de la Dunărea de Jos, a fost o realitate62 . D. Gh. Teodor, 
care a analizat problema persistenţei elementelor nomade în regiunile de 
la est şi sud de Carpaţi în secolele VI-VIII d. Chr. crede că în afară de 
ceramica cenuşie, negricioasă sau gălbuie, lucrată la roată, descoperită 
sporadic în diferite regiuni ale spaţiului circumcarpatic, de numele 
alanilor pot fi legate şi alte vestigii arheologice, cum ar fi o serie de 
catarame, anumite vârfuri de săgeţi, unele aplice de curea etc. 63 . 

Tot cu privire la problema prezenţei alanilor la nordul gurilor 
Dunării vom menţiona aşezările din secolele VIII-X din zona lacurilor 
dunărene. Asupra genezei acestor situri, asupra caracterului etnic al 
populaţiei care le-a lăsat, în literatura de specialitate s-a discutat în 
contradictoriu. Istoricii slavişti atribuie aceste aşezări slavilor şi 

bulgarilor. Pe de altă parte au fost enunţate opinii privind apartenenţa 
siturilor populaţiei romanice cu persistenţa unor elemente alogene64. 
Descoperirea în complexele arheologice a unor categorii ceramice de 
culoare cenuşie, gălbuie sau negricioasă, lucrată la roată, deosebită de cea 
modelată de populaţie locală, a fost pusă de noi pe seama unor populaţii 
nomade, în proces de sedentarizare, pătrunse în regiune din spaţiul ponto
azovian65. În complexele arheologice închise din partea centrală a 
spaţiului Pruto-Nistrean această categorie ceramică nu depăşeşte 1 % din 

61 Ibidem, p. 125. 
62 Ibidem, p. 126. 
63 D. Gh. Teodor, Elemente nomade din secolele VI-VIII d. Chr. în regiunile de la est de 
Carpaţi, in: Mousaios. Buletin ştiinţific, Buzău, 1999, p. 73; Idem, Anţii şi a/anii, p. 45-
48. 
64 Ion Tentiuc, Unele consideraţii privind siturile medievale timpurii din zona lacurilor 
dunărene, in: „Destin românesc. Revista de istorie şi cultură'', nr. 2, 1999, p. 44-50; 
Gheorghe Postică, Ion Hâncu, Ion Tentiuc, Aşezarea din secolele IX-XI de la 
Giurgiu/eşti şi unele consideraţii privind siturile medievale timpurii din zona lacurilor 
dunărene, in: Studia in honorem Ion Niculiţă. Omagiu cu prilejul împlinirii a 60 de ani, 
Chişinău, 1999, p. 280-298. 
65 Ion Tentiuc, op. cit„ 1999, 2, p. 44-50, Idem, Pax Chazarica u pe2u0Hbl K eocmoK)' om 
Kapnam e VIII-X eeKax, in: Me:J1CoyHapooHb1e omHoweHUR e 6accezme l/epHow MopR e 
opeBHOCmu u cpeOHUe BeKa. MamepUWlbl XII Me:J1CoyHapoOHOU Hay'IHOU KoH</Jepem1uu 
(26-31MaR2007), POCTOB-Ha-.[{oey, 2007, c. 98-101. 

115 



totalul artefactelor supuse studiului66
, iar în unele situri din zona lacurilor 

dunărene constituie circa 15-20%. Fenomenul ultim este explicat prin 
faptul că în aşezarea de la Bogatoe a fost descoperit un cuptor în care era 
arsă această categorie ceramică. Tot în această regiune au fost cercetate 
urme de locuinţă de tip iurtă, argument indubitabil al prezenţei unor 
seminţii nomade pătrunse în zonă67 , posibil de origine alanică. 

Analizând materialele complexelor funerare din cimitirele de la 
Hansca-Căprăria şi Hansca-Limbari, ancorate cronologic în secolele X
XIV, arheologul Ion Hâncu a evidenţiat două categorii de morminte, 
aparţinând unor populaţii distincte: romanicilor băştinaşi care îşi 

înmormântau defuncţii utilizând ritul creştin şi unei populaţie alogene, 
care îşi înmormântau decedaţii într-o zonă periferică a cimitirului, gropile 
funerare ale acestora având orientare meridională. În opinia reputatului 
medievist această populaţie a pătruns în regiune după mijlocul secolului 
al X-lea68

. La concluzii asemănătoare ajunge şi Gheorghe Postică. În 
urma studierii materialelor arheologice din aşezarea eponimă, el 
menţionează că „în secolul X, judecând după materialele de la Hansca, în 
regiunea centrală a Moldovei are loc infiltrarea unor grupuri izolate de 
migratori din stepele nord-pontice"69

• Acelaşi autor presupune că într-o 
perioadă ulterioară, în secolul al Xi-lea în aşezarea Hansca „a apărut un 
grup nu prea mare alcătuit din alani, care s-a aşezat la marginea de nord
est a aşezării"70 . În legătură cu aceasta este adus exemplul unei locuinţe 
de tipul iurtei de formă rectangulară, tipică pentru populaţia alanică71 • 

66 Gheorghe Postică, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu. Studiu 
arheologic pe baza ceramicii din aşezarea Hansca, Chişinău, 1994, p. 52-54. 
67 CMHJleHKO A. T., KOJllOBCKHH A.A., lloceJ1eH11R y cen Wa6o u Eozamoe OâeccKozl 
06.wcmu, in: /JHecmpo-J]yHaucKoe MeJ1Coype'lbe 11 I - HG'lane li mb1c. H. 3., K11es, 1987, 
c. 110-120. 
6~ 11. r. XblHKy, K3np3pllR - na.MRmHUK K)'flbmypbl X-li 66., Chişinău, 1973, p. 58-62; 
Idem, Jhl\16apb - cpeoHeeeKOBbIU MOZZUlbHUK XII-XIV 11eK011 e Mo.7()aeuu, Chişinău, 

1970, p. 64-66; Idem, Semnificaţia culturală şi istorică a obiceiurilor de înmormântare 
folosile în evul mediu limpuriu de către locuitorii din Moldova, in: „Revista de istorie a 
Moldovei'', 1999. 3-4, p. 5-7. 
<>

9 Gheorghe Postică, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu. Studiu 
arheologic pe baza ceramicii din aşezarea Hansca, Chişinău, 1994, p. 113. 
70 Idem, op. ât., p. 115. 
71 Vezi pentru comparaţie: n. r. HeqaeBa, o JICZUIUUţe KO'le6HUK06 IOW BocmO'IHOU 
Eeponbl e J1Ce.ne3HOM eeKe (I m&1c. âo H.3. - nepeaR no!I06UHG li m&1c. H.3.}, in: ,[(peeHee 
J1CZU1uUţe Hapoâoe Bocmo'IHOU Eeponbl, MocKBa, 1975, c. 30. 
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Vom atrage atenţia că spre deosebire de pecenegi, uzi sau cumani, 
aflaţi într-o fază „pasionară" şi care apar frecvent pe paginile cronicilor 
din secolele X-XIII, alanii sunt menţionaţi doar episodic. lu. Kulakovskij 
consideră credibilă informaţia din scrisoarea patriarhului de 
Constantinopol Nicolae Misticul, adresată ţarului Simeon al Bulgariei în 
anul 922, în care încerca de să-l abată pe acesta de la războiul împotriva 
Bizanţului. Vorbind despre coaliţia pe care o pregăteşte împăratul, 

patriarhul enumără printre aliaţi ruşii, pecenegii, turcii din occident şi 

alanii72
. Prezenţa alanilor alături de seminţiile enumerate, pare a indica, în 

opinia cercetătorilor, aflarea lor în ~roximă apropiere, poate chiar în 
teritoriile de la nord de gurile Dunării7 

• 

Mânuind cu desăvârşire armele şi stăpânind arta militară alanii 
s-au remarcat în special prin calităţi combative şi cele de buni mercenari. 
Misionarul franciscan Ioan de Marignolli susţinea că mongolii au cucerit 
China cu ajutorul alanilor74

, iar Georgios Pachymeres, vorbind despre cei 
de la nordul Dunării de Jos, considera că aceştia „erau tovarăşi de luptă ai 
lui Nogai şi cei prin care acela dobândise izbânzi"75

. 

Analiza materialelor obţinute din investigaţiile arheologice şi 

coroborarea lor cu informaţiile documentelor scrise a permis 
cercetătorilor să evidenţieze, după cum am văzut, câteva momente de 
pătrundere şi, respectiv, câteva segmente cronologice, când sarmaţii în 
general şi alanii în particular s-au manifestat în spaţiul est-carpatic şi la 
nordul gurilor Dunării. 

Chiar dacă alanii nu au reuşit să constituie niciodată în regiunile 
est-ca~atice, în toată perioada evului mediu, o formaţiune politico
statală 6 totuşi, unii autori, pornind de la apariţia repetată în sursele 
documentare a menţiunii „ţara alanilor", „domnia alană", evocă prezenţa 
în zonă a unei „mărci alane de frontieră" fondată de Nogai şi reorganizată 
de Tokta77

. Această structură statală ar fi existat la nordul gurilor Dunării 

72 Nicolaus Misticus, 23, 13-21 (col. 149D); 
73 10. KynaKOBCKHH, A1ia11b1 no caeoemmM KJtaccu'leCKZIX u au1a11mu1lcKux nuca111e:1e1I, 
1899, C. 54. 
Î~ Virgil Ciocîltan, A/anii şi începutul statelor româneşti, in: „Revista istorică", 1995, 
tom VI, nr. 11-12, p. 935. 
75 Gcorgios Pachymeres, in: FHDR, III, p. 451. 
76 Victor Spinei, Moldova în secolele X/-Xl V, 1994, p. 231. 
77 Virgil Ciocîltan, A/anii şi începutul statelor româneşti, p. 940; Ion Chirtoagă, Din 
istoria Moldovei de sud-est până în anii 30 ai secolului al XJX-lea, Chişinău, 1999, p. 
55-56. 
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la sfărşitul secolului al XIII-iea şi la începutul celui următor, fiind 
antrenată în războiul fratricid mongol. 

Persistenţa comunităţilor alane în regiunile de la nordul gurilor 
Dunării şi în unele zone din partea de sud a teritoriului est-carpatice, unde 
se impun ca forţă militară, în special în perioada de până la formarea 
statului feudal moldovenesc, este cel mai bine documentată în cronicile 
vremii însă, totodată, este şi una dintre cele mai controversate. A vând în 
vedere prezenţa alanilor pe teritoriul Moldovei medievale Gheorghe I. 
Brătianu se exprima, la un moment dat, foarte sugestiv: „Dacă la sfărşitul 
evului mediu alanii au ocupat multă vreme Moldova actuală, avem motive 
să ne întrebăm dacă un anume tip de ţăran moldovean, ce a fost luat mult 
timp drept o îndepărtată supravieţuire a celţilor emigranţi în această 

regiune, din cauza ochilor albaştri şi a părului bălai sau roşcat, nu este mai 
plauzibil un descendent al alanilor care au lăsat de altfel urme fără 

echivoc în toponimia ţării"78 . 
Pentru regiunile cercetate cu privire la prezenţa alanilor medievali 

poate fi menţionată existenţa mai multor toponime din spaţiul est
carpatic, printre care şi numele marelui centru urban medieval laşii, 

- capitala de mai târziu a Ţării Moldovei -, ipoteză susţinută de unii 
istorici şi negată categoric de alţii79 . La sf'arşitul secolului al XIX-iea F. 
Brun şi lu. Kulakovski nu puneau la îndoială prin nimic originea 

78 Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră de la origini până la cucerirea otomană, 1988, 
voi. I, p. 217. Vezi aici şi nota editorului, sub vocea 21, în care se specifică faptul că 
prezenţa alană în evul mediu în spaţiului carpato-nistrean nu a fost nici numeroasă şi nici 
de lungă durată pentru a influenţa tipul somatic al populaţiei romanizate de la răsărit de 
Carpaţii Orientali. 
79 A se vedea cele mai sugestive idei la: Constantin C. Giurescu, Tirguri sau oraşe şi 
cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-iea; Buc„ 1967, 
p. 242-248; Istoria oraşului laşi, ed. Junimea, laşi, 1980, p. 46-52; Renate Mohlenkamp, 
Contribuţii la istoria oraşului laşi în secolele XIV-XV, in: „Anuarul Institutului de Istorie 
şi Arheologie <<A. D. Xenopol»", 21, 1984, p. 62-65; Virgil Ciocîltan, A/anii şi începutul 
statelor româneşti, p. 940, 945. Aici, la nota 88, autorul consideră că tătarii i-au cantonat 
pe alani pentru a păzi şi administra cel mai de seamă dintre vadurile de pe cursul 
mijlociu al Prutului. Probabil autorul are în vedere vadul de la Ţuţora, aflat la doar câţiva 
kilometri de Iaşi, unde cercetătorii de la Institutul de Arheologie din Iaşi au efectuat 
cercetări arheologice pe malul stâng al râului. Rezultatele investigaţiilor nu ne sunt 
cunoscute. În vara anului 2008 cercetătorii de la Muzeul Naţional de Arheologie şi 
Istorie a Moldovei (Chişinău) au făcut câteva sondaje arheologice pe malul stâng al 
Prutului în scopul identificării târgului Ţuţorei, situat în apropierea vadului amintit. 
Efortul comun al celor două instituţii de cercetare, de la Iaşi şi Chişinău, se impune în 
continuare în vederea unor rezultate cat mai concludente. 
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toponimului viitoarei capitale şi metro~ole moldovene precum şi legătura 
numelui cu prezenţa asilor (=alanilor) 0

. În legătură cu aceştia ei pun şi 
toponimul Iasca, existent până în prezent la Nistru} de Jos, situat vis-a-vis 
de satul Olăneşti (raionul Ştefan Vodă)81 . De aceeaşi părere este şi Gh. I. 
Brătianu considerând că aceste toponime păstrează amintirea şederii 

alanilor în partea răsăriteană a viitoarei Ţări a Moldovei82
. 

Chiar dacă sursele documentare îi atestă pe alani la sfărşitul 
veacului al XIII-iea - începutul secolului al XIV -lea la est de Carpaţi, iar 
toponimia pare a confirma acest lucru, materialele arheologice nu permit 
în niciun fel, la nivelul actual al cunoaşterii, a delimita populaţia alanică 
de masa cvasi-amorfă de nomazi care şi-a lăsat numeroasele movile în 
zona de stepă din sudul Moldovei, datând din a doua jumătate a secolului 
al XIII-iea şi din veacul al XIV-lea83

• 

80 <I>. EpyH, l.Jep110.\lopbe, l, O.uecca. 1879, c. 356; fO. KynaKOBCK11i1, A~rnHbl no 

C6eiJeHllR.H K7UCCU'leCKl/X li 6U3all/11llllO.:ux 1111ca111e.•1ezl, c. 66. 
81 <I>. 6pyH, op. cit., p. 356; În legătură cu ultimul toponim, Olăneşti, la un moment dat 
s-a acreditat ideea că numele corect al satului ar fi Alaneşti, deci, conţinând radicalul 
a/an. Vezi: fO. KynaKOBCKHi1, op. cit., p. 69 şi nota 2. 
82 Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră, voi. I, p. 168. 
83 Victor Spinei, The Great Migrations in the East and South East of Europe /rom the 
Ninth to Thirteenth Century, Cluj-Napoca, 2003, 546 p.; )l;o6pomo6cKHil A. O., 
Ko'te8HUKU Ce8epo-3anaoHo?:O llpu'tepHOMOpbR 8 :moxy cpeoHe8eK08bJI, K11ee, 1986, c. 67. 
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UN EXEMPLU DIN EPOCA MEDIEVALĂ 
TIMPURIE (SEC. VIII) PENTRU 

CREDINŢELE ŞI PRACTICILE MAGICO-RITUALE 
(AŞEZAREA DE LA JUCU DE SUS, JUD. CLUJ) 1 

IOAN STANCIU, DIANA BINDEA 

Siturile de la Jucu de Sus (corn. Jucu, jud. Cluj) au fost identificate 
şi parţial investigate în anul 2007, ca urmare a evaluării de teren, apoi 
demarării cercetării arheologice preventive în legătură cu construcţia 

fabricii Nokia2
. Intensitatea locuirii microzonei, cu precădere în epoca 

romană şi medievală timpurie, este oarecum surprinzătoare, atâta timp cât 
imaginea luncii Someşului Mic a fost dominată în decursul vremii de 
terenul mlăştinos, presărat cu grinduri uşor mai ridicate, constant supuse 
primejdiei inundaţiilor (pl. 112). Poziţionarea locuirii, dar şi amenajarea 
spaţiului funerar, au fost determinate de acest specific al locului, ocupate 
fiind tocmai porţiunile de teren mai înalte, situaţie care a impus 
structurarea aşezării din sec. VIII în segmente apropiate, dar separate la 
orizontală prin suprafeţe mlăştinoase. 

1 Analiza materialului osteologic aparţine Dianei Bindea (Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei, Cluj-Napoca). 
2 Beneficiarul lucrării a fost S.C.TETAROM S.A. CLUJ (parcul industrial TETAROM 
III). Porţiuni senmificative din aşezarea din sec. VIII, cimitirele din sec. VIII şi XI-XII, 
apoi integral aşezarea din sec. XI-XII au rămas necercetate, asupra spaţiului 

corespunzător fiind instituit regimul de protecţie arheologică. Coordonatorul şantierului 
a fost Alexandru Diaconescu (Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş
Bolyai", Cluj-Napoca), lui I. Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al 
Academiei Române, Cluj-Napoca) revenindu-i responsabilitatea sectorului „epocă 

medievală timpurie". Pe o anumită durată a intervenit şi colaborarea cu Muzeul de 
Arheologie-Istorie Târgu Mureş (Coralia Crişan). Cu acest prilej, fără a fi posibilă 

menţionarea numelor, nu putem decât să mulţumim numeroşilor studenţi, doctoranzi şi 
masteranzi de la Universitatea clujeană, fără sprijinul cărora susţinerea acestei etape a 
cercetării nu ar fi fost posibilă. Cu ocazia unei investiţii distincte, în anul 2008 a fost 
cercetat şi segmentul nordic al aşezării din sec. VIII, aflat deja în hotarul localităţii 

Răscruci (corn. Bonţida). 
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Pe durata campaniei din anul 2007 a fost cercetat un segment din 
unitatea centrală a aşezării din sec. VIII, adică 352 complexe arheologice 
(locuinţe adâncite, cu cuptoare de piatră, câteva fântâni, alte diverse 
construcţii gospodăreşti, adâncite sau amenajate la suprafaţa vechiului 
nivel de călcare), fiind de remarcat utilizarea masivă a pietrei de râu sau 
carieră (cea din urmă, alături de o cantitate însemnată de ţigle şi olane, a 
fost în bună parte adusă din ruinele fermei romane învecinate), dar şi 

numărul mare de piese finite din fier, alături de prezenţa zgurii şi lupelor, 
materiale care atestă practicarea intensă a acestui meşteşug. Din zonă 
lipseşte fierul nativ, dar există numeroase izvoare sărate şi eflorescenţe 

saline, care indică prezenţa în subsol a unui masiv de sare. De aceea, 
numărul mare al pieselor de fier finite, dar mai ales lupele de fier şi zgura 
descoperite, permit susţinerea presupunerii că această importantă materie 
era obţinută prin schimbul cu sarea. 

Fără a intra în detalii, ar fi de spus că poziţia cronologică a aşezării 
este indicată în primul rând de o pereche de cercei de bronz cu corpul 
semilunar şi pandantiv stelat, al căror punct de greutate se află în sec. 
VIII, mai probabil în a doua sa jumătate. La cca. 700 m sud a fost 
identificată şi în mică măsură sondată o aşezare din sec. XI-XII. În ruinele 
construcţiei romane, aceasta situată la 300 m vest faţă de aşezarea din sec. 
VIII, au fost amenajate cimitirele ambelor aşezări medievale timpurii, 
cercetate fiind până acum aproape 100 de morminte, la periferia estică a 
celor două cimitire, marea majoritate a complexelor funerare aparţinând 
necropolei mai recente. În legătură sigură cu cimitirul mai timpuriu se află 
mormintele de incineraţie, cu depunere în urnă sau direct în groapă şi, 

foarte probabil, chiar unele dintre cele de înhumaţie, până acum lipsite de 
inventar, dar cu orientări mai puţin obişnuite necropolelor din sec. XI-XII. 

Complexul 005 (groapă) a fost identificat spre marginea vestică a 
porţiunii centrale a aşezării din sec. VIII, extinsă în această direcţie până 
la linia unui vechi curs de apă, chiar şi astăzi înmlăştinat, probabil un fost 
braţ al Someşului (pl. I/1, 2; pl. II/2). Aproape lipită de ex. 004 (o 
platfonnă de piatră), alături de alte complexe, această groapă se afla în 
legătură aproape sigură cu ex. 006, locuinţă care după dezafectare a fost 
suprapusă de o amenajare la suprafaţa solului. Avem de-a face cu modelul 
unei gospodării familiale, adică locuinţa propriu-zisă, însoţită de diverse 
construcţii şi amenajări gospodăreşti (pl. 113). 

Descrierea complexului. Identificat în secţiunea (S.) I, segment 
vestic, car. 24, la -50 cm (283.36 m cotă absolută) de la suprafaţa actuală, 
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uşor sub nivelul de călcare corespunzător aşezării medievale timpurii. 
Groapa era situată în imediata apropiere sud-estică a complexului 004 
(depunere de formă aproximativ rectangulară în plan, orientată cca. N-S 
cu axa lungă, alcătuită din pietre de râu în majoritate, mai puţine pietre de 
carieră şi bucăţi de lutuială arsă, oase de animale şi, cu prezenţă 

sporadică, cioburi medievale timpurii); câteva pietre risipite din această 
„platformă" se aflau deasupra umpluturii gropii (pi. IIVl ). Dificil de 
explicat mai precis (nu au fost identificate gropi de stâlpi), ex. 004 indică 
oricum o amenajare la suprafaţa vechiului nivel de călcare, cu o suprafaţă 
de aproximativ 3 m2

• Mai probabil, cele două complexe se aflau în 
legătură şi au funcţionat concomitent (de altfel, relaţiile de superpoziţie 
sunt relativ rar întâlnite în întregul segment săpat al aşezării). 

Groapa 005 avea formă ovală în plan ( 11 O X 96 cm), adâncită cu 
maximum 62 cm de la l'!ivelul identificării, valoare foarte apropiată de 
adâncimea sa reală, raportată nivelului de călcare din aşezare (în jurul a 
70 cm). Ceea ce o defineşte, este forma tronconică (sau „de clopot"), în 
general specifică gropilor de provizii (pi. IVl; pi. IIV3-5). Mai ales spre 
sud, partea inferioară a pereţilor a fost accentuat scobită, astfel că baza sa 
are o suprafaţă sensibil mai mare decât cea a gurii (170 X 136 cm). Partea 
inferioară a complexului a fost săpată într-un strat de argilă gălbuie, 

nisipoasă, care apare deja la 30 cm adâncime de la nivelul identificării. 
Această argilă, aproape curată (uşor şi neuniform amestecată cu mici 
lentile de pământ negru sau bulgări de nisip), a fost depusă în partea 
superioară a gropii, pe o adâncime maximă de 34 cm, astfel că la 
identificare complexul avea un aspect oarecum curios în raport cu 
situaţiile obişnuite pe teren, adică delimitarea sa a fost posibilă datorită 
umpluturii de culoare galbenă, separabilă de sterilul arheologic, acest un 
pământ negru, argilos. Urma, până pe fundul complexului, pământ negru, 
relativ aîanat, cu pigmentaţie bogată (granule de pământ ars, cărbune) (pl. II/l). 

Pe fund erau aşezate mai multe bucăţi plate (grosime de până la 1 O 
cm) de rocă calcaroasă, cel mai probabil aduse din ruinele fermei romane 
din apropiere, uşor prelucrate, fiind despicate din blocuri mai mari. 
Interesantă este poziţia lor, cele mai mari (până la 50 cm lungime. şi 24 
cm lăţime) fiind depuse în centrul gropii, cu partea plată în sus: două 
astfel de bucăţi erau alăturate la capete în unghi drept, aproximativ pe 
direcţia punctelor cardinale, alta se afla în apropierea acestora, spre sud
est, alte două bucăţi, alăturate, erau în marginea sud-estică a complexului, 
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fragmente mai mici de gresie nisipoasă, arse la roşu, alături de câteva 
pietre de râu fiind risipite şi spre marginile nordică şi sudică ale gropii. 

Cu partea de sus la baza umpluturii galbene, respectiv linia 
superioară a celei alcătuite din pământ negru şi peste pietrele din centrul 
gropii, se aflau patru vase, cărora le lipsea partea superioară, fiind 
intenţionat astfel sparte încă din vechime. Vasul nr. 3, mai mare, era 
aşezat vertical, cu fundul în sus, alături, spre nord-est, aflându-se vasul nr. 
2, mai mic, uşor înclinat şi cu deschiderea în sus. Sub vasul nr. 3, cu 
deschiderea în sus, era depusă partea inferioară a vasului nr. 4. Lângă 
vasul nr. 2, spre nord-vest, uşor mai jos, de asemenea peste pietrele din 
centrul gropii, se afla vasul nr. 1, cu fundul în sus, lipsindu-i şi acestuia 
jumătatea superioară (pi. II/I; pi. IIV3-5; pi. IV/I, 2, 4, 5). Împrejurul 
vaselor, la adâncimea la care ele au început să apară, se găseau relativ 
multe bucăţele de cărbune. La aceeaşi adâncime, pe partea vestică a 
vasului nr. 3 era depusă o grămăjoară de oase de animal, a alta fiind 
aşezată uşor mai jos, în apropierea vaselor nr. 1 şi 2, la est de acestea (pi. 
IVI; pi. IIV3-5; pi. V). Un fragment mărunt din buza unei oale modelatată 
la roata înceată a apărut spre baza umpluturii galbene, aproape sigur fiind 
rulat (pi. IV/3). Începând cu 20 cm deasupra fundului au fost găsite alte 
câteva fragmente mărunte de oase de animal, două dintre ele arse, posibil 
şi ele antrenate în umplutura alcătuită din pământ negru. 

Posibilităţi de interpretare. Gropi cu aceeaşi formă, de 
dimensiuni mai mari, în umplutura cărora, mai ales spre fund, au apărut 
pietre, chiar blocuri mai mari de piatră de carieră, neregulate, au fost 
cercetate şi în marginea nordică a aşezării (campania 2008). Grupate în 
acelaşi loc, alături de o făntână, este puţin probabil să fie amenajări 

destinate păstrării proviziilor, datorită umezelii solului, astăzi cel puţin 
intervenind spre fundul lor apa freatică (de altfel, făntâna din apropiere 
este doar uşor mai adâncă). Mai sigură este interpretarea lor ca gropi din 
care a fost extras lutul. 

Este posibil ca şi ex. 005 să fi avut aceeaşi utilitate iniţială 

(eventual chiar groapă de provizii, în care ulterior a fost depus inventarul 
descris), dar felul în care se prezenta umplutura sa ridică semne de 
întrebare în sensul acestei explicaţii. Este evident că nu a fost umplută în 
timp, iar intenţia a fost aceea de a nu fi amestecată argila galbenă, 
nisipoasă, cu pământul negru. În timpul săpării sale, la început a fost scos 
pământul negru, apoi argila nisipoasă, rară ca acestea să fi fost 
amestecate, apoi cele două umpluturi au fost aşezate în ordine inversă. Ni 
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se pare puţin probabil ca o groapă de provizii, după o anumită durată a 
funcţionării să fi fost brusc umplută în acest fel. 

Nu atât forma gropii ori modul în care a fost umplută susţin 
caracterul aparte al acestui complex, cât inventarul, aspectul acestuia şi 

poziţia sa: toate cele patru vase (sigur utilizate înainte în bucătărie) au fost 
„tăiate", lipsindu-le partea superioară; erau depuse în centrul gropii, 
imediat sub lentila de umplutură galbenă, peste plăci de piatră uşor 

prelucrate, cele din mijlocul complexului în mod cert aranjate; două dintre 
vase erau aşezate cu gura în jos, celelalte două în poziţie inversă, vasul nr. 
4 în interiorul vasului mai mare (nr. 3); peste vasul mare (la vest) şi în 
imediată apropiere, spre est, de asemenea la limita dintre cele două 
umpluturi, au fost depuse două grămăjoare de oase de animal, doar unul 
cu urme uşoare de ardere (foarte probabil, toate oasele aparţin unui 
ovicaprin tânăr); la această adâncime, în apropierea vaselor se aflau şi 

relativ multe bucăţele de cărbune (dar este posibil să fie prezente 
întâmplător în umplutură). Oasele indică prezenţa ofrandei de came, dar 
vasele, cel puţin cele întoarse cu fundul în sus, nu conţineau nimic, aşadar 
au fost depuse în mod simbolic. Fără îndoială, avem de-a face cu un 
exemplu rar pentru ceea ce au însemnat în mediul aşezărilor rurale ale 
vremii credinţele şi practicile magico-rituale, de sorginte păgână. 

Descifrarea până la capăt a semnificaţiei întregului complex 
arheologic descris mai sus rămâne problematică, cu soluţii legate şi de 
posibilitatea de a preciza credinţele religioase ale comunităţilor care 
locuiau valea Someşului Mic în ultimele două-trei secole ale mileniului I 
p. Chr. Şansa de a cunoaşte cimitirul corespunzător aşezării de la Jucu 
(chiar dacă parţial) merită a fi subliniată. Cum s-a arătat deja, au fost 
cercetate mai multe morminte de incineraţie, fie cu depunerea resturilor 
funerare în urne, fie direct în groapă, iar în legătură aproape sigură cu 
acestea se află unele dintre mormintele de inhumaţie. Printr-o sintagmă 
neschimbată de multă vreme, aceste necropole transilvănene în care 
incineraţia este asociată înhumării - de fapt specifice la această dată lumii 
slave din întreaga zonă a Dunării mijlocii şi inferioare - au fost incluse 
aşa-numitei „grupe Mediaş"3 . În ciuda opiniei diferite, există o 
contradicţie evidentă între practicarea creştinismului, respectiv presupusul 
caracter creştin al populaţiei locale romanice (unanim acceptat în mediul 
de specialitate românesc) şi obiceiul păgân al incinerării morţilor, de 

3 HOREDT 1965; HORED 1976. 
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aceea bună parte dintre mormintele şi cimitirele de incineraţie din a doua 
jumătate a mileniului I sunt de pus pe seama slavilor, care începând cu a 
doua jumătate a sec. VI au colonizat spaţiul extracarpatic românesc, 
pătrunzând şi îh Transilvania4

. 

În microregiunea în care sunt situate aşezarea şi cimitirul de la 
Jucu de Sus, la o distanţă foarte apropiată, în amonte pe valea Someşului 
(periferia oraşului Cluj), se află cimitirul tumular de incineraţie de la 
Someşeni, parţial cercetat5

. Împreună cu necropola similară de la 
Nuşfalău (jud. Sălaj) ilustrează un orizont cultural-cronologic unitar, 
pentru fixarea căruia a fost propusă mai nou prima jumătate a sec. VIII, 
eventual şi ultima treime a veacului anterior. Specificul acestor 
înmormântări, respectiv prezenţa cutiilor de lemn în interiorul tumulilor, 
leagă direct cimitirele transilvănene de acest fel de lumea slavilor nord
estici. Astfel de grupuri, conduse de o elită în scurtă vreme supusă modei 
avare, au fost colonizate spre sfărşitul sec. VII imediat în faţa graniţei din 
această parte a Khaganatului (Nuşfalău) şi chiar mai spre interior 
(Someşeni)6 . Este o situaţie cât se poate de interesantă aceea că într-un 
spaţiu geografic şi cronologic restrâns avem de-a face cu două cimitire de 
incineraţie diferite (unul plan, celălalt tumular), ambele de pus pe seama 
slavilor ajunşi în partea nord-vestică a bazinului transilvănean. Cum s-a 
văzut, chiar dacă în mod preliminar, aşezarea şi cimitirul de la Jucu pot fi 
datate în a doua jumătate a sec. VIII, oricum îşi au punctul de greutate în 
acest veac. Este greu de crezut că pe durata unei jumătăţi de secol 
purtătorii orizontului Nuşfalău-Someşeni (prima jumătate a sec. VIII) au 
renunţat la obiceiul amenajării tumulilor, practicând incineraţia în 
morminte plane, cu atât mai mult cu cât mai spre nord, începând chiar cu 
regiunea Tisei superioare, obiceiul s-a păstrat până mult mai târziu7

. Mai 

4 ZUGRAVU 1997, 494-496. Ceva mai recent, examinând diversele păreri şi date 
arheologice, Al. Madgearu fixează o poziţie ambiguă, adică „ ... se poate presupune că, în 
anumite condiţii, romanicii creştini au putut continua practicarea incineraţiei" 

(MADGEARU 2001, 103). Este invocată importanţa decisivă pentru creştinismul vechi 
românesc a problemei reactivării incineraţiei în perioada secolelor VII-X, dar pe această 
cale este implicit acceptată compatibilitatea dintre această religie şi ritul funerar al 
incineraţiei ori se exclude creştinismul românilor din acea vreme (MADGEARU 2001, 
1 O I). Pentru abordarea problematicii slavilor timpurii în mediul arheologic românesc: 
TEODOR 1994; CURTA 1994; STANCIU 2001. 
5 MACREA 1958; MACREA 1959. 
6 STANCIU 1999. 
7 Spre exemplu: PENJAK. 1980, 77-108. 
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probabil, este vorba despre comunităţi slave ajunse în valea Someşului 
Mic la date diferite, anterioare fiind cele care obişnuiau înmormântările 
plane8

. 

Desigur, importanţa gropii de la Jucu în încercarea de a determina 
etnicul sau credinţa religioasă a comunităţii de acolo este minoră. 

Credinţe şi practici păgâne ancestrale sunt atestate, în sursele literare sau 
arheologice deopotrivă, pe întreaga durată a celei de-a doua jumătăţi a 
mileniului I, în întreaga Europă creştină, iar în partea sa central-nordică şi 
central-nord-estică chiar mult mai târziu, conferind un aspect definitoriu 
aşa-numitului ,;creştinism popular"9

. 

Cx. 005. Catalog (descrierea inventarului). 
- Vasul nr. 1 (pl. IV/2). Modelat la roata înceată (pe suprafaţa 

interioară sunt vizibile striuri fine, orizontale şi caneluri neregulate, 
oblice, datorate modelării şi finisajului suprafeţei interioare). La exterior, 
fundul este uşor concav. Pastă compactă, bine arsă, amestecată cu foarte 
multe granule de gresie nisipoasă. În secţiune culoare neagră, suprafaţa 
cărămizie (tentă cafenie), pe cea exterioară există pete negre, cu urme de 
crustă organică. Sunt urme de ardere secundară, datorate contactului 
lateral cu focul. Diam. fundului = 6,2 cm; diam. deschiderii = 11 cm. 

- Vasul nr. 2 (pl. IV/1, la). Modelat la roata înceată, foarte îngrijit. 
Pe suprafaţa interioară sunt vizibile caneluri vagi şi striuri fine, orizontale, 
datorate modelării şi finisajului (nu este vorba despre canelurile 
tehnologice generate de utilizarea roţii rapide). Pastă amestecată cu mult 
nisip, relativ fin (apar rar mici pietricele), astfel încât suprafaţa are un 
aspect aproape fin. Culoare neagră sau cărămizie în secţiune. Suprafaţa 
este cărămizie, cu pete negre sau cenuşii (acestea nu apar pe exteriorul 
fundului), cu urme vagi de crustă organică. Petele se datorează unei arderi 
secundare, prin contact lateral cu focul. La extremitatea părţii superioare 
este vizibilă o linie dintr-o bandă orizontală. Diam. fundului = 5,5 cm; 
diam. deschiderii = 9,8 cm. 

- Vasul nr. 3 (pl. IV /5). Modelat la roata înceată, cu suprafaţa 
exterioară neglijent finisată; fundul este accentuat concav. Suprafaţa 

interioară a fost finisată la vetiicală, pe această direcţie fiind vizibile pliuri 
generate de urmele degetelor. Pastă compactă, ce conţine mult nisip fin, 

8 Cele două urne de la Dorolţu (jud. Cluj) indică în termeni siguri avansul slavilor 
timpurii din nord-vestul României în direcţia podişului transilvănean, deja spre începutul 
sec. VII (FERENCZI 1970). 
9 ZUGRAVU 1997, 45-59. 
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dar, în mică măsură, şi pietricele ori granule de gresie nisipoasă. Culoare 
neagră în secţiune, în rest sunt pete neregulate, negre, cenuşii sau 
cărămizii. Cum indică aspectul părţii exterioare, foarte probabil că 

întreaga suprafaţă a vasului a fost puternic arsă secundar, ca urmare a 
utilizării în bucătărie. În partea superioară s-a păstrat începutul registrului 
decorativ, adică o bandă alcătuită din linii drepte, orizontale, urmată de un 
fascicul de linii vălurite. Ca urmare a unei încercări finale de finisare, cu 
ajutorul instrumentului cu care a fost realizat decorul, spre fund apar mici 
porţiuni pe care sunt vag vizibile frânturi de benzi orizontale sau oblice. 
Diam. fundului = 8,3 cm; diam. deschiderii = 19 cm. 

- Vasul nr. 4 (pi. V/4). A fost „tăiat" (spart) aproape de bază. 
Modelat la roata înceată, fundul uşor concav. Pastă compactă (conţine 
relativ mult nisip, alături de care sunt vizibile şi granule de micaşist), arsă 
relativ uniform, secţiunea şi suprafaţa fiind cenuşii-cafenii, cu pete 
cărămizii. Suprafaţa bazei este acoperită cu crustă neagră, organică, deşi 
arderea secundară a fundului nu este prea evidentă. Diam. fundului = 8 
cm; diam. deschiderii = 11,3 cm. 

- Fragment mic din marginea unei oale (pi. V/3). Modelat la roata 
înceată. Pastă cu aspect zgrunţuros (conţine mult nisip). Culoare neagră în 
secţiune, suprafaţa este cenuşie, cu pete cafenii. A fost găsit la adâncimea 
corespunzătoare bazei umpluturii galbene şi părţii superioare a umpluturii 
negre. Foarte probabil, a ajuns întâmplător în umplutura gropii. 

Analiza materialului osteologic. Oasele de animale sunt puternic 
fragmentate, motiv pentru care determinarea specifică s-a efectuat cu 
dificultate. 

Depunerea a (pe partea vestică a vasului nr. 3, respectiv linia sa 
superioară): 

- Scapula stângă de ovicaprin (probabil ovin) cu corpul 
fragmentar, apofiza coracoidă (tuberozitatea supraglenoidiană şi procesul 
coracoid) neosificată, cu lungimea şi lăţimea cavităţii glenoide de 20 mm, 
respectiv 14,6 mm; probabil acestui omoplat îi aparţin alte 2 fragmente 
de dimensiuni mici (pi. V/1). 

- Metacarp de ovicaprin (3 fragmente), 2 dintre ele din partea 
distală, neepifizată şi unul din peretele diafizei (pi.. V /2). 

- Vertebră toracală ovicaprin, fragment de apofiză spinoasă (pi. 
V/3). 

- Coastă de ovicaprin, fragment proximal cu tuberozitate prezentă, 
capul costal absent (pl. V /5). 
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- Vertebră de suin/ovicaprin, corp vertebral neosificat (pl. V/4). 
- Fragment de os lung, perete diafizar, ce poate aparţine 

metacarpului de ovicaprin (pl. V /6). 
Depunerea f3 (la est de vasele nr. 1 şi 2, uşor mai jos faţă de 

depunerea a): 
- Astragal stâng de ovicaprin (Ovis aries/Capra hircus) cu 

trohleea distală şi cea caudală deteriorate, cu lungimea laterală de 26,3 
mm şi adâncimea laterală de 13,6 mm (pl. V/7). 

- Vertebră toracală de ovicaprin, fragment de corp vertebral rupt 
cranial, cu suprafaţa de articulaţie caudală deteriorată şi arsă parţial, cu 
pete negre (pl. V /11 ) .. 

- Fragment de perete diafizar (os lung) provenit de la un animal de 
talie mică-medie, posibil ovicaprin (pl. V /8). 

Pe o adâncime de 20 cm, deasupra fundului gropii, în umplutura 
neagră (probabil rulate): 

- 2 fragmente nedeterminate, arse la negru (pl. V/9, 10). 
- Molar izolat de porc (Sus sero/a domesticus) (pl. V/12). 
- Fragment din cochilia unui melc (He/ix sp.) (pl. V/13). Astfel de 

cochilii de melc au apărut şi în majoritatea locuinţelor, întotdeauna 
grupate. 

Resturile faunistice sunt foarte puţine, prin urmare şi informaţia 

arheozoologică este redusă, atât cantitativ cât şi calitativ. Este posibil (dar 
nu sigur) ca toate fragmentele osoase de ovicaprin să provină de la un 
singur individ (nu există indicii că ar exista resturile mai multor 
exemplare). În acest caz, vârsta animalului în momentul sacrificării, după 
Silver10 era sub 5-6 luni (criteriu: apofiza coracoidă a scapulei 
neosificată). Dacă luăm în considerare şi datele metrice ale fragmentelor, 
este posibil ca individul să fi fost foarte aproape de vârsta la care se 
realizează osificarea coracoidiană (5-7 luni). Prin urmare, acest animal a 
fost sacrificat în timpul verii. 

Diagnoza diferenţială oaie - capră este dificil de realizat, cu atât 
mai mult cu cât oasele aparţin unui juvenil. Totuşi, pe baza puţinelor 
caracteristici morfologice vizibile la nivelul astragalului şi omoplatului 
presupunem apartenenţa resturilor la un ovin (Ovis aries). 

Astragalul a oferit posibilitatea calculului înălţimii la greabăn. 
Valoarea obţinută, prin aplicarea coeficientului lui Teichert 11

, este de 

10 SILVER 1963, 252. 
11 DRIESCH/BOESSNECK 1974, 339. 
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59,64 cm. Menţionăm că această talie corespunde unui individ (miel?) a 
cărui proces de creştere nu era încă finalizat. Valoarea poate părea ridicată 
pentru un exemplar care nu atinsese vârsta de 6-8 luni, dar trebuie să 
ţinem seama, pe de o parte, că estimarea taliei pe baza astragalului la 
imaturi este relativă, deoarece acest os (scurt) nu mai creşte atât de mult 
în lungime până la vârsta de adult, iar pe de altă parte, după vârsta de 6 
luni, un miel are o rată de creştere mai scăzută. Deşi ovicaprinele 
exploatate în siturile medievale timpurii din România erau în general de 
talie mică sau medie12

, spre exemplu la Lozna-Străteni (sec. VII-VIII), 
intervalul de variabilitate era de 60,4 - 65,8 cm13

. La Udeşti au fost 
identificate şi ovine cu talie înaltă, de 69 cm, considerate o consecinţă a 
încrucişării 'dintre tipurile autohtone şi cele aduse de către populaţiile 

. 14 migratoare . 
Datele arheozoologice fumizate de materialul osos de la Jucu 

trebuie privite cu prudenţă, deoarece cantitatea resturilor faunistice este 
foarte redusă. 

12 ST ANC 2006, 86. 
13 HAIMOVICI 1986, 89. 
14 HAIMOVICl/CĂRPUŞ 1982, 501. 
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EIN FRUHMITTELALTERLICHES (8. JH.) BEISPIEL FUR 
MAGISCH-RITUELLE GLAUBEN UND BRĂUCHE 
(DIE SIEDLUNG VON JUCU DE SUS, KREIS CLUJ) 

Zusammenfassung 

Auf der Dorfflur von Jucu de Sus (Gemeinde Jucu, Kreis Cluj) 
wurde in den Jahren 2007-2008, infolge archăologischer 

Rettungsgrabungen, eine Siedlung teilweise untersucht, die sich in die 
zweite Hălfte des 8. Jh. datieren lăBt. In ihrer Năhe wurde eine weitere 
Siedlung (11. -12. Jh.) identifiziert, in den Ruinen einer romischen Farm 
befinden sich die Friedhofe der beiden Siedlungen, die teilweise 
untersucht wurden (in sicherer Btziehung zur Siedlung aus dem 8. Jh. 
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befinden sich nur Brandgrăber, in Ume oder mit Deponierung der 
Grabreste direkt in die Grube). 

Mit dieser Gelegenheit wird das Objekt 005 vorgestellt, eine 
Grube, die wegen des Aussehens und der Lage der Beigaben nur als 
Hinweis auf magisch-rituelle Glauben und Praktiken erklărt werden kann. 
Auf ihrem Boden lagen mehrere flache, leicht bearbeitete 
Kalksteinstilcke. In der Mitte der Grube wurde ilber zwei solcher Steine 
vier Gefa.Be gelegt, deren obere Teile fehlten; sie waren bereits in alter 
Zeit so zerbrochen worden. Zwei davon lagen mit dem Boden nach oben; 
im Inneren des groBten von ihnen befand sich der untere Teil eines 
weiteren GefâBes, mit dem Boden nach unten. Rings um die GefâBe, in 
der Tiefe, in der sie zu erscheinen begannen, befanden sich recht viele 
Kohlestilckchen. In derselben Tiefe wurde westlich des GefâBes Nr. 3 ein 
Hăufchen Schafsknochen deponiert; ein weiteres befand sich etwas tiefer, 
in der Năhe der GefâBe Nr. 1 und 2 (Taf. II-IV). 

In dem Bereich, in dem sich die Siedlung und der Friedhof von 
Jucu de Sus befinden, liegt in geringer Entfemung, den Kleinen Somesch 
aufwărts, das Brandhilgelgrăberfeld von Someşeni. Zusammen mit dem 
ăhnlichen Grăberfeld von Nuşfalău (Kreis Sălaj) belegt sie einen 
einheitlichen kulturchronologischen Horizont, fiir dessen Datierung 
unlăngst die erste Hălfte des 8. Jh., eventuell auch das letzte Drittel des 
vorangehenden Jahrhunderts vorgeschlagen wurden. Die Eigenheiten 
dieser Begrăbnisse, u. zw. das Vorkommen von Holzkisten im Inneren 
der Hilgelgrăber, bringt die solcherartigen siebenbilrgischen Friedhofe in 
direkte Verbindung mit der Welt der nordostlichen Slawen. Solche 
Gruppen, die von Eliten angefiihrt wurden, die in kurzer Zeit der 
awarischen Mode unterworfen wurden, wurden gegen Ende des 7. Jh. 
gleich vor der Grenze in diesem Bereich des Khaganats (Nuşfalău) und 
auch innerhalb davon (Someşeni) angesiedelt. Es ist von besonderem 
Interesse, daB wir es in einem begrenzten geographischen und zeitlichcn 
Raum mit zwei unterschiedlichen Brandgrăberfeldcm zu tun haben (ei nes 
davon mit Hilgelgrăbem, das andere mit flachen Grăbem), die beide des 
Slawen zugeschrieben werden milssen, die in den Nordwesten des 
siebenbilrgischen Beckens gelangten. Wie gesehen, konnen vorlăufig dic 
Siedlung und der Friedhof von Jucu in die zweite Hălfte des 8. Jh. datiert 
werden; auf jeden Fall gehort ihr Schwerpunkt in dieses Jahrhundert. Es 
ist schwer zu glauben, daB die Trăger des Nuşfalău-Someşeni-Horizontes 
(erste Hălfte des 8. Jh.) im Laufe eines halben Jahrhunderts auf den 
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Brauch der Einrichtung von Htigelgrăbem verzichteten, umso mehr, da 
weiter nordlich, beginnend sogar mit dem Gebiet der oberen TheiB, der 
Brauch bis viei spăter erhalten blieb. Es ist wahrscheinlicher, daB es sich 
um slawische Gemeinschaften handelt, die zu verschiedenen Zeitpunkten 
in das Tal des Kleinen Somesch gelangten; jene, die flache Grăber 

bevorzugten, waren die frtiheren. 
Sicherlich ist dei Bedeutung der Grube von Jucu im Versuch, die 

ethnische Zugehorigkeit oder den religiosen Glauben der dortigen 
Gemeinschaft zu bestimmen, gering. Urttimliche heidnische Glauben und 
Brăuche werden sowohl von literarischen als auch von archăologischen 
Quellen im Laufe der zweiten Hălfte des 1. J ahrtausends im gesamten 
christlichen Europa bezeugt, in dessen zentral-nordlichen und zentral
nordostlichen Teii auch noch viei spăter, was dem sogenannten 
„ V qlkschristentum" ein kennzeichnendes Aussehen verleiht. 
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PI. I. Jucu de Sus-"Râtul boilor" (CJ). I - Siturile văzute dinspre nord-est. 
2 - Valea Someţului Mic (microzona siturilor) văzută dinspre sud-vest. 
3 - O parte din segmentul vestic al S. I, cu ex. 005. A- platformă de piatră. 
B - groapă de stâlp. · 
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PI. II. Jucu de Sus-"Râtul boilor" (CJ). l - Complexul (groapa) 005. 
2 - Poziţionarea complexului în interiorul aşezării (imagine din cursul săpăturii). 
A - argilă .galbenă, nisipoasă. B - pământ negru, cu pigmentaţie intensă. 
C -ceramică. D - oase de animal. E - piatră de carieră. 
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PI. III. Jucu de Sus-"Râtul boilor" (CJ). Imagini ale complexului 005 (groapă). 
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PI. IV. Jucu de Sus-"Râtul boilor" (CJ). Inventarul ex. 005 (ceramică 
modelată la roata înceată). 1, la - Vasul nr. 2. 2 - Vasul nr. 1. 3 - Fragment 
găsit în partea superioară a umpluturii . 4 - Vasul nr. 4. 5 - Vasul nr. 3. 
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PI. V. Jucu de Sus-"Râtul boilor" (CJ). Inventarul ex. 005 (oase de animale). 
1-6 - depunerea a. 7, 8, 11 - depunerea b. 9, 10, 12, 13 - Spre fundul gropii 
(pământul negru), probabil rulate în umplutură. 
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BONE WORKING IN THE PRUT-NISTRU AREA · 
DURING S™-9™ C. 

SERGill MUSTEA Ţ Ă 

General background 
In most archeological sites belonging to the gth _9th century and 

located in the Republic of Moldova researchers have discovered 
dwellings, ancillary buildings, pits and workshops wherein numerous and 
diverse objects have been found, which point to the existence of many 
crafts and household occupations such as the processing of metal, stone, 
animal hides, wood, weaving, spinning, pottery, etc. Due to favorable 
conditions for animal husbandry and hunting, the inhabitants of this area 
had access to large quantities of raw materials, which stimulated the 
development of occupations linked to their processing1

• Numerous bone 
and horn objects, used for various household purposes, are among these 
finds. The impressive number and diversity of this category of 
archeological objects found in Early Medieval settlements of the Prut
Nistru area shows the widely practiced craft of bone and horn processing, 
along with other occupations (Map ). 

The study of the craft of bone processing has a special importance 
for the reconstruction of the economic development levei and life style of 
humans in various communities and historic periods. Since bone 
processing was directly linked to other crafts, man made bone objects 
according to his economic needs, usually in order to use them as tools in 
agriculture, processing animal hides, spinning, weaving, dressmaking, 
hunting, fishing, etc. Some bone objects had a cultural or religious 
purpose. 

II. The typology of bone objects 
Of the diversity of objects made of bone, found in the Early 

Medieval settlements in the Prut-Nistru area, we can discern, according to 

1 Teodor 1996: 47. 
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their destination, severa} categories: tools, accessories for tools, 
decorative and dressing objects (buttons, necklaces, buckles, amulets, 
combs, etc.), play/entertainment objects (dice, skates and sleigh parts, 
musical instruments [flute], weapons [arrow heads]), a separate category 
being represented by half-made objects. 

II.A Tools 
Bone-made objects had a wide application in human households. 

Their study, therefore, contributes to the reconstruction of the levei of 
agricultural development, animal hide processing, spinning, weavmg, 
dressmaking, hunting and fishing in Early Middle Ages. 

a. Awls 
The largest category of bone objects are awls, which have been 

found practically in every settlement of the gth -91
h centuries in South

Eastem Europe2
. These objects were manufactured of the bones of small 

animals, especially sheep and goats; usually shin bones were used for this 
purpose (Fig. 1.1-8, 11, 13-15), although bone splinters are found quite 
frequently, too (Fig. 1.1 O). Awls made of deer antlers have also been 
discovered (Fig. 1.9,12). The sizes ofthese objects vary between 10.0 and 
20.0 cm. Most awls are sharpened at one of the ends. The active part, and 
sometimes the entire surface of the tool, was polished to sheen (Fig. 8.3-
6). Some researchers base their judgment on shape and ethnographic 
analogies to conclude that awls were used to work animal hides3

, while 
others believe them to be universal tools used to weave nets and decorate 
clay vessels4

; however, since net weaving requires frequent changes of 
the direction in which the threaded tool moves, crotchets were used for 
this purpose - these are tools bifurcated at both ends and which could be 
made of bone but also wood or metal - rather than awls, which are totally 
inadequate, shapewise, for such operations. 

b. Bone polishers and knives 
Polishers were also made of bone (this type of objects are also 

called scrapers), they were used mainly to work animal hides, which was 

2 Atanasov 1987; Marjanovid-Bujovid 1977; Mahojlovid-Nikolid 1997a; Mitrea 1991: 89. 
3 Rafalovit 1972: 209. 
4 Maksimov, Petrasenko 1988: 91. 
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one of the constant human occupations5
. These tools were usually made 

of large-animal ribs, which were used - according to ethnographic data -
as drawing scrapers6

. The working part of these tools is very well 
polished, in all probability as a resuit of their long use7

. Their length 
varies between 10.0 and 20.0 cm8

; the Măşcăuţi-Livada Boierului 
settlement also yielded tools measuring between 15.0 and 20.0 cm (Fig. 
2.2,3,5). In order to remove the grease from the hides, a type of tool was 
used which differs from drawing scrapers by shape and which in literature 
îs called curved-blade bone knife. The tool discovered at Măşcăuţi-Livada 
Boierului was made of a fragment of a large animal's tubular bone, 
sharpened atone edge and measuring 15.5 cm (Fig. 2.4). The Măşcăuţi
Livada Boierului object îs similar to the bone knives discovered în the 
Early Medieval settlement at Pada, northem Estonia (71h-11 th c.c.)9. 

Besides, for grease removal from hides trapezoid-shaped spatulas 
(Fig. 2.6-1 O), made of deer antlers IO, and whetstones were used (Fig. 
6.1,4,5,7 and 8.1) 11

• 

c. Needles 
In a number of sites of the Early Medieval Prut-Nistru area iron as 

well as bone needles have been discovered; they were doubtlessly used în 
dressmaking12

• Needles were made of thin bones. Their length varied 
between 6.0 and 9.0 cm. One of the ends was well sharpened, while the 
other one was slightly flattened, featuring a round or oval orifice of 0.2 to 
0.3 cm în diameter (Fig. 3.16, 17). Such an object was discovered în the 
Măşcăuţi-Livada Boierului settlement (Fig. 3.15). The needle was made 
of aflat and thin bone; it was found fragmented and measured 5.7 cm în 
length and 0.8-1.0 cm în width. The sharp end was missing, while the 
other one was slightly flattened and featured an orifice. The size of the 
needle suggests that it could be used to manufacture leather objects. 

See Deselnicu et al. 1984. in special chapter 2 Prelucrarea pieilor - străveche 

îndeletnicire a locuitorilor de pe teritoriul României. 
6 Gol'ceva, Kasuba 1995: fig. CXLVl.9-12; Tentiuc 1994: fig. 6.13. 
7 Rafalovit 1972: 209. 
8 Tirnostuk 1976: 106, fig. 18.14. 
9 Luik, Maldre 2005: 265, fig. 4. 
10 Timostuk 1976: 106, fig. 18.17-18. 
11 Cebotarenko 1973: 58. 
12 Musteaţă 2005a: 82. 
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d. N eedle cases 
Another category of bone objects are needle cases (Fig. 

3.13,14,19), made of animal shins and measuring 4.5 to 10.0 cm in length 
and 0.7 to 1.0 cm in width13

. Such needle cases were widely spread in gth_ 

century settlements in South-Eastem Europe 14
• 

e. Tool accessories 
This category of bone objects contains handles and hilts of knives 

and sickles discovered at Hansca, Brăneşti, Lucaşeuca, Hligeni (Map) 
(Gol'ceva, Kasuba 1995: fig. CIX.7), Echimăuţi (Fedorov 1953: 124), etc. 
These objects were manufactured mainly of cattle shins, while their 
surface was omamented by incisions. These objects measured 10-20 cm 
in length (Fig. 4 ). 

11.B Dressing objects 
a. Combs 
A number of Early Medieval Prut-Nistru settlements yielded bone 

objects resembling combs, which in some cases were decorated by 
notches (Map) (Trebujeni-Scoc, Calfa, Hucea, Alcedar-Odaia, Fig. 3.1-9). 
According to some researchers, these objects were used to incise 
omaments on ceramic objects15

. A fragmented comb was discovered at 
the Măşcăuţi-Livada Boierului settlement (Fig. 3 .1 O). This object, 
measuring 15.0 cm in length, was composed of three elements: the active, 
cogged part, which unfortunately is fragmented, a handle and an 
extension allowing the comb to be stringed. 

b. Belt buckles 
The settlement at Sabo (Map) yielded a bone imitation of a belt 

buckle, which in all probability was a half-made product: it represented a 
rectangular plate featuring an orifice of 3.0x2.5 cm16

• 

13 Gol'ceva, Kasuba 1995: fig. CIX.11; Jovkov 1981: 145, fig. 3.4. 
14 Stantev, Ivanov 1958: 98-99, tab. XXXIV.1-4 & XXXV.1-2, fig. 63-65, 67, 69-71, 
107-108. 
15 Cebotarenko 1973: 95, fig. 13. 
16 Smilenko, Kozlov 1985: 124, fig. 3.13. 
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11.C Play objects 

Knucklebones 
Besides these economically important bone objects, other objects 

have been found, too, which could be linked to entertainment. In the 
settlements at Durleşti, Hansca, Răciula, Lucaşeuca, Brăneşti, Moleşti, 
Măşcăuţi, etc. (Map) (Fig. 5.5-11) knucklebones have been discovered 17

, 

originating from small animals (sheep, goats, more rarely roes, etc.), 
medium-sized or big animals, too. Many of them carry traces of 
processing: one or two orifices, patterns oflines incised on one side of the 
object. The piercing of knucklebones could suggest that they were used as 
amulets or toys, while the bigger ones could be used as weights. 

11.D Half-made objects 
Another piece of evidence pointing to the importance of bone 

processing are the numerous bone and horn half-made objects, and stocks 
of raw material 18

. The settlements at Trebujeni-Scac (Fig. 2.1 ), Măşcăuţi
Livada Boierului (Fig. 3.20) and Măşcăuţi-Cetate-Poiana Ciucului have 
yielded unfinished objects. In the fo~er case, the flat object found could 
represent an unfinished comb, while the object found in the latter case 
represents a fragment of horn, whose purpose is difficult to establish. 
Since the horn is in the first phase of processing, before being split, it 
seems almost certain that this object could be used to manufacture - given 
its size - either jewelry or a knife hilt. 

III. Processing techniques 
The analysis of the material of which the discovered objects were 

made shows a penchant for larger animals ( cattle ), as well as sheep and 
· goats, which does not mean that the bones of other animals were 
disregarded: deer antlers, boars, sometimes roes, wolves, fowl and fish. 
From a technological point of view, bone processing takes place in 
severa! stages: collecting raw material and manufacturing the objects. 
Initially the bone is cut, splintered and sharpened, and then it is evened 
and polished. Some objects were also peeled, perforated, fixed and 
decorated. • 

17 Tentiuc 1994: fig. 6.6. 
18 Gol'ceva, Kasuba 1995: fig. CXV.3; CXXIX.13, 15, 19, 20, 22. 
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IV. Types of tools used to process bone 
a. Knives 
The majority of bone objects were first worked with a knife and 

then polished by whetstone. Their typological analysis shows that these 
tools practically did not develop from the 61

h to the 121
h century. The half

made knives, featuring unfinished blades, show that the knives were 
manufactured by local craftsmen19

. The knives which have a peduncle
shaped handle, vary in size from 6.5 to 13 cm, with a triangle-shaped 
blade of 4.0 to 9.0 cm in length and 0.6-1.5 cm in width, and an edge 0.2-
0.4 cm thick narrowing down towards the tip (Fig. 7). The transition from 
handle to blade is done by means of a perpendicular or slanting step on 
both sides of the blade (Fig. 7.2-4, 6,7). Knives in which the handle 
would be a continuation of the blade, with the step made only on the 
cutting edge, are rare (Fig. 7 .1,5). Studies have shown that these tools 
were used for a long time - this is shown by their advanced state of wear 
and by the blade curving inside at the middle (Fig. 7.5). There are two 
typological kinds of knives: The first type of knives are the most 
numerous in most settlements, they have a peduncle on which a wooden 
or horn handle is fix ed (Fig. 7 .2-4, 6, 7). The knives of the second type 
have their handle flat, rectangular, sometimes having orifices to be fixed 
on both sides by rivets or bone or wooden hilts (Fig. 7 .1,5). The length of 
the handle was sometimes equal to the length ofthe blade (15-20 cm). 

b. Whetstones 
The evening and polishing of bone objects was done by whetstone 

made of hard, sandy rock; in most cases the whetstones do not have a 
regular shape. Usually they were made of flat slabs of grey or brown 
gritstone, or of hard crystalline gravei. Some of these objects feature up to 
4 polishing facets (Fig. 6. 7), which are the resuit of tool sharpening. 
Sometimes, narrow grooves can be found, created by the sharpening of 
iron and bone objects. Special stones were used to sharpen bone awls, 
which caused deep, irregularly placed grooves (Fig. 6.2,3,6)2°. 

19 Gol'ceva, Kasuba 1995: 59, fig. CXXVIl.11. 
20 Gol'ceva, Kafaba 1995: fig. CXII.l. 
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c. Drills 
These objects were made of a metal rod subject to twisting in 

order to give it the desired shape: e.g. the discoveries at Alcedar-Odaia, 
Rudi-Roşcana and Răciula (Map)21

• 

d. Chisels 
The chisels were made of rectangular iron rods, one end of which 

was flattened: e.g. the discoveries in the settlements at Durleşti-Valea 
Babei, Calfa-Cetăţuie, Hligeni-La Şanţuri or Răciula (Map ). They are 
usually 0.30 m in length. For example, dwelling 22 in the settlement 
Durleşti-Valea Babei yielded an iron chisel measuring 29.3 cm in 
length22

. 

c. Wedges 
Wedges are usually tools of a cylindrical shape, used for multiple 

purposes. As a rule, wedges are used to make or enlarge orifices in metal 
sheets, bone, leather, etc. Fragments of such objects were discovered, 
among other places, in the settlement at Măşcăuţi-Livada Boierului. 

V. Conclusions 
Besides occupations linked to providing . food and building 

dwellings, bone processing represents, as shown above, one of the 
constant concerns of humans living in Early Medieval settlements23

. The 
study of these occupations is, however, quite underdeveloped both in the 
Republic of Moldova and in other countries. This can be explained by the 
lack of written sources on this period, the small number of settlements 
subject to full study, and hence the weak interest of researchers and the 
sparse research done in this area. Another problem is the need to study the 
bone material from an interdisciplinary viewpoint, which is not easy to 
accomplish for archeologists in Moldova. 

Finally, we can state with confidence that the encouragement of 
and support to the study of bone objects facilitates both the knowledge of 
the craft's development as well as the reconstruction of other 
economically important crafts directly linked to bone objects. Ali of this, 

21 Vlasenko 1990: 216, fig. 2.1-5. 
22 Tentiuc 1994: 262, fig. 5. 
23 Musteaţă 2005c; Musteaţă 2006b. 
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if subject to a complex analysis, can contribute to the development of 
knowledge of the material, cultural and spiritual life of the population 
from a certain region and historic period - the Prut-Nistru area in the 
Early Middle Ages in our case. 

BONE WORKING IN THE PRUT-NISTRU AREA 
DURING s™-9™ C. 

Abstract 

Most archeological sites belonging to the 81
h _9th centuries and 

located on the territory of Moldova have yielded numerous and diverse 
objects that prove the existence of a vast practice of bone processing 
(Map ). In this article the author shows and analyses sequentially the 
typology of bone objects as well as the techniques and tools used to work 
bone objects. Among the diverse objects manufactured of bone one could 
identify severa} categories of objects of varying uses: tools, tool 
accessories, decorative and dressing objects, play objects, weapons, and a 
separate category representing half-made objects. The most numerous 
categories of bone objects found in gth _9th century settlements of the Prut
Nistru area are awls. From a technological point of view, bone processing 
requires severa! stages. The first is cutting, splintering and sharpening the 
half-made object, followed by its evening and final polishing. Some types 
of objects were peeled, perforated, fixed and omamented. 

Key words: bone working, typology of finds, working techniques, 
gth_9th C., Prut-Nistru area, Republic of Moldova 
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Map: Early Medieval settlements from the Prut-Nistru area, which are 
mentioned in the article 
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Fig. 1: Bone awls discovered in the settlements Măşcăuţi-Livada 

Boierului (2-11) and Măşcăuţi-Cetate (1, 12-15) 
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Fig. 2: Bone polishers (1 - Trebujeni-Scoc, 3 - Hligeni, 2, 5 - Măşcăuţi

Livada Boierului), bone knife ( 4 - Măşcăuţi-Livada Boierului) and bone 
scrapers (spatulas) (6, 7, 10 - Brăneşti, 8 - Alcedar-Odaia, 9 - Trebujeni
Scoc) 
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Fig. 3: Combs (1-3, 5-7 - Trebujeni-Scoc, 4 - Alcedar-Odaia, 8 - Calfa
Cetăţuie, 9 - Hucea, 1 O - Măşcăuţi-Livada Boierului), needles (11 -
Hligeni, 15 - Măşcăuţi-Livada Boierului,16 - Perebykovcy, 17 - Ivancea), 
needle cases (13 - Etulia, 14 - Trebujeni-Scoc, 19 - Hligeni), shuttles (12, 
18 - Trebujeni-Scoc), half-made object (20 - Măşcăuţi-Livada Boierului) 
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Fig. 4: Tool accessories (1, 2 - Sabo, 3, 8 - Hligeni, 4,5 - Etulia, 6 -
Durleşti-Valea Babei, 7, 9, 10 - Trebujeni-Scac) 
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Fig. 5: Play objects and "jewelry" (1-5 - Măşcăuţi-Livada Boierului, 6, 7, 
9, 10 - Hligeni, 8 - Sabo, 11 , 12 - Trebujeni-Scoc) 
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5 - Trebujeni-Scoc, 6 - Măşcăuţi-Cetate-Poiana Ciucului 
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Fig. 7: Iron knives discovered in the settlement Măşcăuţi-Cetate-Poiana 
Ci ucului 
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Fig. 8 (Photo) Gritstones - 1 - Măşcăuţi-Livada Boierului; 2 - Măşcăuţi
Cetate-Poiana Ciucului; Awls 1, 3, 4 - Măşcăuţi-Livada Boierului; 
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REALITĂŢI ETNICE, DEMOGRAFICE 
ŞI CULTURALE LA EST DE CARPATI ÎN 

' EVUL MEDIU TIMPURIU (SECOLELE VIII-XII) 

DAN GH. TEODOR 

Amplele investigaţii arheologice întreprinse în deosebi în ultima 
jumătate de secol pe întreg cuprinsul regiunilor carpato-dunăreano

pontice pentru cunoaşterea realităţilor etno-demografice, social
economice şi culturale din perioada marilor migraţii au scos la iveală 
numeroase, variate şi importante vestigii oferind astfel informaţii noi şi 

valoroase care au completat, uneori substanţial, ştirile transmise de 
izvoarele scrise referitoare la perioada istorică menţionată. 

În ansamblul acestor cercetări o însemnătate aparte o au şi datele 
acumulate referitoare la regiunile carpato-nistrene, teritoriu cu un rol 
deosebit în desfăşurarea multiplelor evenimente care s-au derulat secole 
de-a rândul la nordul Dunării de Jos şi care, ca pretutindeni în arealul de 
etnogeneză românească, au avut consecinţe definitorii pentru evoluţia 

societăţii locale, mai cu seamă în perioada secolelor VIII-XII d. Hr. 
Prin intermediul intenselor cercetări arheologice efectuate în 

regiunile de la est de Carpaţi a putut fi obţinut un număr considerabil de 
informaţii pe baza cărora a fost posibilă reconstituirea unor realităţi 
specifice anumitor etape din perioada de timp amintită, contribuindu-se 
astfel într-o însemnată măsură la o mai corectă înţelegere a numeroaselor 
prefaceri care au avut loc în sânul societăţii locale şi care şi aici, ca şi în 
alte zone din spaţiul carpato-dunărean, au prefigurat apariţia structurilor 
proprii evului mediu. În felul acesta, s-a reuşit să se stabilească relativ 
corect tipul de aşezare, locuinţă şi anexe gospodăreşti autohtone sau 
alogene, ritul şi ritualurile de înmormântare utilizate de-a lungul secolelor, 
trăsăturile diverselor aspecte de cultură materială din fiecare epocă şi într-o 
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anumită măsură şi definirea elementelor proprii structurilor social
economice din regiunile respective1

• 

Pentru teritoriile carpato-nistrene în perioada evului mediu 
timpuriu este important de reţinut mai întâi atestarea certă, prin 
intermediul cercetărilor arheologice întreprinse, a aspectului cultural din 
secolele VIII-IX, denumit de tip Lozna-Borniş şi definit ca etapă 

preliminară în formarea şi evoluţia culturii vechi româneşti de tip Dridu2
. 

În obiectivele aspectului cultural Lozna-Borniş, deosebit de numeroase în 
toate formele de relief ale spaţiului carpato-nistrean3

, cultura materială 
vădeşte trăsături hotărât locale cu elemente tradiţionale, dar şi cu unele 
influenţe bizantine sau slave răsăritene şi chiar sud-dunărene. În cuprinsul 
aşezărilor tipul de locuinţă şi cuptor, uneltele, ceramica, obiectele 
vestimentare, de podoabă şi de cult (acestea din urmă în multe cazuri 
creştine), atelierele meşteşugăreşti pentru prelucrarea metalelor, făurirea 
uneltelor, a ceramicii sau a diverselor obiecte uzuale, dovedesc o locuire 
sedentară cu vechi tradiţii, care conferă aspectului de cultură materială din 
vremea respectivă caracteristici specifice pentru acest areal geografic. 

Săpături arheologice de mare amploare şi cu rezultate deosebite, ca 
cele efectuate la Lozna~Botoşani 4 , Dodeşti-Vaslui 5 , Bomiş 6 şi Izvoare 

1 D. Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n., Iaşi. 1978; idem, 
Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI e.n., Iaşi, 1981; idem, 
Creştinismul la est de Carpaţi de la origini până în secolul al XIV-iea, Iaşi, 1991; idem, 
Spaţiul carpato-dunărean în mileniul marilor migraţii, Buzău, 2003; V. Spinei, Moldova 
în secolele X-XIV, Iaşi, 1982; idem, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în 
secolele X-XI//, Iaşi, 1985, idem, Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei în 
secolele IX-XIII, Iaşi, 1999; I. Tentiuc, Populaţia din Moldova Centrală în secolele X/
XIII, laşi, 1996; S. Musteaţă, Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX, 
Chişinău, 2005; Gh. Postică, Civilizaţia medievală timpurie din spaţiul pruto-nistrean 
(secolele V-XI//), Bucureşti, 2007. 
2 D. Gh.Teodor, Regiunile carpato-nistriene în secolele V-X d. Hr., în Spaţiul nord-est 
carpatic în mileniul întunecat, Iaşi, 1997, p. 98-1O1; idem, Preliminariile culturii vechi 
româneşti, în „Musaios", V, 2001, p. 92-95. 
3 Idem, Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Carpaţi în secolele V-XI, 
Bucureşti, 1997, p. 22-24, 182-184 şi harta nr. V; S. Musteaţă, op. cit, p. 32-42, 150-189 
şi harta nr. 1; Gh. Posti că, op. cit, p. 100-1O1. 
4 D. Gh. Teodor, I. Mitrea, Cercetări arheologice în aşezarea de la Lozna-Dorohoi, în 
Arh Mold, IV, 1966, p. 279-290; D. Gh. Teodor, Cercetări în aşezarea din secolul al 
VIII-lea de la Lozna-Străteni, jud. Botoş1.di, în ,,Materiale" - Tulcea, 1980, p. 454-461; 
monografia săpăturilor este în curs de publicare. 
5 Idem, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi. Aşezările din secolele V/
XI e.n. de la Dodeşti-Vaslui, Iaşi, 1984, p. 48-113. 
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Bahna-Neam 7, Hansca-Ialoveni 8, Măşcăuţi-Crâuleni 9, Durleşti-Chişinău 10 

sau Dobrănăuţi-Cernăuţi 11 şi multe altele de mai mică întindere au 
conturat astfel cronologic şi spaţial imaginea unui orizont etno
demografie şi cultural deosebit de important pentru cunoaşterea evoluţiei 
satului autohton din epoca secolelor VIII-IX. 

Aşa cum s-a mai arătat, în acest context trebuie evidenţiată şi 

prezenţa în cadrul anumitor aşezări autohtone a unor elemente culturale 
slave răsăritene, originare din zona bazinului hidrografic al Niprului 
Mijlociu, aparţinând asrectelor de cultură materială de tip Volyntzevo, 
Borschevo sau Romen 1 

, precum şi a unor vestigii datând din aceeaşi 
vreme (secolele VIII-IX), aparţinând unor grupuri de alani târzii 13

. 

Existenţa vestigiilor slave niproviene şi alanice este consecinţa deplasării 
unor asemenea grupuri de alogeni dislocate de mişcările de populaţii care 
se produc în această vreme în teritoriile de la nordul Mării Negre şi care 
au fost antrenate de triburile de avari târzii şi maghiare, presate la rândul 
lor de extensia Caganatului Kazar. Este necesar să reţinem de asemenea 
că, astfel de elemente de cultură materială de sorginte slav-răsăriteană şi 
alană târzie nu au fost înregistrate decât sporadic, deocamdată numai în 
anumite zone ale teritoriului est-carpatic şi doar până pe la mijlocul 
secolului al IX-lea, dovadă că numărul lor a fost destul de redus iar aria 
de difuziune a acestora relativ limitată, neavând consecinţe în evoluţia 
societăţii locale 14

. 

În ceea ce priveşte necropolele sau mormintele izolate care ar 
putea fi raportate cronologic perioadei secolelor VIII-IX, numărul 

6 D. Gh. Teodor, Rodica Popovici, Aşezarea medievală timpurie de la Borniş „ Vărărie" 
judeţul Neamţ, în Mem Antiq., XIX, 1994, p. 334-354. 
7 I. Mitrea, Aşezarea din secolele VIII-IX de la Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi 
concluzii istorice, Piatra Neamţ, 1998, p.46-84. 
8 Gh. Postică, op. cit., p. 100-101. 
9 S. Musteaţă, op. cit., p. 34-35, 43-46, 71-72, 78-81, 171, fig. 60-67. 
'
0 I. Tentiuc, Cercetări arheologice în aşezarea Dur/eşti-Valea Babei, în Arh Mold., 

XVI, 1994, p. 255-258. 
11 B. O. Timosciuk, Slav 'jani Pivicnoj Bukovini V-IX st, Kiev, 1976, p. 74-78. 
12 V. V. Sedov, Slavjane v rannem srednevekov'e, Moscova, 1995, p. 186, 208; colectiv, 
Davnja lstorija Ukraini, tom 3, Kiev, 2000, p. 90-104. 
13 D. Gh. Teodor, Eastern Slav and nomadic e/ements of the seventh-ninth Centuries in 
the Carpathians-Dniester Regions, în „Zbornik na Pocest Dariny Bialekovej", Nitra, 
2004, p. 399-401, fig. 4-5. 
14 Idem, Interferenţe etno-culturale la est şi sud de Carpaţi în secolele V-XI d.Hr.,în 
„Musaios", XII, 2007, p. 147. 
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acestora este considerabil redus în comparaţie cu cel al aşezărilor 

contemporane. Până în prezent, la est de Carpaţi ar putea fi, cu oarecare 
certitudine, atribuite perioadei amintite doar câteva obiective de acest gen, 
cercetate prin săpături sistematice doar parţial sau atestate întâmplător. 
Dintre acestea reţinem o mică necropolă de înhumaţie la Stoicani-Galaţi 15 , 
una de incineraţie (distrusă de lucrări agricole) la Vineţeşti-Vaslui 16

, o 
alta, probabil birituală (de asemenea distrusă), la Serdaru (Şendreni)
Galaţi 17 şi mai multe morminte izolate, aparţinând probabil unor 

l l E b. . I ·lS v-1 . N 19 c-1- . B ·20 H l necropo e, a r icem- aşi , a em- eamţ , a araşi- otoşani , a ta 
CFR Dodeşti-Vaslui 21 şi Năneşti-Bacău 22

• De asemenea, în mod sigur 
unele morminte de înhumaţie sau incineraţie aparţinând unor necropole cu 
o perioadă mai lungă de existenţă, identificate în interfluviul Prut-Nistru 
şi cercetate prin săpături sistematice, ca cele de la Brăneşti 23 şi 
Lucaşeuca-Orhei24 , Kalfa-Anenii Noi25 şi Alcedar-Şoldăneşti26 , precum şi 
unele morminte izolate ca cele de la Revno27 şi Cemovka-Cemăuţi28 

, dar 
şi altele descoperite întâmplător 29

, aparţin secolelor VIII-IX, datare 
acceptată şi de alţi cercetători30 . 

15 M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Dinu, Noi cercetări arheologice la Stoicani ljud. Galaţi), 
înSCIVA,25, 1974, l,p.91-95. 
16 D. Gh. Teodor, Săpăturile de la Vineţeşti-Cordeni, jud. Vaslui, în „Materiale'', IX, 
1970, p. 325-326; idem, Rituri şi ritualuri funerare la est de Carpaţi în secolele V-XI 
(partea a II-a), în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei'', LXIV, 5, 1988, p. 48. 
17 N. Velichi, Necropola şi altarul votiv de la Serdaru (Şendreni), jud.Covurlui, în 
BCMI, V, 1912, p. 120-122 şi fig. de la p. 121; D. Gh. Teodor, op. cit., Iaşi, 1978, p.107; 
idem, op. cit., în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei", LXIV, 5, 1988, p. 51. 
18 D. Gh. Teodor, op. cit., 1988, p. 50. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem, p. 50-51. 
21 Ibidem, p. 47. 
22 Idem, op.cit., Iaşi, 1978, p. 76, nota 57. 
23 G. B. Fedorov, G. F. Cebotarenko, M. S. Velikanova, Brane§tkii mogi/'nik X-XI v.v .. 
Chişinău, 1984. 
24 G. B. Fedorov, G. F. Cebotarenko, Pamjatniki drevnich slavjan (VI-XIII v. v.), 
Chişinău, 1974, p. 103-105; S. Musteaţă, op. cit .. p. 92. 
25 G. F. Cebotarenko, Kalfa gorodisce VIII-Xv. v. na Dnestre, Chişinău, 1984, p. 73-75. 
26 G. B. Fedorov, G. F. Cebotarenko, op. cit., p.101-103. 
27 I. P. Mihajlina, Naselenja verchn 'ogo Poprutija VIII-X st, Cernăuţi, 1997, p. 70-72; S. 
Musteaţă, op. cit„ p. 90. 
28 I. P. Mihajlina, op. cit, p. 73-74. 
29 S. Musteaţă, op .cit., p. 94-100. 
30 Ibidem. 
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Situaţia înregistrată în regiunile de la est de Carpaţi în ceea ce 
priveşte numărul necropolelor sau al mormintelor izolate este lară 

îndoială surprinzătoare în comparaţie cu alte zone ale spaţiului caTzato
dunăreano-pontic, precum cele din Dobrogea31

, Muntenia şi Oltenia 2 sau 
Trarisilvania33

, unde obiectivele de acest fel sunt mult mai numeroase, 
fiind relativ bine cercetate. Indiferent de ritul sau ritualurile utilizate de 
populaţia autohtonă sau de către migratori, în regiunile de la est de 
Carpaţi în secolele VIII-IX, raritatea evidentă a complexelor de 
înmormântare, în general, ar trebui explicată, numărul mare al aşezărilor 
presupunând în mod logic şi o anumită pondere al obiectivelor 
contemporane destinate practicilor funerare. Absenţa complexelor 
funerare din perioada de timp respectivă, în nici un caz nu poate fi pusă 
în legătură cu o eventuală carenţă a cercetărilor arheologice, de vreme ce 
acestea au descoperit numeroase obiective de acest gen din alte epoci 
(situaţia necropolelor de tip Sântana este cât se poate de elocventă în acest 
sens). 

În ansamblul cercetărilor arheologice efectuate în regiunile carpato
nistrene pentru cunoaşterea realităţilor din evul mediu timpuriu o 
importanţă aparte o au şi cele privitoare la cultura veche românescă din 
secolele X-XI. 

Investigaţiile întreprinse până în prezent au atestat în această 

regiune un număr deosebit de mare de obiective, cele mai multe dintre ele 
concentrându-se în anumite zone de relief, mai ales în podişuri şi câmpii34

. 

Săpăturile arheologice sistematice efectuate în multe din obiectivele 
datând din această vreme au scos la iveală vestigii numeroase şi valoroase 
pe baza cărora a fost posibilă buna cunoaştere a trăsăturilor care 
individualizează conţinutul culturii vechi româneşti de tip Dridu, tipul de 

31 Silvia Baraschi, Observaţii asupra necropolelor din epoca feudală timpurie din 
Dobrogea, în SCIVA, 28, 1977, 3, p. 403-417. 
32 Susana Dolinescu-Ferche, M. Ionescu, La necropole birituelle du VIII" siecle (l 
Frăţeşti-Giurgiu, în „Dacia", NS, 14, 1970, p.419-430; O. Toropu, O. Stoica, la 
necropole prefeodale d 'Obîrşia-Olt (note preliminaire), în „Dacia", NS, 16, 1972, p. 
163-188; Maria Comşa, Gh. Bichir, Date preliminare cu privire la necropola de la 
Păuleasca, în SCIVA, 23, 1973, 2, p. 317-320; B. Mitrea, La necropole birituel/e de 
Sultana, în ,,Dacia", NS, 32, 1988, p. 91-139; idem, Das Griiberfeld aus dem VIII. 
Jahrhundert von Izvorul (jud. Giurgiu), în „Dacia", NS, 33, 1989, p. 154-219. 
33 M. Rusu, Transilvania şi Banatul în secolele VI-IX. în ,,Banatica", IV, 1977, p. 182-
184, 187-190, 205-206. 
34 D. Gh. Teodor, op. cit., Iaşi, 1997, p. 26-29, harta nr. VI. 
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aşezare, locuinţă şi anexe gospodăreşti, ponderea de locuire dintr-o zonă 
sau alta, precum şi unele din elementele specifice vieţii spirituale35

. S-a 
constatat că marea majoritate a aşezărilor era neîntărită, fiind situate în 
zone propice unei locuiri sedentare, cu o economie bazată pe practicarea 
agriculturii, creşterea vitelor şi dezvoltarea meşteşugurilor36 . S-au putut 
preciza astfel elementele culturale străvechi, tradiţiile, influenţele 

eterogene, cu deosebire cele venite din partea civilizaţiei bizantine, 
trăsăturile vieţii spirituale specifice secolelor X-XI, formulându-se 
temeinice puncte de vedere referitoare la continuitatea etno-culturală 

autohtonă, contactele cu imperiul sau cu unele grupuri de migratori. 
Este necesar de evidenţiat şi faptul că, prin intermediul cercetărilor 

întreprinse a fost posibilă identificarea şi studierea atentă a tipurilor de 
aşezări fortificate cu şanţuri de apărare, valuri de pământ şi palisade, ale 
căror începuturi credem că trebuie raportate mai curând în secolul al IX
lea decât în cel precedent, aşa cum s-a opinat mai demult37

. 

Săpăturile sistematice întreprinse la Fundu Herţii 38
, Dersca 39 şi 

O ft 4o B . R 41 . L . 42 C - . C ic. 43 An „ ro eana - otoşam, evno ş1 omacmtzy - ernauţ1, a 1a - enn 
Noi, Răciula 44 -Ungheni, Alcedar 45 -Şoldăneşti, Echimăuţi 46 -Rezina şi 
altele datând probabil din aceeaşi vreme, identificate prin cercetări de 
suprafaţă 47

, au adus informaţiile necesare cu privire la sistemele de 

35 Idem, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, în SCIV, 19, 
1968,2,p.227-278. 
36 Idem, op. cit., Iaşi, 1991, p. 91-98, 166-175. 
37 Idem, Aşezări întărite din regiunile est -carpatice ale României în secolele Vili-XI e.n., 
în „Hierasus", I, 1978, p. 107-216. 
38 M. Petrescu-Dîmboviţa, D. Gh. Teodor, Sisteme de fortificaţii medievale timpurii la 
est de Carpaţi. Aşezarea de la Fundu Herţii (jud.Botoşani), Iaşi, 1987. 
39 D. Gh. Teodor, Aşezarea întărită medievală timpurie de la Dersca-Botoşani, în 
„Hierasus'', I, 2001, p. 107-129. 
40 P. Verona, Memoriu relativ la descoperirile făcute în regiunea Herţei din judeţul 
Dorohoi, în RIR, V-VI, 1935-1936, p. 635-637. 
41 B. O. Timos6uk, op. cit., p. 65-72, 161-162. 
42 Idem, Slav 'jans 'ki gradi Pivicnoj Bukovini, Ujgorod, 1975, p. 25-43. 
43 G. F. Cebotarenko, op. cit., Chişinău, 1984. 
44 N. Tel'nov, I. Vlasenko, Cetăţuia Răciula, în ,,Pyretus", I, Ungheni, 2001, p. 15-20. 
45 I. Gh. Hîncu, Cetăţi antice şi medievale timpurii în Republica Moldova, Chişinău, 
1993, p. 124-125. 
46 G. B. Fedorov, Gorodisce Echimautzy, în „Kratkie Soobscenija Material'noj Ku'ltury", 
L (50), 1953, p. 104-126. 
47 D. Gh. Teodor, op .cit., în Spaţiul nord-est carpatic în mileniul întunecat, Iaşi, 1997, 
p. 109. 
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fortificaţii utilizate, precum şi trăsăturile culturii materiale specifice 
populaţiei care le-a construit. Prin interpretarea datelor acumulate s-au 
formulat aprecieri privind cauzele care au dus la construcţia unor astfel 
de aşezări fortificate, rolul şi eficienţa lor în ansamblul evenimentelor 
determinate de desfăşurarea ultimelor valuri de populaţii migratoare 
dinspre răsăritul Europei, invazii care au afectat întinse zone ale spaţiului 
carpato-dunăreano-pontic. Posibile centre ale unor formaţiuni social
economice şi politice din vremea respectivă, de tipul unor cnezate mai 
mari sau mai mici, asemenea aşezări fotificate au apărut desigur şi ca o 
urmare directă a transformărilor multiple derulate în sânul societăţii din 
evul mediu timpuriu şi care au avut consecinţe similare şi în alte zone ale 
Europei. 

Analiza atentă a descoperirilor arheologice arată limpede că 

aşezările fortificate de tipul celor cercetate la Fundu Herţii, Dersca, 
Orofteana, Tudora, Revno, Lomacintzy, Răciula sau Calfa, prin sistemul 
lor de apărare, ca şi prin trăsăturile culturii materiale aparţin neîndoielnic 
populaţiei vechi româneşti, în timp ce altele ca cele de la Echimăuţi, 
Alcedar, Rudi etc., având forme şi sisteme de apărare diferite, ca şi 

vestigii de cultură materială deosebite, specifice zonelor răsăritene, 

trebuie atribuite cu certitudine populaţiei slave, vechi ruseşti 48 
. 

Concentrarea acestor din urmă obiective (slave) doar în regiunea situată la 
nord de râul Răut, în interfluviul Prut-Nistru, ca şi inexistenţa vestigiilor 
de tip Dridu aici arată cu destulă exactitate limita nord-estică a răspândirii 
culturii vechi româneşti în arealul de la est de Prut49

• 

Difuziunea teritorială a culturii vechi româneşti de tip Dridu în 
regiunile de la est de Carpaţi, în general, ridică în stadiul actual al 
cercetărilor o serie de întrebări. Astfel, ca urmare a investigaţiilor 

efectuate s-a constatat că vestigille acestei culturi nu depăşesc spre vest 
râul Siret, cu excepţia unor descoperiri izolate din bazinul hidrografic al 
cursului inferior al Trotuşului, ca cele de la Oituz50 şi Viişoara51 -Bacău. 
Cauzele care au determinat absenţa vestigilor de tip Dridu în zonele dintre 
Siret şi Carpaţii Orientali sunt dificil de stabilit. Este posibil ca încadrările 
cronologice ale unor descoperiri, apreciate ca datând doar din secolul al 

48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 D. Gh. Teodor, C. Buzdugan, I. Mitrea, Descoperirile arheologice de la Oituz (jud. 
Bacău), în „Carpica", II, 1969, p. 309-321. 
51 Cercetări de suprafaţă întreprinse între 1955-1957 (inedite). 
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IX-iea, să aparţină în realitate unei perioade ulterioare, secolele X-XI, dar 
tot atât de plauzibil ar putea fi şi faptul că, în aceast areal cu un relief 
destul de accidentat şi extrem de împădurit altă dată, ca şi datorită unor 
factori climatici deosebiţi, condiţiile pentru o vieţuire umană normală să 
nu fi fost suficient de favorabile, astfel că habitatul populaţiei locale ne 
apare ca extrem de difuz sau chiar inexistent, locuirea veche românească 
concentrându-se prioritar în regiunea dintre Siret şi Nistru. 

Surprinde însă şi existenţa unui număr destul de mare de obiective 
de tip Dridu în regiunea sudică a interfluviului Prut -Nistru, în zonele 
specifice de stepă străbătute de râurile Ialpug şi Cogâlnic şi a lacurilor 
învecinate Cahul, Ialpug şi Catalbug, areal preferat de regulă de triburile 
nomade 52 

. Întrucât în această zonă obiectivele de tip Dridu nu au 
antecedente decât în descoperirile datate eventual către sf'arşitul secolului 
al IX-lea, trebuie admis deocamdată că prezenţa aşezărilor vechi 
româneşti în zonele de stepă din sudul teritoriului dintre Prut şi Nistru s-a 
datorat unei deplasări masive de populaţie. Nu este exclus ca deplasarea 
unor grupuri de populaţie purtătoare a culturii de tip Dridu să se fi datorat 
unor evenimente de ordin militar şi politic petrecute în regiunile Dunării 
de Jos, derulate odată cu pătrunderea unor noi grupuri de migratori, dar şi 
cu revenirea stăpânirii bizantine la Dunărea de Jos şi a luptelor care au 
avut loc între imperiu, pecenegi şi slavii kieveni din perioada secolului al 
X-lea53

. Trebuie de asemenea reţinut că, din punct de vedere cronologic, 
marea majoritae a obiectivelor vechi româneşti din zona geografică 
menţionată nu depăşesc ca durată începutul secoluluî al Xi-lea, 
descoperirile din perioada următoare (secolele XI-XII), care să aparţină 
unei populaţii sedentare, fiind rare sau lipsind pe areale destul de întinse. 

În schimb, în zonele centrale de podişuri situate între Siret şi 
Nistru şi uneori chiar în anumite locuri din câmpie, obiectivele aparţinând 
populaţiei vechi româneşti continuă şi dugă mijlocul secolului al Xi-lea. 
Aşezări precum cele cercetate la Murgeni 4 şi Epureni55 -Vaslui, Şendreni
Galaţi 56, Hansca-Ialoveni57

, Butuceni-Orheiul Vechi58 şi altele prezintă 

52 Gh. Posti că, op. cit., p. 100-103 şi hărţile nr. 30 şi 31. 
53 D. G. Teodor, op. cit., Iaşi, 1981, p. 50-54. 
54 G. Coman, Murgeni. Contribuţii la istoria unei străvechi aşezări, Vaslui, 1973, p. 45-59. 
55 D. Gh. Teodor, Aşezarea feudală timpurie de la Epureni-Vaslui, în Arh Mold, XI, 
1987, p. 141-166. 
56 Idem, Săpăturile arheologice de la Şendreni-Galaţi, în „Danubius'', I, 1967, p. 129-
138. 
57 Gh. Postică, Românii din Codrii Moldovei în evul mediu timpuriu, Chişinău, 1994. 
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veshgn care sunt caractenshce secolului al XI-lea, vădind elemente 
evoluate din cultura veacului precedent, dar şi altele noi pătrunse ca 
influenţe dinspre sudul Dunării, îndeosebi de sorginte bizantină, definind 
astfel un orizont cultural specific acestei vremi pe care putem să-l 

denumim de tip Epureni. Existenţa acestor aşezări, chiar dacă nu sunt 
deocamdată atestate în număr prea mare, dovedeşte totuşi limpede că 
viaţa populaţiei locale a continuat în unele zone nestingherită şi în 
condiţiile precare ale prezenţei triburilor turanice. Ponderea demografică 
autohtonă restrânsă în anumite regiuni a fost determinată acolo desigur şi 
de condiţiile mai bune de trai pe care acestea le ofereau, în comparaţie cu 
alte areale. 

O astfel de restrângere teritorială a locuirii autohtone a fost 
constatată arheologic şi în perioada secolelor XI-XII, vreme când este 
atestată şi cultura materială, denumită pentru regiunile est-carapatice, 
cultura de tip Răducănen/9. 

Acest aspect cultural cunoscut mai bine ca urmare a săpăturilor 
efectuate îndeosebi la Răducăneni-Iaşi 60

, Olteneşti 61 
, Bârlăleşti 62 şi 

Dăneşti 63 
- Vaslui, Hansca-Ialoveni 64

, Durleşti-Chişinău 65 sau Trebuj eni
Orhei 66, prezintă în conţinutul lui numeroase elemente de tradiţie Dridu, 
în special de factură Epureni, dar şi elemente noi apărute ca urmare a 
contactelor cu alogenii turanici. 

Ca şi în alte etape din evoluţia societăţii est-carpatice în evul mediu 
timpuriu arealul de difuziune a culturii de tip Răducăneni este relativ 
limitat. În principal, vestigiile acestei culturi se concentrază în Podişul 

58 Idem, Repertoriul monumentelor arheologice medievale timpurii din raionul Orhei, în 
„Orheiul Vechi. Buletin-istorico-arheologic", Chişinău, 1999, p. 54-63. 
59 N. Zaharia, M. Petrescu Dîmboviţa, Emilia Zaharia, Aşezări din Moldova de la 
paleolitic până în secolul al XVl/1-lea, Bucureşti, 1970, p. 130-135. 
60 D. Gh. Teodor, Săpăturile de la Răducăneni, în „Materiale", VIII, 1962, p. 723-731; 
idem, Câteva observaţii în legătură cu căldările de lut descoperite la Răducăneni, în 
SCIV, 14, 1963, 1, p. 197-205; idem, Cultura Răducăneni, în Istoria Românilor, voi III, 
Bucureşti, 2001, p. 292-293. 
61 V. Spinei, Săpăturile de la Olteneşti, în „Carpica", V, 1972, p. 133-141. 
62 Idem, op. cit„ Iaşi, 1985, p. 53, 98, 104-105, 128-129, 171-176, 181-191, 212-213. 
63 M. Petrescu- Dîmboviţa, Emilia Zaharia, Sondajul arheologic de la Dăneşti-Vaslui, în 
„Materiale", VIII, 1962, p. 52-56. 
64 Gh. Postică, op. cit„ passim. 
65 I. Tentiuc, op. cit., în Arh Mold., XVII, 1994, p. 255-258. 
66 N. P. Tel'nov, Raskopki poselenija Skok, în ,,Archeologiceski Issledovanija v 
Moldavii (1984)'', Chişinău, 1986, p. 187-193. 
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Moldovei Centrale, în stepa colinară Elan-Horincea şi în zona centrală a 
teritoriului dintre Prut şi Nistru atingând spre nord cursul mijlociu al 
Nistrului şi bazinul hidrografic al râului Bâc din zona cursului său 
inferior 67 

. Asemenea vestigii lipsesc în zonele de sud ale spaţiului 
carpato-nistrean, dar şi la vest de Siret, cu excepţia a două descoperiri 
întâmplătoare, semnalate la Suceva-Şipot68 şi Sărata-Neamţ69 . 

Interesant de reţinut este şi constatarea că, în pofida numărului 
deosebit de mare al aşezărilor din perioada secolelor X-XI mai ales, 
complexele funerare din această vreme sunt foarte rare, iar în unele zone 
lipsesc total. 

Până în prezent, pentru perioada secolelor X-XII în regiunile 
carpato-nistrene au fost descoperite şi cercetate sistematic în proporţii 
diferite necropolele de la Arsura70 şi Bârlad71 -Vaslui, Hansca-Căprăria72 

şi Hansca-Cordon73-Ialoveni, Brăneşti-Orhei 74 şi Echimăuţi-Rezina75 , la 
care se mai pot adăuga câteva zeci de morminte izolate sau grupate uneori 
câte două-trei, care au făcut probabil parte tot din cimitire76

. Cercetarea 
acestor complexe funerare a identificat în numeroase cazuri ritualuri 
specifice creştinismului, dar şi practici păgâne, acestea din urmă 

aparţinând în principal populaţiilor migratoare. Pe lângă acestea, au fost 
descoperite şi într-o anumită măsură şi investigate sistematic destul de 
multe complexe funerare care, în mod cert după trăsăturile lor de rit şi 

ritual aparţin populaţiilor nomade 77 
. În lipsa aşezărilor, complexele 

funerare aparţinând nomazilor arată prin repartiţia lor teritorială şi 

atribuirile cronologice şi etno-culturale prezenţa acestora în anumite 
forme de relief din regiunile de la est de Carpaţi, cu predilecţie în cele de 
stepă şi câmpie, dar şi întrepătrunderea lor în zonele de habitat autohtone. 

67 I. Tentiuc, K voprosu o variante kul 'tury Răducăneni na territorii Moldavii, în 
Archeologija, etnografl}a i iskusstvovedenija v Moldavii, Chişinău, 1989, p. 25-27. 
68 Un fragment de căldare de lut descoperit prin săpăturile din 1957-1958 (inedit). 
69 Informaţii Gh. Dumitroaia, Muzeul Judeţean Piatra Neamţ. 
70 D. Gh. Teodor, op. cit., laşi, 1988, p. 52. 
71 Ibidem, p. 52-53. 
72 1. Gh. Hîncu, Kăprăria pamjatnik kul 'tury X-XI v.v„Chişinău, 1973. 
73 D. Gh. Teodor, op. cit„ p. 53-54. 
74 G. B. Fedorov, G. F. Cebotarenko, M. S.Velikanova, op.cit. 
75 G. B. Fedorov, G. F. Cebotarenko, op. c::., Chişinău, 1974. 
76 Gh. Postică, op. cit., 2007, p.199-205. 
77 V. Spinei, op. cit., laşi, 1985, p. 107-125; Gh. Postică, op. cit., p. 198-200, 204-205 şi 
anexa 3. 
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Un alt aspect important evidenţiat de cercetările arheologice 
întreprinse la est de Carpaţi este cel privitor la realităţile vieţii economice 
din perioada secolelor VIII-XII, în contextul căreia circulaţia monetară 
are o semnificaţie aparte. 

În general, după cum este în parte cunoscut, după perioada 
secolelor VI-VII d. Hr. în care, în regiunile de la est de Carpaţi, ca în tot 
restul spaţiului carpato-dunărean, se înregistrează o intensă activitate 
economică, îndeosebi datorită relaţiilor comerciale cu Imperiul Bizantin, 
ilustrată de numeroase importuri, ca şi printr-o amplă circulaţie monetară, 
perioada următoare, a secolelor VIII-IX evidenţiază un declin a acestor 
schimburi economice. Constituirea în zonele de la sud de Carpaţi a 
caganatului bulgar şi criza iconoclastă care a cuprins imperiul au diminuat 
şi chiar au întrerupt pentru un timp legăturile regiunilor de la nordul 
Dunării de Jos cu Bizanţul. Diminuarea schimburilor comerciale cu 
Bizanţul atestată de cercetările arheologice întreprinse în spaţiul carpato
nistrean, ca dealtfel şi în restul ţării, este pusă în evidenţă prin raritatea 
sau absenţa chiar a importurilor bizantine şi prin numărul foarte redus (3-
4 descoperiri izolate) al monedelor78

. 

Cercetările arheologice întreprinse în aceste regiuni au constatat 
însă că, de pe la sf'arşitul scolului al IX-iea şi începutul celui următor, dar 
mai cu seamă în perioada secolelor X-XI, că pretutindeni la nordul 
Dunării de Jos şi în regiunile carpato-nistrene încep să sporească din nou 
importurile din imperiu, reactivându-se concomitent şi circulaţia monetară 
bizantină. Elementele şi influenţele bizantine, ca şi prezenţa monedelor 
din imperiu se vor intensifica peste tot, odată cu. revenirea stăpânirii . 
statului Bizantin în regiunea Dunării de Jos 79

. Se poate presupune de 
asemenea că, tot în această vreme, în sânul societăţii vechi româneşti are 
loc o revigorare a vieţii religioase creştine„ desigur datorită extinderii 
relaţiilor spirituale cu centrele eclesiastice de la sud de Dunăre. 

Alături de importurile, influenţele şi circulaţia monetară bizatină 

este interesant de reţinut şi faptul că cercetările arheologice îqtreprinse au 
atestat în anumite zone ale spaţiului de la est de Carpaţi şi existenţa unor 
emisiuni monetare şi obiecte de provenienţă orientală, arabă. 

Este în parte cunoscut că, numeroasele descoperiri de monede 
arabe de argint grupate în tezaure sau apărute izolat, precum şi diversele 
piese vestimentare sau de podoabă de anumite tipuri, din regiunile 

78 D. Gh. Teodor, op. cit., Iaşi, 1981, p. 59-76. 
79 Ibidem, p. 52-54. 
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Europei Răsăritene, ap3.rţinând cu precădere secolelor X-XI, sunt 
rezultatul intenselor schimburi comerciale practicate în zonele de la 
nordul Mării Negre de către negustorii arabi cu oraşele vechi ruseşti şi 

chiar cu unele din centrul Europei din Germania şi Scandinavia80
. 

În spaţiul carpato-nistrean descoperirile arabe sunt mai rare, până 
în prezent fiind cunoscute doar tezaurele de la Echimăuţi-Rezina 81 şi 
Răducăneni-Iaşi 82

, precum şi câteva monede izolate răspândite mai cu 
seamă în '.?Onele din jumătatea nordică a teritoriului amintit83

. În pofida 
unor opinii cu privire la prezenţa dirhemilor de argint arabe în regiunile 
est-carpatice84

, noi continuăm să credem că asemenea descoperiri trebuie 
legate mai curând de existenţa unei ramificaţii a unui drum principal de 
negoţ care lega ţinuturile de la nordul Mării Negre cu unele din Europa 
Centrală85 . O serie de descoperiri de acest gen jalonează dealtfel traseul 
acestui drum către vest. Pătrunderea dirhemilor arabi de argint, ca şi a 
unor obiecte deosebite ca factură, pe care noi le considerăm de asemenea 
de provenienţă orientală arabă (inele, pandantive, aplice, garnituri de 
curea etc.), arată că în zonele de la est de Carpaţi negustorii arabi veniseră 
în contact cu comerţul bizantin, pe care probabil au încercat să-l 

concureze. O atare acţiune se pare că nu a avut succes, asemenea 
descoperiri de factură orientală arabă fiind inexistente deocamdată în 
partea de sud a teritoriului carpato-nistrean, aflate mai aproape de Bizanţ 
şi desigur mai temeinic controlate de negustorii acestuia. 

După cum a reieşit din succinta încercare de a prezenta unele din 
realităţile etnice, demografice şi culturale din regiunile de la est de 
Carpaţi din perioada secolelor VIII-XII, rămân în continuare încă unele 
aspecte insuficient elucidate. Valorificarea tuturor sau măcar a unui 
număr mai mare din vestigiile scoase până acum la iveală pe întreg 
cuprinsul teritoriului est-carpatic ar putea oferi posibilităţi mai largi de a 
cunoaşte mai bine stadiul de dezvoltare în care se aflau comunităţile 

80 Idem, legături economice între regiunile de la est de Carpaţi şi Orientul Arab în 
·secolele IX-XI e. n., în „Anuarul institutului de istorie şi arheologie <<A. D. Xenopol»", 
Iaşi, XXII, 1, 1985, p. 263-268. 
81 A. A. Nudei 'man, Topografija kladov i nachodok edinicnych monet, Chişinău, 1976, p. 90. 
82 D. Gh. Teodor, Tezaurul de la Răducăneni-Iaşi, în SCIVA, 31, 1980, 3, p. 416-417. 
83 Idem, op. cit., Iaşi, 1985, p. 263; Gh. Postică, op. cit., p. 185-187. 
84 E. Nicolae, Un dirhem din secolul al Xlea descoperit la Iacobeni, corn. Vlădeni, jud. 
laşi, în „Comunicări, studii şi note", Bucureşti, 2001, p. 98-99; Gh. Postică, op. cit., 
E· 186. 

5 D. Gh. Teodor, op. cit., p. 267. 
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rurale locale din perioada menţionată. Rămâne totuşi ca un real câştig 
încercările reuşite de a preciza pe baza descoperirilor arheologice aspecte 
importante, precum evoluţia ponderii etno-demografice în anumite forme 
de relief, conţinutul real al diverselor aspecte de cultură materială, 

determinate pentru anumite etape cronologice şi pe areale geografice 
distincte şi într-o anumită măsură şi unele din trăsăturile vieţii spirituale. 

Este însă important de reţinut că, prin intermediul investigaţiilor 
arheologice s-a putut constata cu claritate că, în sânul societăţii locale, 
chiar în condiţiile prezenţei ultimilor valuri de migratori, în perioada 
secolelor VIII-XII au avut loc multiple şi profunde prefaceri demografice, 
social-economice şi culturale, care au dus la constituirea structurilor 
specifice vremii respective. 

Se poate spune, pe drept cuvânt, că în această perioadă de timp în 
spaţiul carpato-nistrean, ca în tot teritoriul carpato-dunărean, societatea 
veche românească amplificând şi conservând tradiţiile locale, beneficiind 
de multiplele influenţe primite din partea civilizaţiei bizantine şi preluând 
selectiv elementele transmise ca urmare a contactelor pe care le-a avut cu 
grupurile populaţiilor migratoare, a reuşit să-şi definitiveze clar trăsăturile 
proprii, care în ansamblul regiunilor sud-est europene o vor individualiza 
în perioada evului mediu. 

REALITES ETHNIQUES, DEMOGRAPHIQUES ET 
CULTURELLES A L'EST DES CARPATES AU DEBUT DU 

MOYEN ÂGE ( Vllleme_XllemeSIECLES AP. J. CHR.) 
Resume 

Durant plus d'un demi-siecle, Ies amples recherches archeologiques 
entreprises dans Ies regions carpato-dniestriennes pour la connaissance Ies 
realites sociales, economiques, ethniques, demographiques et culturelles 
de la periode des grandes migrations ont revele un nombre considerable 
de vestiges d'une importance extreme. Grâce a ces decouvertes on a pu 
preciser toute une serie d'aspects de la culture materielle lies a certaines 
etapes, au stade de developement social et economique des communautes 
villageoises ' a leur vie spirituelle, tout comme aux elements et influences 
re9us en general par la societe autochtone a la suite des contacts avec la 
civilisation byzantine ou avec ceratines populations migratoires. 
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Les fouilles archeologiques ont donc reussi a preciser de la sorte, 
pour la periode des vurme_IXeme siecles dans les regions a l'est de 
Carpates, l'aspect culturel du type Lozna-Borniş, pour l'epoque des xeme_ 
Xleme siecles la culture materielle ancienne roumaine du type Dridu et 
pour les xrme - XIrme siecles l' aspect culturel du type Răducăneni. 
Pourtant, la diffusion des aspects culturels susmentionnes n' est pas 
identique, car ceratains sont absents a l'ouest du Siret (la culture Dridu) et 
d' autres dans les regions situees au sud de la zone entre les Carpates et le 
Dniestr (la culture Răducăneni). 

Les fouilles archeologiques ont egalement identifie et analyse dans 
le nord-est de l'espace entre les Carpates et le Dniestr, un groupe 
relativement nombreux des etablissements fortifiees bâties aux rxeme -
Xleme siecles et utilisees comme fortifications contre les ataques des 
migrateurs et aussi comme centres des petits formations politiques 
anterieures a l'etat moldave. 

Les fouilles entreprises ont constate en general, pour la periode des 
vrueme_xueme siecles, un disproportion evidente entre les nombreuses 
etablissements appartenant aux diverses etapes et le bas nombre ou 
l' absence des complexes funeraires datant de la meme epoque. 

Dans certaines regions, on a pu preciser aussi, pour les VIIIeme -
rxeme siecles la presence de ceratins elements culturels slaves de la fin de 
l'epoque, deplaces dans les regions autour du Dniepr Moyen et, pour les 
xeme_xrrme siecles, des vestiges appartenant aux migrateurs touraniens, 
petchenegues et coumans. 

L'analyse des vestiges archeologiques datant des VIIIeme_XIrme 
siecles prouve clairement que l' ancienne societe roumaine des regions 
carpato-dnistriennes a continue, malgre les vicissitudes de la presence des 
demieres vagues de migrateurs, a se developper, car des multiple et 
profondes transformations soci ales, economiques, ethniques, 
demographiques et culturelles y sont survenue, ce qui a rendu possible' la 
constitution des structures specifiques au Moyen Âge. 
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ASUPRA FUNCTIONĂRII UNOR GUVERNATORI • 
AI THEMEI PARISTRION-PARADUNA VON DIN 

SECOLUL AL XI-LEA 

VASILE MĂRCULEŢ 

Victoria decisivă obţinută de împăratul Basileios II Macedoneanul 
(976-1025) în anul 1018 asupra Ţaratului Bulgar, încheiată cu desfiinţarea 
acestuia, i-a permis suveranului de la Constantinopol să desăvârşească 
procesul de organizare administrativă, militară şi teritorială a regiunilor 
din nordul Peninsulei Balcanice încorporate Imperiului Bizantin. În 
regiunile cuprinse între Dunărea inferioară, de la vest de Vidin, Munţii 
Balcani şi litoralul Mării Negre de la gurile Dunării până la sud de Vama 
a fost organizată o unitate administrativ.-militară şi teritorială numită 

thema Paristrion, în izvoarele literare, respectiv Paradunavon, în sursele 
sigilografice, dar şi în unele literare, ce va funcţiona până la sîarşitul 

secolului al XII-lea1
• Încheierea procesului de organizare administrativ

militară şi teritorială a themei Paristrion-Paradunavon în anii 1018/1020, 
este reliefat şi de titlurile guvernatorilor săi. Asistăm acum la 
generalizarea titlurilor de katepano, duce sau arhonte, folosite se sursele 
literare şi sigilografice pentru a desemna funcţia de guvernator, neîntâlnite 
în primele două decenii ale secolului al Xi-lea, când la Dunărea de Jos a 
funcţionat ca themă distinctă Strategatul de Dristra-Dorostolon ai cărui 
guvernatori au purtat fără excepţie titlul de strategos2. După 1O18/1020 

1 Pentru denumirile unităţilor administrativ-militare şi teritoriale de la Dunărea de Jos şi 
semnificaţia lor, vezi: E. Stănescu, în SCIV, 19, 1968, 3, p. 469-491. Pentru organizarea 
şi funcţionarea themei Paristrion-Paradunavon, vezi: N. Bănescu, Les duches byzantins 
de Paristrion (Paradounavon) et de Bulgarie, Bucarest, 1946, p. 45-117; Al. Madgearu, 
în „Byzantinoslavica", LX, 1999, 2, p. 421-442; V. Mărculeţ, în SUC.SH, II, 2005, p. 
120-122; Idem, Stăpânirea bizantină la Dunărea de Jos în secolele X-XII. Aspecte din 
istoria Themei Mesopotamia Apusului, a Strategatului de Dristra-Dorosto/on şi a 
Themei Paristrion-Paradunavon, Mediaş, 2006, p. 57-130 (în continuare: Stăpânirea 
bizantină la Dunărea de Jos). 
2 Pentru funcţionarea Strategatului de Dristra-Dorostolon ca themă distinctă la Dunărea 
de Jos între c.1000-1018/1020, vezi: V. Mărculeţ, în SUC.SH, II, 2005, p. 120-122; 
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folosirea altor termeni - strategos, hegemon etc. - pentru desemnarea 
calităţii de guvernator al themei de la Dunărea de Jos reprezintă excepţiile 
de la această regulă atunci când sunt folosite. Sursele literare şi 

sigilografice îndeosebi puse în circulaţie până în prezent au permis 
specialiştilor să identifice un număr însemnat dintre guvernatorii themei 
Paristrion-Paradunavon, îndeosebi a celor din secolul al Xi-lea, umplând 
astfel treptat o parte din golurile existente la acest capitol. În pofida 
acestor rezultate notabile, totuşi pentru unele perioade destul de lungi de 
timp nu dispunem de informaţii asupra guvernatorilor şi a activităţii lor. 

Leon Chalkotoubes, strateg istrian (a. 1036-primăvara 1036). 
Dacă unii dintre primii katepani, duci şi arhonţi ai themei Paristrion
Paradunavon, cei care au guvernat unitatea administrativ-militară şi 

teritorială bizantină până la începutul anilor '30 ai secolului al Xi-lea sunt 
destul cunoscuţi, după această dată, până la mijlocul deceniului 5 al 
aceluiaşi secol, orice informaţii certe despre guvernatorii themei 
Paristrion-Paradunavon, ca şi despre activitatea lor, lipsesc. Totuşi, în 
pofida acestei penurii de ştiri directe, credem însă că prin coroborarea 
unor informaţii indirecte şi succinte transmise de unele surse literare cu 
cele fumizate de unele surse sigilografice suntem în măsură să propunem 
identificarea unui alt posibil guvernator de la Dunărea de Jos de la 
mijlocul deceniului 4 al secolului al Xi-lea. Identificarea acestui presupus 
guvernator al themei Paristrion-Paradunavon este posibilă pe baza ştirilor 
transmise de unele surse literare în condiţiile orientării invaziilor 
pecenegilor, începând cu deceniul 4 al secolului al Xi-lea, spre regiunile 
răsăritene ale Peninsulei Balcanice, zonă în care prima unitate 
administrativ-militară şi teritorială lovită de acestea era thema Paristrion
Paradunavon. 

Relatând o puternică invazie a pecenegilor din primăvara anului 
1036, care a afectat grav teritoriile themei Paristrion-Paradunavon, 
cronicarul Georgios Kedrenos relatează că barbarii „ au luat în captivitate 
şi cinci strategi, pe Ioannes Dermokaites, pe Bardas Petzes, pe Leon 
Chalkotoubes, pe Constantin Pterotes şi pe Mihail Strabotricares "3

. Ce 

Idem, Stăpânirea bizantină la Dunărea de Jos, p. 48-56; Idem, în „Peuce", s. n., III-IV, 
2005-2006 (2007), p. 305-316. 
3 Georgius Cedrenus, Historiarum compendium, în Georgius Cedrenus, Ioannis 
Scylitzae, ope ab Irnrnanuele Bekk:ero suppletus et emendatus, tomus II, Bonnae, 
MDCCCXXXIX, p. 514-515: „EÎAOV M: Kai a7:pau7yoiJ<; 1IEVTE 'wypiac;, 'lwavvTTV 
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nivel de comandă au deţinut aceşti strategi, cronicarul bizantin nu 
precizează însă. 

Identificarea respectivilor strategi şi a nivelului de comandă 
deţinut de ei nu i-a preocupat însă pe specialiştii care au studiat istoria 
stăpânirilor bizantine din nordul Peninsulei Balcanice şi de la Dunărea de 
Jos. Doar Nicolae Bănescu întreprinde o extrem de firavă tentativă în 
această direcţie. Astfel, analizând informaţiile lui Georgios Kedrenos, 
istoricul român conchide vag că, întrucât pecenegii au invadat thema 
Paristrion-Paradunavon, iar „armata acestei theme nu putea lipsi de la 
lupta împotriva invadatorilor, foarte probabil, între cei cinci strategi 
prinşi de barbari se găsea şi comandantul de la Dristra '4 . Care a fost 
acesta, Nicolae Bănescu nu ne spune, lăsând identificarea sa în suspensie. 

În aceste condiţii, am decis ca în prezentul studiu să reluăm 
discuţia asupra acestui aspect din istoria themei Paristrion-Paradunavon. 
Fără a avea pretenţia elucidării complete şi definitive a acestei probleme, 
considerăm totuşi că unele ipoteze, cu un grad relativ ridicat de 
veridicitate, pot fi însă avansate. Acest lucru impune însă luarea în 
discuţie, analizarea şi coroborarea tuturor informaţiilor pe care le avem la 
dispoziţie. 

Alături de sursele literare amintite, dispunem şi de unele surse 
sigilografice care pot servi, într-o măsură însemnată, demersului nostru. 
Astfel, informaţiilor transmise de Georgios Kedrenos, le adăugăm un 
sigiliu descoperit la Călăraşi, datat de specialişti la sfârşitul secolului al 
X-lea şi în secolul al XI-lea, ce a aparţinut unui anume „Leon, strateg 
istrian (Afovn aTpaTTJYW 'laTpl1JV[w]) "5

. Calitatea de strateg, îl indică 
pe numitul Leon, posesorul sigiliului, drept unul dintre comandanţii 

forţelor bizantine de la Dunăre. 
Prezentul sigiliu ridică o serie de întrebări ale căror răspunsuri 

devin deosebit de importante pentru rezolvarea problemei abordate de noi. 
Cine a fost acest Leon, strateg de Istru? Ce funcţie a îndeplinit el la 
Dunărea de Jos? Poate fie el numărat între guvernatorii themei Paristrion
Paradunavon din prima jumătate a secolului al XI-lea sau a deţinut o 
comandă de rang inferior? 

TOV L1EpflOKaÎTT'/V, Bapoav TOV nt:T[,qv, AtoVTa TOV Xal\xowvf3qv, KwvaTaVTÎVOV 
TOV nTEpWTOV Kat TOV I:Tpaf30Tpixapqv Mixar]i\." (în continuare: Cedrenus). 
4 N. Bănescu, op. cit., p. 74. 
5 I. Bamea, în „Dacia", N.S., VIII, 1964, p. 240-245; I. Mititelu, I. Bamea, în SCIV, 17, 
1966, 1, p. 46-48. 

177 



După părerea noastră, atribuirea corectă a respectivului sigiliu 
poate constitui o piesă importantă a demersului nostru. În acest context 
credem că o sumară prezentare a opiniilor exprimate este nu nuinai utilă, 
ci, în primul rând, necesară. 

Sigiliul descoperit la Călăraşi a fost atribuit de istoricul român Ion 
Bamea, editorul său, generalului Leon, pe care Georgios Kedrenos îl arată 
a fi protvestiarios şi drongarios al flotei (npunof3Eanapwc;, 

opovyyapwc; TOV aT6Aov sau opovyyapwc; TuJV nAwlµwv/, iar Leon 
Diaconul, patrikios şi drongarios al flotei (naTpiKwc; Kai nAwlµov 

opovyyapwc;/, căruia împăratul Ioannes I Tzmiskes (969-976), i-a 
încredinţat în anul 971 comanda operaţiunilor militare purtate pe apă 
împotriva marelui cneaz de Kiev, Sveatoslav I, rămas apoi comandantul 
themei de la Dunăre8 . 

Atribuirea sigliului, propusă de Ion Bamea a fost respinsă însă de 
istoricul francez Vitalien Laurent. Acesta identifică în posesorul sigiliului 
pe un anume „Jlfovn NaaiALKciJ] aTpaTopL Kai TPL~ovv[w]", căruia îi 
neagă calitatea de guvernator al themei Paristrion-Paradunavon9

• 

Ulterior, pe baza noilor informaţii puse în circulaţie de 
descoperirea şi publicarea sigiliilor lui Leon Sarakinopoulos, acelaşi 

istoric român revenea asupra atribuirii propuse. El îl identifica pe 
posesorul sigiliului de la Călăraşi cu Leon Sarakinopoulos, primul 
guvernator cunoscut al unităţii administrativ-militare şi teritoriale 
constituite la Dunărea de Jos de împăratul Ioannes I Tzimiskes în anul 
971 10

• 

Este veridică însă această identificare? Pentru a răspunde corect la 
această întrebare, se impune să realizăm o scurtă prezentare a sigiliilor 
care i-au aparţinut lui Leon Sarakinopoulos urmată de o comparare a 
acestora cu sigiliului lui Leon, strateg istrian, descoperit la Călăraşi. 

6 Cedrenus, II, p. 392-393, 402-404, 424, 427. 
7 Leonis Diaconi Caloensis, Historiae libri decern et liber de velitatione bellica 
Nicephori Augusti, e recensione Caroli Benedicti Hasii, Bonnae, MDCCCXXVIII, p. 
147 
8 I. Bamea, în ,,Dacia'', N.S., VIII, 1964. p. 242; I. Mititelu, I. Bamea, în SCIV, 17, 
1966, 1, p. 47; I. Bamea, în I. Bamea, '.'t. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei, voi. III: 
Bizantini, români şi bulgari la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1971, p. 75. 
9 V. Laurent, în BZ, LX, 1967, 1, p. 238. 
10 I. Bamea, în loc. cit., p. 75. 
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Savantul bulgar Ivan Iordanov a publicat în anul 1982 nu mai 
puţin decât 29 de sigilii aparţinându-i lui Leon Sarakinopoulos, 
descoperite la Preslavul Mare, reanalizate apoi în anul 1986 de arheologul 
român Petre Diaconu 11

• În acest scop ne vom axa demersul pe compararea 
legendelor respectivelor sigilii. 

Sigiliile lui Leon Sarakinopoulos, publicate de Ivan Iordanov şi 

discutate de Petre Diaconu, au următoarele legende: „Leon 
Sarakinopoulos, protospatharios imperial şi strategos al Thraciei şi 

Joannoupolisului (Atwv pam),.zKoc; 7rpwwu7ra86.pwc; KaL <JTpar17yoc; 

Bp6.K17c; KaL '/wvvov7r6kwc; o J:apaK1V67rovA.oc;)" - 5 exemplare, „Leon 
Sarakinopoulos, protospatharios imperial şi strategos al Dorostolonului 
(Atwv pamA.1Koc; 7rpwrou7ra86.pwc; KaL <JTpar17yoc; L1opo<JT6A.ov o 
J:apaK1v67rovA.oc;) " 2 exemplare, „ Leon Sarakinopoulos, 
protospatharios imperial şi strategos al Ioannoupolisului şi 

Dorostolonului (Atwv pamA.1Koc; 7rpwwu7ra86.pwc; KaL <JTpar17yoc; 
'/wvvov7r6A.cwc; KaL L1opo<JT6A.ov o J:apaKzv67rovA.oc;)" - 16 exemplare, 
„ Leon Sarakinopoulos, protospatharios imperial şi domestikos al 
hikanaţilor şi [al schoalelor] Occidentului (Atwv pamA.zKoc; 

7rpWTOU7ra86.pwc; Kal boµt<JTwc; rwv LKavarwv KaL ilvucwc; o 
J:apaKzv67rovA.oc;) ", în citirea lui Ivan Iordanov, sau „Leon 
Sarakinopoulos, protospatharios imperial şi domestikos al hikanaţilor din 
Occident (Atwv pamAlKDc; 7rpWTOU7ra86.pwc; KaL ~oµt<JTwc; rwv LKavarwv 
Tf/c; ilvucwc; o J:apaK1v67rovA.oc;) '', în cea a lui Petre Diaconu, - 5 
exemplare şi „Leon Sarakinopoulos, patrikios, comes al staulului şi 

logothet stratiotikos (Atwv 7rarpiKwc; K6µcc; wv <JTavA.ov KaL A.oyo8E.r17c; 
wv <JTparzwrzKoÎJ 6 J:apaKzv67rovA.oc;) ", conform citirii lui Ivan Iordanov, 
respectiv „Leon Sarakinopoulos, patrikios, comes al staulului şi mare 
curator (Atwv 7rarpiKwc; K6µcc; wv <JTavA.ov Kat µtyac; Kovpawp o 
J:apaKzv67rovA.oc;) '', conform propunerii de citire a lui Petre Diaconu - 1 
exemplar12

. 

După cum se poate constata, legenda sigiliului lui „Leon, strateg 
istrian '', descoperit la Călăraşi, nu prezintă identităţi sau similitudini cu 
niciuna din celelalte legende de pe sigiliile lui Leon Sarakinopoulos; 
indiferent de citirea propusă pentru acestea. Ca urmare, din acest punct de 

11 P. Diaconu, în SCIVA, 37, 1986, 2, p. 167-178. 
12 Jbidem, p. 167-168, 173-174. 
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vedere acest sigiliu nu poate fi încadrat în niciuna din categoriile propuse 
istoricii menţionaţi. În baza acestei constatări ne punem întrebarea: Este 
într-adevăr Leon Sarakinopoulos posesorul sigiliului de la Călăraşi? Un 
răspuns afirmativ la această întrebare nu poate fi formulat decât împotriva 
tuturor evidenţelor, întrucât conţinutul informaţiilor provenite din sursele 
sigilografice prezentate infirmă categoric o astfel de atribuire. 

Constatarea noastră ne conduce invariabil la concluzia că sigiliul 
descoperit la Călăraşi a aparţinut unui demnitar bizantin de la Dunărea de 
Jos, cu numele Leon, altul decât Leon Sarakinopoulos. Cine a fost acesta? 
Este posibilă identificarea sa, cel puţin ipotetică? 

Deşi nu dispunem de date suplimentare cu privire la această 

problemă, considerăm totuşi că întrebările formulate pot primi nişte 

răspunsuri nu numai foarte posibile, ci şi cât se poate de veridice. Pentru 
acest lucru însă, identificarea respectivului personaj devine în acest punct 
al studiului nostru de o importanţă capitală. În baza acestei concluzii, se 
cuvine să revenim la relatarea lui Georgios Kedrenos cu privire la 
strategii capturaţi de pecenegi în primăvara anului 1036. Constatăm din 
sumarele ştiri transmise de cronicarul bizantin că dintre toţi comandanţii 
capturaţi de pecenegi, singur strategul Leon Chalkotoubes are numele de 
botez şi demnitatea identice cu cele ale posesorului sigiliului descoperit la 
Călăraşi. Să fie acest lucru o simplă coincidenţă? Credem că nu. Mai mult 
decât atât, conform surselor de care dispunem până în prezent, el rămâne 
singurul comandant bizantin cu acest nume de botez şi cu această funcţie, 
menţionat ca acţionând la Dunărea de Jos în prima jumătate a secolului al 
XI-lea. 

Ca urmare, în condiţiile în care, aşa cum am arătat, respectivul 
sigiliu nu-i poate fi atribuit lui Leon Sarakinopoulos, credem că cea mai 
plauzibilă atribuire este aceea de a-l considera pe strategul Leon 
Chalkotoubes posesorul său. În concluzie, coroborând informaţiile 
transmise de Georgios Kedrenos cu sigiliul de la Călăraşi, ne permitem să 
formulăm ipoteza că, din punctul nostru de vedere, Leon, strategul 
istrian, şi strategul Leon Chalkotoubes, făcut prizonier de pecenegi în 
1036, au fost, foarte probabil, una şi aceeaşi persoană. 

Întrebarea pe care o generează însă o eventuală confirmare a 
ipotezei noastre este aceea dacă Leon Chalkotoubes a fost sau nu 
katepanul themei Paristrion-Paradunavon? Un răspuns categoric într-un 
sens sau în altul este însă dificil de construit. Credem însă că pentru 
formularea unui răspuns veridic la această întrebare se impune să ne 
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oprim puţin asupra semnificaţiei titlului posesorului sigiliului descoperit 
la Călăraşi. Titlul de „strateg istrian '', sau „strateg de Jstru" îl arată pe 
posesorul acestui sigiliu ca fiind comandantul apărării frontierei dunărene. 
Întrucât această sarcină i-a revenit în epoca menţionată guvernatorului 
themei Paristrion-Paradunavon, credem că nu greşim considerându-l pe 
„Leon, stategul istrian ", respectiv pe Leon Chalkotoubes, ~a fiind 
deţinătorul acestei funcţii. 

În opinia editorilor săi români, prezenţa sigiliului lui Leon, 
stategul istrian, pe malul stâng al Dunării inferioare ar confirma o mai 
veche teza a savantului Nicolae Iorga, care afirma că „ Dunărea n-a fost o 
linie de frontieră, ci o linie de circulaţie interioară "13

• Ca urmare, 
consideră ei, „ se pune astfel din nou problema stăpânirii temporare a 
themei Paristrion şi asupra unor regiuni situate pe malul stâng al 
Dunării" 14 • 

În ceea ce ne priveşte, considerăm că o întindere a themei 
paristrion-Paradunavon şi pe malul stâng al Dunării la mijlocul deceniului 
4 al secolului al XI-iea este exclusă. Încă de la constituirea sa de către 
Basileios II, hotarul septentrional al acestei unităţi administrativ-militare 
şi teritoriale bizantine l-a constituit malul drept al fluviului. Cu atât mai 
mult acest fapt nu mai era posibil în epoca analizată de noi când 
pecenegii, înstăpâniţi solid la nord de fluviu, controlau categoric aceste 
regiuni şi declanşaseră deja seria devastatoarelor lor incursiuni în imperiu. 
În opinia noastră, prezenţa sigiliului lui Leon, stategul istrian pe malul 
stâng al fluviului evidenţiază poziţia deţinută de posesorul său în ierarhia 
militară şi administrativă bizantină de la Dunărea de Jos. Foarte probabil, 
mica piesa de plumb va fi însoţit o scrisoare adresată de guvernatorul de 
la Dristra vreunui potent local din nordul Dunării, riveran fluviului, din 
vecinătatea ariei sale de jurisdicţie, sau va fi ajuns aici chiar odată cu 
ducerea în prizonierat a posesorului său. 

Problema pe care o ridică informaţiile transmise de Georgios 
Kedrenos este de ce, în eventualitatea în care a fost făcut prizonier şi 

katepanul de Paristrion-Paradunavon, acesta nu este menţionat cu funcţia 
sa, separat de ceilalţi strategi? Dintre răspunsurile posibile la această 
problemă, două ar putea fi mai plauzibile: fie faptul se datorează unei 

13 N. Iorga, Formes byzantines et realites balkaniques. Ler;ons faites a la Sorbonne, 
Bucarest-Paris, 1922, p. 30; Idem, Histoire de Roumains et de la romanite orientale, 
tome II, Paris, 1937, p. 366. 
14 I. Mititelu, I. Bamea, în SCIV, 17, 1966, 1, p. 48. 
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scăpări a autorului, fie guvernatorul themei Paristrion-Paradunavon nu s-a 
numărat printre prizonieri. 

Nemenţionarea separată a katepanului de Paristrion-Paradunavon 
de către cronicarul bizantin, în eventualitatea în care el s-a numărat într
adevăr printre comandanţii făcuţi prizonieri, ne determină la unele 
circumspecţii. Ca urmare, subliniem cât se poate de clar faptul că, la 
actualul nivel al cercetării problemei, opinia noastră privind identificarea 
propusă rămâne doar o ipoteză de lucru. Totuşi, dacă acestă ipoteză se 
confirmă, suntem în măsură să propunem şi o datare a guvernării sale la 
Dunărea de Jos. Astfel, ştirile transmise de Georgios Kedrenos ne permit 
concluzia că sfărşitul guvernării sale, având în vedere faptul că nu 
dispunem de informaţii conform cărora strategii capturaţi ar fi fost 
eliberaţi sau răscumpăraţi şi repuşi în funcţii, trebuie datat în primăvara 
aceluiaşi an. În consecinţă, primăvara anului 1036, poate fi considerată 
deci un terminus ante quaem al guvernării strategului Leon în Paristrion
Paradunavon. În ceea ce priveşte debutul acesteia, credem că el trebuie 
plasat la o dată anterioară anului 1036. Care este acesta nu putem însă 
preciza nici, cel puţin, aproximativ la actualul nivel al cercetării 

problemei şi pe baza informaţiilor de care dispunem. 
În altă ordine de idei, acceptând cu multă circumspecţie 

informaţiile deţinute, precizăm de asemenea, că nu este exclus nici faptul 
ca strategii capturaţi de pecenegi, nominalizaţi de Kedrenos, să nu fie 
decât comandanţii unor eşaloane militare de rang inferior, respectiv 
tourmarhi, sau doar comandanţii unor unităţii militare bizantine care s-au 
confruntat cu pecenegii, sau aceia ai garnizoanelor unor fortăreţe din 
zonă, care fie s-au ciocnit cu barbarii, fie au fost cucerite de aceştia. Într-o 
asemenea situaţie, katepanul de la Dristra, dacă nu va fi căzut prizonier în 
alte împrejurări, nu poate fi numărat printre ei, mai ales că despre 
puternica cetate de la Dunăre nu avem informaţii că ar fi fost devastată de 
pecenegi. 

Mihail, fiul lui Anastasios (c.1045-1047/1048), şi Mihail 
Dokeianos (c.1048-vara 1050). Permeabilizarea frontierei dunărene15 , 
produsă pe fondul crizei puterii bizantine din prima jumătate a secolului 
al Xi-lea, a făcut ca în toată această epocă stăpânirile bizantine de la 
Dunărea inferioară să stea sub ameninţarea permanentă a incursiunilor 

15 Pentru discuţiile privind permeabilizarea frontierei dunărene a Imperiului Bizantin 
după 1025, vezi: Al. Madgearu, în RI, s. n., X, 1999, 1-2, p. 41-55. 
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turanicilor. O invazie pecenegă de mari proporţii, generată de duplicitatea 
politicii bizantine în raporturile cu barbarii, a lovit provinciile balcanice 
ale Imperiului Bizantin, îndeosebi Paristrion-Paradunavon, în iarna anilor 
1047/1048 16

• Măsurile neinspirate iniţiate de autorităţile imperiale 
confruntate cu invazia barbară au condus la agravarea situaţiei şi la 
declanşarea unui violent conflict bizantino-peceneg, ce se va prelungi 
până în anul 1053 17

• 

Pentru problema abordată de noi, informaţiile furnizate de unii 
cronicari bizantini cu privire la evenimentele dintre 1047/1048 şi 1053 
prezintă o importanţă aparte. Coroborate şi completate cu cele 
sigilografice, acestea ne permit identificarea comandanţilor c·are au 
guvernat thema Paristrion-Paradunavon în această perioadă dificilă a 
existenţei sale. 

Relatând evenimentele consumate la Dunărea de Jos în iarna 
anilor 104711048 cu prilejul invaziei pecenege în Imperiul Bizantin, 
cronicarul Georgios Kedrenos ne informează că acestea s-au produs în 
epoca în care comandantul themei Paristrion-Paradunavon era Mihail, 
„fiul lui Anastasios ", care îndeplinea funcţia de „ arhonte al oraşelor 
paristriene ", respectiv de guvernator al acestei theme 18

• Alături de sursele 
literare, dispunem şi de un sigiliu de plumb descoperit la Istanbul ce a 
aparţinut lui Mihail, „ vestarchos şi katepano de Paradunavon "19

. 

Calitatea de guvernator al themei de la Dunărea de Jos avută de posesorul 
sigiliului este în afara oricărei discuţii. 

Una dintre problemele importante pe care o ridică însă 

informaţiile de care dispunem este legată de stabilirea legăturii existente 
între arhontele Mihail, menţionat de Kedrenos, şi vestarhul Mihail, 
posesorul sigiliului de la Istanbul. A fost Mihail, fiul lui Anastasios, 

16 Datarea invaziei pecenegilor în Imperiul Bizantin continuă să rămână controversată. 
Unii specialişti propun datarea acesteia în iama anilor 1045/1047 sau 104611047. Pentru 
discuţiile asupra acestor păreri, vezi: Al. Madgearu, în „Byzantinoslavica", LX, 1999, 2, 
p. 424. 
17 Pentru prezentarea evenimentelor din anii 1047/1048-1053, vezi: Cedrenus, II, p. 581-
587; 594-608; Michaelis Attaliotae, Historia. Opus a Wladirniro Bruneto de Presle, 
Instituti Gallici Socio, inventum descriptum correcturn, recognovit Inunanuel Bekk.erus, 
Bonnae, 1853, p. 30-43 (în continuare: Attaliotae); Ioannis Zonarae, Epitomae 
historiarum /ibri XIII-XVIII, edidit Theodorus Bilttner-Wobst, Bonnae, 1897, p. 641-644 
(în continuare: Zonarae). 
18 Cedrenus, II, p. 583. 
19 I. Bamea, în SCIV A, 37, 1986, 3, p. 269-270. 
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arhontele oraşelor paristriene una şi aceeaşi persoană cu Mihail, 
vestarchos şi katepano de Paradunavon, sau avem de-a face cu două 
persoane diferite? 

La această întrebare, unii istorici au răspuns afirmativ, ei văzând 
în Mihail, fiul lui Anastasios, una şi aceeaşi persoană cu vestarhul Mihail, 
alţii, fără a se pronunţa categoric, au propus o serie de identificări ce 
conduc spre concluzii deosebit de interesante. De altfel, răspunsul la 
această întrebare este indisolubil legat de identificarea personajului sau a 
personajelor în discuţie. 

De-a lungul timpului, plecând de la diferitele informaţii fumizate 
de surse, unii specialişti au încercat, aşa cum vom vedea mai jos, să îl 
identifice pe Mihail cu una sau alta dintre personalităţile bizantine 
menţionate de acestea care, purtând acelaşi nume, au jucat un anumit rol 
în evenimentele politico-militare consumate la Dunărea de Jos la mijlocul 
secolului al XI-iea. Până în prezent nu s-a ajuns însă la o unitate de 
vederi. 

Reţinem, în primul rând, identificarea propusă de istoricii românii 
care s-au ocupat de această problemă. Pentru majoritatea dintre ei, Mihail, 
fiul lui Anastasios, arhontele oraşelor paristriene, şi vestarhul Mihail, 
katepano de Paradunavon, sunt una şi aceeaşi persoană. Asemenea opinii 
a exprimat, mai ales, Ion Bamea, editorul român al sigiliului, sau, recent, 
Alexandru Madgearu şi alţii20 . Factorul decisiv care a condus la această 
identificare este, fără îndoială, faptul că, funcţiile de arhonte şi de 
katepano sunt similare, ele desemnând în secolul al XI-iea una şi aceeaşi 
calitate: cea de guvernator al unei theme bizantine. 

În ceea ce priveşte însă datarea guvernării sale, părerile istoricilor 
români diferă. Spre exemplu, Nicolae Bănescu se pronunţă pentru datarea 
sa în jurul anului 1048, opinie acceptată indirect şi de Ion Bamea21

. Al. 
Madgearu, în schimb, optează pentru datarea guvernării lui Mihail între 
1045 şi 1046/1047, datare acceptată recent şi de autorii volumului III al 
sintezei Istoria românilor (200 I )22

. 

Deosebit de interesante sunt însă identificările propuse de diferiţi 
istorici străini. Prin concluziile formulate, chiar dacă nu elucidează 

problema, identificările propuse de ei deschid însă noi piste de cercetare. 

20 Ibidem; Al. Madgearu, în ,,Byzantinoslavica", LX, 1999, 2, p. 424. 
21 N. Bănescu, op. cit., p. 78-81; I. Bamea, în SCIV A, 3 7, 1986, 3, p. 270. 
22 Al. Madgearu, „Byzantinoslavica", LX, 1999, 2, p. 424; Gh. Zbuchea, în Istoria 
românilor, voi. III: Genezele româneşti, Bucureşti, 2001, p. 282-283, n. I. 
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Istoricul bulgar Vasili N. Zlatarski, susţinând că formula „fiul lui 
Anastasios" este o interpolare târzie a vreunui copist în textul lui 
Georgios Kedrenos sau Ioannes Skylitzes, a propus identificarea 
arhontelui Mihail cu generalul Mihail Akolouthos, participant şi el la 
luptele cu pecene~ii, la comanda trupelor de mercenari latini şi varegi din 
armata bizantină2 

. Netemeinicia acestei propuneri a fost însă magistral 
demonstrată de Nicolae Bănescu, pe baza informaţiilor transmise de 
sursele literare de care disEunem, astfel că nu considerăm necesar să mai 
insistăm detaliat asupra sa 4

. 

Identificarea propusă de istoricul bulgar şi-a găsit însă ulterior alţi 
adepţi în rândul specialiştilor. Spre exemplu, istoricul polonez Tadeusz 
Wasilewski susţine că identificarea lui Mihail, katepano de Paristrion cu 
Mihail Akolouthos, „pusă sub semul întrebării de N Bănescu, este 
absolut sigură întrucât Skylitzes îl numeşte Mihail, atât pe comandantul 
mercenarilor străini, cât şi pe fiul lui Anastasios "25

. 

La rândul său, istoricul Paul Lemerle îmbrăţişează şi el, cel puţin 
parţial, teza lui Zlatarski şi Wasilewski. Opinia lui Paul Lemerle este cu 
atât mai interesantă cu cât el admite ca veridică identificarea lui Mihail, 
arhontele oraşelor paristriene, cu generalul Mihail Akolouthos, dar 
consideră ca îndoielnică identificarea lui Mihail Akolouthos cu Mihail, 
fiul lui Anastasios26

. Identificarea, foarte confuză de altfel, propusă de 
Paul Lemerle conduce astfel la bizara concluzie, aflată în totală opoziţie 
cu conţinutul ştirilor pe care le deţinem, aceea că Mihail, arhontele 
oraşelor paristriene, şi Mihail, fiul lui Anastasios, au fost două persoane 
diferite. 

Recent, problema identificării lui Mihail a fost reluată de istoricul 
Paul Stephenson. Fundamentul demersului său îl constituie informaţiile 
transmise de cronicarul Mihail Attaleiates care, relatând evenimentele 
derulate în anii 1047/1048-1053 în Peninsula Balcanică, ne precizează 
faptul că în vara anului 1050, timpul confruntărilor militare bizantino
pecenege, vestarhul Mihail Dokeianos a fost capturat şi ucis de barbari27

. 

23 V. N. Zlatarski, în SK, IV, 1931, p. 13; Idem, /storija na bălgarskata dărjava prez 
srednite vekove, voi. II, Sofia, 1934, p. 494 (în continuare: Istorija). 
24 N. Bănescu, op. cit., p. 79-81. 
25 T. Wasilewski, în CIEB, XIV, II, p. 644. 
26 P. Lemerle, Prolegomenes a une edition critique et commentee des «Conscils et 
Recits» de Kekaumenos, Bruxelles, 1960, p. 23-24, 72 nota 2. 
27 Attaliotae, p. 34; Cedrenus, II, p. 601. 
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În temeiul acestor informaţii, Paul Stephenson, fără a face vreo referire la 
Mihail, fiul lui Anastasios, arhontele oraşelor paristriene, propune 
identificarea vestarhului Mihail, katepano de Paradunavon, cu vestarhul 
Mihail Dokeianos28

. 

Fără îndoială, factorii care l-au determinat pe Paul Stephenson să 
propună această identificare au fost numele şi demnitatea identice ale 
celor doi potenţi bizantini. Nu ştim însă dacă pentru el, Mihail, fiul lui 
Anastasios, arhontele oraşelor paristriene, şi vestarhul Mihail, katepano 
de Paradunavon, sunt una şi aceeaşi persoană, sau au fost două persoane 
diferite. 

În ceea ce ne priveşte, considerăm util ca înainte de a formula o 
părere categorică să parcurgem ştirile pe care le deţinem. Spre exemplu, 
Georgios Kedrenos ne informează că un „Mihail, fiul lui Anastasios ", 
purtând titlul de magistros şi funcţia de mare heteriarh la Constantinopol, 
a jucat un rol important în anul 1057 în timpul revoltei comandanţilor 
armatei bizantine împotriva împăratului Mihail VI Stratiotikos (1056-
1057), căruia i-au impus desemnarea şi investirea generalului Isaac 
Comnenos, viitorul împărat Isaac I Comenos ( 1057-1059), coregent şi 

succesor al său29 • În opinia noastră, acest magistros Mihail, fiu al lui 
Anastasios, mare hetriarh, nu poate fi altul decât fostul arhonte al 
oraşelor paristriene din deceniul precedent. 

Analizând informaţiile transmise de sursele literare de care 
dispunem cu privire la cursus honorem al lui Mihail, fiul lui Anastasios, 
arhontele oraşelor paristriene, constatăm că acesta nu ar fi deţinut nicio 
demnitate în ierarhia curţii bizantine în perioada exercitării funcţiei de 
guvernator al themei Paristrion-Paradunavon. Nu credem că acest lucru ar 
corespunde adevărului, deoarece cunoaştem din ştirile transmise de 
Georgios Kedrenos că încă în 1043, când exercita funcţia de „ arhonte de 
Dyrrachion ",remarcându-se prin succesele militare înregistrate împotriva 
principelui Voislav al Serbiei, Mihail, fiul lui Anastasios, deţinea 

demnitatea de patrikios30
. Faptul că cronicarii bizantini nu-i menţionează 

titlul lui Mihail, fiul lui Anastasios, în 1047 /1048 credem că este doar o 
scăpare a acestora. Ca urmare, în baza informaţiilor prezentate putem 
stabili cu foarte multă exactitate cursus honorem al lui Mihail, fiul lui 

28 P. Stephenson, The Balkan Frontier in 1/ie Year 1000, în voi. Byzantium in the Year 
1000, Leiden-Boston, 2003, p. 115. 
29 Cedrenus, II, p. 634. 
30 Ibidem, p. 543-544. 
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Anastasios în deceniul şi jumătate cuprins între 1043 şi 1057: patrikios şi 
arhonte de Dyrrachium, în 1043; [patrikios} şi arhonte al oraşelor 

paristriene, în 1047/1048; magistros şi mare heteriarh, în 1057. În 
schimb, aşa cum se ştie, sigiliul lui Mihail, katepano de Paradunavon, îl 
arată pe posesorul său deţinând demnitatea de vestarchos, titlu pe care 
Mihail, fiul lui Anastasios, nu l-a deţinut, se pare, niciodată. În baza 
acestor constatări ne permitem să conchidem că, din punctul nostru de 
vedere, Mihail, fiul lui Anastasios, şi arhonte al oraşelor paristriene, şi 
vestarhul Mihail, katepano de Paradunavon au fost două persoane 
diferite. 

În ceea ce priveşte ştirile referitoare la generalul Mihail 
Dokeianos, constatăm că informaţiile transmise de Mihail Attaleiates nu 
prezintă diferenţe semnificative de conţinut .faţă de cele ale lui Georgios 
Kedrenos, atunci când relatează evenimentele legate de participarea 
demnitarului bizantin la luptele cu pecenegii. Excepţia, pe care o 
semnalăm în continuare, o reprezintă faptul că spre deosebire de Mihail 
Attaleiates, Georgios Kedrenos ne informează că în timpul participării 
sale la operaţiunile militare ale armatei imperiale în timpul conflictului 
bizantino-peceneg, generalul Mihail Dokeianos nu a deţinut demnitatea 
de vestarchos, ci pe cea de patrikios31

• Ce anume a condus la această 
deosebire în ştirile cronicarilor bizantini nu putem preciza cu exactitate. 
De altfel, demnităţile diferite pe care cei doi cronicari i le atribuie lui 
Mihail Dokeianos în acelaşi interval de timp prezintă puţină importanţă 
pentru demersul nostru. Afirmăm acest lucru bazaţi pe faptul că, chiar 
dacă demnitatea de patrikios, deţinută, conform ştirilor lui Kedrenos, atât 
de Mihail, fiul lui Anastasios, arhontele oraşelor paristriene, cât şi de 
generalul Mihail Dokeianos, ne-ar determina să îi considerăm una şi 

aceeaşi persoană, acest lucru nu este însă posibil. Moartea ultimului în 
vara anului 1050 în timpul conflictul bizantino-peceneg, căruia celălalt i-a 
supravieţuit, constituie factorul fundamental care infirmă o astfel de 
identificare. 

În concluzie, informaţiile de care dispunem exclud categoric 
identificarea lui Mihail, fiul lui Anastasios, arhonte al oraşelor 

paristriene, cu patriciul sau vestarhul Mihail Dokeianos. În schimb, 
considerăm că identificarea vestarhului Mihail, katepano de 

31 Ibidem, p. 601. 
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Paradunavon, cu vestarhul Mihail Dokeianos, pe care o propune Paul 
Stephenson este nu numai foarte posibilă, ci şi cât se poate de veridică. 

În acest punct al demersului nostru considerăm oportun să ne 
oprim succint şi asupra demnităţilor deţinute de generalul Mihail 
Dokeianos. Era acesta patrikios, aşa cum susţine Georgios Kedrenos, sau 
era vestarchos, conform afirmaţiei lui Mihail Attaleiates? 

Aşa cum am afirmat mai sus credem că formularea unui răspuns 
categoric, într-un sens sau în altul ar fi o tentativă complet hazardată şi 
lipsită de un fundament ştiinţific, la actualul nivel al cercetării prezentei 
probleme. Acest . lucru nu contravine însă formulării unor ipoteze cu 
privire la aspectele sale abordate de noi. Ca urmare, în ceea ce ne priveşte 
considerăm ca foarte probabilă posibilitatea ca în faza de debut a 
conflictului cu pecenegii, generalul Mihail Dokeianos să fi deţinut 

demnitatea de patrikios, după cum afirmă Kedrenos, pentru ca la 
începutul anului 1048, odată cu numirea sa în funcţia de katepano de 
Paristrion-Paradunavon, el să fi primit demnitatea de vestarchos, aşa cum 
susţine Mihail Attaleiates şi întăreşte legenda sigiliului de la Istanbul, care 
considerăm că-i aparţine. Pe baza acestor ştiri considerăm că cursus 
honorem al lui Mihail Dokeianos a putut fi următorul: patrikios şi 

comandant al unor tagmate (1047/1048), vestarchos şi katepano de 
Paradunavon ( c. l 048-vara 1050). Urmează ca noi cercetări făcute pe 
această problemă şi chiar punerea în circulaţie a noi surse să valideze sau 
să invalideze ipotezele noastre. 

În baza informaţiilor şi a constatărilor prezentate, conchidem deci, 
că patriciul Mihail, fiul lui Anastasios, arhontele oraşelor paristriene, şi 
vestarhul Mihail, katepano de Paradunavon, unul şi acelaşi cu vestarhul 
sau patriciul Mihail Dokeianos, au fost două persoane diferite, doi 
demnitari bizantini, care au guvernat thema de la Dunărea de Jos la 
mijlocul secolului al Xi-lea, respectiv între c. l 045 şi vara anului 1050. 
Mai mult decât atât, în condiţiile grave şi complexe generate de puternica 
invazie a pecenegilor, cel de-al doilea i-a succedat primului în funcţia de 
comandant al themei Paristrion-Paradunavon. 

În temeiul concluziei noastre, considerăm că şi discuţia asupra 
guvernării celor doi Mihail, în Paristrion-Paradunavon trebuie reanalizată. 
În ceea ce priveşte debutul guvernării lui Mihail, fiul lui Anastasios, în 
Paristrion-Paradunavon, credem că datarea sa, cel mai devreme, în anul 
1045 este cât se poate de veridică. >Je bazăm acestă afirmaţie pe faptul că 
până în 1045, mai exact între aprilie 1042 şi 1045, guvernarea themei de 
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la Dunărea de Jos a fost asigurată de generalul Katakalon Kekaumenos, 
„ vestes şi arhonte al oraşelor şi ţinuturilor de la Jstru "32

. Calităţile 
militare demonstrate în luptele împotriva sârbilor, l-au recomandat, fără 
îndoială, pe patriciul Mihail, fiul lui Anastasios, pentru funcţia de 
guvernator al themei Paristrion-Paradunavon, de la Dunărea de Jos, altă 
zonă „fierbinte" şi des încercată de invaziile barbare. Referitor la sfârşitul 
guvernării lui Mihail, fiul lui Anastasios, în Paristrion-Paradunavon, 
considerăm că acesta trebuie datat, cel mai probabil, la începutul anului 
1048. Sfârşitul guvernării sale la Dunărea de Jos este, după părerea 
noastră, indisolubil legat de debutul invaziei pecenegilor în imperiu; pe 
care demnitarul bizantin s-a arătat incapabil s-o prevină sau s-o anihileze 
încă din faza sa de debut. 

În ceea ce priveşte guvernarea vestarhului Mihail, una şi aceeaşi 
persoană cu vestarhul sau patriciul Mihail Dokeianos, în Paristrion
Paradunavon, aceasta a fost una puţin mai scurtă decât a precedentului. 
După părerea noastră, ea a debutat, foarte probabil, la începutul anului 
1048, când generalul Mihail Dokeianos i-a succedat patriciului Mihail, 
fiul lui Anastasios, în condiţiile prezentate, în fruntea themei de la 
Dunărea de Jos, şi s-a încheiat odată cu moartea violentă a generalului 
bizantin în vara anului 1050. De altfel, guvernarea vestarhului Mihail 
Dokeianos în Paristrion-Paradunavon a cunoscut puţine momente de pace, 
probabil doar în faza sa de debut, când problema pecenegă părea 

rezolvată. Cea mai mare parte a guvernării nefericitului general la 
Dunărea de Jos a coincis însă cu redeschiderea conflictului bizantino
peceneg, prelungit, aşa cum se ştie, până în 1053, care a angajat masiv 
tagmatele themei Paristriaon-Paradunavon, ale cărei teritorii au fost, 
totodată, principalul teatru al confruntărilor militare. 

Basileios Apokapes (a.1059-c.1065/1066 sau 1067). Statutul 
generalului bizantin de origine armeană Basileios Apokapes, din secolul 
al XI-iea, continuă să rămână, în pofida discuţiilor asupra sa, o problemă 
controversată. Principala întrebare care continuă să rămână rară un 
răspuns categoric, datorită numeroaselor şi variatelor opinii exprimate 
este: A fost sau nu Basileios Apokapes guvernator al themei Paristrion
Paradunavon? Acestei întrebări vom căuta să-i oferim un răspuns 
pertinent şi fundamentat în continuarea studiului prezent. 

32 Ibidem, p. 555. 
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Discuţiile asupra guvernării lui Basileios Apokapes în Paristrion
Paradunavon continuă să rămână deosebit de intense în istoriografie. Unii 
specialişti i-au recunoscut sau continuă să-i recunoască generalului 
bizantin calitatea de guvernator al themei de la Dunărea de Jos, alţii, 

dimpotrivă, i-au contestat-o sau continuă să i-o conteste. 
Controversa a fost generată de un pasaj aproape identic din 

lucrările cronicarilor Mihail Attaleiates, Ioannes Skylitzes şi Ioannes 
Zonaras. Aceştia prezentând puternica invazie a uzilor în imperiu din 
1064/1065, relatează că barbarii i-au înfrânt pe soldaţii „ care le 
împiedicau trecerea", iar pe comandanţii lor, „pe magistrul Basileios 
Apokapes şi magistrul Nikephoros Botaneiates" care „ comandau 
ţinuturile din preajma fluviului lstru" i-au făcut prizonieri33

. 

Pasajul menţionat a generat o serioasă dispută în rândul 
specialiştilor cu privire la funcţiile celor doi generali bizantini. Discuţiile 
au vizat, atât calitatea lor, cât şi identificarea themelor pe care le-au 
guvernat34

. 

În a doua ·jumătate a secolului al XIX-iea, Nikolai A. 
Skabalanovic exprima opinia că pe linia Dunării, Imperiul Bizantin a 
organizat, încă din 1059, două theme numite Paristrion, una pe Dunărea 
inferioară cu reşedinţa la Dristra, iar cealaltă pe Dunărea mijlocie, cu 
reşedinţa la Sirmium. În baza acestei concluzii, el susţinea că Basileios 
Apokapes era guvernatorul themei Paristrion-Paradunavon, cu reşedinţa la 
Dristra, iar Nikephoros Botaneiates era guvernatorul themei omonime, cu 
reşedinţa la Sirmium35

. 

La rândul său, Nicolae Bănescu îl considera pe Basileios 
Apokapes guvernator al themei Paristrion-Paradunavon, iar pe 
Nikephoros Botaneiates guvernator al themei Bulgaria care, susţinea el, se 
întindea în epoca respectivă până la Dunăre36 . Teoria lui N. Bănescu 

33 Attaliotae, p. 83; Ioannis Scylitzae curopalatae, Excerpta ex breviario historico, 
excipientia ubi Cedrenus desinit, în Georgius Cedrenus, Ioannis Scylitzae, ope ab 
Irnrnanuele Bekkero suppletus et emendatus, tomus II, Bonnae, 1839, p. 654 (în 
continuare: Scylitzae curopalatae); Zonarae, p. 678. 
34 Pentru diferitele prezentări ale controversei, vezi: N. Bănescu, op. cit., p. 84-90; P. 
Diaconu, SCIV, 18, 1967, 3, p. 437-450; Idem, Les Petchenegues au Bas-Danube, 
Bucureşti, 1970, p. 82-99 (în continuare: Les Petchenegues); AI. Madgearu, Pontica, 31, 
1998, p. 239-244. 
35 N. A. Skabalanovic, Vizantijskoe gosudarstvo i cerkov v XI veke (ot smerti Vasi/ija II 
Bulgarobojcy do Alekseja I Komnina), St. Petersburg, 1884, p. 228, n. 2. 
36 N. Bănescu, op. cit., p. 84-90. 
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privind calitatea de guvernator a lui Basileios Apokapes a fost îmbrăţişată 
de mai mulţi specialişti, îndeosebi români. În sprijinul său, arheologul Ion 
Bamea, aduce o serie de sigilii aparţinându-i demnitarului bizantin, unele 
dintre ele descoperite chiar pe teritoriul fostei theme bizantine de la 
Dunărea de Jos37

. 

O teză diferită a pus în circulaţie istoricul bulgar Vasili N. 
Zlatarski. În opinia sa, Basileios Apokapes era guvernatorul themei 
Paristrion-Paradunavon, iar Nikephoros Botaneitaes un simplu general 
venit cu trupele sale în ajutorul primului38

. · 

Istoricul polonez Tadeuzs Wasilewski acceptă organizarea 
propusă de N. Skabalanovic pentru „ oraşele de la Dunăre'', dar spre 
deosebire de acesta procedează la o inversare a guvernatorilor, 
considerându-l pe Basileios Apokapes c:;omandantul themei Paristrion de 
la Dunărea mijlocie, din Serbia, iar pe Nikephoros Botaneiates 
guvernatorul Paristrionului de la Dunărea de Jos39

. Punctul său de vedere 
a fost îmbrăţişat şi de istoricul român Eugen Stănescu40 . 

În opoziţie cu aceste păreri, istoricul Petre Diaconu susţine că 
marea themă Paristrion-Paradunavon a fost împărţită în altele două mai 
mici, purtând acelaşi nume: Paristrionul de Vest sau Occidental, cu 
reşedinţa la Serdica, în frunte cu Basileios Apokapes, şi Paristrionul de 
Est sau Oriental, cu reşedinţa la Dristra, în frunte cu Nikephoros 
Botaneiates41

. Argumentele aduse de istoricul român în sprijinul teoriei 
sale, acelea că menţionarea katepanilor în ordinea Basileios Apokapes
Nikephoros Botaneiates de către Mihail Attaleiates şi Ioannes Sckylitzes, 
respectiv în ordinea Nikephoros Botaneiates-Basileios Apokapes de către 
Ioannes Zonaras este consecinţa faptului că aceştia aveau în vedere 
prezentarea themelor bizantine de la Dunăre în ordinea de la vest la est, 
primii, şi de la est la vest, ultimul, sau că prezentarea componenţei etnice 
a forţelor bizantine trimise împotriva uzilor ordinea bulgari, romei s-ar 
datora aceloraşi considerente, nu sunt convingătoare după părerea 

noastră42 • 

37 1. Barnea, SCIV A, 37, 1986, 3, p. 270-271; I. Barnea, SCIVA, 38, 1987, p. 194. 
38 V. N. Zlatarski, /storija, p. 493-494. 
39 T. Wasilewski, Zbornik, 8, 1964, 2, p. 479-480. 
40 E. Stănescu, SCIV, 19, 1968, 3, p. 475-478. 
41 P. Diaconu, SCIV, 20, 1969, 3, p. 437-451; Idem, Les Petchenegues, p. 82-90; 92-97. 
42 Ibidem, p. 449-450. 
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În ultimul deceniu, asistăm la redeschiderea discuţiilor asupra 
funcţiei lui Basileios Apokapes şi la punerea în circulaţie a unei noi teorii. 
Autorul acesteia este istoricul Alexandru Madgearu, care ajunge la 
concluzia că în 106411065 magistrul Nikephoros Botaneiates ocupa 
funcţia de katepano de Paristrion-Paradunavon, în timp ce Basileios 
Apokapes, în calitate de duce de Vaspurakan, a fost trimis în sprijinul său 
în fruntea unor trupe din Armenia43

• 

Teza istoricului român nu convinge însă. Ea suferă, în primul 
rând, de faptul că autorul decis să-şi demonstreze cu orice preţ opinia îşi 
dirijează întreaga discuţie asupra surselor, exclusiv în această direcţie, 
orice altă variantă este dinainte respinsă. Ca urmare, el abordează în mod 
discriminatoriu sursele, toate informaţiile care contravin teoriei sale fiind 
considerate ca dubioase sau nesigure. 

În sprijinul tezei sale, Al. Madgearu aduce, atât un pasaj din 
Cronica lui Mattheos de Edessa (secolul XII), care conform afirmaţiei 
sale ar susţine că Basileios Apokapes, în calitate de katepano de 
Vaspurakan, a fost trimis la Dunăre în fruntea trupelor din Armenia, cât şi 
conţinutul legendelor celor opt sigilii atribuite lui Basileos Apokapes, 
dintre care unul îl arată pe acesta „ ek prosopou de Paradunavon (EK 

npoawnov TOÎJ napabovva~ov) '', unul îl arată „patrikios şi strategos 
de Vaspurakan '', unul ca „ vestarchos şi katepano de Vaspurakan '', unul 
„proedros şi duce de Edessa '', iar altele patru ca „ magistros, vestes şi 
duce", fără a avea precizată provincia 44

• În schimb, domnia sa consideră 
ca fiind dubioasă o sursă contemporană, aşa-numita Notiţă a lui 
Theodulos, din 4 aprilie 1059, în care, între o serie de guvernatori ai 
themelor din Orient, este menţionat şi „ Basileios, magistros de 
Paradunavis "45

. 

În ceea ce ne priveşte, nu împărtăşim această concluzie, în primul 
rând, datorită faptului că pasajul invocat din cronica lui Mattheos de 
Edessa nu permite decât forţat interpretarea dată de dl. Al. Madgearu, sau 
mai exact permite şi o altă interpretare, cel puţin, la fel de veridică, ceea 
ce, în opinia noastră, îl face tot atât de dubios ca şi Notiţa lui Theodulos. 
Spre exemplificare vom reda în continuare întregul text incriminat, care 
are următorul conţinut: „ LXXXIX În anul 514 ( 5 martie 1065-4 martie 

43 Al. Madgearu, „Pontica", 31, 1998, p. 239-244; Idem, „Byzantinoslavica'', XL, 1999, 
2, p. 426. 
44 Ibidem, p. 239-241. 
45 FHDR, IV, p. 26-27. 
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1066), sub domnia lui Dukas (Constantin X Dukas, n.n.) un război teribil 
se declanşă în Apus, provocat de poporul uzilor. Împăratul având trupe 
strânse în toate provinciile sale şi reunind miliţiile Armeniei, încredinţă 
comandamentul lui Vasil, fiul lui Aboukab (Basileios Apokapes, n.n.), 
unul dintre cei mai distinşi generali ai săi. Vasil merse la Dunăre. O 
luptă violentă se angajă între romani (bizantini, n.n.) şi uzi pe malurile 
acestui mare fluviu; de ambele părţi fură mari pierderi 'A6

. 

O simplă analiză a textului ne încredinţează că în 1065 în luptele 
cu uzii, Basileios Apokapes nu a comandat numai trupele din Armenia, ci 
toate forţele bizantine angajate în confruntarea cu barbarii. Fără îndoială, 
la această comandă supremă avea dreptul prin faptul că el, şi nu un altul, 
se afla în fruntea themei afectate de invazia barbară. De asemenea, textul 
nu ne permite, fără nicio rezervă, nici interpretarea că Basileios Apokapes 
ar fi plecat din Armenia în fruntea trupelor locale la Dunăre, ci mai 
degrabă că el a preluat ulterior comanda lor alături de a celorlalte. 

Opinia noastră este confirmată de altfel de o altă sursă armeană, 
Cronica atribuită lui Smbat Sparapet (conetabilul), din secolul al XIII-iea, 
care foloseşte, alături de alte izvoare, şi cronica lui Matheos de Edessa, 
ale cărei informaţii le sistematizează însă. Bazat pe sursele folosite, acesta 
afirmă că „ în anul 514 [ 1065 J un popor din Apus [uzii turcici) a intrat în 
război cu împăratul bizantin Ducas. Ultimul a adunat numeroase trupe şi 
le-a trimis împotriva lor [uzilor], numindu-l comandant militar pe Vasile, 
fiul lui Apokapes (Basileios Apokapes, n.n.). Ei s-au dus şi şi-au făcut 
tabăra pe ţărmurile râului Dunărea. Într-o bătălie aprigă, a unora 
împotriva celorlalţi, bizantinii au fost înfrânţi şi puşi pe fugă, în vreme ce 
ceilalţi [uzii] au strâns ca pradă toate bunurile lor şi l-au prins şi pe· 
Vasile, ducându-l în captivitate ·A7

. 

46 Chronique de Matthieu d'Edesse (962-1136) avec la continuation de Gregoire le 
Pretrejusqu 'en 1162, ed. Eduard Dulaurier, Paris, 1858, p. 126: „LXXXIX. En l'annee 
514 (5 mars 1065-4 mars 1066), sous le regne de Ducas, une guerre terrible eclata dans 
/'Occident, suscitee par la nation des Ouzes. L 'empereur ayant leve des troupes dans 
tous ses etats, et reuni Ies milices de l 'Armenie, en confia le commandement a Vasil, fils 
d'Aboukab, un de ses generaux Ies plus distingues. Vasil marcha vers le Danube. Une 
lutte tres-vive s 'engagea entre Ies Romains et Ies Ouzes sur le bords de ce grand jleuve; 
des deux câtes ii y ent de grandes pertes" (în continuare: Matthieu d'Edesse). 
47 Smbat Sparapet's, Chronicle, 30, în Armenian Historical Sources of the 5-l 5th 
Centuries. Selected Works, trans. Robert Bedrosian, în format electronic, pe INTERNET 
în The Medieval Sourcebook: „{30] ln the year 514 {1065] a people in the West, [the 
Turkic Uzes] made war on the Byzantine emperor Ducas. The latter assembled 
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Constatăm că această a doua sursă, rară a face vreo la trimiterea 
vreunor trupe bizantine din Armenia la Dunărea de Jos împotriva uzilor, 
confirmă calitatea de comandant al tuturor trupelor imperiale angajate în 
luptele cu barbarii. Informaţiile sale sunt, din multe puncte de vedere 
apropiate de cele transmise de cronicile bizantine. De altfel, chiar dacă nu 
respingem în totalitate posibilitatea ca împăratul Constantin X Dukas să fi 
trimis şi unele trupe din Armenia pe frontul de la Dunărea inferioară, 
credem însă că oricât ar fi fost el de lipsit de talent politic şi militar, acesta 
nu ar fi lăsat thema Vaspurakan, expusă loviturilor seldjukide, atât fără 
majoritatea trupelor sale, cât şi fără guvernatorul său. 

În altă ordine de idei, coroborarea informaţiilor transmise de unele 
surse cu cele cuprinse în legendele sigiliilor atribuite lui Basileios 
Apokapes, credem că ne permite identificarea destul de exactă a funcţiilor 
deţinute de generalul bizantin. Astfel, din relatarea lui Georgios 
Kedrenos, aflăm că în 105411055, în calitate de „patrikios şi strategos ", 
Basileios Apokapes s-a remarcat apărând cu succes cetatea Mantzikert 
atacată de turcii seldjukizi48

. Titlul şi funcţia deţinute de Basileios 
Apokapes în această perioadă sunt confirmate categoric de sigiliul care-l 
arată pe demnitarul bizantin „patrikios şi strategos de Vaspurakan ". În 
acest punct al demersului nostru suntem absolut de acord cu opinia lui Al. 

r Madgearu că, foarte probabil, în această epocă Basileios Apokapes nu a 
fost guvernatorul themei Vaspurakan, ci, în calitate de strateg, doar 
comandantul oraşului Mantzikert49

• 

Fără îndoială, ca o recompensă a meritelor sale, anterior anului 
1059 sau chiar la începutul acestui an, Basileios Apokapes a fost numit 
comandant al themei Paristrion-Paradunavon, altă zonă fierbinte a 
imperiului confruntată tocmai în această epocă cu o nouă invazie a 
pecenegilor, asociaţi cu maghiarii. Din motive pe care nu le cunoaştem, 
foarte probabil, iniţial el a fost numit doar locţiitor al comandantului 
themei (EK rrpoawrrov) al themei de la Dunăre. Sigiliul de la Istanbul, 

numerous troops and sent them against [the Uzes}, designating Apuk 'ap 's son, Basil, as 
the military commander. They went and encamped on the banks of the Danube River. ln 
a fierce battle against each other, the Byzantines were defeated and turned to flight, 
white [the Uzes} gathered up al their bdongings and seized Basil, leading him into 
captivity" (în continuare: Smbat Sparapet). 
48 Cedrenus, II, p. 591. 
49 Al. Madgearu, Pontica, 31, 1998, p. 241. 
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care-l arată ca fiind „ EK rrpoawrrov TofJ napabovvaf3ov '', confirmă, 
după părerea noastră, această realitate. 

Foarte curând însă, anterior datei de 4 aprilie 1059, Basileios 
Apokapes a fost ridicat la rangul de magistros şi avansat katepano de 
Paristrion-Paradunavon, aşa cum confirmă Notiţa lui Theodulos, funcţie 
în care l-au prins evenimentele legate de invazia uzilor din 1064/1065. În 
acestă calitate, el, fie a deţinut comanda supremă a trupelor care au luptat 
împotriva uzilor, aşa cum susţin Mattheos de Edessa şi conetabilul Smbat, 
fie a împărţit această comandă cti magistrul Nikephoros Botaneiates, după 
cum ar putea reieşi din relatările lui Mihail Attaleiates, Ioannes Sckylitzes 
şi Ioannes Zonaras. 

În acest punct al studiului nostru ţinem să precizăm că, în altă 
ordine de idei, considerăm că nici teoria formulată de N. Skabalanovic nu 
poate fi exclusă cu totul. Dimpotrivă, ea devine cât se poate de plauzibilă 
dacă acceptăm ca ipotetic faptul că invazia uzilor în imperiu s-a produs 
prin zona Vidinului, pe la Vadul Cumanilor. Într-un asemenea caz, 
teritoriile afectate în prima fază a atacului barbarilor au fost cele de apus 
al themei Paristrion-Paradunavon şi de răsărit ale themei Sirmium, situată, 
aşa cum se ştie, tot pe Dunăre, în sectorul mijlociu al cursului fluviului. 
Ne permitem această opinie pe baza unei ştiri transmise de Mihail 
Attaleiates care relatează că după penetrarea la sud de Dunăre, barbarii 
„ au cotropit şi au jefuit întreg Illyricum "50

, respectiv regiunile central
vestice ale Peninsulei Balcanice. Într-o asemenea situaţie, forţele 
bizantine care au suportat primele şocul loviturii uzilor, cu rezultatul 
cunoscut, au fost cele ale themelor menţionate, în frunte cu comandanţii 
lor, Basileios Apokapes şi Nikephoros Botaneiates. 

Cât a rămas în prizonierat Basileios Apokapes nu putem preciza 
cu exactitate, întrucât şi în acest caz sursele sunt contradictorii. Astfel, 
Mattheos de Edessa susţine că „ Vasil rămase mult timp la uzi, fără a-i ji
posibilă răscumpărarea, căci aceştia pretindeau o sumă enormă "51

• In 
opoziţie cu acestă opinie, Mihail Attaleiates şi Ioannes Skylitzes afirmă 
categoric că comandanţii bizantini au revenit din captivitate odată cu 
nimicirea uzilor, încă în prima jumătate a anului 1065, de molimă, şi în 
urma loviturilor primite din partea bulgarilor şi pecenegilor52

. Informaţia 

50 Attaliotae, p. 83. 
51 Matthieu d'Edesse, p. 127: „ Vasil resta /ongtemps chez Ies Ouzes, sans qu 'ii fut 
possible de le racheter, car ils exigeaient une ran~on enorme''. 
52 Attaliotae, p. 85; Scylitzae curopalatae, p. 655. 
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lor este susţinută şi cronica armeană a conetabilului Smbat, care afirmă că 
„ ulterior, trei bărbaţi au fugit pe ascuns cu Vasile şi l-au dus la Ducas în 
Constantinopol, primind numeroase recompense [pentru această 
. ..,, „53 zsprava1 . 

O opinie în acest sens a exprimat în urmă cu un deceniu istoricul 
Al. Madgearu. , Bazat pe informaţiile transmise de Matheos de Edessa, 
istoricul acesta susţine că momentul revenirii din prizonierat al lui 
Basil ei os Apokapes „poate fi datat în 1066 sau 1067 "54

. 

În ceea ce ne priveşte nu împărtăşim această opinie, considerând 
mult prea lungă o asemenea captivitate. După părerea noastră, susţinută 
de toate celelalte surse, revenirea din prizonierat a lui Basileios Apokapes 
s-a consumat încă în 1065. Mai mult decât atât, susţinem că după 

revenirea din prizonierat, Basileios Apokapes a fost avansat la demnitatea 
de vestes şi menţinut încă un timp în funcţia de katepano de Paristrion
Paradunavon. Din această perioadă datează, în opinia noastră, acele sigilii 
care-l menţionează „ magistros, vestes şi duce", toate descoperite în 
teritoriile fostei theme bizantine de la Dunărea de Jos. Neprecizarea 
numelui acesteia pe sigilii credem că se datorează faptului că mesajele pe 
care le însoţeau erau destinate unor colaboratori locali ai ducelui, foarte 
probabil unor subordonaţi de-ai săi care îi cunoşteau foarte bine funcţia 
deţinută. În ceea ce priveşte încheierea guvernării sale în Paristrion
Paradunavon, considerăm că acesta poate fi datată prin 1065/1066, sau 
chiar la începutul anului 1067, odată cu sfărşitul domniei lui Constantin X 
Dukas. 

În sfărşit, ne punem întrebarea, pe care o socotim firească: cum 
explică specialiştii care contestă calitatea de guvernator al themei 
Paristrion-Paradunavon a lui Basileios Apokapes numărul destul de 
însemnat al sigiliilor acestuia descoperite în teritoriile fostei unităţi 

administrativ-militare şi teritoriale bizantine de la Dunărea de Jos şi 

absenţa celor aparţinându-i lui Nikephoros Botaneiates pe care-l 
acreditează cu funcţia respectivă? Credem că răspunsul nu poate fi decât 
unul singur: numărul destul de mare al sigiliilor lui Basileios Apokapes 
descoperite în teritoriile fostei theme Paristrion-Paradunavon reprezintă o 
altă confirmare a calităţii sale de guvernator al acesteia. 

53 Smbat Sparapet, 30: „Subsequently three men absconded with Basil and took him to 
Ducas in Constantinople, receiving numerous rewards [for the deed] ". 
54 Al. Madgearu, „Pontica'', 31, 1998, p.. 242. 
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Consideraţii finale. În încheierea demersului nostru, rezultatele la 
care am ajuns în urma realizării prezentului studiu ne permit formularea 
următoarelor concluzii: 

1. Bazaţi pe informaţiile pe care le deţinem şi pe relaţiile pe care 
acestea le oferă, ne permitem să-l propunem pe Leon Chalkotoubes, în 
opinia noastră, foarte probabil, una şi aceeaşi persoană cu Leon, strateg 
istrian, ca ipotetic guvernator al themei Paristrion-Paradunavon de la 
mijlocul deceniului 4 al secolului al XI-lea. Conform aceloraşi informaţii, 
considerăm că debutul guvernării sale trebuie plasat la o dată anterioară 
anului 1036, iar sfârşitul acesteia în primăvara aceluiaşi an. 

2. În perioada c.1045-vara 1050, thema Paristrion-Parµunavon a 
fost condusă de doi guvernatori: Mihail, fiul lui Anastasios, arhonte al 
oraşelor paristriene, şi Mihail, vestarchos şi katepano de Paradunavon, 
una şi aceeaşi persoană cu vestarhul sau patriciul Mihail Dokeianos. 
Mihail, fiul lui Anastasios, arhonte al oraşelor paristriene, a exercitat 
funcţia de guvernator la themei Paristrion-Paradunavon între c. l 045 şi 

începutul anului 1048, sfârşitul guvernării sale fiind indisolubil legat de 
invazia pecenegilor în imperiu din iarna anilor 1047 /1048. Mihail, 
vestarchos şi katepano de Pardunavon, acelaşi cu patriciul şi vestarhul 
Mihail Dokeianos, a avut o guvernare puţin mai scurtă în fruntea themei 
de la Dunărea de Jos, între începutul anului 1048 şi vara anului 1050, 
sfârşitul acesteia consumându-se odată cu moartea sa în luptele cu 
pecenegii (vara 1050). 

3. Generalul bizantin de origine armeană, Basileios Apokapes s-a 
aflat în fruntea themei Paristrion-Paradunavon, ocupând funcţia de 
katepano al acesteia, într-un moment deosebit de dificil pentru thema de 
la Dunărea de Jos: invazia uzilor în Imperiul Bizantin din 1064-1065. 
Guvernarea lui la Dunărea inferioară a debutat anterior anului 1059 sau 
cel mai târziu'1a începutul acestui an şi s-a încheiat, cel mai probabil, prin 
1065/1066. 
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SK = Seminarium Kondacovianum. 
SUC.SH = Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. 
Zbornik = Zbornik Radova Vizantoloskog Instituia. 
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE LA SIGHIŞOARA 
„DEALUL VIILOR", PUNCTUL „NECROPOLĂ". 

UN TEZAUR MONETAR DIN SECOLUL AL XII-LEA1 

RADU HARHOTIJ, ADRIAN IONIŢĂ 

Privit de la distanţă Dealul Viilor pare un uriaş amfiteatru orientat 
spre sud, amplasat pe malul drept al Târnavei Mari, la marginea de nord
est a oraşului Sighişoara. Extremitatea sa vestică este marcată de o falie 
aproape verticală ce constituie cariera de lut din care fabrica de cărămidă, 
actuala SICERAM, îşi extrage materia primă de aproape 100 de ani. 
Deasupra fabricii, spre nord-est, se află mica aşezare numită Cătunul 
Viilor. 

Extremitatea vestică a acestei ample formaţiuni deluroase este 
dominată de un alt promontoriu puternic afectat de un proces natural de 
eroziune - Cornul Viilor. La baza acestui promontoriu, în zona în care se 
află cele 3-4 gospodării izolate, în adâncime, se află situl „aşezare" (Fig. 
1 ). Cercetările sistematice din punctul „aşezare" au dus la dezvelirea a peste 
120 de complexe arheologice (locuinţe, ateliere de ars ceramică, gropi 
menajere etc.) din secolele III-VIII şi din secolul al XII-lea2 (Fig. 2). 

Pe o altă terasă, tot pe malul drept al Târnavei Mari, la circa 350 m 
în amonte (est) faţă de punctul „aşezare" se află punctul denumit de noi 
„necropolă", unde cercetările arheologice întreprinse începând din anul 
1987 şi care, din lipsă de fonduri au trebuit a fi întrerupte în anii 1997-
1999, au dus la identificarea şi cercetarea unor importante vestign 
arheologice ( 404 complexe) aparţinând epocii bronzului (cultura 
Wietenberg, cultura Noua) şi apoi epocii postromane şi medievale. 
Ansamblurile postromane sunt reprezentate prin mai multe necropole 
(sfârşitul secolului al III-lea - începutul secolului al IV-lea; veacul al IV -
!ea; secolul al VI-lea), câteva complexe din aşezări (cuptor de ars 
ceramică din veacul al IV-lea; locuinţă din secolul al VIII-lea), în timp ce 

1 Prezentul articol a 'fost realizat în cadrul proiectului CNCSIS 137 I 1.10.2007. 
2 R. Harhoiu, G. Baltag 2006. 
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epoca medievală este ilustrată printr-o întinsă necropolă din veacul al XII
lea3 (Fig. 3-4). 

Reprezentativă pentru orizontul funerar al celei de a doua jumătăţi a 
secolului al III-lea este urna din M.143, cu bune analogii în cultura carpică 
din Moldova4 (Fig. 5). 

Specific orizontului funerar al secolului al IV-lea este M.9 de 
inhumaţie, jefuit în antichitate, cu groapă de formă rectangulară, cu 
colţurile părţii de sud rotunjite şi cu capătul de nord arcuit. Groapa, 
orientatată NNE, se detaşează în plan la -0,40 m şi are adâncimea de -1,40 
m; dimensiuni: 2,20 x O, 73 m. În centrul gropii erau masate, la înălţimi 
diferite, majoritatea părţilor componente ale scheletului (craniu, bucăţi de 
maxilar, femure, tibii, clavicule). Groapa de jefuire a afectat probabil 
întregul mormânt, oasele fiind scoase şi aruncate înapoi. În colţul nordic 
al gropii a fost depusă o cană cu gura rotundă, lucrată din pastă fină, de 
culoare cenuşiu-închis, acoperită cu un slip lustruit. Cana este 
ornamentată pe umăr cu caneluri verticale şi are fund inelar, în care au 
fost practicate nişte alveole pentru susţinerea ei pe mână (Fig. 6). Tot la 
capătul de nord al gropii, lângă un fragment de bazin, la adâncimea de 
-1,35 m au fost descoperite părţi dintr-un schelet de animal (coaste, o 
mandibulă, un femur), printre care se afla şi un cuţit de fier; în această 
zonă, dar şi printre celelalte oase răvăşite, s-au găsit bucăţi de zgură de 
fier şi un cercel de bronz cu capetele petrecute, unul din ele fiind mai 
îngust (Fig. 6). 

Secolului al IV-lea îi aparţin de asemenea şi două morminte de 
inhumaţie de copii. M.174, orientat NNE, era depus în decubit dorsal, cu 
braţele pe lângă corp şi picioarele întinse. Avea ca inventar 202 mărgele 
din pastă de sticlă, împrăştiate sub cap şi pe piept; un pandantiv de bronz 
de formă pentagonală, pe piept; două fibule de bronz, una cu piedică 
laterală şi picior romboidal, cealaltă cu picior romboidal întors pe 
dedesubt5

, pe cele două clavicule; o oală din pastă grosolană modelată cu 
mâna, depusă lângă genunchiul drept (Fig. 7). 

3 La săpături au participat: R Harhoiu (responsabil şantier), N. Boroffka, R. Boroffka, A. 
Ioniţă, D. Spânu, M. Petică, A. Lukacs, Al. Niculescu, F. Curta, R. Marghitu, D. Tănase, 
E. Gali, A. Udrişte, O. Oanea. 
4 Asupra problemei pătrunderii carpilor în Transilvania în a doua jumătate a secolului al 
Iii-lea: K. Horedt 1982, p. 104 şi urm. 
5 Tipul se apropie de aşa numita fibulă cu picior întors pe dedesubt de tip sarmatic: G. 
Diaconu 1971, p. 249 şi urm., p. 247 pi. 7/11-16. 
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M.191, orientat NE-SV, avea groapa de formă rectangulară cu 
colţurile rotunjite, defunctul fiind depus în decubit dorsal, cu braţele pe 
lângă corp şi picioarele întinse. Din inventar făceau parte mărgele de 
sticlă de diferite dimensiuni - transparente, cu incrustaţie verde, cu striuri, 
albastre, negre, negru-maroniu, sau foarte mici, de culoare verzuie - aflate 
la gât; aceluiaşi şirag îi mai aparţineau un colţ de animal, folosit ca 
pandantiv şi o mărgea de os de formă tubulară. O pereche de fibule de 
argint, aproape identice, cu piciorul întors pe dedesubt se aflau pe piept6

; 

câteva mărgele s-au găsit la mâna dreaptă, iar o cană bitronconică, 
modelată la roata rapidă, din pastă de culoare cenuşie, a fost depusă în 
stânga craniului (Fig. 8). . 

O descoperire importantă, contemporană cu acest orizont funerar 
şi în acelaşi timp un argument puternic pentru o producţie ceramică în 
zonă în veacul al IV-lea, este cuptorul de ars ceramică (complexul 
243/271 ), descoperit în sudul ariei cercetate în anul 1993 7 (Fig. 3, 9). 
Inventarul ceramic, mai ales toarta unei căni-oenochoe, din pastă cenuşie 
fină ornamentată cu caneluri verticale la bază (Fig. 9/1 ), aparţine 

împreună cu cana-oenochoe din M.9 (Fig. 6), unui tip de vas cu bune 
analogii în mediul funerar din secolul al IV-lea al culturii Sântana de 
Mureş-Cerneahov8 . Din punct de vedere tipologic se încadrează în a doua 
jumătate a veacului menţionat, în timp ce datele C14 au oferit o datare± 450. 

Dintre mormintele reprezentative pentru orizontul funerar al 
secolului al VI-lea de la Sighişoara amintim în acest cadru doar trei dintre 
ele. M.15, de inhumaţie orientat VE, avea groapa de formă rectangulară, 
cu colţurile capătului de vest rotunjite şi capătul de est arcuit. Mormântul 

·a fost jefuit de la capetele superioare ale femurelor în sus, nederanjate 
fiind doar oasele picioarelor, care se aflau în poziţie întinse, la -1,70 m. Pe 
partea stângă, cam în dreptul bazinului, s-a găsit o bandă de argint 
canelată. Lângă partea exterioară a femurului stâng, era depus un cuţit de 
fier (sax?) în teacă de lemn, de la care s-au mai păstrat doar urme slabe, 
împreună cu o altă bandă canelată şi o buterolă de argint9 (Fig. 10). 

' Tipul se apropie de aşa numita fibulă cu picior întors pe dedesubt de tip gotic: G. 
Diaconu 1971, p. 251 şi urm., p. 252 pi. 8. 
7 R. Harhoiu 2008, sub tipar. 
8 G. Diaconu 1965, p. 175, pi. 25/1, 4 (M.18). 
q O bandă canelată asemănătoare este şi cea a saxului din M.64 de la Szoreg-Teglagyăr, 
din Câmpia Tisei (J. Cseh ş.a. 2005, p. 288, pi. 58/64, 1). Combinaţia între două benzi 
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M.115 aparţinea unui adult, fiind ca şi majoritatea celorlalte morminte ale 
acestui orizont funerar, jefuit în antichitate. În groapa de formă 
dreptunghiulară, cu colţurile rotunjite, s-au găsit la -0,69 m câteva oase 
răvăşite şi un vas pântecos cu umeri prelungi înclinaţi şi gât puternic 
marcat şi uşor profilat. Vasul era lucrat la roată rapidă, dintr-o pastă 
densă, zgrunţuroasă, amestecată cu pietricele, de culoare negricioasă, 
fiind ornamentat cu două benzi de câte 5-6 linii orizontale, incizate fin, pe 
pântecele vasului la circa 1,5 cm una de alta (Fig. 11/1 ). Pe fundul gropii 
la -1,05-1, 15 m se mai aflau alte fragmente răvăşite din schelet - craniu, 
maxilar, femur, bazin etc. Tipul de vas se apropie formal de un vas dintr-o 
descoperire întâmplătoare de la H6dmez6văsărhely-Kishomok, din 
regiunea Tisei, încadrat aici în tipul 11/B al ceramicii depuse în 
morminte10

• M.82 a fost tot de inhumaţie, orientat VSV, cu groapă 
dreptunghiulară cu colţurile uşor rotunjite, având adâncimea de 1,20 m. În 
interiorul gropii scheletul era complet răvăşit, în poziţie anatomică 

aflându-se numai tibiile şi oasele labei piciorului. Singura piesă de 
inventar care s-a păstrat, este reprezentată de un pieptene bilateral din os 
cu trei plăci cu nituri de fier, găsit la mijlocul laturii de sud a gropii (Fig. 
11/2). Pieptenii bilaterali de os din trei bucăţi, cu nituri de bronz sau de 
fier, reprezintă unul din cel mai frecvent folosit obiect de toaletă al 
inventarului funerar al secolului al VI-lea şi a primei jumătăţi a secolului 
al VII-iea. Ei apar deja în veacul al IV-iea, în faza finală a culturii Sântana 
de Mureş 11 • 

Necropola din secolul al XII-iea, se caracterizează prin morminte 
de inhumaţie orientate VSV-ENE, cu gropi simple, în două cazuri cu nişă 
în dreptul capului, cu decedaţii depuşi în decubit dorsal, cu braţele pe 
lângă corp, picioarele întinse şi cu un inventar extrem de sărac. Acesta 
constă în: 2 cercei, cu capăt spiralat, o cataramă, un tezaur monetar 
(M.28) şi un denar anonim maghiar (M.30). Aşadar încadrarea 
cronologică a necropolei în veacul amintit s-a făcut pe baza tezaurului 
monetar din M.28 (vezi în continuare) şi a denarului anonim atribuit lui 

canelate şi buterolă se reîntâlneşte la teaca cuţitului (sax) din M.32 de la Szentes 
Nagyhegy, din regiunea Tisei (D. Csallăny 1961, p. 51, pl. 30/ 16). 
10 I. Bona, M. Nagy 2002, p. 133 şi urm„ p. 130, fig. 65/ IIB. 
11 K. Horedt 1979, p. 154-155; exemple ,lin epoca migraţiei timpurii din România (R. 
Harhoiu 1998, p. 60); exemple din orizontul funerar al secolului al VI-lea din regiunea 
Tisei (I. Bona, M. Nagy 2002, p. 95- 98); vezi şi A. Kiss 1992, p. 69-71, 104, harta 9, p. 
105, harta 10. 
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Ştefan III (1162-1172) din M.30. Suprapunerea M.30 de către M.29 
aduce de asemenea indicii asupra perioadei de funcţionare a necropolei. 
Intervalul cronologic preconizat este confirmat indirect şi de rezultatele 
obţinute în cercetările din aşezare, unde diverse complexe de locuire cu 
ceramică specifică secolului al Xii-lea (tipicele căldări de lut, la care se 
adaugă un pinten cu spin piramidal de argint) indică acelaşi interval 
cronologic şi anume, secolul al XII-lea12

• 

M.28, surprins la -0,34 m, conţinea doi indivizi, adult (a) şi copil 
(b), orientaţi VE şi suprapunea M.32 şi M.34 (Fig. 12). Decedaţii erau 
depuşi în decubit dorsal, adultul având braţul drept pe lângă corp, stângul 
incert şi picioarele întinse. Copilul se afla în stânga sa, braţul stâng fiind 
întins pe lângă corp, poziţia celorlalte membre nefiind sigură, din cauza 
stării de conservare. Cele 37 de monede care alcătuiau tezaurul s-au găsit 
pe pieptul copilului (M.28.b ), fiind depuse, probabil, într-o punguţă din 
piele sau material textil din care însă nu s-a păstrat nimic. Structura 
tezaurului se prezintă astfel: 35 monede emise de Bela III (1172-1196) şi 
2 dinari anonimi 13

• În cadrul monedelor de la Bela III au fost distinse 
două grupe de emisiuni după cum urmează14 : 

Grupa de emisiuni A (Fig. 13; Fig. 14/19-21) 
Av. Cruce dublă în scut; BELA REX; 
Rv. Edificiu stilizat, semilună între două cercuri, două stele, cruce cu 
braţele egale; L. Huszăr 1979, 69; E. Unger 1960, 108; CNH, I, 263. 

1. AR w 0,27 g; 11,52 mm; Inv. 3. 
2. AR 71 0,26 g; 13,14 mm; Inv. 20. 
3. AR" 0,25 g; 12,14 mm; Inv. 22. 
4. AR" 0,25 g; 11,97 mm; Inv. 29. 
5. AR 1' 0,25 g; 12,18 mm; Inv. 31. 
6. AR w 0,24 g; 11,16 mm; Inv. 27. 
7. AR~ 0,23 g; 11,83 mm; Inv. 26. 
8. AR~ 0,23 g; 12,88 mm; Inv. 25. 
9. AR" 0,22 g; 12,30 mm; Inv. 1. 
10. AR~ 0,21 g; 12,05 mm; Inv. 33. 
11. AR 71 0,20 g; 11,07 mm; Inv. 5. 

12 R. Harhoiu, G. Baltag 2006, p. 378. 
13 Structura tezawului a mai fost prezentată de către A.M. Velter 2002, p. 350. 
14 Mulţumiri călduroase şi pe această cale colegului Aurel Vâlcu pentru ajutorul acordat 
la identificarea şi ordonarea emisiunilor. 
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12. AR 71 0,18 g; 11,06 mm; Inv. 4. 
13. AR" 0,18 g; 11,59 mm; Inv. 23. 
14. AR ll'. 0,17 g; 12,14 mm; Inv. 7. 
15. AR 1' 0,16 g; 12,32 mm; Inv. 10. 
16. AR" 0,15 g; 12,14 mm; Inv. 2. 
17. AR~ 0,15 g; 11,57 mm; Inv. 21. 
18. AR~ 0,15 g; 11,79 mm; Inv. 24. 
19. AR" 0,14 g; 11,59 mm; Inv. 11. 
20. AR 71 0,13 g; 11,45 mm; Inv. 12. 
21. AR 71 0,13 g; 16,38 mm; Ruptă; Inv. 14. 

Grupa de emisiuni B (Fig. 14/22-30) 
Av. Cruce dublă în scut; BELA REX; 
Rv. Edificiu stilizat, semilună între două semicercuri, două stele, cruce cu 
braţele egale; L. Huszăr 1979, 69; E. Unger 1960, 108; CNH, I, 263. 

22. AR w 0,24 g; 11,62 mm; Inv. 9. 
23. AR " O, 19 g; 11,88 mm; Inv. 8. 
24. AR~ 0,18 g; 10,94 mm; Inv. 32. 
25. AR 71 0,16 g; 12,24 mm; Inv. 35. 
26. AR w 0,14 g; 11,04 mm; Inv. 6. 
27. AR 1' 0,14 g; 16,23 mm; Inv. 15. 
28. AR 0,14 g; 13,30 mm; Incusă, fără avers; Inv. 17. 
29. AR~ 0,14 g; 12 mm; Inv. 28. 
30. AR 71 0,13 g; 11,53 mm; Inv. 34. 

Neprecizate (Fig. 14/31-35) 
A v. Cruce dublă în scut; BELA REX; 
Rv. Edificiu stilizat, două stele, cruce cu braţele egale; L. Huszăr 1979, 
69; E. Unger 1960, 108; CNH, I, 263. 

31. AR~ 0,20 g; 11,50 mm; Ştearsă; Inv. 30. 
32. AR~ 0,17 g; 16,16 mm; Ruptă, se vede doar REX; Inv. 13. 
33. AR probabil 71 0,16 g; 11,11 mm; Ruptă; Inv. 18. 
34. AR " O, 11 g; 14, 70 mm; Ruptă; Inv. 16. 
35. AR 71 0,09 g; 13, 17 mm; Ruptă; Inv. 19. 
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Dinari anonimi 
36. Dinar arpadian anonim L. Huszăr 1979, 127; E. Unger 1960, 

84; CNH, I, 137 (Stefan III 1162-1172). Nu se mai păstrează decât pe un 
clişeu împreună cu mai multe monede. 

37. Dinar anonim neidentificabil. Nu se mai păstrează. 

Cele 35 de monede au aversul comun - cruce dublă în scut cu 
legenda „BELA REX" - dar reversul este uşor diferit, fiind identificate 
două grupe: A - din care fac parte 21 piese având pe revers:· edificiu 
stilizat, semilună între două cercuri, două stele, cruce cu braţele egale; B 
- cu 9 piese care au pe revers: edificiu stilizat, semilună între două 
semicercuri, două stele, cruce cu braţele egale. La acestea se adaugă 5 
piese neprecizate având pe revers: edificiu stilizat, două stele, cruce cu 
braţele egale. Deşi foarte asemănătoare, elementul care diferenţiază 

grupele îl constituie: cele două cercuri care încadrează luna pentru grupa 
A, respective semicercuri pentru grupa B, iar în cazul celor neprecizate 
(din cauza stării de conservare în primul rând) absenţa acestora. 

La analiza pieselor s-a observat că au fost utilizate mai multe 
ştanţe (cel puţin 5) diferite chiar în cazul aceleiaşi grupe. De asemenea 
există diferenţe şi în ceea ce priveşte greutatea şi dimensiunile monedelor. 
Piesele (păstrate întregi) au un gramaj cuprins între: O, 13-0,27 g şi 

diametrul de la 10,94-16,38 mm. Nu se constată un raport direct 
proporţional între diametru şi greutate, de pildă piesa cea mai mare 
(păstrată întreagă) are 16,23 mm şi cântăreşte doar O, 14 g, iar cea mai 
mică măsoară 10,94 mm şi cântăreşte O, 18 g. În ceea ce priveşte diametrul 
se observă o relativă uniformitate, majoritatea pieselor având în jur de 12 
mm. Din punctul de vedere al greutăţii se remarcă însă o mare 
variabilitate, cea mai grea monedă dublându-şi chiar greutatea faţă de cea 
mai uşoară, media situându-se în jur de O, 19 g. Cele 21 monede din grupa 
A au o greutate medie de aproape 0,20 g, cele 9 din grupa B de circa O, 16 
g, iar cele 5 neprecizate de aproximativ O, 14 g, cu precizarea că 4 piese 
din această ultimă categorie sunt rupte şi deci media este eronată. Se 
poate observa că piesele din grupa A sunt mai grele decât cele din grupa 
B, ceea ce poate indica un decalaj cronologic al baterii lor în intervalul 
domniei lui Bela III ( 1172-1196). 
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În ceea ce priveşte iconografia trebuie să menţionăm că este clar 
un edificiu schiţat şi nu „grindă şi cuie" cum apare la L. Huszăr15 , care 
prezintă reversul monedei, în opinia noastră, în poziţie răsturnată. Practica 
reprezentării pe monede a unor construcţii (turnuri, biserici, oraşe, porţi 
de cetate etc) este destul de răspândită în secolul al XII-iea, piesele cel 
mai des întâlnite de acest fel fiind dinarii de Friesach. 

Aşadar din cele 37 monede găsite în M.28, 35 sunt emisiuni ale lui 
Bela III ( 1172-1196) cu legenda „BELA REX" încadrate într-un singur 
tip 16

. Acest tip figurează până acum în descoperiri din România, Ungaria 
şi Croaţia. În România, exceptând Sighişoara, astfel de monede s-au 
descoperit doar în Banat la: Gaiu Mic (Kisgaj), jud. Timiş - 1 exemplar şi 
la Tomnatic (Nagyosz), jud. Timiş - nr. necunoscut 17

• În Ungaria, 
numărul acestor piese este desigur mai mare: 438 exemplare la 
Medgyesegyhaza18

, 2277 exemplare la Patroha I kincs, 1 exemplar la 
Patroha II kincs19

, 1 exemplar la Etyek-Richardpuszta20
. Din Croaţia 

cunoaştem până în prezent doar 19 exemplare provenind de la Ostrovo21
. 

Moneda nr. 36 face parte din categoria dinarilor anonimi fiind 
atribuită ipotetic lui Ştefan III (1162-1172)22

. Acelaşi tip monetar a mai 
fost descoperit în România în inventarele necropolelor de la: Peteni (jud. 
Covasna) - 1 exemplar23

, Zăbala (jud. Covasna) - 4 exemplare24 şi 
Feldioara (jud. Braşov) - 2 exemplare25

. Din cauza stării de conservare, 
despre moneda nr. 37 nu putem spune decât că făcea parte din categoria 
dinarilor anonimi, fără a putea fi atribuită vreunui tip anume. 

Tezaurul descoperit în mormânt este deocamdată un unicat pe 
teritoriul României şi după cunoştinţele noastre, chiar din întreg bazinul 
carpatic în veacul al XII-iea. Importanţa sa constă, dincolo de asigurarea 
datării necropolei, din punct de vedere numismatic în asocierea tipurilor 

15 L. Huszar 1979, p. 40. 
16 Ibidem, p. 69; E. Unger 1960, 108 şi CNH, I, 263. 
17 L. Kovacs 1997, p. 301. 
18 lbidem. 
19 Ibidem, p. 302, 309. 
20 Ibidem, p. 303. 
21 Ibidem, p. 307-308. 
22 L. Huszar 1979, 127; E. Unger 1960, 84; CNH, I, 137. 
23 Z. Szekely 1990, p. 102, Fig. 13/14; 104; L. Kovacs 1997, p. 294, 296; A. M. Velter 
2002, p. 349. 
24 Z. Szekely 1994, p. 280-282; L. Kovacs 1997, p. 298. 
25 A. Ioniţă ş.a. 2004, p. 39, 40, 65, 67, 104, 131, 133, 250, fig. 84/22-23. 
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monetare - dinari „Bela Rex" cu dinari anonimi (unul dintre ei atribuit 
ipotetic lui Ştefan III). Cel puţin teoretic se consideră că emisiunile 
respective n-au circulat în paralel, aproape anual fiind retrase din 
circulaţie şi introduse tipuri monetare noi, cu un conţinut de argint mai 
scăzut. Se pare că în sud-estul Transilvaniei au existat şi excepţii de la 
regulă, acesta nefiind singurul caz (vezi şi M.98 de la Feldioara26

), sau 
atribuirea ipotetică a respectivului tip monetar lui Ştefan III este eronată. 
Surprinde de asemenea prezenţa acestui tezaur, chiar dacă valoarea sa în 
epocă nu era foarte mare, într-o necropolă atât de austeră. 

Amplasarea mormintelor pe aria necropolei pune foarte clar în 
evidenţă două moduri distincte de repartizare a complexelor funerare. 
Astfel, în partea de sud şi nord a ariei cercetate mormintele, caracteristice 
secolelor III (ultima treime), IV şi VI sunt dispuse răsfirat, existând numai 
un singur caz de suprapunere - groapa M.184, orientată NS (veacul al IV
lea) este tăiată de groapa M.183, orientat VE (secolul al VI-lea). Zona se 
caracterizează totodată printr-un accentuat procent de jefuire. În aria 
centrală a zonei cercetate şi anume acolo unde se află necropola din 
secolul al XII-iea, este evidentă o altă dispoziţie topografică, multe 
morminte fiind aici suprapuse. Această surprinzătoare concentrare de 
morminte, cu excepţia celor distruse de lucrările agricole, nejefuite şi 

săpate la o adâncime ce nu depăşeşte O, 70 m, defineşte un cu totul alt mod 
de amenajare a zonei funerare. Este evident că există o motivaţie foarte 
strictă pentru această „îngrămădire" de morminte. Mai precizăm că între 
zona ocupată de mormintele răsfirate şi zona cu morminte suprapuse se 
află un spaţiu, totalizând o suprafaţă de aproximativ 90 mp în care nu s-au 
găsit depuneri funerare (Fig. 3). 

În stadiul actual se pot formula două ipoteze pentru dispoziţia 
„concentrată" a mormintelor. Astfel, se poate presupune aici o zonă sacră 
de înmormântare, care a fost de la început strict delimitată şi că în afara ei 
era interzis să se oficieze înmormântări. Se poate presupune că această 
zonă ar fi fost chiar marcată printr-un gard de restul teritoriului. 

Există însă şi o altă posibilitate care nu o infirmă cu totul pe 
prima, dar aduce în discuţie un nou element. Concentrarea mormintelor pe 
o suprafaţă relativ redusă şi desele cazuri de suprapunere indică o tendinţă 
centripetă clară în organizarea zonei funerare. Acest element absorbator ar 

26 A. Ioniţă ş.a. 2004, p. 40, 65, 67, 104, 131, 133, 250, fig. 84/23-25. 
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fi putut fi o biserică sau cel puţin o capelă cimiterială. Este un fapt destul 
de bine cunoscut, atât din alte cazuri de pe teritoriul României dar şi din 
alte zone geografice, că în necropolele medievale, biserica sau capela 
cimiterială exercita un rol de adevărat absorbator. În astfel de necropole 
se poate observa cum amenajarea mormintelor tinde să fie realizată cât 
mai aproape de lăcaşul sfânt. Desigur ne aflăm în faza presupunerilor, 
cercetările viitoare ar putea confirma sau infirma ipoteza noastră. 
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ARCHĂOLOGISCHE GRABUNGEN IN SIGHIŞOARA 
(SCHĂ6BURG) FUNDSTELLE „DEALUL VIILOR-NECROPOLĂ 
(WEINBERG-GRĂBERFELD)". EIN MUNZSCHATZFUND AUS 

DEM 12. JAHRHUNDERT 
Zusammenfaj3ung 

In Sighişoara (SchăBburg) bei der Fundstelle „Dealul Viilor
necropolă" wurden zwischen 1987-2005 systematische archăologische 
Grabungen durchgefiihrt. Neben bronze-und hallstattzeitliche 
Fundverbănde, wurden Bestattungshorizonte aus der zweiten Hălfte des 3. 
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aus dem 4. aus dem 6.-7. und aus dem 12. Jahrhundert untersucht. Nach 
einer kurzen Darstellung der Bestattungshorizonte, wird ausfiihrlich ein 
Mtinzschatzfund aus dem 12. J ahrhundert, de im Doppelgrab 28 deponiert 
wurde, analysiert. Der Schatzfund enthălt 37 Mtinzen, davon 35 von Bela 
III (1172-1196) und zwei anonyme ungarische Denare. 

Verzeichnis der Abbildungen 

Abb. 1 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă", Lokalisation der 
Fundstellen (nach Army Map Service, Sheets 3887 II-III, Auflage 
1-AMS, 1960). 

Abb. 2 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă", Lokalisation der 
Fundstellen (nach Google Earth 2006). 

Abb. 3 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": schematische Darstellung 
der Bestattungshorizonte. 

Abb. 4 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": provisorische Struktur der 
Bestattungshorizonte. 

Abb. 5 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": Urne aus Grab 143. 
Abb. 6 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": Grab 9. 
Abb. 7 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": Beigaben des Grabes 174. 
Abb. 8 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": Beigaben des Grabes 191. 
Abb. 9 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": Topfwekstatt (Fundverband 

243/ 271). 
Abb. 10 Sighişoara „Dealul Viilor-necrop-olă": Beigaben des Grabes 15. 
Abb. 11 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": Beigaben der Grăber 82 

und 115. 
Abb. 12 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": Grab 28. 
Abb. 13 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": Milnzschatzfunde aus dem 

Grab 28. 
Abb. 14 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": Milnzschatzfunde aus dem 

Grab 28. 
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Fig. 1 Sighişoara - Dealul Viilor: Localizarea siturilor 

Fig. 2 Sighişoara - Dealul Viilor: Localizarea siturilor 
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Fig. 3 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă" : schiţă a ariei de răspândire 
a orizonturilor funerare. · 
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Sighisoara "necropola": structura provizorie a orimnturilor 
funerare 
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Fig. 4 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": structura prov1zone a 
orizonturilor funerare. 
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Fig. S Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă" : urna din M.143. 
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Fig. 6 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": M.9. 
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Fig. 7 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": inventarul M.174. 
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Fig. 8 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": inventarul M.191. 
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Fig. 9 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": atelierul de ars ceramică 
(complex 243/ 271). 
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Fig. 10 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": inventarul M.15. 
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Fig. 11 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": inventarul M.82 şi M.115. 
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Fig. 12 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": M.28. 
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Fig. 13 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": tezaurul din M.28. 
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Fig. 14 Sighişoara „Dealul Viilor-necropolă": tezaurul din M.28. 
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NOI COMENTARII ASUPRA DIPLOMEI 
CAVALERILOR IOANIŢI (1247) 

ŞI A CONTEXTULUI EMITERII SALE 

IOAN-AUREL POP 

Diploma Cavalerilor Ioaniţi (sau Ospitalieri)1
, emisă la Alba 

Regală (Szekesfeliervăr)2 , în Ungaria, la 2 iunie 1247 şi publicată pentru 
prima oară pe la 1764-17653

, a stârnit de-a lungul timpului un interes 
deosebit şi controverse pe măsură4 . Documentul este, din punct de vedere 
diplomatic, un privilegiu regal solemn, în timp ce, sub aspectul 
conţinutului, el reflectă un contract (acord) încheiat între Bela al IV-lea, 
regele Ungariei şi Remabaldus, marele preceptor al Caselor Ospitalierilor 
(Ioaniţilor) din Ierusalim. În contract se arată că regele, "după o 
îndelungată sfătuire cu fruntaşii şi baronii regatului nostru", a decis 

1 Jonathan Riley-Smith, A History of the Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, 
voi. I (The Knights of St. John in Jerusalem and Cyprus, c. 1050-1310), London, 1967. 
2 Archivio Vaticano, Reg. Vat., 22, foi. 75-76v, ep. 533. Transumptum în diploma papei 
lnocenţiu al IV-iea, din 20 iulie 1250. 
3 Georgius Pray, Annales regum Hungariae anno ab Christi CMXCVII ad annum 
MDLXIV, 1-11, Vienna, 1764-1765, p. 134-137. Se cunosc până astăzi zeci de ediţii 

publicate mai ales în Ungaria, România, Germania şi Austria. O ediţie occidentală 

cunoscută este J. Delaville le Roulx, Cartulaire general de l'Ordre des Hospitaliers de S. 
Jean de Jerusalem (I 100-1310), t. II (1201-1260), Paris, 1887, unde se află deopotrivă 
privilegiul din 1247 (p. 657) şi confirmarea sa papală din 1250 (p. 679). 
4 Vezi Ştefan Ştefănescu, Bănia în Ţara Românească, Bucureşti, 1965; idem, Ţara 
Românească de la Basarab I "Întemeietorul" până la Mihai Viteazul, Bucureşti, 1970; 
Radu Popa, Premisele cristalizării vieţii statale româneşti, în voi. "Constituirea statelor 
feudale româneşti", coord. Nicolae Stoicescu, Bucureşti, 1980, p. 25-40; Şerban 

Papacostea, Românii în secolul al XIII-iea. Între cruciată şi Imperiul Mongol, Bucureşti, 
1993, cu bibliografia mai veche. Mai recent, Şerban Turcuş, Sfântul Scaun şi românii în 
secolul al XIII-iea, Bucureşti, 2001, p. 233-242. Pentru începuturile Creştinismului şi ale 
vieţii bisericeşti la proto-români şi la românii, Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române, voi. I, Bucureşti, 1991. 
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împreună cu Rembaldus ca, în schimbul daniei Ţării Severinului şi a altor 
teritorii pentru numita casă, ioaniţii "să ia armele pentru ajutorarea 
regatului nostru în vederea apărării credinţei creştine", "să ne de dea sfat 
şi ajutor credincios pentru popularea ţării noastre" şi "să se supună şi la 
celelalte îndatoriri ce se vor arăta îndată în această scrisoare"5

. 

Nu era pentru prima oară când respectivii călugări-cavaleri (având 
concesiuni în Franţa, Peninsula Italică, Peninsula Iberică, Bavaria, 
Boemia, Flandra, Anglia) erau onoraţi cu donaţii în Ungaria. Ei dispuneau 
în această ţară de varii posesiuni funciare,. în locuri disparate, primele 
dobândite încă din timpul domniei lui Geza al II-iea (1141-1162) şi 

augmentate ulterior6
. Dania de la 1247 avea însă caracteristici aparte, care 

o făceau unică în felul său. 

1. Donaţia acordată de regele ungar Ospitalierilor 

După această enunţare de principiu a înţelegerii încheiate exclusiv 
între rege şi marele preceptor (al doilea personaj ca importanţă din 
conducerea Ordinului, după marele maestru), urmează detaliile care sunt 
extrem de importante. Pământurile ce urmau a fi controlate de ioaniţi sunt 
în principal: Ţara Severinului (Terra de Zeurino), adică un teritoriu 
corespunzător în linii mari Olteniei actuale şi cuprins între Carpaţi, Olt şi 
Dunăre, cu o prelungire şi la nord de munţi, în Transilvania (ţara 

Haţegului=Terra Harszoc) şi "Cumania", aflată pe teritoriile Munteniei şi 
Moldovei, adică de la Oltul inferior spre est şi nord până la hotarele 
Ruteniei (la nord-est de pasul transcarpatic ce ducea la Rodna); şi 

"Cumania", ca şi Ţara Severinului, cuprindea în anumite zone ambele 
versante ale Carpaţilor, cum se întâmpla în preajma Carpaţilor de Curbură 
(Ţara Bârsei)7

. Celelalte posesiuni promise sunt pământul din Feketig 
"sau în alt loc din Transilvania", cetatea Scardona (de la Marea Adriatică), 

5 Textul latin al diplomei, cu traducerea în româneşte, se află, de exemplu, în Documenta 
Romaniae Historica, D. Relatii între Tările Române, voi. I, Bucuresti, 1977, p. 21-28, nr. 
1 O (în continuare DRH) . 
6 Ş. Turcuş, op. cit., p. 238. 
7 Sergiu Iosipescu, Românii din Cmpaţii Meridionali la Dunărea de Jos de la invazia 
mongolă (1241-1243) până la consofolarea domniei a toată Ţara Românească. 

Războiul victorios purtat la 1330 împotriva cotropirii ungare, în voi. Constituirea 
statelor feudale româneşti, coord. Nicolae Stoicescu, Bucureşti, 1980, p. 44. 
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prediul Peszath şi pământul Woyla, scos de sub atârnarea cetăţii Caraş (în 
Banatul românesc de azi). În imensul teritoriu al Severinului (unde sunt 
menţionate şi două mici formaţiuni politice ale cnezilor Ioan/Joannes şi 

Farcaş/Farcas) şi "Cumaniei" sunt şi câteva excepţii de la danie, anume 
două ţări (mici principate) ale românilor: una este ţara-cnezat a lui Litovoi 
voievodul (terra kenazatus Lytuoy woiavode)8 sau ţara Litua (situată în 
Severin) şi alta este ţara lui Seneslau (terra Szeneslai), voievodul 
românilor (din "Cumania"). Pentru acest avantaj, voievozii români 
Litovoi şi Seneslau erau obligaţi să dea ajutor în caz de nevoie, "cu 
aparatul lor de război'', atât cavalerilor cât şi regelui. Aceste ţări sunt 
lăsate, prin urmare, vechilor lor stăpâni, românii, voievozii acestora 
rămânând în raporturi de vasalitate faţă de regele Ungariei şi trebuind să 
fie şi ei, .Ia nevoie, ajutaţi militar de către cavaleri şi rege. Ioaniţii urmau 
să primească jumătate din veniturile, foloasele şi slujbele teritoriilor 
concedate în Severin, cu excepţia părţii de nord a ţării Litua, numită ţara 
Haţegului9 . Veniturile "Cumaniei", cu excepţia celor din voievodatul 
românesc al lui Seneslau, erau lăsate în întregime cavalerilor ioaniţi 

pentru 25 de ani (urmând a fi apoi împărţite cu regele). Pentru 
îndeplinirea celor asumate în diplomă, ordinul trebuia să aducă de peste 
mare în Ungaria 100 de călugări luptători. 

2. Veniturile şi drepturile ioaniţilor şi cele ale bisericilor şi 
prelaţilor 

Întregul document are multiple implicaţii, inclusiv unele 
religioase. El este încheiat între un rege apostolic - al cărui regat făcea 
parte, cel puţin din punctul de vedere al Sîantului Scaun, din patrimoniul 
Sîantului Petru - şi marele preceptor al unui ordin monahal întemeiat pe 
Locurile Sfinte şi devenit ulterior militar-religios. Scopul prim declarat al 
aducerii celor 100 de cavaleri-călugări era "ajutorarea regatului nostru în 

8 Kenazatus sau kenesiatus înseamnă stăpânirea unui mic feudal numit cnez sau kenesius. 
Uniunea unor cnezate, iniţial din cauze militare, crea un voievodat, condus de către unul 
dintre cnezii implicaţi, numit (tocmai datorită atribuţiilor militare) ducă sau voievod. 
Litovoi pare să fie unul dintre aceşti cnezi, devenit prin alegere voievod. 
9 Toate veniturile ţării Haţegului reveneau regelui Ungariei, ceea ce semnifică că aceasta 
era practic desprinsă din vechea stăpânire a lui Litovoi. 
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vederea apărării credinţei creştine" (recte romane) 10
• Pentru îndeplinirea 

misiunii lor dificile, cavalerii crucii se bucurau de veniturile relevate mai 
sus, pe care, în unele cazuri, le împărţeau cu regele. Totuşi, diploma 
precizează că regele nu păstrează pentru sine nimic din veniturile 
bisericilor clădite şi ale celor care se vor face în viitor, ceea ce înseamnă 
că aceste venituri vor fi· luate în întregime de ioaniţi. Urmează acum o 
excepţie la excepţie: rămân "neatinse cinstea şi drepturile arhiepiscopilor 
şi episcopilor", cinste şi drepturi "pe care se ştie că le au" pomeniţii 
prelaţi. De asemenea, Ospitalierii primeau de la suveran şi dreptul să ducă 
o cantitate din sarea ocnelor transilvane, scoasă cu cheltuiala regelui şi a 
lor, în Severin, pentru nevoi proprii şi apoi spre Bulgaria, Grecia şi 

Cumania. Se precizează iarăşi că toată această operaţiune se va face "f'ară 
atingerea întru nimic a dreptului episcopal". Se mai spune că "din banii 
care vor umbla acolo (în Severin) din voinţa regelui şi hotărârea 

preceptorului acestei case, ce va fi în slujbă în acea vreme, jumătate o 
păstrăm pe seama noastră, precum s-a spus mai sus şi despre celelalte 
venituri, cealaltă jumătate urmând a fi îndreptată spre folosul zisei case, 
fără atingerea drepturilor bisericilor". Când se detaliază veniturile 
ioaniţilor din "Cumania", se face şi precizarea că în ceea ce priveşte 
"bisericile" se aplică aceleaşi condiţii şi excepţii ca în Severin. 
Menţionarea daniei cetăţii Scardona şi a prediului Peszath este şi ea 
însoţită de clauza: "fără a se atinge de drepturile bisericilor din ele". 

Fireşte, ne putem întreba despre ce "biserici" şi despre care 
"episcopi şi arhiepiscopi" poate să fie vorba în aceste cazuri. Anumiţi 
istorici s-au gândit la biserici bizantine şi la ierarhii lor, fiind vorba aici de 
anumite regiuni organizate politico-militar sub conducerea unor voievozi 
şi cnezi români. Numai analiza atentă a documentului şi împrejurările 

momentului pot oferi un răspuns. 
Utilizarea, pe lângă substantivul ecclesia, a verbului construo, -

ere, -struxi, -structum pare să indice, într-un caz cel puţin, venituri strânse 
de la enoriaşii parohiilor aflate pe cale de a se constitui; în alte cazuri, 
termenul biserică-biserici poate să se refere la eparhii (episcopii sau 

'
0 În limbaj apusean, termenul creştin îi include, de regulă, doar pe supuşii bisericii 

romane, excluzându-i pe creştinii răs~:iteni, numiţi schismatici. Iniţial, cuvântul 
schismatic nu avea sens peiorativ, el însemnând doar „despărţit" sau „rupt" de Roma, dar 
cu timpul, mai ales după Cruciada a IV-a, a dobândit conotaţii negative. 
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arhiepiscopii). Logica ne îndeamnă imediat să admitem că regele Bela al 
IV-lea şi marele preceptor Rembaldus nu se pot referi decât la "bisericile" 
de obedienţă romană şi la prelaţii acestora. Cum în unele cazuri, referirile 
din diplomă se fac la bisericile sau/şi episcopii din Transilvania, Scardona 
sau Peszath, unde nu poate fi vorba decât despre confesiunea şi biserica 
romană, nici în cazul Olteniei şi "Cumaniei" nu poate să fie altfel. Trepuie 
să admitem că sub nume identice se ascund aceleaşi realităţi. În plus, se 
ştie că atunci când este vorba despre biserica răsăriteană şi realităţi legate 
de aceasta, sursele occidentale utilizează invariabil adjectivul 
"schismatic" sau altele cu sensuri echivalente. Niciodată, în asemenea 
surse, bisericile Apusului şi Răsăritului nu au denumiri identice (chiar şi 
după Cruciada a IV-a). 

Din textul diplomei reiese că veniturile bisericeşti colectate de la 
localnici erau lăsate, în unele cazuri, cavalerilor, dar fără atingerea 
drepturilor episcopilor şi arhiepiscopilor şi rară atingerea drepturilor 
bisericilor. Localnicii de la sud şi est de Carpaţi erau, fireşte, şi români 
sau în mare măsură români, dar ei erau consideraţi de obedienţă romană şi 
incluşi formal în eparhii romane. Această procedură se vede clar în 
episcopatul cumanilor, creat la 1227-1228 11

• Cunoscutul document papal 
din 123412

, referitor la locuitorii acestui episcopat, este relevant. Acolo se 
spune că de la românii organizaţi în comunităţi politice (populi) 13 şi aduşi 
formal sub ascultarea bisericii romane, se vor strânge de către "regele 
Bela"14 dări, din care se vor rezerva şi episcopului local venituri 

11 Recent, o foarte pertinentă analiză a Episcopatului Cumanilor la Victor Spinei, The 
Cuman Bishopric - Genesis and Evolution, în vol. The Other Europe in the Middle 
Ages. Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans, edited by Florin Curta with the assitance of 
Roman Kovalev, Leiden-Boston, 2008, p. 413-456. 
12 DRH, D, I, p. 20-21, m. 9. 
13 Vezi Ş. Papacostea, op. cit., p. 62-64. Pentru o altă interpretare, neconcludentă pentru 
noi, vezi Daniel Barbu, Bysance· Rome et Ies Roumains. Essais sur la production 
politique de la foi au Moyen Age, Bucureşti, 1998, p. 93-1O1. Prezenta formaţiunilor 
politice ale românilor din Oltenia şi "Cumania" este, de altfel, atestată tot din perspectivă 
apuseană peste câţiva ani, la 1247. Că aceste state mărunte funcţionau efectiv sau nu în 
conformitate cu principiile juridice occidentale interesează mai puţin. Sub aspect formal 
însă, aceşti români erau organizaţi în comunităţi de tip universitas, sub egida bisericii 
romane, a cărei autoritate unii dintre ei ezitau sau refuzau să o recunoască. 
14 Bela era în acel moment moştenitorul regelui Andrei al Ii-lea (1205-1235) şi asociat la 
tron. 
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îndestulătoare. Din moment ce "Cumania" se întindea, în accepţiune 

ungară, de la râul Olt spre est şi nord, de-a lungul zonei extra-carpatice 
până în nordul Moldovei, pare logic ca şi "episcopatul Cumaniei" să fi 
avut cam aceeaşi cuprindere (se mai adăuga, după unele mărturii, colţul 
sud-estic al Transilvaniei 15

). Prin urmare, înainte de marea invazie 
mongolă, într-o episcopie subordonată direct Romei, "regele" Ungariei 
strângea dări de la români, din care trebuia să rezerve şi veniturile 
episcopale. Se ştie că marea invazie din 1241-1242 a bulversat toate 
aceste stăpâniri şi instituţii occidentale la est şi sud de Carpaţi. Din 
diploma ioaniţilor, reiese că acelaşi rege Bela intenţiona o 
restaurare/instaurare a puterii ungare în "Cumania", cu ajutorul 
ospitalierilor. "Cumania" era dăruită la 1247 nu ca teritoriu stăpânit 

efectiv de Ungaria, ci care urma să fie recucerit de cavaleri. De aceea, spre 
deosebire de Severin, toate veniturile acestei ţări (minus cele din 
voievodatul lui Seneslau) sunt şi lăsate pentru un sfert de secol 
Ospitalierilor. 

Din punct de vedere al chestiunilor confesionale şi bisericeşti, 

diploma ioanită din 1247 şi scrisoarea papală din 1234 pun în lumină cam 
aceleaşi realităţi. Deosebirea este că la 1234 accentul cade pe realităţile 
legate de credinţă şi biserică (români "schismatici" organizaţi religios şi 
politic şi nesupuşi episcopului Romei), pe când în 1247 se subliniază mai 
ales aspectele politice (formaţiuni politice româneşti, cu lideri români, 
vasali regelui ungar). Cele două documente se referă în parte la acelaşi 
spaţiu - "Cumania" - şi la aceleaşi structuri etnice, între care românii sunt 
menţionaţi în mod special. Soluţiile sunt similare, chiar dacă accentele 
sunt diferite. La 1234, când dominaţia ungară şi influenţa bisericii Romei 
erau încă destul de puternice în "Cumania", se preconizau mai ales măsuri 
de forţă: anihilarea episcopilor "schismatici" ai românilor, silirea tuturor 
"neascultătorilor faţă de biserica catolică [ ... ] să se supună acestei 
biserici" şi netolerarea în Regatul Ungariei a "schismaticilor". În 1247, în 
condiţii internaţionale schimbate (în primul rând prin dominaţia şi 

ameninţarea mongolă şi prin deciziile Conciliului prim de la Lyon), 
scopul principal al factorilor apuseni nu mai era atragerea sau combaterea 
"schismaticilor", ci recâştigarea influenţei politico-militare în "Cumania". 
În Severin, situaţia acestor forţe apusene era mai bună, fiindcă, se pare, 

15 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, p. 69. 
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ţara Severinului nu a fost pierdută de Ungaria la 1241-1242, deşi 

dominaţia sa a fost mult slăbită. Grija regelui Bela era ca ioaniţii, cu 
ajutor regesc şi românesc (românii, cum s-a văzut, aveau "aparatul lor de 
război"), să aşeze temeinic dominaţia ungară, atât în Severin, unde era 
slăbită, dar mai ales în "Cumania", unde era ca şi inexistentă 16 şi unde nu 
fusese reală, probabil, nici înainte de invazia tătarilor. În aceste condiţii, 
în subsidiar, este firesc ca suveranul să se gândească şi la biserica romană, 
forţa spirituală de bază a înaintării ungare spre sud-estul Europei. Natural, 
călugării-cavaleri erau tot un mădular al bisericii romane, dar erau uneori 
mai greu de strunit şi intrau adesea în conflict cu episcopatele, 
neacceptând supunerea faţă de episcopii diecezani şi percepând ei înşişi 
toate veniturile din partea populaţiei locale. Or, regele Bela doreşte să 
evite manifestarea acestui conflict în teritoriile sud- şi est-carpatine, de 
aceea se asigură că drepturile şi veniturile bisericilor, ale episcopilor şi 
arhiepiscopilor vor fi respectate. În "Cumania" erau cel puţin doi episcopi 
de obedienţă romană: unul instalat la 1227-1228 (primul titular fusese 
dominicanul Theodoric) şi altul instituit probabil după 1234 (ca vicar 
episcopal) şi care urma să fie "catolic" (supus Sf'antului Scaun), dar 
"potrivit acelei naţiuni" (illi nationem conformem) .a românilor. Se poate 
doar presupune că această "potrivire cu naţiunea" românilor ar fi putut să 
semnifice slujirea după ritul bizantin. Prin concursul ioaniţilor şi al 
regelui Bela, această ierarhie, distrusă de invazia abia trecută, trebuia 
restaurată. Tot în episcopatul cumanilor, românii aveau mai mulţi episcopi 
răsăriteni ("schismatici"), care-i atrăgeau spre bisericile lor şi pe unii 
unguri şi teutoni din Regatul Ungariei. Unul dintre aceşti episcopi trebuie 
să fi funcţionat în voievodatul lui Seneslau. În Severin, nu sunt ştiri 
despre vreo episcopie răsăriteană în prima parte a secolului al XIII-iea, dar 
nu există nici o îndoială că, după preluarea de către unguri a banatului de 
Severin (1230), zona a fost arondată ierarhiei bisericeşti apusene din 

16 Reglementările fiscale mai precise din Severin, în comparaţie cu cele destul de vagi 
din "Cumania" (unde strângerea veniturilor regeşti pare mai mult o dorinţă de viitor), 
arată un oarecare control al Ungariei între Carpaţi, Dunăre şi Olt. Cf. Viorel Achim, 
Despre vechimea si originea Banatului de Severin, în "Revista istorică", tom V, 1994, 
nr. 3-4, p. 237. De altminteri, în scrisoarea sa către papa Inocenţiu al IV-iea, din 
noiembrie 1250, regele Bela însuşi recunoaşte că Rutenia, ţara brodnicilor, Cumania si 
Bulgaria depindeau acum de tătari (Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la 
istoria românilor, 1/1, Bucureşti, 1887, p. 260; în continuare Hurmuzaki). 
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Ungaria (poate prin dioceza de Cenad sau prin cea a Transilvaniei). 
Regele ungar a fost preocupat la un moment dat şi de organizarea 
ecleziastică a banatului de Severin. Dornic să evite experienţa din 
"Cumania", unde papalitatea crease o episcopie dependentă de Roma, 
suveranul de la Buda a plasat între condiţiile pentru înfăptuirea expediţiei 
contra ţarului Ioan Asan al II-lea (1218-1241), solicitată de papa Grigore 
al IX-lea, şi dreptul de a atribui "Ţara Severinului" unui episcop "după 
placul nostru"17

. Important este faptul că pontiful îi acordă regelui dreptul 
de a desemna un candidat pentru funcţia de legat papal care, confirmat de 
Roma, urma să organizeze din punct de vedere ecleziastic "Bulgaria" şi 
Ţara Severinului18

. Înainte de invazia mongolă, este atestată în Severin (în 
1237) o intensă activitate a călugărilor dominicani, cum se întâmplase şi 
în "Cumania", unde tot dominicanii au organizat de fapt episcopia. Toate 
acestea arată că în Oltenia fiinţa o episcopie de obedienţă romană înainte 
de 1241 sau că ţara era arondată unei eparhii romane organizate prin 
efortul regelui ungar şi subordonate ierarhiei ungare. Dacă în Oltenia 
fiinţa o eparhie romană, o alta, din punctul de vedere al Romei, nu putea 
să existe. Conform Conciliului Lateran IV ( 1215), coexistenţa unui 
episcop "latin" (apusean) şi a unuia "grec" (răsăritean) în acelaşi loc era 
exclusă19 • De aceea, la 1234, cum s-a văzut, episcopii răsăriteni din 
"Cumania", locuită de români, sunt repudiaţi drept "falşi", instituindu-se 
cel mult un vicar episcopal "latin", "potrivit acelei naţiuni" a românilor. 
Nici în ţara vecină a Severinului nu s-a putut proceda altminteri. Referirea 
la "arhiepiscopi" este un indiciu şi mai clar că era vorba despre prelaţi 
latini: apusenii acceptau în lumea răsăriteană ca "arhiepiscopi" doar pe 
patriarhii tradiţionali ai Pentarhi.ei şi îl numeau astfel îndeosebi pe 
patriarhul ecumenic de la Constantinopol. 

Interesul special la acea dată al regelui Bela pentru biserica 
romană vine, probabil, şi din altă împrejurare. După marea invazie, 
convins de rolul important al Ungariei în sistemul de apărare anti-mongol, 
papa Inocenţiu al IV-lea a înţeles să sacrifice în parte autoritatea supremă 
pontificală, sporind în schimb libertatea de acţiune a suveranului ungar20

. 

17 Hurmuzaki, VI, p. I83. Ş. Papacostea, op. cit., p. 70. 
18 Hurmuzaki, VI, p. I 75-I 76. Ş. Papacostea, op. cit., p. 70. 
19 Ş. Papacostea, op. cit., p. 52. 
20 T. Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-iea. Afirmarea 
regimului congregaţional, Cluj-Napoca, 2003, p. 8I-82. 
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Pentru Transilvania, de exemplu, vecină cu Severinul şi cu "Cumania", 
aceste concesii au însemnat renunţarea la toate poziţiile dobândite în 
timpul pontificatelor lui Celestin al III-lea, Inocenţiu al III-lea şi Honorius 
al III-lea, mai exact cedarea patronajului exercitat asupra prepoziturilor 
libere (inclusiv asupra celei a coloniştilor germani de la Sibiu) şi a 
protecţiei acordate abaţiei benedictine de la Cluj-Mănăştur. Regele ungar 
primea mână liberă în privinţa instituţiilor bisericeşti latine de sub 
autoritatea sa de-atunci şi din teritoriile ce urmau să fie recuperate. Aceste 
excepţii de la normele de organizare ecleziastică se explică numai prin 
situaţia dezastruoasă în care se afla biserica Transilvaniei (al cărei scaun 
episcopal a rămăsese vacant până în 1246)21 

• 

Prin urmare, în diploma din 1247, ca şi în cea din 1234, regele 
Bela trebuia să protejeze "bisericile" de obedienţă romană şi pe prelaţii 
lor. Un rege al unui regat apostolic, supus direct Sfăntului Scaun, nici nu 
avea cum să facă altfel. Nu s-ar putea imagina cum regele Bela al IV-lea, 
care "făcuse jurământ" în faţa unui legat apostolic, promiţând "de a obliga 
pe toţi nesupuşii faţă de Biserica Romană" din regatul său "să se închine 
acestei biserici" şi căruia i se poruncea din partea papei la 1234 să nu mai 
"rabde" în Ungaria pe "schismatici", ar fi putut în 1247 să ia sub protecţia 
sa anumite eparhii bizantine cu ierarhii lor, adică să-i apere pe 
"schismatici". În secolele XIII-XIV nu se cunoaşte nici un suveran al 
Ungariei care să se fi ocupat de "protejarea" unor venituri ale bisericilor 
româneşti sau ale ierarhiei "schismatice" româneşti. Dimpotrivă, cum se 
întâmplă la 1234 şi 124 7, supuşii români răsăriteni, înglobaţi fără voia lor 
în eparhii romane şi consideraţi convertiţi, urmau să plătească dări după 
rânduiala bisericii romane. Altă situaţie în Oltenia anilor 1240-1250 nu 
poate să fie. Chiar dacă ar fi existat o episcopie "schismatică" acolo 
(supusă unei arhiepiscopii sud-dunărene?), regele Bela nu avea nici un 
motiv şi nici o cădere să de ocupe de "cinstea şi drepturile" episcopilor şi 
arhiepiscopilor răsăriteni. Dimpotrivă, datoria lui morală de rege apostolic 
era să anihileze astfel de "biserici" cu ierarhii lor cu tot şi la 1247, exact 
aşa cum o făcea şi era stimulat (obligat!) s-o facă la 1234. 

21 Ibidem, p. 82. 
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3. Obligaţiile militare ale ioaniţilor în Ungaria 

În contractul încheiat la 124 7, sunt şi clauze de mai mare 
anvergură, referitoare la rolul ioaniţilor în întreaga zonă sud-est 
europeană. Chiar imediat după enunţarea în text a daniei ţării Severinului, 
sunt precizate două condiţii puse de rege Ospitalierilor: 

- "dacă ar veni vreo oaste asupra regatului nostru", trebuiau să 
participe la lupte a cincea parte din oştenii-călugări aduşi în Severin; 

- dacă regele s-ar îndrepta cu oastea ungară spre Bulgaria, Grecia 
şi "Cumania", atunci a treia parte dintre cavaleri trebuiau să-l urmeze pe 
suveran. 

În final, pentru toate daniile făcute la modul atât de generos de 
rege, marele preceptor "s-a legat limpede şi clar în numele zisei case": 

- să ia armele contra tuturor păgânilor, de orice neam ar fi; 
- să ia armele împotriva bulgarilor; 
- să ia armele contra altor "schismatici", dacă "ar încerca să 

năvălească în regat sau în hotarele regatului (ungar)". 
Pentru aceasta, urmau să fie "de îndată" aduşi ''în regatul nostru, 

spre slujba noastră şi a regatului nostru, o sută de fraţi bine şi potrivit 
înzestraţi cu arme ostăşeşti şi cai". Dacă regatul ar fi fost ameninţat de o 
"oaste creştină", atunci "casa" trebuia să dea regelui cincizeci de "fraţi 
înarmaţi" spre paza cetăţilor şi întăriturilor de la hotare: Posonium 
(Bratislava, Pozsony, Pressburg, azi în Slovacia), Musunium (Moson), 
Suprunium (Sopron), Castrum Ferreum (Cetatea de Fier, Vasvăar), 

Castrum Novum (Cetatea Nouă, Pesta) sau "oriunde va voi regele să-i 
aşeze". În fine, dacă Ungaria ar fi fost atacată de tătari, atunci urmau să 
intre în luptă şaizeci de cavaleri. Tuturor acestora, cât timp erau în 
misiune, trebuiau să li se plătească cele trebuitoare din veniturile regale. 
Se mai adaugă anumite clauze care să asigure respectarea înţelegerii: 

perceptorul sau magistrul care va fi trimis de peste mare de către "marele 
magistru" să conducă casele ordinului din Ungaria era obligat să jure 
"credinţă regelui şi regatului" şi să aibă în atenţie creşterea populaţiei în 
ţinuturile dăruite şi în alte regiuni ale "regatului nostru". În schimb, regele 
se lega să vegheze ca toate cele promise ordinului în Ungaria să fie puse 
în aplicare. 
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4. Contradicţia între politica regală ungară şi cea pontificală 

Aceste obligaţii concrete ale casei ospitalierilor în Ungaria reflectă 
diferenţa dintre scopurile ideale şi cele reale ale aducerii ordinului în sud
estul Europei. Între aceste obligaţii detaliate în finalul diplomei şi 
obiectivul general de "apărare a credinţei creştine" şi de "populare a ţării 
noastre" este chiar o contradicţie evidentă. "Apărarea credinţei creştine" 
înseamnă în principiu lupta contra "păgânilor", iar cavalerii-călugări nici 
nu puteau fi solicitaţi să ridice arma contra altora22

. Or, ioaniţii trebuiau să 
"ia armele" nu doar "contra tuturor păgânilor de orice naţiune", ci şi 

împotriva creştinilor "schismatici" (bulgari şi alţii). Chiar şi dacă admitem 
că, în accepţiune apuseană şi în cazul în speţă, "creştin" înseamnă 

exclusiv ceea ce ulterior se va numi "catolic", contradicţia enunţată mai 
sus rămâne, fiindcă cincizeci de cavaleri trebuiau să lupte şi "contra unei 
oşti creştine care ar voi să pătrundă" în Regatul Ungariei. Cum s-a 
observat, formularea intenţiei unei agresiuni "creştine" (contra exercitum 
autem Christianorum regnum nostrum intrare volentem ), lasă loc 
ambiguităţii, putând să însemne ducerea unor acţiuni deopotrivă defensive 
şi ofensive cu participarea Cavalerilor Ioaniţi23 . Participarea a doar şaizeci 
de "fraţi înarmaţi" la luptele împotriva tătarilor arată că, în concepţia 
emitentului diplomei (regele Ungariei), pericolul "creştin" şi cel "păgân" 
erau puse aproape pe acelaşi plan. 

Toate acestea demonstrează clar că diploma-contract din 1247 
exprimă primordial scopuri politico-militare laice şi nu confesionale. De 
altminteri, nu este dificil de stabilit la ce fel de inamici se gândea regele 
Bela când a formulat clauzele cuprinse în document. În secolul al XIII-iea, 
Banatul de Severin a avut un rol important în politica sud-estică a 
Regatului Ungar, incumbând "rosturi militare ofensive în direcţia nord
vestului Bulgariei medievale, dar şi a "Cumaniei" de la est de Olt şi a 
Constantinopolului" (regele spune că se va îndrepta cu oastea spre 
Bulgaria, Grecia şi "Cumania")24

• Aici este vorba nu despre atacarea 
Ungariei, ci despre o clară acţiune ofensivă a regelui Bela în sud şi sud-

22 Maria Holban, Din cronica relaţiilor româno-ungare în secolele XIII-X/V, Bucureşti, 
1981, p. 76. 
23 Ibidem. 
24 V. Achim, op. cit., p. 239. 
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est, mai ales contra "schismaticilor", nu atât pentru apărarea Greciei 
cucerite de "latini" la 1204, cât pentru lărgirea graniţelor Ungariei. Oastea 
"creştină" care se presupune că ar putea primejdui regatul nu poate fi în 
acel moment decât cea a Austriei, fiindcă regele Bela, ajutat de cetele 
cumanilor (rechemaţi în Ungaria prin 1243-1244), năvălise în Austria şi 
suferise o gravă înfrângere din partea austriecilor la 124625

. Cu un an 
înainte (1245), oastea ungară, care năvălise în Galiţia contra rutenilor 
(spre a-l repune pe tron pe Rostislav, cneazul de Cernigov, devenit 
ginerele regelui Bela), suferise, de asemenea, o înfrângere. Urmând o 
politică agresivă faţă de vecini, bătut sever în 1245 şi 1246 de ruteni şi, 

respectiv, austrieci, regele Bela plănuia o nouă campanie ofensivă spre 
sud-est. Cavalerii Ioaniţi erau mijlocul ideal pentru îndeplinirea 
obiectivelor regale. Ei trebuiau să-l urmeze şi pe direcţia "Cumania"
Bulgaria-Constantinopol, dar şi la graniţa cu Austria. Cetăţile care 
trebuiau prevăzute cu garnizoane ioanite, anume Posonium, Musunium, 
Suprunium şi Castrum Ferreum, erau situate la graniţa danubiană şi 

terestră a Ungariei cu Austria. Trei dintre cetăţile care urmau să fie 
apărate de Ioaniţi sunt tocmai cele lăsate de nevoie zălog ducelui de 
Austria, pe vremea "azilului" sever oferit de acesta regelui ungar fugar la 
1241 dinaintea tătarilor26 . Prin urmare, Ospitalierii urmau să lupte practic 
cu orice inamici ai Ungariei - "păgâni", "schismatici" şi "creştini" -
deopotrivă în cazul unor acţiuni defensive şi ofensive. În întreg 
documentul este vorba de folosirea Ioaniţilor pentru "ajutorarea regatului 
nostru", pentru "repopularea regatului nostru", pentru combaterea oricăror 
inamici ai Ungariei, atacaţi de Ungaria sau care ar ataca Ungaria, pentru 
împiedicarea "rusticilor", a "saşilor" şi "teutonilor" care ar veni să se 
aşeze din Ungaria (Transilvania) în Oltenia (Severin) şi Muntenia cu 
Moldova ("Cumania"). De aici se vede că Ospitalierii erau, în viziunea 
casei regale ungare, şi un factor demografic important, pentru menţinerea 
populaţiei existente în Regatul Ungariei şi pentru colonizarea ţării cu noi 
grupuri şi persoane. De altminteri, unii istorici încadrează episodul ioanit, 
pe bună dreptate, între tentativele de colonizare eşuate din zona frontierei 
sud-orientale a regatului ungar. Preceptorul sau magistrul trimis de peste 

25 Maria Holban, op. cit., p. 75. 
26 Ibidem, p. 77. Revenirea regelui la Buda pare să fi avut loc abia cu ocazia Învierii 
Donumlui (12 aprilie) din anul 1243. 
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mare să conducă grupurile de ospitalieri aflate în Ungaria trebuia să jure 
"că va pune să se păstreze întru totul credinţă" numai "regelui şi 

regatului". Regele însuşi arată clar că a luat decizia cuprinsă în diplomă 
doar împreună cu "venerabilul bărbat Rembaldus'', după consultarea 
îndelungată "cu fruntaşii şi baronii regatului nostru". 

Prin urmare, sub pretextul slujirii cauzei creştine, ospitalierii 
serveau de fapt, prin contractul din 1247, exclusiv cauza Regatului Ungar 
şi politica regelui Bela al N-lea, îndreptată inclusiv împotriva unor ţări şi 
oşti "creştine" sau catolice. Mărturia indubitabilă a acestei supuneri a 
cavalerilor-călugări faţă de regele Ungariei este formula auxilium et 
consilium, utilizată chiar la începutul diplomei şi care plasează relaţia 
respectivă sub semnul suzeranităţii-vasalităţii. Cu alte cuvinte, cavalerii 
deveneau vasalii regelui Ungariei în sens laic, feudal, ceea ce contravenea 
flagrant cu privilegiile cruciaţilor, cu organizarea ordinelor de monahi
cavaleri şi cu programul cruciat al papei Inocenţiu al N-lea, care punea 
lupta contra tătarilor sub competenţa Sfăntului Scaun şi a ordinelor de 
monahi-cavaleri27

. Pentru papă, în cazul în speţă, monarhii laici erau în 
raporturi de vasalitate faţă de suveranul pontif (şi ordinele menţionate), or 
în Diploma Ioaniţilor ierarhiile se inversează. Este evident că acest lucru 
nu s-a putut face cu voia Sfăntului Scaun şi, cu atât mai puţin, din 
iniţiativa papei. Chiar dacă, teoretic, mutarea unora dintre ospitalieri de la 
Ierusalim şi plasarea lor la fruntariile "Creştinătăţii" (=catolicismului) ar 
fi avut acordul de principiu al Romei, prevederile diplomei din 1247 nu 
pot fi decât rodul exclusiv al iniţiativei regale ungare, în conivenţă cu 
Rembaldus. Aceste prevederi de interes aproape exclusiv ungar sunt chiar 
contrare politicii Sfăntului Scaun, care nu putea privilegia pe unii dintre 
"creştini" în defavoarea altora şi, mai ales, nu-şi putea da acordul scris de 
consfinţire sau încurajare a conflictelor armate între "creştini". Pe de altă 
parte, clauza îndreptată în diplomă contra Austriei era clar inoportună, 
într-un moment când papa instala ca duce al Austriei pe ocrotitul său, 
Hermann de Baden28

. Lipsa iniţiativei pontificale la clauzele diplomei 

27 Ş. Turcuş, A lcune considerazioni sulla ''presen/a" dei monaci-cava/ieri di S. Giovanni 
nelle Terre Romene de/ duecento, în voi. L'ltalia e !'Europa Centra-Orientale attraverso 
i secoli. Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti 
culturali, a cura di Cristian Luca, Gianluca Masi e Andrea Piccardi, Brăila-Venezia, 
2004, p. 25-26. 
28 M. Holban, op. cit, p. 78, nota 70. 
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ioanite se vede şi dintr-o scrisoare din 1250 către papă, în care acelaşi 
rege ungar Bela îl informează pe pontif că "fraţii" ospitalieri "au apucat 
de curând armele împotriva păgânilor şi schismaticilor întru apărarea 
regatului nostru'', dar că faptul s-a petrecut "la cererea noastră", adică a 
suveranului ungar29

. Regele îi explică pontifului rostul aducerii ioaniţilor 
în organizarea apărării împotriva tătarilor, încercând să convingă Roma de 
justeţea contractului din 124 7. Aici Bela al IV -lea profită şi de 
recomandările exprese ale Conciliului Lyon I (1245) privind organizarea 
politică şi militară a apărării în faţa unui nou atac mongot3°. Ideea indusă 
papei era că apărarea Ungariei însemna apărarea Creştinătăţii întregi, dar 
pontiful pare să fi avut anumite rezerve în acest sens şi în sensul unor 
clauze evocate mai sus, prezente în textul din 1247. De altfel, diploma a 
fost înregistrată şi confirmată la curia papală, la cererea ospitalierilor, abia 
în 20 iulie 1250, după trei ani de la emitere, ceea ce poate să însemne 
tocmai o rezistenţă sau o opoziţie a Sîantului Scaun la prevederile 
neconforme cu politica papală ale documentului. Se poate presupune - în 
absenţa unor date precise - că nici Ordinul însuşi (conducerea sa centrală, 
marele maestru) nu a fost prea mulţumit de această folosire a membrilor 
săi spre Apus şi de tutela atât de puternică a regelui, de supunerea celor o 
sută de cavaleri-călugări faţă de suveranul ungar după regulile laice ale 
vasalităţii. Posibila rezistenţă a Sfăntului Scaun şi a Casei Ospitalierilor ar 
putea explica întârzierea de trei ani până la confirmarea documentului. În 
plus, la 11 noiembrie 1250, printr-o scrisoare a regelui Bela către papă, 
sunt corectate unele dintre prevederile diplomei pe care Sfăntul Scaun nu 
le putea accepta. În acest sens, regele înfăţişează situaţia critică a 
regatului, înconjurat pretutindeni de inamici şi expus primejdiei 
tătarilor31 . Suveranul cere măsuri concrete de apărare din partea papei şi 
insinuează că, în lipsa acestor măsuri, şi-ar putea lua libertatea de acţiune 
(poate recurgând chiar la o înţelegere cu tătarii). În faţa presupusului 
reproş al Sîantului Scaun la clauzele anticreştine ale diplomei şi la politica 
ungară agresivă, regele arată că ţara sa era înconjurată de inamici 
înverşunaţi, numiţi "necredincioşi'', "păgâni'', "eretici'', "schismatici" şi 

29 Ibidem, p. 78-82. 
30 Ş. Papacostea, op. cit., p. 106. 
31 Maria Holban, op. cit., p. 79. 
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chiar "creştini": ruteni, cumani, brodnici32
, bulgari, bosniaci, alamani, 

tătari. Prin grava situaţie a regatului, Bela îşi justifică şi actele care 
trezeau dezaprobare la Roma: primirea în regat a cumanilor păgâni 
(folosiţi în luptele cu austriecii din 1246), planul căsătoriei fiului său 

prim-născut cu o cumană, căsătoria a două dintre fiicele sale cu principi 
ruteni (din care cel puţin unul "schismatic"), apărarea regatului "împreună 
cu păgânii" etc. În acest context, invocând şi ajutorul ioaniţilor lui 
Rembaldus în faţa tătarilor la 1241 (când puterile occidentale au rămas 
pasive), regele Bela justifică tocmai colaborarea acestor cavaleri la planul 
de apărare a Ungariei. În ciuda acestor explicaţii şi justificări, suveranul 
ungar este nevoit însă să corecteze unele dispoziţii ale diplomei din 1247: 
ioaniţii (în număr de cincizeci, adică jumătate dintre cei aduşi în Ungaria) 
nu mai trebuiau să apere cetăţile de margine existente în vederea 
confruntării cu Austria, ci alte cetăţi, din centrul regatului, care se 
construiau la Dunăre împotriva pericolului tătar. Celălalt grup de cavaleri 
trebuiau să facă faţă confruntării cu bulgarii. În acest fel, chiar dacă 
Severinul nu a mai devenit centrul operaţiunii ioanite preconizate de Bela 
şi Rembaldus spre sud-estul Europei, planul ungar de la 1247 a fost pus 
de acord (în 1250) cu principiile "creştine" al bisericii apusene şi cu 
politica Sfăntului Scaun de combatere a "păgânilor" şi "schismaticilor", 
dar nu şi a "creştinilor". 

Concluzii 

Regele Bela al IV-iea avea deja de mult timp relaţii bune cu 
Ordinul Ospitalierilor şi mai ales cu marele perceptor Rembaldus. Cu 
acesta a şi pus la punct contractul din 124 7. Se cunosc, de exemplu, două 
documente din 1238 prin care suveranul confirma proprietăţile şi 

privilegiile Ioaniţilor în Regatul Ungariei. O mare parte din aceste 
proprietăţi erau - fără să formeze o unitate teritorială compactă - în 
regiunile orientale ale Regatului Ungariei (Satu Mare, Timiş, Bodrog, 
Kewe, Cenad, Bacs), unde trăia şi marea masă de populaţie "greacă", 
adică de confesiune bizantină, din ţară33 . Cu ajutorul Ordinului, 

32 Mic grup etnic (probabil de stirpe turanică), menţionat la începuturile secolului al XIII
lea în regiunea meridională a Moldovei. Vezi V. Spinei, Moldova ... , p. 145-146. 
33 Ş. Turcuş, Sfântul Scaun şi românii„., p. 238. 

Î 
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autorităţile politice ungare sperau să se poată înstăpâni efectiv asupra 
acestor regiuni, luate doar sub o dominaţie adesea formală. Sfăntul Scaun 
considera ordinele de cavaleri-monahi ca pe mijloacele sale sigure şi 

necesare pentru apărarea, extinderea şi fortificarea frontierelor 
Creştinătăţii. Între aceste ordine, Ospitalierii erau în acel moment forţa 
cruciată cea mai credibilă, fidelă şi eficientă a Sf'antului Scaun. În 
Ungaria, soarta acestor ordine - întâi a celui Teutonic şi apoi a celui Ioanit 
- nu avea să fie prea fericită şi nici pozitivă. Ordinul Teutonic, mutat în 
colţul sud-estic al Transilvaniei în 1211 (într-o regiune doar vag 
controlată atunci de Regatul Ungariei), a fost expulzat împotriva voinţei şi 
în ciuda protestelor vehemente ale Sf'antului Scaun, după 14 ani (1225), 
printr-o decizie a regelui Andrei al II-lea (1205-1235), tatăl lui Bela al IV
lea. Nobilimea ungară, geloasă pe străini, mai ales pe aceia dăruiţi cu 
privilegii constând în proprietăţi funciare, i-a obligat pe regi să urmeze o 
politică de exproprieri, chiar şi împotriva ordinelor religioase. Această 
atitudine sfidătoare a lezat nu de puţine ori Biserica şi mai ales Sfăntul 
Scaun. Marea invazie mongolă din 1241-1242, prin noile circumstanţe 
impuse în urma sa, i-a obligat pe regi la o regândire a politicii ungare 
referitoare la colaborarea cu Sfăntul Scaun. Documentul din 1247 s-a vrut, 
din această perspectivă, şi un act reparatoriu faţă de Ordinul Ospitalier şi, 
mai ales, faţă de papalitate, care continua să ceară reconcilierea cu 
Teutonii şi readucerea lor în Ungaria. Măsura de aducere a Ioaniţilor în 
Ţara Severinului (Oltenia) - unde trăiau mărunţii principi români 
("schismatici"), vasali ai regelui Ungariei - demonstra şi un semn de 
bunăvoinţă faţă de Roma, încă nemulţumită de expulzarea Cavalerilor 
Teutoni. Din moment ce cererile repetate ale papei Grigore al IX-lea către 
regele ungar, pentru restituirea pământurilor donate odinioară Teutonilor, 
nu putuseră fi satisfăcute, se făcea cel puţin confirmarea posesiunilor 
Ospitalierilor şi· se proceda la o nouă donaţie importantă acestor mult mai 
de încredere cavaleri ai Crucii. Prin donarea Severinului se spera în 
Ungaria la o reluare amiabilă a colaborării cu Sfăntul Scaun, dornic să 
organizeze efectiv o apărare mai eficientă a Creştinătăţii contra 
pericolului tătar. Momentul ales pentru încheierea acordului ungaro-ioanit 
era unul prielnic, fiindcă alegerea unui nou han în fruntea Imperiului 
Mongol la începutul anului 1247 anunţa - cel puţin prin zvonuri - intenţia 

lansării unui nou atac tătar de amploare asupra Ungariei şi Poloniei. 
Speriaţi de perspectivă, cnejii ruşi Danii) şi Vasilko acceptaseră formal în 
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vara anului 1247 primatul papei. Inclusiv în Ungaria se instalase panica, 
iar aducerea cavalerilor-călugări ioaniţi ar fi liniştit într-un fel spiritele, ar 
fi şi asigurat o apărare mai eficientă, dar ar fi realizat şi propriile obiective 
de extindere a regatului spre Balcani şi --spre Austria. Sfântului Scaun şi 
conducerii centrale a Ordinului Ospitalierilor nu le puteau scăpa însă 
conotaţiile strict ungare ale diplomei, care plasau adesea în plan secund 
invocata apărare a Creştinătăţii în favoarea unor interese politico-militare 
egoiste ale regelui Bela. Sistemul defensiv anti-mongol plănuit de papă, în 
care intrau toate forţele creştine interesate (inclusiv unele state şi unii 
principi "schismatici"), nu se suprapunea, din păcate, peste strategia 
politico-militară ungară, iar uneori această din urmă strategie întra chiar în 
conflict cu viziunea de apărare pan-creştină a Romei. 

În consecinţă, Diploma ioanită exprimă în primul rând interesele 
politico-militare, confesionale şi bisericeşti ale Regatului Ungariei, aşa 
cum erau ele promovate de Bela al IV-iea (1235-1270), la câţiva ani gupă 
marea invazie tătaro-mongolă. În acest sens: 

- sunt apărate veniturile şi interesele bisericii romane din Ungaria 
şi din vecinătate şi ale prelaţilor ei; 

- se preconizează folosirea forţei ioaniţilor exclusiv în sprijinul 
Regatului Ungar, în luptele defensive şi ofensive ale acestuia cu 
"păgânii", "schismaticii" şi "creştinii"; 

- întreg aranjamentul se face peste voinţa papei şi împotriva unor 
interese ale Sfântului Scaun la Dunărea Mijlocie şi de Jos. 

Unele clauze evidenţiate mai sus, precum şi alte circumstanţe 
interne şi internaţionale, au împiedicat punerea în aplicare întocmai a 
contractului din 1247. Plasarea a jumătate din efectivele ioanite din 
Ungaria tocmai la graniţa de nord-vest, în vederea confruntării cu Austria, 
când, de fapt, cavalerii erau destinaţi să apere "credinţa creştină" 

împotriva "păgânilor'', nu putea să fie acceptată de papalitate. Acest fapt, 
alături de alte acţiuni politice ale regelui Bela - care motiva extinderea pe 
orice cale a regatului său (inclusiv în detrimentul altor creştini) prin 
"apărarea şi lărgirea credinţei creştine" - l-a determinat pe papa Inocenţiu 
al IV-lea să fie reticent faţă de contractul impus de Bela lui Rembaldus şi 
să determine modificarea lui. Spre a lua ca exemplu doar părţile sud-estice 
ale Regatului, aici Bela al IV-iea dorea ca, prin intermediul cavalerilor, să
şi impună şi să-şi consolideze autoritatea în Severin şi să ajungă să 
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domine pentru prima oară în chip real şi în "Cumania". Conform opiniei 
noastre, motivul principal (din punctul de vedere al Sîantului Scaun) 
pentru care acest acord ungaro-ospitalier nu a fost pus niciodată în 

· practică şi pentru care cavalerii-călugări nu au venit niciodată în teritoriul 
donat lor a fost tocmai marea discordanţă dintre obiectivele promovate de 
regele ungar şi cele generale ele Creştinătăţii, puternic susţinute de 
Biserică şi de ordinele religioase. Din punctul de vedere general al 
Ordinului, donaţia avea prea multe limitări pentru a-i putea atrage pe 
Ioaniţi într-un loc nesigur, fără imunităţile şi privilegiile obişnuite, care 
considerau că li se cuveneau şi pe care le obţinuseră în celelalte locuri. 
Principala limitare era punerea Cavalerilor veniţi în Ungaria şi la 
frontierele sale în raporturi de vasalitate faţă de regele ungar, în timp ce 
singura lor supunere acceptată era faţă de Sîantul Scaun. Toate acestea 
vor fi fost destule motive de dezamăgire pentru papa Inocenţiu al III-iea, 
care făcuse atâtea concesii faţă de regele Bela. În ciuda acestor 
dezacorduri şi tergiversări, nefaste pentru punerea în practică a diplomei, 
aceasta reflectă la modul realist situaţia complicată a zonei central-sud-est 
europene spre jumătatea secolului al XIII-iea. 
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DESPRE LOCALIZAREA ABATIEI EPERJES 
' LACHELMAC 

DUMITRU ŢEICU, FLORIN MĂRGINEAN 

Satul Chelmac este situat pe malul stâng al râului Mureş, la 15 km 
est de Lipova, având hotare comune cu localităţile Ususău, Belotinţi şi 

Dorgoş. Lunca largă de pe malul sudic al Mureşului, mărginită de culmile 
Dealurilor Lipovei, a constituit pe tot parcursul Evului Mediu unicul drum 
de legătură spre Transilvania. Elementul predominant al peisajului este 
valea Mureşului, cu alternanţa spaţiilor microdepresionare cu zonele de 
strâmtură, la contactul Munţilor Zarandului cu Podişul Lipovei 1• Aşezarea 
Chelmac se regăseşte astfel în zona depresionară Bârzava-Conop, închisă 
spre vest de ultimul defileu de pe cursul inferior al Mureşului, de la 
Şoimoş-Lipova. Dealurile Cornet, Vascota, Bercoşu, Mastu şi Jagoniţa, 

care delimitează spre sud lunca Mureşului, sunt fragmentate de albiile 
unor pâraie şi văi ce coboară spre Mureş. Numele de locuri Cetate, Satu 
Bătrân şi Sălişte ce se înşiră de-a lungul luncii râului Mureş, indică 

prezenţa unor ruine de monumente cât şi vatra unor sate medievale 
. . 2 

pustute . 
În cursul anului 2004 am organizat o cercetare arheologică de 

mică amploare la Chelmac-Cetate, unde se păstrează încă ruine 
impunătoare de ziduri acoperite în întregime de vegetaţie, cercetare care a 
adus, după opinia noastră, clarificări importante privind topografia zonală 
din acest segment al văii Mureşului. Demersul arheologic pe culoarul 
Mureşului se înscrie într-un program punctual de cercetare a arhitecturii 
ecleziastice medievale din Banat. Cercetările de teren pentru identificarea 
bisericilor parohiale şi a mănăstirilor dispărute din Banatul istoric au 
constituit o etapă pentru realizarea documentaţiei necesare în realizarea 
unei geografii ecleziastice a provinciei în cursul Evului Mediu3

. 

1 Posea, 1997, p. 46 
2 Blăjan, Dorner, 1978, p. 124 
3 Ţeicu, 2007, p. 49-50 
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Documentele de cancelarie au consemnat, până după mijlocul 
secolului al XIII-iea, un număr de opt abaţii ale bisericii latine pe cursul 
inferior al Mureşului, de la Szoreg şi până la Bulci4

• Acestea au fost 
ridicate în primii ani ai secolului al XI-iea, patronate fiind de regii 
arpadieni, de nobili locali între care se distinge de departe neamul de 
Cenad, ori de însuşi episcopul Cenadului. Biserica catolică a avut în 
cursul secolelor XI-XVI un număr de 38 de mănăstiri în Banat, în spaţiul 
de frontieră, care s-au pustiit treptat, unele chiar din veacul al XIII-iea, 
astfel încât până în zorii epocii modeme nici unul dintre aşezămintele 
monahale latine n-a supravieţuit5 • Localizarea abaţiilor şi a conventurilor 
în abordările de geografie istorică s-a făcut pornind de la informaţiile 
oferite de documentele scrise medievale, de la surse cartografice din 
veacul al XVIII-iea şi, uneori, făcând apel la toponimie. Se impunea o 
confirmare pe teren, cu mijloacele arheologiei medievale, a localizărilor 
propuse pentru aşezămintele monahale latine dispărute. În această 
perspectivă a avut loc cercetarea noastră, de la Chelmac din anul 2004. 

Sursele istorice medievale oferă extrem de puţine informaţii cu 
privire la abaţia Eperjes. Actul din 1177 a consemnat pământurile abaţiei 
de Eperjes6

, aflate pe malul Mureşului ce se învecinau cu cele ale bisericii 
de Hodus şi ale prepoziturii de Arad, iar biserica apărea menţionată 
într-un document din 1219 ( eccclesia de Eperis\ Ea a fost înscrisă în 
şirul abaţiilor benedictine de pe valea Mureşului şi din Banat printr-o 
mărturie indirectă din anul 1230, când abatele de. Apries a confirmat cu 
pecetea stăreţiei un act emis la Pannonhalma8

. Cunoscuta diplomă a sării, 
a regelui Andrei al II-iea din anul 1233, a consemnat biserica din Eperies 
între bisericile mănăstirilor de la Bulci şi Bizere, cu o cantitate apreciabilă 
de bolovani de sare, anume 3000 de bucăţi9 . Din acest moment cronologic 
tăcerea domneşte asupra abaţiei benedictine Eperies. 

Abaţia Eperies a fost localizată pe malul sudic al Mureşului, la 
Chelmac, în abordările mai vechi ori mai recente ale scrisului istoric. 
Învăţatul prelat Janos Karacsony a fixat locaţia acestei abaţii pustiite la 

4 Koszta, 2000, p. 51 
s Ţeicu, 2007, 41-42 
6 Csânki, I, 1890, p. 769 
7 Gyărffy, I3, 1987, p. 175 
8 Juhâsz, 1927, p. 51 
9 DIR, C, I, Transilvania (1075-1250), p. 267 
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Chelmac într-un studiu din anul 1883 10
, reluând problema într-o abordare 

mai vastă de geografie ecleziastică din anul 1905 11
• Pornind de la 

reperele oferite de informaţiile din actele din 1177 şi cel din 1233, 
Karăcsony conchidea că: „putem stabili cu precizie că, lângă Mureş, între 
Bulci şi Lipova, a existat o aşezare cu numele Eperies apoi o cetate .... 
Documentele din 1177 şi 1233 ne dovedesc că renumita mănăstire Eperies 
era situată aici, la nord de Chelmac, pe malul Mureşului, unde astăzi se 
mai pot vedea nişte ruine, faptul că pe locul mănăstirii s-a ridicat mai apoi 
o cetate este normal şi natural"12

. Odată fixată această poziţionare la 
Chelmac a abaţiei benedictine şi identificarea ruinelor cetăţii de pe malul 
Mureşului cu o parte din ruina stăreţiei, ea a fost preluată întocmai de 
întreg spectrul istoriografiei multiculturale despre Banat. Opinii identice 

- A b d- ·1 1 . D c 'nk" 13 s M' k" 14 K J h' 15 • A se regasesc m a or an e m . sa I , . ar 1 , . u asz , on m 
geografia istorică a epocii arpadiene elaborată de Gy. Gyorffy16

• 

Discursul istoriografic recent privind geografia ecleziastică medievală 

propus de H. Levente 17
, S. Heitel 18

, şi A. A. Rusu19 a preluat localizarea 
mănăstirii dispărute Eperies la Chelmac-Cetate. 

Ruinele de la Chelmac-Cetate au fost descrise cu oarecare 
aproximaţie de Şandor Mărki, cu mai bine de un secol în urmă, fiind încă 
şi atunci acoperite de vegetaţie şi tufe. El distingea un zid mai lung, 
orientat est-vest, o ruptură între ziduri de circa 12 m fiind prezentată drept 
poartă şi mai multe blocuri de zidărie, din care unul spre sud de circa 
20 m lungime20

. 

Cercetarea din anul 2004 oferă acum o topografie a ruinelor 
păstrate la Chelmac-Cetate şi a înscrierii acestora în cadrul arhitecturii de 
fortificaţii medievale târzii din Banat. Acestea au fost ridicate pe un grind 
al luncii Mureşului, care are forma unui promontoriu ovoidal, orientat cu 
vârful pe direcţia răsărit. Acesta măsoară pe axele lungi 73 m/65 m şi a 

1° Karâcsony, 1883, p. 154-163 
11 Karâcsony, 1905, p. 76-77 
12 Karâcsony, 1905, p. 78 
13 Csânki, I, 1890, p. 769 
14 Mârki, I, 1892, p. 112 
15 Juhâsz, 1927, p. 49, fig. 12-13 
16 Gyorffy,I3, 1987, p.175 
17 Hervay, 2001, p. 488 
18 Heitel, 2001, p. 271 
19 Rusu, 2000, p. 101 
20 Mârki, 1892, p. 112-113 
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fost înconjurat cu un şanţ vizibil, evident pe laturile de nord şi sud. 
Ruinele de la Chelmac-Cetate, zidurile masive din piatră de 3,20 m 
grosime, cu elemente de arhitectură adaptate armamentului de foc aparţin 
evident unei fortificaţii medievale târzii din sec. al XVI-iea. Topografia 
arheologică a zonei, completată de săpătura arheologică restrânsă, 

sugerează un ansamblu construit unitar, în aceeaşi tehnică, cu ziduri 
masive înalte şi exclude prezenţa şi atribuirea unei părţi a acestei 
construcţii unei amenajări mai vechi cu rosturi ecleziastice. Ansamblul de 
arhitectură de la Chelmac-Cetate aparţine evident unei fortificaţii din 
secolul al XVI-lea. Asupra caracteristicilor acesteia şi a materialului 
arheologic găsit vom zăbovi mai jos. Sigur, în această conjunctură a 
informaţiilor de pe teren, chestiunea localizării abaţiei Eperies din sec. al 
XII-lea rămâne în stadiul actual al cercetării o problemă deschisă, fără un 
răspuns ferm, documentat arheologic. Cercetarea de teren oferă, 

momentan, o ipoteză de lucru. În vatra satului actual, la circa 1 km sud
vest de cetate, au fost semnalate ruine de ziduri masive din cărămidă. 
Acestea au fost identificate în curtea şi grădina caselor cu nr. 18-20 din 
Chelmac, cu circa patru decenii în urmă, cu ocazia unor lucrări edilitare. 
Zidurile identmcate atunci au fost construite din cărămidă aşezată pe cant, 
observaţie .ce va trebui evident confirmată de cercetări arheologice 
viitoare. Această tehnică de realizare a zidurilor din cărămidă într-o zonă 
deficitară în piatră, aşa cum este de altfel zona Chelmac, ne duce cu 
gândul la zidurile bisericii mănăstirii Kemenche din aceeaşi vale a 
Mureşului. Capitelul din piatră romanic, găsit într-o poziţie secundară la 
fortificaţia de fa Cetate, despre care se va face vorbire mai jos, ar putea 
proveni din această zonă cu ruine a Chelmacului. 

Descrierea săpăturilor arheologice 
Situl arheologic de la Chelmac, care a făcut obiectul cercetării 

noastre, se află pe marginea de nord a satului, fiind traversat de o potecă 
spre Mureş unde se află un punct de trecere peste râu spre Conop. 
Săpăturile arheologice au fost precedate de defrişarea terenului de 
vegetaţia abundentă care acoperea ruinele. Cercetarea arheologică a avut 
un caracter restrâns, fiind trasate două secţiuni de o parte şi de alta a 
ruinei unui zid vizibil la suprafaţa solului pe o lungime de circa 50 m, 
orientat est-vest. Zidul orientat est-vest a avut o lungime de 52,50 m care 
se păstrează vizibil, pe înălţimi cuprinse între 0,50 m până l-a înălţimea de 
3 m. El are două porţiuni compacte, ce măsoară 24,50 m şi respectiv 12,5 
m lungime, cu înălţimi de până la 3 m restul fiind la nivelul solului ori cu 
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circa jumătate de metru peste suprafaţa actuală de călcare .. Se mai distinge 
traseul unui zid orientat nord-sud, ce se află în extremitatea vestică a 
zidului lung de 52,50 m, pe care de altminteri se pare că la şi intersectat. 
Din lungimea vizibilă de 27 de m a zidului orientat nord-sud, un segment 
de 1 O m lungime s-a păstrat până la înălţimea de 4,80 m. Observaţiile 
făcute la ziduri relevă câteva caracteristici tehnice privind maniera în care 
au fost realizate. Acestea au o grosime de 3,20 m şi au fost lucrate din 
piatră de carieră. Nucleul zidului are forma unui emplecton din piatră de 
carieră înecată în mortar, în timp ce feţele au fost realizate din blocuri de. 
piatră ecarisate, ceea ce conferă zidului un aspect îngrijit. Înălţimea 
păstrată a zidului fortificaţiei măsoară 3 m şi ajunge pe alocuri chiar până 
la o înălţime de 4,80 m, măsurat de la nivelul actual de călcare, atât pe 
zidul orientat est-vest cât şi pe zidul orientat nord-sud fiind încă vizibile 
ferestre de tragere. Nivelul de fundare a zidurilor se află la - 3,60 m faţă 
de nivelul actual de călcare. Fundarea s-a făcut pe piloni de lemn dispuşi 
în şir, având circa 0,45 m lungime şi un diametru·care variază între 10 şi 
15 cm (pl. XIl/4-6). Necesitatea folosirii acestui tip de fundare a fost dată 
probabil de instabilitatea terenului nişipos, cetatea fiind construită în 
lunca Mureşului. De asemenea, s-a putut observa că fundaţia ridicată 
peste piloţi formează o mică retragere la exterior, iar spre incintă un umăr 
de fundare de circa 0,40m (pl. III, 3-4). 

În grosimea zidurilor au fost practicate ferestre cu trei guri de 
tragere. Una s-a păstrat spre extremitatea vestică a zidului lung, în dreptul 
secţiunilor noastre (pl. XII/I), alta asemănătoare, din care se mai poate 
vedea doar arcada de cărămidă în zidul perpendicular orientat nord-sud. O 
a treia fereastră simplă, evazată spre interior (1,90m), a fost amplasată în 
zidul oblic care face trecerea dintre cele două ziduri de incintă. Fereastra 
din dreptul secţiunilor noastre este evazată spre interior, având o 
deschidere de 2 m şi o înălţime de 0,50 m. Aceasta a fost amplasată la 
-3,20 m faţă de nivelul de fundare al zidului de incintă. Această 

deschidere urmează o retragere spre mijlocul zidului, de unde se desparte 
în trei guri de tragere patrulatere în secţiune, care au la interior o 
deschidere de 27/27 cm şi la exterior de 47/37 cm. O arcadă făcută din 
două şiruri de cărămidă aşezate oblic (30/18 x 5 cm) completează 

deschiderea acestei ferestre de tragere. La - O, 70 m, în dreptul ferestrei 
din secţiunea S 02, s-au păstrat amprente carbonizate de lemn, pigmenţi 
de cărămidă şi lespezi de piatră, probabil din drumul de acces spre gura de 
tragere. Aceste ferestre, prin amplasamentul şi forma lor, au servit cel mai 
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probabil unor arme de foc folosite pentru apărarea şi controlul acestui 
tronson al văii Mureşului inferior. · 

Cu excepţia capitelului, întreg materialul arheologic recuperat şi 
prezentat aici se încadrează din punct de vedere cronologic în a doua 
jumătate a secolului al XVI-iea şi secolului XVII. 

Piese de piatră. Singura componentă de piatră descoperită, în 
condiţiile stratigrafice menţionate mai sus, este un capitelul de formă 
cubică (h = 26,5 cm, I = 26,5 cm), fără decor, având colţurile părţii 
inferioare teşite (pi. IV). Doar două feţe ale capitelului mai păstrează o 
parte din conturul formei iniţiale. În acest context piesa poate fi atribuită 
mai degrabă mănăstirii menţionate aici. Ulterior, după distrugerea 
mănăstirii, piesa a fost dislocată din locul ei, probabil dintr-un 
ancadrament şi a primit o altă utilizare. Datarea în secolul al Xii-lea şi 
atribuirea stilului romanic s-a putut face pe baza analogiilor21

• 

Piese de fier. Numărul mic de piese de fier descoperite se 
datorează probabil caracterului restrâns al cercetărilor. Perioada de 
funcţionare a cetăţii şi apoi locuirea târzie ne poate îndreptăţi să credem 
că, extinderea cercetărilor ar putea scoate la lumină mult mai multe piese 
de acest gen. Piesele prezentate de noi în cazul de faţă provin din nivelul 
de locuire târziu şi constau dintr-un fragment de potcoavă, un fragment de 
cuţit cu nit, câteva cuie şi un fragment care ar putea proveni de la o 
balama (pi. Vl/2), toate fiind într-o stare avansată de corodare. Jumătate 
de potcoavă de cizmă cu nit de fixare (pi. Vl/1 ), provine din S O 1 - 1,50 
m. Acest tip de piese sunt destul de frecvente în cadrul descoperirilor 
datate în secolele XVI-XVII, analogii pentru acest tip de piese întâlnim la 
Bulci, Pâncota, Tauţ, Timişoara22 , Ozora23 etc. 

Piese de bronz şi cupru. Piesele confecţionate din aceste materiale 
descoperite la Chelmac sunt în număr de cinci: o copcă, un inel, două 
capace şi un nit de tablă. 

Un accesoriu vestimentar destul de des întâlnit în cadrul 
descoperirilor arheologice sunt copciile. În cazul de faţă s-a descoperit 
doar o copcă de prindere cu două bucle inegale, confecţionată dintr-un fir 
subţire de sârmă de bronz (pi. 5/1 ). Analogii pentru astfel de piese 
întâlnim la Tauţ, Oradea24

• 

21 Lovag, 2001, p. 348; Avram, 2006, p. 178 
22 Draşovean, 2008, p. 152 
23 Gere, 2003, p. 106-109 
24 Rusu, 2002, p. 159-160 
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Din cadrul podoabelor avem un inel cu montură, care fixează în 
patru gheare o piatră semipreţioasă de culoare albă (pl. 5/2). Cea mai 
apropiată analogie, corespunzătoare aceluiaşi orizont cronologic cu cel de 
la Chelmac, provine de la Tauţ, unde s-a descoperit o piesă identică, în 
campania din anul 2003, doar că piatra este de culoare albastru deschis25

. 

Dintr-o altă categorie de piese cea a vaselor, provin două capace pentru 
căni, confecţionate din tablă de cupru sau aliaj. 

Materialul ceramic rezultat în urma săpăturii noastre constă mai 
ales din fragmente de veselă ceramică şi doar din câteva fragmente de 
cahle. La acestea se adaugă câteva fragmente ale unor tipsii grosiere şi 

foarte friabile26 (pl. Xl/1-4 ). Astfel de artefacte apar menţionate rar în 
literatura noastră de specialitate, deşi au apărut la Chelmac şi Tauţ, la 
Ilidia, Moldova Veche şi în alte zone ale Transilvaniei. Cu excepţia 
tipsiilor, întreaga ceramică a fost făcută la roata rapidă. 

Fragmentele de cahle descoperite, patru la număr, sunt de trei 
feluri: cahlă pahar simplă (pl. Vl/3), cahlă oală cu ornamente în torsadă şi 
brâuri simple în relief, pictate cu ocru roşu (pl. Vl/5-6) şi placă cu baghete 
în torsadă (pl. Vl/4). 

Din cadrul veselei se remarcă capacele cu buton de prindere, 
simple sau cu decor pictat cu ocru roşu (pl. VIl/1-9), negre sau alb gălbui, 
arse neuniform. Apoi, buze de vase oală cu ramă pentru capac (pl. VIll/1-
7), fragmente de funduri de oală simple sau cu decor pictat cu ocru roşu 
(pl. IX/1-9), din pastă de culoare alb gălbui cu nuanţe de cărămiziu 
deschis, cenuşiu sau negru. 

O altă categorie de vase întâlnită sunt ulcioarele cu o toartă. În 
cazul de faţă s-a descoperit doar gâtul acestora, cu gura strâmtă. Unul 
dintre ulcioare a fost făcut din pastă de culoare alb gălbui cu nuanţe de 
cărămiziu deschis, cu un decor pictat cu ocru roşu (pl. X/2). Celălalt 

fragment păstrat este din pastă cărămizie, cu un decor canelat pe gât (pl. X/3). 

Concluzii 
Cercetarea arheologică restrânsă din anul 2004 de la Chelmac -

Cetate a oferit puţine elemente pentru reconstituirea planului fortificaţiei 
cât şi a perioadei de construcţie şi funcţionare a acesteia. Apelul la 
informaţiile documentelor scrise cu privire la cetatea de la Chelmac şi la 
sursele cartografice din veacul al XVIII-iea nu îmbogăţesc în mod 

25 Hurezan, 2003, p. 339 
26 Kovacs, 1984, p. 42-43; Kovacs, 2003, p.165 
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consistent documentaţia. Arhiva Marsigli păstrează între alte desene şi 

schiţe planul cetăţii Eperies27
• Ea este amplasată la confluenţa unui pârâu 

cu un râu mai mare, care de altminteri a şi rupt o parte din traseul 
zidurilor. Desenul redă planul unei fortificaţii poligonale, din care s-au 
păstrat doar trei laturi, care avea două turnuri amplasate pe latura lungă. 
Desenul publicat de Gy Sebestyen redă fortificaţia cu numele de Eperies 
şi a fost prezentată eronat, după opinia mea, sub denumirea de V efraş28 . 
Apelul la informaţii din scrierile de călătorie ale lui Evlia Celebi pentru 
identificarea ruinelor de la Chelmac cu cetatea Vefraş rămâne extrem de 
discutabil. Domeniul şi fortificaţia Eperies de pe malul Mureşului au 
aparţinut la 1511 familiei Patach29

. În cursul veacului al XVI-iea ea a fost 
atacată şi cucerită în repetate rânduri 30. Cercetările foarte recente de 
arheologie urbană de la Timişoara au identificat case~ ale căror fundaţii 
din mortar şi zidărie erau aşezate pe piloni de lemn. Arhitectura 
orăşenească din lemn de la Timişoara a fost atribuită secolelor XVI
XVII31, ea oferind cea mai apropiată analogie pentru utilizarea pilonilor 
din lemn în arhitectura medievală târzie din spaţiul Banatului. 

Cercetarea de mică amploare de la Chelmac a adus clarificări în 
privinţa unei zone cu monumente mult discutate în arheologia ecleziastică 
de pe malul râului şi implicit asupra unui segment al geografiei istorice a 
văii Mureşului. Topografia ruinelor indică prezenţa unei fortificaţii din 
veacul al XVI-iea, cu posibile începuturi în perioada anterioară a veacului 
al XV-iea, legată de expansiunea armelor de foc într-un spaţiu european 
de frontieră. Reconstituirea planului acesteia, chiar prin coroborarea unui 
spectru mai larg de informaţii istorice, ar fi hazardată şi n-a constituit de 
la bun început o preocupare a cercetării. Iniţierea unor săpături 

arheologice sistematice în intravilanului Chelmacului, în zona semnalată a 
construcţiilor din cărămidă ar aduce clarificările aşteptate pentru 
localizarea pe teren a abaţiei benedictine dispărute Eperies. Perspectiva 
pare îndepărtată având în vedere posesiunile private asupra terenului şi 

posibilitatea derulării unui proiect de cercetare pe acest subiect. 

27 Sebestyen, 1984, p. 47 
28 Celebi, VI, 1976, p. 59 
29 Borovsky, I, Temes, p. 71 
30 Haţegan, 1995, p. 81-82 
31 Draşovean, 2008, p. 73, fig. 58 
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SUR LA LOCALISATION DE LABBAYE EPERJES DE 
CHELMAC 

Le village de Chelmac est situe sur la rive gauche de la riviere de 
Mures, a environ 15 km est de Lipova, ayant des voisinages communes 
avec Ies localites de U susau, de Belotinti et de Dorgos. L 'etablissement 
de Chelmac se trouve ainsi dans la zone depressionnaire de Barzava
Conop, fermee vers I' est du demier defile du cours inferieur de Mures 
(Soimos-Lipova). 

Le long de I' annee 2004 j 'ai orgamse une recherche 
archeologique, sans de grande envergure, a Chelmac-Cetate, ou on garde 
encore des ruines imposantes de murailles entierement couverts de 
vegetation, recherche qui a apporte, selon notre opm10n, des 
eclaircissements importantes en ce qui concerne la topographie zonale de 
ce segment de la vallee de Mures. La demarche archeologique du couloir 
de Mures s'inscrit dans un programme ponctuel de la recherche de 
l'architecture ecclesiastique medievale du Banat. Les recherches sur 
place, en vue de l'identification des eglises paroissiales et des monasteres 
disparues du Banat historique, ont constitue une etape pour I' obtention de 
la documentation necessaire a la realisation d'une geographie 
ecclesiastique de cette province pour tout le long du Moyen Age. 

Les documents de chancellerie ont consigne, jusqu'au milieu du 
Xlffe siecle, huit abbayes de I' eglise latine dans le cours inferieur de 
Mures, de Szoreg jusqu'a Bulci. Celles-ci ont ete dressees dans Ies 
premieres annees du xre siecle, sous le patronage des rois arpadiens et 
des nobles locaux, d 'entre qui on distingue, sans de discussion, la famille 
de Cenad, ou par I' eveque de Cenad lui-meme. L' eglise catholique a eu, 
tout le long des xre-xvre siecles un nombre de 38 monasteres en Banat, 
dans l'espace de la frontiere, qui se sont detruites peu a peu, quelques 
unes meme du xnre siecle, a l'aube de l'epoque modeme aucun deces 
etablissement monacaux ne survivant plus. La localisation des abbayes et 
des couvents dans Ies ouvrages de geographie ecclesiastique s 'est 
effectuee en partant des informations offertes par Ies documents ecrits 
medievaux, par Ies ressources cartographiques du XVIffe siecle et, 
quelque fois, tout en appelant a la toponymie. S 'imposait une 
confirmation sur place, tout en utilisant Ies moyens de I' archeologie 
medievale, de ces localisations proposees pour ces etablissements 
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monacaux !atins disparus. C' est de cette perspective que notre recherche 
s 'est deroule ă. Chelmac, tout le long de I' annee 2004. 

L 'abbaye Eperies a ete localisee sur la rive sud de la riviere de 
Mures, ă. Chelmac, dans des etudes plus ou moins recentes de la litterature 
historique. Le savant prelat Janos Karăcsony avait etabli la location de 
l'abbaye ravagee ă. Chelmac dans une etude apparue en 1883, tout en 
reprenant ce probleme dans un abordage plus vaste de geographie 
ecclesiastique de I' annee 1905. En partant des reperes offertes par Ies 
informations des actes de 1177 et de 1233, Karăcsony conclut "qu'on peut 
etablir avec precision qu'il a existe, aupres de Mures, entre Ies localites de 
Bulci et de Lipova, un etablissement ayant le nom de Eperies et puis un 
château fort ... Les documents de 1177 et de 1233 prouvent le fait que la 
renommee monastere Eperies etait situee en cet endroit, vers le nord de 
Chelmac, sur Ies rivages de Mures, ou aujourd'hui on peut voir des 
quelques ruines et le dressement sur sa place d'un château fort est normal 
et naturel". Une fois fixee cette position ă. Chelmac de l'abbaye 
benedictine et l'identification des ruines du château fort dans Ies rivages 
de Mures avec une bonne part de la ruine de l 'habitation du prieur, celle
ci a ete acceptee par tout le spectre de l 'historiographie multiculturelle sur 
le Banat. Des opinions identiques sont exprimees par D. Csănky, S. 
Mărki, k. Juhăsz, ou dans la geographie arpadienne elaboree par Gy. 
Gyorffy. Le discours historiographique recent concernant la geographie 
ecclesiastique medievale propose par H. Levente, S. Heitel et A. A. Rusu 
ont repris la localisation du monastere disparu Eperies ă. Cheimac-Cetate. 

Les ruines de Cheimac-Cetate ont ete decrites avec une 
quelconque approximation par Sandor Mărki, ii y a un siecle auparavant, 
quand celles-ci ont ete meme alors couvertes de vegetation. II a mis en 
evidence un mur plus long, oriente est-ouest, une rupture d'entre Ies 
murailles mesurant ă. environ 12 m etant presentee comme une porte, et 
plusieurs blocks de ma~onnerie, un d'entre eux vers le sud mesurant 20 m 
en longueur. 

La recherche de l'annee 2004 peut offrir ă. ce moment une 
topographie des ruines conservees ă. Cheimac-Cetate et aussi leur 
encadrement dans I' architecture des châteaux forts medievaux tardifs de 
Banat. Ceux-ci ont ete dresses sur une vasiere de la plaine de Mures, qui 
presente la forme d'un promontoir~ ovoîdale, oriente avec sa pointe vers 
l'est. Celui-ci mesure sur ses axes longues 73/65 m et ii a ete entoure avec 
une fosse visible, evidemment sur Ies cotes de nord et de sud. Les ruines 
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de Chelmac-Cetate, Ies murailles massives en pierre ayant 3,20 m en 
longueur, avec des elements d 'architecture adaptees pour I' usage des 
armes a feu, appartiennent evidemment a une fortification medievale 
tardive du XVre siecle. La topographie archeologique de la zone, 
completee avec Ies fouilles archeologiques restreintes, suggerent un 
ensemble construit d'une maniere unitaire, dans la meme technique, avec 
des murailles massifs et hauts, en excluant la presence et I' attribution 
d'une part de cette construction a un emmenagement plus ancien avec des 
finalites ecclesiastiques. L' ensemble d' architecture de Chelmac-Cetate 
appartient, sans de doute, a une fortification du xvre siecle. 

Dans l'emplacement du village actuel, a environ 1 km sud-ouest 
du château fort, on a signale des ruines, c'est a dire des murailles 
massives en briques. Celles-ci ont ete identifiees dans Ies cours et Ies 
jardins des maisons (Ies numeros 18-20) de Chelmac, ii y a quatre 
decennies auparavant, alors quand s'est effectue des travaux edilitaires. 
Les murailles decouvertes alors ont ete dressees en briques mises de 
chant, observation qui devra etre confirmee par des futures recherches. 
Cette technique de construction des murailles en briques dans une zone 
deficitaire en materiei pierreux, comme se presente I' areels de Chelmac, 
trouve des analogies dans la ma~onnerie de la monastere de Kemenche de 
la meme vallee de Mures. Le chapiteau roman en pierre, trouve dans une 
position secondaire a la fortification de Cetate (des detailles ici-bas), 
pourrait avoir sa provenance de cette zone avec des ruines de Chelmac. 

La recherche archeologique restreinte de r annee 2004 de 
Chelmac-Cetate a offert des elements insuffisants pour pouvoir 
reconstituer le plan de la fortification et pour deceler la periode de sa 
construction et de son fonctionnement. L' appel a la documentation ecri te 
et aux plans cartographiques du xvnre siecle n'enrichissent d'une 
maniere consistante la documentation. L' archive de Marsigli garde, parmi 
d'autres desseins et esquisses, le plan du château fort de Eperies. Celui-ci 
est emplace a la confluence d'un ruisseau avec une grande riviere, qui en 
outre avait rompu une part de la ligne des murailles. Cette sorte de 
document expose le plan d'une fortification polygonale, ou on a garde 
seulement trois cotes, qui avaient deux tours places sur son cote long. Le 
dessein publie par Gy Sebestyen presente la fortification ayant le nom de 
Eperies et celle-ci a ete presentee sous le nom de Verfras, fait errone 
selon notre opinion. Le reportement aux informations contenues dans Ies 
joumaux de voyage de Evlia Celebi pour identifier Ies ruines de Chelmac 
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avec le château fort de Verfras reste extremement discutable. Le domaine 
et la fortification de Eperies de la vallee de Mures ont appartenu, dans 
l' annee 1511, a la familie Patach. Tout le long du XVre celle-ci a ete 
attaquee et occupee plusieurs fois. Les recherches recentes d' archeologie 
urbaine de Timisoara ont identifie des maisons dont Ies fondations et 
ma<ţonneries etaient mises sur des piliers en bois. L 'architecture urbaine 
en bois de Timisoara a ete attribueaux XVre-XVII-e siecles, offrant la plus 
proche analogie en ce qui concerne lusage des piliers en bois dans 
larchitecture medievale tardive de lespace du Banat. 

La recherche restreinte de Chelmac a apporte des eclaircissements 
a l'egard d'une zone avec des monuments qui ont suscite des longues 
discutions dans le domaine de la geographie ecclesiastique concernant Ies 
rivages de Mures et, d'une maniere implicite, pour ce segment de 
geographie historique de cette vallee. La topographie des ruines indique la 
presence d'une fortification du xvre siecle avec des possibles debuts 
dans la peri ode anterieure (le xv-e siecle ), etant liee de l' expansion des 
armes a feu dans un espace europeen de frontiere. La reconstitution de sa 
planimetrie, meme par la corroboration d'un large spectre d'informations 
historiques, serait hasardeuse et, en outre, ne faisant aucunement l'objet 
de nos preoccupations scientifiques. L 'initiation des fouilles 
systematiques dans le secteur intra muros de Chelmac, dans la zone 
signale avec des constructions en briques, pourrait avoir des resultats dans 
la localisation sur place de l'abbaye benedictine disparue Eperies. Mais 
cette perspective paraît lointaine, etant donnee la possession privee des 
terrains et la possibilite du deroulement d'un projet de recherche sur ce 
su jet. 
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Planşa I. 1. Planul cetăţii de la Chelmac la 1697, realizat de Marsigli 
(după G. Sebestyen). 2. Localizarea sitului după Ridicarea Iosefină (1763-1787). 
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Planşa II. 1. Hartă actuală cu localizarea satului Chelmac şi a sitului "La Cetate"; 2. Ridicare topografică - 2004. 
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Planşa III. 1. Plan general al săpăturii; 2. Planul secţiunii S O 1 ; 3. Profilul 
estic al secţiunii S 01 ; 4. Planul secţiunii S 02. 
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Planşa IV. Piese arhitectonice: capitel romanic (desen şi foto: Sarkadi Marton). 
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Planşa V. Piese de bronz şi cupru: 1. Copcă; 2. Inel; 3. Tablă de bronz; 4-5. Capace. 
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Planşa VI. Piese de fier: 1. Fragment potcoavă de cizmă; 
2. Fragment de manşon. 3-6. Fragmente de cahle (sec. XVI-XVII). 
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Planşa VIJ. Ceramică: 1-9. Capace. 
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Planşa VIII. Ceramică comună: 1-7. Buze de vase cu ramă pentru capac. 
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Planşa IX. Ceramică comună: 1-8. Fragmente de oale simple; 
9. Fragment de oală cu decor; 10-11. Fragmente funduri de vase cu talpă. 

267 



)[ 
·.·: 
.. :,; 
· ·:.: 

2 

3 
D 5118 

Planşa X. Ceramică: 1. Fragment de oală cu buză simplă şi toarte; 
2-3. Fragmente gât de-ulcior cu toartă . 
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Planşa XI. Ceramică: 1-4. Fragmente de tipsii. 
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Planşa XII. 1. Fereastră de tragere (S 02); 2. Imagine generală a secţiunii S Ol; 
3. Contur groapă de provizii (S Ol); 4. Detaliu al gropii de provizii şi al 
fundaţiei cetăţii construite pe piloţi (S O 1 ); 5. Pilot de lemn; 6. Detaliu al 
fundaţiei cetăţii construite pe piloţi; 7. Imagine generală din timpul săpăturii. 
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TRANSILVANIA ŞI INVAZIA MONGOLĂ DIN 1285 

TUDORSĂLĂGEAN 

Invazia mongolă din 1285 este considerată de cea mai mare parte 
a specialiştilor ca fiind o consecinţă imediată şi directă a reprimării de 
către regele Ladislau al IV-iea a rebeliunii cumane din 12821

• Fără a 
aborda în acest context întreaga problematică a prezenţei cumane în 
Regatul Ungariei şi a rebeliunii din 1282, vom spune doar că, alungaţi din 
Ungaria şi urmăriţi de regele Ladislau până „dincolo de munţi, la hotarele 
tătarilor, pe care nu le mai călcase nici unul dintre înaintaşi"2 , cumanii par 
să îşi fi oferit serviciile lui Nogai, hanul mongol de la Dunărea de Jos, 
convingându-l să întreprindă, la 44 de ani de la marea invazie din 1241-
1242, o nouă ofensivă de amploare împotriva unui regat pe care 
aparenţele îl arătau a fi lipsit de capacitatea de a reacţiona3 . Nu este însă 
uşor de precizat care au fost, în viziunea lui Nogai, obiectivele expediţiei 
din 1285. În 1241, principalele raţiuni care îi îndemnaseră pe mongoli să 
atace Ungaria par să fi fost cele de siguranţă: prea implicat în conflictele 
politice din stepa nord-pontică, susţinător al rezistenţei cumane şi a unei 
părţi a principilor ruşi, cărora le acordase sprijin şi ospitalitate, regatul 
ungar devenise adăpostul unui număr considerabil de adversari ai 
mongolilor. În aceste condiţii, principalul motiv al atacului mongol pare a 
fi fost cel de intimidare, în scopul asigurării unei stăpâniri liniştite şi 

1 P. Iambor, Atacurile cumano-tătare asupra Transilvaniei în a doua jumătate a 
secolului al Xll/-lea, în AIIA Cluj, XVII, 1974, p. 212-223; V. Spinei, Moldova în 
secolele XI-XIV, Bucureşti, 1980, p. 170-171; Ş. Papacostea, Românii în secolul al Xlll
lea. Între Cruciată şi Imperiul Mongol, Bucureşti, 1993, p. 123-124, 161. 
2 de finibus et terminis Tartarorum quos nemo praedecessorum nostrorum peragraverat, 
ultra Alpes - CD V/3. 410; DIR II. 292-293. 
3 Izvoarele de epocă care pun invazia pe seama instigărilor cumane sunt numeroase: 
Chronicon Pictum Vindobonense, Chronicon Posoniense, Chronicon Varadinense, 
Anonymi Leobiensis, Chronicon Austriacum, Miechovius - Tractatus de duabus 
Sarmatiis etc. V. P. Iambor, Atacurile cumano-tătare, p. 214 şi n. 13. 
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lipsite de ameninţări asupra stepei nord-pontice4
• Într-adevăr, după marea 

înfrângere suferită în 1241, Ungaria nu a mai îndrăznit să depăşească, 
timp de aproape un secol, limitele Carpaţilor Orientali, cu unica excepţie 
a evenimentelor din 1282, când regele Ladislau i-a urmărit pe cumani în 
interiorul teritoriului controlat de mongoli. Profitând de eliminarea din 
competiţie a maghiarilor, mongolii îşi permiseseră să îşi exercite 
dominaţia asupra stepei nord-pontice şi a Rusiei meridionale cu efective 
armate nu foarte importante. Mărturia lui Giovanni de Plano Carpini ne 
arată că garnizoana mongolă care staţiona în această perioadă la Kiev, 
aflată sub comanda unui han mongol (Corenza), avea un efectiv de doar 
6.000 de oameni5

. 

Contextul politic al celui de-al nouălea deceniu al secolului al 
XIII-iea era însă unul sensibil diferit. Mongolii se instalaseră deja de 
câteva decenii la gurile Dunării şi, de aici, se străduiau să îşi extindă 
dominaţia directă asupra nord-estului Peninsulei Balcanice şi controlul 
politic asupra Europei de Sud-Est. Începând cu cel de-al şaselea deceniu 
al aceluiaşi secol, Ungaria redevenise, la rândul ei, activă în zonă, rară a 
mai fi însă înregistrate, după atacul mongol asupra Transilvaniei din 
12606

, încălcări reciproce ale sferelor de dominaţie ale celor două puteri. 
După moartea regelui Ştefan al V-lea (1272) şi începutul crizei dinastice 
din Ungaria, stăpânitorii locali din vestul Bulgariei şi de pe teritoriul 
viitoarei Ţări Româneşti se desprinseseră însă din zona de dominaţie . · 
ungară, şi este foarte probabil că ei au apelat la susţinerea hanilor mongoli 
de la Dunărea de Jos. Însă, în 1279, Ungaria redevenise activă în zonă, 
organizând acţiuni militare în Oltenia, împotriva voievodului Litovoi, şi 

în nord-vestul Bulgariei, împotriva stăpânitorului local Dorman7
. Aceste 

campanii folosiseră ca baze de plecare cetatea Severinului, un important 
bastion al dominaţiei militare ungare asupra regiunilor înconjurătoare. În 
aceste condiţii, este firesc să presupunem că Nogai intenţiona, în acest 

4 T. Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-iea. Afirmarea 
regimului congregaţional, Cluj-Napoca, 2004, 2007, p. 23-26, 41-45. 
5 Corenza a fost identificat de exegeţi cu Qurumsi, fiul lui Ordu. Această armată, aflată 
în subordinea lui Batu, îşi extindea autoritatea, probabil, asupra Rusiei de vest şi a 
teritoriilor învecinate acesteia. Plano Carpini, p. 106, 108. Cf. Spinei, Marile migraţii în 
Estul şi Sud-Estul Europei în secolele IX-XIII, Iaşi, 1999, p. 434. 
6 T. Sălăgean, op. cit., p. 109-111. 
7 Idem. Expediţia magistrului Georgius Baksa împotriva voievodului Litovoi, în Studii de 
istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru 
corespondent al Academiei Române, ed. A. Andea, Cluj-Napoca, 2003, p. 373-394. 

272 



moment, să elimine Ungaria de pe scena politică a Europei sud-estice, una 
dintre principalele sale obiective strategice fiind ·preluarea controlului 
asupra cetăţii Severinului. În acelaşi timp, la fel ca în 1241, reacţia 
mongolă din 1285 a fost provocată, fără îndoială, de expediţia 

aventuroasă a regelui Ladislau în interiorul teritoriului controlat de 
mongoli, la fel cum invazia din 1241 trebuie fi pusă în relaţie cu expediţia 
din 1239 a lui Ladislau Aha, comes ultrasilvanus, care, acţionând în 
sprijinul hanului Kuthen, aliatul cuman al Ungariei, pare să fi înaintat 
împotriva mongolilor până în zona Mării de Azov8

. Similitudinile între 
evenimentele din 1241-1242 şi 1285 nu se opresc aici. Asemeni bunicului 
său Bela al IV-iea, regele Ladislau al IV-iea „Cumanul" a fost considerat 
de nobilimea maghiară ca fiind principalul responsabil pentru declanşarea 
invaziei, datorită legăturilor pe care le întreţinuse cu cumanii şi 

imprudentei provocări adresate mongolilor prin expediţia sa din 1282. 
Propaganda aristocratică şi pontificală din anii 1285-1290, cu totul ostilă 
regelui, a încercat chiar să acrediteze ideea că Ladislau însuşi i-ar fi 
chemat în ţară pe invadatori, aliindu-se în secret cu aceştia datorită 

moravurilor şi convingerilor sale păgâne9 . În absenţa unor argumente 
credibile în acest sens, aceste afirmaţii trebuie tratate ca simple ficţiuni 
propagandistice. 

Cei doi mari comandanţi mongoli, Nogai şi Tuia Buga, erau 
probabil conştienţi de faptul că Ungaria avea în 1285, în pofida crizei 
politice prelungite pe care o traversa, o capacitate de rezistenţă sporită în 
comparaţie cu aceea din 1241. Cumanii refugiaţi din Ungaria, proaspeţii 
aliaţi ai mongolilor, erau buni cunoscători ai situaţiei militare din regat şi, 
în plus, avuseseră nefericita ocazie de a se confrunta direct cu cavaleria 
nobiliară ungară în bătălia pierdută de la lacul Hod (1282). Mai mult 
decât atât, mongolii se puteau aştepta ca factorii de decizie militară din 
Ungaria să dispună de surse de informare în teritoriile ruseşti, româneşti şi 
nord-balcanice, capabile să îi avertizeze asupra iminenţei unui atac de 
amploare. În consecinţă, pentru a amplifica efectul surpriză al invaziei, 
aceasta a fost declanşată de mongoli nu la începutul primăverii, ci chiar în 

8 V. Spinei, The Great Migrations in the East and South-East of Europe, from the ninth 
to the thirteenth Century, Cluj-Napoca, 2003, p. 424; T. Sălăgean, Transilvania în a 
doua jumătate a secolului al Xiii-lea, p. 24-25; Ş. Papacostea, Ungaria şi Marea Neagră 
în secolul al Xll!-lea, în A. A. Rusu, ed., Secolul al Xiii-lea pe meleagurile locuite de 
către români, Cluj-Napoca/ Arad, 2006, p. 20-21. 
9 P. Engel, The Realm of St. Stephen. A History of Medieval Hungary. 895-1526, 
London-New York, 2001, p. 109. 
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toiul iernii, la mijlocul lunii ianuarie10
• Această decizie, care ilustrează şi 

temerea mongolilor faţă de capacitatea de ripostă a Ungariei, s-a dovedit a 
fi una puţin inspirată. Războaiele interne din Ungaria ultimelor două 
decenii înregistraseră numeroase episoade de confruntări armate 
invernale, astfel încât, pentru puternicele armate private ale diferitelor 
facţiuni aristocratice, un atac de iarnă nu mai putea reprezenta o surpriză 
în sine. În plus, faptul că, la 21 decembrie 1284, voievodul Roland Borşa 
era prezent, în mod destul de neobişnuit, la Dej 11 ar putea fi pus în 
legătură cu efectuarea unor pregătiri pentru preîntâmpinarea invaziei. Or, 
în condiţiile anulării efectului surpriză, războiul medieval de iarnă a fost, 
din raţiuni cât se poate de evidente, aproape invariabil defavorabil 
atacatorilor. În orice caz, decizia de a ataca Ungaria în toiul iernii le-a 
creat mongolilor dificultăţi suplimentare în traversarea lanţului carpatic şi 
i-a obligat să îşi desfăşoare operaţiunile militare din Ungaria şi 

Transilvania în condiţii climatice nefavorabile12
. 

Traseele invaziei din 1285 par să fi fost similare acelora urmate de 
Batu şi Kadan, cu patru decenii mai devreme. Astfel, în timp ce hanul 
mongol Tuia Buga, însoţit de cnejii ruşi şi de trupele lituaniene, a pătruns 
în Ungaria, se pare, prin pasul Verecke 13

, o a doua grupare mongolă, 
aflată poate sub comanda lui Nogai, a traversat Carpaţii în zona 
Braşovului şi a intrat în Transilvania14

• A existat însă, cu certitudine, şi o 
a treia cale de pătrundere, care reconstituia traseul surprinzător urmat de 
Kadan, în 1241, către regiunile centrale ale regatului15

. Nu ar putea fi 
explicată în alt fel amploarea distrugerilor săvârşite de tătari în 
Transilvania de Nord. 

La fel ca în 1241, invadatorii au reuşit să ajungă, în prima fază a 
asaltului, până la Pesta 16

• Este posibil ca forţa de impact a invaziei să fi 

10 Potrivit cronicii lui Matthias Miechovius, tătarii ar fi devastat Ungaria "ab octavo 
epiphaniarum [13 ianuarie] usque adfestum Paschae [25 martie]". Gombos, Cata/ogus, 
p. 1610 
11 Jak6 I. 404. 
12 Ş. Papacostea, loc. cit. 
13 V. Spinei, Moldova, p. 170; altă opinie la P. Iambor, Atacurile cumano-tătare, p. 215. 
14 P. Iambor, op. cit., p. 219; Ş. Papacostea, Românii în secolul al XIII-iea, p. 123. 
Reconstituirea traseului lui Nogai este întemeiată pe mărturia Cronicii de la Ipatiev, v. 
A. Hodinka, Az orosz evkănyvek magyar vonatkozasai, Budapest, 1916, p. 450. 
15 T. Sălăgean, Transilvania în a doua j1 nătate a secolului al XIII-iea, p. 203; I. M. 
Ţiplic, Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu (secolele X-XIV), Bucureşti, 
2006, p. 158. 
16 SRH I. 213; II. 44, 472. 
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depăşit aşteptările regelui Ladislau, punându-l în imposibilitatea de a 
reuni forţe suficiente pentru a angaja o confruntare decisivă cu mongolii. 
Ar putea exista însă şi o altă interpretare a acestor evenimente: aceea ca 
regele şi consilierii săi militari să fi evitat în mod conştient angajarea unei 
confruntări decisive, mizând pe avantajul pe care li-I oferea anotimpul 
rece. Într-adevăr, opriţi fiind în faţa Dunării, puternic întărită cu cetăţi 
încă de regele Bela al IV-iea în anii de după 1245 17

, mongolii au fost 
nevoiţi în foarte scurt timp să-şi disperseze forţele în detaşamente mici, 
pentru a îşi putea asigura aprovizionarea. Ceea ce frapează în relatările 
documentare referitoare la evenimentele din 1285 este faptul că mongolii 
apar, de regulă, în detaşamente cu efective relativ modeste, de multe ori 
surprinse de ambuscadele organizate de forţele armate aflate în serviciul 
facţiunilor senioriale. În condiţiile confruntărilor armate cvazipermanente 
din regat, oştirile nobiliare locale îşi dezvoltaseră o remarcabilă capacitate 
de mobilizare, care nu ţinea seama de anotimp, şi, de asemenea, o 
consistentă şi îndelungată experienţă militară. Asemenea detaşamente 
nobiliare, aflate sub conducerea lui Roland Borşa, Amade Aba, Georgius 
Baksa, Petru de Saros sau a altor nobili din răsăritul regatului le-au 
administrat invadatorilor o serie de lovituri necruţătoare, care au dus la 
dispersarea unui mare număr de cete ale acestora şi la eliberarea din 
captivitate a unui număr important de prizonieri capturaţi de mongoli 18

• 

În Transilvania, zonele cele mai afectate au fost cele din nordul 
provinciei, probă sigură a faptului că unul dintre corpurile de invazie 
mongole a folosit acest traseu în înaintarea sa către centrul Ungariei. 
Astfel, distrugeri cauzate de invazia din 1285 au fost semnalate la 
Bistriţa19 , Ocna Dejului20

, Cluj-Mănăştur21 , Turda şi Ocnele Turzii22
, 

Rimetea Trascăului23 etc. Trebuie să spunem însă că cel puţin o parte a 
acestor distrugeri poate fi atribuită şi etapei de retragere a tătarilor şi a 
aliaţilor lor24

. Rezistenţa întâmpinată de invadatori a fost, în Transilvania, 
una înverşunată. Noua generaţie de fortificaţii apărută în a doua jumătate 

17 T. Sălăgean, op. cit., p. 89-93. 
18 P. Iambor, op. cit., p. 216-217. 
19 DIR II. 279; ZW 149-150 
20 DIR II. 354-355; ZW 169-170 
21 P. Iambor, op. cit., p. 218 
22 DIR II. 376-377; ZW 181-182 
23 DIR II. 377-379; ZW 182-184 
24 A. Ă. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile 
învecinate (sec. Xlll-X/V), Cluj-Napoca, 2005, p. 390-391. 
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a secolului al XIII-iea, care îşi făcuse proba rezistenţei în cursul 
războaielor civile şi a conflictelor locale din perioada de după 1262, şi-a 
demonstrat capacităţile şi în faţa invadatorilor mongoli. Ilustrativ este 
exemplul cetăţii Trascăului, apărată de secuii din scaunul Arieşului, care, 
atacată fiind de mongoli, a rezistat cu succes asaltului acestora25

. Mai 
mult decât atât, organizând o ambuscadă, secuii au reuşit să elibereze mai 
bine de o mie de oameni din robia acestora26

. În general, se poate spune 
că cetăţile aparţinând noii generaţii de fortificaţii au rezistat cu bine 
asaltului mongol. Nu dispunem de nici o informaţie directă sau indirectă 
din care să rezulte cucerirea de către invadatori a vreunei astfel de cetăţi, 
după cum nu avem cetăţi din noua generaţie despre care să putem afirma 
că şi-au încheiat perioada de funcţionare ca rezultat al evenimentelor din 
1285. 

O cetate despre care izvoarele documentare afirmă că a fost 
cucerită şi distrusă de mongoli a fost aceea a banului Mykud, situată pe 
valea Arieşului. O excepţie perfect ex~licabilă: această cetate era, se pare, 
vechiul castru regal de la Sânmiclăuş2 

, aşadar o fortificaţie de dimensiuni 
relativ mari, prost amplasată şi insuficient fortificată - aşa cum fuseseră 
cele mai multe dintre cetăţile reşedinţă de comitat distruse de precedenta 
invazie, cea din 1241. Nu trebuie să ne surprindă, astfel, faptul că 

distrugeri cauzate de invazia din 1285 au mai fost evidenţiate - sau doar 
presupuse - la Cluj-Mănăştur28 şi la Dăbâca29 , aşadar în alte două foste 
cetăţi regale reşedinţă de comitat, necorespunzător dimensionate în raport 
cu numărul apărătorilor lor, cu amplasamente alese într-o cu totul altă 

epocă şi cu fortificaţii care, în pofida eforturilor de modernizare, nu 
reuşeau să compenseze toate aceste deficienţe. Este posibil, de asemenea, 
ca invadatorii să fi devastat şi Alba Iulia, reşedinţa episcopilor 
Transilvaniei 30

. 

25 DIR II. 312-314; CD V/3. 452-454: castra Thuruczkou se viriliter obiecerunt, et 
contra eosdem Tartaros laudabiliter dimicarunt. 
26 loc. cit. 
27 P. Iambor, În legătură cu localizarea cetăţii Sânmiclăuş (Turda), în ActaMN, XIV, 
1977, p. 309-313; Idem, Aşezări fortificate din Transilvania în secolele IX-XIII, Cluj
Napoca, 2005, p. 110. 
28 P. Iambor, Aşezări fortificate din Transi-'Jania, p. 124. 
29 A. A. Rusu, Castelarea carpatică, p. 39 l, presupune că aici ar trebui localizată cetatea 
distrusă de tătari a banului Mykud. 
30 Krist6 Gy., Ardealul timpuriu (895-1324), Szeged, 2004, p. 270. 
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Pe un alt teatru de operaţiuni, acela din sudul şi răsăritul 

Transilvaniei, saşii, secuii şi românii au blocat cu succes, în faza iniţială a 
invaziei, căile de pătrundere ale invadatorilor31

. În timpul retragerii 
acestora, profitând şi de intemperiile produse de venirea primăverii, ei le
au administrat o serie de lovituri necruţătoare, care par să fi provocat în 
rândurile mongolilor o degringoladă generală32 . Astfel, datorită foarte 
bunei capacităţi de mobilizare a nobilimii şi forţelor locale din răsăritul 
regatului şi, nu în ultimul rând, remarcabilei combativităţi de care au dat 
dovadă transilvănenii, retragerea mongolilor a fost pe punctul de a se 
transforma într-o înfrângere completă. 

În comparaţie cu dezastrul provocat în regatul Ungariei de marea 
invazie din 1241-1242, consecinţele pe termen lung ale invaziei din 1285 
au fost puţin semnificative. Nu au mai fost semnalate cu această ocazie 
pustiiri ale unor regiuni întregi, dispariţii de localităţi, încetări temporare a 
activităţii unor centre economice importante, sau fenomene cum ar fi 
foametea generalizată sau depopularea unor regiuni. Funcţionarea 

normală a instituţiilor regatului, fie ele laice sau eclesiastice, nu a fost 
pusă nici un moment sub semnul întrebării. Nu a fost consemnată 

dispariţia nici unuia dintre demnitarii sau funcţionarii regali, a nici unui 
demnitar transilvănean, fie el laic sau ecleziastic, a nici unui membru al 
familiilor aristocratice sau nobiliare importante. Incapabili să străpungă 
linia Dunării şi evitaţi de oastea regală, care nu dorea să angajeze cu ei o 
confruntare decisivă, invadatorii au căzut în capcana propriei lor decizii 
de a ataca Ungaria iama, anotimp în care problemele de aprovizionare ale 
oamenilor şi animalelor erau mult mai dificil de depăşit. Ei s-au dovedit, 
de asemenea, prea puţin pregătiţi pentru a cuceri cetăţi şi a străpunge 
sisteme de fortificaţii; departe de a mai organiza ei înşişi ambuscade, ei au 
fost, în repetate rânduri, victimele lor. Retragerea lor din Ungaria a fost, 
cu certitudine, una precipitată. Cea mai elocventă dovadă în acest sens ne 
este oferită de intervalul de timp extrem de scurt, de doar aproximativ 
două luni, dintre începutul invaziei şi încheierea ei. În 1241, diferitele 
corpuri de armată mongole avuseseră nevoie de intervale cuprinse între 
una şi trei săptămâni pentru a ajunge în pusta ungară. În 1285, însă, 

31 Ş. Papacostea, Românii în secolul al Xiii-lea, p. 161; Monumenta Ecc/esiae 
Strigoniensis (ed. F. Knauz), II, 1889, p. 419: Siculi, Olahi et Saxones omnes vias 
ipsorum cum indaginibus stipaverunt sive giraverunt. 
32 P. Iambor, Atacurile cumano-tătare, p. 219 (cu indicaţia surselor); Ş. Papacostea, op. 
cit., p. 124. 
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situaţia pare să fi fost diferită, Cronica de la Jpatiev mărturisind faptul că 
Tuia Buga „a rătăcit prin munţi timp de 30 de zile, gonit de mânia lui 
Dumnezeu"33

. Aceeaşi cronică vorbeşte despre „foametea" care a cuprins 
rândurile armatei invadatoare, fenomen amplificat în timpul prezenţei 

mongolilor în Ungaria34
. Este aproape evident faptul că perioada de 

staţionare a mongolilor în pusta ungară a fost una foarte scurtă, consecinţă 
a hărţuirii permanente la care au fost supuşi şi a enormelor dificultăţi de 
aprovizionare. Aceleaşi dificultăţi de aprovizionare i-au împiedicat pe 
mongoli să organizeze asedii ale unor cetăţi sau localităţi fortificate. În 
acelaşi timp, prezenţa pe malul opus al Dunării al oştirii regale în curs de 
reunire devenea mereu mai ameninţătoare. Astfel, decizia de retragere a 
devenit inevitabilă, mongolii fiind cu siguranţă conştienţi de propria 
incapacitate de a rezista în teritoriile invadate până la venirea primăverii. 

Regele Ladislau a vizitat Transilvania la relativ scurt timp după 
retragerea invadatorilor, spre deosebire de bunicul său, Bela al IV-iea, 
despre care nu există nici o dovadă că ar mai fi făcut vreodată acest lucru 
după invazia din 1241-1242. Călătoria regelui în Transilvania a fost una 
de scurtă durată. Dacă la 8 mai 1285 Ladislau se afla încă în insula Csepel 
(Magna insula)35

, la 27 mai el era, deja, prezent la Alba Iulia36
. După alte 

aproximativ două săptămâni regele se afla însă la Hortobagy (13 iunie)37
, 

îndre~tându-se spre Zips, unde va fi prezent în a doua jumătate a lunii 
iulie3 

• Prezenţa efectivă a regelui în Transilvania a fost, aşadar, de nu mai 
mult de două săptămâni, incluzând şi timpul necesar deplasărilor prin 
interiorul provinciei. Scopul cel mai important al acestei călătorii, în care 
regele a fost însoţit, dealtfel, de voievodul Roland Borşa39 , a fost 
reprezentat, fără îndoială, de evaluarea consecinţelor invaziei mongole şi 
de răsplătirea acelora care contribuiseră la respingerea ei40

. 

33 După Ş. Papacostea, op. cit., p. 123. 
•

4 Krist6 Gy., op. cit., p. 269. 
35 RA 3358 
36 RA 3361-3363 
37 Hurtubag, RA 3364 
38 RA 3372 
39 Jak6 410 
40 DIR II. 273-274; Jak6 408. 
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Invazia din 1285 a reprezentat, pentru mongoli, un semieşec care 
s-ar fi putut cu uşurinţă transforma într-o catastrofă41 • Chiar dacă 
acceptăm mărturia neclară a lui Salimbene, potrivit căreia retragerea lui 
Nogai ar fi fost datorată unei „păci" încheiate între acesta şi regele 
Ladislau42

, nimic nu ne poate face să uităm că evenimentele din ianuarie
martie 1285 au reprezentat ultima invazie de mare anvergură întreprinsă 
de mongoli asupra Ungariei. S-ar putea considera chiar că cel mai mai 
mare succes pentru mongoli a fost tocmai retragerea lor foarte rapidă, 
realizată într-un moment în care nimic nu era încă pierdut, care le-a 
permis să evite o înfrângere iminentă şi să dea întregii campanii aspectul 
unei confruntări militare cu final nedecis. Din punct de vedere al politicii 
sud-est europene, această campanie le-a îngăduit, într-adevăr, mongolilor 
să îşi consolideze dominaţia în Balcani şi în teritoriile extracarpatice43

, 

datorită efectului de intimidare pe care invazia l-a proiectat asupra 
întregului spaţiu central şi sud-est european. După această dată, însă, 

ambele tabere se vor arăta extrem de prudente în a-şi mai încălca reciproc 
teritoriile, constatarea restabilirii echilibrului de forţe determinându-le să 
se abţină de la acţiuni de amploare. 

În ceea ce priveşte Ungaria şi Transilvania, invazia din 1285 a 
reprezentat un puternic stimulent pentru afirmarea forţelor politice locale 
şi pentru promotorii particularismului regional. Făcând dovada concretă a 
robusteţii lor militare, a eficienţei fortificaţiilor şi detaşamentelor lor 
armate, a capacităţii lor de a asigura securitatea celor aflaţi sub protecţia 
lor, diferiţii potentaţi locali şi-au extins reţeaua de susţinători şi s-au 
considerat îndreptăţiţi să îşi asume un rol sporit în guvernarea unor întinse 
regiuni ale regatului. Evenimentele din iama-primăvara anului 1285 au 
conshtmt, astfel, un puternic imbold în direcţia consolidării 

„principatelor" aristocratice, stimulând acumularea puterii politice 
regionale - sau, cel puţin, a unor segmente ale acesteia - în mâinile 
acelora care dispuneau de forţa militară efectivă. În schimb, retragerea 
rapidă a lui Nogai i-a răpit regelui Ladislau şansa pe care o avusese la 
Marchfeld şi la lacul H6d, atunci când reuşise să mobilizeze, sub 
stindardul regal, forţele armate ale baronilor şi ale nobilimii şi să triumfe 

41 Cf„ în acest sens, opinia lui V. Spinei, Moldova, p. 171: „un semieşec pentru mongoli 
/ .. ./ ei n-au mai îndrăznit să organizeze campanii de anvergură în Transilvania şi 

Ungaria, ci, cel mult, acţiuni prădalnice în regiunile de frontieră." 
42 Cf. Papacostea, op. cit., p. 124. 
43 Ş. Papacostea, loc. cit. 
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în fruntea acestora. Astfel, în conştiinţa contemporanilor, respingerea 
mongolilor a fost percepută ca o victorie a aristocraţiei şi a nobilimii 
posesoare de cetăţi, a diferitelor comunităţi libere înarmate, asupra regelui 
planând, în schimb suspiciunea unei vinovăţii legate de provocarea 
invaziei şi a existenţei unor înţelegeri secrete cu mongolii. În consecinţă, 
prestigiul regalităţii, subminat şi de propaganda pontificală, a intrat într
un proces de rapidă deteriorare, el ajungând, până la urmă, să corespundă 
întrutotul nivelului scăzut la care se situau resursele acesteia. 

Evenimentele din 1285 au avut consecinţe directe asupra 
voievozilor români din Maramureş, înnobilaţi de regele Ladislau, şi, de 
aici pornind, ecouri îndelungate în tradiţia cronicărească din Moldova. 
Potrivit cronicii lui Grigore Ureche (Simeon Dascălul), contribuţia 

românilor la victoria asupra tătarilor, într-un război purtat .într-o iarnă, „de 
la câşlegile Născutului până la lăsatul secului" (de remarcat similaritatea 
cu datarea evenimentelor din ianuarie-martie 1285), l-a determinat pe rege 
să le acorde „hotară şi ocine şi locuri de sate şi târguri/ .. ./ unde şi până 
astăzi trăiescu la Maramoroş". De asemenea, el „i-au nemişit pe toţi", 
adică i-a transformat în ,,slugi crăeşti". Surprinzând, cu un remarcabil 
spirit de pătrundere, ridicarea românilor maramureşeni la statutul nobiliar 
şi transformarea lor în servienţi regali, cronicarul moldovean nu omite să 
menţioneze faptul că acest lucru a fost posibil· doar în „loc pustii şi 

sălbatec", în regiuni nesupuse încă procesului de feudalizare, deoarece 
,,să le dea ocine în ţară <comitate> nu suferiia ... ungurii"44

. La rândul ei, 
Cronica moldo-rusă, amintind luptele purtate de „ Vladislav craiuf' cu 
tătarii pe Tisa (de identificat, foarte probabil, cu lupta de la lacul H6d, 
cumanii fiind însă substituiţi în cronică de către tătari) şi „în Ardeal ... la 
râul Mureş" (zonă în care s-au desfăşurat, în 1285, mai multe lupte 
împotriva invadatorilor45

), nu face decât să reflecte aceleaşi împrejurări 
ale anilor 1282-1285. Subliniind contribuţia la obţinerea victoriei a 
„romanilor vechi", păstrători ai „legii creştine greceşti", acest izvor 
narativ afirmă, de asemenea, că regele ,,păstra credinţa lui Hristos în 
taină, în inimă, iar după limbă şi după orânduiala crăiască era latin'.46

. 

În lumina acestor date, identificarea legendarului ,,Laslău craiul 

44 Gr. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. Minerva, Bucureşti, 1978, p. 12-14. 
45 V. d. ex. DIR II. 273-274; SzOkl IV. 2-3, care relatează lupta nobililor din Tirirnia 
împotriva unui detaşament tătăresc. 
46 P. P. Panaitescu, Cronicile slavo-române din secolul XVI culese de I. Bogdan, 
Bucureşti, 1957, p. 158-161 
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ungurescu" al vechilor cronici moldoveneşti cu Ladislau Cumanul, 
reafirmată recent de Ovidiu Pecican4~, depăşeşte stadiul ipotezelor, ea 
trebuind să fie considerată o certitudine. 

TRANSYLV ANIA AND THE 1285 MONGOL INV ASION 
Abstract 

Immediate outcome of the Ladislau IV's reprisal of the Cuman 
rebellion of 1282, the Mongol invasion of 1285 was probably designed to 
eliminate Hungary from the politica} stage of South-Eastem Europe, and 
to retaliate against the king's invasion of the territory occupied by 
Mongolians. To take Hungary by surprise, the two great Mongolian 
commanders, Nogai and Tuia Buga, decided to start their invasion in 
wintertime, in mid January. This decision tumed out to he uninspired, as 
Mongolians faced serious supply problems. The trail of the 1285 invasion 
was similar to that of the invasion of 1241. Khan Tuia Buga, accompanied 
by Russian and Lithuanian troops, seemingly entered Hungary through 
the Verecke pass, while Nogai crossed the Carpathians in the Brasov area. 
A third entry into Hungary was made through Bistriţa and Northem 

. Transylvania. 
Just as in 1241, the invaders got to the city of Pest in the first stage 

of the attack. They failed however to breach the Danube line, reinforced 
by king Bela IV's fortresses, and soon had to disperse their effectives into 
smaller parties, to facilitate supplies. These parties were ambushed by the 
noblemen's armies in eastem Hungary and Transylvania. The resistance 
the invaders were put up with in Transylvania was fierce, and the new 
fortresses, built in the second half of the 131

h century, resisted before the 
Mongolian invasion. In southern and eastem Transylvania, the Saxons, 
the Szekelys and the Romanians blocked the invaders' intrusion, in the 
first stage, and then dealt a series of relentless blows against them. Thus, 
due to the Transylvanian noblemen's and local forces' advanced 
capability to rise in arms and wage battle, the Mongolians' retreat was 
close to tuming into a complete defeat. 

47 O. Pecican, Troia, Veneţia, Roma. Studii de istoria civilizaţiei europene, Cluj-Napoca, 
1998, p. 116-117, 140, 150-151; autorul reia şi dezvoltă o ipoteză a lui B. P. Haşdeu 
(Etymologicum Magnum Romaniae, ed. Gh. Brâncuş, III, Bucureşti, 1976, p. 760). 
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From the military point of view, the 1285 invasion was half a 
failure for the Mongolians, and could have easily changed into a 
catastrophe. They managed to save the day with their hasty retreat, 
avoiding the imminent defeat and making the entire campaign seem like a 
clash with undecided outcome. Politically, however, the Mongolians 
managed to consolidate their domination in the Balkans and outer
Carpathians, due to the psychological impact of their invasion in the 
entire central eastem-European region. As far as Hungary and 
Transylvania are concemed, the 1285 invasion stimulated the aristocratic 
principalities into consolidating and enabled local warlords to build 
power. The events of 1285 directly impacted the Romanian voivodes in 
Maramureş, who received honors from king Ladislas, and echoed in the 
Moldavian chronicles. Much spoken of in the past, the identification of 
the legendary ,J_aslău the Hungarian King" of the Moldavian chronicles 
with Ladislas the Cuman, recently reasserted by Ovidiu Pecican, can now 
be considered certain. 
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RĂUFĂCĂTORI SAU ... SCHISMATICI? 
STATUTUL ORTODOCŞILOR BĂNĂŢENI ÎN JURUL 

ANULUI 1400 

ADRIAN MAGINA 

În 16 ianuarie 1400 era emis la Timişoara un act interesant care 
reflectă realităţi etnice, sociale şi religioase din Banatul aflat la cumpăna 
secolelor XIV-XV şi care permite o introspecţie în politica regalităţii 
ungare faţă de teritoriul de la sud de Mureş. Emitenţii documentului erau 
cei doi comiţi de Timiş, Nicolae Csăki şi Nicolae Marczali, oficialii şi 

toată nobilimea comitatului Arad, la care se adăugau magistraţii şi 

orăşenii din Lipova, Ladislau, prepozitul capitlului bisericii arădene 

precum şi membrii familiei nobiliare Dă.nes de Macedonia din comitatul 
Timiş. Reprezentanţii nobilimii, ai bisericii şi ai centrului urban provin în 
totalitate din Banatul de câmpie, ceea ce indică aria geografică în care 
urmau să fie impuse măsurile prevăzute de această adunare. În esenţă 
oficialii întruniţi la Timişoara prevedeau măsuri dure contra slavilor şi 

românilor care de multă vreme „fac răutăţi" (malitias) bunilor creştini 
( christicultores ), oamenilor bisericii, nobililor şi orăşenilor cărora le-au 
ars casele, le-au luat bunurile, pe mulţi ucigându-i şi făcând pagubă în 
acest fel întregii zone. În consecinţă reacţia elitelor prevedea ca 
răufăcătorii, slavi şi români (dictos malefactores Sclavos et Olahos) să fie 
prinşi, ucişi împreună cu familiile, bunurile lor luate, iar casele în care 
locuiau date pradă focului 1• Un rezumat a fost editat de către Mălyusz 
Elemer în corpusul documentar privitor la epoca lui Sigismund dar se 
pare că a trecut neobservat în istoriografia românească. Nici scrisul istoric 
maghiar nu a părut mai interesat de prevederile cuprinse în această 

diplomă. O analiză sumară de dată recentă, deşi face legătura între 
măsurile regalităţii ungare de la mijlocul secolului al XIV-lea şi 

documentul în cauză, reia un mai vechi clişeu istoriografic, 
considerându-se că setul de decizii contra românilor a avut drept scop 

1 Magyar Orszăgos Leveltăr, Dl. 92.129. A se vedea anexa. 
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disciplinarea socială a acestora şi încadrarea în tiparele juridice ale 
coroanei Sf'antului Ştefan, de care se diferenţiau prin nomadism şi un stil 
de viaţă ce periclita comunităţile agrare ungare2

. 

Situaţia descrisă de acest act pare să corespundă unei tensiuni 
sociale între două categorii ale societăţii: prima, neprivilegiată, compusă 
etnic din slavi şi români şi o a doua reprezentată de nobilimea provincială 
a Banatului. Nu avem cunoştinţă de vreo mişcare anti - nobiliară în epocă 
care să impună o asemenea reacţie. Analiza asupra cadrului general al 
vremii duce la concluzia că emiterea documentului a fost generată de o 
combinaţie de factori atât politici cât şi confesionali. Este transpunerea de 
facto în mentalul elitei nobiliare, a unei imagini a alterităţii religioase 
venită dinspre lumea catolică înspre ortodoxie cu relevanţă asupra statului 
juridic şi politic al „schismaticilor" . într-un stat catolic. Actul emis la 
Timişoara se încadrează într-un program mai vast coordonat de Sf'antul 
Scaun şi promovat de elita politică ungară ce viza eliminarea ortodoxiei 
şi pe cât posibil acesteia integrarea în arealul christianitas - ului prin 
convertirea populaţiei răsăritene3 . 

Casa de Anjou, ce ajunge pe tronul ungar la începutul secolului al 
XIV-iea, s-a erijat în susţinerea acestei linii directoare în politica 
religioasă a regatului. Iniţierea acestui demers se leagă de persoana 
regelui Ludovic cel Mare de Anjou (1342-1382), primul pas fiind făcut 
începând cu anii 1365 - 1366, în contextul ofensivei politico-militare 
contra teritoriilor sud-dunărene. Măsurile regale pot fi urmărite pe două 
paliere: pe de o parte decretele restrictive vizându-i pe ortodocşi - din 
postura lor de schismatici, iar pe de alta sprijinul oferit cu generozitate 
instituţiilor şi ordinelor monastice catolice în efortul propagandistic şi de 
convertire în rândul aceloraşi schismatici4

• 

Decretul din 28 iunie 1366 este emblematic pentru politica regală 
vizându-i pe români ca grup etnic dar, surprinzător, nu regăsim nicăieri 
impuneri de natură confesională. Privilegiul regal, emis la cerea nobilimii 

2 Istvan Petrovics, Romanians and Hungarians in the Danube - Tisa -Mureş area, în 
„Melanges d'histoire generale. Nouvelle serie. Stephen tl1e Great, Mathias Corvinus and 
their time", Cluj-Napoca - Szeged, 2008, p. 200-201. 
3 Detalii la Şerban Papacostea, Întemeierea Ţării Româneşti şi a Moldovei şi românii din 
Transilvania: un nou izvor, în volumul Geneza statului în evul mediu românesc, C.luj
Napoca, 1988, p. 76-96. 
4 Idem, Întregiri la cunoaşterea vieţii bisericeşti a românilor în evul mediu (secolul 
XIV), în acelaşi volum p. 207-210; Viorel Achim, Catolicismul în Banatul medieval, în 
„Revista istorică'', nr. 1-2, 1996, p. 43-46. 
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transilvane, are conotaţii de natură politică conţinând restricţii în privinţa 
ascensiuni sociale a cnezimii româneşti, în lipsa actului scris şi 

promovând un nou concept juridic care asocia pe românii din 
Transilvania cu noţiunea de răufăcători (malefactores) . Această ultimă 
inovaţie o regăsim şi în actul nobilimii bănăţene din 1400 cu extensia 
prevederilor asupra slavilor, creionând de fapt imaginea schismaticului 
prin transferul conceptului din planul etnic înspre cel religios, dat de 
construcţia antitetică christicultores (catolici) - malefactores (ortodocşii 
indiferent de coloratura etnică). Transferul conceptual este vizibil în opera 
vicarului catolic al Bosniei, franciscanul Bartolomeu de Alverna, al cărui 
limbaj virulent nu diferă foarte mult de al documentelor regale. În 
viziunea sa toate răutăţile contra creştinilor, din nou bunii creştini în 
opoziţie cu răufăcătorii (malefactores), vor înceta în momentul extirpării 
schismei din regat6

. 

Situaţia Banatului este una deosebită şi comportă anumite trăsături 
specifice datorită statutului de provincie de frontieră. Este ca o placă 
turnantă între teritoriile sud - slave, Ţara Românească şi teritoriile 
coroanei ungare, aici intersectându-se aria de civilizaţie latină cu cea 
răsăriteană de factură slavo-bizantină. Teritoriul de la sud de Mureş este 
singurul din regat, unde avem certitudinea, până în stadiul actual al 
cercetărilor, că s-au aplicat hotărârile regale. Este vorba de două 

documente izvorâte din cancelaria aceluiaşi rege în 1366 care au în mod 
clar un caracter confesional anti-răsăritean. Ele sunt parte a vastului 
program politic, militar şi religios promovat de regalitatea ungară, ce avea 
în vedere spaţiul central şi sud-est european, inclusiv cele două ţări 

române. Istoriografia românească plasează toate diplomele anului 1366 
într-o relaţie conexă dar când e vorba de a evidenţia persecuţia religioasă 
se face apel la cele două care privesc Banatul. Primul dintre acte7

, la fel ca 
şi în cazul privilegiului solemn menţionat mai devreme, vizează categoria 
elitară a societăţii româneşti din Banatul de munte. Există însă o diferenţă 
majoră în cazul bănăţean, o prevedere ce condiţionează posesia asupra 

5 Ioan Aurel Pop, Un privilegiu regal solemn de la 1366 şi implicaţiile sale, în 
„Medievalia Transilvanica", I, nr. 1-2, 1997, p. 69-84. 
6 • . 
Ş. Papacostea, Inteme1erea .. . , p. 94-95. 

7 Eusebius Ferrnendiin, Acta Bosnae potissimum ecclesiastica 925-1752, Zagreb, 1892, 
p. 127-130; Ioan Dimitrie Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria 
mitropoliei Banatului, voi. I, Timişoara, 1980, p. 85-88 (textul latin), p. 88-90 (traducere 
românească); în continuare DIMB. 
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pământului şi implicit starea socială, de apartenenţa la catolicism. 
Documentul original nu s-a păstrat, există însă o reluare târzie din 1428, 
de la Sigismund de Luxemburg care reiterează măsura luată de Ludovic 
de Anjou, ceea ce dovedeşte continuitatea unui astfel de demers în cazul 
teritoriului dintre Dunăre - Mureş şi Tisa. Nici data sa nu este sigură fiind 
plasat conjunctural de istoriografie în anul amintit, prin analogia cu 
celelalte documente emise de rege care vizează ortodoxia8

. Condiţionarea 
respectivă a spart blocul ortodox, elita românească din Banat preferând 
defecţiunea confesională în favoarea catolicismului şi prin aceasta accesul 
în categoria nobiliară a regatului. Procesul început în a doua jumătate a 
secolului al XIV-iea va fi definitiv spre sîarşitul veacului următor, 

revenirea la opţiunea răsăriteană fiind condamnată şi atrăgând după sine 
excluderea din categoria nobiliară potrivit dreptului instituit în secolul 
anterior9

. Cel de-al doilea document este din 20 iulie 1366 fiind emis de 
regele Ludovic în timpul şederii sale la Lipova10

, şi el prevede ca nobilii 
şi orăşenii comitatelor Cuvin şi Caraş, să prindă şi să reţină preoţii slavi 
sau schismatici (Sclavos sive schismaticos) împreună cu familiile lor şi să 
îi predea comitelui Benedict Himfy, urmând ca suveranul să le decidă 
soarta la o dată ulterioară. Este continuarea firească a măsurilor prevăzute 
în celelalte acte din acelaşi, de data aceasta fiind vizată destructurarea 
instituţională a bisericii răsăritene. Lipsită de corpul sacerdotal necesar 
care să oficieze serviciile divine, populaţia ortodoxă devenea o ţintă facilă 
în programul de convertire iniţiat de ordinele regulare catolice. Din nou 
frapează asemănarea acestui document cu cel din 1400 şi de această dată 
elita nobiliară bănăţeană şi orăşenimea fiind cele care urmau să transpună 
de facto hotărârea regală, adică tocmai acele categorii pentru care 
catolicismul era opţiunea confesională. Mult mai greu este de lămurit cine 
erau slavii şi preoţii slavi prezenţi în text, situaţie valabilă şi în cazul 
documentului emis la Timişoara 44 de ani mai târziu. S-au propus diferite 
variante printre care ereticii bogomili sau diferite elemente etnice de 
genul caraşovenilor, stabiliţi în câteva localităţi rurale de pe valea 
Caraşului. Ambele documente sunt suficient de clare că este vorba de o 
populaţie slavă ortodoxă, păstorită de preoţii de aceeaşi etnie. Cel mai 
probabil sub denumirea generică de Sclavos ascund diverse populaţii sud
slave, sârbi, bulgari chiar şi ereticii bosniaci aşa cum apar în opera 

8 V. Achim, op. cit„ p. 45; Ş. Papacostea, Întemeierea„„ p. 86-87. 
9 V. Achim, op. cit, p. 46, 48-50. 
10 DIMB, I, p. 73-74. 
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misionarului franciscan amintit. Formula uzitată pentru a-i indica pe 
schismatici parcă este uneori desprinsă din documentele analizate, 
Sclavos et Valachos, deşi zelosul franciscan cunoaşte bine toate popoarele 
ortodoxe înşirându-le cu numele: Rascianos, Bosnenses, Bulgaros. Fără 
îndoială Bartolomeu de Alverna dă o conotaţie etnică celor doi termeni, 
popoarele vorbitoare de limbă slavă pe o parte şi latinofonii; români, pe 
de alta uniţi doar prin aderenţa la schismă. Ceea ce este foarte interesant e 
faptul că el contestă preoţii ortodocşi aflaţi în aria lui de jurisdicţie, ca 
nefiind canonic consacraţi. Mai mult călugării greci care îl însoţesc pe 
împăratul bizantin în călătoria sa prin Banat în 1365-1366 aprobă 

măsurile regale, contestând de asemenea canonicitatea preoţilor slavi 
întâlniţi acolo 11

. De ce în cazul Banatului regalitatea a considerat necesare 
restricţiile confesionale, de vreme ce în Transilvania sunt suficiente 
condiţionările sociale? 

Explicaţia trebuie căutată în faptul că sub sintagma de Sclavos 
sacerdotes se ascunde de fapt ierarhia bisericească sârbă. Din punct de 
vedere instituţional încă din secolul al Xi-lea spaţiul bănăţean a fost a fost 
arondat episcopiilor de Branieevo şi Belgrad care deţineau castre 
episcopale între Dunăre şi Mureş, toată structura fiind coordonată de către 
arhiepiscopia de Ohrida12

. După constituirea bisericii sârbe în jurul 
nucleului politic al dinastiei Nemanizilor, episcopiile amintite au început 
să graviteze spre noua realitate religioasă. Zona limitrofă Dunării devine 
una misionară pentru noua biserică, unde, potrivit tradiţiei, legendarul Sf. 
Sava ar fi întemeiat câteva mănăstiri pe Clisură încă din secolul al XIII
lea, cu acordul regalităţii arpadiene13

. 

În secolul al XIV-iea statul sârb ajunge la apogeu în timpul lui 
Ştefan Duşan, care în 1346 se încoronează drept ţar. Printr-un gest politic, 
el ridică biserica sârbă obedientă arhiepiscopiei de Ohrida şi implicit 
scaunului patriarhal constantinopolitan, la rangul de Patriarhie cu sediul la 
lpek/Pec. Apărută fără acceptul Patriarhiei ecumenice, şi în 
neconcordanţă cu legile canonice, asupra suveranului şi bisericii sârbe a 
fost aruncată anatema. De abia în 1375 cneazul Lazăr trimite o delegaţie 

11 „Bene fecit rex baptizare istos sclavos, quia nec Graecam nec Rornanam formam 
sequuntur ... "Ş. Papacostea, Întemeierea ... , p. 93. 
12 Dumitru Ţeicu, Banatul Montan în Evul Mediu, Timişoara, 1998, p. 460. 
13 BttKeHTMe JlMywTMHa, KpamKaR noebcm o 06u,ţe:J1CumeJ1HOMb MOHacmb1pb Mecu11b, 
Buda, 1798; Pa)locnaa rpy11n, J(yXOBHU :JICUBOm ' în „BojBOJlMHa", voi. I, Novi Sad, 
1939, p. 337. 
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la Constantinopol pentru a soluţiona problema autocefaliei bisericii 
sârbeşti şi ridicarea anatemei 14

• De la constituirea sa în 1346 şi până la 
desfiinţarea ei în 1459 sau 1463, Patriarhia sârbească s-a aflat în conflict 
cu cea ecumenică de la Constantinopol, care nu i-a recunoscut această 
calitate. Ierarhii sârbi nu au fost incomodaţi de acest aspect, pentru că 
având sprijinul braţului secular, şi-au arogat titlul de patriarhi ai sârbilor 
şi grecilor, ceea ce a condus spre o biserică ortodoxă concurentă în 
Balcani Patriarhiei ecumenice15

• Începând cu epoca ţarului Duşan 
ortodoxia sârbă îşi impune preeminenţa jurisdicţională asupra fostelor 
teritorii controlate de Ohrida printre care şi Banatul. În secolul următor 
această tradiţie deja instituită a subordonării ierarhice a teritoriilor sudice 
ale regatului maghiar faţă episcopiile din Branicevo, Belgrad şi Backa, va 
duce la crearea unei eparhii sârbeşti pentru adepţii bisericii răsăritene din 
spaţiul politic ungar şi la constituirea unor dieceze independente16

• În 
acest context trebuie plasată aserţiunea împăratului bizantin şi a clericilor 
greci cu privire la ne-canonicitatea preoţilor slavi aflaţi în aria de 
jurisdicţie a unei biserici ortodoxe a cărei autoritate nu era recunoscută. 
Călătoria împăratului bizantin viza şi acea unitas fidei, o împăcare cu 
lumea catolică, ceea ce a făcut şi mai odioasă ortodoxia găsită în Banat, 
care arondată structurilor eclesiastice sârbeşti era în acest fel lipsită de 
legitimitate şi prea puţin dispusă la concesii şi unire. 

Acţiunile anti-ortodoxe ale lui Ludovic de Anjou loveau într-o 
biserică nelegitimă şi erau susţinute la nivelul discursului de singura 
autoritate răsăriteană recunoscută în lumea catolică. Autocefalia 
structurilor bisericii sârbeşti, indiferent de etnia credincioşilor din 
subordine, oferea posibilitatea asocierii cu erezia atât pentru catolici cât şi 
pentru instituţia patriarhală ortodoxă, de aici şi duritatea măsurilor regale. 
Efortul regal s-a desfăşurat în paralel pe un al doilea plan, prin 
propaganda catolică în rândul populaţiei schismatice, misiune ce a fost 
asumată de către ordinul franciscan din vicariatul Bosniei. La nivelul 
teritoriului bănăţean funcţionau conventurile de la Severin, Orşova, Sebeş 
(Caransebeş), Chery şi Kevesd (Cuieşti) în custodia Bulgariei şi cele de la 
Keve (Kovin), Haram, Armeniş în custodia Kovinului. Dispunerea lor 

14 P. rpy11h, flenKa nampujapuwja, în „Hapo.11.Ha EHUKJIOne.11.11ja cpncKo-xpBaTCKO
CJJOBeHa"!Ka'', vol. III, Zagreb, 1928, p. 371-373. 
15 Ladislas Hadrovics, le peuple serbe et son eglise sous la domination turque, Paris, 
1947, p. 39-42. 
16 P. rpy11h,,l(yxoBHU :JICUBOm, p. 335-346. 
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geografică pe culoarul Timiş-Cerna şi valea Dunării indică încercarea de a 
controla cele două mari artere de comunicaţie limitrofe bazinului 
dunărean17 • Succesul misionar a fost de mică amploare în rândul 
majorităţii ortodoxe fiind evident doar în rândul elitelor nobiliare. 
Acordând arhidiaconatul Sebeşului unui solicitant în 1409, la o jumătate 
de veac de la iniţierea efortului misionar, antipapa Alexandru V 
recunoştea caracterul ortodox al regiunii18

. 

Revenind la actul prezentat la începutul studiului, el apare izvorât 
dintr-o continuare firească a măsurilor precedente. De data aceasta 
programul este conceput de către nobilime ca reacţie la evenimentele din 
a doua jumătate a veacului al XIV-lea. Moartea regelui Ludovic cel Mare 
în anul 1382 a marcat sf'arşitul unei ere pentru Regatul Ungar"' Pe plan 
intern regatul intră în criză datorită confruntărilor între diferitele facţiuni 
nobiliare pentru controlul asupra tronului. S-a iscat un război civil între 
diverse partide nobiliare pro şi contra regelui Sigismund de Luxemburg, 
război prelungit cu intermitenţe până la începutul veacului al XV-lea19

• 

Perioada critică a conflictului s-a desfăşurat în ultimele două decenii ale 
secolului al XIV-lea. În luptele dintre facţiunile nobiliare au intervenit 
românii şi slavii bănăţeni, susţinând partida adversă regelui, fiind înfrânţi 
în 1387 în lupta din zona Beregsăului20 • Disputele de acest gen în care au 
fost implicaţi ortodocşii au generat o stare de insecuritate care e posibil să 
fi provocat reacţia nobiliară. 

La dificila problemă internă a regatului se adaugă şi presiunea 
externă, venită dinspre otomani. Până în 1389 statul sârb a împiedicat 
înaintarea otomană către teritoriul ungar. După înfrângerea de la 
Kossovopolje, teritoriul sârbesc intră în sfera de influenţă a Semilunii, 
fiind deschis drumul spre fruntariile ungare. În 1389 are loc un prim atac 
contra teritoriilor de sud ale Regatului, în care se încadra şi Banatul. După 
această dată, campaniile otomane se succed cu regularitate, aproape anual 

17 D. Ţeicu, Geografia eclesiastică a Banatului în Evul Mediu, Cluj-Napoca, 2007, 
passim; Idem, Banatul Montan„„p. 465; V. Achim, op. cit„ p. 43. 
18 Ibidem. · 
19 O bună prezentare a instabilităţii politice din Ungaria acelei perioade în sinteza lui Păl 
Engel, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale, Cluj-Napoca, 2006, p. 222-
235. 
20 Pesty Frigyes, Oklevelek Temesmegye es Temesvarwiros tortenetehez, ed. Ortvay 
Tivadar, vol. I, Bratislava, 1896, p. 150-151; Victor Motogna, Banatul în veacul al XIV
/ea (Epoca Angevinilor), în „Banatul de altădată. Studii istorice", vol. I, Timişoara, 
1944, p. 320. 
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fiind devastate zonele bănăţene, alături de turci participând şi noii lor 
aliaţi, sârbii. Există posibilitatea ca o parte din populaţia locală să se fi 
raliat acestor raiduri din considerente sociale, confesionale sau pur şi 

simplu datorită posibilităţilor de jaf 1• Nobilimea bănăţeană a avut de 
suferit direct în urma situaţiei politice de la finalul secolului. Implicarea 
„schismaticilor" în evenimente a dus la reactivarea vechilor măsuri anti
ortodoxe. Cum exista deja de pe vremea lui Ludovic un consens între rege 
şi nobilime în astfel de situaţii, şi datorită lipsei regelui din zonă, acesta 
din urmă a luat iniţiativa în spiritul deciziilor anterioare. Actul din 1400 
surprinde impactul diplomelor regale în mediul nobiliar, dispus să elimine 
schisma şi datorită divergenţelor de natură etnică şi socială. Este 
deocamdată singurul caz cunoscut când o astfel de atitudine este 
promovată fără concursul regalităţii, dar care la nivelul discursului are 
aceeaşi valoare juridică prin implicarea adevăraţilor locuitori ai regatului: 
categoriile privilegiate social, legate confesional prin apartenenţa la 
catolicism şi diferenţiate etnic de ortodocşi, care sunt incluşi în această 
schemă în antiteză prin termenul de malefactores. Nu cunoaştem urmările 
imediate ale documentului. Victoria definitivă a regelui contra 
adversarilor interni, a detensionat situaţia existentă, eforturile tuturor 
categoriilor sociale fiind concentrate la stoparea raidurilor turceşti. Cel 
mai probabil hotărârile de la Timişoara nu au ajuns să fie puse în practică 
niciodată sau cel puţin nu au lăsat urme vizibile în deceniile care au 
urmat. 

Reiterarea măsurilor monarhului angevin în 5 decembrie 1428 de 
către Sigismund de Luxemburg, are în vedere categoria socială pentru 
care catolicismul devenise o obligaţie confesională. Actul e îndreptat 
împotriva acelor nobili care se menţin în schismă şi protejează preoţii 

ortodocşi. Atitudinea negativă la adresa clerului răsăritean se reduce doar 
la interdicţia de a interacţiona cu convertiţii sau bunii catolici, precauţie 
necesară pentru că erau destui care odată intraţi în contact cu schisma au 
rămas ataşaţi ei. Sunt şi măsuri de disciplinare la adresa catolicilor dispuşi 
la conversia religioasă în varianta răsăriteană, care ar fi depăşit astfel 
normele juridice uz, fiind pasibili de asimilarea cu ereticii22

• Ieşirea 
corpului sacerdotal de confesiune răsăriteană de sub incidenţa legislaţiei 

21 Într-un act din 1396 alături de turci şi 5'lrbi, apar menţionate: „aliarum cismaticarum 
nationum .. " care au ars, au devastat şi a.u capturat numeroşi locuitori din comitatele 
Timiş şi Caraş, Pesty F„ Oklevelek ... , p. 264-265. 
22 E. Fennend.Zin, op.cit., p. 127-130; DIMB, p. 85-90. 
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dure instituite în secolul anterior trebuie căutată în situaţia politică din 
prima jumătate a secolului al XV-iea. Sub impactul otoman o mare parte a 
elitei dar şi a populaţiei sârbeşti a emigrat în Ungaria unde, datorită 

rosturilor militare, a obţinut privilegii de natură socială şi confesională. În 
30 noiembrie 1428, cu o săptămână înainte diploma ce menţinea viabilă 
condiţionarea confesională pentru elitele româneşti, Sigismund a emis în 
aceeaşi locaţie - Caransebeş - un alt document prin care ceda ius 
patronatus regium sârbilor din Kovin, prin aceasta însemnând şi dreptul 
de a-şi alege preoţii, care urmau să fie confirmaţi de episcopul diecezan, 
considerat a fi cel de Branicevo sau Belgrad23

. Recunoaşterea structurilor 
ortodoxe sârbe, inclusiv a jurisdicţiei asupra Banatului a unuia din cele 
două centre episcopale, confirmarea periodică a privilegiilor sârbeşti, 

implicarea familiilor Brankovic şi Jaksic în susţinerea ortodoxiei şi 

tentativele de unire de după conciliul de la Ferrara - Florenţa24 au 
determinat o modificare a statutului confesiunii răsăritene din Ungaria 
ieşită de sub incidenţa persecuţiei, fapt observabil prin extensia 
instituţională şi vivacitatea religioasă a secolului următor. 

23 P. fpy1d't,,LzyxoBHU :>1CuBom, p. 343-344; 346. 
24 HnapHOH 3epeMCKH, CpncKu MaHacmupu y EaHamy, Sremski Karlovci, 1907, passim; 
M. Diaconescu, Les implications confessionelles du Concile de Florence, în ,,Medievalia 
Transilvanica", I, nr. 1-2, 1997, p. 38-41. 
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ANEXĂ: 

16 ianuarie 1400, Timişoara 

Comiţii de Timiş, oficialii şi nobilimea comitatului Arad, împreună cu 
autorităţile orăşeneşti din Lipova şi cu Ladislau prepozitul bisericii 
arădene, din cauza nenumăratelor silnicii făcute persoanelor nobile, 
oamenilor bisericii şi bunilor creştini de către răufăcătorii slavi şi 

români, hotărăsc ca aceşti răufăcători să fie prinşi şi ucişi iar casele în 
care locuiau date pradă focului. 

Original: Magyar Orszăgos Leveltăr, Dl. 92.129, hârtie, sub text se 
păstrează patru peceţi închidere integral (de la stânga la dreapta poziţiile 
1, 2, 3 şi 5), una este căzută (poziţia 7) şi alte trei locuri goale pentru 
peceţi, doar cu iscăliturile emitenţilor (poziţiile 4, 6, 8). 
Iscălituri de la stânga la dreapta: deasupra celei de a doua peceţi: Mychael 
Pauli Lachk; la a patra poziţie loc gol, scris deasupra: Sigillum Orodiensis 
prepositi salva sua conscientia iar dedesubt: Sigillum capituli Orodiensis 
salva conscientia ipsorum consensus noster eomodo ut fiat iuridice; la a 
şasea poziţie loc gol şi scris deasupra: Dominorum de Machadonya; la 
poziţia 7 scris deasupra peceţii căzute: Sigillum Johannis magistri; la 
poziţia 8 loc gol şi scris deasupra: Sigillum civitatis de Lippa. 
Regest: Mălyusz Elemer, Zsigmondkori okleveltar, vol. II/l (1400-1406), 
Budapesta, 1958, nr. 25. 

Nos uterque Nicolaus filii Stephani comites Themesienses et 
iudices Cumanorum, item Johannes filius Petri de Almus in persona viri 
magnifici domini Stybory vayvode Transsilvani et comitis de Zolnuk, 
castellanis castri Solmus ac vicecomes comitatus Orodiensis, item 
magistri Michael filius Pauli de Kerekeghaz ac Petrus filius Pousse de 
Zevdi, necnon Nicolaus filius Petri, Andreas filius Johannis ac Symon 
filius Danch de Macedonia, universique nobiles dicti comitatus 
Orodiensis et judex jurati cives universique hospites civitatis Lippaensis, 
memorie commendamus, quod quia Sclavi Olahique perfidi huius 
provincie et aliarum circumiacentium habitatores in ipsorum malitia et 
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severitate tantum sunt inducati, quod iam a multis temporibus citra per 
ipsorum malitias fere omnes christicultores, tam videlicet ecclesiasticas 
personas, quam etiam nobiles viros videlicet et dominas , aliosque et alias 
cives et hospites ac honestas dominas inpediverunt, turbaverunt et 
dehonestaverunt, multos et multas ex ipsis interficiendo, dominas 
honestas dehonestando omniaque bona ipsorum mobilia deportando, 
domos et villas comburrendo in detrimentum totius huius comitatus et 
aliorum circumiacentium hominum et habitatorum valde grande. Ideo nos 
unanimi maturoque consilio prehabito de consensu et bona voluntate 
honorabilis viri domini Ladislai prepositi et capituli ecclesie Orodiensis 
ad extirpandum de nostri medio dictos malefactores Sclavos et Olachos 
dictum Johannem filium Petri castellanum de Solmus ac vicecomitem 
Orodiensem, item dictum magistrum Michaelem filium Pauli de 
Kerekeghaz, necnon prefatum magistrum Petrum filium Pousse de Zeudi 
prefecimus et const1tu1mus, dantes ipsis potestatem et plenam 
auctoritatem, ut ipsi simul vel divisim ubicunque et in cuiuscunque 
possessionibus seu tenutis dictos malefactores Sclavos vel Olachos scire 
poterint, possint et habeant auctoritatem dictos malefactores Sclavos et 
Olachos captivandi, interficiendi, ipsorumque uxores, filios, filias, 
bonaque universa deportandi et ipsorum habitacula seu domos igne 
comburrendi, presentium litterarum nostris sigillis consignatarum 
mediante testimonio ad hec emanatarum. Datum in Themesvar, feria sexta 
proxima post octavas festi Epiphaniarum Domini, anno eiusdem 
millesimo quadrigentesimo. 

Magyar Orszăgos Leveltăr, Dl. 92.129 
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BANATUL ŞI BIZANŢUL 
(considerente istorice) 

VASILE V. MUNTEAN 

În actuala eboşă diacronică vom înfăţişa relaţiile bizantino
banatice începând cu răscrucea secolelor IV - V, când de facto debutează 
istoria împărăţiei cu centrul pe Bosfor, în urma divizării (în 395) a 
Imperiului Roman, partea răsăriteană a lui dăinuind politic până la 1453, 
iar ca spirit şi după această dată, prin acel „Bizanţ după Bizanţ'', conform 
renumitei sintagme a lui Nicolae Iorga. 

Întâi de toate, este de remarcat că materialele arheologice, piesele 
paleocreştine descoperite îndeosebi în ultimele decade, sunt destul de 
concludente în privinţa difuzării „religiei iubirii" în rândul localnicilor1

• 

Arheologia, deci, suplineşte într-o măsură acceptabilă informaţiile literare 
de acest tip, care sunt - nu o dată - prea sumare, ba chiar lacunare, de 
aceea se recomandă multă circumspecţie în explicarea unui eveniment sau 
altul. Cu toate că în noul tratat academic de Istorie a Românilor se 
apreciază că teza mai veche potrivit căreia Sf. Niceta, episcopul daco
roman (din 367) al remesianei (cca. 340 - 420) ar fi predicat şi în nordul 
Dunării, nu se mai poate susţine2 , sunt însă câteva fapte ce contrazic acest 
punct de vedere, venind în sprijinul ideii că - dacă nu Niceta în persoană 
- atunci ucenici de-ai săi au binevestit creştinismul şi în stânga fluviului. 
În primul rând, ştirea dată de amicul sfântului Niceta Remesianul este 
suficient de limpede, Paulin de Nola scriind (în jurul anului 400) că înspre 
prietenul său aleargă ambii daci: şi agricultorul din Dacia Mediterranea, şi 
pileatul din Dacia Ripensis („ ... currunt et uterque Dacus, qui eolit terrae 
medio vel ille divitis multo bove pilleatus accola ripae")3

; ultima Dacie se 

1 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1977, p. 24 şi urm.; A. 
Bejan, Banatul în secolele IV-XII, Timişoara, 1995, passim; Doina Benea, Dacia sud
vestică în secolele III-IV, Timişoara, 1999, p. 53 sq.; N. Dănilă, Daco-Romania 
Christiana, Bucureşti, 2001, p. 27-44. 
2 Istoria Românilor, II, Bucureşti, 2001, p. 599. 
3 Fontea Historiae Daco-Romane, Bucureşti, 2001, p. 27-44. 
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întindea şi pe malul stâng al Dunării4 . În al doilea rând, amintirea 
vestitului misionar sud-dunărean se păstrează până şi în unele colinde 
româneşti5 , lucru sugestiv. În fine, să nu uităm că Danubiul, obişnuit, n-a 
constituit ii/o tempore un hotar insurmontabil, ci dimpotrivă. 

În orice caz, în iradierea creştinătăţii în regiunea bănăţeană un rol 
nu mic - cum s-a accentuat de herodoţi - l-au jucat şi eparhiile sud
danubiene Singidunum, Aquae, Sirmium et alia. 

Demnă de semnalat este, la fel, solia constantinopolitană din 448, 
venind din sudul Dunării (Niş etc.) şi îndreptată către Curtea lui Attila şi 
care a traversat Banatul; unul din membrii ambasadei, Priscus Panites, a 
reţinut - ca istoriograf - şi numele Timişului nostru sub apelativul 
denaturat de Tifisas6

. Alt hidronim, specificat sub forma „Drencon"7
, până 

în prezent nu a putut fi identificat în mod satisfăcător. Acelaşi Priscus din 
Panin n-a uitat să insereze în însemnările sale termenul moştenit, dacicul 
miecl, pe care l-am regăsit în al XVII-lea veac, la Timişoara, în notele de 
călătorie ale otomanului Evliya Celebi9

. Tot retorul trac Priscus sublinia 
faptul că locuitorii Banatului epichorioi, adică aborigeni, comunicau prin 
limba ausonilor, „Romana rustica"10

• În plus, investigaţii mai noi ne 
încredinţează că moneda Imperiului Roman de Răsărit, ulterior bizantin, a 
circulat - cu intensităţi diferite de la o epocă la alta - şi în arealul 
Banatului, ceea ce denotă contacte cu lumea balcano-bizantină 11

• 

Un reviriment spiritual are loc realmente în „secolul iustinian" (al 
VI-lea). Sub jurisdicţia arhiepiscopiei Justiniana Prima - cu sediul 
localizabil la Caricin Grad (nu Granzigrad)12 

- intra şi o făşie de-a lungul 

4 Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1976, p. 221. 
5 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. 2, tom I, Bucureşti, 1991; V. 
Barbu, în Enciclopedia civilizaţiei romane (coord. D. Tudor), Bucureşti, 1982, p. 538. 
6 Fontes .. . , p. 260. 
7 Ibidem, p. 282. Alţi autori (precum Mircea Mara, Banatul între sec. IV-IX. Timişoara, 
2004, p. 15) consideră că e vorba de Bega sau Mureş, ceea ce e puţin probabil. 
8 Fontes .. „ p. 261. 
9 V. V. Muntean, Contribuţii la istoria Banatului, Timişoara, 1990, p. 115. 
10 Idem, Exegeze istorice şi teologice, Timişoara 2005, p. 74. 
11 Ana-Maria Velter, Transilvania în secolele V-Xll, Bucureşti, 2002, passim; Ernest 
Oberlander-Târnoveanu, From the Late Antiquitz to the Early Middle Ages - The 
Byzantine Coins in the Territories of the lron Gates of the Danube, în „Etudes 
Byzantines et Post-byzantines", IV, Iaşi, 2001, p. 35 şi unn. 
12 D. Banea, op. cit., p. 146. A se vedea - pentru comentariu şi precizări - I. D. Suciu, R. 
Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, I, Timişoara, 
1981, p. 19-20. 
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Istrului, mai largă în Banat; avem în vedere cele două cetăţi episcopale13 
-

nu parohii de rând 14 
- Litterata (vechea Lederata, azi Planca Nouă) şi 

recidiva (recte: Arcidava = Vărădia, jud. Caraş-Severin). Aşadar, se 
justifică descoperirea unor cruci bizantine - simple şi relicvare -, databile 
în sec. VI-VII, majoritatea revenind din sudul bănăţean (de pe amândouă 
malurile fluviului) 15

• În genere, obiectele creştine - sau „creştinate" - din 
veacurile II-VII, din zona bănăţeană, nu pot fi atribuite migratorilor, ci 
numai populaţiei autohtone romanizate, constant majoritară în timp, 
Banatul dovedindu-se şi el „ţară românească", o mai mică Valahie, cum 
de altfel întreg spaţiul nord-dunărean era numit „Balak" în Geografia 
armeanului Anania Şirakaţi, vieţuitor în sec. VII. 16 

Evident, interesează mai puţin - din această perioadă - conflictele 
războinice dintre împărăţia bizantină şi năvălitori, care nu de puţine ori au 
avut ca arenă de desfăşurare meleagurile bănăţene. În schimb, vom arăta 
că episcopul Ursus (participant la Sinodul VII ecumenic de la Niceea, din 
787) nu arhipăstorea în Banat17

), ci pe coasta dalmată18 şi că în sudul 
Banatului, înspre Dunăre (după toate probabilităţile), fiinţa o mănăstire -
(Tosani sau Rosani) - care a primit donaţii de la voievodul local Glad 
(trăitor în jurul anului 900) ~i de la Manuel: „quondam Glado et Manuele 
monasterio vestro collatis"1 

• Pe al doilea binefăcător l-am identificat cu 
Manuel I Comnenul (1143 - 1180) care şi personal a trecut prin aceste 

13 Em. Popescu, Christianitas daco - Romana, Bucureşti, 1994, p. 211; D. Benea, op. 
cit., p. 144; V. Mărculeţ (Justinianus I - caesar roman şi suveran creştin, Mediaş, 2007, 
f,· 106) vorbeşte şi dânsul de recidiva, dar nu o identifică. 

4 Al. Madgearu, The Church Organization at the Lower Danube between 97 I and I 020, 
în „Etudes Byz. et Post/Byzantines" (cit.), p. 84. · 
15 V. V. Muntean, Contribuţii ... , p. 52 (cu indicaţii bibliografice). 
16 Ibidem, p. 65-66 (cu comentarii şi bibliografie). Geografia în cauză a fost atriquită 
eronat lui Moise chorenaţi, cf. V. Spinei, Realităţi etnice şi politice în Moldova 
meridională în secolele X-XIII. Români şi turanici, Iaşi, 1985, p. 57; „The Oxford 
Dictionary of Byzantium" (ed. şef Al. Kajdan), I, New York - Oxford, 1991, p. 84. Să se 
vadă şi N. Dănilă, op. cit., p. 37 şi urm.; Idem, Elemente bizantine în viaţa populaţiei 
autohtone din Banat şi Transilvania în sec. VII-XIII, în „Mitropolia Banatului", 11-12 I 
1984, p. 707-725 (şi pentru răstimpul ulterior). 
17 P. Bona, Episcopia Caransebeşului, Timişoara, 2006, p. 18. 
18 J. Darrouze, Listes episcopales du Concile de Nicee (787), „Revue des Etudes 
Byzantines", XXXIII, 1975, p. 24 şi urm. 
19 E. Glilck, Cu privire la istoricul părţilor arădene în epoca voievodatului lui Ahtum, în 
„Studii privind istoria Aradului'', Bucureşti, 1980, p. 126 şi 147 (n. 83). 
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locuri, în campaniile sale antimaghiare. 20 Aflarea unor tezaure monetare 
din vremea „occidentalistului" Manuel - şi nu numai a sa - indică nu doar 
linia operaţiilor militare, ci şi prezenţa vremelnică a unor garnizoane în 
Banat. 

Nu demult am descoperit şi interpretat un text grecesc, aparţinând 
patriarhului ecumenic Mihail Anchialos din sec. XII, ce trece în revistă 
bravurile ostăşeşti ale aceluiaşi Manuil I şi totodată semnalează - în 
manieră arhaizantă - existenţa dacilor (Dakes), în care noi vedem în 
special pe românii de la Dunărea bănăţeană.21 • Tatăl lui Manuel, Ioan al 
II-iea Comnen, mai timpuriu - în anul 1128 - zăgăzuise un atac unguresc 
în apropierea Belgradului, expediţia lui Ioan II va străbate Banatul. 

Neîndoielnic, politica activă a Bizanţului, în veacurile XI-XII, pe 
linia Istrului, a facilitat şi unele schimburi economice şi culturale în 
spaţiul sud-est european22

. Astfel, geograful arab Edrisi din sec. XII 
relatează că negustori „greci" (bizantini) făceau comerţ în zona 
bănăţeană23 . De altminteri, întrucât dezbatem succint şi problema 
spiritualităţii, cruci bizantine din secolele VII-XII sunt expuse în număr 
reprezentativ la Muzeul Banatului din Timişoara24 , confirmându-se 
concluzia pertinentă a unui istoric că Timişoara a fost centrul eclesial al 
românilor bănăţeni din sec. X până după 1232, urmat (format posibil) de 
Mehadia până la 142825

. 

Un urmaş al lui Glad, pomenit supra, a fost Ohtum (Ahtum) care 
cârmuia voievodatul cu încuviinţarea Bizanţului, sursă superioară de 
legitimitate politică şi ecleziastică pentru acel timp în S-E Europei: 
„accepit autem potestatem a Grecis"26

. Influenţa politică imperială -
Ohtum era vasal al bazileului constantinopolitan Vasile II27 

- are ca 

20 V. V. Muntean, Contribuţii„„ p. I22. 
21 Ibidem, p. 69 - 70. 
22 D. Ţeicu, Banatul montan în Evul mediu, Timişoara, I998, p. 271. 
23 V. V. Muntean, Contribuţii .. „ p. 71. 
24 lbid„ p. 65. 
25 I. D. Suciu, Monografia ... , p. 43 şi 49. 
26 Scriptores rerum Hungaricarum, I, ed. E. Szentpetary, Budapesta, I937, p. 60. 
27 G. Moravcsik, Hungary and Byzantium, „The cambridge Medieval History'', IV/I, 
Cambridge, I966, p. 574; A. Bejan, op. cit„ p. I I I; Ana-Maria Velter, op. cit., p. I57. 
Contra: Al Madgearu, op. cit„ p. 79-80. Ultimul autor (p. 83-84) socoteşte drept 
dubioasă existenţa în Banatul veacului XI a unei pături sociale asemănătoare parecilor 
bizantini, eludând circumstanţa că „tartia pars" din populaţia, de pildă, a Morisenei se 
găsea în dependenţă feudală faţă de mănăstirea de pe Mureş, ctitorită de acelaşi Ohtum. 
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revers extinderea oblăduirii bisericeşti, ceea ce a adus cu sine botezarea 
voievodului bănăţean după „ritul grecilor" în Vidinul cucerit de bizantini 
de la bulgari în anul 1003. Un hrisov emis de acelaşi împărat supranumit 
„Bulganokton", adică „ucigător de bulgari'', din anii 1019-1020, atestă 
existenţa unui castru episcopal în Banat, denumit în originalul elen 
Dibiskas, aflător sub ascultarea arhiepiscopiei de Ohrida ce depindea 
direct de bazileul de la Constantinopol.28 În „Istoria Românilor" 
localizarea lui Cibiskos este imprecisă. 29 

Recurgând la unii cronicari bizantini din sec. XV-XVI, 
necunoscători din păcate ai geografiei Banatului, regretatul bizantinist 
maghiar M. Gy6ni se gândea - mai puţin sigur - să amplaseze acel 
Dibiskos în apropiere de Cuvin, apoi la municipiul Tibiscum-Jupa sau „în 
aceeaşi măsură, la nord, pe malurile Timişului, eventual către 

Timişoara"30 . Identificarea lui Dibiskos fie cu Tibiscum-ul de lângă , 
Caransebeş31 , fie cu Cuvin (Kobin, ungureşte Keve) nu se poate accepta 
pentru următoarele motive: la începutul veacului al XI-lea Tibiscum-Jupa 
nu mai exista. Cât despre Cuvin, trebuie punctat că acea cetate niciodată 
nu s-a chemat „Timiş'', iar - etimologic - nu derivă din maghiarul „ko" 
(piatră). 32 Mai curând se p~ate găsi o paralelă pentru Covin-Kovin în 
localitatea Covi din nordul Italiei, pentru că s-au sesizat şi legături ale 
voievodatului bănăţean cu centrul Europei33

, tocmai o cetate de-a lui Glad 
numindu-se Haram iar Roma -Hram, la un autor orientai34

, aceasta 
nefiind o simplă coincidenţă. Vorbeam în alt loc de însăşi mănăstirea sud
bănăţeană Rosani; ea evocă, ca nume, conventul Rossano din Peninsula 
italică, precum şi o altă mănăstire, Rousanou, din Grecia. 35

. Prin urmare, 
localizarea cea mai plauzibilă - pentru Dibiskos - rămâne la Timişoara, 

28 V. V. Muntean, Bizanţul şi românii, Iaşi, 2005, p. 65-67 (cu comentariu şi 
identificarea tuturor localităţilor menţionate în diploma „vasiliană". 
29 Istoria Românilor, III, Bucureşti, 2001, p. 296. 
30 M. Gy6ni, L 'Eglise orientale dans le Hongrie du xr siecle, în „Revue d'Histoire 
comparee'', V, 1947, nr. 3, p. 45-46. 
31 A. M. Velter, op. cit., p. 84. La S. Marţiam (Biserica pe teritoriile fostelor provincii 
dacice în sec. Vil - XI, Târgu Lăpuş 2006, p. 122) Jupa a ajuns în jud. Hunedoara! 
32 Cum pledează AL Madgearu, op. cit., p. 82. 
33 Velter, op.cit., p. 61. 
34 A. Decei, Relaţii româno-orientale, Bucureşti, 1978, p. 90. 
35 Mitropolit Dionisie, Ta Meteora, Atena, 1964, p. 123 şi urm. 
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cetate indicată în documentele latineşti încă din 1177 ca Tymes36
. În 

vecinătatea Timişoarei s-a descoperit şi o monedă de la suveranul Vasile 
Ii, emitentul hrisovului care glăsuieşte de Dibiskos. 37 

Ne-am fi aşteptat ca - după ce în 1990, într-o carte dedicată 
provinciei natale38 am prezentat o traducere fidelă a inscripţiei greceşti de 
pe vasele nr. 9 şi 1 O ale tezaurului de la Sînnicolau-mare („Prin apă 
curăţeşte-1 în pârâul învecinat", vase descoperite la finele sec. XVII în 
proximitatea Cenadului, vechea Morisena) - să nu se mai reproducă într-o 
teză de doctorat vechea şi inexactă tâlcuire „Prin apă curăţă, Doamne, 
spre viaţă veşnică"39 . Gerardo de Sagrodo, cel ce va ocupa mănăstirea 
mureşană (Morisena) după alungarea monahilor ortodocşi, ne informează 
că circulau în eparhia sa şi unele teorii bogomilice40

; „novaţiena" -
adnotase greşit prelatul veneţian, acum episcop al Cenadului. Mişcarea 
eretică a bogomilismului a reţinut atenţia câtorva cârmuitori bizantini. La 
Morisena ortodoxă - de adăugat - trebuie să se fi găsit scrieri bizantine, 
fiindcă acelaşi Gerardo - sau un discipol al său - citea în original unele 
lucrări teologice greceşti (Pseudo-Dionisie Areopagitul şi altele) a căror 
tălmăcire latină era abia cunoscută. 41 

Cercetări mai aproape de noi au lărgit cunoştinţele noastre privind 
reţeaua monastică şi din extremitatea de vest a României. Deja la 1204 
sunt consemnate într-un document numeroasele mănăstiri „greceşti'', 

adică ortodoxe, din părţile Şemlacului („Săraca"): ibidem sunt multa 
Graecorum, şi doar una catolică: unum„. sit Latinorum coenobium42

. Mai 
mult, două bule ale papei Honorius III, din 1216 şi 1218, ne înştiinţează 
că vasta organizaţie monahală a Sf. Teodosie - care ab initio şi-a avut 
centrul la Ierusalimul veacului VI şi pe urmă a fost obligată să-l strămute 

36 I. D. Suciu, Monografia ... , p. 41; Muntean, Bizanţul ... , p. 66; Idem, Precizări privind 
istoria creştină medievală, ,,Altarul Banatului", 10-12/2007, p. 39. 
37 Linna Molnar, Douăzeci de secole de istorie pe o fâşie de pământ, „Flacăra" din 9 mai 
1987, p. 16; compară Ana-Maria Velter, op. cit., p. 85 (Remetea Mare, de lângă aceeaşi 
Timişoară). O altă monedă „Vasiliană" s-a aflat la Orşova (N. Dănilă, Elemente ... , p. 
717) şi la Branicevo (Velter, op. cit., p. 314) etc. 
38 V. V. Muntean, Contribuţii„ ., p. 67; Idem, Exegeze ... ; p. 76. 
39 S. Marţian, op. cit., p. 154. Dar acolo nu apar caractere runice, cum se susţine 
neîntemeiat (ibid. ). 
40 I. D. Suciu, Monografia„ ., p. 47. 
41 Ibidem, p. 44. 
42 Patrologia Latină, 215, 418. 
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lângă Salonic, alias Hodoş-Bodrog (fiinţând şi înainte de 1177).43 Ca şi 
construcţie din lemn, mănăstirea Săraca putea să existe în sec. XII, dar ca 
structură de zid a fost datatft arheologic în sec. XIV. Este de plan în cruce 
cu braţe libere (ca la prima biserică din Curtea de Argeş), plan de tradiţie 
bizantină incontestabilă, în consecinţă44 . 

Într-un context mai larg, şi un alt aspect al legăturilor cu Bizanţul 
trebuie relevat. Raporturile bizantino-maghiare s-au arătat la un moment 
dat paşnice, cum ne demonstrează căsătorirea Margaretei (Maria), fiica 
regelui Bela III, cu împăratul Isaac II Anghelos. O parte din regiunea 
sudică bănăţeană a fost zestrea acestei doamne, zonă disputată la 
începutul sec. XIII de Imre al Ungariei şi e ţarul vlaho-bulgar Ioniţă 
Caloian45

. 

Studii speciale ne dezvăluie că a existat în fond o ofensivă a 
romano-catolicismului şi în Banat, simultan cu o expansiune turcească ce 
a afectat mai ales Bizanţul (mai târziu şi Banatul), situaţie pernicioasă ce-l 
sileşte pe Ioan V Paleologul să caute sprijin în Apus. În 1366 îl vedem pe 
nefericitul bazileu călător - după ce a fost primit cu simpatie şi găzduit 
„împărăţeşte" de cnezii din Carasenbeş şi împrejurimi - orientându-se spre 
Buda46

. Deşi acest Ioan se va uni personal cu Roma veche în octombrie 
1369, la 1370 se înfiinţează mitropolia Severinului prin ecumenicul 
Filotei Kokkinos şi cu acordul lui Vlaicu-vodă al Ţării Româneşti, cu 
scopul tainic de a contracara prozelitului latin47

. După Conciliul unionist 
de la Florenţa (1439), când s-au reunifi_cat confesional cele două Rome, 

43 V. V. Muntean, Bizantinologie, II, Timişoara 2000, p. 44; Idem, Exegeze„„ p. 77. 
44 Scrisoare a doamnei Eugenia Greceanu, datată 28 sept. 1979, Bucureşti. Dânsa îl 
citează pe reputatul specialist Richard Krautheimer. Pentru alte edificii religioase din 
Banat (descrieri de arhitectură şi pictură), vezi D. Ţeicu, Studii istorice, Timişoara, 2003, 
E· 83 şi urm. ca şi V. V. Muntean, Exegeza ... , p. 87 sq. 

5 D. Ţeicu, Studii ... , p. 162 (cu literatură de specialitate). 
46 M. Holban, Autour du voyage de /'empereur Jean V a Bude, în „Actes du XIV0 

Congres Intemational des Etudes Byzantines'', II, Bucarest, 1975, p. 121-126. 
47 Să amintim, în acest cadru, că prezenţa temporară a dârzului militant isihast, luptător 
împotriva eterodoxiei, a arhimandritului Nicodim de la Tismana, a fost dovedită la Şiria 
pe Mureş (Muntean, Exegeze . . „ p. 78, cu bibliografie). A se vedea şi D. Năstase, La 
version slave de la chronique byzantine pardue de Jean Chortasmenos (debut du XV" 
siecle), în „Etudes Byz. et Post-Byzantines", V, Bucureşti 2006, p. 345: este atribuită de 
autor unuia din ucenicii Sf. Nicodim; nici aportul celui din urmă nu este exclus. 
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greco-catolicismul din Banat - dacă a existat - cu siguranţă că nu a 
dăinuit multă vreme48

. 

De reţinut şi împrejurarea că în 21 septembrie 1444 cruciaţn 

europeni, care urmau să plece spre Vama, erau adunaţi la Timişoara49 . 
În subsidiar, să notăm şi aceea că a fost constatată o oarecare 

înrâurire a Bizanţului asupra obştii bănăţene. E vorba de jus Valachicum 
care are nişte elemente bizantine, alături de cele locale, moştenite prin 
tradiţie50 . Dar cea mai puternică influenţă a exercitat Bizanţul şi asupra 
S-V României actuale prin Biserică şi monahism, temă ce trebuie 
aprofundată prin studii comparative detaliate. Bunăoară, unii cercetători 
cred pentru sec. XIV, conform logicii istorice - în realitatea unor episcopi 
ortodocşi la Timişoara şi Lipova51

• Din anul 1401 aceste ţinuturi au intrat 
oficial sub oblăduirea mitropolitului Ungrovlahiei (Ţării Româneşti) în 
calitate de exarh, mitropolia respectivă, cum e ştiut, depindea canonic de 
Bizanţ. Este, apoi, învederat faptul că mănăstirea Hodoş-Bodrog avea 
legături directe cu Athosul în sec. XV - XVI52

. 

Importantă trebuie să fi fost şi în părţile bănăţene, în anii 1453 -
1456, până la arestarea lui, lucrarea misionară a mitropolitului Ioan de 
Caffa (Crimeea; se trăgea dintr-o familie românească). 53 

Am schiţat, în cele de mai sus, relaţiile mai deosebite cu Bizanţul, 
întreţinute de bănăţeni în răstimpul medieval. Se impune, însă, realizarea 
unei ample monografii care să prezinte impactul bizantin sub variate laturi 
- asupra tuturor ţinuturilor locuite de români, cum a sugerat cu ani în 
urmă un avizat specialist54

. 

48 Petre Ş. Năsturel, Câteva însemnări despre Sinodul de la Florenţa, în ,,Mitropolia 
Olteniei", 9-12/1959, p. 643 - 649; V. Achim, Banatul în Evul mediu, Bucureşti, 2000, 
p. 155. 
49 Din cronologia jud. Timiş (coord. V. Dudaş), Timişoara, 2004, p. 34. 
so V. Muntean, Contribuţii ... , p. 93-94 (cu exemplificări). 
51 Ibidem, p. 124-125 (cu trimiteri bibliografice). 
52 C. Popa, Arta creştină în România, III, Bucureşti, 1983, p. 172. 
53 M. Păcurariu, Istoria ... (cit.), p. 193. 
54 Val. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII
/ea, Bucureşti, 1980, p. 34. 
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BIZANŢ DUPĂ BIZANŢ 

TEOCTIST I ŞI UNGEREA DOMNEASCĂ A LUI 
ŞTEFAN CEL MARE 

DAN IOAN MUREŞAN 

Pour bien connaître / 'histoire de n 'importe quel/e nation, 
ii /aut en depasser Ies limites. II /aut passer non seu/ement 

a cote, mais souvent tres /oin. 
Nicolae Iorga 

§ 1. Izvodul mitropolitului Teoctist I şi Începuturile scrisului 
istoric În Moldova 

O fantomă bântuia pana recent istoriografia medievală 

românească: ideea «autocefaliei» Bisericii Moldovei în vremea lui Ştefan 
cel Mare. Îmbogăţirea dosarului documentar şi aplicarea rece a criticii 
ştiinţifice au permis demonstrarea faptului că a fost vorba doar de o 
simplă iluzie istoriografică născută în absenţa oricărei dovezi, fondată pe 
utilizarea fără rigoare a unor concepte de drept canonic rău înţelese, şi 

perpetuată în pofida evidenţelor contrare, din ce în ce mai numeroase, 
apărute în ultimii ani 1• Beratele sultanilor acordate patriarhilor în 1483 şi 
în 1525 (care atestă că ambele Ţări române erau atunci sub oblăduire 
ecumenică)2 ; difuzarea din ordinul lui Ştefan cel Mare a Sintagmei 

1 D. I. Mureşan, «De l'intronisation du metropolite Theoctiste 1•• au sacre d'Etienne III le 
Grand», în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine, ed. M. M. Szekely, Şt. S. 
Gorovei, Putna, 2004, p. 337-374; D. I. Mureşan, «Girolamo Lando, titulaire du 
Patriarcat de Constantinople (1474-1497), et son role dans la politique orientale du 
Saint-Siege», Annuario del/'Jstituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di 
Venezia, VIII, nr. 8, 2006, p. 153-258; idem, «Patriarhia ecumenică şi Ştefan cel Mare. 
Drumul sinuos de la surse la interpretare», în În amintirea lui Alexandru Elian, ed. Pr. V. 
M. Muntean, Timişoara, 2008, p. 87-180. 
2 Beratul din 1483: G. Salakides, Sultansurkunden des Athos-Klosters Vatopedi aus der 
Zeit Bayezid II. und Se/im I. Kritische Edition und wissenschaftlicher Kommentar, 
Thessalonique, 1995, p. 31-34 (text otoman), p. 35-38 (trad. germ.), p. 48-65 (corn.); 
Anca Popescu, «Mitropolia Goţiei într-o diplomă otomană de învestire a patriarhului de 

303 



alfabetice a lui Matei Vlastaris (parte a Mega Nomimon-ului patriarhal)3
; 

manualul diplomatic al Marii Biserici din Constantinopol revizuit în 
vremea patriarhului Dionisie I (1466-71, 1488-90) pentru a introduce 
adresele către domnul Ştefan (III) al Moldovei şi doamna Maria 
(Voichiţa)4 - sunt dovezi istorice lipsite de echivoc. Corespondenţa dintre 
patriarhul Ghenadie II Scholarios (1454-1456) şi despotul Gheorghe 
Brankovic (1427-1456) circumscrie cadrul de strânsă colaborare dintre 
Constantinopol şi Serbia, între 1454 şi 1456, care a făcut posibilă sfinţirea 
lui Teoctist I de către arhiepiscopul Nicodim, cu acordul însă al Marii 
Biserici. Această situaţie excepţională, exemplu tipic de oikonomia 
ecleziastică bizantină («pogorământ»), nu a instaurat prin urmare nici un 
precedent şi nu face în realitate decât să confirme, o dată mai mult, 
regula5

. ·Este locul să adăugăm şi rezultatele subtilei analize pe care Petre 
Guran a consacrat-o apariţiei motivului iconografic al lui Hristos împărat 
şi mare preot, care reprezintă în lectura sa, rară îndoială justă, o proiecţie 
a statutului patriarhului ecumenic dobândit în perioada Turcocraţiei6 . 
Dezvoltarea acestui motiv în Moldova lui Ştefan cel Mare, mai cu seamă 

Constantinopol», SMIM, XVIII, 2000, p. 167-172; beratul din 1525: E. A. Zachariadou, 
D.tXIl. TOupJUd. tnpatpa. )ia. 711v Me~11 ElCJC.ÂllCT;a. (148J-I5"67), Atena, 1996, p. 174-177 
(trad. gr.), p. 177-179 (text otom.). 
3 D. I. Mureşan, «De la place du Syntagma de Matthieu Blastares dans le Mega 
Nomimon du Patriarcat de Constantinople», în le Patriarcat recumenique de 
Constantinople aux XIV"-xvr siecles. Rupture et continuite, Paris, 2007, p. 429-469. 
4 H. Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliotheque Nationale, 
voi. II, Paris, 1888, p. 23-24: descrierea cuprinsului manuscrisului nr. 2671, p. 24: 
«Formula epistolae Dionysii patriarchae»; J. Darrouzes, <<Ecthesis nea. Un manuel des 
pittakia byzantin du Xiv• siecle», REB, XXVII, 1969, p. 5-165, aici p. 61-62; Fontes 
Historiae Daco-Romanae, voi. IV, Scriptores et Acta Imperii Byzantini saeculorum JV
XIV, ed. H. Mihăescu, R. Lăzărescu, N.-Ş. Tanaşoca, T. Teoteoi, Bucureşti, 1982, p. 
314-315; D. I. Mureşan, <<Patriarhia ecumenică şi Ştefan cel Mare», p. 130-133. 
5 G. Dagron, «La regie et l'exception. Analyse de la notion d'economie», în Religiose 
Devianz. Untersuchungen zur sozialen, rechtlichen und theologischen Reaktionen auf 
religiOse Abweichung im westlichen und ostlichen Mittelalter, ed. D. Simon, Frankfurt, 
1990, p. 1-18. 
6 P. Guran, «L'origine et la fonction theologico-politique de la couronne patriarcale», în 
le Patriarcal recumenique de Constantinople aux XIV"-xvr siecles, p. 407-427. Despre 
statura «imperială» a patriarhilor post-bizantini, a se vedea P. Ş. Năsturel, <<Denys II de 
Constantinople, empereur et patriarche (1546)», Etudes balkaniques. Cahiers Pierre 
Belon, IV, 1997, p. 133-146; P. Ş. Năsturel, D. I. Mureşan, «Denys II de Constantinople 
( 1546-1556) et Ies debuts de la politique europeenne du Patriarcat recumenique», în le 
Patriarcat recumenique de Constantinople aux XIV"-XVr siecles, p. 319-367. 
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în iconografia de la Voroneţ (1488) este aşadar proba receptării pozitive a 
autorităţii spirituale ecumenice 7• În fine, relaţiile ascendente ale Moldovei 
cu Sfăntului Munte (aflat din 1312 sub jurisdicţia directă a Patriarhiei, 
obedienţă reînnoită oficial în 1498 de Ioachim I) luminează un detaliu 
esenţial al Istoriei patriarhale: acest patriarh vizitase întâia dată Moldova 
în vremea primului său pontificat (1498-1502), probabil în jurul anului 
1501 şi anume în legătură cu extinderea asupra întregului Athos a 

_ patronajului lui Ştefan III (fapt atestat în 1502). Izgonirea aceluiaşi 

Ioachim I de către Bogdan III (1505) va viza mai târziu doar persoana 
patriarhului, iar nu instituţia patriarhală ca atare, dat fiind că în locul său 
noul domn al Moldovei îl sprijinea pe rivalul acestuia, Pahomie I8

. 

Puse cap la cap, toate aceste elemente arată indubitabil şi definitiv 
că relaţiile Moldovei lui Ştefan cel Mare cu Marea Biserică au continuat 
fără întrerupere după 1453, cu particularitatea că Biserica ţării a dobândit 
atunci o relativă autonomie internă (nu însă autocefalie, ceea ce este cu 
totul altceva) în sânul jurisdicţiei Patriarhiei ecumenice9

• 

O lucrare recent apărută demonstrează că zelatorii punctului de 
vedere opus au intrat în faza lipsei acute de argumente, înlocuite cu clişee 

7 P. Guran, «Les implications theologico-politiques de l'image de la Deesis de Voroneţ», 
RRH, LXIV, 2005, p. 39-67; cf. Maria Ana Musicescu, «Consideraţii asupra picturii din 
altarul şi naosul Voroneţului», în Cultura moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, 
ed. M. Berza, Bucureşti, 1964, p. 363-417, aici fig. 31-32, p. 407-408. 
8 Historia politica et patriarchica Constantinopoleos. Epirotica, ed. Im. Bekker, Bonn, 
p. 140; D. I. Mureşan, «Le Mont-Athos aux XV0-XVI" siecles. Autour de quelques 
descriptions d'epoque», în Romanian Principalities and the Holy Places Along the 
Centuries, ed. E. Băbuş, I. Moldoveanu, A. Marinescu, Bucureşti, 2007, p. 81-121; idem, 
«Girolamo Lando», p. 253-258; idem, «Patriarhia ecumenică şi Ştefan cel Mare», p. 95-
96, 164-175. 
9 Distinguo esenţial: D. I. Mureşan, «Patriarhia ecumenică şi Ştefan cel Mare», p. 121-
130. Utilizarea imprecisă a conceptului de «autocefalie» a urmărit să dea o aparenţă 
ştiinţifică prejudecăţii conform căreia relaţiile Moldovei cu Patriarhia ecumenică s-ar fi 
întrerupt brutal şi ireversibil vreme de «aproape un secol», între 1453 şi 1544. 
Autonomia ecleziastică s-a născut prin instaurarea dreptului de patronaj al domnului (ius 

patronatus) asupra întregii Biserici a ţării, fapt care includea, printre altele, şi 

prerogativa propunerii candidaţilor săi preferaţi în posturile ecleziastice vacante (ius 

praesentandi), cu acordul autorităţii superioare, în acest caz Patriarhia ecumenică. 

Domnul exercita acelaşi drept şi asupra epicopiei catolice ( cf. cazul episcopului Petru al 

Moldovei în 1475) însă nimeni nu a emis până în prezent opinia că aceasta ar fi devenit 

dintr-un asemenea motiv ... «autocefală» faţă de Sfăntul Scaun. 
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şi cu excese de limbaj. Desprinderea de superstiţii istoriografice este 
întotdeauna dureroasă. Dar dacă a greşi e omenesc 10

, nu se mai poate 
spune acelaşi lucru despre perseverenţa în eroare) şi cu atât mai mult 
despre eroarea devenită sistem 11

• Doar înlăturarea unor asemenea 
construcţii - ce condamnă cercetarea, sub pretextul că o revoluţionează, la 
rătăcire pe un făgaş fără ieşire - mai poate permite elucidarea altor 
aspecte ale politicii ecleziastice a domnului Moldovei. 

Avansul cunoaşterii ştiinţifice marcat de noile descoperiri 
documentare pune în sfârşit jaloanele unei înţelegeri sigure a istoriei 
ecleziastice româneşti din sec. XV, capitol rămas până acum un mare gol 
în istoriografie. În arcul de timp dintre, pe de o parte, Registrul Patriarhiei 
ecumenice, a cărui continuare după 1402 s-a pierdut, şi pe de altă parte, 
cronicile patriarhale post-bizantine care încep să atingă spaţiul românesc 
odată cu zorii veacului XVI, nu mai existau decât ştiri fragmentare, greu 
de reconciliat între ele. Noile documente ieşite la iveală au permis 
înlăturarea definitivă a «legendei ohridene», retrăgându-i posibilitatea de 
a se replia în sec. XV. Acest lucru a permis să se înţeleagă că a fi 
«bizantin» după căderea Bizanţului, nu se mai putea împotriva, ci numai 
împreună cu Marea Biserică a lui Hristos din Constantinopol, acel 
«Byzance d'Eglise qui s'etait montree capable de survivre a l'autre et de 
la remplacern12

. Tocmai din acest motiv, analiza pe care Iorga a făcut-o 
momentului încoronării lui Ştefan cel Mare în 1457 are, cum se va vedea, 
aceeaşi putere de pătrundere ca toate celelalte perspective ce au făcut din 
el exegetul de neînlocuit al marilor teme din istoria Răsăritului creştin. 

Restabilirea parametrilor reali în care trebuie interpretată politica 
ecleziastică a lui Ştefan cel Mare permite revenirea cu noi precizări 

asupra unui subiect care a făcut deja obiectul interesului nostru: 
încoronarea şi ungerea sa ca domn al Moldovei 13

. Informaţiile primare 

10 Şt. S. Gorovei, M. M. Szekely, «Princeps omni laude maior». O istorie a lui Ştefan cel 
Mare, Putna, 2005 (prezintă într-o lumină eronată politica ecleziastică a lui Ştefan cel 
Mare, dar mai conţine elemente pozitive pentru alte analize). 
11 L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ. Societate şi putere în Moldova (secolele XIV-XVI), Iaşi, 
2008, lucrare practic inutilizabilă în totalitatea ei, din pricina nenumăratelor carenţe 
bibliografice, erori factuale, de judecată şi de concepţie istorică. O discutăm pe larg în 
studiul <<Bizanţ fără Bizanţ? Un bilanţ», 40 p. (sub tipar). 
12 N. Iorga, Byzance apres Byzance. Cont•11uation de la Vie Byzantine, Bucureşti, 1971, 

f· 106. 
3 D. I. Mureşan, «Theoctiste I"'»; problema ne-a preocupat de asemenea - mergând 

îndeaproape pe urmele lui Dimitrie Cantemir - şi în studiul nostru de sinteză 
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referitoare la acest eveniment sunt furnizate de către letopiseţele de la 
Putna. Întrucât asupra credibilităţii acestora s-au emis recent o serie de 
consideraţii ce au pus sub semnul întrebării însăşi validitatea lor, este 
necesar să fie făcute, sub formă de prolegomene, câteva precizări. 

Ioan Bogdan, care nu a fost doar descoperitorul şi editorul 
cronicilor slavo-române, dar şi cel mai erudit critic al lor, a accentuat în 
repetate rânduri importanţa istorică a analelor putnene, pe care le-a situat 
în preferinţele sale mult deasupra celorlalte surse existente. Două trăsături 
ale acestora l-au mişcat cel mai mult: obiectivitatea şi caracterul lor 
contemporan cu faptele prezentate. El a semnalat cu toată pertinenţa că, 
deşi ultima lor redacţie ajunsă la noi provine din vremea lui Ştefan IV, 
domnia acestuia şi a lui Bogdan III nu reprezintă împreună decât abia 6 
alineate, câtă vreme istoria domniei lui Ştefan cel Mare este tratată în 
sbornicul de la Slatina în nu mai puţin de 32 de aliniate. «Putem, prin 
urmare, numi analele putnene istoria contimporană a lui Ştefan cel Mare. 
Şi, în adevăr, toate notiţele dintre anii 1457 şi 1504 au caracterul 
neîndoios al contiporanităţii: ele au fost scrise din an în an, îndată după 
trecerea întâmplărilor povestite» 14

• În comparaţie cu acestea, referirile la 
domniile lui Bogdan şi Ştef'aniţă sunt schematice şi puţin relevante, 
sugerând mai degrabă nişte note adiţionale inserate după un corpus 
omogen preexistent, iar nu o rescriere coerentă a întregului ansamblu 
datând din primul sfert al veacului XVI. I. Bogdan a mai făcut o precizare 
ce priveşte direct prezentul demers: analele au fost redactate în mănăstirea 
Putna, a cărei comunitate a fost fondată doar în 1466. Evenimentele 
situate între 1457 şi 1466 par aşadar să fi fost scrise din memorie, deşi 
sunt redactate sub aceeaşi formă analistică. Ele nu sunt însă reflectări ale 
evenimentelor mai vechi de o jumătate de secol, ci ar data, conform lui I. 
Bogdan, de la mai puţin de un deceniu după consumarea acestora15

. «Că 
toată partea privitoare la domnia lui Ştefan cel Mare e scrisă de 
contemporani, aceasta se vede nu numai din exactitatea şi preciziunea cu 

«L'emergence du sacre princier dans Ies Pays Roumains et son modele imperial byzantin 
(XVe-xvre siecles)» in Dopo le due cadute di Costantinopoli (1204, 1453). Eredi 
ideologici di Bisanzio, Atti de! Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 4-5 dicembre 
2006, ed. Marina Koumanoudi, Chryssa Maltezou, Veneţia, 2008, p. 57-126, aici p. 77-
83, cap. «§ 3. L'apparition du sacre en Moldavie», fără însă a-i fi găsit încă acolo o 
soluţie pe deplin mulţumitoare. 
14 A se vedea pe larg I. Bogdan, Scrieri alese, Bucureşti, 1968, p. 295-302, p. 305-309, 
p. 426-431, citatul fiind de la p. 295. 
15 Ibidem, p. 295 (sub!. I. Bogdan). 
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care sunt povestite faptele lui, ci şi din expresiile de sub anii 1468 şi 1497 
"domnului nostru Ştefan voievod" şi "domnul Ştefan voievod" [ ... ] care 
cu greu şi-ar fi găsit loc într-o povestire de mai târziu. Pe domnii anteriori 
lui Ştefan analiştii îi numesc simplu "voievozi" sau îi citează numai cu 
numele, fără să adauge şi atributul "domn", care are înţeles numai în gura 
unui contemporan. Analele din izvorul lui Azarie au prin urmare toate 
calităţile unui text autentic contimporan» 16

• 

Primul editor al cronicilor slavo-române, a cărui cunoaştere a 
întregii literaturi cronistice sud-slave era incomparabilă, şi a cărui 

exigenţă era proverbială, a emis de asemenea judecăţi superlative şi 

asupra calităţii acestor anale, caracterizate atât prin exactitatea lor 
minuţioasă cât şi prin obiectivitatea lor exemplară. «S-ar părea că autorii 
lor au fost cu totul străini de evenimentele povestite într-însele, căci 

personalitatea lor nu respiră nicăieri. De aici marea loc însemnătate pentru 
istoria lui Ştefan cel Mare. Fără de ele aceasta_ nici n-ar fi posibilă. O lipsă 
completă de părtinire naţională şi în urma acesteia o toleranţă dreaptă 
pentru nemoldoveni merg mână în mână cu iubirea de adevăr şi cu 
respectul vrăjmaşilor» 17

• Aceste calităţi ale analelor putnene le fac desigur 
atât de odioase unora în prezent. «În urma noţiunilor religioase asupra 
istoriei şi în urma credinţelor superstiţioase ale acelor timpuri, biruinţele 
şi pierderile suferite de ţară analiştii nu le atribuiesc domnitorului sau 
vrăjmaşilor, ci lui Dumnezeu celui iubitor şi pedepsitor de oameni sau 
vreunui sfânt, care a intervenit în lupte; ei nu pierd nici un cuvânt de' 
laudă pentru stăpânii pământeşti, toate sunt pentru cel ceresc [ ... ]. 
Amestecul religiozităţii cu panegiricul formează caracterul cronicilor lui 
Macarie şi Eftimie, lipsa acestui amestec în analele putnene constituie 
superioritatea lor asupra celorlalţi doi» 18

• 

Ce trebuie să reamintim deîndată e că tocmai graţie analelor 
putnene deţinem astăzi informaţia de o importanţă decisivă a consacrării 
lui Teoctist I de către arhiepiscopul («patriarhul») sârb Nicodim 19

• 

16 Ibidem, p. 427 (subl. I. Bogdan). 
17 Ibidem, p. 301. 
18 Ibidem, p. 302. 
19 Despre care a se vedea G. Subotic, «Petki patrijarh i ohridski arhiepiscop Nikodim», 
ZRVI, XXI, 1982, p. 213-236. Patriarhia de la Pec nu dispare după moartea patriarhului 
Arsenie în 1463, ci îşi continuă existent?. până la tentativa, doar temporar reuşită, a 
arhiepiscopului Prohor de Ohrida de a o ingloba, la începutul anilor 1530: B. Djurdjev, 
«The Serbian Church in the History of the Serbian Nation under Ottoman Rule (till the 
reinstatement of the Patriarchate of Pecs in 1577», în Ottoman Rule in Middle Europe 
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Această informaţie a servit istoriografiei române pentru a respinge 
definitiv una din cele mai tenace măsluiri medievale, care a grevat scrisul 
nostru istoric vreme de sute de ani: legenda atârnării Bisericii din 
Moldova de arhiepiscopia Ohridei. (Să notăm, de pildă, locul central pe 
care acest lamentabil fals l-a avut în argumentaţia pseudo-teoriei 
imigraţioniste). Justeţea acestei operaţiuni critice a fost vădită de 
descoperirea unor importante documente otomane din 1544 (reconfirmate 
şi întărite ulterior de beratele mai timpurii din 1525 şi 1483)20

. Acum se 
ştie fără îndoială că mitropoliile româneşti nu au atârnat în această 

perioadă obscură de Ohrida, ci de Patriarhia ecumenică, şi că sfinţirea în 
Serbia s-a făcut o singură dată, în condiţii excepţionale, tocmai cu acordul 
Marii Biserici. O informaţie de o asemenea calitate nu putea să provină 
din vremea lui Ştefan IV cel Tânăr, pentru simplul motiv că atunci 
legăturile cu arhiepiscopia sârbească erau o istorie prea veche pentru a 
mai fi relevante. Dintr-un motiv care urmează să fie descoperit, 
letopiseţele putnene păstrează un vechi fond de informaţie de o 
inestimabilă valoare şi exactitate. Or, dacă privim situarea acestor ştiri în 
corpusul letopiseţelor, observăm că ele sunt imediat urmate, mai precis 
spus intrinsec legate de informaţia despre încoronarea lui Ştefan cel 
Mare. În concluzie, tocmai pentru că aceste izvoare şi-au dovedit 
temeinicia fumizându-ne o informaţie absolut capitală asupra momentului 
şi locului consacrării lui Teoctist /, ele nu au cum să devină radical false 
sau amendabile atunci când prezintă ungerea domnească efectuată de 
acelaşi Teoctist I. Este vorba de o chestiune elementară de coerenţă în 
interpretarea izvoarelor: ori acceptăm ambele informaţii, ori le respingem 
împreună. Un cercetător care a studiat însă adânc <<problema ohrideană a 
istoriografiei române» şi ştie ce valoare decisivă au avut acolo letopiseţele 
putnene, are dintr-odată intuiţia profundă că şi în acest loc, săpând în 
trecut, a dat de un veritabil filon de aur. 

and Balkan in the 16'h and 17'h c. [ Czechoslovak Academy of Sciences. Oriental Institute, 
Dissertations Orientales, 40], Praga, 1978, p. 288-304. 
20 T. Simedrea, «Unde şi când a luat fiinţă legenda despre atârnarea canonică a scaunelor 
mitropolitane din Ţara Românească şi din Moldova de arhiepiscopia de Ohrida. Note pe 
marginea unei interpolări», BOR, LXXXV, 1967, p. 975-1003; M. Maxim, «Les 
relations des Pays rournains avec l'archeveche d'Ohrid a la lumiere de documents turcs 
inedits», RESEE, XIX, 1981, p. 653-671 (=idem, L 'Empire ottoman au Nord du 
Danube et /'autonomie des Principautes roumaines au xvr siecle. Etudes et documents, 
Istanbul, 1999, p. 83-107, cu adăugiri); D. I. Mureşan, <<Patriarhia ecumenică şi Ştefan 
cel Mare», passim. 
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Trebuie să dăm «cărţile pe faţă» şi să mărturisim că tematica ce 
urmează ne-a fost inspirată de cercetările remarcabilei, dar atât de puţin 
cunoscutei în România, şcoli medievistice ruseşti. Aceasta este 
beneficiara, e drept, a unei cantităţi incomparabil mai bogate de surse 
pentru aceeaşi perioadă: impunătoarea colecţie completă a letopiseţelor 
ruseşti, Ilomwe co6panue pyccKux ;iemonuceu (în continuare: IICP Jl) 
publicată neîntrerupt cu începere din 1841, a atins în 2004, dacă nu ne 
înşelăm, nu mai puţin de 43 de volume, în ediţii exemplare, fiecare din 
aceste volume reprezentând cantitativ dublul sau triplul Cronicilor slavo
române din ediţia Panaitescu. Istoriografia medievală rusă este de 
asemenea ilustrată de o pleiadă fără egal de cercetători din care vom 
aminti aici doar pe D. Lihacev, A. A. Zimin, Ia. S. Luria, R. Skrynnikov, 
Boris A. Uspenski sau Nina Sinicyna care au revoluţionat analiza acestor 
izvoare. Metoda de analiză adoptată - nu pur şi simplu filologică, ci şi 

istorică, semiotică şi sociologică - face din şcoala rusă un model. 
Cei care au pus bazele criticismului textologic modern au fost 

Alexei A. Şahmatov (1864-1920)21 şi M. D. Priselkov (1881-1941), care 
au abordat subiectul cu metodele istoriei intelectuale22

. Lucrările celui din 
urmă au fost continuate de doi discipoli ai săi, Arseni N. Nasonov23 şi mai 
cu seamă Iakov S. Lurie (1921-1996)24

, care a dus această disciplină 
aproape de perfecţiune, stabilind stemma rămasă clasică a cronicilor 

21 A. A. Şahmatov, 06o3peHue pyccKux 11emonuCHblX C60006 XIV-XVI 66., [Prezentare a 
izvoadelor letopiseţelor ruseşti din sec. XIV-XVI], Moscova-Leningrad, 1938. 
22 M. D. Priselkov, lfcmopUR pyccK02011emonucaHUR XI-XV66., ed. îngrijită şi prefaţată 
de la. S. Lurie, Skt.-Peterburg, 1996 (ediţia I a apărut la Leningrad în 1940). 
23 A. N. Nasonov, lfcmopUR pyccK020 11emonucaHUR XI-Ha'laJ1a XVIII 6., Moscova, 
1969, lucrare netenninată, publicată postum. 
24 J. Luria (Ia. S. Lurie), «Problems of Source Criticism (with Reference to Medieval 
Russian Documents)», Slavic Review, XXVII, 1968, p. 1-22; idem, «Pycb B XV BeKa: 
o-rpa:>KeHHe B paHHeM " HeJaBHCHMOM JJeTOnHcaHHH» [Rusia în sec. XV: reflecţie asupra 
letopiseţelor timpurii şi independente], Bonpocb1 ucmopuu, 1993, m. 11-12, p. 3-17. 
Monografia fundamentală este idem,_ 06ztţepyccKue 11emonucu XIV-XV 66., Leningrad, 
1976. O prezentare sintetică a stemmei letopiseţelor ruseşti din sec. XV: idem, ,46e 
ucmopuu Pycu XV 6eKa. PaHHue u no3oHue, o<fJU1ţUaJ1bHb1e u He3a6UCUMble 11emonucu 06 
o6pmo6aHuu MocK06cK020 I'ocyoapcm6a, Skt. Petersburg-Paris, 1994, p. 13-20 şi, cu 
inserarea lor mai largă în scrisul istoric al sec. XI-XVI în idem, lfcmopUR Poccuu 6 
11emonucaHuu u 6ocnpURmuu Ho6020 Bpe.MeHu [Istoria Rusiei în scrisul cronicăresc şi în 
percepţia epocii moderne], Skt. Petersburg, 1997, p. 31-41. Ia. S. Lurie este cunoscut în 
România mai cu seamă prin lucrarea sa de tinereţe, Ilo6ecmb o ,4paK)'11e [Poveste despre 
Dracu/a], Moscova-Leningrad, 1964, unde a argumentat că autorul povestirilor slave 
despre Dracula a fost diacul lui Ivan III, Feodor Kuriţin. 
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ruseşti, pe care 1ş1 mcearca m mod obligatoriu ştiinţa orice cercetător 
serios al problemei. Suma cunoştinţelor dobândite de această şcoală a fost 
reunită sintetic într-un instrument de lucru esenţial, Dicţionarul oamenilor 
de litere şi al literaturii Rusiei Vechi, sub redacţia acad. Dmitri S. 
Lihaciov25

. Cel căruia i-a revenit sarcina de a structura rezultatele muncii 
a trei generaţii de cercetători ai literaturii ruse vechi reunite în cele trei 
tomuri ale Dicţionarului, elaborând în acest scop genealogia diverselor 
scrieri istorice medievale, a fost nu întâmplător acelaşi Ia. S. Lurie26

. 

Structurând cronicile pe baza analizei naturii şi calităţii 

informaţiilor transmise, cercetătorii ruşi au putut da o nouă ·imagine a 
descendenţei intelectuale a acestora. Ei au putut să distingă cronicile nu 
doar pe baza simplelor date ale copiilor manuscrise ajunse până la noi, ci 
pe baza straturi/or de informaţie succesive pe care acestea le vehiculează. 
A apărut astfel distincţia dintre izvoarele concrete, aşa cum s-au 
conservat, mai mult sau mai puţin întâmplător, şi diversele redacţii 

succesive pe care scrierile istorice medievale le-au cunoscut de-a lungul 
timpului. Metoda textologică de bază consistă în compararea diverselor 
letopiseţe, pentru a explica similarităţile, câteodată frapante, dintre 
diverse cronici, conchizându-se că acestea au la baza lor un protograf 
comun (numit şi ceoâ, în româneşte izvod). Cum a remarcat Priselkov, 
«din sec. XI până la sf'arşitul sec. XV, nu s-a păstrat nici măcar un singur 
original al izvoadelor analistice». Pe baza metodei regresive, s-a pornit de 
la materialul păstrat înspre protografele lor mai timpurii. Odată cu 
distingerea precisă a acestor izvoade mai timpurii, a intervenit problema 
determinării lor istorice, prin definirea timpului şi locului scrierii, a 
caracterului şi originii lor. În general cercetătorii, studiind atent conţinutul 
fiecăreia din diversele faze de redactare, au reuşit să le pună în legătură cu 
diverse principate şi suverani ruşi ale căror interese le-au reprezentat. 

Ei au observat însă faptul esenţial că adesea o copie mai recentă a 
unui letopiseţ poate să transmită o informaţie cu mai mare fidelitate decât 

25 D. S. Lihacev (sub red.), CJ106apb KHUJICHUK06 u KHUJICHocmu J{pe6Heu Pycu, voi. I, 
Leningrad, 1987 (sec. XI-prima jumătate a sec. XIV); Ibidem, voi. 1111, Leningrad, 1988 
(a doua jumătate a sec. XIV-sec. XVI; literele A-K), Ibidem, voi. 11/2 (a doua jumătate a 
sec. XIV-sec. XVI, literele JI-~), Leningrad, 1989. 
26 Ia. S. Lurie, «feHeanorn'leCKlUI cxeMa nernm1ceH XI-XVI BB., BKJUO'leHHblX B cocTaB 
CJ106apR KHUJICHUK06 u KHU:HCHocmu J{pe6Heu Pycw>, TpyiJb1 OmiJeJ1a iJpe6HepyccKou 
J1umepamypb1, XL, 1985, p. 190-205. 
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una mai veche. Pe baza acestei analize calitative şi istorice, Ia. S. Lurie a 
introdus o inovaţie conceptuală de cea mai mare importanţă: 

«Sursele fundamentale ale istoriei politice a Rusiei moscovite în sec. 
XV sunt letopiseţele. Însă acestea sunt diverse şi se contrazic adesea 
unul cu celălalt. Valoarea unui letopis' ca sursă de informaţie (iar nu 
pur şi simplu ca o mărturie "ostatică a trecutului") depinde într-o 
măsură însemnată de apropierea sa în timp faţă de evenimentul descris. 
Însă cu siguranţă, starea prezentă a sursei nu garantează şi 
autenticitatea ei. Un autor care a scris la 10-20 de ani după eveniment 
poate fi chiar mai puţin tendenţios sau mai bine informat decât 
contemporanii săi din imediata vecinătate a acestuia. Însă atunci când 
intervalul de timp dintre eveniment şi reflectarea sa într-o sursă este 
semnificativ, depăşind timpul vieţii unei generaţii, pentru a utiliza 
informaţia sursei este necesar să se dovedească faptul că la dispoziţia 
autorului tardiv a existat o mărturie mai timpurie. Este astfel important 
să distingem sursele analistice potrivit gradului lor de imparţialitate: 
izvorul independent (neweucUMblU ucmo11nuK), chiar dacă 
simpatizează cu o parte sau cu cealaltă, este mult mai credibil decât o 
sursă oficială sau semi-oficială (ucmo11nuK o</JutfUaJlbHblii unu 
o</JutfU03HblU), pentru care poziţiile exprimate aveau o valoare politică 
vi tală» 27

. 

Potrivit acestui principiu, adevărata distincţie dintre surse nu este 
atât una temporală, cât una de natură, între, pe de o parte, cronici oficiale 
sau semi-oficiale (numite şi <<Veliko-kneziale») şi, pe de alta, cronici 
independente, fie aparţinând mediilor ecleziastice, fie aparţinând 

tradiţiilor istorice locale, non-moscovite. O altă distincţie importantă este 
între letopiseţele regionale şi cele care îmbrăţişează tot spaţiul rus, 
letopiseţe general-, sau pan-ruse (o6Uf,epyccKue !lemonucu). Este 
imposibil de rezumat în câteva rânduri întreaga complexitate a evoluţiei 
scrisului istoric rus. Ce urmează aşadar reprezintă doar o simplă schiţă 
necesară argumentaţiei pe care o vom dezvolta ulterior. 

S-a putut astfel arăta cum s-au născut în sec. XI primele izvoade 
kieviene, continuate în secolele XII-XIII de analele sud-ruse, Rostov
Suzdal' şi Vladimir, pentru a ajunge la analele pan-ruse (o6Uf,epyccKue 
!lemonucu) şi moscovite din sec. XIV-XV, acestea din urmă fiind cele 
care interesează aici. Lucrul cel mai de seamă care a fost relevat, chiar în 
plină epocă sovietică, este că începuturile letopiseţelor pan-ruse nu s-au 
găsit la curtea marelui cneaz de la Moscova, ci în pridvorul mitropolitului 

27 Ia. S. Lurie, <<Pych e XV eeKa», p. 3. 
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«a toată Rusia». Instituţia mitropoliei de Kiev şi a toată Rusia, care şi-a 
păstrat intactă autoritatea, cu puţine fluctuaţii, asupra întregului spaţiu rus, 
a încercat să depăşească, inclusiv istoriografic, viziunile locale ale 
principatelor şi să îmbrăţişeze în zona sa de interes întregul său areal de 
jurisdicţie. Dintre producţiile sale istoriografice, cel mai vechi letopiseţ 
este cel numit Troiţki, dus până la 1408, şi care transmite protograful 
letopiseţului mitropolitan alcătuit sub îndrumarea mitropolitului Ciprian 
al Kievului şi continuat până la începutul păstoririi succesorului său, 

Fotie28
. Partea interesantă din punct de vedere metodologic este că această 

primă formă este cunoscută astăzi exclusiv din citările sale de către 

părintele istoriografiei ruse modeme, N. N. Karamzin, manuscrisul 
original fiind distrus în vremea incendiului care a devastat Moscova în 
1812. A revenit aceluiaşi M. D. Priselkov sarcina minuţioasă a 
reconstruirii textului pe baza tuturor urmelor rămase. Deşi este vorba de o 
restituţie modernă, istoriografia actuală nu aşează însă mai puţin 

letopiseţul Troiţki la baza scrisului istoric pan-rusesc29
. 

Următoarea etapă, extrem de importantă, a fost cea a izvodului 
Novgorod-Sofia (numit astfel pentru că este conservat în cronicile 
Novgorod IV şi Sofia 1)30

• Ia. S. Lurie îl urmează aici pe M. D. Priselkov 
când susţine că protograful letopiseţelor Sofia I şi Novgorod IV s-a 
dezvoltat tocmai din izvodul mitropolitan regăsit în letopiseţul Troiţki. O 
comparaţie între cele două arată că Sofia I a copiat mai corect şi mai 
cuprinzător ştirile protografului, pe când Novgorod IV a făcut acest lucru 
mai pe scurt şi cu adăugarea mai multor ştiri locale. S-a stabilit că 
protograful a fost realizat în 1448, în toiul războiului civil la Moscova 
(1425-1453), de unde nota generală neutră a tonului, incluzând însă o 
condamnare a războaielor fratricide, în favoarea ideii de unire împotriva 
inamicilor externi. Nu întâmplător, anul 1448 este şi cel al alegerii de 
către episcopii ruşi a lui Iona din Riazan ca mitropolit al Kievului şi a 
toată Rusia, pe fondul opoziţiei la deciziile Conciliului de la Florenţa, 
acceptate în acel moment de Imperiul bizantin şi de patriarhul Mitrofan II 

28 Ideea lui A. A. Şahmatov, reluată de M. D. Priselkov, a existenţei unui Polichronion 
istoric al mitropolitului Fotie, redactat către 1418-1421, nu a mai fost reţinută de 
analizele ulterioare ale lui Ia. S. Lurie. 
29 M. D. Priselkov, Tpou1ţKaR Remonucb. PeK0HcmpyK1ţUJ1 meKcma, Moscova-Leningrad, 
1950 (textul letopiseţului, mergând de la Noe la anul 1408, este redat aici la p. 51-471); 
Ia. S. Lurie, 06UjepyccKue Remonucu, p. 17-66. 
30 Idem, 06UjepyccKue Remonucu, p. 67-121. 
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al Constantinopolului. Sofia I-Novgorod N au transmis de asemenea mai 
multe scrieri de sine stătătoare, printre care <<Discursul despre viaţa 

marelui cneaz Dmitri Ivanovici, ţarul rus». Aşa cum a demonstrat W. 
Vodoff, această lucrare a fost realizată în aceeaşi perioadă cu Slovo na 
Latynju (1461-1462), scriere pătimaş anti-latină, în care Vasile II era 
gratificat de nu mai puţin de nouă ori cu titlul de ţar, pentru faptul de a fi 
apărat credinţa ortodoxă împotriva deciziilor Conciliului de la Florenţa, 
atunci când chiar şi împăratul bizantin adoptase o politică de 
compromis31

• <<Discursul despre marele cneaz Dimitri Ivanovici, ţarul 
rus», nu urmărea astfel decât să proiecteze asupra bunicului lui Vasile II 
calităţile care lui însuşi îi dădeau dreptul să îşi aroge acest titlu32

. 

Această tentă favorabilă puterii politice explică de ce pe această 
bază apărută în mediul ecleziastic s-a format odată cu instaurarea păcii 
interne şi scrisul istoric veliko-knezial, la origine deci o simplă derivare 
din cel dintâi. Astfel, versiunea Sofia I a servit ca bază pentru multiplele 
redacţii ale cronicii oficiale, reflectată succesiv în izvodul din 14 72, 
izvodul din 1477 şi diversele izvoade moscovite ulterioare (de la 1479, de 
la începutul, respectiv de la sîarşitul, anilor 1490)33

• Această tradiţie 
oficială continuă cu letopiseţele sec. XVI, cele mai importante fiind 
Voskresenski şi Nikonovski (ultimul redactat de mitropolitul Daniel, 
sprijinitorul fervent al marelui cneaz Vasile III şi adversarul lui Maxim 
Grecul), pentru a se termina cu uriaşele întreprinderi istoriografice din 
vremea mitropolitului Macarie (Steppenaja Kniga) şi a lui Ivan IV 
(Letopiseţul despre începutul ţaratului, Istoria Kazanului şi mai cu seamă 
marele Letopiseţ ilustrat, o operă artistică -fără egal graţie celor 16.000 de 
miniaturi ale sale, în prezent în curs de editare)34

• 

31 W. Vodoff «Le titre tsar' dans la Russie du nord-est vers 1440-1460 et la tradition 
litteraire vieux-russe» (=Idem, Princes et principautes russes (X'-XVII" siecles), 
Variorum Reprints, Northampton, 1989, nr. IV). 
32 W. Vodoff, «Quand a pu etre compose le 'Panegyrique du grand-prince Drnitrii 
lvanovich, tsar' russe'?» şi idem, «Le 'Discours sur la vie et le trepas du grand-prince 
Drnitrij lvanovic, tsar russe' et la date de sa composition. Esce raz!» (=Idem, Princes et 
principautes russes (X'-XVII" siecles), Variorum, nr. VII, VIII). 
33 Ia. S. Lurie, 0614epyccKue J1emonucu, p. 122-167. 
34 Clarificarea problemelor scrisului istoric rus din sec. XVI este meritul operei 
fundamentale a lui B. M. Kloss, HuKOH08CKuu c8oâ u pyccKue J1emonucu XVI-XVII 88., 
Moscova, 1980, care a reuşit să distingă în mod clar diversele stratificări care s-au 
produs până la constituirea în epoca patr;arhului Nikon (prima jumătate a sec. XVII) a 
Cronicii care îi poartă numele. Kloss a arătat cum această operă-fluviu 

s-a constituit treptat din mai mulţi afluenţi ai secolului precedent, cel mai important fiind 
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În paralel însă cu scrisul istoric oficial continuă să existe, 
spuneam, şi letopiseţe pan-ruse independente care au continuat, pe baza 
diverselor redacţii ale aceluiaşi izvod mitropolitan Novgorod-Sofia, să 
reflecteze poziţia Bisericii. Pe de o parte, acesta s-a făcut în mediul 
monastic, precum izvodul compus în nordul ţării în anii 14 70 la 
mănăstirea K.irillo-Beloozersk (care constituie protograful letopiseţului 

numit în prezent Ermolinski). Pe de altă parte, avem redacţia păstrată în 
letopiseţele Sofia II şi Lw6w de la începutul sec. XVI (numite generic 
«izvodul din 1518»), dar care au la baza lor «izvodul bisericesc de 
opoziţie» (onno3UijUOHHblU ijepK06HblU ceoâ) din anii 1480 (reflectând 
conflictul dintre Gherontie şi Ivan III, din punctul de vedere al Bisericii). 
S-a putut demonstra că letopiseţele Sofia II şi Lw6w reprezintă 

perspectiva mitropoliei Moscovei, dat fiind că la originea redactării 

protografului lor s-a aflat o decizie a mitropolitului Feodosie (1461-
1464), succesorul mitropolitului Iona, continuat în vremea lui Filip I 
( 1464-14 73). Tot graţie ramificaţiilor letopiseţelor Sofia II şi Lw6w s-a 
păstrat o altă tradiţie istorică, <<111oscovo-sceptică», provenind de la curtea 
princiară de la Rostov în anii 1480 (conservată astăzi în letopiseţul 

Tipografskaja )
35

. 

In fine, o ultimă etapă este cea a scrisului istoric generat de criza 
dinastică din 1497-1502, lucru de cea mai mare importanţă pentru 
istoriografia română. Ia. S. Lurie a arătat în repetate rânduri că pe 
parcursul regimului politic fondat pe alianţa dintre Ivan III şi nepotul său 
Dimitrie Ivanovici, sprijinit de politica marii cneaghine Elena Stefanovna, 
sprijiniţi de cercurile tveriene de la Moscova36

, a fost elaborată o cronică 
oficială ce prezenta lupta împotriva lui Vasile lvanovici dintr-un punct de 

cel izvorât din iniţiativa mitropolitului Daniel, în condiţiile justificării ideologice a 
procesului intentat în 1531 lui Maxim Grecul. A se vedea şi recenzia lui D. C. Waugh, 
«A Brilliant Book for the Study of Muscovite History», Russian History, IX, 1982, p. 
111-120. 
35 Ia. S. Lurie, 06UţepyccKue nemonucu, p. 168-240. 
36 Elena Stefanovna s-a căsătorit în 1483 cu cneazeviciul Ivan cel Tânăr, care a murit în 
1490, probabil otrăvit. Acesta era fiul, din prima căsătorie, al lui Ivan III cu Maria din 
Tver, sora marelui cneaz Mihail Borisovici al Tverului. În 1485, Ivan III l-a deposedat 
pe acesta din urmă de tron, integrând principatul Tverului printre posesiunile sale. Tverul 
a revenit ca apanaj descendentului moscovit al dinastiei tveriene, Ivan cel Tânăr, iar 
după moartea acestuia - fiului său şi al Elenei Voloşanca, Dimitri lvanovici. Astfel încât 
cercul politic tverian strămutat la Moscova găsea în Dimitri lvanovici şi mama sa pe 
protectorii săi fireşti. 
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vedere foarte negativ pentru acesta din urmă. Victoria sa finală din 1502 
şi dizgraţierea lui Dimitri şi a Elenei au dus însă la abandonarea acestei 
direcţii şi la producerea unei întregi literaturi în favoarea învingătorului în 
lupta pentru tron. Această viziune a fost perpetuată în diversele corpusuri 
din sec. XVI, redactate în ambientul lui Ivan IV Vasilievici. În schimb, 
Lurie a putut demonstra subzistenţa, în letopiseţul Simeonovski şi în 
letopiseţului Novgorod al redacţiei Udvorski, a punctului de vedere al 
regimului Dimitrie-Elena Stefanovna, devenit după 1502 o literatură de 
tip istoric de opoziţie la noul regim37

. Cu această ultimă paranteză, scrisul 
istoric oficial reuşeşte să acapareze în întregime memoria trecutului, 
reducând la tăcere, sau încorporându-şi, toate vocile dizidente. 

Şcoala istorică rusă a putut astfel să depăşească viziunea pur 
materială a cronisticii, arătând cum, prin alianţa dintre o viziune 
provenind din mediul bisericesc cu o viziune de sorginte regională, o 
întreagă tradiţie istorică, chiar d_acă ajunsă la noi prin manuscrise de la 
începutul sec. XVI, păstrează informaţii contemporane, extrem de 
importante, care au fost ocultate voit de izvoarele veliko-kneziale 
moscovite. Baza informaţională a acestei tradiţii «de opoziţie» a fost pusă 
în lumină de un alt neobosit cercetător, Andrei Pliguzov: arhiva 
mitropoliţilor Rusiei rezindenţi la Moscova. Graţie acesteia s-au transmis 
până la noi textele yarlyk-urilor din epoca mongolă care garantau 
libertatea de cult şi proprietăţile mitropoliei şi episcopiilor ruse. Pe baza 
acestei arhive au fost de asemenea alcătuite diversele redacţii ale 
cronicilor ecleziastice ruseşti. 

Preluarea (sau respingerea) mecanică a unei informaţii din surse 
asupra naturii cărora nu se întreprinde nici o operaţiune reflexivă 

aprofundată, ca şi când aceste surse ar fi fost parcă pregătite pentru 
investigaţia istoricului modem, a fost catalogată de Lurie drept o atitudine 
de consumator faţă de izvor38

. El a atras atenţia că întreaga istoriografie 
modernă a sec. XVIII-XX s-a dezvoltat prin simpla preluare a viziunii 
cronisticii oficiale, devenind astfel captivă concepţiei pe care instituţia 
veliko-knezială vroia să o propage despre acţiunile sale. El a subliniat 
importanţa celuilalt tip de cronici, rămase oarecum în umbră, care 
conţineau nu doar reflectări diferite, ci şi informaţii ocultate cu bună 
ştiinţă de istoriografia de curte. (Desigur că această teorie nu putea să fie 

37 Ia. S. Lurie, 06UJepyccKue 11emonucu, p. 241-260. 
38 Idem, în prefaţa la M. D. Priselkov, McmopUR pyccK02011emonucaHUR, p. 29. 
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mai precis articulată decât de un istoric ce lucra în condiţiile propagandei 
şi cenzurii din U.R.S.S.). 

Pe baza acestei distincţii structurale, Ia. S. Lurie a putut să scrie o 
monografie fundamentală intitulată sugestiv: Două istorii ale Rusiei 
secolului al XV-iea. Letopiseţe timpurii şi târzii, oficiale şi independente 
privind constituirea Statului moscovit. Introducând sistematic în discuţie 
sursele independente şi locale, Lurie a putut revizita cu succes mai multe 
probleme extrem de spinoase ale istoriei Rusiei în veacul XV (urmările 
bătăliei de la Kulikovo, războiul civil din 1425-1453, cucerirea 
Novgorodului (1471-1478), şi transformarea marelui cneaz moscovit într
un veritabil Gosudar' Vsia Rus'), dezvăluind neîncetat tocmai acele fapte 
pe care viziunea oficială, veliko-knezială, încercase să le oculteze39

. 

Pentru a da un exemplu grăitor: conform cronicii oficiale, mitropolitul 
Filip al Moscovei ar fi oficiat în ritul ortodox căsătoria dintre Ivan III şi 
Zoe Paleologina imediat după sosirea acesteia la Moscova în compania 
legatului Antonio Bonumbre. Însă o altă sursă, independentă, ajunsă la 
noi prin letopiseţele Sofia II şi Lw6w', arată că mitropolitul s-a opus în 
realitate căsătoriei, dat fiind că Zoe era uniată, moment în care cununia a 
fost săvârşită în locul ierarhului de către protopopul Osea din Kolomeea40

• 

Conform viziunii oficiale, totul s-a petrecut însă în cea mai desăvârşită 
legalitate. 

Revenim, după acest excurs extrem de schematic, cu un alt orizont 
de aşteptare asupra scrisului istoric moldovenesc din veacul XV. 
Interpretarea cronicilor acestui secol rămâne încă, în general, în cadrele 
stabilite de ultimul lor editor, P. P. Panaitescu41

• Principala mutaţie pe 
care a marcat-o viziunea acestuia a fost inserarea cronicilor în cadrul 
evoluţiei mai largi a societăţii, legând aşadar în mod strâns ceea ce se 
numea anterior Letopiseţul «de la (mănăstirea) Bistriţa» de activitatea 
instituţiei domniei din epoca lui Ştefan cel Mare. Alcătuit, potrivit lui P. 
P. Panaitescu, la curtea domnească, letopiseţul princiar reprezenta în 
viziunea sa reflexul politicii centralizatoare a instituţiei domneşti şi, prin 

39 Câteva din aceste rezultate sunt expuse şi în: Ia. S. Lurie, «Fifteenth-century 
chronicles as a source for the history of the formation of the Muscovite State», în M. S. 
Flier, D. Rowland, Medieval Russian Cu/ture, vol. II, Berkeley-Los Angeles-Londra 
(California Slavic Studies XIX), p. 47-56. 
40 Ia. S. Lurie,,46e ucmopuu Pycu XV 6eKa, p. 154-155. 
41 Înaintea publicării noii ediţii, liniile de interpretare au fost stabilite cu fennitatea sa 
caracteristică de către P. P. Panaitescu, «Les chroniques slaves de Molda vie au XV0 

siecle», Romanoslavica, I, 1958, p. 146-168. 
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difuzarea versiunilor sale rusă şi germană, un instrument de propagandă 
în exterior. Sunt aici unele lucruri ce pot fi considerate bunuri definitiv 
dobândite. Dar, fără a renunţa la ele, se poate vedea că nu epuizează deloc 
subiectul. Cum se poate observa, istoricul român s-a bazat în 
argumentarea sa pe interpretările din jurul anului 1950 ale şcolii ruse (cu 
precădere pe una din operele de tinereţe a lui D. S. Lihacev)42

• Fapt cât se 
poate de firesc, dat fiind că această şcoală joacă un rol de motor în studiile 
slave. Trebuie observat însă că de atunci şcoala rusă a evoluat cu paşi de 
uriaş, a abandonat carcasa ideologică, a dezvoltat metode de analiză de un 
mare rafinament şi, mai ales, a pus la punct tehnica arheologiei şi 
genealogiei textelor prezentată sumar mai sus. Prea puţin din aceste 
evoluţii s-au reflectat însă ulterior în interpretările scrisului istoric 
medieval românesc. 

Precizările ce s-au adus după P. P. Panaitescu au vizat mai cu 
seamă cronologia, afirmându-se că începuturile cronisticii oficiale a lui 
Ştefan cel Mare s-ar situa în jurul anului 1473, fi că ar fi aşadar de pus în 
legătură cu începutul războiului anti-otoman4 

. Această idee este însă 
influenţată de tema supralicitată a «anului-cheie» 1473, de la care, 
oarecum prin definiţie, ar trebui să înceapă totul. Dacă privim însă atent 
Letopiseţul anonim, observăm că el comportă două părţi structural 
distincte, care nu se împiedică deloc de această dată. Astfel toată prima 
jumătate a cronicii domneşti este esenţial dominată de apariţiile publice 
ale mitropoliţilor de Suceava şi de Roman, pe când în cazul celei de a 
doua jumătăţi prezenţa oamenilor Bisericii nu mai este absolut defel 
remarcată. Este vorba de fastuoasele apariţii publice ale prelaţilor 

moldoveni notate sub anii 1465, 1473, 1475 şi 1481 44
• Dacă privim 

lucrurile din perspectiva raporturilor dintre Biserică şi puterea politică, 
diferenţa dintre cele două jumătăţi ale Letopiseţului anonim este aşadar 
flagrantă. Pare evident că până în jurul lui 1481 letopiseţul comportă o 
remarcabilă propensiune religioasă şi ecleziastică, ce cadrează prea puţin 
cu mediul laic al cancelariei domneşti, unde se presupune în general că ar 

42 Ibidem, p. 147-148; cf. D. S. Lihacev, PyccKue J1emonucu u ux K)'llbmypHo
ucmopu'lecKoe 3Ha'leHue [Letopiseţele ruseşti şi valoarea lor istorică şi culturală], 

Moscova, 194 7. 
43 Şt. Andreescu, «Les debuts de l'historiographie en Moldav.ie», RRH, VI, 1973, p. 
1017-1035; cu obiecţiile lui L. Şimanschi, «Începutul elaborării Cronicii lui Ştefan cel 
Mare», în Profesoru/ Constantin Cihodaru la a 75-a aniversare, Iaşi, 1983, p. 39-46. 
44 Cronicile slavo-române, p. 7-9, p. 16-19. 
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fi apărut acesta. Religiozitatea nu este aici una de ordin general, 
împărtăşită de altfel şi de laicii din vremea respectivă. Este vorba aici de o 
insistenţă specială pe persoana ierarhilor Bisericii ţării. Este ca şi când, 
până într-un anume punct al elaborării cronicii, autoritatea mitropolitană a 
avut mereu un droit de regard, racând să iasă în evidenţă, în fiecare 
moment politic crucial, rolul ierarhiei ecleziastice. Acest accent particular 
se rupe însă după 1481. Se poate vorbi de acum înainte de o imagine 
(mai) secularizată a domniei. Divinitatea continuă să-şi manifeste favorul 
către domnul ţării; însă acest lucru nu se mai petrece prin intermediul 
ierarhiei, ca până atunci. În spatele unei asemenea discrepanţe, 
fundamentală nu din punct de vedere formal, ci structural, se poate 
întrevedea existenţa unui izvor anterior de o factură distinctă. 

Aşa cum a putut releva în acest domeniu analiza extrem de 
profundă a lui L. Şimanschi, diversele variante ale listelor de domni din 
secolul XIV lasă să se întrevadă un demers de raţionalizare analistică a 
informaţiilor despre începutul ţării şi luptele civile dintre urmaşii lui 
Alexandru cel Bun. Regretatul cercetător a pus pe bună dreptate 
începuturile letopiseţelor moldoveneşti pe seama mitropolitului Teoctist I, 
chiar încă din prima parte a păstoririi sale, în vremea lui Alexandru II, 
când pare să fi fost alcătuită lista domniilor din prima jumătate a sec. 
XIV45

. Aceeaşi activitate a continuat şi în perioada tulbure din 1454-
1457. Ceea ce particulariza acest tip de redacţie istorică era utilizarea, la 
început schematică, apoi uşor mai dezvoltată, a pomelnicului bisericesc ca 
îndreptar al scrisului istoric46

, ceea ce a permis imediat cercetătorului 
determinarea originii acestui demers: mitropolia Sucevei. Întocmai ca în 
Rusia, unde se redacta atunci izvodul mitropolitan din 1448, nici în 
Moldova scrisul istoric nu putea să se nască altundeva decât tot în 
preajma instituţiei Bisericii. Întocmai ca în Rusia, războiul civil a fost şi 
în Moldova ocazia redactării unei opere menită să înţeleagă cauzele şi 
derularea acestuia. Această descoperire remarcabilă face din L. 
Şimanschi unul din puţinii cercetători care au ridicat la noi analiza 
letopiseţelor moldoveneşti la nivelul metodelor de investigaţie ale şcolii 

45 L. Şimanschi, «Istoriografia româno-slavă din Moldova. I. Lista domniilor din a doua 
jumătate a secolului XIV», p. 119-135; idem, «Istoriografia româno-slavă din Moldova. 
II. Lista domniilor din prima jumătate a secolului XV», p. 567-578. Această lucrare duce 
mai departe, perfecţionându-le, intuiţiile lui I. Bogdan, op. cit., p. 289-295. 
46 Idem, «Istoriografia româno-slavă din Moldova. II», p. 575-576. 
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istorice ruse contemporane, prin ceea ce el numea, cu cuvintele juste ale 
lui B. P. Haşdeu, o analiză «intrinsecă şi comparativă» a lor47

. 

Adoptând la rândul nostru aceste rezultate, precizăm că nu mai 
vedem însă deloc constrângătoare sugestia că, deîndată ce redactarea 
textului se ameliorează şi se transformă într-o veritabilă scriitură istorică, 
narativă şi cauzală, acest lucru nu se va mai fi produs în mediul 
bisericesc, ci în mod necesar în cel nou al curţii domneşti. Se poate pune 
întrebarea: dacă Ştefan cel Mare ar fi făcut apel în primul rând la membrii 
cancelariei domneşti pentru redactarea cronicii sale, de ce, pe parcursul 
întregului secol XVI, domnia a acordat privilegiul memoriei istorice 
exclusiv oamenilor Bisericii (Macarie, Eftimie şi Azarie)48? 

În realitate, punând alături prima jumătate a Letopiseţului 
domnesc, marcată cum am arătat de prezenţa ierarhiei bisericeşti, şi 

contribuţia deja demonstrată al lui Teoctist I la naşterea analisticii 
moldoveneşti, apare evident că Letopiseţul anonim nu face decât să preia 
şi să ducă mai departe, dezvoltându-l, unul şi acelaşi proiect istoriografic 
al mitropolitului Moldovei. Comparând mai departe cele două redacţii ale 
analelor putnene cu Letopiseţul anonim, observăm de asemenea 
similaritatea lor de structură. Aceasta a fost deja remarcată, însă s-a 
presupus că letopiseţele putnene ar construi pur şi simplu pe baza 
Letopiseţului anonim. Lucrurile trebuie însă reconsiderate în lumina 
faptului structural care a fost deja evidenţiat, şi anume că tocmai 
Letopiseţul anonim s-a inspirat la rându-i dintr-o sursă mai timpurie cu 
accent ecleziastic. Pare evident că similarităţile, dar mai cu seamă 
discrepanţele dintre Letopiseţ şi Analele putnene se explică nu atât printr
o influenţă a unuia asupra celorlalte, cât prin prezenţa la baza tuturor celor 
trei a unui protograf comun redactat în mediul mitropoliei din Suceava. Îl 
vom numi, inspirându-ne din terminologia şcolii ruse şi fondându-ne pe 
identificarea ce-i aparţine lui L. Şimanschi: izvodul mitropolitului Teoctist 
/, continuat şi sub păstorirea umiaşului său, Gheorghe-David. 

Urma acestui protograf se poate zări în introducerea Cronicii lui 
Macarie. Autorul precizează astfel natura demersului său: 

47 Aceste rezultate de o inestimabilă valoare par să nu fi făcut până în prezent prea mulţi 
adepţi. L. Şimanschi a fost chiar supus recent, din cauza acestor opinii, unui nedemn atac 
post-mortem: L. Pilat, op. cit„ p. 370. 
48 M. Cazacu, «La litterature slavo-roumaine au Moyen Age (XV0-XVII0 siecles)», 
Etudes balkaniques. Cahiers Pie"e Belon, IV, 1997, p. 83-103, mai ales p. 94-97. 
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«Acestea, cele de până acum, au fost alcătuite în chip fericit de acei 
scriitori care înaintea noastră s-au arătat iubitori de învăţătură şi ni le
au lăsat nouă, copiilor lor, cu multă cinste. Iar de cine au fost lucrate 
ne este cu totul neştiut, se vede că de iubitori de bine. Ne-am apucat 
deci şi noi care, după putere şi până acum ne silim cu dragoste de 
muncă pentru astfel de lucruri, să tragem lanţul cuvintelor până la anii 
şi împărăţiile din vremea noastră, nu din trufia înaltei înţelepciuni 
retoriceşti, ci urmând porunca domnească [ ... ]»49

• 

Macarie afirmă aşadar că a încercat să imite o operă redactată în 
acelaşi stil slavon flamboaiant numit pletenie sloves - cultivat de şcoala 
de la Tărnovo în sec. XIV - şi a cărei naraţiune mergea până la moartea 
lui Ştefan cel Mare (de unde el o duce mai departe). Însă în manuscrisele 
în care au ajuns până la noi, diversele redacţii ale cronicii lui Macarie sunt 
precedate de ... analele putnene50

. Aprecierile stilistice făcute lucrării pe 
care igumenul de la Neamţ dorea să o continue nu au cum să se aplice 
stilului concis şi obiectiv al analelor, care se află exact la polul opus lui 
Macarie. Nici măcar Letopiseţul anonim nu se califică stilistic drept un 
precursor al manierei macariene de a scrie istoria. Prin urmare se poate 
conchide că Macarie a avut sub ochi la începutul demersului său o lucrare 
istorică redactată într-un stil inspirat, ca şi el însuşi, tot din Cronica lui 
Constantin Manasses tradusă în slavoneşte. După cum se ştie, aceasta 
circula încă din secolul precedent în Moldova, ea regăsindu-se într-un 
manuscris exact înaintea Letopiseţului anonim51

• Se poate presupune că 
această operă acorda mitropoliţilor din epocă aceeaşi atenţie pe care se 
străduia să o dea imitatorul ei, episcopul de Roman, atunci când se ocupa 
de personalitatea lui Teoctist II. Hazardul transmisiei şi conservării 
textelor a fost că tocmai această cronică, mult prea pretenţioasă şi dificilă 
din cauza stilului «Împletiturilor de cuvinte», s-a pierdut, fiind înlocuită 
de copişti, prin legea minimului efort, de reader 's digest-urile făcute ei de 
către călugării de la Putna. 

Acest protograf s-a construit pe baza analistică elaborată - cum a 
demonstrat L. Şimanschi - sub supravegherea lui Teoctist I la mijlocul 
veacului al XV-lea, prin colectarea şi organizarea tuturor ştirilor care au 
putut fi găsite asupra evenimentelor care au premers urcarea sa pe tronul 
mitropolitan. Această activitate nu se putea însă nicidecum opri la 

49 Cronicile slavo-române, p. 77, p. 90. 
50 Ibidem, p. 76. 
51 Ibidem, p. 5. 
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mijlocul sec. XV, cum s-a presupus, pentru că adevăraţii cărturari ai 
momentului rămâneau tot oamenii Bisericii. Ea a trebuit să continue, în 
noul stil mai amplu, mai cultivat, cel puţin până la moartea aceluiaşi 
Teoctist I. Tocmai influenţei acestui izvod mitropolitan i se datorează 
existenţa în Letopiseţ a primei jumătăţi ce dă o atât de mare importanţă 
ierarhiei superioare moldoveneşti. În această lumină se explică de ce 
Ştefan este văzut în această primă parte a Letopiseţului anonim <<prin 
ochii Bisericii». Doar odată cu încetarea inspirării Letopiseţului domnesc 
din izvodului mitropolitan a luat sîarşit şi perspectiva <<teocratică» prin 
care fusese până atunci perceput domnul Moldovei. Nu dorim însă prin 
aceste afirmaţii să excludem cu desăvârşire factorul laic din redactarea 
cronicii oficiale, pentru că această cronică oficială domnească a existat. 
Cronica moldo-germană (redactată în 1499) este cel mai timpuriu şi mai 
fidel martor al ei. Apropiind Letopiseţul anonim de Cronica moldo
germană descoperim însă un spirit cu totul şi cu totul diferit. Autorul celei 
de-a doua, un războinic el însuşi, se complace cu sadism în descrierea 
ororilor războiului, referirile la ajutorul divin acordat lui Ştefan devin pur 
formale, iar ierarhia bisericească nu se mai bucură aici decât de o singură 
apariţie, complet satelitară domniei52

. 

Aşadar, atât la baza cronicii domneşti cât şi a analisticii putnene, a 
stat acelaşi protograf elaborat în mediul mitropoliei de Suceava. Puţin 
după moartea lui Teoctist I, cronica oficială revine la sarcina ei de a sluji 
cu precădere viziunea asupra lumii a puterii domneşti. La un moment dat 
după 1481, cancelaria domnească a preluat textul protografului 
mitropolitan şi a început alcătuirea pe baza lui a Cronicii oficiale a lui 
Ştefan cel Mare. Se ştie cine s-a ocupat de acest lucru: marele logofăt 
Ioan Tăutul53 . Aşa se explică interesul pe care îl arată Letopiseţul anonim 
pentru soarta acestuia în vremea războiului moldo-polon din 1497. Ioan 
Tăutul a refăcut de altfel în 1503, în faţa ambasadorului polonez Nicolae 
Firley, istoria războiului just purtat de Ştefan cel Mare împotriva 
Poloniei, continuând prezentarea relaţiilor comune până în momentul 
tratativelor. Aşa cum observase P. P. Panaitescu, această naraţiune se 
sprijinea tocmai pe litera cronicii oficiale, de redactarea căreia marele 
logofăt era deci direct responsabil54

. Aceeaşi cancelarie s-a ocupat de 

52 Ibidem, p. 31. 
53 Ibidem, p. 11, p. 20. 
54 P. P. Panaitescu, «Les chroniques slaves de Moldavie», p. 162-163. 
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traducerea noii lucrări în limbi străine si de difuzarea sa în străinătate55 . Şi 
de altfel, mai târziu, marele logofăt Toader Bubuiog a fost cel care i-a 
solicitat lui Macarie să reia şi să ducă mai departe redactarea cronicii56

. 

Pierderea controlului bisericesc asupra cronicii se reflectă în absenţa 
constantă a referirilor la membrii ierarhiei Bisericii după 1481. Fără o 
astfel de ruptură intelectuală, o asemenea discrepanţă ar fi de neconceput. 
Nimic un pare să se fi schimbat din poziţia deţinută de Biserică în 
societatea moldovenească a vremii. Ce se schimbă aşadar fundamental 
sunt condiţiile reflectării rolului Bisericii în scrisul istoric. 

Însă o altă reflectare a acestui izvod mitropolitan se regăseşte, 
spuneam, în Analele putnene. Pentru simplul motiv că Putna era ctitoria 
aceluiaşi mitropolit Teoctist I, este de presupus că o copie a izvodului a 
fost depusă în arhiva acestei mănăstiri. După cum a arătat Emil Turdeanu, 
Teoctist I şi Ştefan cel Mare s-au îngrijit să doteze ctitoria lor comună nu 
doar cu toate bunurile materiale necesare, ci mai ales cu o bogată 
bibliotecă57 . Din aceasta nu putea lipsi, evident, o copie a izvodului istoric 
mitropolitan. Pe acest protograf călugării putneni vor fi însemnat la 
vremea lor fiecare eveniment major care a marcat viaţa mănăstirii. Acest 
tip de însemnări mnemotehnice se regăsesc adesea în marginaliile 
manuscriselor slavo-române. Este exact ce au făcut redactorii letopiseţului 
Novgorod IV, care au inserat ştirile novgorodene pe trunchiul izvodului 
mitropolitan rus din 1448, preluat de asemenea într-un mod mai abreviat. 
Cunoaştem de exemplu însemnarea lui Gavriil Uric despre decapitarea lui 
Ştefan II şi înmormântarea sa la Neamţ. Nu alta este greutatea notiţelor 
despre mitropoliţii moldoveni din BAR sl. 63658

. Tocmai aici reîntâlnim, 

55 Ibidem, p. 161-162. 
56 Cronicile slavo-române, p. 77, p. 90. 
57 E. Turdeanu, «L'activite litteraire en Moldavie a l'epoque d'Etienne le Grand (1457-
1504)», în idem, Etudes de litterature roumaine et d 'ecrits slaves et grecs des 
Principautes roumaines, Leiden, 1985, p. 113-160, 438-441, aici mai ales p. 125-130. 
58 Cronicile slavo-române, p. 191, 193. L. Pilat, op. cit„ p. 354-355, vede în aceste notiţe 
fugare o damnatio memoriae a perioadei bizantine şi o condamnare a Patriarhiei 
ecumenice efectuată din comanda mitropolitului Teoctist II. Avem de a face aici cu o 
cronologie eronată, acest autor pretinzând că notiţele ar fi de la începutul sec. XVI. I. 
Bogdan, Scrieri alese, p. 394, 397 a precizat că f. 220', care le conţine, e o interpolare 
tardivă, făcută de o altă mână, în manuscrisul BAR slav. 636. Manuscrisul fiind datat (1 
august 1557), rezultă că nota este mult din a doua jumătate a sec. XVI, perioadă în care 
patriarhii de Constantinopol vizitau în mod curent Moldova. Aceste note târzii şi confuze 
(după care mitropolitul Iosif! ar fi murit în ... 1453) nu au cum să pună în balanţă, pentru 
un cercetător demn de acest nume, originalele unor documente de claritatea şi autoritatea 
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circulând independent, informaţia despre sfinţirea lui Teoctist I de către 
arhiepiscopul Nicodim al Serbiei. Ştirile istorice puteau fi vehiculate sub 
această formă de item-i separaţi, un veritabil puzzle pe care fiecare copist 
l-a ordonat după ştiinţa sa ori după notiţele avute la îndemână. Ulterior, la 
recopierea acestor însemnări, ele au fost inserate în mod firesc în corpusul 
cronicii mitropolitane. Din această împreunare s-a născut, în modul cel 
mai natural, letopiseţele putnene, nu direct din cronica domnească, ci -
precum aceasta - din protograful mitropolitan care le-a «izvodit» pe 
amândouă. Aşa se explică atât izbitoarele similarităţi de structură, cât şi 
diferenţele marginale care există între ele. Principiul selectiv ţinând de 
personalitatea fiecărui copist, se înţelege de ce există diferenţe chiar şi 
între cele două versiuni ale analelor de la Putna. 

Exact acesta este raportul în care se află, faţă de izvodul 
mitropolitan rusesc din 1448 (astăzi pierdut), cele două cronici de bază 
care au conservat o parte din substanţa lui: letopiseţele Sofia I şi 
Novgorod IV. Nu diferită este situaţia în Imperiul otoman. Istoria primilor 
Otomani ne este cunoscută graţie cronicii (Menakib) a lui Yakhshi Fakih, 
care prezenta evoluţia evenimentelor până în epoca lui Bayazid I, dar care 
nu s-a păstrat decât prin ceea ce a preluat din ea istoricul Aşîkpaşazade la 
sfârşitul sec. XV. Reîntâlnim aici aceeaşi problemă a exactităţii 
transmisiei, deoarece Aşîkpaşazade nu a reluat cu fidelitate cronica 
predecesorului său, ci a impregnat-o de propriile sale prejudecăţi şi 

concepţii religioase, şi chiar i-a adăugat ca introducere arborele 
genealogic al sultanilor otomani59

. Paralelismul cu alcătuirea sub 
îndrumarea lui Teoctist I a primelor liste de domni din sec. XN, pusă în 
lumină de L. Şimanschi, este în acest context izbitor. Se poate observa 
astfel cum doi martori textuali, la rigoare chiar numai unul singur, pot 
riguros da seama de existenţa unui protograf originar. 

Şi în cazul scrisului istoric moldovenesc, fiecare din sursele 
conservate în zilele noastre a preluat din fondul comun al izvodului 
mitropolitan în primul rând lucrurile ce interesau direct pe redactorii lor 

beratelor din 1483 şi 1525. Pe de altă parte, avem de a face cu o gravă mistificare 
istorică, L. Pilat omiţând să precizeze că tocmai Bogdan III şi Teoctist II l-au primit în 
Moldova în 1513 pe patriarhul Pahomie I, şi că beratul din 15 2 5, care arată cum obţineau 
mitropoliţii Moldovei binecuvântarea patrirtrhală, se referea în primul rând la acelaşi 
Teoctist II (1509-1528)! Aceste lucruri al~ fost deja relevate în 2006 de D. I. Mureşan, 
«Girolamo Lando», p. 256-258, studiu pe care L. Pilat pretinde, în mod fals, că l-a citit. 
59 E. A. Zachariadou, <<Histoires et legendes des premiers ottomans», Turcica, XXVII, 
1995, p. 45-89, cu bibliografie. 
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ulteriori: cu precădere cele privind direct domnia (în Letopiseţul 

domnesc), respectiv cele privind Putna (în protograful analelor redactat 
aici). Se poate presupune că izvodul mitropolitan mai conţinea în plus 
informaţiile indispensabile legate de succesiunea mitropolitană sau 
episcopală, inaugurări de biserici, alte evenimente legate de viaţa 

religioasă, aşa cum le regăsim de pildă înţr-o formă extrem de bogată, în 
sute de ocurenţe, în sursele contemporane ruseşti. Existenţa acestora din 
urmă ne arată că o societate aflată la acelaşi nivel de dezvoltare nu putea 
să nu posede cel puţin un document de o natură similară. Pierderea 
izvodului mitropolitan este tocmai ceea ce cauzează dificultăţile actuale în 
scrierea istoriei ecleziastice a sec. XV. 

Nu e de mirare că titlurile imperiale care apar în Letopiseţul 
domnesc nu mai formează între ele un sistem perfect: ele se rezumă la 
apariţia în titlu, la informaţia lapidară de sub anul 14 71 şi la scena 
triumfului domnesc la întoarcerea de la bătălia de la Vaslui (1475). 
Compararea cu izvodul mitropolitan rus contemporan permite să se 
afirme că în letopiseţul domnesc nu s-au mai păstrat decât fragmente din 
ceea ce va fi fost utilizarea acestui titlu în izvodul mitropolitan 
moldovenesc. Dacă letopiseţul domnesc are la bază un protograf mai 
vechi, arborarea titlului imperial de către Ştefan cel Mare60 nu mai poate 
avea o legătură directă cu războiul anti-otoman, care se adevereşte a fi 
doar un aspect al unei problematici mai largi. 

Un lucru trebuie remarcat: Ştefan cel Mare nu s-a intitulat 
niciodată ţar; lui i s-a atribuit acest titlu de către Biserică, mai exact, ca 
în 1475, de către mitropolitul Teoctist I însuşi. Comparând izvodul 
mitropolitului Teoctist I cu izvodul mitropolitan rus de la 1448, realizăm 
că Ştefan III nu a putut purta titlul de ţar decât din aceleaşi motive ca şi 
contemporanul său Vasile II - acela de a fi fost apărător al ortodoxiei 
rigoriste împotriva Conciliului de la Florenţa. Într-adevăr, prima sa 
utilizare este făcută sub anul 1471, într-un context cât se poate, la prima 
vedere, de anodin. În acelaşi mod în care titulatura imperială a lui Vasile 
II nu poate fi ruptă de contextul anti-florentin în care apare (adică textul 
lucrării Slovo na latynju ), şi titulatura imperială a lui Ştefan cel Mare ar 
rămâne incomprehensibilă în afara direcţiei imprimate de Teoctist I 
Bisericii Moldovei, atestată indubitabil de scrisorile de la Sandomir din 

60 D. Năstase, «Ştefan cel Mare împărat», SMIM, XVI, 1998, p. 65-102; D. I. Mureşan, 
«Rever Byzance. Le dessein du prince Pierre Rareş de Moldavie pour liberer 
Constantinople», EBPB, IV, 2001, p. 207-265, aici p. 209-238. 
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16 aprilie [ 1454]. Este vorba de sensul de ţar ca «apărător al ortodoxiei», 
cu toate multiplele sale valenţe. Acest conţinut era fumizat termenului în 
chestiune de Sintagma lui Matei Vlastaris - scriere devenită codul 
canonic oficial al Moldovei în timpul lui Ştefan III şi al lui Teoctist I -
conferind după Conciliul de la Florenţa conceptului de «ortodox» un 
accent cu totul special61

• Tocmai această accepţiune ce a dobândit atunci o 
nouă actualitate a favorizat includerea codului lui Vlastaris în Marele cod 
canonic al Patriarhiei ecumenice (Mega Nomimon) alcătuit în preajma 
Sinodului pan-ortodox de la Constantinopol care a abrogat oficial 
Conciliul de la Florenţa, declarându-l invalid pentru Biserica răsăriteană 
(1484)62

• 

Numai în acest context a putut fi bunăoară numit ţar în acelaşi 
Letopiseţ domnesc prinţul Simeon Olelkovici al Kievului, care nu era 
altfel decât un simplu vasal, lipsit de atributele suveranităţii, al regelui 
Poloniei şi mare duce al Lituaniei63

. Cumnatul lui Ştefan cel Mare, noul 
ctitor al Lavrei Pecerskaja căzută în ruină după invazia mongolă, a fost 
artizanul mutaţiei istorice survenite între 1465-1467 prin care mitropolitul 
Grigore Bulgarul al Kievului, fostul discipol al lui Isidor din Kiev, a rupt 
legăturile cu Roma şi cu patriarhia unionistă în exil, reprezentată de 
Bessarion (1463-1472), revenind sub autoritatea patriarhului ecumenic 
Dionisie 164

• O asemenea răsturnare majoră în defavoarea Unirii de la 

61 O analiză mai detaliată a tuturor accepţiunilor acestui concept, în lumina definiţiei 
instituţiei imperiale din codul lui Matei Vlastaris: D. I. Mureşan, «De la Nouvelle Rome 
â la Troisieme», p. 137-147. 
62 D. G. Apostolopoulos, ·o 'lepdi; Kwd1~ 70U na:rp•cxpxeiou KwvCT7aJl71VOUm'AEWi; crrJ B' fUCTd 

TDU IE' cJ&iva.. Tei tdva. ~w<TTii crmr.pd.')f-'A-Ta., Atena, 1992, mai ales p. 107-117 pentru 
sinodul din 1484; D. I. Mureşan, «De la place du Syntagma de Matthieu Blastares», p. 
429-469. 
63 Cronicile slavo-române, p. 7, p. 16, p. 44, p. 49, p. 56, p. 61, p. 178; despre principatul 
de Kiev în cadrul uniunii polono-lituaniene: O. V. Rusyna, «On the Kyivan Princely 
Tradition from the Thirteenth to the Fifteenth Centuries», HUS, XVIII, nr. 3-4, 1994, p. 
175-190. 
64 Scrisoarea sinodală de recunoaştere a lui Grigore Bulgarul ca mitropolit de Kiev şi a 
toată Rusia, emisă de patriarhul Dionisie I în 18 februarie 1467: Ia. ~eapov. 
Bocmo11Hoc1ia6RHCKue u 10J1CHoc1ia6RHCKue pyKonucu 6 co6paHWIX flo11bCKOU HapoOHOU 
pecny611uKu, Moscova, 1976, partea I, p. 134-136; partea II, p. 145-147. Despre 
importanţa actului a se vedea consideraţiile următorilor istorici: A. Pliguzov, «On the 
Title 'Metropolitan of Kiev and Ali Rus'», HUS, XV, 1991, 3-4, p. 340-353, în special 
p. 343-344, p. 352; B. A. Gudziak, Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the 
Patriarchdte of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest, Cambridge, 
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Florenţa nu se putea realiza decât prin intermedierea Moldovei, unde 
doamna ţării era atunci Evdochia de Kiev65

• 

În judecarea valorii surselor conservate, nu trebuie pierdut din 
vedere un alt factor, anume că azi nu mai posedăm nu doar izvodul 
mitropolitan, dar nici măcar originalele Analelor putnene sau al 
Letopiseţului domnesc, ci doar copii ale protografelor acestora. Aceste 
copii, la rândul lor, nu sunt nici ele lipsite de greşeli, ba dimpotrivă. De 
exemplu, aşa cum a explicat clar L. Şimanschi, datarea greşită a 
Conciliului de la Florenţa se datorează copistului Putnei I care a citit 
grăbit cifra zecilor sau a avut la îndemână doar o însemnare greşită a ei66

. 

Însă numai graţie izvodului mitropolitan elaborat sub îngrijirea directă a 
lui Teoctist a putut ajunge la noi informaţia capitală a consacrării sale în 
Serbia. Aceasta explică de asemenea şi caracterul contemporan al 
informaţiilor letopiseţelor putnene, aşa cum l-a simţit cu cea mai mare 
acuitate descoperitorul şi editorul lor cel dintâi, Ioan Bogdan. Interpolările 
sau greşelile copiştilor ulteriori au putut să altereze oarecum acest filon de 
informaţie, însă nicidecum să îi acopere cu desăvârşire strălucirea. 

Similaritatea dintre cele două izvoade mitropolitane merge mai 
departe: precum calitatea imperială a lui Vasile II era proiectată asupra 
bunicului său Dimitri Donskoi, izvodul moldovenesc făcea să urce 
titulatura imperială până la bunicul (oficial) al lui Ştefan III: textul, păstrat 
în Letopiseţul domnesc, se continuă de la Alexandru cel Bun tocmai sub 
titlul sugestiv de Ţarii moldoveni (MOMfl&GTHH UflPÎc)67

. 

Distincţia dintre istoriografia oficială şi istoriografia 
independentă ajută la înţelegerea unui paradox relevat într-una din cărţile 

Mass., 1998, p. 45-52; S. Plokhy, The Origins of the Slavic Nations. Pre-modern 
ldentities in Russia, Ukraine, and Belarus, Cambridge, 2006, p. 104-105; D. I. Mureşan, 
«Girolamo Lando», p. 177-178; Sophia Senyk, «The Patriarchate of Constantinople and 
the Metropolitans of Rus', 1300-1600», în Le Patriarcal oecumenique de 
Constantinople, p. 91-101, aici p. 99-100. Acest episod a fost adus de noi în discuţie încă 
din 2004 (D. I. Mureşan, «Theoctiste I°'» p. 359-360, p. 365-366, p. 368-370). Ocultarea 
sa într-o carte apărută în 2008, ce pretinde să conteste astfel orice relevanţă a Conciliului 
de la Florenţa, ca şi a rezistenţei stârnite de acesta, în Moldova (L. Pilat, op. cit„ p. 362) 
nu este decât un exemplu suplimentar al părtinirii sistematice a acestui autor. 
65 Despre legăturile lui Ştefan cel Mare cu ramura Olelkovicilor, descendenţi ai lui 
Gedymin şi înrudiţi cu dinastia Jagellon: C. Rezachevici, «Neamul doamnei Evdochia de 
Kiev, în legătură cu descoperirea pietrei sale de mormânt la Suceava», în Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, p. 113-132. 
66 L. Şimanschi, «Istoriografia româno-slavă din Moldova. II», p. 571. 
67 Cronicile slavo-române, p. 6. 
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importante ale ultimilor ani. Anume tăcerea funerară cu care au înconjurat 
sursele moldoveneşti sosirea în ţară a unei prinţese bizantine cum era 
Maria Asanina Paleologina. Letopiseţul anonim nu ne prezintă decât 
minimul necesar: a venit în Moldova şi a murit aici, ca şi când nu ar fi 
făcut nimic altceva în timpul vieţii68 . Că atunci se întâmplă totuşi un lucru 
crucial, aflăm tot din aceeaşi sursă: politica externă a ţării şi-a schimbat 
categoric cursul: dintr-un domn tributar şi protejat de către Imperiul 
otoman, Ştefan se alătură cruciadei proclamate de papa Pius II în 1464. 
Izvodul mitropolitan care stătea la baza Letopiseţului domnesc nu putea să 
reflecteze mai detaliat influenţa unei prinţese care sosea în Moldova odată 
cu Ioan Tzamplakon Paleolog, unul din cei mai vechi «agenţi» ai 
cardinalului Bessarion, patriarhul unit de Constantinopol şi unul din 
inamicii cei mai înverşunaţi ai lui Marcu al Efesului, maestrul gândirii lui 
Teoctist I. Prezenţa ei în Moldova făcea parte din vastul plan anti-otoman 
care a dus-o până departe la Moscova fe verişoara ei Zoe Asanina 
Paleologina, plan elaborat de Bessarion6 

. S-a văzut că, în realitate, 
mitropolitul Filip a refuzat să slujească la căsătoria Zoei cu Ivan datorită 

68 M. M. Szekely, Şt. S. Gorovei, Maria Asanina Paleologhina, o prinţesă bizantină pe 
tronul Moldovei, Putna, 2006, p. 7: «Din păcate, rolul ei în marea politică a lui Ştefan 
din anii 1473-1477 rămâne încă în umbră. Doamna Moldovei este amintită foarte puţin 
de izvoare. Chipul său nu apare în tablouri votive, numele său nu este înveşnicit în 
pisanii şi un este menţionat în acte de danie». Aceeaşi atitudine se observă şi la 
cronicarul Macarie, care s-a opus politicii anti-otomane a lui Petru Rareş din anii 1531-
1538. Această perioadă centrală a domniei lui Rareş, poate cea mai bogată în 
evenimente, este prin urmare complet eludată în opera episcopului de Roman ( cf. 
Cronicile slavo-române, p. 83, p. 98). 
69 Înrudirea ca verişoară primară (vtoraja sestra) a Mariei cu Zoe este afirmată de două 
ori de cronica rusească Hustynskaja letopis ': JTCP JT, T. 2, 11nambeBCKaJI Hemonucb u 
TycmuHCKaR Hemonucb, Skt. Petersburg, 1843, p. 140, p. 143; iar în noua ediţie JTCP JT, t. 
40, TycmblHCKaR Hemonucb, Skt. Petersburg, 2003, p. 360, p. 362. Ana este numele 
monastic ales de Zoe/Sofia Paleologina, precum fiul său Vasile III şi-a luat numele 
îngeresc de Varlaam. Numele nu e fără tâlc: prima soţie a lui Ioan VIII Paleolog, fiica 
marelui cneaz Vasile!, se numea tocmai Ana şi fusese "împărăteasa rusă" a Bizanţului 
între 1414-1417. Cronica se păstrează într-o copie din sec. XVII, dar se bazează pe un 
izvor din sec. XV, precum dovedesc informaţiile de o remarcabilă exactitate privitoare la 
Ştefan cel Mare. Reamintim că Zoe era fiica lui Toma Paleolog şi a Ecaterinei 
Centurione Asanina, numele său întreg fiind aşadar Zoe Paleologina Asanina, din care 
posteritatea nu a mai reţinut decât pe cel mai prestigios. Ioan Tzamplakon Paleolog era 
înrudit nu doar cu Maria Asanina Paleologina, ci şi cu Toma Paleolog, deci şi cu Zoe, 
ceea ce explică prezenţa sa în Italia în serviciul despotului Moreei în 1455 şi 1461. 
Sensul sosirii sale din Italia în Moldova nu mai poate lăsa loc de îndoială. 
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uniatismului ei, aşa încât în cele din urmă această sarcma a revenit 
protopopului Osea din Kolomea. Este evident că mitropolitul Moldovei 
nu a putut oficia căsătoria Mariei Asanina Paleologina cu Ştefan cel Mare 
pe 14 septembrie 14 72, adică într-o zi de mare sărbătoare în care, în mod 
normal, în ritul ortodox, nu se fac nunţi70 . Aşa se explică şi refuzul unui 
călugăr artist de a o reprezenta pe noua doamnă a ţării în miniatura de pe 
Tetraevangheliarul de la Humor, deşi aceasta a fost realizată la zece luni 
de la căsătoria din 14 septembrie 1472. În schimb, în mod cu totul 
misterios până în prezent, aceluiaşi domn i se exalta acolo, prin titlul de 
ţar, tocmai obligaţia juridică de a fi (adică de a rămâne) un apărător zelos 
al ortodoxiei. Din ce motiv cunoaştem mult mai bine istoria paradoxală a 
Zoei/Sophiei Paleologina? Tocmai pentru că în lupta pentru succesiune şi 
putere de la Moscova a învins ea şi fiul său Vasile, câştigătorii au vegheat 
ca istoria să fie scrisă punându-i, fireşte, pe ei în centrul atenţiei, şi 

acuzând-o, pe nedrept, pe Elena Voloşanka de erezie71
• În sens invers, 

decesul timpuriu al Mariei Asanina Palelogina a făcut ca memoria ei să 
fie girată de o istoriografie aflată la dispoziţia noii doamne a ţării. Se 
poate ghici cum era privită Maria de Mangop în anturajul acesteia: 
«circazianca» (o adevărată insultă, pentru că de aici proveneau în epocă 
sclave renumite pentru frumuseţea lor) era fără îndoială supranumele dat 
frumoasei prinţese bizantine, a cărei ţară fusese robită de otomani, de 
către mai tânăra şi apriga valahă72 . 

Cronicile putnene sunt aşadar clădite pe acelaşi fundament al 
izvodului mitropolitan care stă şi la baza cronicii domneşti. Această 

observaţie luminează de acum înainte aprecierile extrem de pozitive de 
care aceste surse s-au bucurat, la descoperirea lor, din partea celui mai 
redutabil critic al literaturii slavo-române, Ioan Bogdan. Dar valoarea nu 
se datorează numai vechimii lor, ci faptului că provin dintr-o tradiţie 

istoriografică locală care - cum ar fi spus Ia. S. Lurie - era independentă 
de viziunea politică centrală. 

A existat un eveniment catastrofal care a marcat însă viaţa acestei 
mănăstiri. «În anul 6992 (1484) martie 15, în miercurea mare, la miezul 

7° Cronicile slavo-române, p. 8, p. 17, p. 30, p. 45, p. 50 (Putna I omite să precizeze 
ziua), p. 57, p. 63. 
71 D. I. Mureşan, «De la Nouvelle Rome â la Troisieme», p. 165-166. 
72 Cronicile slavo-române, p. 30; cf. în schimb grija autorului pentru imaginea foarte 
pozitivă a Mariei Voichiţa: ibidem, p. 31, p. 34. 
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nopţii spre joi a ars toată mănăstirea Putnei, cu desăvârşire»73 . Mai mult, 
în vremea anilor învolburaţi 1484-1485 a fost imposibilă orice tentativă 
serioasă de restaurare a mănăstirii. Ne putem închipui cu ce sentimente a 
trecut în veşnicie primul arhimandrit al Putnei, Iosif (ţ 29 octombrie 
1485)74

, căruia, după ce a văzut înflorind cea mai splendidă ctitorie ce 
împodobise până atunci Moldova, i-a fost dat şi să o vadă redusă în 
cenuşă, odată cu întreaga ţară. 

Însă în 1486, îndată după liniştirea apelor, Ştefan cel Mare a 
numit, în virtutea dreptului său de ctitor, pe noul egumen al mănăstirii, 
Paisie (15 februarie 1486)75

. Cârmuirii igumenale a acestuia i-a revenit 
sarcina ridicării din cenuşă a mănăstirii. Probabil că el a reuşit să îi redea 
oarece din frumuseţea originală. Ce s-a pierdut atunci ireversibil a fost 
însă mai cu seamă fondul de carte originar. Emil Turdeanu nu a mai reuşit 
desigur să reconstituie decât un mic fragment din ceea ce mitropolitul a 
donat ctitoriei sale. Arderea Putnei cu tot ceea ce depusese acolo iniţial 
Teoctist I rămâne o pierdere iremediabilă pentru cultura română. Este cu 
siguranţă cauza principală pentru care ignorăm detaliile istoriei relaţiilor 
cu Patriarhia ecumenică înainte de 1484. 

Desigur că printre multele sarcini ce i-au revenit, Paisie a trebuit 
să asume şi reluarea scrisului istoric de la Putna. Comparând Putna I cu 
Putna II, se observă că, deşi ambele redau ştirea numirii lui Paisie de către 
Ştefan cel Mare, numai Putna II aminteşte şi data morţii acestuia (ţ23 
iulie 1502)76

. Aceasta însemnă că Putna I ne conduce spre un original care 
a fost redactat înaintea dispariţiei arhimandritului. Ultima informaţie pe 
care ambele o prezintă înainte de 1502 este cea despre campania regelui 
Ioan Albert în Moldova (1497). Despre 1498 pomeneşte numai Putna II. 
Rezultă pe cale de consecinţă că ambele sunt martorele unui protograf 
scris în jurul lui 1497, fără îndoială în condiţiile de optimism istoric pe 
care îl inspira în Moldova victoria categorică asupra regelui polon. 

Se poate aşadar conchide că forma cea mai veche a analelor de la 
Putna atestată până în prezent datează din jurul anului I 497,fiind scrisă 
în timpul, şi sub ascultarea, celui de-al doilea arhimandrit al ctitoriei 
voievodale - Paisie. Interesul firesc al acestui protograf se îndrepta atât 
spre figura fondatorului mănăstirii, mitropolitul Teoctist I, cât şi spre 

73 Cronicile slavo-române, p. 46, p. 51, p. 5 8, p. 64. 
74 Ibidem, p. 46, 51, 59, 64. 
75 Ibidem, p. 46, 51, 59, 64. 
76 Ibidem, p. 60, 66. 
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toate evenimentele privind Putna. Ele au fost extrase sau copiate din 
acelaşi izvod mitropolitan din care se inspira pentru aceeaşi epocă şi 
cronica oficială domnească. 

Rezultă prin urmare că informaţiile cronicilor putnene sunt într
adevăr contemporane cu Ştefan cel Mare, chiar dacă nu imediat cu 
evenimentele primelor decenii ale domniei sale. Aceasta explică pe de o 
parte caracterul viu, contemporan, al informaţiei, pe care l-a sesizat încă 
de la publicarea lor Ioan Bogdan. Totuşi ele mai explică şi cele câteva 
inexactităţi istorice care au fost introduse pe urmă. De pildă, scriind la 
aproape 30 de ani de la bătălia de la Orbie, călugării putneni au inserat 
informaţia avută la îndemână în locul unde se vorbea despre Petru Aron. 
Dacă puteau să se înşele asupra evenimentelor militare (câţi pretendenţi, 
câte victorii ale lui Ştefan nu mai văzuseră ei de atunci încoace?), acest 
lucru nu putea să se întâmple însă cu evenimentul unic, irepetabil, al 
urcării pe tron al lui Ştefan cel Mare prin ungerea lui de către însuşi 
fondatorul Putnei, mitropolitul Teoctist77

• Anume despre aceste două 
personalităţi istorice călugării putneni, autori ai analelor, erau cu siguranţă 
mai bine informaţi decât orice istoric din zilele noastre. A vând sarcina 
pomenirii zilnice în rugăciuni a ctitorilor lor, beneficiind de vizitele lor 
continue şi, în fine primindu-i pe amândoi aici, în locul odihnei lor 
veşnice, actorii principali ai momentului de la 1457 erau mai mult decât 
prezenţi în spiritul celor care au redactat prototipul letopiseţelor putnene. 

Putem conchide, la capătul acestei analize, că informaţiile despre 
mirungerea lui Ştefan cel Mare au ajuns până la noi odată cu, şi legate de, 
informaţia despre consacrarea în Serbia a mitropolitului Teoctist I. Ele 
provin din prima redacţie a Analelor Putnei, în jurul anului 1497, realizată 
sub îndrumarea arhimandritului Paisie. Însă, prin intermediul acestei 
redacţii, ele descindeau direct din izvodul mitropolitan care a început să 
fie alcătuit - potrivit lui L. Şimanschi - exact în vremea lui Teoctist I. 
Informaţia despre mirungerea domnească din 1457 trebuie să aibă aşadar 
exact aceeaşi greutate şi relevanţă istorică precum ştirea despre sfinţirea 

77 Numai L. Pilat, ignorând totul despre ungerea imperială, regală şi domnească, şi 
confundând Sf. Mir, pecetea Sf. Duh, cu o simplă pomadă, putea scrie că: «[ ... ]putem 
afirma că Ştefan cel Mare a putut fi uns de nenumărate ori, de-a lungul domniei sale, în 
calitate de creştin ortodox, însă nu avem nici o dovadă că legitimitatea puterii sale se 
baza pe un asemenea act» (L. Pilat, op. cit., p. 420-421 ). Ideile pripite, eronate sau fără 
noimă se înlănţuie fără oprelişti în raţionamentul din ibidem, p. 414-427. Aidoma unei 
busole indicând sudul, această carte mai poate deci servi la descoperirea adevărului: el se 
află cu necesitate tocmai în sensul opus celui indicat de autorul său. 
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aceluiaşi Teoctist I de către Nicodim al Serbiei78
. Nu putem să respingem 

una din ele câtă vreme o acceptăm pe cealaltă. Desigur, informaţia ne-a 
parvenit printr-o reflectare, nu totdeauna absolut fidelă, a izvodului 
mitropolitan. Erorile însă nu se datorează niciunei voinţe de a deforma 
realitatea. De asemenea, absenţa acestor informaţii în Letopiseţul domnesc 
nu înseamnă deloc că ele nu ar fi existat acolo, ci numai că, pentru 
instituţia domnească, preluarea lor din acelaşi izvod utilizat şi de călugării 
de la Putna nu a mai convenit la un moment dat viziunii oficiale. 

Faptul că această informaţie se regăseşte numai în letopiseţele 

putnene, departe de a fi o dovadă a netemeiniciei acestora, este 
dimpotrivă o probă a autenticităţii lor. Pentru că, reluând conceptul lui Ia. 
S. Lurie, aceste cronici sunt de natură independentă, adică nesupuse 
capriciilor politice după care este scrisă şi rescrisă istoria. Regăsim, odată 
cu marele medievist rus, şi al doilea caracter al acestor surse care l-a 
impresionat pe Ioan Bogdan: imparţialitatea lor. Conţinutul lor se vădeşte 
aşadar demn de o investigaţie cât se poate de atentă. 

§ 2. Letopiseţele putnene şi mirungerea domnească din 1457 

Istoriografia problemei a fost de mai multe ori prezentată şi nu are 
rost să o refacem aici79

. S-a considerat până acum că letopiseţele putnene 
ar fi prea târzii pentru a merita încrederea istoricilor, deşi ele servesc în 
cele din urmă ca mijloc de identificare a celebrelor toponime invocate în 
această discuţie. Este rară îndoială meritul lui Constantin Rezachevici de 
a fi respins în mod definitiv construcţia romantică a alegerilor «În câmp» 
a domnilor ţării. Temeinicul cercetător al Evului Mediu românesc a atras 

78 Conform datării din D. I. Mureşan, «Patriarhia ecumenică şi Ştefan cel Mare», p. 148-
149, p. 155-156: la sfârşitul lui 1453 şi înainte de 6 ianuarie 1454 (înainte aşadar de 
consacrarea definitivă a lui Ghenadie Scholarios ca patriarh al Constantinopolului de 
către sinod, dar după acordarea de către sultan a beratului său de patriarh al creştinilor 
ortodocşi, ta 'ifat al-Rum). Ambiguitatea statutului lui Scholarios, considerat deja de 
dreptul otoman drept şef religios al ortodocşilor, dar neavând pentru moment 
consacrarea legală de către sinod, a determinat fără doar şi poate decizia consacrării lui 
Teoctist I în Serbia, aflată oricum sub jurisdicţia patriarhală. 
79 C. Cihodaru, «Cu privire la localizarea unor evenimente din istoria Moldovei: Hindău, 
Direptate, Crăciuna şi Roşcani», AHA, XIX, 1982, p. 626-629; C. Rezachevici, «A fost 
Ştefan cel Mare ales domn în aprilie 1457? Un vechi scenariu istoric: de la tradiţia 
imaginară la realitate», AHA, XXIX, 1992, p. 19-33; M. M. Szekely, «Pe Siret, pe tină, 
la Doljeşti», AHA, XXXI, 1994, p. 503-516. 
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atenţia asupra faptului că încoronarea şi ungerea domnilor nu putea avea 
loc decât într-o biserică. De asemenea a subliniat că ungerea domnească 
nu poate fi ruptă de tradiţia liturgică din care face parte. Următoarea 
sugestie metodologică importantă este că înţelegerea acestor evenimente 
nu poate să se producă prin extensia imaginară a surselor primare, ci 
numai prin aprofundarea critică a lucrurilor cunoscute cu certitudine80

. 

Acest studiu a pus bazele cercetării ştiinţifice a evenimentului în discuţie. 
Trebuie însă recunoscut că soluţiile care au fost obţinute până în prezent 
pe baza acestei metodologii nu au fost pe de-a întregul satisfăcătoare. Pe 
bună dreptate, atrăgea atenţia Benoît Joudiou - privind din perspectiva 
unei istoriografii în care studiul metodic al încoronărilor regale are o 
tradiţie seculară - acest eveniment lară precedent nu s-a putut petrece 
într-o biserică sătească81 , fie ea plasată în nordul ţării, în satul Direptate82

, 

sau mai la sud, în biserica satului Cozmeşti83 . Ce ar fi însemnat într
adevăr, materialmente, un asemenea lucru? Ne putem face o idee, pentru 
că avem la dispoziţie biserica de lemn de la Volovăţ, înălţată de meşterii 
maramureşeni ai lui Dragoş vodă. Este extrem de dificil să ne închipuim 
că o astfel de construcţie, cu tot farmecul ei, ar fi putut găzdui mai mult 
decât o mână de persoane. Şi era vorba totuşi despre o ctitorie voievodală! 
Într-o biserică sătească acest tip de ceremonial este încă şi mai greu de 
conceput. 

O altă soluţie a fost încercată, propunându-se ca loc al încoronării 
biserica mitropolitană de la Suceava84

. Această idee pare să fi găsit 
oarecare ecou, chiar dacă ea nu se bazează pe absolut nici o sursă şi, 

tocmai de aceea, pe nici un fel de argumentare85
. Nici unul din aceşti 

autori nu a observat însă că tocmai lui Nicolae Iorga îi revine prioritatea 
acestei poziţii, deşi a fost taxat cu uşurătate în acest context drept un 

80 C. Rezachevici, <<A 'rost Ştefan cel Mare ales ... », passim. 
81 B. Joudiou, «Le regne d'Etienne le Grand et la succession: une perspective 
idelogique», în Ştefan cel Mare şi Sfânt, p. 423, n. 20: «L'onction se deroulait en general 
dans Ies eglises des villes de residence princiere, comme Suceava ou Hârlău. Certes, ii 
est concevable que cette onction se soit deroulee dans la hâte, Etienne etant engage dans 
une lutte pour le pouvoir. Neanmoins, une onction dans une eglise de village suscite le 
doute»). 
82 C. Rezachevici, <<A fost Ştefan cel Mare ales ... », p. 29-32. 
83 M. M. Szekely, «Pe Siret, pe tină, la Doljeşti», p. 516. 
84 L. V. Lefter, «Ce s-a întâmplat cu adevărat la 12 aprilie 1457?», Chronos. Revista 
Cercului de Istorie 'Gheorghe I. Brătianu', II, 2004, p. 31-36. 
85 Şt. S. Gorovei, M. M. Szekely, «Princeps omni laude maior», p. 16. 
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«istoric cu imaginaţie». Iorga a socotit că «la Siretim> ar fi o simplă 
greşeală a unui copist, propunând în schimb lectura «[„.] l-a uns domn la 
Suceava» 86

. Mai amintim în fine, ca o curiozitate, şi simulacrul de analiză 
care a respins absolut orice relevanţă a surselor, pretinzând să facă din 
Teoctist II inventatorul, iar nu continuatorul, tradiţiei întemeiate de 
Teoctist 187

• Speriat de aparente inadvertenţe ale letopiseţelor putnene, 
autorul acestei opinii nu ezită, ca de obicei, să arunce şi copilul odată cu 
apa din albie. Tocmai după ce a inventat documente după bunul plac şi a 
«excomunicat» o jumătate de veac de istorie moldovenească şi însăşi 

Patriarhia ecumenică pe baza unor simple notiţe post-1557 rară nici o 
legătură cu subiectul, el nu a pregetat să desconsidere total informaţiile 
esenţial legate de anul 1457, deşi acestea proveneau, cum arătase deja I. 
Bogdan, chiar din vremea lui Ştefan 11188

. 

Analele Putnei fiind cele mai vechi relatări istorice ale 
evenimentului, să vedem ce mai poate spune o lectură atentă a 
originalului slavon. Este demn de notat că, deşi subiectul a fost dezbătut 
în mod aprins în ultima vreme, nici un cercetător nu a mers încă direci la 
original. 

86 N. Iorga, Istoria românilor, voi. IV, Cavalerii, Bucureşti, 1996, p. 90. 
87 L. Pilat, op. cit., p. 418-425. 
88 După analiza precedentă a analelor putnene, o asemenea metodă incoerentă nu mai 
poate impresiona pe nimeni. Ceea ce ar fi putut măcar remarca acest autor este că, dacă 
inventatorul ungerii domneşti ar fi fost într-adevăr Teoctist II, informaţiile despre 
ungerea lui Ştefan IV cel Tânăr ar fi apărut tocmai în cronicile a căror formă finală a fost 
redactată în vremea păstoririi sale: în Letopiseţele Putna I sau Putna II, care de altfel 
vorbesc despre acelaşi Ştefan IV. După cum se vede nu este deloc cazul: pomenirea 
gestului de la 1517 se face abia în cronica lui Macarie. Ipoteza «inventării» ungerii de 
către Teoctist II a fost aşadar nulă şi neavenită de la bun început. 
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Letopiseţul de la Putna Letopiseţul de la Putna Traducerea 
nr. I nr. 2 românească a 

Letopiseţului de la 
Putna 

«Do TOMb. C'b.Bp4 CAI C'b. «Do TOMiKf C'b.Bp4 CAI 

CH1i:Ti\1i:HWHMb. H'b.C't 2;fMi\AI C'b. «După acea ea l-au 

MHTpononMHTOMh KYP CHAIT1iHWHM 
pomozuit domn, la 

Seret în satul 
CdfOKTHCTOMb. H'b.C't MHTpononMHTOM KYP 

Dreptate. Şi au luat 
2;fMi\1i H nOM42;4 frO H4 CdfWKTHCTOM H C'b. Ştefan voivod 

rocnoACTHo H4 CHpfT1i, noMOIJ.li.V. E.oiK"i.v. schiptrul ţării 

HAf iKf HMfHOYfTb.CAI nOM42;4WAI fro H4 Moldovei»
91

. 

AEpmT4Tf AO cfro AhHf, H rocnOACTHO H4 CEpfTH, 

npHAl'l'b. CKHnTpH HAfiKf HMfHOYfT CAI 

l'\\Oi\A4RCKb.IAI ~fMi\1>» 89
. M1icTo TO Af pmT4Tf H 

AO cfi\1>. H np"iAIT'h 

CKVnTpH M.Oi\A4HCKOH 

~fMi\H»90 . 

Să analizăm cu răbdare aceste informaţii. În primul rând se 
observă că autorii letopiseţelor Putna I şi II (al căror stil este diferit) aveau 
conştiinţa puternică a exactităţii informaţiei furnizate: locul desfăşurării 
ungerii domneşti a lui Ştefan cel Mare era încă viu în memoria lor şi a 
cititorilor lor (<<până în ziua aceasta», respectiv «şi până acum»). 
Informaţia nu doar că provine din două direcţii (apropiate, dar totuşi 

distincte), dar ea era încă viu întipărită, în momentul redactării, în 
memoria colectivă. Autorii analelor ştiu despre ce vorbesc şi informaţia 
lor era cunoscută şi verificabilă de cititorii lor. Acest lucru întăreşte 

concluzia lui Ioan Bogdan asupra contemporaneităţii celor două letopiseţe 
putnene cu epoca lui Ştefan cel Mare. Apropierea de momentul 

89 Cronicile slavo-române, p. 44; cf. ibidem, p. 49: «După aceea s-a adunat toată ţara cu 
preasfinţitul mitropolit, chir Theoctist şi l-a uns pentru domnie, pe Siret, unde se numeşte 
Dereptate până în ziua aceasta, şi a luat schiptrul ţării Moldovei». 
9° Cronicile slavo-române, p. 56; cf. ibidem, p. 61: «Iar după aceea s-a adunat toată ţara 
cu preasfinţitul mitropolit chir Theoctist şi cu ajutorul lui Dumnezeu l-au uns la domnie, 
pe Siret, unde se numeşte locul acela Dereptate şi până acum. Şi a luat schiptrul ţării 
Moldovei». 
91 Cronicile slavo-române, p. 70. 
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evenimentului este esenţială: traducerea românească, mult îndepărtată în 
timp, nu mai recurge la această precizare. 

Vorbind despre Dreptate, ambele redacţii putnene omit cu 
desăvârşire să menţioneze că acesta ar fi fost vreun sat oarecare, 
referindu-se la el ca la un simplu «loc» {M1wro ). Cum se poate observa, 
determinarea referitoare la «satul Dreptate» care a bântuit istoriografia nu 
apare decât în traducerea românească din sec. XVIII. Ea nu se găseşte nici 
măcar la Grigore Ureche, situat temporal, la mijlocul sec. XVII, între cele 
două momente, şi care nu vorbeşte nici el de vreun sat92

• Traducerea 
românească veche este, după caracterizarea lui Ioan Bogdan, una «rea şi 
necompletă» făcută după Putna II93

. Confruntarea textelor arată cu 
claritate cum s-a ajuns la ideea de sat: traducătorul a confundat incizia 
temporală «H AO ce11'k» («şi până acum»), care dispare din versiunea 

românească, cu substativul «cMo, -4» («sat»). Sau poate că doar a 
interpretat eronat un text deteriorat al letopiseţului Putna II pe care l-a 
avut la îndemână, în care nu se mai putea citi decât ceva de genul rro 

Aepmrr4rre ... CM .... , ceea ce într-adevăr lăsa să se creadă că ar fi fost vorba 
de un sat cu acest nume. În orice caz, se poate conchide că disputa în jurul 
«satului» şi a «bisericii săteşti» în care ar fi fost încoronat Ştefan III nu 
are obiect, ea fiind bazată pe o simplă traducere «rea şi necompletă» din 
sec. al XVIII-iea, şi care, pe deasupra, a eliminat orice altă aluzie la 
mitropolitul Teoctist I sau la stările ţării. «Dereptate» se relevă astfel a nu 
fi decât un simplu toponim, din cele mai banale, cum arată pluralitatea de 
localizări care au fost până în prezent aduse în discuţie, fie ca un sat cu 
acest nume, fie, pentru a comf.lica şi mai mult lucrurile, ca un sat din 
proprietatea boierilor Direptate 4

. Confuzia nu aparţine aşadar surselor ci 
a unei istoriografii care a încetat să mai verifice o traducere inadecvată cu 
originalul său slavon. 

Revenind cu sporită încredere asupra acestuia din urmă, se poate 
observa că accentul primordial al relatării nu cade aici pe <<Dereptate», ci 

92 Grigore Ureche, letopiseţul, p. 83. 
93 Cronicile slavo-române, p. 68. 
94 Identificări una mai relativă decât alta: un sat Direptate atestat într-un singur document 
din sec. XVI, în vecinătatea satului Heciu ce s-au aflat printre proprietăţile mănăstirii 
Probota; o selişte Orbie aflată în proprietatea boierilor Direptate, lângă Doljeştii din 
judeţul Neamţ; satul Cozmeşti, şi el în proprietatea familiei Direptate, situat mai la sud, 
pe valea Siretului, în faţa Doljeştilor. Acceptarea oricărei din aceste identificări solicită 
în prealabil aderarea la premise care nu sunt câtuşi de puţin constrângătoare. 
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pe un alt toponim: H4 CHpE'l''k I H4 CEpE'l'H. Acesta se află în ambele 
versiuni ca atare, şi deci rectificarea propusă de N. Iorga, care prefera aici 
lectura «la Suceava», este o soluţie mai greu de acceptat paleografic. Dar, 
pe de altă parte, pornindu-se de la premiza, nefondată, că acţiunea 

descrisă s-ar fi desfăşurat într-un sat, toate celelalte identificări încercate 
până în prezent au crezut că în acest context ar fi fost vorba despre râul 
Siret, şi erudiţia s-a consumat, cu surplus de ingeniozitate, în depistarea 
unor sate cu un nume potrivite aflate în vecinătatea acestui curs de apă. 
Însă traducerea <<pe Siret» este numai una din cele pe care le îngăduie 
limba slavonă, şi aceasta a condus, cum s-a văzut, la aporii care au sf'arşit 
prin desconsiderarea totală a surselor şi chiar abandonarea lor. 

O asemenea concluzie radicală este însă de o prea mare sărăcie 
intelectuală pentru a fi satisfăcătoare. Iată că în slavonă prepoziţia H4 are 
însă o multitudine de alte înţelesuri: «la, în, împotrivă, în contra, peste»95

. 

Acest lucru este extrem de curent în redacţia rusă a slavonei unde, de 
pildă, expresia <<Ha MocKBt» înseamnă literal «la/în [oraşul] Moscova»96

. 

În slavona de redacţie românească acest lucru calchiază adesea expresii 
din limba vernaculară, în expresii extrem de curente de genul «H4 piJn'l'iJp.v., 

H4 MOf'Hi\iJ, H4 AH4i\» («la ruptură, la movilă, la deal»)97
. O traducere mult 

mai adecvată a formulării letopiseţelor putnene ar fi aşadar «la Siret/în 
Siret». Această traducere corespunde fidel limbii cronicilor slavo-române 
din sec. XV. Spicuim doar câteva ocurenţe mai grăitoare. Petru Aron a 
năpădit asupra lui Bogdan II «H4 P'h.wc'kHH» (la Răuseni), Ştefan l-a bătut 

pe Petru Aron «H4 MAIC'l'o H4pHtţ4EMOE XpA1cK11» (la locul numit Hreasca), 

cutremurul s-a produs când stătea ţarul «H4 w&AIA» (la masă)98 . Tot astfel, 

Ştefan i-a bătut pe tătari «H4 A.V.Rp4B'k, H4 """""'U» (la dumbravă la 

Lipnic), l-a învins pe Radu vodă «H4 Co4H» (la Soci), i-a învins pe turci 

«H4 &4ci\Ol(H», s-a războit cu Ţepeluş «H4 PrnHHKh» (la Râmnic, localitate 

unde a şi înălţat o biserică), în vreme ce Ioan Albert s-a prefăcut că merge 
«H4 rp4,<\0BE H4 KHA°i4 H E.'ki\hf'pd,<\h» (la oraşele la Chilia şi Cetatea Albă), 

95 P. Olteanu et a/ii, Slava veche şi slavona românească, Bucureşti, 1975, p. 426; 
CJ10Bapb 1.1epK06Ho-cJ1a6RHCKazo upyccKazoR3b!Ka, t. 2, Skt. Peterburg, 1847, p. 345. 
96 A se vedea, de pildă, aici textul din Letopiseţul Voskresenski citat lan. 307. 
97 P. Olteanu et a/ii, op. cit., p. 297. 
98 Cronicile slavo-române, p. 7, p. 8, p. 13. 
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deşi a venit de fapt «H4 Coyt14BCKhlH rp4A»99 ş.a.m.d. Acest detaliu se pare 
că a scăpat, deşi acelaşi traducător român din sec. XVIII, în ciuda 
slavonei sale mai puţin precise, a tradus pasajul în discuţie tocmai: «la 
Seret>>100

. După ce am arătat că problematica «satului» Dereptate se 
bazează pe simpla confuzie a traducătorului român, nu ne rămâne decât să 
explorăm cealaltă opţiune pe care o îngăduie originalul slavon. 

Aşa cum a arătat pe bună dreptate Constantin Rezachevici, toate 
bătăliile pentru tron au fost purtate în preajma capitalei Suceava, ceea ce 
i-a îngăduit să identifice locul cu certitudine. Este vorba de satul Doljeşti 
(Dolheşti), situat lângă vărsarea Şomuzului Mocirlos, în vecinătatea 

Sucevei, spre sud-est. Acest loc se numea odinioară şi Hreaţca/Hreasca, 
adică tină, ceea ce corespunde indicaţiilor cum nu se poate mai precise ale 
cronicilor: «la locul numit Hreasca, la Dolj eşti» 10 

. În lumina acestor 
cercetări, ipoteza care situa bătălia de la Doljeşti în sudul Moldovei se 
relevă a fi fost doar o speculaţie arborescentă lipsită de rădăcină 102

. 

Însă o obiecţie extrem de interesantă a adus acestei poziţii Maria 
Magdalena Szekely: deplasarea de la Doljeşti către presupusa localizare a 
satului Dereptate ar fi presupus o întoarcere a lui Ştefan înapoi spre sud, 
de-a lungul Siretului, până în apropierea satului Heciu 103

. Deşi nu mai 
putem împărtăşi, din raţiuni de tactică militară, situarea conflictului 
pentru tron în partea de sud a ţării, aceleaşi consideraţiuni de ordin militar 
ne arată că observaţia distinsei cercetătoare este cât se poate de valabilă. 
Să explicăm de ce. Ştefan nu a putut să revină imediat după confruntare 
spre sud, câtă vreme adversarul său păstra încă intacte toate poziţiile sale 
din nordul ţării. Aşa cum s-a atras atenţia pe bună dreptate, Petru Aron se 
pregătise din timp împotriva atacului fulgerător al lui Ştefan, încheind la 1 
aprilie 1457, la Suceava, o alianţă militară cu fraţii Mihail şi Bartosz 
Buczacki, staroştii de Colomeea şi de Podolia împotriva «basarabilor şi a 
ungurilor şi a togtocomanilorn. În caz de nevoie, Petru Aron putea să 
găsească refugiu şi sprijin militar în cetăţile stăpânite de aceştia, cu scopul 
de a-şi relua tronul104

• Întorcându-se aşadar spre sud, Ştefan ar fi făcut 
greşeala fatală de a dezvălui complet ariergarda oştii sale în faţa unui 

99 Ibidem, p. 45, p. 46, p. 47, p. 59. 
100 Ibidem, p. 70. 
101 Cf. Ibidem, p. 7, p. 15, p. 28. 
102 C. Rezachevici, Cronologia critică, p. 533, p. 537. 
103 M. M. S#kely, «Pe Siret, pe tină, la Doljeşti», p. 511. 
104 C. Rezachevici, Cronologia critică, p. 532-533. 
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adversar care nu aştepta decât momentul oportun ca să revină în orice 
clipă în contraatac, pentru că deţinea încă inexpugnabila cetate a 
Hotinului drept cap de pod spre Moldova. Dimpotrivă, un bun comandant 
militar, ceea ce Ştefan era cu prisosinţă, trebuia să îşi urmărească 

adversarul înfrânt pentru a-l distruge definitiv sau cel puţin pentru a-i 
slăbi forţele într-atât încât să îl facă incapabil să mai reacţioneze105 . Iată 
motivele pentru care, victorios asupra lui Petru Aron la Doljeşti, în 
preajma Sucevei, Ştefan III trebuia să îl urmărească, urmând valea 
Siretului, nu spre sud, ci spre nord! Or, tocmai în nordul ţării polonezii 
deţineau o poziţie de cea mai mare importanţă strategică. Se ştie că în 
momentul convertirii sale la catolicism - gest atestat de sursele 
franciscane şi care a produs fireşte ruptura voievodului cu mitropolitul 
Teoctist 1106 

- Petru Aron a făcut o importantă concesie Poloniei. În 
schimbul oraşului Hotin, domnul Moldovei a cedat marii cneaghine Maria 
Holszanska, văduva lui Iliaş I şi mătuşa regelui Poloniei , târgul Siret şi 
cu satul Volovăţ (Olhovăţ) (1 octombrie 1455)107

. Această concesiune a 
fost _reconfirmată în tratatul solemn de vasalitate, prevăzut şi cu 
dispoziţiile precise ale unei alianţe militare, încheiat la Suceava pe data de 
29 iunie 1456 de Petru Aron, garantat şi de sfetnicii săi. Acest act oferea 
«În chip de dar şi zestre oraşul Siret, cu suburbia şi satele ce aparţin lui 
din vechime şi satul Olhovăţ cu celelalte sate ce aparţin lui din vechime». 
Actul era garantat sub honore etfide nostre christianica108

. 

Era vorba despre o decizie marcată de imperativul urgenţei: Siretul 
şi Volhovăţul urmau să fie predate trimisului lui Przedbor Koniecpolski, 
castelanul Sandomirului şi căpitan de Przemysl, «În miercurea cea mai 
apropiată după data acestei scrisori». Pentru înţelegerea acestei grabe 
trebuie precizat că Przedbor Koniecpolski fusese, alături de Mihail 
Buczacki, unul din participanţii la campania din Moldova din 1451, 
suferind înfrângerea pe care le-o administrase atunci Bogdan II 109

. Este de 

105 De pildă, tocmai faptul de a nu-l fi urmărit pe Uzun Hasan după înfrângerea din 1473 
a constituit cauza dizgraţierii şi executării marelui vizir Mahmud paşa (Th. Stavrides, 
The Sultan of Vezirs. The life and Times of the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha 
Angelovic (1453-1474), Leiden-Boston-Koln, 2001, p. 180). 
106 A se vedea partea a treia a acestui studiu. 
107 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. II, Iaşi, 
1932 , nr. 228, p. 773-777. 
108 Ibidem, nr. 230, p. 779-788; C. C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene 
din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-iea, Bucureşti, 19972

, p. 284. 
109 J. Szujski, Dzieje Polski podlug ostatnich badan, voi. II, Lw6w, 1862, p. 87-88. 
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înţeles că, în momentul în care fiul acestuia, tânărul Ştefan, se pregătea să 
cucerească tronul părintesc, toţi adversarii săi strângeau rândurile pentru a 
preveni un alt dezastru similar. Trebuie remarcat de asemenea că 

Przedbor Koniecpolski fusese multă vreme un apropiat al cardinalului 
Zbigniew Olesnicki 110

, protectorul lui Ioachim al Moldovei, fostul 
mitropolit unit cu Roma (1454). Acest lucru clarifică de ce anume 
sintagma fide nostre christianica nu poate însemna în acest context decât 
recunoaşterea oficială a convertirii la catolicism a lui Petru Âron111

. 

Schimbul propus de Petru Aron avea aşadar un sens în primul rând 
militar: el urma să intre în posesia cetăţii Hotinului, punct esenţial de 
sprijin şi de adăpost în caz de primejdie; în schimb, el transforma Siretul 
într-o «bază militară» poloneză, prin prezenţa unei unităţi trimise de 
castelanul Sandomirului, ce urma să staţioneze pe teritoriul Moldovei în 
numele doamnei Maria, soţia răposatului domn Iliaş I. 

Rezultă de acum cu claritate de ce, odată stăpân pe câmpul de 
luptă de la Doljeşti, Ştefan s-a văzut obligat să continue urmărirea 

adversarului său cu scopul de a lua în stăpânire şi oraşul Siret, unicul 
punct strategic-cheie care ar fi putut închide dnimul dinspre Hotinul 
deţinut încă de Petru Aron şi de aliaţii săi polonezi. Cu atât mai mult cu 
cât Siretul stăpânit de polonezi era un oraş cosmopolit, locuit, alături de 
moldoveni, şi de saşi, armeni, ruteni şi unguri, unde Petru Aron putea 
oricând găsi partizani ai legitimităţii lui, care să îi faciliteze revenirea în 
forţă. Întrucât noul domn nu avea mijloacele tehnice necesare pentru a lua 
prin asediu cetatea Hotinului, numai stăpânirea Siretului putea constitui o 
barieră serioasă în calea unei noi invazii polone şi să îi asigure o stăpânire 
trainică în Moldova. Fără ocuparea Siretului şi alungarea de aici a 
autorităţilor poloneze, victoria de la Doljeşti ar fi fost complet inutilă, iar 
poziţia lui Ştefan permanent ameninţată. Acest lucru este perfect 
documentat: în 1457, Petru Aron, refugiat în Polonia, îl tocmea pe 
Bartosz Buczacki pentru a-l ajuta să revină în Moldova. Moartea acestuia 

110 M. Dzieduszycki, Zbigniew Olefoicki, voi. II, Cracovia, 1854, p. 117. 
111 Lucru dovedit de documentul lui Petru Aron către braşoveni, garantat sub nostre 
Katholice fidei honore (M. Costăchescu, ,Jp. cit„ p. 796); argumentaţia lui L. Pilat, op. 
cit., p. 128-129, rămâne un efort neconvrngător de negare a evidenţei afirmate răspicat 
de două serii <ie documente diferite, dar perfect convergente: sursele moldoveneşti şi 
analele minorite. 
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într-o luptă cu tătarii îl obliga pe fratele său Mihail Buczacki să restituie 
banii fostului domn în ianuarie 1458112

• 

Drept concluzie, abia după alungarea fostului domn dincolo de 
frontieră, în Polonia, Ştefan a putut să ordone încetarea urmăririi pentru a
şi consolida victoria printr-un act de preluare a puterii. În lumina analizei 
tactice a evenimentelor din 1457 şi conform mărturiei letopiseţelor 

putnene, corect citite şi interpretate, lucrul acesta nu s-a putut produce 
într-un sat oarecare, risipit pe undeva prin Moldova, ci nu departe de 
frontiera de nord a ţării - tocmai în oraşul Siret. 

Nu era vorba numai de o necesitate strategică absolută, ci şi de un 
gest de o uriaşă semnificaţie simbolică, pentru că Siretul, oraş atestat încă 
din 1340, fusese vechea capitală a Moldovei din sec. al XIV-lea, şi păstra 
încă prestigiul de curte domnească113 . Noua traducere pe care o propunem 
ne ajută să clarificăm, în srarşit, faptul că Ştefan cel Mare nu a putut fi 
încoronat şi uns domn al Ţării Moldovei într-o sărmană biserică de ţară, 
nepotrivită desfăşurării unei ceremonii atât de însemnate. Dimpotrivă, 
este cât se poate de plauzibil să conchidem că mitropolitul Teoctist l-a uns 
domn pe Ştefan III aici: 

112 Lucru relevat de C. Rezachevici, Cronologia critică, p. 532. O. Halecki a subliniat 
deja locul strategic deţinut în politica unionistă din Polonia de către palatinatul Podoliei 
(O. Halecki, From Florence to Brest, p. 58, 68-69). Pe urmele sale am arătat acelaşi 
lucru în legătură cu familia Buczacki: D. I. Mureşan, «lsihasmul», p. 40-42, p. 48, p. 53-
55. Asupra rolului familiei Buczacki în politica pontică a Poloniei: M. Cazacu, «A 
propos de l'expansion polono-lituanienne au Nord de la mer Noire aux x1v•-xv• 
siecles», în Passe turco-tatar, present sovietique. Etudes offertes a Alexandre Bennigsen, 
Paris-Louvain, 1986, p. 99-122. 
113 C. C. Giurescu, Târguri sau oraşe, p. 280-286. 
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1. Siret, Biserica Sfânta Treime114 

Sosirea mitropolitului Sucevei Teoctist I în vechea capitală a ţării 
pune desigur întregul eveniment descris de letopiseţele putnene în 
legătură cu cel mai însemnat lăcaş de cult ortodox construit până în acel 
moment în Moldova: biserica Sranta Treime din oraşul Siret. Atribuită de 
o tradiţie locală lui Sas voievod11 5

, paraclisul curţii domneşti a fost mult 
mai probabil întemeiat de Petru I (1374-1391). Dreptul la tron al lui 
Ştefan III nu era unul dintre cele mai indiscutabile: el era copil din flori al 
domnului Bogdan II cu Oltea din Borzeşti. Bogdan II, la rândul său, nu 
descindea direct din ramura lui Alexandru cel Bun, ci era şi el fiu din flori 
al fratelui acestuia, jupanul Bogdan. Această provenienţă lăturalnică era 
suficient de supărătoare pentru ca domnul să insiste, în chip oficial, că 
descindea direct din Alexandru cel Bun 116

• În acest fel, prin încoronarea 
sa în chiar biserica ctitorită de Petru Muşat, Ştefan îşi putea afirma în faţa 
«a toată ţara» pretenţiile apartenenţei la dinastia domnească şi deci 
legitimitatea preluării puterii. 

În această lectură, toponimul Dereptate nu mai poate desemna 
altceva decât locul de distribuire publică a justiţiei din vechea capitală a 
Moldovei, care nu se putea situa în secolul XIV altundeva decât în 
preajma palatului domnesc din Siret, cu siguranţă nu departe de paraclisul 

114 G. Oprescu (coord.), Istoria artelor plastice în România, vol. I, Bucureşti, 1968, fig. 
171. 
115 C. C. Giurescu, Târguri sau oraşe, p. 283 . 
116 C. Rezachevici, Cronologia critică, p. 513-515, p. 535-536. 
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curţii, biserica Sf. Treime117
• Acest loc public a constituit spaţiul firesc al 

reunirii stărilor din 1457. Stabilirea definitivă a capitalei la Suceava a 
sfârşit prin a şterge în cele din urmă amintirea vechiului loc de judecată, 
nu înainte însă ca redactorii analelor putnene să îl mai pomenească o 
ultimă dată. 

Domneasca biserică Sf. Treime din Siret, de dimensiuni moderate, 
se remarcă printr-o eleganţă care o plasează artistic cu mult înaintea 
bisericii de la Rădăuţi. Proporţiile desăvârşite şi impresia estetică se 
datorează inovaţiei arhitecturale pe care această biserică o introduce în 
Moldova: planul triconc, ca o influenţă a artei morave sârbeşti, reflectată 
în epocă şi asupra Coziei 118

• Or numai mirungerea domnească a lui Ştefan 
cel Mare în această biserică ne dă în fine putinţa să înţelegem de ce 
tocmai acest stil, şi nu altul (cum ar fi stilul romanic al bisericii de la 
Rădăuţi sau cel gotic al bisericii din Baia) a făcut o carieră fără egal în 
Moldova în vremea domniei sale. Acest lucru a început însă, lucru extrem 
de important, chiar cu prima ctitorie ştefaniană. Aşa cum a arătat Virgil 
Vătăşianu, refacerea mănăstirii din vremea lui Vasile Lupu nu a alterat 
planul ei iniţial 119 • Compararea planului bisericii mănăstirii Putna cu cel 
al bisericii Sfânta Treime de la Siret este, prin urmare, relevantă: 

117 V. descrierea efectivă a unui astfel de loc de judecată domnească în Ţara 
Românească, la Ş. Pascu, Petru Cercel şi Ţara Românească la sfârşitul secolului al XVI
/ea, Cluj, 1944, p. 181-182. 
118 G. Oprescu, op. cit., p. 185-187, 302-304, p. 306-307. 
119 V. Vătăşianu, op. cit„ vol. I, p. 635. 
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2. Planul bisericii Sfănta Treime din Siret120 

3. Planul bisericii mănăstirii Putna121 

După cum se poate observa, forma în triconc a naosului celor două 
biserici se aseamănă până la identitate. Elevaţia iniţială a primei biserici 
de la Putna nu putea desigur să fie mult diferită de modelul ei de la 
Siret122

• Date fiind dimensiunile proiectului putnean, un pronaos şi un 
exonarthex au fost adăugate planului iniţial, fără însă ca să rupă ideea 

120 V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările române, vol. I, Bucureşti, 1959, op. cit„ 
fig.264, p. 308. -
12 1 Ibidem, fig. 586, p. 640; a se vedea planul mănăstirii Putna din sec. XV, conform 
cercetărilor arheologice, la C. Nicolescu, <<Arta în epoca lui Ştefan cel Mare», în Cultura 
moldovenească, p. 311 , fig . 22. Această concluzie a fost întărită de rezultatele săpăturilor 
arheologice din 1969-1970: C. Paradais, Comori ale spiritualităţii româneşti la Putna, 
Iaşi, 1988, p. 55-74, mai cu seamă p. 58-62 şi fig. 11-12, p. 61-62. 
121 Cercetările arheologice au scos la lumină la Putna acelaşi tip de discuri de faţadă ca la 
Sfânta Treime din Siret (C. Nicolescu, op. cit„ p. 312: conchide just că : «Prezenţa unor 
astfel de discuri în decorul faţadei monumentului ne îndreptăţeşte să emitem ipoteza 
legăturii lui cu construcţiile veacului anterior»). 
122 Cercetările arheologice au scos la lumină la Putna acelaşi tip de discuri de faţadă ca la 
Sfânta Treime din Siret (C. Nicolescu, op. cit„ p. 312: conchide just că: «Prezenţa unor 
astfel de discuri în decorul faţadei monumentului ne îndreptăţeşte să emitem ipoteza 
legăturii lui cu construcţiile veacului anterior»). 
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clară de continuitate între cele două ansambluri arhitectonice. Nu este 
aşadar deloc o întâmplare că, din întreaga varietate arhitecturală care 
exista în Moldova înainte de întemeierea Putnei, Ştefan cel Mare şi 

mitropolitul Teoctist au ales pentru ctitoria lor tocmai planul triconc al 
bisericii de la Siret. Procedând în acest mod, ei reconstituiau cu cea mai 
mare fidelitate cadrul sacru în care cel din urmă îl mirunse domn pe cel 
dintâi123

• Consacrarea mănăstirii Putna în ziua de 3 septembrie 1469, 
exact de ziua sîantului Teoctist, are din acest punct de vedere o 
semnificaţie capitală124 . Acest monument nu era destinat să marcheze 
numai alianţa restaurată dintre instituţia ecleziastică şi instituţia 

domnească. El era menit să fie şi lăcaşul de veci atât al mitropolitului, cât 
şi al domnului şi al familiei acestuia, pecetluind şi dincolo de moarte o 
legătură sacramentală înnodată unic şi irepetabil în momentul în care, 
asemenea proorocului Samuel care l-a uns rege pe tânărul David, Teoctist 
I a oficiat gestul liturgic ce a marcat urcarea pe tron a tânărului Ştefan 125 . 
Speculaţiile istoriografice asupra înrudirii trupeşti dintre mitropolitul de 
origine bulgărească şi domnul moldovean nu sunt, evident, demne de nici 
cea mai firavă crezare. Construirea mausoleului de la Putna arată însă că 
Teoctist I devenise ceva mult mai important, anume părintele spiritual al 
lui Ştefan şi al întregii familii domneşti 126

. 

123 Ungerea domnească a lui Ştefan III se revelează astfel a fi impulsul primordial pentru 
care Putna a fost de la început construită ca un lieu de memoire: M. M. Szekely, 
«Mănăstirea Putna - loc de memorie», în Ştefan cel Mare şi Sfânt, p. 37-70. 
124 D. I. Mureşan, «De l 'intronisatiom>, p. 370; L. Pilat, op. cit„ p. 366-376 forţează, 
aşadar, fără să ne citeze, uşi de mult deschise. 
125 A se vedea preambulul «davidic» al rugăciunilor de încoronare a ţarilor - preluate 
identic din ceremonialul bizantin - I. Al. Biliarsky, «Le rite de couronnement des tsars 
dans Ies pays slaves et promotion d'autres axiai», OCP, 59, 1993, p. 91-139, aici p. 103-
115 (text slavon), p. 116-118 (trad. fr.); discutat în detaliu pentru versiunea sa 
moldovenească în D. I. Mureşan, «L'emergence du sacre princiern, p. 110-115, respectiv 
ibidem, p. 88-105, pentru modelul davidic în vremea domniei lui Neagoe Basarab. A se 
vedea acelaşi text în traducerea sa românească: P. Mihail, I. Caproşu, «Despre 
ceremonialul domnesc», AIIAI, 8, 1971, p. 397-399, aici p. 398: «Doamne Dumnezeul 
nostru, împăratul împăraţilor, şi domnul domnilor, carele prin Samuil prorocul ai ales pre 
David sluga ta, şi l-ai unsu pre el a fi înpărat preste norodul tău Israil. Însuţi şi acum auzi 
rugăciunea noastră [ ... ]. Învredniceşte-l pre el a să unge cu untul de lemnu al bucuriei. 
Îmbracă-l pre el cu putere de sus. Pune pe capul lui cunună de piatră scumpă. [ ... ] Dă-i 
în dreapta lui schiptrul mântuirii. Întăreşte-l pe el cu scaunul dreptăţii». 
126 Drept pentru care Ştefan III îl numeşte pe mitropolitul Teoctist I <<părintele nostru» pe 
piatra funerară pe care a depus-o pe mormântul acestuia de la Putna (Repertoriul 
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Influenţa arhitectonică a modelului bisericii în care Ştefan cel 
Mare a fost uns domn s-a răsfrânt însă nu doar asupra ctitoriei sale dintâi, 
ci şi asupra întregii salbe de biserici care a acoperit faţa Moldovei în 
perioada de aşezare internă de după pacea cu Imperiul otoman din 1486. 
Cele mai însemnate ctitorii ale lui Ştefan cel Mare urmează şi dezvoltă 
parcă ritualic acelaşi plan triconc al bisericii din Siret: Milişăuţi, Pătrăuţi, 
Voroneţ, Sf. Ilie din Suceava, Sf. Ioan din Vaslui, Sf. Gheorghe din 
Hârlău, Sf. Nicolae din Dorohoi, Sf. Nicolae din Popăuţi, biserica 
mănăstirii Tazlău, biserica nouă cu hramul Înălţarea Domnului de la 
mănăstirea Neamţ, pentru a pomeni doar bisericile păstrate. Cu siguranţă 
că şi biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi urma acelaşi plan127

. 

Încoronarea lui Ştefan la Sf. Treime din Siret a avut aşadar urmări 
însemnate în evoluţia arhitecturii ecleziastice din Moldova, conducând la 
selecţionarea şi la difuzarea anume a acestui stil încărcat cu valenţe până 
acum nebănuite, cu scopul de a fi pe urmă imprimat în cele mai 
importante ctitorii ale marelui domn. Ele se dezvăluie a fi afirmaţii 

continuu reiterate ale caracterului său de <<Uns al lui Dumnezeu». Nu se 
poate stabili cu certitudine, în acest moment al analizei, un model 
oarecare, însă nu putem să nu observăm că unele biserici ce fac aluzie la 
evenimente din viaţa domnului Moldovei de dinainte de ungerea sa de la 
Siret, nu mai urmează modelul triconc: acesta este, de pildă cazul 
bisericilor de la Borzeşti (locul naşterii sale) şi cea de la Reuseni (locul 
decapitării lui Bogdan II)128

. Acelaşi lucru se observă şi în cazul bisericii 
de la Războieni 129 , care amintea de un moment în care <<Unsul lui 
Dumnezeu» a trebuit să simtă certarea divină. Dar excepţiile confirmă 
regula: tema dominantă rămâne triconcul, devenit atât de caracteristic 
arhitecturii din epoca lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi. 

Dacă bătălia de la Doljeşti a avut loc pe 12 aprilie 1457, ungerea 
de la Siret s-a petrecut, cum a subliniat deja Constantin Cihodaru, pe data 
de 17 aprilie, în duminica de Paşti a acelui an130

. În mod tradiţional în 
Biserica ortodoxă nu există o sărbătoare distinctă dedicată Sfintei Treimi. 

monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1958, nr. 
52, p. 248-249). 
127 V. Vătăşianu, op. cit„ voi. I, p. 644-674. 
128 Ibidem, p. 679-681. 
129 Ibidem, p. 681. 
130 C. Cihodaru, «Cu privire la localizarea unor evenimente din istoria Moldovei: 
Hindău, Direptate, Crăciuna şi Roşcani», p. 626-629, aici p. 628. 
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Ea a fost introdusă mai târziu în Rusia, urmând modelul occidental. 
Această absenţă nu se datorează vreunei carenţe teologice, ci pur şi 

simplu faptului că sărbătoarea Trinităţii la Bizanţ era Duminica de 
Paşti 131

• Simbolistica momentului festiv al încoronării, săvârşită tocmai în 
ziua Învierii, arată că acest ritual nu putea să se desfăşoare într-un loc mai 
potrivit decât într-o biserică cu hramul Sfintei Treimi. 

Unele importante întâmpinări au fost aduse letopiseţelor putnene. 
S-a obiectat că ele ar proiecta imagini din sec. XVI-XVII legate de rolul 
adunărilor de stări în alegerea domnilor ţării, ceea ce ar fi constituit un 
anacronism faţă de realităţile sec. XV 132

. Lucrurile se schimbă însă dacă 
le privim în lumina <<revoluţiei constituţionale» din Regatul Ungariei în 
epoca huniadă. Este vremea în care stările Ungariei au proclamat 
supremaţia lor asupra Euterii regale, impunând principiul elecţiunii asupra 
legitimităţii de sânge 1 3

. Puterii stărilor s-a datorat astfel alegerea lui Ioan 
de Hunedoara ca guvernator al Ungariei (6 iunie 1446), şi mai târziu 
alegerea ca rege a fiului acestuia, Matia Corvin (24 ianuarie 1458)134

. 

131 Este vorba de o tradiţie care urcă până la Grigore de Nazianz. În cea mai celebră 
omilie închinată sărbătorii Paştilor, el a argumentat împotriva arienilor care susţineau că 
moartea pe cruce a lui Iisus Hristos ar fi un argument împotriva dumnezeirii sale. 
Replicându-le, Grigore din Nazianz insista asupra învierii ca simbol tocmai al divino
umanităţii lui Hristos, ceea ce face din Paşti o sărbătoare a Sfintei Treimi. «C'est 
aujourd 'hui la Pâque du Seigneur, oui, la Pâque et je repeterai encore une fois, la Pâque 
en l'honneur de la Trinite. C'est la pour nous la fete des !etes, l'assemblee des 
assemblees; elle surpasse toute Ies autres, non seulement celle qui sont humaines et 
terrestres, mais encore celles qui appartiennent au Christ seul et se celebrent en son 
honneur; elle Ies domine toutes autant que le soiei! eclipse Ies astres» (Omilia XL, In 
sanctum Pascha, PG 36, col. 623-664, aici mai cu seamă col. 624-625, în trad. fr. Saint 
Gregoire de Nazianze, Home/ies XXXVIII, XXXIX, XL, I, XLV, XLI, trad. E. Devolder, 
Namur, 1961, p. 119). 
132 C. Rezachevici, «A fost Ştefan cel Mare ales ... », p. 23-29. 
133 J. M. Bak, Konigtum und Stiinde in Ungarn im 14.-16. Jahrhundert, Wiesbaden, 
1973; J. Bak, <<Hungary: Crown and Estates», în C. Allmand (ed.), The New Cambridge 
Medieval History, voi. VII, c. 1415-c. 1500, Cambridge, 1998, p. 707-726; Pal Engel, 
The Realm of St Stephen. A History of Medieval Hungary, 895-1526, Londra-New York, 
2001, p. 281. 
134 A se vedea descrierea «congregaţiei generale» a stărilor din Ungaria de la Pesta, unde 
nobilimea partizană a Huniazilor, care - adunându-se la Buda pe Dunărea îngheţată - a 
smuls baronilor alegerea lui Maria Corvin ca rege: Ioan Thuroczi, Chronicle of 
Hungarians, p. 204-208 şi Antonii Bonfinii, Rerum Ungaricarum decades tres, nune 
demum industria Martini Brenneri Bistriciensis Transsylvani in lucem aeditae, antehac 
nunquam excusae. Quibus accesserunt Chronologia Pannonum a Noah usque haec 
tempora & Coronis historiae Ungaricae diversorum auctorum, Base!, 1543. 
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Această mişcare a stărilor nu a putut să nu influenţeze în mod decisiv şi 
Ţările române aflate în epocă sub dominaţia politică a lui Hunyadi. Marii 
boierii români din cele două Principate (plusieurs grand seigneurs de la 
Vallaquie) chiar participau - lucru ce nu a fost până în prezent semnalat -
la dezbaterile stărilor reunite ale dublei Coroane a regelui Vladislav135

• La 
această atmosferă politică nu au luat parte doar cei 3.000 de moldoveni 
care l-au însoţit pe Ioan de Hunedoara în cruciada din 1448. Aici s-a 
format mai cu seamă şi tânărul Ştefan, în umbra marelui Athlet ardelean 
al lui Hristos. 

Acestei <<ţări» politice (văsemu pospolstvu) se adresa aşadar Ştefan 
II încă în 1435, şi ea se prezintă în mod suficient de structurat în actul 
omagiului depus de Iliaş către regele Poloniei, împreună cu <<tot sfatul 
nostru, cavalerii (ritermi), boierii şi nobilii din cetăţi, oraşele şi teritoriul 
lor, şi orice stare (stadla) sau ordin (riedu) a supuşilor noştri» (1436). 
Gheorghe Brătianu a sesizat creşterea firească a rolului adunărilor de stări 
în vremea războaielor civile de după moartea lui Alexandru cel Bun, care 
au dus la consolidarea corpurilor constituite, ce au făcut adesea să încline 
echilibrul în favoarea unui domn136

. Tocmai stările care au participat la 
ungerea domnească de la 1457 îşi fac deîndată simţită prezenţa în actele 
omagiului lui Ştefan III către Cazimir IV. Pe 2 martie 1462, acest gest era 
garantat de mitropolitul Teoctist, împreună cu toţi boierii moldoveni, cu 
clerul şi cu laicii, şi mai ales cu toată ţara (usim pospolstvom)137

• Aidoma, 
actul similar din 1468 era garantat de <<părintele spiritual» al domnului, 
mitropolitul Teoctist, tot clerul şi boierii, toţi supuşii şi <<tot poporul ţării 

135 În 1442, după încoronarea lui Vladislav III ca rege al Ungariei: N. Iorga, «Cronica lui 
Wavrin şi Românii», BCIR, IV, 1927, p. 61-148, aici p. 67: «Et, lorsque Ies sollempnites 
du couronnement furent adcomplies, !edit roy nouvel tint grant parlement avec Ies trois 
estas du pays de Hongrie, auquel estoient Ies barons de Poullane et aussi plusieurs grand 
seigneurs de la Vallaquie, adfin d'avoir advis et deliberation comment pour le rnieulz on 
se porroit, doresnavant, conduire pour resister aux faulses et parverses entreprinses du 
Grant Turcq». 
136 Gh. I. Brătianu, Sfatul domnesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române, Evry, 
1977, p. 166-179: la capătul unei remarcabile analize, considera în concluzie «epoca ce 
urmează domniei lui Alexandru cel Bun şi se încheie prin alegerea din câmpul Direptăţii 
ca prima fază istorică în care un regim de Stări, cu categoriile lui privilegiate şi distincte, 
şi adunările sale, întemeiat pe ordinea feudală asemănătoare acelei ungureşti şi polone, a 
existat în Moldova, atingând chiar un gr.,d de dezvoltare mult mai accentuat decât în 
Ţara Românească». 
137 ·1. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, voi. II, Bucureşti, 1913, nr. CXXIX, p. 
282-288, nr. CXXX, p. 288-291. 
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noastre româneşti» (usim' pospolstvom' Voloskoi zemli) 138
• Dacă Ştefan 

ar fi dobândit puterea în maniera autoritară în care a încercat mai târziu 
cronica oficială să îl reprezinte, aceste acte de politică externă imediat 
ulterioare anului 1457 nu ar mai fi avut nici o nevoie să facă referire la 
structurile instituţionale ale ţării care le garantau în cel mai solemn mod. 
Apariţia în letopiseţele putnene a stărilor - căci acesta este sensul 
«Întregii ţări» reunite în vechea capitală de la Siret - nu este aşadar 
nicidecum o proiecţie târzie, ci reflectă cu cea mai mare fidelitate un 
Zeitgeist profund al mijlocului de veac XV. 

Convergenţa simbolică dintre hramul bisericii mirungerii domneşti 
de la Siret şi sărbătoarea zilei în care încoronarea a avut loc, pe de o parte, 
cât şi impactul crucial pe care modelul aceleiaşi biserici l-a avut asupra 
întregii arhitecturi moldoveneşti, pe de altă parte, coroborează în mod 
decisiv, ni se pare, singura lectură a letopiseţelor putnene care respectă 
valoarea informaţiei transmise. Din acest moment, ni se pare dificilă o 
respingere de plano a istoricităţii ungerii lui Ştefan cel Mare în 1457. Şi 
aceasta cu atât mai mult că în favoarea ei există un argument capital, de 
primă mână, şi perfect contemporan cu Ştefan, pe care însă nimeni nu l-a 
luat încă în considerare. Este vorba despre încoronarea în acelaşi fastuos 
stil bizantin - în timpul vieţii lui Ştefan cel Mare - a nepotului său de 
fiică, Dimitrie Ivanovici, în ziua de 4 februarie 1498, la Moscova, cu titlul 
de mare cneaz şi de moştenitor prezumtiv al bunicului său, marelui cneaz 
Ivan III Vasilievici 139

. Din fericire, formularul liturgic utilizat cu această 
ocazie s-a păstrat: este vorba de un manuscris de redacţie sârbească ce 
reia rară modificări rugăciunile de încoronare utilizate de către ţarii din 
Balcani 140

• Este foarte probabil că acest formular a fost adus la Moscova 
în august-septembrie 1497 de către emisarii mănăstirii athonite Sf. 
Pantelimon, în mod istoric mănăstire rusească, dar care fusese începând 
din sec. XIV populată de călugări sârbi. Această delegaţie athonită a fost 
însă însoţită la curtea marelui cneaz de către un trimis al lui Ştefan cel 

138 Ibidem, nr. CXXXV, p. 300-304; Gh. I. Brătianu, op. cit., p. 182-183. 
139 G. Majeska, «The Moscow Coronation of 1498 reconsidered», Jahrbiicher far 
Geschichte Osteuropas, XXVI, 1978, p. 353-361; P. Catalano, V. P. Pa5uto (ed.), l 'idea 
di Roma a Masca (XV-XVI sece.). Fonti per la storia de/ pensiero sociale russo, Roma, 
1993, nr. 17, p. 67-77, p. 275-285; The Nikonian chronicle, voi. 5, From the year 1425 
to the year 1520, ed. S. A. Zenkovsky, B. J. Zenkovsky, Princeton 1989, p. 254-260. 
140 I. Al. Biliarsky, «Le rite de couronnernent des tsars»: este vorba de rnss. MOS al 
acestei ediţii: ibidem, p. 95-96. 
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Mare: pitarul Ivan 141
. Era vremea pregătirilor care au dus la recunoaşterea 

domnului Moldovei, cu acordul patriarhului Ioachim I, ca protector al 
Muntelui Athos. De aceea se poate vedea în prezenţa delegaţiei moldo
athonite la Moscova şi o încercare de tatonare semi-oficială a terenului în 
vederea reluării relaţiilor cu Moscova, întrerupte din 1467/1470. Deloc 
întâmplător, aşadar, că între 1496 şi februarie 1498 a avut loc şi prima 
ambasadă trimisă de Ivan III în Imperiul otoman, la Constantinopol, 
condusă de Mihail Pleşceev 142 • Este exclus să se creadă că în vremea de 
mai mult de un an cât a stat în capitala de pe Bosfor ambasadorul celui 
mai mare stat ortodox nu l-a întâlnit pe patriarhul ecumenic. 

George Majeska a subliniat caracterul cu totul şi cu totul singular 
al încoronării din 1498, care nu are precedent în tradiţia rusă 143

, precum 
nu are nici o suită imediată144 . După cum precizează trimisul imperial la 
curtea marelui cneaz, Sigismund von Herberstein, Vasile III Ivanovici, 
ieşit învingător în lupta pentru tron încă din 1502, a refuzat să fie 
încoronat cu acelaşi tip de ceremonie chiar şi când a devenit mare cneaz 
în 1505 145

• El a preferat să îşi întemeieze legitimitatea în mod exclusiv pe 

141 The Nikonian chronicle, p. 251-252. Pentru pitarul Ivan: P. Ş. Năsturel, le Mont 
Athos et Ies Roumains. Recherches sur /eurs relations du milieu du XIV' siecle a 1654, 
(Orienta/ia Christiana Analecta 227), Roma, 1986, p. 277, p. 279. 
142 The Nikonian chronicle, p. 260. 
143 În instrucţiunile date ambasadorilor săi în Polonia, Ivan IV însuşi subliniază că titlul 
de ţar pe care îl asumase recent putea să pară regelui puţin neobişnuit, deoarece «nici 
tatăl său nici bunicul său nu au fost încoronaţi»: V. Savva, MocK06CKue 11apu u 
6U3aHmUUCKUe BaCW/eBCbl: K eonpocy o BJIURHUU Bu3aHmuu Ha o6pa3o6aHue uoeu 
11apcKou B!lacmu MOCKOBCKUX wcyoapeu [Ţarii moscoviţi şi basileii bizantini: Asupra 
problemei influenţei Bizanţului la formarea .ideii de putere imperială a suveranilor 
moscoviţi], Harkov, 1901, p. 145; G. P. Majeska, op. cit„ p. 357. (acesta din urmă 
neobservând însă mărturia convergentă a lui Sigismund von Herberstein). 
144 The Nikonian chronicle, p. 277: în pofida atitudinii favorabile a cronicii oficiale 
pentru câştigătorul cursei pentru putere, nu există nici cea mai mică aluzie la vreo 
ceremonie de întronare a lui Vasile III. 
145 Sigismund von Herberstein, Rerum Moscoviticarum commentarii, în Historiae 
ruthenicae scriptores exteri saeculi XVI, ed. Adalbert de Starczewski, voi. I, Berlin-Skt. 
Petersburg, 1842, p. 8-9: <<llic Ioannes suscepit ex Maria filium Ioannem nornine, cui in 
consortem iunxerat filiam Stephani illius magni Vuaivodae Moldaviae: qui Stephanus 
Mahumetem Thurcarum, Matthiam Hungariae, et Ioannem Albertum Poloniae, reges 
prostraverat. Mortua priore coniuge Maria, Ioannes Basilii alteram uxorem duxit, 
Sophiam, filiam Thomae, late quondam in Peloponneso regnantis: filii inquam 
Emanuelis, regis Constantinopolitani, ex Palaeologorum genere: ex qua suscepit quinque 
filios, Gabrielem, Demetrium, Georgium, Simeonem, et Andream: eisque vivens adhuc 
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autoritatea tatălui său, care îl desemnase drept succesor prin testament146
• 

Formularul din 1498 va deveni o sursă de inspiraţie abia pentru 
mitropolitul Macarie al Moscovei ~entru încoronarea imperială a lui Ivan 
IV Vasilievici ( 16 ianuarie 154 7) 47

. Aşa cum s-a demonstrat recent, pe 
baza scrisorii sinodale a patriarhului Dionisie II din iunie 1546, această 
încoronare nu s-a efectuat însă nici ea fără ştiinţa Marii Biserici - cum 
indică întreaga bibliografie a subiectului - ci doar după primirea la 
Moscova a acestei scrisori ce conţine, pentru întâia oară şi în modul cel 
mai oficial cu putinţă, titlul de ţar cu referire la Ivan IV 148

• 

Apariţia formularului de încoronare după model bizantin 
constituie un subiect îndelung dezbătut în istoriografia rusă149 • S-a emis 

patrimonium divisit. Ioanni primogenito monarchatum reservavit, Gabrieli 
Novuogardiam magnam consignavit, caeteris alia iuxta arbitrium suum attribuit. 
Prirnogenitus Ioannes moritur, relicto filio Demetrio: quem avus in patris mortui locum, 
iuxta consuetudinem monarchatu investiverat. Aiunt Sophiam hanc fuisse astutissimam, 
cuius impulsu dux multa fecit. Inter caetera induxisse maritum perhibetur, ut Demetrium 
nepotem monarchatu moveret, in que eius locum praeficeret Gabrielem. Persuasus 
namque dux ab uxore, Demetrium in vincula coniicit, detinetque. Tandem moriens, 
eidem ad se adduci iusso: Chare, inquit, nepos, peccavi in Deum et te, quod carceribus 
mancipatum te afflixi, teque iusta haereditate spoliavi. Iniuriam igitur a me tibi illatam, 
obsecro mihi remitte: liber abi, iureque tuo utere. Demetrius hac oratione permotus, 
noxam avo facile condonat. Egressus autem, Gabrielis patrui iussu comprehenditur, 
inque carceres coniicitur. Alii fame illum ac frigore, pars fumo suffocatum putant. 
Gabriel, vivente Demetrio, gubematorem se gessit: eo vero mortuo, principatum tenuit, 
non inauguratus, Gabrielis duntaxat in Basilii nomine commutato». Ibidem, p. 10: 
<<Moritur autem Ioannes ille magnus, anno mundi 7014. cui filius Gabriel, postea 
Basilius dictus, magnus dux successit, habens in captivitate Demetrium nepotem ex 
fratre, qui avo adhuc vivente iuxta gentis consuetudinem legitimus monarcha creatus 
erat: et ob id vivo adhuc, atque etiam mortuo post nepote, solenniter Basilius creari 
monarcha no/uit». 
146 Vasile III succede pur şi simplu, fără încoronare, după moartea lui Ivan III, potrivit 
voinţei acestuia exprimată în testamentul redactat puţin înainte de moarte: R.C. Howes 
Testaments ofthe Grand Princes of Moscow, lthaca, 1967, p. 143-154 (text rus), p. 268-
298 (trad. adnotată). 
147 G. P. Majeska, op. cit.,passim. 
148 P. Ş. Năsturel, D. I. Mureşan, «Denys II de Constantinople (1546-1556) et Ies debuts 
de la politique europeenne du Patriarcat oecumenique», în le Patriarcat recumenique de 
Constantinople aux X!V-XVf siecles, p. 319-367. 
149 D. B. Miller, «The Coronation of Ivan IV of Moscow», JahrbUcher for Geschichte 
Osteuropas, XV, 1967, p. 559-574; B. A. Uspenskij, f_(apb u nampuapx: Xapu3Ma 
6Jlacmu 6 Poccuu (BU3aHmuucKaJ1 MOOe.nb u ee pyccKoe nepeoCMb1CJ1eHue [Ţar şi 

patriarh: carisma puterii în Rusia (Modelul bizantin şi reinterpretarea sa rusească)], 
Moscova, 1998, p. 109-113. 
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părerea - încă de către fondatorii istoriografiei ruse modeme, N. 
Karamzin şi S. Soloviov - că acesta s-ar datora influenţei soţiei marelui 
cneaz, Zoe-Sofia Paleologina, nepoata ultimului împărat bizantin, 
Constantin XII, asupra practicilor curţii moscovite. Acest lucru este însă 
cu desăvârşire exclus. În primul rând pentru că educaţia acesteia, de care 
s-a îngrijit personal cardinalul Bessarion, a fost una de tip occidental150

• 

În al doilea rând pentru că beneficiarul acestei încoronări, Dimitrie, urca 
în favorurile bunicului său exact în momentul dizgraţiei Sofiei şi a fiului 
acesteia Vasile, ceea ce o exclude odată în plus pe aceasta ca inspiratoare 
a unui act care tranşa net în favoarea rivalului său politic. În fine, nici 
măcar fiul său, odată stăpân al situaţiei, nu a dorit să urmeze acest tip de 
încoronare de tradiţie non-rusă, ceea ce exclude definitiv orice influenţă a 
Sofiei Paleologina (decedată de altfel în 1503). 

O altă opinie sugera că, încoronându-l pe Dimitrie ca pe un rege 
roman, Ivan III ar fi procedat aidoma împăratului Frederic III care l-a 
încoronat cu acelaşi titlu pe fiul său Maximilian I. Prin acest gest, Ivan III 
putea să se prezinte indirect pe sine însuşi ca un împărat în legăturile sale 
cu împăratul apusean151

• Această explicaţie este însă puţin specioasă: ar fi 
fost mult mai simplu în acest caz ca Ivan III să comande pur şi simplu o 
încoronare imperială pentru el însuşi, desăvârşind liturgic şi constituţional 
utilizarea oficioasă a unui titlu cu care Biserica îl gratificase deja. Însă la 
încoronarea din 1498 nu este atestată prezenţa nici unui emisar occidental. 
Că nu Occidentului îi era transmis mesajul încoronării îl arată mai bine ca 
orice dificultatea întâlnită în 1517 de emisarul lui Maximilian I, 
Sigismund von Herberstein, în procurarea textului acestei încoronări din 
letopiseţului oficial (quam non ita facile consecutus sum) după care a 
făcut o traducere latinească în Comentariile sale152

. Un text de 
propagandă ar fi fost, desigur, dobândit mult mai le~ne ... 

15° Copiii despotului Toma Paleolog au fost crescuţi, conform dorinţei tatălui lor, într-un 
stil pur occidental, iar din punct de vedere religios, în ritul latin. A se vedea scrisoarea 
autentică, datată 9 august 1465, în greaca vemaculară, trimisă de cardinalul Bessarion 
pedagogului Critopulos, preceptorul celor trei tineri Paleologi, aflaţi la Ancona; 
scrisoarea a fost inserată de Macarie Melissenos în prefacerea sa a Memoriilor lui 
Sfrantzes: Georgios Sfrantzes, Memorii (1401-1477), în anexă: Pseudo-Phrantzes: 
Macarie Melissenos. Cronica (1258-1481), ed. V. Grecu, Bucureşti, 1966, p. 554-562. 
151 G. Alef, «Was Grand Prince Dmitrii lvanovich Ivan Ill's 'King ofthe Romans'?», în 
D. C. Waugh (ed.), Essays in Honor of A. A. Zimin, Columbus (Ohio), 1985, 89-101. 
152 Sigismund von Herberstein, Rerum Moscoviticarum commentarii, cit., §. «Modus 
inaugurandi principes», p. 14-16. Herberstein a transmis infomaţia ce prezenta reacţia lui 
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Nu mai rămâne astfel de luat în considerare decât unica soluţie 
posibilă, cea mai firească la urma urmei. Anume că inspiratoarea 
încoronării lui Dimitrie a fost tocmai mama sa, fiica lui Ştefan cel Mare şi 
a Evdochiei de Kiev - Elena Stefanovna, zisă Voloşanka. S-a adoptat cu 
mare uşurinţă ideea influenţei oculte pe care marea cneaghină, convertită 
la erezia «iudaizantă», ar fi exercitat-o asupra întregii politici interne a lui 
Ivan III. În realitate, acest mit istoriografic se bazează pe o singură sursă, 
şi este evident că această acuzaţie a servit tocmai discreditării şi exilării 
Elenei datorită intrigilor Sofiei Paleologina, singura a cărei ortodoxie era, 
în virtutea trecutului său, discutabilă. Prinţul Andrei Kurbski, care deţinea 
informaţii provenind direct din lumea stareţilor de peste Volga, a căror 
ortodoxie este mai presus de îndoială, a luat apărarea Elenei, denunţând 
mijloacele prin care părintele lui Ivan cel Groaznic acaparase puterea în 
detrimentul lui Dimitrie Ivanovici, adevăratul suveran «încoronat de 
Dumnezem>153

. Educaţia Elenei, născută către 1465, s-a făcut până în 
1478 sub îndrumarea directă a mitropolitului Teoctist I, şi va fi respectat 
cadrele stricte ale ortodoxiei bizantine, ceea ce ar fi trebuit să îndemne la 
mai multă circumspecţie pe vehiculatorii ideii apartenenţei sale la 

Ştefan cel Mare la cuceririle facile ale lui Ivan III: «Ipse semel duntaxat bello interfuit, 
cum principatus Novuogardiae et Tvuerensis occupabantur. Alias praelio nunquam 
adesse solebat, et tamen victoriam semper reportabat: adeo, ut magnus ille Stephanus 
Moldavuiae palatinus, crebro in conviviis eius mentionem faciens, diceret: Illum domi 
sedendo et dorrnitando imperium suum augere, se vero pugnando quotidie vix limites 
defendere posse» (ibidem, p. 9). 
153 Prince Andre Kourbski, Histoire du regne de Jean IV (Ivan le Terrible), trad. M. 
Forstetter, pref. Al. V. Soloviev, Geneva, 1965, p. 73-74: «Tot aşa cum tatăl tău şi mama 
ta au dat pieirii (o ştie toată lumea) un mare număr de oameni, bunicul tău [Ivan III] şi 

bunica ta grecoaică [Sofia Paleologina] l-au asasinat pe Ivan, prinţul născut din prima 
căsătorie, aşa cum au făcut şi cu fiul acestuia şi nepotul lor, prinţul Dimitri cel încoronat 
de Dumnezeu (u om He20 po:J1COeHH020 6oroeeH'laHHoro BHyKa cBoe20 /(MumpUR), 

împreună cu mama sa, Elena; uitând legăturile de sânge şi de dragoste, ei l-au dat 
perzării pe cel dintâi [Ivan cel Tânăr] cu ajutorul unei otrăvi mortale, iar pe cel de-al 
doilea [Dirnitri] l-au închis într-o temniţă, unde a sfârşit sugrumat, după o lungă 
detenţie». V. T. Panova, «Soarta marii cneghine Elena, fiica lui Ştefan cel Mare», în 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, p. 465-474; D. I. Mureşan, «De la Nouvelle Rome a la 
Troisieme», p. 165-166. Singura ocurenţă a titlului de «încoronat de Dumnezeu» 
( «6oroeeH'!aHHoro uap11») în opera lui Andrei Kurbski se mai întâlneşte în scrisorile 
preotului Silvestru şi prinţului Adaşev ţarului Ivan IV, în care încercau să îl pună în 
gardă pe acesta faţă de influenţa «răilor sfetnici». În concepţia lui Kurbski, aşadar, între 
încoronările din 1498 şi 1547 exista o corespondenţă esenţială: marele cneaz Dirnitri a 
fost ceea ce ar fi trebuit să fie ţarul Ivan. 
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curentul pre-reformist rus. În realitate, singurul «păcat» al Elenei a fost de 
a refuza să persecute violent această mişcare 154 , care nu era decât o 
prelungire a valdesianismului şi a husitismului european 155

, curent care se 
bucura în Moldova de multe decenii de o înţeleaptă toleranţă. Aceasta nu 
putea să derapeze însă spre excesele anti-trinitare sau iconoclaste 
imputate curentului «iudaizant», aşa cum protejarea husiţilor nu i-a 
împiedicat pe Alexandru cel Bun sau pe Ştefan cel Mare să rămână nişte 
suverani perfect ortodocşi. Reiese din acest context că mesajul încoronării 
bizantine de la Moscova în 1498 nu putea să aibă ecou şi semnificaţie 

decât în lumea ortodoxă post-bizantină. Câtă vreme nu putem să o 
atribuim nici bunicului său rus, şi nici bunicii sale vitrege grecoaice, se 
poate de acum afirma cu tărie că încoronarea lui Dimitrie Jvanovici nu se 
putea inspira de altundeva decât din formularul încoronării bunicului său 
moldovean. 

Deşi nu s-a descoperit încă un astfel de formular în vreun 
manuscris datând din epoca lui Ştefan cel Mare, nu trebuie să uităm că 
mai există numeroase manuscrise din epocă ce nu au fost încă despuiate 
atent pentru a avea o cunoaştere sigură a conţinutului lor. În orice caz, ne 
este cunoscut manuscrisul copiat în zilele lui Petru Rareş în 1532 la 
mănăstirea Zografu la comanda mitropolitului Teofan al Moldovei, şi care 
cuprinde exact aceleaşi rugăciuni împărăteşti utilizate fa Moscova în 
1498156

• După punerea în lumină a semnificaţiei profunde a originii 
bulgare a mitropolitului Teoctist I, nimic nu ne împiedică să credem că 
mitropolitul a utilizat în 1457 un document similar, provenind tot de la 
Zografu, unde trebuia să se păstreze un original datând din vremea ţarilor 
bulgari. Începând din 1442 această mănăstire intrase sub patronajul 
domnilor Moldovei, legăturile Zografului cu Moldova fiind deosebit de 
intense în vremea mitropolitului Teoctist 1157

• Privită în lumina influenţei 
moldoveneşti la curtea Moscovei exercitată de către anturajul Elenei 

154 J. Fennell, «The attitude ofthe Josephians and the Trans-Volga elders to the heresy of 
Judaisers», SEER, 29, 1950-1951, p. 486-509. 
155 C. De Michelis, La Valdesia di Novgorod. Giudaizzanti e prima riforma (sec. XV), 
Torino, 1993. 
156 Este vorba de ms. SOL din ediţia I. Biliarsky, op. cit., p. 96, analizat în D. I. Mureşan, 
«Rever Byzance», p. 238-248 şi idem, «L'emergence du sacre princier», p. 106-115, 
cal'- «§ 5. Second thoughts sur le rituel moldave de couronnement de 1532». 
15 Asupra preluării moştenirii imperiale a ţaratului bulgar în Moldova lui Ştefan cel 
Mare, a se vedea prolegomenele unei cercetări în curs la D. I. Mureşan, «Patriarhia 
ecumenică şi Ştefan cel Mare», p. 149-162. 
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Stefanovna, în condiţiile unor intense schimburi diplomatice, militare şi 
artistice între cele două ţări, încoronarea de tip bizantin din 1498 
încetează să mai apară ca misterioasă. Este pur şi simplu vorba de o 
influenţă a ceremonialului moldovenesc inventat în 1457 de către 

mitropolitul Teoctist I asupra ceremonialului moscovit158
• 

La Moscova această ceremonie trebuia să fie desigur adaptată unei 
tradiţii istorice diferite. Există mai multe redacţii care prezintă 

încoronarea lui Dimitri lvanovici în 1498, dintre care unele precizează că 
aceasta s-ar fi făcut cu coroana (şapka) lui Vladimir Monomah, iar altele 
nu. Cum a arătat Ia. S. Lurie, cele dintâi trebuie să fi fost cele mai 
timpurii, chiar din perioada 1498-1502, câtă vreme celelalte vor fi fost 
redactate în vremea domniei lui Vasiie III, lucru pentru care precizarea 
naturii coroanei utilizate a fost omisă 159

• Lurie a arătat de asemenea că o 
atât de radicală interpretare nu se putea realiza fără ajutorul unor scrieri 
justificative care să explice ce anume este coroana lui Monomah şi care 
era semnificaţia ei. Din acest motiv, care ni se pare perfect întemeiat, 
Lurie a susţinut că prima redacţie a Poslaniei despre prinţii Vladimirului, 
care dă aceste explicaţii, nu a putut să fie redactată decât în contextul 
încoronării de la 1498 cu coroana lui Monomah160

. Acest lucru este mai 
greu acceptat de alţi istorici ruşi, care se limitează la a semnala că formele 
păstrate în manuscrise fac referire la Vasile III, iar nu la Dimitri 
Ivanovici. Totuşi, în lucrarea sa fundamentală, Rusia la cumpăna 

secolelor XV-XVI, A. A. Zimin a argumentat şi el convingător că prima 
formă a legendei coroanei lui Vladimir Monomahul a fost elaborată 

tocmai cu ocazia încoronării din 1498. Redacţiile păstrate până în prezent 
nu sunt prin urmare decât recu~erări târzii de către propaganda lui Vasile 
III ale unui strălucit precedent1 1

. 

158 Această influenţă este perfect acceptabilă în contextul schimburilor simbolice mai 
largi care au avut loc atunci între Moldova şi Rusia: M. Cazacu, <<Aux sources de 
l'autocratie russe. Les influences roumaines et hongroises, xv<-xvr siecles», CMRS, 
24, nr. 1-2, 1983, p. 7-41. 
159 Ia. S. Lurie, JfoeoJ1ocu11ecKaR 6opb6a 8 ny6J1ulţucmuKe KOH. XV-Ha'I. XVI 8. [Lupta 
ideologică în publicistica de la sfârşitul sec. XV-inc. sec. XVI], Moscova-Leningrad, 
1960, p. 383-386; idem, 06u.ţepyccKue J1emonucu, p. 247-254. 
160 Idem, JfoeoJ102u11ecKaR 6opb6a, p. 386-391. 
161 A. A. Zimin, PoccUR Ha py6eJ1Ce XV-XVI cmo!lemuu (011epKu colţU{1JlbHO
noJ1umu11ecKou ucmopuu) [Rusia la cumpăna secolelor XV-XVI (Schiţe de istorie socio
politică)], Moscova, 1982, p. 148-159, cap. «Hacne.u.ue Aerycrn-Kecapsrn [«Moştenirea 
lui Augustus-Cezar»]. 
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Lucrul asupra căruia nu s-a insistat aproape deloc în istoriografia 
rusă este că, potrivit legendei prinţilor din Vladimir, această coroană ar fi 
fost trimisă de la Constantinopol de către împăratul Constantin Monomah 
prin intermediul mitropolitului Neofit al Efesului şi mai ales cu 
binecuvântarea patriarhului Mihail Cerularie162

• Această precizare deloc 
nesemnificativă se luminează prin faptul că autorul acestei geste era 
tocmai Spiridon-Sava, mitropolitul anti-unionist al Kievului consacrat în 
1476 de către patriarhul Rafael I la Constantinopol şi ajuns în 1483 în 
temniţele lui Ivan III 163

. Eliberat şi instalat în reşedinţă forţată la 
mănăstirea Ferapont, el a redactat aici mai multe lucrări istorice şi 

teologice, printre care şi Poslania despre prinţii Vladimirului (ulterior 
reluată în cronistica oficială ca Skazania cu acelaşi titlu). Însă Spiridon nu 
a încetat să pretindă până la sf'arşitul vieţii sale că anume el este 
mitropolitul legitim al Kievului şi al întregii Rusii, pentru că el, şi nu cel 
de la Moscova, fusese binecuvântat de patriarhul de Constantinopol în 
conformitate cu străvechea tradiţie a Bisericii ruse. Fără îndoială că 

tradiţia «istoriosofică» pe care a el compus-o de toutes pieces, şi care 
considera regaliile cele mai sacre ale monarhiei ruseşti drept cadouri 
trimise de patriarhul de Constantinopol prin intermediul unui mitropolit 
desemnat special în acest sens, nu urmărea altceva decât restaurarea 
legăturilor cu centrul legitimator al oricărei idei imperiale - Marea 
Biserică164 . Succesul acestei reluări ar fi condus în mod automat la 

162 Ediţia cea mai recentă a acestor texte în: L 'idea di Roma a Masca, p. XL-XLII 
(introd. istorică: Nina Sinicyna nu acceptă concluziile lui Lurie şi ale lui Zirnin, fără însă 
a aduce, ni se pare, argumente mai convingătoare decât aceştia), p. 11-48 (text rus), p. 
215-251 (trad. ital.); Ja. Pelenski, «The Emergence of the Muscovite Clairns to the 
Byzantine-Kievan Inheritance», în The Contest for the Legacy of Kievan Rus', Boulder
New York, 1998, p. 117-129, p. 120-123 (traduceri in extenso din cele două scrieri). 
163 D. I. Mureşan, «Girolamo Lando», p. 209-21 O şi mai ales monografia fundamentală a 
lui Yasi!' Uljanovskii, MumponoJ1um Kui6CbKUU CnupuâoH: o6pa:J Kpi3b enoxy, enoxa 

· Kpi3b o6pa3, Kiev, 2004 (în lb. ucraineană); traducerea acestei cărţi în limba română ar 
contribui enorm la înţelegerea corectă a dimensiunilor spirituale ale sec. XV. 
164 «Coroana lui Monomah» este un luxos acoperământ de sorginte mongolă, probabil un 
cadou de sec. XIV al unui mare han, odată cu remiterea yarlyk-ului către vasalul său, 
marele cneaz al Moscovei, aşa cum a demonstrat cu lux de amănunte W. Rege!, Analecta 
byzantino-russica, Skt. Petersburg, 1891, p. LVIII-XCVIII. «Şapka lui Monomah» are 
astfel o paralelă strictă în aşa-zisa «Coroanil a Sfăntului Ştefan», a cărei origine bizantină 
este incontestabilă, şi ale cărei interpretă.Li mistice sunt o emergenţă mult mai recentă 
decât se crede de obicei: Laszlo Peter, «The Holy Crown of Hungary, Visible and 
Invisible», SEER, 81, 2003, p. 421-510. 

356 



eliberarea lui Spiridon-Sava din domiciliul său forţat, şi, la limită, la 
restaurarea sa pe scaunul mitropolitan, în comuniune cu Patriarhia. 

Tentativa lansată odată cu prima mlSlune oficială la 
Constantinopol a lui Mihail Pleşceev (1496-1498) şi cu încoronarea lui 
Dimitri Ivanovici (1498) a eşuat însă din cauza răsturnării de la putere a 
celui din urmă şi a mamei sale în 1502165

• La sinodul Bisericii ruse din 
1503, încheiat cu spectaculoase execuţii ale ereticilor, s-a lăsat să planeze 
şi asupra fiicei şi a nepotului lui Ştefan cel Mare prezumţia aderării la 
doctrinele condamnate. Acestea nu erau însă decât simple calomnii 
menite să justifice îndepărtarea lor. Lucru însă cu adevărat însemnat, 
atunci s-a introdus în mod oficial Suplimentul la ritul alegerii şi 

înscăunării episcopilor, care prevedea simultan o renegare de către 

episcopii ruşi atât a autorităţii mitropoliţilor care ar fi putut veni atât de la 
Roma166

, cât şi acelora venind de la Constantinopol 167
. Mai cu seamă, 

orice episcop era ţinut să îl renege personal pe Spiridon însuşi, diabolizat 
în text cu supranumele odios de Satan, lucru care arată emoţia produsă de 
implicaţiile posibile ale scrierilor sale. Ceea ce nu a împiedicat însă mai 
târziu recuperarea, recondiţionarea şi refolosirea aceloraşi scrieri de către 
regimul lui Vasile III, atunci când interesele puterii au dictat o nouă 
apropiere de Patriarhia ecumenică. 

165 C. Rezachevici, «Ştefan cel Mare, Ivan III, Sofia Tominicina (Paleolog) şi Elena 
Stefanovna Voloşanca. Legături dinastice şi politice», SMIM, 22, 2004, p. 51-72; E. 
Cernenchi, «Despre chestiunea volohă şi despre cei patru meşteri - un incident 
diplomatic moldo-rus în timpul lui Ştefan cel Mare», în S. Şipoş et a/ii, Frontierele 
spaţiului românesc în context european, Oradea-Chişinău, 2008, p. 71-84. 
166 În 1501 avusese loc o nouă tentativă a mitropolitului de Kiev Iosif I Bulgarinovici de 
restabilire a unirii cu Biserica Romei în cadrele actului final al Conciliului de la Florenţa. 
Această tentativă a eşuat însă din pricina condiţiilor puse de papa Alexandru VI şi a 
opoziţiei clerului latin din Polonia şi Lituania. Acelaşi mitropolit a restabilit, în faţa 
acestor dificultăţi, legăturile cu patriarhul Ioachim I de Constantinopol (D. I. Mureşan, 
«Girolamo Lando», p. 250-253, cu bibliografie). 
167 Textul acestui supliment a fost editat cel mai recent în L 'idea di Roma a Mosca, p. 
LIV-LVI (introd. istorică), p. 126-127 (text rus), p. 336-338 (trad. ital.). Textul face 
referire la mitropolitul Simon al Moscovei (1495-1511) şi la marele cneaz Vasile III 
(1505-1530), ceea ce datează actul cândva între 1505 şi 1511; însă V. Cerepnin a arătat 
cu justeţe că un asemenea act nu putea fi decât produsul dezbaterilor sinodului Bisericii 
moscovite din 1503. 
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Legenda lui Roman şi Vlahata, pe care o regăsim în anexa 
Letopiseţului Voskresenski 168

, prezintă însă acelaşi fundal istoric 
(separarea «latinilor» de ortodoxie în vremea papei Formosus) şi participă 
la aceeaşi viziune fantască asupra trecutului pe care le mărturisesc 

scrierile lui Spiridon Sava. Se poate conchide că ea a fost elaborată în 
forma pe care o cunoaştem astăzi tot în acelaşi context al anului 1498, 
apelându-se probabil la serviciile cancelariei lui Ştefan cel Mare, ca un 
apendice pentru explicarea originii moldoveneşti a marelui cneaz Dimitri 
lvanovici. Aidoma pandantului său rus care reprezintă, potrivit lui 
Jaroslav Pelenski, primul document oficial al pretenţiilor moscovite la 
moştenirea bizantino-kieviană, legenda lui Roman şi Vlahata nu este 
altceva decât prima formă conştientă de recuperare istorică a Bizanţului 
- în sensul auto-definiţiei acestuia de Imperiu Roman ortodox - făcând 

astfel să urce până în epoca clasică a Imperiului întâiul mit al etnogenezei 
A • 169 

romaneşti . 
S-a observat, în ciuda operaţiilor suferite după ce a trecut prin 

mâna redactorilor ruşi, că această cronică derivă dintr-o variantă a cronicii 
de la Putna170

• Dacă privim însă atent maniera în care legenda lui Roman 
şi Vlahata este redactată, vedem că este exact acea pletenie sloves pe care 
Macarie va încerca mai târziu să o imite. Istoria domnilor Moldovei pe 
care o avea sub ochi Macarie conţinea cu foarte mare probabilitate şi 

această legendă. Pentru că Romanovicii nu sunt de fapt decât strămoşii 
mitici ai lui Dragoş, a cărui legendă urmează imediat acelora, în 
inextricabilă legătură logică. Ea se încheie tocmai cu expresia: «Şi de 
atunci s-a început, cu voia lui Dumnezeu, ţara Moldovei» 171

• Or acesta 
este tocmai ţitlul cu care începe, la rândul său, Letopiseţul anonim: 

168 Jlemonucb BocKpeceHCKaR, în flCP Jl, vol. VII, Sankt Petersburg, 1856, p. 256-259; 
Cronicile slavo-române, p. 154-157. 
169 M. Cazacu, «Aux sources de l'autocratie russe», passim; A. Falangas, «Tradition and 
reality in the Romanian chronicles of the l 6th - l 7th centuries. The Legend of Roman and 
Vlahata», în În amintirea lui Alexandru Elian, p. 214-220. Pentru A. Falangas această 
legendă «oglindeşte specificitatea românilor ce acceptă cu mândrie originea lor romană, 
însă în acelaşi timp sunt ataşaţi unei profunde spiritualităţi ortodoxe care îi leagă [nu îi 
rupe! - nota bene] de Commonwealth-ul bizantin» (p. 220). Concluzie contrarie, aşadar, 
afirmaţiilor hazardate ce constituie stărşitul însuşi al cărţii lui L. Pilat, op. cit., p. 515. 
Ipoteze asupra unor rădăcini medievale mai vechi ale acestui mit, coborând până în sec. 
XIII: O. Pecican, Troia, Venetia, Roma. Studii de civilizaţie europeană, Cluj-Napoca, 
1998. 
17° Cronicile slavo-române, p. 153. 
171 Ibidem, p. 156, p. 160. 
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«Acesta este Letopiseţul, de când s-a început, cu voia lui Dumnezeu, ţara 
Moldovei» 172

• Este evident că Dragoş, fondatorul ţării, nu putea să fie 
introdus abrupt, fără nici o explicaţie, în protograful mitropolitan. Putem 
completa aşadar reconstrucţia începută în § 2., adăugând că, în acelaşi 
izvod al mitropolitului Teoctist, legenda lui Roman şi Vlahata trebuia să 
constituie introducerea mitică a întregii sale opere istorice. Această 

plăsmuire literară s-a făcut cu siguranţă în vremea în care bisericuţa de 
lemn de lângă Siret, din satul Volovăţ, presupusa ctitorie a lui Dragoş, era 
strămutată şi depusă lângă ctitoria comună a lui Ştefan cel Mare şi a 
mitropolitului Teoctist. 

Acest lucru explică modul în care cromshca oficială 

moldovenească a ajuns să transmită, în unanimitate, anul 6967 (1359) ca 
moment al întemeierii principatului Moldova de către misteriosul Dragoş 
voievod 173

. Este momentul să semnalăm aici - urmând să dezvoltăm cu 
altă ocazie subiectul - contradicţia de bază care animă unul din curentele 
de gândire dedicate problemei întemeierii Moldovei. Pe de o parte, acesta 
acceptă istoricitatea personajului Dragoş, pe de alta însă, el respinge 
datarea tradiţională oferită de exact aceleaşi surse care vorbesc de Dragoş. 
Printr-un fastidios raţionament susţinut de nejustificate corecturi 
paleografice ale datelor tradiţionale, s-a încercat redatarea fondării 

voievodatului Moldovei de către Dragoş la 134?174
. Publicarea unei 

cronici de la care s-a sperat că va lămuri problema, a arătat caracterul său 
extrem de tardiv şi reelaborat: autorul său nu este decât un respectabil 
contemporan al lui Grigore Ureche, care cunoaşte o cromca 
moldovenească şi încearcă să o armonizeze cu diverse scrieri istorice 
poloneze. Însă nu se poate da informaţiilor sale un tratament preferenţial 
faţă de izvodul mitropolitan al lui Teoctist I şi derivatele sale doar pentru 

172 Ibidem, p. 6, p. 14. 
173 Această dată este fumizată în unanimitate de cele mai apropiate derivări ale izvodului 
mitropolitan elaborat la mijlocul sec. XV: Letopiseţul anonim (Cronicile slavo-române, 
p. 6, p. 14), Putna I (ibidem, p. 43, p. 48), Putna II (ibidem, p. 55, p. 60), şi Cronica 
moldo-rusă (ibidem, p. 154, p. 158). Lăsăm deoparte Putna III, al cărei caracter derivat, 
tardiv şi eronat l-am semnalat deja, şi care indică pentru acelaşi eveniment 6862 (1354) 
(ibidem, p. 69), precum şi Cronica moldo-polonă, redactată în 1566, şi care indică 6860 
(1352) (ibidem, p. 167, p. 177); caracterul tardiv al acestor ultime izvoare le scoate 
automat din discuţie. 
174 Şt. S. Gorovei, Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, Iaşi, 1997. 
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faptul ca iş1 scrie opera .. . într-o impecabilă limbă franceză clasică 175
• 

Trebuie remarcat că refuzul cronologiei tradiţionale ar trebui să implice în 
mod necesar, în virtutea principiului coerenţei, şi respingerea definitivă a 
istoricităţii înseşi a lui Dragoş voievod176

. În contra-distincţie, Victor 
Spinei a fumizat de mult o argumentare solidă în favoarea cronologiei 
tradiţionale, integrând rezultatele analizei operate de L. Şimanschi, 

arătând cum aceasta se corelează perfect cu un fapt esenţial de istorie 
universală: criza internă a Hoardei de Aur în acelaşi an 1359171

• Această 
analiză a fost recent întărită de relevarea rolului confederaţiei alane care a 
dominat spaţiul dintre Carpaţi şi Nistru ce nu fusese anexat direct Hoardei 
de Aur17 

. Această formaţiune statală s-a supus paşnic lui Dragoş 
voievod, aristocraţia alană ortodoxă fiind integrată în rândurile noii 
boierimi moldoveneşti, în rândurile căreia s-a distins multă vreme linia 
familiei lui Iaţcu «prisăcarul» 179

. Relevarea importanţei izvodului 
mitropolitan ca bază a informaţiei cu care se operează în acest domeniu 
înclină balanţa, o dată în plus, în favoarea celui de-al doilea tip de 
abordare. 

Reconstruirea în linii generale a elementelor constitutive ale 
izvodului mitropolitan din sec. XV îngăduie să credem că tocmai acesta a 
constituit sursa a două naraţiuni a căror unitate de vederi a fost recent 
pusă în lumină. Este vorba de Copioso ristretto degli Annali di Rausa a 

175 Cronica Moldovei de la Cracovia (secolul XIII-începutul secolului XV/I), ed. C. 
Rezachevici, Bucureşti, 2006. 
176 Cum a procedat în problema similară a originii familiei otomane C. lmber, «The 
Ottoman Dynastic Myth», Turcica, XIX, 1987, p. 7-27 şi idem, «The legend of Osman 
Ghazi», în The Ottoman Emirate (1300-1389), ed. E. A. Zachariadou, Rethymnon, 1993, 
p. 67-75. 
177 V. Spinei, Moldavia in the I J'h-J4'h Centuries, Bucureşti, 1986, p. 201-204; idem, 
Moldova în secolele X-XIV, Chişinău, 19933

, p. 354-362. 
178 V. Ciocâltan, «Les Alains et le commencement des Etats roumains», Studia Asiatica, 
I, nr. 1-2, 2000, p. 47-76; această formaţiune statală alană, numită domnia laşilor în 
preambulul Zakonikului ţarului Duşan, a participat în 1330 la bătălia de la Velbujd în 
coaliţia animată de ţarul Bulgariei °(Zakonik cara Stefana Du§ana I 349. i I 354, ed. N. 
RadojCic, Belgrad, 1960, p. 84). Rezultate acestei lucrări fundamentale sunt pur şi 

simplu ignorate de către Şt. S. Gorovei, «Veacul XIV. Din nou şi mereu», în Vocaţia 
Istoriei. Prinos Profesorului Şerban Papacostea, ed. O. Cristea, Gh. Lazăr, Brăila, 2008, 
f· 271-296. 

79 M. Cazacu, <<Ă propos de Iatco de Suceava (1395-1409): entre le mythe et la realite», 
în Istoria ca lectură a lumii. Profesorului Alexandru Zub la împlinirea vîrstei de 60 de 
ani, Iaşi, 1994, p. 93-116. 
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lui Giacomo di Pietro Luccari (1605) şi Descriptio Moldaviae (1714-
1715) a lui Dimitrie Cantemir180

• Ambele vorbesc despre con cedarea 
coroanei regale de către împăratul bizantin lui Bogdan I, respectiv lui 
Alexandru cel Bun. Desigur, nu poate fi vorba despre introducerea ungerii 
domneşti în Moldova încă din sec. XIV181

, pentru simplul motiv că 
aceasta era considerată în această perioadă un privilegiu exclusiv al 
împăratului bizantin182

. Acest drept a fost însă smuls de Ţara Românească 
în vremea războiului care a opus-o Imperiului bizantin la începutul sec. 
XV, când cele două state au susţinut doi emiri otomani rivali în lupta 
pentru tron de după 1402. În fine, cum am văzut, primul domn al 
Moldovei care a beneficiat de oncţiunea domnească a fost Ştefan cel 
Mare, îndată după căderea Bizanţului 183

. Însă copiile cronicilor 

180 Necesitatea unei surse comune pentru cele două opere a fost recent pusă în lumină d~ 
Şt. S. Gorovei, M. M. Szekely, «Moldova şi 'regalitatea sacră'», în D. Năstase et a/ii, De 
Potestate. Semne şi expresii ale puterii în Evul Mediu românesc, Iaşi, 2006, p. 179-214, 
aici mai cu seamă p. 196-205. Pentru transferul la Putna a bisericii de la Volovăţ şi 
integrarea lui Dragoş printre strămoşii lui Ştefan cel Mare, a se vedea ibidem, p. 205-
210, p. 212-214, cu bibliografie. Nu putem decât saluta reevaluarea pozitivă de care se 
bucură aici opera lui Cantemir, lung timp supusă unor injuste denigrări; cu nădejdea că 
efectele nu vor întârzia să apară şi în interpretarea, bunăoară, a sec. XV. 
181 Ibidem, p. 194-195. . 
182 După cum arată cunoscuta scrisoare a patriarhului Antonie IV către marele cneaz al 
Moscovei din 1393: F. Miklosich, J. Miiller, Acta et diplomata greaca medii aevi sacra 
et profana, voi. II, nr. 447, p. 185-192; J. Darrouzes, Regestes des Actes du Patriarcat de 
Constantinople, voi. I, Les Actes des Patriarches, fasc. 6, nr. 2931, p. 210-212. Pentru a 
sublinia unicitatea (şi ecumenicitatea) basileului, patriarhul argumenta că «Meme si par 
la perrnission de Dieu, Ies paîens [turcii otomani - n. n.] ont investi maintenant le 
pouvoir et la residence de l'empereur, ii n'en re~oit pas moins aujourd'hui de l'Eglise la 
meme ordination (cheirotonia), ii garde la meme position et Ies memes prieres sont faites 
pour lui: ii est sacre avec la grande onction basileus et autocrator des Romains - c'est
â-dire de tous Ies chretiens [ ... ]. 11 n'y a qu'un empereur universel [ ... ], l'empereur 
naturel, dont parlent partout Ies Peres de l'Eglise, Ies conciles, Ies canons; et ses lois et 
ordonnances sont respectees dans toute l'oikoumene». Ungerea cu sfântul şi marele mir 
era încă, aşadar, la finele sec. XIV, un privilegiu unic al împăratului de la 
Constantinopol. Mitropoliţii bizantini nu ar fi putut devia de la linia politică impusă de 
Patriarhie. Uzurparea sau preluarea acestei prerogative de către ceilalţi membri ai 
familiei suveranilor ortodocşi nu poate fi astfel decât posterioară. 
183 D. I. Mureşan, «L'emergence du sacre princier dans Ies Pays Roumains et son modele 
imperial byzantin (XV0 -XVI0 siecles)», passim; titlul de <<Uns al lui Dumnezeu» apare în 
Ţara Românească odată cu Mihail I, domnul asociat al lui Mircea cel Bătrân şi dă cu 
mare probabilitate seama de o mutaţie în concepţia puterii produsă tocmai în vremea în 
care fiica, respectiv sora domnilor valahi se căsătorise cu Musa I Celebi, adversarul de 
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moldoveneşti pe care cei doi cărturari le-au avut la îndemână trebuiau să 
conţină titlul Ţarii moldoveni (MOl\Nl&GTHH l\tf PÎ6) 184

, inserat în copia 
ajunsă la noi la începutul paragrafului dedicat lui Alexandru cel Bun. 
Exemplarul ce îi va fi parvenit lui Giacomo di Pietro Luccari putea foarte 
bine să insereze acest titlu câteva linii mai sus, după Bogdan I. Or se ştie 
că pentru utilizatorii limbii latine echivalentul termenului de <<ţar» era în 
mod strict nu imperator, ci rex. Acest lucru reiese din comentariul pe care 
îl face Sigismund von Herberstein asupra titlului de ţar utilizat în mod 
oficios în Rusia la curtea lui Vasile 111185

. Tributari aceleiaşi perspective, 
istoricul raguzan şi cel moldovean nu fumizează astfel decât o 
interpretare a ceea ce le revela cronistica moldovenească din sec. XV ce 
utiliza titlul de ţar. Folosirea acestuia pentru vremea lui Alexandru cel 
Bun nu este, aidoma aceluiaşi titlu utilizat la Moscova pentru Dimitrie 

atunci al lui Manuel II Paleolog, spre indignarea patriarhului de Constantinopol (P. Ş. 

Năsturel, <<Ă. propos d'un document de Kastamonitou et d'une lettre patriarcale inconnue 
de 1411», REB, XL, 1982, p. 211-214). 
184 Cronicile slavo-române, p. 6. 
185 S. von Herberstein, Rerum Moscoviticarum commentarii, p. 12-13: <<Porro cum 
omnes hunc Imperatorem nune appellent, videtur necesarium, ut et titulum et causam 
huius erroris exponam. Czar Rhutenica lingua regem significat. cum autem communi 
Slavonica lingua, apud Polonos, Bohemos, et alios omnes sumpta quadam consonantia, 
ab ultima, et ea gravi quidem syllaba Czar, Imperator seu Caesar intelligatur: unde 
omnes qui Rhuteni cum idioma seu literas non callent, item Boherni, Poloni, atque etiam 
Slavi regno Hungarico subditi, alio nornine regem appellant, nempe Kral, alii Kyrall, 
quidam Koroll: Czar autem solum Caesarem, seu Imperatorem dici existimant: unde 
factum, ut Rhuteni interpretes audientes Principem suum ab extemis nationibus sic 
appellari, coeperunt et ipsi deinceps Imperatorem norninare, nomen que Czar dignius 
esse quam Regis (licet idem significent) existimant. Caeterum si evolvas omnes eorum 
historias, atque sacram scripturam, ubique Regis nornine Czar, Irnperatoris vero Kessar 
reperies. Eodem errore Imperator Thurcarum Czar appellatur, qui tamen non alio 
erninentiore quam Regis, hoc est, Czar titulo ab antiquo est usus. Hinc Constantinopolim 
Czarigrad, quasi dicas Regiam urbem, Turcae Europaei, qui lingua Slavonica utuntur, 
appellant. Sunt qui principem Moscovuiae Album Regem nuncupant. Ego quidem 
causam diligenter quaerebam, cur Regis Albi nornine appellaretur, cum nemo principum 
Moscovuiae eo titulo antea esset usus: imo consiliariis ipsis saepe data occasione, et 
aperte dixi, nos non Regem, sed Magnum ducem agnoscere. Plerique tamen hanc Regii 
norninis rationem esse putabant, quod sub imperio suo reges haberet: Albi vero rationem 
nullam habebant. [ ... ] Regis porro titulo utitur ad Romanum Imperatorem et Pontificem, 
regem Suetiae et Daniae, Magistrurn Pm:;siae, Livoniae: et, ut accepi, ad Turcarum 
principem. ipse vero a nernine horum, nisi forte a Livoniensibus Rex appellatur»; să 
reţinem totuşi că pentru utilizatorii limbii slavone sensul imperial al titlului de ţar era în 
afară de orice discuţie. 

362 



Donskoi, decât o transpunere de secol XV, vreme de mutaţii decisive, 
asupra veacului precedent. Recuperarea Bizanţului se revelează a fi un 
demers intelectual început fără întârziere imediat după căderea 

Imperiului. După toate aceste precizări, devine complet transparent titlul 
utilizat de către Elena Stefanovna în scrisorile adresate părintelui său, 

scriindu-i din îndepărtata Moscovă: 
«Slăvitului şi prin darul lui Dumnezeu fericitului şi de Hristos 
iubitorului şi de Dumnezeu blagoslovitului, cu mare cinste 
încununatului şi în toate ţările preamăritului şi singur stăpânitorului, 
iar pentru noi prea dulcelui şi scumpului domn şi dragului părinte Ioan 
Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, 
închinăciune adâncă şi dragoste credincioasă şi adevărată de la iubita 
fiica a domniei [tale] şi domniţa Elena, mare cneaghină a 
Moscovei» 186

• 

Topica formularului ascunde oarecum adevărata pondere a titlului 
(redat aici în cazul dativ). Este vorba de «Încoronat cu mare cinste de 
Dumnezeu». Elena Stefanovna nu inventa acest titlu după moda curţii 
moscovite, deoarece «încoronat de Dumnezeu» (Bogovencanin) era un 
titlu de utilizare internă încă înainte de înfiriparea legăturilor cu Moscova. 
În 1467, călugărul Ioanichie de la Neamţ încheia un Minei pentru luna 
ianuarie, destinat mănăstirii Putna, «fiind atunci arhiereu în Ţara 

Moldovei preasfinţitul mitropolit kir Teoctist, fiind egumen la Putna 
Ioasafo. El săvârşea acest lucru «cu darul şi din porunca prea 
binecredinciosului şi de Hristos iubitorului şi încununatului de Dumnezeu 
domnului nostru, Ioan Ştefan voievod, domnul întregii ţări a 
Moldovei»187

• Tot la Putna, la 23 decembrie 1475, copistul Iacov nota în 
colofonului unei noi copii a Sintagmei lui Vlastaris abia isprăvite: «În 
anul 6983, cu darul şi din porunca preabinecinstitorului şi de Hristos 
iubitorului şi încoronatului de Dumnezeu, a domnului nostru Ioan Ştefan 
voievod, domn a toată Ţara Moldovei, s-a scris această carte de pravilă 
pentru Mănăstirea de la Putna, fiind arhiereu atunci în Ţara Moldovei 
preasfinţitul mitropolit chir Theoctist, în Putna fiind egumen 

186 Relaţiile istorice dintre popoarele U.R.S.S. şi România în veacurile XV-începutul 
celui de al XVIII [-/ea], vol. I, ed. J. S. Grosul, A. Oţetea, A. A. Novoselski, L. V. 
Cerepnin, Moscova, 1965, nr. 7, p. 57-58. 
187 I.-R. Mircea, «Manuscrise necunoscute din vremea lui Ştefan cel Mare», MI, 14, nr. 
11, 1980, p. 60. 
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arhimandritul ieromonah Ioasaf»188
• O analiză a acestui titlu a fost 

încercată recent189
• Din păcate, punctul acesteia de pornire nu a permis 

autorului să facă mai mult decât să semnaleze pur şi simplu titlul, 
indicând şi ocurenţele lui interne. Ignorând importanţa juridică a 
Sintagmei alfabetice, de mult semnalată, autorul nu a mai putut interpreta 
prezenţa, tocmai în interiorul acestui cod nomocanonic, a unui titlu de o 
atât de însemnată valoare constituţională. Reducând semnificaţia 

momentului istoric al încoronării, istoricul ieşean pare să nu fi observat că 
acest titlu nu avea absolut nici un înţeles în afara actului de încoronare şi 
ungere domnească din 1457. În fine, nu se mai face nici o conexiune cu 
actul similar de încoronare de la Moscova, deşi tocmai scrisoarea marii 
cneaghine Elena Stefanovna prilejuise investigaţia respectivă. 

Din punctul unde a ajuns prezenta analiză, reiese evident că, 

inspirând socrului său moscovit punerea în scenă a unei încoronări după 
modelul bizantin, Elena Voloşanca a dorit ca Dimitri Ivanovici să devină 
un «Încoronat de Dumnezeu» aidoma bunicului său moldovean. Nu era 
vorba deloc de o simplă metaforă, dat fiind că Ştefan cel Mare apare într
adevăr, în absolut toate reprezentările sale contemporane, cu aceeaşi 

coroană circulară, deschisă, cu fleuroni, bogat împodobită cu caboşoane 
din pietre scumpe, roşii şi albastre190

. Această coroană pare a fi o apariţie 
proprie epocii sale, dat fiind că anterior până şi un monarh de talia lui 
Alexandru cel Bun nu purta altceva decât o pălărie «frâncească», de 
origine italiană. Este de aceea cât se poate de probabil că apariţia coroanei 
este legată de momentul ungerii domneşti din 1457. Valenţele intrinseci 
ale numelui de botez al noului domn, Stephanos, adică «cel încoronat», 
nu puteau decât sluji aceste reprezentări ale puterii. Este cât se poate de 
semnificativ că tocmai călugării de la Putna cultivau titlul de <<Încoronat 
de Dumnezeu», şi aceasta chiar din perioada imediat următoare punerii 
fundaţiei mănăstirii (1466), cu referirea obligatorie la persoana lui 

188 R. Constantinescu, Vechiul drept românesc scris. Repertoriul izvoarelor, 1340-1560, 
Bucureşti, 1984, p. 239. 
189 Şt. S. Gorovei, «Titlurile lui Ştefan cel Mare. Tradiţie diplomatică şi vocabular 
politic», SMIM, XXIII, 2005, p. 41-78, aici p. 57-59. 
190 T. Voinescu, «Portretele lui Ştefan cel Mare în arta epocii sale», în Cultura 
moldovenească, p. 463-478; despre utilizarea coroanei în Ţările Române: A. Pippidi, 
Tradiţia politică bizantină în ţările române în secolele XVI-XVIII, Bucureşti, 1983, p. 
44-47 (cu referinţe). D-lui A. Pippidi îi revine meritul de a fi atras în acest context 
atenţia asupra importanţei scrierii lui Spiridon Sava, încurajând o scrutare mai atentă a 
legăturilor sale cu scrierile moldoveneşti corespW1Zătoare. 
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Teoctist I. După cum s-a arătat, mănăstirea ctitorită de domn şi de 
mitropolit nu făcea decât să comemoreze legătura spirituală stabilită între 
cei doi la 1457, la Sf. Treime din Siret, şi era firesc ca tocmai călugării ce 
aveau în giijă perpetuarea amintirii acestui moment să scoată în evidenţă 
titlul ce făcea cel mai direct aluzie la el. Titlul în discuţie este aşadar 
reflectarea directă a informaţiei despre mirungerea domnească din 
protograful analelor putnene. 

Lipsa oricărei ştiri despre ungerea domnească a lui Bogdan III 
corespunde conflictului acestuia cu patriarhul Ioachim I191

• Aidoma lui 
Vasile III Ivanovici care a refuzat în 1505 să recurgă la o încoronare de 
tip bizantin care ar fi dat naştere unor constrângeri de tip constituţional, şi 
Bogdan III a refuzat în 1504 să procedeze la o încoronare similară celei 
efectuate de Teoctist I în 1457. Acest lucru se reflectă tocmai în 
revizuirea operată în prima perioadă a domniei lui Bogdan III în 
Letopiseţul domnesc. Astfel, conform acestuia, succesiunea lui Bogdan ar 
fi fost un simplu eveniment care a survenit fără nici o complicaţie după 
moartea tatălui său: <<Şi a luat schiptrul Moldovei fiul lui, Bogdan 

·voievod, în locul lui» 192
• Ştim însă dintr-o relatare a unui martor ocular, 

aflat tocmai la căpătâiul muribundului Ştefan, că lucrurile s-au petrecut în 
modul cel mai problematic cu putinţă. Conform medicului Hieronimo da 
Cesena, care îl trata pe domn şi care a transmis informaţia colegului său 
de la Buda, Leonardo da Massari, care la rându-i a făcut-o să ajungă la 
Veneţia în mai puţin de o lună (26 iulie 1504): în vremea convalescenţei 
ultime a bătrânului domn, în sfatul boieresc a survenit o discordie cu 
privire la care dintre fiii lui Ştefan ar fi trebuit să urce pe tron: Bogdan sau 
fratele său Alexandru care se afla în ostătecie la Constantinopol (Ştefan 
III a avut doi fii cu acest nume, unul care a murit în 1496, celălalt fiind 
încă în viaţă la 1508, când introducea în palatul sultanului pe fiul său, 
viitorul Ştefan V). Disputa era cu atât mai aprinsă cu cât Alexandru 
primise deja steag de domnie din partea sultanului şi se îndrepta cu o 
armată înspre Moldova pentru a-şi lua în stăpânire tronul. În aceste 
condiţii, Ştefan a intervenit în sfat cu ultimele sale puteri, ordonând 
executarea partizanilor fiului stambuliot, lăsând pe urmă «liberi» pe 
supravieţuitori «să aleagă» pe succesorul desemnat de el: Bogdan. Acest 
lucru atenta grav la dreptul de alegere a domnului de către boierime din 

191 D. I. Mureşan, <<Patriarhia ecumenică şi Ştefan cel Mare», p. 164-174. 
192 Cronicile slavo-române, p. 13, p. 22. 
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sânul clanului domnesc, dar el era justificat de gravul pericol pe care îl 
constituia urcarea pe tron a unui domn desemnat direct de Poartă. 

Nu importă aici decât lecţia ce poate fi trasă din absenţa cu 
desăvârşire a celei mai mici aluzii în cronică asupra acestor evenimente 
de cea mai mare importanţă pentru destinele ţării. În mod evident, cronica 
oficială avea tot interesul să oculteze condiţiile nu lipsite de asperităţi în 
care Bogdan III preluase puterea. Desigur că această ascensiune nu avea 
nimic în comun cu cea prin care luase tronul Ştefan cel Mare el însuşi. 
Pentru a reduce nedumeririle ce ar fi putut surveni din compararea 
evenimentelor care au marcat rolul stărilor şi a mitropolitului Teoctist I la 
1457 cu ce s-a întâmplat la 1504, istoricul medieval a măsluit-o pur şi 
simplu pe cea dintâi pentru a o face să semene cu cea de-a doua. Acest 
lucru nu are de ce să ne surprindă, deoarece vedem unii istorici 
contemporani procedând exact în aceeaşi manieră. În aceste condiţii 
modificările operate în cronica oficială au reuşit să dea exact aceeaşi 
înfăţişare urcării pe tron a lui Ştefan cu cea a fiului său: «În anul 6965 
(1457), luna aprilie 12, marţea mare, a venit Ştefan voievod, fiul lui 
Bogdan voievod, împotriva lui Aron voievod, la locul numit Hreasca, la 
Doljeşti şi a biruit Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu şi a luat 
schiptrul Moldovei» 193

• Confruntarea cu letopiseţele putnene lasă să se 
vadă clar cum dintr-o naraţiune care urmează în general fidel firul 
acestora au fost eliminate, dintr-o simplă trăsătură de condei, atât rolul 
«Întregii ţări» cât şi cel al mitropolitului Teoctist194

• Cronica oficială îşi 
îndeplinea astfel rolul său firesc, acela de a nu lăsa să străbată nici un 
ecou ce ar fi putut pune sub semnul îndoielii legitimitatea urcării pe tron a 
lui Bogdan III. Însă nu putem da relatării ei despre urcarea pe tron din 
1457 o greutate mai mare decât relatării sale despre următoarea instalare 
domnească, cea din 1504. 

Contextul în care s-a produs această ultimă revizuire este acum 
uşor de identificat. Ultimul eveniment relatat în cronica oficială este din 

193 Cronicile slavo-române, p. 7, 15 
194 Propunând recent această interpretare, ne-a scăpat faptul că aceeaşi eliziune din 
cronica oficială a fost deja semnalată în termeni similari de P. P. Panaitescu, autor ce era 
de asemenea şi un excelent cunoscător al rolului stărilor în istoria Ţărilor române: P. P. 
Pan~t~scu, «Les chroniques slaves de Moldavie», p. 165. Comparând în mod identic 
sursele, Panaitescu încheia: «Cette comparaison est concluante. La chronique de cour ne 
reconnaît pas l'election d'Etienne par Ies boîards et le pays, Ies boîards ne prennent point 
part au debut aux actions d'eclat au prince qui fut etabli par la main de Dieu et la force 
de ses armes». 
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anul 1507, prezentând reconcilierea dintre Bogdan III şi Radu cel Mare 
prin mijlocirea lui Maxim Brankovic. Or în 1509 s-a produs, aşa cum s-a 
demonstrat recent, depunerea de către Bogdan III a mitropolitului 
Gheorghe al Sucevei şi al întregii Moldove, sau poate retragerea acestuia, 
A o fl 0 d 1 1 o 1 o 1 195 m urma unm con 1ct cu omnu , ceea ce, a ngoare, este ace aşi ucru . 
În contextul în care se adăuga tulburării relaţiilor cu Patriarhia şi o nouă 
încordare în raporturile cu mitropolia, se plasează perfect o revizuire ce 
scădea simţitor importanţa mitropolitului în afacerile politice ale ţării. 

În acelaşi timp mitropolitul Teoctist II - al cărui nume arată mai 
bine ca orice legătura spirituală ce o avea cu Teoctist I.- a fost omul de 
pace ce a ştiut să reţeasă legăturile dintre Biserică şi domnie, şi să 

prilejuiască vizita patriarhului Pahomie I în Moldova din 1513 care a 
înlăturat orice urmă a disputei din 1505. Am arătat deja că în timpul 
vizitei lui Pahomie în Ţara Românească, patriarhul ecumenic împreună cu 
mitropoliţii care îl însoţeau au consacrat aici sfântul şi marele mir -
pentru prima dată în istoria Marii Biserici - altundeva decât la 
Constantinopo1196

. Acest eveniment fără precedent trebuie pus în legătură 
cu ungerea <<prin mâna lui Dumnezeu» a lui Neagoe Basarab, potrivit 
afirmaţiei Vieţii Sf Patriarh Nifon al Ţarigradului, făcută de sau cu 
acordul patriarhului Pahomie197

. Realitatea ungerii aplicată lui Neagoe în 
acel moment se reflectă de altfel şi în resurgenţa remarcabilă a temei 
domnului/împărat <<Uns al lui Dumnezeu» care străbate ca un fir roşu 
Învăţăturile lui Neagoe Basarab 198

. Ar fi, aşadar, de aşteptat ca vizita 
patriarhală în Moldova în acelaşi an 1513 să aibă consecinţe similare. 
Este exact ceea ce izvoarele atestă fără putinţă de tăgadă. Primul gest care 
dă de gândit este începerea construirii tocmai în 1514 unei noi catedrale 
destinate mitropoliei ţării: biserica Sf. Gheorghe din Suceava199

• Într-un 
mod care nu mai poate surprinde pe cititorul care ne-a urmărit cu atenţie 
până în acest punct, şi planul acesteia prelua, amplificându-l, acelaşi 

195 V. Pâslariuc, Raporturile politice dintre marea boierime şi domnie în Ţara Moldovei 
în secolul al XVI-iea, Chişinău, 2005, p. 31, p. 80. 
196 D. I. Mureşan, «L'emergence du sacre princier», p. 83-105, cap. «§ 4. La visite 
canonique du patriarche Pacome I°' en Valachie et en Moldavie et son impact sur le sacre 
princier (1513). Le modele davidique du sacre»; acest capitol reprezintă contribuţia 
noastră la colocviul internaţional de la Konitsa (Grecia) din 2002. 
197 Gh. Mihăilă, D. Zamfirescu, Literatura română veche, vol. I., Bucureşti, 1969, p. 85-
86. 
198 D. I. Mureşan, «L'emergence du sacre princier», p. 98-99, p. 104. 
199 1. Marinescu, Bogdan /II cel Orb, 1504-1517, Bucureşti, 1910, p. 99-100. 
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model de bază al bisericii Sîanta Treime din Siret unde fusese uns domn 
Ştefan cel Mare de către mitropolitul Teoctist I. 

• r I -I f ~ I r I - "1 1/1.til 

I. Suceava, biserica Sf. Gheorghe200 

Semnificaţia acestui gest nu poate fi descoperită decât prin 
comparaţie cu un alt eveniment contemporan: ambasada trimisă de Vasile 
III I vanovici la Constantinopo 1 1516 şi ambasada patriarhală condusă de 
mitropolitul Grigore de Zichna sosită, în semn de răspuns, la Moscova în 
1518. Această ambasadă a avut un rol crucial în istoria culturii medievale 
ruse, dat fiind că împreună cu ea a ajuns în Rusia Maxim Grecui2°1

. Aşa 
cum a relevat analiza reputatei_ cercetătoare Nina Sinicyna, mobilul 
primordial al misiunii trimise de Vasile III Ivanovici a fost să obţină din 
partea Patriarhiei acordul pentru încoronarea de tip bizantin pe care 
marele cneaz o refuzase la începutul domniei sale202

. Cu acest prilej a fost 
readresată lui Vasile III Legenda coroanei lui Vladimir Monomah, 
elaborată iniţial în beneficiul lui Dimitrie Ivanovici. Însă reacţia violentă 
intervenită în Rusia prin depunerea mitropolitului Varlaam, care iniţiase 
deschiderea către Marea Biserică, şi numirea în scaunul mitropolitan a lui 
Daniel, adversarul înverşunat al lui Maxim Grecul, a îndepărtat din nou 

200 V. Vătăşianu, op. cit„ voi. I, p. 678, fig. 627. 
201 D. lu. Krivţov, «Tioco11bcTeo KOHCTaHTHHonoJibCKoro ece11eHCKoro naTPHapxa 
<l>eo11uma I e MocKey e 1518-1519 rr. (3nmo.n HJ HcTOpHH 6opb6b1 Ja npHJHaHHe 
aeToKe<t>anuu PyccKOH IJ,epKBH)», în MuHUHCKue 11meHwi: MamepU(l!lbl 00K1iaoo6 
Hay11Hb1x KoHcjJepeH11uu, npo6oou6ULUXCR 6 HuxezopoocKoM zocyoapcm6eHHOM 
yHu6epcumeme UM. H Jf. J/06a11e6cK020 22 MaJl 1998 2., 21MaJl1999 2. u 21MaJl2000 
2., Nijnii Novgorod, 2001, p. 45-67. 
202 N. V. Sinicyna, în L 'idea di Roma a Mosca, p. XXXVIII, p. XLVII-XLVIII; eadem,. 
«Les conditions historiques ou s'est formee !'idee de 'Troisieme Rome' et son sens 
initial», în Da Roma alia Terza Roma. III. Popoli e spazio romano tra diritto e profezia, 
Napoli, 1986, p. 497-519. 
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perspectiva unei încoronări de tip bizantin. Procesele intentate lui Maxim 
Grecul în 1525 şi 1531, acuzat de a fi pus sub semnul îndoielii bazele 
juridice ale autocefaliei de facto a Bisericii ruse, au dat uitării 

oportunitatea unei încoronări de tip bizantin pentru Vasile III, care a 
decedat în 1533 rară a-şi mai fi putut îndeplini această dorinţă. Abia 
mitropolitul Macarie al Moscovei o va realiza pentru Ivan IV în 1547. 

Comparaţia cu gestul contemporan al lui Vasile III sugerează în 
mod similar că reconcilierea survenită după 1513 cu Marea Biserică 
redeschidea lui Bogdan III, în condiţii cu totul noi, perspectiva unei 
încoronări de tip bizantin căreia i se opusese în 1505. Acesta pare să fie 
rolul pe care noua catedrală mitropolitană trebuia să îl joace de la bun 
început: cea de loc al încoronării domnilor Moldovei. Dar Bogdan III a 
murit în mod neaşteptat în 1517, fără să mai poată asista la consacrarea 
noii biserici mitropolitane. Preparativele erau însă suficient de avansate 
pentru că în acel an Teoctist II să purceadă fără întârziere la gestul solemn 
al ungerii ca domn a fiului lui Bogdan, Ştefan IV. Acelaşi mitropolit a 
procedat în mod similar în 1527 în cazul, din nou neaşteptat, al urcării pe 
tron a lui Petru Rareş. Inventată de Teoctist I în 1457, mirungerea 
domnească se instituţionaliza, în fine, graţie lui Teoctist II, sub forma 
unei veritabile cutume de preluare a puterii. Ea a evoluat însă de la 
ungerea în vechea ctitorie a lui Petru Muşat din Siret la cea în noua 
ctitorie a lui Bogdan III din Suceava. Noua tradiţie a devenit atât de 
împământenită încât ea a dat lui Teoctist II chiar numele de «cel care îi 
unge pe ţari»203 . Creatorul acestei sintagme, episcopul Macarie al 
Romanului a procedat el însuşi în 1551 la ungerea lui Ştefan VI Rareş, în 
condiţiile în care mitropolitul refuzase, se pare, să o oficieze. 

Se cuvine să facem o precizare. Numai printr-o convenţie 

editorială numim opera acestuia din urmă Cronica lui Macarie. Aşa cum 
se explică autorul el însuşi, lucrarea sa, pe care a început să o redacteze pe 
vremea când era un simplu ieromonah, la comanda lui Petru Rareş şi a 
marelui logofăt Toader Bubuiog (1530), nu se dorea a fi altceva decât o 
continuare a istoriei Moldovei aşa cum era ea scrisă până în vremea lui. 
Ceea ce face că redacţiile cronicii care au ajuns până la noi sunt precedate 
tocmai de letopiseţele putnene. În redacţia din manuscrisul de la Kiev 
(care merge până la 1542, fiind deci încheiată după prima domnie a lui 
Rareş) ea succede analelor Putna I. În redacţia din manuscrisul de la 

203 Cronicile slavo-române, p. 78, p. 81, p. 92, p. 95. 
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Sankt Petersburg (desăvârşită în vremea domniei lui Ştefan Rareş, în 
1551) ea succede analelor Putna 11204

. În ansamblul astfel realizat, 
mirungerile efectuate de Teoctist II în 1517 şi în 1527 urmează în cel mai 
firesc chip celei paradigmatice săvârşite de Teoctist I în 1457. Reiese 
astfel cu claritate din analiza însăşi a izvoarelor că Teoctist II nu făcea 
decât să urmeze modelul maestrului său spiritual. Prin activitatea şcolii 
teologico-politice întemeiate de mitropolitul Teoctist I şi întreţinute de 
discipolii săi s-au pus bazele unui ceremonial moldovenesc de inspiraţie 
profund bizantină, pe care l-a descris în cele mai mici detalii un 
cunoscător rară egal al acestuia, Dimitrie Cantemir2°5

. 

Ce însemna creşterea în importanţă a ungerii domneşti atestată în 
secolele XV şi începutul sec. XVI în ambele principate româneşti? 
Tocmai unul din beneficiarii acestei mirungeri ne lămureşte. Domnul ca 
«uns al lui Dumnezeu» este tema care străbate şi unifică cele două părţi 
ale Învăţăturilor lui Neagoe Basarab. Modelul acesteia este ungerea lui 
Saul şi, ulterior, a lui David, de către acelaşi Samuel. În versiunea 
grecească, cea mai apropiată de original, referinţele se aplică direct lui 
Teodosie, fiul lui Neagoe Basarab. Or tocmai implicarea patriarhului 
Pahomie I în ungerea lui Neagoe Basarab explica aparenta ambiguitate a 
textului care dă instituţiei puterii un caracter dublu, domnesc şi 

împărătesc. «Fă ceea ce e plăcut lui Dumnezeu mai degrabă decât ceea ce 
place oamenilor, pentru că Dumnezeu te-a uns domn, iar nu oamenii (o 
E>Ed~ 0-E tx.p10-EV c:W;J{V'TJ!V, oux~ oi CbSpwm1 ). Străduieşte-te aşadar să-i placi 
C l . ( ~ I I • I ) · l 206 p · · e m care te-a uns TifJ x.p10-a.vn o-E Exrn~ ş1 nu a tora» . . uţm mai 
departe, aceeaşi mirungere devine împărătească: «Împlineşte voile 

204 Ibidem, p. 76. 
205 O formă condensată în care prezintă doar ceremonialul ungerii de către patriarhul 
ecumenic a domnilor români la Constantinopol, în Demetrius Cantemir, Prince de 
Moldavie, Histoire de / 'Empire Othoman ou se voyent Ies causes de son 
aggrandissement et de sa decadence, voi. II, trad. fr. M. de Jonquieres, Paris, 1743, p. 
375-383; Demetrii principis Cantemirii Incrementorum et decrementorum aulae 
Othman[n]icae sive Aliothman[n]icae Historiae a prima gentis origine ad nostra usque 
tempora deductae libri tres, ed. D. Sluşanschi, V. Cândea, Timişoara, 2001, p. 391-394; 
şi o formă detaliată, în Dimitrie Cantemir, Descriptio antiqui et hodierni status 
Moldaviae, ed. Gh. Guţu, M. Roiban, N. Stoicescu ·et a/ii, Bucureşti, 1973. Am supus 
unei analize detaliate aceste izvoare în D. l. Mureşan, «L'emergence du sacre princier», 
fi· 57-72, cap. «§ 1. Cantemir et le sacre d-.:s princes roumains». 

06 Învăţăturile lui Neagoe Basarab domnul Ţării Româneşti (1512-1521). Versiunea 
grecească, ed. V. Grecu, Bucureşti, 1942, p. 72, I. 18-19. 
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boierilor şi oştenilor tăi, dar mai degrabă trebuie să împlineşti voia lui 
Dumnezeu care te-a uns împărat ( 7r.At1pouv .,ti ~.A>1f-UL 70u 8Eou 70u X,Pna-anti~ 
cn ei~ ~a.a-1.Aia.)»207 . «Lasă-i să te slujească precum ceilalţi slujitori, ca să 

~ • A ~ 1 1 ( I • • ' • ~ ) 208 A t~ cunoasca cme este imparatu or 7l~ ECT'Tl o ~a.a-1.Aw~ cw7Wv » . ceas a 
ambivalenţă devine însă evidentă atunci când Neagoe prevede viitorul 
apropiat în care fiul său avea să.îi succeadă: «atunci vei lua în mâinile tale 

' I ' ' I 209 M . 1 . A d . ·1 TIIV ~a.a-1.AE1a.v J<aJ cw~vTia.v» . anuscnsu grecesc, cupnnzan scnson e 
lui Neagoe editate de Manuel din Corint pentru elevul său Teodosie, care 
studia atunci la Marea Şcoală a Patriarhiei, şi-a pierdut utilitatea când 
tânărul domn a decedat împreună cu protectorul său, patriarhul Teolipt I, 
în vremea unei epidemii de ciumă, ambii fiind îngropaţi în biserica 
patriarhală de la Pammakaristos. Am arătat că manuscrisul slavon de la 
Sofia - datat prin filigrane în prima jumătate a sec. XVI - trebuie să fi 
fost realizat la iniţiativa unuia dintre cei doi gineri ai lui Neagoe Basarab, 
Radu de la Afumaţi (1522-29) sau Radu Paisie (1535-45), ambii, 
succesiv, soţi ai doamnei Roxana, sora lui Teodosie210

. În versiunea 
slavonă (urmată de cea românească), referinţele la Teodosie singur sunt 
sistematic readresate şi către «ceilalţi care vor fi după el unşi ai lui 
Dumnezeu, domni încoronaţi şi stăpâni ai acestei ţări». Traducerea 
slavonă, departe de a şterge, amplifică aşadar semnificaţia ungerii 
domneşti, chiar dacă pare să estompeze cumva caracterul ei împărătesc. 
Trebuie reţinută aşadar ambivalenţa introdusă de utilizarea unei ceremonii 
de origine imperială bizantină la înscăunarea unui domn: aceasta îi adaugă 
un caracter împărătesc de care domnii români erau cât se poate de 
conştienţi211 . Titulaturile oficioase împărăteşti utilizate cu referire la 
Ştefan cel Mare se înrădăcinează aşadar în acelaşi timp în tradiţia juridică 
(Sintagma lui Vlastaris) şi liturgică (ungerea suveranului) a Bizanţului212 . 

207 Ibidem, p. 74, 1. 16-18. 
208 Ibidem, p. 172, 1. 27. 
209 Ibidem, p. 56, 1. 22-23; a se vedea aici mai cu seamă A. Pippidi, <<Basileia kai 
authentia. Quelques considerations a propos des Enseignements de Neagoe Basarab», 
Mediterranees, XXVI-XXVII, 2001, p. 151-173 (=idem, Byzantins, Ottomans, 
Roumains. Le Sud-Est europeen entre l'heritage imperial et Ies influences occidentales, 
Paris, 2006, p. 95-119). 
210 D. I. Mureşan, «Et Theodose dans tout cela? (Sur l'elaboration des Enseignements de 
Neagoe Basarab)», în Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, ed. I. Cândea, P. 
Cemovodeanu, G. Lazăr, Brăila, 2003, p. 299-320. 
211 D. I. Mureşan, «L'emergence du sacre princiern, p. 97-99, p. 103-115. 
212 Idem, «Rever Byzance», p. 209-238, mai cu seamă p. 223. 
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Se mai ridică o ultimă problemă importantă. Care vor fi fost 
etapele desfăşurării ceremoniei? Şi, mai ales, comporta ea o ungere cu 
Sfântul Mir sau nu? Din păcate, caracterul extrem de schematic al relatării 
din Analele Putnei ne împiedică să dăm un răspuns clar. Trebuie să ne 
mulţumim doar cu certitudinea că această ceremonie a avut loc. Putem 
însă să formulăm câteva elemente de răspuns. Ungerea imperială devenise 
de câteva secole la Bizanţ o parte integrantă a ceremonialului de 
încoronare. Conform unei teorii, acest lucru s-a făcut târziu, abia începând 
din 1208213

, conform alteia acest lucru s-a produs încă din epoca 
bazileilor Comneni. În ce ne priveşte, am fost mereu circumspecţi faţă de 
explicaţia care vedea în ceremoniile din vremea Imperiului de la Niceea o 
imitaţie a ungerii imperiale a lui Baudoin de Flandra în 1204. Fără a 
angaja o discuţie prea vastă aici, trebuie reamintit că în acel moment 
grecii, victime ale cruciadei a patra, au articulat în mod conştient, şi 

excesiv, tot ceea ce îi deosebea de latini, respingând orice elemente ale 
influenţei occidentale pentru simplul fapt că acestea erau caracteristice 
«celuilalt». Ar fi fost într-adevăr cu totul curios ca o instituţie care şi-a dat 
de la bun început ca misiune tocmai eliminarea latinilor de la 
Constantinopol şi refacerea Imperiului bizantin să accepte să fie 
inaugurată printr-un gest ritual de origine latină. 

Corespondenţa polemică schimbată în anii 1230 între cei doi 
rivali, patriarhul Gherman II al Constantinopolului (în exil la Niceea) şi 

arhiepiscopul Dimitrie Chomatianos al Ohridei, ambii excelenţi canonişti 
şi cunoscători ai realităţilor care au premers cucerirea latină, arată cât se 
poate de elocvent că ungerea imperială ca parte a ceremonialului de 
încoronare a precedat ocupaţia latină214 • Surse din epoca împăraţilor 
Comneni vorbesc fără echivoc de oncţiuni imperiale (Manuel I Comnen 
la 1143, Alexios III Angelos în 1195). S-a presupus de aceea că adevărata 
schimbare introdusă de ceremonia de Paşti 1208, când Theodor I Lascaris 
a fost uns ca bazileu «după chipul lui David», a fost substituirea uleiului 
sfinţit cu Sf. Mir care· fusese consacrat în Joia Mare precedentă. Inovaţia 
de la 1208 nu va fi fost atât în maniera, cât în materia utilizată pentru 

213 G. Ostrogorsky, «Zur Kaisersalbunv und Schilderhebung im spătbzantinischen 
Krtinungszeremoniell», Historia, IV, 1955, p. 246-256; G. Dagron, op. cit„ p. 275-281. 
214 R. J. Macrides, <<Bad Historian or Good Lawyer? Demetrios Chomatenos and the 
Novei 131», DOP, XLVI, 1992, p. 187-196. 
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oncţiune. În acest mod nu se imita ritul latin, în care se foloseşte doar ulei 
sfinţit, ci se marca distincţia netă de acesta prin introducerea Sf. Mir215

. 

Însă oricum ar fi stat lucrurile, ceea ce este absolut fundamental în 
discuţia noastră e faptul că, în momentul în care Ţările române, ca 
structuri statale, au intrat în contact cu Bizanţul, ungerea ca parte a 
ceremonialului de încoronare era de multă vreme înrădăcinată în 
practică216 . Mai mult, referinţele vetero-testamentare pe care elitele din 
cele două principate le aveau la îndemână erau foarte clare asupra faptului 
că ungerea regală se făcea cu un ulei sacru, adică - în practica bizantină -
cu Sfăntul Mir. Este exact ritualul descris în toate sursele din secolele 
XIII-XV, culminând cu descrierile din Istoriile împăratului Ioan V 
Cantacuzino, Tratatul despre oficii al lui Pseudo-Kodinos şi, în fine, din 
comentariul liturgic al lui Simeon al Tesalonicului. Pentru acest motiv, 
dacă acceptăm că o ceremonie de încoronare apare în Ţările române, ea 
nu putea decât să urmeze modelul bizantin. A proceda în mod diferit, 
dezvoltând nu se ştie cum forme mai timpurii ale încoronării, care nu 
implicau ungerea, forme pe care ştiinţa istorică le-a pus în lumină abia 
începând din sec. al XIX-lea, ar fi însemnat o inovaţie uriaşă, de o 
cutezanţă pe care nu o întâlnim niciodată în tipologia receptării moştenirii 
bizantine în lumea de cultură slavonă. Aceasta, dimpotrivă, s-a manifestat 
mereu prin idealul preluării neschimbate, cât mai fidele, obediente chiar, a 
tradiţiei bizantine217

. 

215 D. Nicol, <<Kaisersalbung: The Unction of Emperors in Late Byzantine Coronation 
Ritual», Byzantine and Modern Greek Studies, II, 1976, p. 37-52; P. Magdalino, The 
Empire of Manuel I Komnenos (1143-1180), Cambridge, 1993, p. 436-437; M. Angold, 
Church and Society in Byzantium under the Comneni, 1081-1261, Cambridge, 1995, p. 
542-547. 
216 Despre ungerea imperială la Bizanţ în ultimele secole, a se vedea de asemenea şi P. 
Guran, «Nouvelles hypotheses autour du protocole de couronnement de Manuel II 
Paleologue (1392)», în Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, p. 103-109; D. 
Angelov, imperial Jdeo/ogy and Politica/ Thought in Byzantium, 1204-1330, Cambridge, 
2007, p. 384-392, cap. «The politica! theology of unction»; D. I. Mureşan, 

«L'emergence du sacre princiern, p. 58-59. 
217 Lucru demonstrat şi de ultimele abordări generale ale temei, pentru Rusia: Fr. J. 
Thomson, The Reception of Byzantine Cu/ture in Mediaeval Russia, Variorum, Londra, 
1999; şi pentru slavii din Balcani: G. Podskalsky, Theologische literatur des 
Mittelalters in Bulgarien und Serbien: 865-1459, Milnchen, 2000, cu observaţiile lui Fr. 
J. Thornson, «Medieval Bulgarian and Serbian theological literature: An essential 
vademecum», BZ, XCVIII, nr. 2, 2005, p. 503-549. 
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În fine, dincolo de această condiţionare psihologică, o inovaţie de 
genul obturării rolului ungerii nu putea să se producă pentru simplul 
motiv că tot aparatul liturgic şi codul simbolic al ceremoniilor de 
transmitere şi de preluare a puterii au continuat să fie administrate de 
către un episcopat care a păstrat intacte legăturile sale cu Marea 
Biserică de la Constantinopol. Această instituţie depozitară a ideii 
imperiale după 1453 veghea ca transmisiunea moştenirii să fie făcută cu 
cea mai mare fidelitate, chiar în dificilele condiţii date. Aşa cum a 
demonstrat Peter Schreiner, Patriarhia ecumenică a continuat să cultive şi 
să transmită mai departe ceremonialul Bizanţului târziu, codul genetic din 
care s-a dezvoltat ulterior lumea meta-byzantină, sub carcasa Imperiului 
otoman218

• Este vorba de o copie post-bizantină a scrierii lui Pseudo
Kodinos, urmată de o traducere în greaca vemaculară, efectuată în sec. 
XVI, a comentariului lui Simeon al Tesalonicului asupra încoronării şi 

ungerii imperiale219
• 

Faptul că raţionamentul nostru nu poate fi prea departe de adevăr 
îl arată, la urma urmelor, chiar numele pe care îl poartă întreaga 
ceremonie în sursele slavo-române: «ungere» (pomazanie). Acest detaliu 
este cât se poate de semnificativ: dintre toate etapele desfăşurării acestei 
complexe dramaturgii, cărturarii vremii par să fi fost impresionaţi mai cu 
seamă de momentul ungerii cu Marele Mir, care a ajuns să desemneze, 
prin metonimie, întreaga procedură. Anume acest moment, iar nu altul, s
a bucurat de preferinţa lor - nu punerea coroanei, nici preluarea 
sceptrului, nici jurământul în faţa mitropolitului şi al ţării. De aceea ni se 
pare firesc să credem că, dacă momentul ungerii nu va fi existat deloc, 
actul în sine s-ar fi numit cu totul altfel. 

În lumina acestei analize nu ne rămâne decât să respingem ca pe 
deplin lipsită de pertinenţă analiza nefondată şi contradictorie care 
pretinde să facă din Teoctist II inventatorul, iar nu continuatorul, tradiţiei 
întemeiate de Teoctist r220

• Paradoxul răstălmăcirilor livrate în locul 
surselor este că nu se mai oferă de acum încolo nici un criteriu valabil 

218 D. I. Mureşan, «L'emergence du sacre princiern, p. 125-126. 
219 P. Schreiner, «Ein volkssprachlicher Text zur byzantinischen Kaiserkronung aus der 
Zeit der Turkokratia», Byzantiaka, I, 1981, p. 51-57; ediţia J. Verpeaux mai identifică 
unele copii ale lui Ps. Kodinos realizate în perioada post-bizantină: manuscrisele 
Dionysiu 367, Jerusalem, Metochion S. Sepulcri 14 şi 252, precum şi manuscrisul în 
discutie: Kutlum. 220. 
220 L. 

0

Pilat, op. cit„ p. 418-425. 
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pentru care am putea considera relevante relatările lui Macarie, Eftimie 
sau Azarie şi deci ceremoniile descrise de ele. Aşa-zisul «raţionalism 
critic» nu este nici una nici alta câtă vreme se complace într-o incoerenţă 
profundă din care nu ar putea ieşi decât afirmând irelevanţa pur şi simplu 
a tuturor relatărilor despre ungerile domneşti în Ţările române, şi deci 
inexistenţa lor. Abia o astfel de atitudine lipsită de jumătăţi de măsură mai 
poate trezi de acum înainte interes. Desigur că ea ar angaja însuşi statutul 
istoriei ca disciplină ştiinţifică, iar nu ca o simplă ramură a literaturii. Însă 
numai ea ar mai fi demnă de o discuţie, de natură metodologică de această 
dată, discuţie ce ar trebui angajată asupra modului a cum e cu putinţă să 
cunoaştem realităţile sec. XV-XVI prin reprezentările vehiculate de 
sursele ajunse până la noi. Avem de ales aşadar între un respect informat 
faţă de conţinutul izvoarelor păstrate sau un scepticism coerent cu sine 
însuşi şi onest intelectual cu ceilalţi. Tertium non datur. 

§ 3. Drumul către ungerea domnească din 1457: succesiunea 
evenimentelor 

Aceste lămuriri ce pledează în mod decisiv pentru istoricitatea 
evenimentului din 17 aprilie 1457 ne obligă să încercăm încă o dată 
reconstituirea cadrului istoric în care s-a produs invenţia acestui 
ceremonial cu totul nou în acel moment în Moldova. Demersul 
istoriografic se aseamănă, spunem o banalitate, cu munca unui detectiv. 
Suntem mereu în căutarea elementelor majore şi a detaliilor semnificative 
care pot să ne conducă spre descoperirea unui eveniment care nu e doar 
irepetabil, dar despre care ştim în plus extrem de puţine lucruri. Orice 
reconstituire este prin definiţie provizorie, pentru că ea depinde de starea 
informaţiei avută la un moment dat la îndemână. Ceea ce nu este aleatoriu 
în nici o anchetă este însă o logică de fier, şi mai ales care revine cu 
onestitate asupra propriilor raţionamente, controlându-le în permanenţă 
întemeierea. Am încercat o primă reconstituire a acestui eveniment într-o 
comunicare din 2004, fără nici o pretenţie de exhaustivitate, şi nu 
ascundem că încă de atunci am fost nemulţumiţi de multe din aspectele 
atinse. Trebuie să recunoaştem că exactitatea acestei reconstituiri s-a 
confruntat cu un grav impediment: acceptarea necritică, poate prea 
complezentă, a două opinii despre care se poate spune acum că sunt 
complet lipsite de fundament. Prima este de natură geografică: ideea că 
bătălia din 12 aprilie ar fi avut loc în preajma oraşului Roman. A doua 
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este de natură liturgică: ideea că mitropolitul Teoctist ar fi efectuat deja o 
primă mirungere în cazul lui Petru Aron221

. Acceptarea situării Doljeştilor 
în sudul ţării nu putea să nu afecteze propria noastră reconstituire: această 
ipoteză eronată ne-a constrâns să concepem deplasarea mitropolitului 
spre sud, în întâmpinarea noului domn. Soarta cercetării este însă să 
progreseze. Redând aici fiecăruia ce i se cuvine, revenim în continuare 
asupra aceloraşi împrejurări, pe baza tuturor surselor ce ne stau în prezent 
la îndemână. Nu ne îndoim că în curând vor apărea noi surse care vor 
permite o şi mai bună precizare a lucrurilor. 

Recepţia Conciliului de la Florenţa în Moldova a cunoscut două 
etape: una marcată de activitatea mitropolitului Damian, în colaborare cu 
Ştefan II; cealaltă determinată de mitropolitul Teoctist I, în conlucrare 
succesivă cu Petru Aron şi cu Ştefan cel Mare. Cele două etape au fost 
separate de păstorirea mitropolitului Ioachim, un adept al unirii 
bisericeşti. În prima fază, recerţia Conciliului s-a suprapus războiului 
civil dintre Iliaş şi Ştefan II22 

. Iliaş, căsătorit cu Maria Holszanska, 
mătuşa lui Vladislav III/I Jagello223

, era strâns legat de regele Poloniei şi 
Ungariei, acesta fiind, se ştie, un sprijinitor al Unirii de la Florenţa în 
ambele sale regate224

• Prin urmare nici acest domn al Moldovei nu putea 
avea o politică diferită. În plus, logofătul Neagoe a semnat actul final de 
la Florenţa în numele lui Iliaş. Acesta l-a trimis pe mitropolitul Grigore al 
Moldovei la Florenţa în 1436 - aşadar cu doi ani înaintea Conciliului -
unde acest mitropolit a intrat în comuniune cu papa, devenind 
reprezentantul acestuia pentru ortodocşii din regatul Ungariei225

. Însă tot 
Iliaş I a obţinut din partea regelui Vladislav numirea, în acelaşi an, a lui 

221 D. I. Mureşan, «Theoctiste 1°'», p. 354, şi n. 50. 
222 Am stabilit aceste lucruri deja în lucrarea noastră: Idem, «lsihasmul şi prima etapă a 
rezistenţei la deciziile Conciliului florentin în Moldova (1442-1447)», Studia 
Universitatis "Babeş-Bolyai". Historia, XLIV, m. 1-2, 1999, p. 3-57, studiu de debut, 
cu calităţile şi defectele pe care le implică acest statut. În ciuda criticilor lipsite de 
onestitate intelectuală la care a fost supus ( cf. aici n. 250), trebuie observat că nici măcar 
una din pistele de cercetare lansate sau din concluzii atinse nu au fost dezminţite. 
223 C. Rezachevici, Cronologia critică, p. 477-478. 
224 Despre atitudinea lui Vladislav III al Poloniei faţă de Unirea de la Florenţa: O. 
Halecki, From Florence to Brest (1439-1596) [Sacrum Poloniae Millenium, t. I], Roma, 
1958, p. 52-72. 
225 Acta Eugenii papae IV (1431-1447), ed. G. Fedalto, Roma, 1990, m. 421-422; P. Ş. 
Năsturel, «Gregoire 1°' metropolite de Moldovalachie (1436)», DHGE, voi. XXII, Paris, 
1988, col. 5; a se vedea şi D. I. Mureşan, «lsihasmul», p. 21-24. 
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Jan Odrawasz ca arhiepiscop latin de Lw6w226
• Această arhiepiscopie 

latină, fondată în 1375, a fost desăvârşită în anul 1412 prin desfiinţarea şi 
integrarea mitropoliei ortodoxe de Halici, arhiepiscopul latin devenind în 
principiu prin acest act şi ierarhul rutenilor de rit bizantin227

. Episcopia 
ortodoxă de Halici nu va mai reapărea decât în 1539. Avem aşadar în 
gestul lui Iliaş I unicul caz cunoscut în istorie în care un domn al 
Moldovei s-a putut afla la originea numirii nu doar a unui simplu episcop, 
ci a unui arhiepiscop latin dintr-o ţară străină (arhiepiscopii fiind distinşi 
prin trimiterea pallium-ului direct de către papă)228 . Influenţa lui Iliaş în 
problema arhiepiscopiei latine a Lw6wului arată fără nici o umbră de 
îndoială că fiul întâi născut al lui Alexandru cel Bun devenise un adept 
fervent al Unirii bisericeşti, şi aceasta chiar înainte de conciliul de la 
Florenţa. Eugeniu IV nu ignora poziţia cheie pe care, în difuzarea Unirii, 
o deţinea domnul Iliaş al Moldovei. Chiar la 15 septembrie 1439, de la 
Florenţa - unde Conciliul îşi continua lucrările şi după plecarea delegaţiei 
greceşti - papa constata decăderea vechilor episcopate de Siret şi de 
Bacău şi punea pe catolicii şi pe fraţii minoriţi din Moldova sub 
autoritatea interimară a lui Benedict de Severin, până la restaurarea unui 
episcop al locului. El cerea săvârşirea acestor lucruri sub protecţia lui 
dilecto in Christo filio nostro Ladislao illustri rege Polonie subietoque 
eidem Elia palatino Moldauie, protecţie necesară datorită difuzării în 
regiune a opoziţiei la Florenţa (cum non solum ipsa terra Moldauie, in 
qua Grecana heresis quoque die magis ac magis _gullulare dicitur, sed et 
finitimi huic terre Ciculi, partesque Transalpine)2 9

. 

226 Jan Dlugosz, Historiae Polonicae libri XII, t. IV, L. XI-XII, p. 573-575. 
227 Documenta pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, vol. I, 1075-
1700, ed. A. Welykyj, Roma, 1953, nr. 58, p. 94-97 (1375), nr. 61, p. 101-103 (1412). 
228 Pomenit şi de L. Pilat, op. cit., p. 116 ca un fapt care ar sta în însăşi natura lucrurilor; 
a-i căuta înţelesul ar fi însemnat însă a-şi dărâma construcţia prin care Moldova a devenit 
unica ţară din Europa în care Unirea de la Florenţa nu ar fi avut nici ecou şi nici 
semnificaţie. 
229 Bullariumfranciscanum, Nova Series, vol. I, (1431-1455), nr. 1814, p. 897-898; Acta 
Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 
925 usque ad annum 1752, ed. E. Fermendzin, Zagreb, 1892, nr. 803, p. 176; R. 
Rosetti, «Despre unguri şi episcopiile catolice din Moldova», pe care o folosim în ultima 
sa ediţie: R. Rosetti et a/ii, Rendhagyo nezetek a cstingokrol, Budapesta, 2004, p. 6-54 
(trad. maghiară şi note), p. 56-83 (original românesc), aici p. 37-38, n. 122, p. 74; D. I. 
Mureşan, «Isihasmul», p. 29. Este ultima scrisoare pontificală care face referire 
nominală la un domn al Moldovei înainte de Ştefan cel Mare. Inutil însă a se căuta urma 
unui document de o asemenea importanţă în lucrarea lui L. Pilat, care utilizează 
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În schimb, Ştefan II era legat strâns de Bizanţ, de unde obţinuse 
încă din 1436 înălţarea episcopiei Romanului la statutul de mitropolie230

. 

Atitudinea sa a fost aşadar mai nuanţată, aşa cum nuanţată a fost 
receptarea Unirii chiar la Constantinopoi231

• Un document publicat recent 
arată că în 1446 Murad II i-a trimis-o lui Ştefan II pe fiica stăpânului 
insulei Mitilene (Lesbos) Dorino I Gattilussio, foarte probabil în vederea 
căsătoriei lor, după decesul primei sale soţii. Astfel Ştefan II s-a înrudit cu 
o dinastie al cărei principat se afla sub vasalitate otomană, dinastie ce 
descindea din Francesco I Gattilussio şi Maria Paleologina, fiica lui Ioan 
V232

. Acest document confirmă pe Bertrandon de la Broquiere, emisarul 
ducelui Filip cel Bun al Burgundiei, care nota încă din 1433 că Ştefan II 
devenise tributar al sultanului Murad II233

• Într-adevăr, Ştefan II izbutise 
să smulgă tronul fratelui său cu ajutorul turcilor234

. 

În urmă cu zece ani, am pus răsturnarea lui Iliaş I în legătură cu 
războiul civil izbucnit la Bizanţ după revolta despotului Dimitrie 
împotriva fratelui său Ioan VIII, revoltă soldată cu asediul capitalei 
imperiale de către armata celui dintâi, susţinut de trupe otomane (august-

Bullarium, deşi documentul era uşor identificabil după index. Omiterea oricărei aluzii la 
această scrisoare pontificală al cărei sens l-am relevat în studiul nostru din 1999 începe 
să stârnească nedumeriri. 
230 P. Ş. Năsturel, «Un temoignage byzantin sur la metropole de Roman (Moldavie)», 
RER, XV, 1975, p. 198-202. 
231 Toată această problematică este de acum înainte de văzut prin prisma monografiei 
fundamentale: M.-H. Blanchet, Georges-Gennadios Scholarios (vers 1400-vers 1472): 
un intellectuel face a la disparition de l 'Empire byzantin, Paris, 2008 [ Archives de 
!'Orient chretien, 20]. 
232 Al. Simon, «The Walachians between Crusader Crisis and Imperial Gifts (Mid 1400' 
and Early 1500')», Annuario dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di 
Venezia, IX, 2007, p. 141-194, aici p. 161-164. 
233 Voyage d'Outremer, ed. Ch. Schefer, Paris, 1892 (=Recueil de voyages et de 
documents pour servir a l 'histoire de la geographie. Depuis le Xlll" jusqu 'a la fin du 
XV!' siecle, XII), p. 149: «A vant que je passasse par icelle contree, le Grant Turc avoit 
conquis toutes Ies deux Vallaquies, c'est assavoir la grande et la petite [la Valachie et la 
Molda vie] et n 'y avoit plus nulle cite, ville ne fortresse qui fust en I' obeissance de 
l'empereur de Constantinople que tout ne fust subgect ou tributaire au Turc». 
234 Jan Dlugosz, Historiae Polonicae libri XII, p. 514; I. Minea, informaţiile româneşti 
ale cronicii lui Jan Dlugosz, Iaşi, 1926. p. 22-33: Zbigniew Olesnicki îl informa pe 
cardinalul Cesarini că domnul Moldovei s-a supus otomanilor. Aliatul şi ruda lui Ştefan 
II, domnul Ţării Româneşti, Alexandru Aldea recunoscuse personal suzeranitatea 
sultanului în 1432, la Adrianopol. 

378 



septembrie 1442)235
. Acest act avea o semnificaţie anti-unionistă: 

despotul refuzase să semneze actul de la Florenţa şi era privit cu încredere 
de către opoziţia crescândă la Conciliu ca o soluţie alternativă la bazileul 
Ioan VIII. Silvestru Syropoulos, care îşi scrie memoriile în 1445, 
considera conflictul dintre împărat şi despot drept unul din obstacolele 
providenţiale care au împiedicat proclamarea oficială a unirii la 
Constantinopot236

• Am presupus că legătura dintre Dimitrie Paleolog şi 
Ştefan II a fost făcută în acel moment de delegaţia athonită sosită în 
Moldova şi care primea de la Ştefan II pe 26 mai 1442 un ajutor financiar 
anuai237

. 

Documentul adus cu ei de călugării athoniţi este de fapt cunoscut 
de multă vreme în istoriografia rusă. Este vorba de o circulară trimisă în 
1442 de protosul athonit Pahomie şi de către întreaga adunare a Muntelui 
Athos către toţi suveranii ortodocşi, îndreptată împotriva Conciliului de la 
Florenţa, şi mai cu seamă a împăratului şi a patriarhului adepţi ai unirii. 
Ceea ce s-a conservat în arhiva mănăstirii Sf'anta Treime de lângă 

Moscova nu este altceva decât exemplarul ajuns la marele cneaz Vasile II 
al acestei scrisori circulare238

• Se poate afirma cu toată siguranţa că 
acelaşi text239 i-a fost înmânat în 1442 şi lui Ştefan II al Moldovei. Baza 
acestei certitudini este următoarea. Scrisoarea protosului Pahomie 
prezenta drept model al rezistenţei la unire pilda călugărilor mănăstirii 
Zografu, martirizaţi de latini în 1276, după aderarea împăratului Manuel 
VIII Paleolog la unirea bisericească de la Lyon (1274). Purtătorii unei 

235 D. I. Mureşan, «Isihasmul», p. 38-39. 
236 Les memoires du Grand Ecclesiarque de l 'Eglise Sylvestre Syropoulos sur le Concile 
de Florence (1438-1439) (Concilium Florentinum, IX), ed. V. Laurent, Paris, 1971, p. 
568-569: «le depart d 'ici [de Florence] du despote Demetrius et le differend qu 'ii eut 
avec l 'empereur et au sujet duquel on pensai! meme a se battre; son obstination 
constante pour defendre le dogme orthodoxe des ancetres . . . [furent tout autant de] 
choses qui amortirent l 'ardeur de l 'empereur pour ce qu 'ii devait faire et qu 'on lui 
demandait de faire pour consolider /'Un ion)». 
237 DRH, A. I, nr. 221, p. 311-312; pentru discuţii vezi studiul nostru D. I. Mureşan, 
«Notes critiques sur l'Eglise de Moldovalachie au xv• siecle», AMN, XLIV-XLV, 
2004-2005 [2007], p. 118, n. 60. 
238 A. Pliguzov, «0T <l>nopeHrnficKOH yHHH K aBTOKe<f>anHH PyccKOH QepKBH», RUS, 
XIX, 1995, p. 513-530, aici p. 521-525. 
239 Publicat întâia oară în «IlocnaHHe npoTa H HHOKOB A<f>oHCKOH ropbI K BeJJHKOMY 
KHMJIO BacHJJHIO BacHJJbeBw:iy o npaeoeepHH BocrnqHOH uepKBH H cyeMy.!lpHH 
Jana.uHoA, no cny 1rn10 <l>nopeHTHHCKoro co6opa», în Jlemonucb 3aHRmuu 
Apxeo2pa</Ju11ecKou KOMuccuu 1864, voi. III, Skt. Petersburg, 1865, p. 28-32. 
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scrisori ce făcea din Zografu un model istoric al împotrivirii până la 
moarte faţă de Unire nu puteau fi decât călugării din aceeaşi mănăstire, 
care au readus atunci în actualitate o scriere bulgărească din sec. XIII, 
«Povestirea mucenicilor de la Zografm>, a cărei esenţă se regăseşte în 
actul de la 1442240

. De acum se înţelege şi mai bine sensul anti-unionist al 
revoltei lui Ştefan II - un vasal al lui Murad II întocmai ca despotul 
Dimitrie şi ca Muntele Athos însuşi începând din 1424241 

- şi al alungării 
lui Iliaş, cel în care papa Eugeniu IV vedea încă din 1439 un sprijin de 
marcă al Unirii în Europa răsăriteană242 . 

Acest moment de turnură este marcat, tot de la Florenţa, de 
Eugeniu IV (1 iulie 1442), care extindea misiunea minoritului Dionisie de 
Ujlak în Moldova nu doar înspre ereticii husiţi, ci şi către «schismaticii» 
locului: 

«Cum ob salutem fidelium christianorum et conversionem infidelium, 
haereticorum et schismaticorum ac aliarum nationum, quae sanctum 
nomen Domini et fidei catholicae veritatem non agnoscunt, dilectum 
filium Dionysium de Wylak, ordinis minorum, commissarium 
Nostrum, cum multis fratribus, suis sociis, ordinis Minorum, ad partes 
Scythiae et Moldaviae ac alia loca praesentialiter transmittamus»243

. 

Deşi în jurul lui Marcu al Efesului s-a format de la început o 
minoritate de opozanţi la Unire, elita Bisericii şi a Imperiului bizantin a 
continuat să susţină politica oficială sub patriarhii Mitrofan II (1440-
1443) şi Grigore Mammas (1443-1451, 1452-1453)244

. Abia eşecul 

240 A se vedea comparaţia textuală operată de Ferincz Istvan, «0 .npeatte6onrapcKoM 
"PacCKa3e o 30rpa<f>cKHX My'leHHKax" H "TiocnaHHH CBJITOropuea aenHKOMY KHJIJIO 
BacHnHIO BacHm.ealf'!y"», Studica Slavica Hungarica, LII, nr. 1-2, 2007, p. 101-106. 
241 D. Năstase, «Le Mont Athos et !'Orient chretien et musulman au Moyen Âge», RRH, 
XXXII, 1993, p. 309-318, aici p. 317. 
242 O analiză detaliată a documentului, însoţită de bibliografia la zi a subiectului, va 
putea fi citită în studiul pe care îl dedicăm problemei începutului legăturilor Moldovei cu 
mănăstirea Zografu, pe care acest document îl plasează definitiv în lumina intuită de noi 
în 1999. Este de la sine înţeles că această descoperire reduce definitiv la neant, dacă mai 
era nevoie, alegaţiile asupra irelevanţei Conciliului de la Florenţa asupra stărilor de 
lucruri din Moldova. 
243 Bullariumfranciscanum, Nova Series, voi. I, (1431-1455), nr. 1818, p. 899-900; a se 
nota că L. Pilat, op. cit., p. 118 «omite» să amintească prezenţa în acest document şi a 
«schismaticilor». 
244 M.-H. Blanchet, «Les divisions de l'Eglise byzantine apres le concile de Florence 
(1439) d'apres un passage des Antirrhetiques de Jean Eugenikos», în Hommage a Alain 
Ducellier. Byzance et ses peripheries, ed. B. Dourmec, Chr. Picard, Toulouse, 2004, p. 
17-39; M.-H. Blanchet, «De la contestation a la scission a l'interieur de l'Eglise 
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cruciadei de la Vama (10 nov. 1444) a produs catalizarea publică a 
rezistentilor la Unire, în timpul dezbaterilor teologice din palatul 
Xylalas245. La aceste convorbiri a luat parte şi mitropolitul Damian al 
Moldovei, situându-se însă de acum de partea celor care respingeau 
deciziile florentine. Aşa cum s-a demonstrat recent, la Xylalas au avut loc 
între sf'arşitul lui mai şi 9 iunie trei înfruntări susţinute de însuşi Marcu al 
Efesului ca protagonist al anti-unioniştilor, după care el s-a îmbolnăvit şi 
a decedat (23 iunie 1445). Pentru că moartea lui Marcu al Efesului s-a 
petrecut tocmai în vremea acestor dezbateri, teologul Bartolomeo 
Lapacci, episcopul latin de Coron, putea să se laude că această dispariţie 
s-ar fi datorat tocmai înfrângerii morale suferite în faţa sa. Abia 
următoarele 15 întâlniri de la Xylalas, care au ţinut până la sfârşitul lui 
noiembrie 1445246, l-au avut purtător de cuvânt pe Scholarios devenit, 
prin lăsământul lui Marcu Eugenikos muribund, şeful taberei anti
unioniste247. Mitropolitul Damian al Moldovei s-a aflat deci o bună bucată 
de vreme printre partizanii cei mai intimi ai lui Marcu Eugenikos248 . 

Poziţia finală a acestui curent a fost exprimată în scrisoarea 
adresată împăratului Ioan VIII (august-noiembrie 1445): 

«După răspunsul nostru de ieri, împăratul ne-a cerut un document 
însoţit de semnături; îl prezentăm aici rară nici o greutate, pentru că 

byzantine a la suite de l'Union de Florence (1440-1445)», Byzantinische Forschungen, 
XXIX, 2007, p. 79-123. 
245 M. Cacouros, «Un patriarche a Rome, un katholikos didaskalos au Patriarcat et deux 
donations trop tardives de reliques du Seigneur: Gregoire III Mamas et Georges 
Scholarios, le synode et la synaxis», în Byzantium. State and Society. ln Memory of 
Nikos Oikonomides, ed. A. Avramea, A. Laiou, E. Chrysos, Atena, 2003, p. 71-124; Th. 
Ganchou, «Georgios Scholarios secretaire du patriarche unioniste Gregorios III 
Mammas? Le mystere resolw>, în Le Patriarcat cecumenique aux XIV"-XVf siecles, p. 
117-194. 
246 Idem, «Appendice: Precisions sur Ies protagonistes des 'entretiens religieux de 
Xylalas'», în Le Patriarcat cecumenique aux XIV"-XVf siecles, p. 180-194; M. Paulova, 
«L 'Empire byzantin et Ies Tcheques avant la chute de Constantinople», 
Byzantinoslavica, XIV, 1953, p. 158-225, aici p. 190-191, p. 199-20 l. 
247 În duelul cu Lapacci, Scholarios s-a impus în mod hotărâtor, victorie care i-a adus 
tocmai consacrarea sa ca purtător de cuvânt al anti-unioniştilor: M.-H. Blanchet, 
Georges-Gennadios Scholarios, p. 396-405. 
248 Dacă este să dăm crezare tradiţiei transmise de Dimitrie Cantemir, acum se va fi 
produs înălţarea la rangul diaconal a ipodiaconului Teoctist, ce nu putea fi decât unul din 
membrii suitei mitropolitului Damian, de care îl lega de altfel aceeaşi origine 
bulgărească. 

381 



opinia noastră [asupra acestor lucruri] nu se va schimba. În ciuda 
aparenţelor, noi căutăm tocmai pacea Bisericii, şi insistenţa noastră nu 
are alt scop. Ceea ce este pentru noi pricină de scandal este decretul 
Conciliului de la Florenţa cu adaosul ~ ix. 7tlu Yiou făcut Simbolului 
(credinţei) şi explicarea purcederii Sf. Duh prin prepoziţia JiJ.. Câtă 
vreme acest decret va subzista, noi nu vom avea cu Latinii nici o unire. 
Mijlocul de a restabili pacea pe care ne-o cere împăratul nu poate fi 
decât convocarea aici [la Constantinopol] a unui nou sinod, posibil 
printr-un legat [al papei]. Nu va exista nici o "oikonomia" câtă vreme 
Biserica nu îşi va fi regăsit libertatea. Patriarhul [Grigore Mammas] să 
ne asigure ca are aceeaşi opinie ca noi, şi atunci vom mai vorbi despre 
"oikonomia" şi vom scrie şi celorlalţi patriarhi, fără avizul cărora noi 

. . 249 nu putem mm1c» . 
O copie a documentului, cu toate semnăturile (a se vedea mai jos) 

a fost înaintată şi legatului papal, care a predat-o desigur lui Eugeniu IV 
la întoarcerea sa la Roma. Printre semnatari era şi mitropolitul Damian, 
lucru care va fi impresionat nu puţin pe contemporani, dat fiind că acesta 
fusese la Florenţa printre iscălitorii actului final. Damian al Moldovlahiei 
a participat aşadar şi la cele trei înfruntări dintre Marcu şi legatul flotei 
papalo-burgunde Francesco Condulmer, teologul Bartolomeo Lapacci şi, 
cum a demonstrat tot Thierry Ganchou, Isidor de Kiev, venit în 1445 
pentru întâia oară ca legat papal la Constantinopol. În această funcţie 
Isidor de Kiev a condus lucrările în locul lui Condulmer, plecat cu vasele 
papale şi burgunde, în campania navală de pe Dunăre. Prezenţa în spaţiul 
românesc a flotei papale, concomitent cu confruntarea, în tabere opuse, a 
lui Isidor din Kiev şi a mitropolitului Damian, la Xylalas, explică de ce în 
acea perioadă Biserica romană poseda, de la faţa locului, cele mai precise 
ştiri despre Moldova. 

Dacă imediat după Florenţa Iliaş I era pentru papă unul din 
partizanii Unirii în Europa răsăriteană, nu se putea ignora sensul 
răsturnărilor ulterioare din Moldova: în 1442 Ştefan II îl alungase pe 
fratele său, în 1443 îl învinse din nou şi îl orbea în 1444250

• Sensul acestei 
serii de evenimente a fost receptat la 29 ianuarie 1445 de către Eugeniu 
IV ca o respingere de către Moldova a unirii cu Biserica Romei şi o 
revenire la «schismă». De asemenea, papa subliniază alianţa pe care 
autorii acestei răsturnări o stabiliseră cu ereticii husiţi, refugiaţi în 

249 Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, voi. I, Les Actes des Patriarches, 
fasc. VII: Les Regestes de 1410 a 1453, ed. J. Darrouzes, Paris, 1991, nr. 3396. 
250 C. Rezachevici, Cronologia critică, p. 486-492. 
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Moldova, din regiunea celor şapte scaune secuieşti. Excelenta cunoaştere 
a realităţilor locului dă acestui act încredinţat vicarului provincial al 
Bosniei, Fabian de Bachia, o relevanţă neobişnuită: 

«[ ... ] et in Moldaviae, in quibus tam a longis temporibus pestiferum 
virus schismatis, quod adhuc nonnulos illarum partium populos, qui 
ad Romanae ecclesie unitatem nuper redierunt, inficere non desinit, 
quam a paucis temporibus citra haereticae pravitatis et potissime 
Hussitarum letifera pestis in maximum christianae fidei detrimentum 
quamplura germinarunt perversa germina, quae dietim, nisi desuper 
opportune provideatur, abundantius succrescent, ac in septem 
sedilibus Siculorum partibus [ ... ]» 251

• 

După constatarea defecţiunii moldave, papa considera într-un act 
acordat în 16 februarie 1445 aceluiaşi vicar al Bosniei, că unirea cu Roma 
în spiritului Conciliului de la Florenţa rămânea încă acum o vastă misiune 
de îndeplinit. 

«lneffabili siquidem divinae maiestatis clementia efficere dignata est, 
ut nostris temporibus Graeci, Armeni et Iacobini a ritu Romanae 
ecclesiae dissidentes iteratis disputationibus per gravissimos in 
theologia magistros tam divini quam humani iuris doctores hinc inde 
editis Nobis in Ferrariensi et Florentino oecumenico concilio 
praesidentibus Nobiscum et cum ipsa ecclesia in eadem divinae 
veritatis sententia unirentur ac doctrinam SS. Patrum necnon 
evangelicam veritatem, quam semper praedicta ecclesia tenuit. 
[Fabianus de Bachia, vicar in Hungariae, Bosnae, Moldaviae, 
Valachiae, Bulgariae, Rasciae necnon Slavoniae primea misiunea 
următoare:] Cupientes igitur, ut Fabianus et alii vicarii ac fratres 
praedicti pro tempore exsistentes, quibus etiam tenore praesentium 
iniungimus, ut sanctissimam Graecorum, Armenorum, Iacobinorum et 
aliorum populorum cum Romana ecclesia unionem huiusmodi in 
regnis seu partibus praedictis publice nuntient et praedicent [ ... ]». 
[Papa solicita pentru aceasta ajutorul de la vas, charissimi in Christo 
fi/ii reges et charissimae in Chris to filiae reginae, voyvodae, principes, 
barones, milites, nobiles et aliae saeculares personae, inclusiv prin 

251 Bullarium franciscanum, Nova Series, I (1431-1455), Quaracchi, 1929, nr. 868, p. 
416-418, aici p. 416; Acta Bosnae, nr. 835, p. 191(datat1444înHurmuzaki,1-2, nr. 587, 
p. 700). L. Pilat, «Sihastrul Sava, Ştefan al Ii-lea şi întemeierea mitropoliei de Roman», 
SMIM, XXIII, 2005, p. 23-40 nu face nici măcar o singură dată aluzie la actul citat al 
papei Eugeniu IV, punctul de plecare însuşi al reconstrucţiei noastre: D. I. Mureşan, 
«lsihasmul», p. 43. Lucru ocolit cu cea mai m~re grijă şi în 2008 la L. Pilat, Între Roma 
şi Bizanţ, p. 118-119, p. 304, p. 315-316. 
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utilizarea forţei şi confiscarea bunurilor opozanţilor la Unire, precum şi 
vos, venerabiles fratres Nostri archiepiscopi, episcopi et dilecti fi/ii 
ecclesiasticae personae praedictae, prin aplicarea pedepselor 
spirituale ]252

. 

Precum se vede, problemele cu care se confruntau mlSlonarii 
franciscani în aceste teritorii nu se reduceau la erezia husită, ci cuprindeau 
în acelaşi timp şi pe neîmblânziţii «schismatici» sau «Greci»253

. Punând 
în legătură activitatea mitropolitului Damian la Constantinopol cu 
acţiunea domnului Ştefan II în Moldova în aceeaşi perioadă nu mai 
rămâne loc de îndoială: Moldova - atât prin domnul ei, cât şi prin 
mitropolitul de la Suceava care semnase actul de la Florenţa - respingea 
acum Unirea bisericească254 . 

Acest sens al lucrurilor a fost însă inversat printr-o acţiune extrem 
de bine coordonată a celor doi actori care în acel moment sprijineau 
Unirea de la Florenţa în Estul Europei: guvernatorul Ungariei şi împăratul 
bizantin. În 1447 Ştefan II era înlăturat de unul din fiii lui Iliaş, dar în 
februarie 1448 Moldova se găsea în stăpânirea altui fiu al lui Alexandru 
cel Bun, Petru II, care s-a impus cu ajutorul lui Iancu de Hunedoara. Tot 
atunci trebuia să ajungă în Moldova şi noul mitropolit, Ioachim, transferat 
în noiembrie 1447 de la episcopia de Agathopolis de Ioan VIII Paleolog, · 
«cu voinţa şi cu recomandarea preasfăntului meu stărân patriarhul 
ecumenic» [Grigore Mammas], după moartea lui Damian25 

. Convergenţa 

252 Bullariumfranciscanum, Nova Series, vol. I, (1431-1455), nr. 874, p. 421-422; a se 
nota că L. Pilat, Intre Roma şi Bizanţ, p. 120-121, referindu-se la Fabian de Bachia, 
utilizează documentul din Bullarium franciscanum, nr. 860, p. 412, însă omite să 

menţioneze şi existenţa acestui document care arată şi locul «schismaticilor» în misiunea 
franciscană, precum şi importanţa deciziilor de la Florenţa în direcţionarea atitudinii lor 
faţă de «Grecii» din, printre alte ţări, Moldova. 
253 În 3 iulie 1446, în vremea domniei lui Ştefan II, papa constată o intensificare 
îngrijorătoare a fenomenului eretic in regno Moldaviae: Bullarium franciscanum, Nova 
Series, vol. I, (1431-1455), nr. 1005, p. 494-495. Se poate observa că, aidoma 
schismaticului său părinte, Alexandru cel Bun, Ştefan II, odată rupt de Biserica Romei şi 
devenit în fine singur domn al Moldovei (D. I. Mureşan, «lsihasmul», p. 50-53) revenea 
la politica protejării active a minorităţii husite. 
254 L. Petit, X. A. Siderides, M. Jugie, CEuvres completes de Gennadios Scholarios, vol. 
III, p. 194-195: în lista alcătuită de Scholarios a celor 22 de semnatari ai decretului de la 
Florenţa care şi-au abjurat semnătura se găseşte informaţia că «mitropolitul Moldovei şi
a schimbat gândul». 
255 J. Darrouzes, Regestes, 117, nr. 3399; M. Lascaris, «Joachim, metropolite de Moldavie 
et Ies relations de l'Eglise moldave avec le patriarcat de Pec et l'archeveche d'Achris au 
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acţiunii politice a lui Ioan de Hunedoara cu iniţiativă de politică 

ecleziastică a lui Ioan VIII arată de ce în 1447-1448 Moldova revenea 
complet sub controlul forţelor favorabile unirii şi cruciadei anti
otomane256. 

Noul mitropolit Ioachim a asistat din 1448 până la 1453 la mai 
multe răsturnări de domni. Sursa principală pentru activitatea sa în 
Moldova sunt recomandările primite de el din partea cardinalului 
Poloniei, adresate papei Nicolae V şi colegiului cardinalilor, scrisori 
emise din reşedinţa acestuia de la Sandomir, pe 16 aprilie [ 1454 ]257 . 

«Sfinte Părinte, venerabilul părinte şi donm Ioachim, episcop al 
Sucevei în Moldova, după ce a fost alungat din scaunul său, a decis să 
ajungă în preajma Sanctităţii Voastre, în acelaşi timp cu cei care, 
urmând îndenmurile învăţăturii sale, profesează norma adevăratei 

credinţe „. El încercase cu curaj să aducă pe calea ortodoxiei catolice 
popoarele încredinţate păstoririi sale, avertizându-i că era pentru ei o 
necesitate de mântuire faptul de a rămâne credincioşi Unirii încheiate 
la Conciliul ecumenic de la Florenţa între Bisericile latină şi greacă, şi 
că trebuiau să recunoască drept unic tribunal pe acela al succesorului 
lui Petru, care este în acelaşi timp şi vicar al lui Iisus Hristos. Mai 
mulţi oameni, din pricina răutăţii lor, nemaiputând suporta această 
înţeleaptă opinie [de a accepta Unirea de la Florenţa - n. n.] l-au 
alungat pe zisul episcop ca pe un duşman deplorabil al ritului lorn258

• 

Afirmaţiile precise pe care Zbigniew Olesnicki le face referitor la 
conţinutul dogmelor profesate de Ioachim al Moldovei au o explicaţie 
precisă. La începutul anului 1454, cardinalul Poloniei oficiase împreună 
cu nunţiul pafa~ Ioan de Capistrano căsătoria dintre regina Elisabeta şi 
Cazimir IV25 . Intâlnirea dintre protectorul lui Ioachim şi inchizitorul 

xv• siecle», BSHAR, XIII, 1927, textul prostagmei imperiale: p. 159, analiză: p. 129-
134; FHDR, IV, p. 360-361. 
256 D. I. Mureşan, «Isihasmul», p. 53-56. 
257 Zbigniev Olesnicki a murit de fapt pe data de 1 aprilie 1455, aşadar scrisorile trimise 
de el pe 16 aprilie nu pot să dateze decât din anul precedent, 1454. Prin urmare, toată 
seria de evenimente prezentate în aceste scrisori s-a consumat înainte de începutul 
primăverii lui 1454; când L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ, p. 349-350 situează momentul 
alungării lui Ioachim «În vara anului 1454» el îşi plasează întreaga reconstrucţie în plină 
atemporalitate. 
258 M. Lascaris, «Joachim, metropolite de Moldavie», p. 132. 
259 Jan Dlugosz, Historiae Po/onicae libri Xll, voi. V, I. XII (XIII), Cracovia, 1878, p. 
155; asupra colaborării dintre Capistrano şi Olesnicki în 1454, a se vedea H. B. Segel, 
Renaissance Cu/ture in Poland: The Rise of Humanism, 1470-1543, Comell, 1989, p. 
26-27. 
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franciscan a fost cu siguranţă şi ocazia discutării dosarului canonic al 
mitropolitului unit al Moldovei refu§iat în Polonia (aşa cum va fi în 1456 
rândul episcopului Ioan de Caffa)26 

• Informaţiile actului au aşadar girul 
autenticităţii absolute. 

Ioachim a încercat să îi convingă pe moldoveni să accepte 
Conciliul de la Florenţa ca pe o condiţie de care depindea însăşi mântuirea 
lor. El utiliza în acest scop unul din textele fundamentale adoptate de 
Conciliul de la Florenţa, în Decretul pentru Iacobiţi (Cantate Domino, 
1441), care proclama principiul exclusivismului soteriologic potrivit 
căruia extra Ecclesiam nul/a salus261

• În acelaşi timp, Ioachim folosea 
fireşte în efortul său de persuasiune chiar textul decretului florentin: 
concepţia că papa este succesor al Sîantului Petru şi vicarius Christi -
formulată expressis verbis în aceste scrisori - a fost articulată în actele 
unui Conciliu considerat ecumenic abia la Florenţa, exact în actul unirii 
Grecilor262

. Textul decretului de Unire semnat la Florenta a fost de altfel 
tradus şi în limba slavonă263 . Versiunea slavonă a docum~ntului a servit în 
repetate rânduri mitropolitului Isidor de Kiev în vremea misiunii sale din 
Ungaria, Polonia, Lituania şi Rusia (1440-1441)264

. Scrisoarea de la 
Sandomir constituie dovada sigură că decretul Unirii a fost utilizat şi de 
mitropolitul unionist Ioachim în Moldova, evident tot în limba slavonă. 

260 Afirmând că un document al cardinalului Poloniei adresat pap~i Nicolae V şi 
colegiului cardinalilor, şi care prezintă în termeni fără echivoc rezistenţa moldovenilor la 
acţiunile unui mitropolit care încerca să aplice deciziile Conciliului de la Florenţa, ar 
vorbi de fapt despre rezistenţa aceloraşi moldoveni faţă de influenţa ... Patriarhiei anti
unioniste conduse de Ghenadie II Scholarios, L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ, p. 350-356 
procedează la o radicală falsificare a sensului acestui document. Invocarea ca argument a 
«lecturilor succinte» dintr-un berat din ianuarie 1454 care nu (mai) există decât în 
imaginaţia acestui autor (ibidem, p. 355-356) împinge falsul până la ultimele sale limite. 
261 Les Conciles cecumeniques, voi. Il/1, Les decrets. Nicee I a Latran V, ed. G. Alberigo, 
Paris, 1994, p. 1182-1183; H. Hryniewicz, «The Florentine Union. Reception and 
Rejection. Some reflexions on unionist tendencies among Ruthenians», în Christian 
Unity. The Council of Ferrara-Florence, 1438139-1989, ed. G. Alberigo, Louvain, 
1991, p. 520-554, aici p. 534-535; acest principiu a fost elaborat de Fulgentius de Ruspe, 
şi atribuit de tradiţie Sf. Augustin. 
262 Les Conciles cecumeniques, ed. G. Alberigo, p. 1082. 
263 Textul slavon al bulei de Unire: Acta slavica Concilii Florentini. Narrationes et 
documenta, ad fidem manuscriptorum edidit, addita versione latina, ed. J. Krajcar S. J„ 
Roma, 1976 (Concilium florentinum, XI), nr. 1, p. 128-135. 
264 1.-M. Damian, «Inspiraţia, contextul şi aplicarea decretului regal Privilegium 
ruthenorum (1443) în Transilvania şi Banat», Anuarul 'Şcolii Doctorale «Istorie. 
Civilizaţie. Cultură» [Cluj-Napoca], I, 2005, p. 89-100. 
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Opoziţia crescândă la Unire l-a obligat însă pe patriarhul Grigore 
Mammas, cel care şi-a dat acordul în 1447 pentru transferul lui Ioachim în 
Moldova, să părăsească Constantinopolul în 1451. Reacţionând la acest 
gest, papa Nicolae V a impus la finele lui 1451 o serie întreagă de condiţii 
pentru organizarea oricărei cruciade în sprijinul Constantinopolului, 
printre care proclamarea oficială a Unirii şi restabilirea patriarhului 
Grigore deveneau condiţiile sine qua non ale oricărui ajutor265

. 

Primirea scrisorilor pontificale la Constantinopol, la începutul lui 
1452, a reunit pe opozanţii la Unire într-un nou sinod: erau exact aceleaşi 
persoane alături de care se găsise în 1445 Damian al Moldovei. Din 
rândurile lor nu lipsea decât mitropolitul Moldovei, decedat între timp, şi 
înlocuit cu uniatul Ioachim. După prima ieşire publică de la Xylalas, 
aceşti opozanţi se constituiseră într-o formă oficioasă de rezistenţă auto
intitulată Hiera Synaxis (Sîanta Adunare), care se considera drept un 
colegiu vicar al scaunului patriarhal părăsit de Grigore Mammas266

. Ei s
au adresat în 18 ianuarie 1452 Către naţiunile catolice din întreaga lume, 
iar într-o a doua scrisoare în mod special Bisericii cehe, în numele Sfintei 
Biserici din Constantinopol, mamă a tuturor creştinilor ortodocşi şi 

învăţătoare a lor, reprezentată fiind în această afacere de către «Synaxa 
ortodocşilor, stabilită la Constantinopol, administratoare a scaunului 
patriarhal în acord cu patriarhii Răsăritului»267 • În proclamaţia pe care 
acest organism a adresat-o Bisericii utraquiste din Praga se poate citi: 

«Biserica din Constantinopol către comunitatea/universitatea din 
oraşul Praga, salutare. Înştiinţaţi fiind de către purtătorul prezentei 
scrisori, Constantin Englezul, preot şi didaskalos, că voi nu îngăduiţi 
inovaţiile [latine - n. n.], Biserica noastră a considerat potrivit să vă 

265 W. K. Hanak, «Pope Nicholas V and the aborted crusade of 1452-1453 to rescue 
Constantinople from the Turks», Byzantinoslavica, LXIV, 2007, p. 337-359, mai ales p. 
337-346 (analiza scrisorii papale), p. 354-359 (trad. engl.). 
266 Asupra genezei acesteia, situată mai degrabă în preajma convorbirilor de la Xylalas 
decât în 1443, cum susţinuse odinioară C. N. TsÎIJ'anlis, a se vedea M.-H. Blanchet, «De 
la contestation â la scission â l'interieur de l'Eglise byzantine», p. 121-123; eadem, 
Georges-Gennadios Scholarios, p. 406-419. 
267 A. Salat, Constantinople et Prague en 1452, Praga, 1958 [Rozpravy Cescoslovenske 
Akademie, 68/11], p. 16-25 (text grec şi latin al Epistolei, însoţită de trad. fr.); J. 
Darrouzes, Regestes, voi. 117, nr. 3407, nr. 3408 (am reprodus aici, pentru concizia ei, 
traducerea acestei analize tăcute documentului); M. Paulovâ, «L'Empire byzantin et les 
Tcheques», p. 212-215; Robin Baker, «'Constantine from England' and the Bohemians: 
Hussitism, Orthodoxy and the end of Byzantium», Central Europe, V, 2007, p. 23-46, 
aici p. 24-27. 
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informeze că nu aprobă Unirea de la Florenţa şi că ea însăşi a anulat-o. 
Biserica lui Hristos nu se îndoieşte că voi veţi fi de acord cu ea asupra 
străvechilor tradiţii creştineşti; prezenţa acestui suszis preot este pentru 
noi o dovadă pentru aceasta, deoarece el a primit învăţătura noastră. 
Avem încredere, fraţilor şi fiilor, că voi vă veţi înţelege cu noi şi că 

vom putea să vă trimitem păstori care să vegheze asupra sufletelor 
voastre. În ceea ce priveşte obiceiurile voastre, noi le vom examina cu 
bunăvoinţă şi cu duh de înţelegere. Fie ca Domnul să vă dea să fiţi 

uniţi cu adevărata Mamă în sânul Bisericii». 
Elaborarea acestui document a prilejuit în ianuarie 1452 una din 

manifestările cele mai virulente împotriva papei şi a unioniştilor pe care 
adversarii unirii au declanşat-o la Constantinopol. Instrumentul ei a fost 
trimisul Bisericii utraquiste, numit Tzeses-Anglikos ( cehul-englez)268

• El 
sosise la sf'arşitul anului precedent spre a negocia alianţa dintre Biserica 
ortodoxă şi Biserica utraquistă, în criza traversată de aceasta prin 
nerecunoaşterea de către Sfântul Scaun a lui Jan Rokycana ca arhiepiscop 
de Praga, rămas singurul episcop al unei Biserici ce se găsea în 
imposibilitate de a-şi mai asigura transmisiunea apostolică. «Cehul 
Englez» a ţinut cu acest prilej într-o biserică de lângă Sf. Sofia o tăioasă 
imprecaţie împotriva papei, generând o manifestare populară împotriva 
latinilor. Tzeses-Anglikos a fost botezat în mod ostentativ conform ritului 
ortodox, acceptând toate dogmele Bisericii răsăritului şi primind noul 
prenume de Constantin. Să observăm în acest context că răspunsurile 
Bisericii din Praga scrise în 29 septembrie şi 14 noiembrie 1452 sunt 
adresate împăratului Constantin, <<patriarhului şi mitropolitului» 
Ghenadie, şi Bisericii greceşti269 . Pentru anti-unioniştii care intraseră în 
contact cu cehii, Ghenadie Scholarios era aşadar în chip potenţial chiar 
viitorul patriarh al Bisericii constantinopolitane. El apărea drept 
candidatul desemnat pentru a-l înlocui pe Grigore Mammas pe scaunul 
patriarhal. Titlul luat de «învăţător universal» (didaskalos katholikos) era, 
cât se poate de semnificativ, unul din atributele date uneori patriarhului 
ecumenic. Însă pentru moment, Scholarios nu era decât un simplu 
călugăr, în ciuda prestigiului său. 

268 M. Paulovă, «L'Empire byzantin et Ies Tcheques», p. 203-212; M.-H. Blanchet, 
Georges-Gennadios Scho/arios, p. 433-437. 
269 M. Paulovă, «L'Empire byzantin et Ies Tcheques», p. 222-224; A. Salat, 
Constantinople et Prague, p. 63-66. 
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Este interesant să vedem cine erau exact sprijinitorii lui 
Scholarios, comparând în acest scop lista participanţilor la colocviile 
teologice de la Xylalas cu cea a semnatarilor scrisorii către cehi. 

aue:ust-noiembrie 1445~'u ianuarie 1452~'' 
Macarie de Nicomedia Macarie de Nicomedia 

lgnatie de Tămovo Ignatie de Tămovo 
Damian al Moldovlahiei -

Theognost de Perge et Attaleia Iosif de Philiooopoli 
Acachie de Derkos Acachie de Derkos 

Mihail Balsamon mare chartophylax 
Silvestru Syropoulos mare eclesiarh Silvestru Syropoulos mare 

ecleziarh 
Theodor Agallianos, hieromnemon Theodor Agallianos dikaiophylax 

et hieromnemon 
şapte călugări din Constantinopol «învăţătorul universal (didaskalos 

katholikos) al Bisericii 
ortodocşilor, smeritul călugăr» 

Ghenadie rscholarios l 

După cum se poate observa, avem de a face cu unul şi acelaşi 

nucleu dur, relativ restrâns ca număr. Se observă că numărul 

mitropoliţilor care manifestau o atitudine deschis anti-unionistă era foarte 
redus, abia cinci, restul fiind membri ai clerului patriarhal. Reiese o dată 
mai mult locul capital pe care îl deţinuse Damian al Moldovei printre 
mâna de mitropoliţi în mod deschis anti-unionişti. În mod echivalent, 
reiese şi importanţa pe care a avut-o dispariţia lui şi numirea, ca succesor, 
a unui mitropolit susţinător al unirii. Rezistenţa anti-unionistă era privată 
nu doar de unul din cei cinci mitropoliţi, dar şi de singurul care avea 
alături de el sprijinul unui monarh ortodox, Ştefan II, care împărtăşea 
acelaşi punct de vedere în politica sa ecleziastică. Devine evident că 
pierderea în 1447 nu doar a mitropolitului, dar şi a Bisericii pe care o 

270 J. Darrouzes, Regestes, voi. 1/7, nr. 3396. 
271 Ibidem, nr. 3408; M. Paulovă, «L'Empire byzantin et Ies Tcheques», p. 215-216; A. 
Salac, Constantinople et Prague, p. 18-19. A se vedea, de asemenea, tabelele mai 
detaliate, însoţite de comparaţia cu lista semnatarilor actului de la Florenţa şi cu notiţe 
prosopografice pentru fiecare dintre semnatari: M.-H. Blanchet, Georges-Gennadios 
Scholarios, p. 472-475. 
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reprezenta, a constituit pentru anti-unionişti una din cele mai grave 
înfrângeri, iar pentru patriarhul Grigore o strălucită victorie morală. 

Bizantinii aşteptau în acest context ca împăratul Constantin XII să 
tranşeze într-o chestiune esenţială pentru recunoaşterea succesiunii sale: 
încoronarea şi ungerea sa cu Sf. Mir, singura care putea să desăvârşească 
preluarea puterii din 1449. Într-adevăr, aşa cum recunoaşte chiar ferventul 
unionist Ducas, împăratul Constantin nu a fost încoronat niciodată272 . 
Acest lucru se datora a două impedimente: împăratul nu retrăsese sprijinul 
său partizanilor unirii bisericeşti, şi în plus, patriarhul care ar fi trebuit să 
oficieze încoronarea şi ungerea împărătească nu mai era în capitală. Se 
intrase într-un grav impas constituţional din care nu se putea ieşi, sperau 
anti-unioniştii, decât prin numirea şefului lor în fruntea Bisericii şi 

încoronarea împăratului de către noul patriarh, ortodox. Aluzia la 
Scholarius era evidentă. Acesta este argumentarul conţinut în scrisorile 
pline de îndrăzneală adresate împăratului de către Ioan Eugenikos, fratele 
lui Marcu al Efesului273

. Ceea ce devenise absolut important pentru 
opozanţii Unirii ecleziastice la sf'arşitul Imperiului era nu atât caracterul 
roman al instituţiei imperiale (formele laice ale transmisiunii fuseseră deja 
săvârşite), ci garantarea şi apărarea ortodoxiei de către bazileu. 

Dezideratul lor nu s-a realizat însă niciodată. În momentul celei de 
a doua sosiri la Constantinopol a lui Isidor de Kiev ca legat papal 
(noiembrie 1452), împăratul Constantin XII a decis să urmeze politica 
sugerată de acesta, gândindu-se chiar să îl numească patriarh. Însă la 
sfatul lui Sphrantzes, Isidor a rămas doar reprezentantul lui Grigore 
Mammas274

. După proclamarea unirii la Sf'anta Sofia în 12 decembrie 
1452, atât papa cât şi patriarhul au fost reintroduşi în dipticul oficial al 
Marii Biserici275

. În urma căderii cetăţii imperiale, legatul Isidor a fost 

272 Ducas, Istoria turco-bizantină (1341-1462), ed. V. Grecu, Bucureşti, 1958, XXXIV, 
2, p. 293. 
273 D. Nicol, The Immortal Emperor: The Life and Legend of Constantine Palaiologos, 
Last Emperor ofthe Romans, New York-Cambridge, 1992, p. 37-40; M. Kordoses, «The 
Question of Constantine Palaiologos' Coronation», în R. Beaton, Ch. Roueche (ed.), The 
Making of Byzantine History. Studies dedicated to D. M. Nicol, Variorum, London, 
1993, p. 137-141; C. Tsirpanlis, «John Eugenikus and the Council of Florence», 
Byzantion, XLVIII, 1978, p. 264-274, aici p. 268. 
274 Sphrantzes, Memorii, XXXVI, 5-6, p. 100-102. 
275 A se vedea, asupra împrejurărilor proclamării unirii la Sf. Sofia, D. I. Mureşan, «Le 
Royaume de Hongrie et la Prise de Constantinople (1451-1453)», în Lucerna orbis. John 
Hunyadi and His Time, Cluj-Napoca, 2008, p. 357-386; M.-H. Blanchet, Georges-
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capturat, însă a scăpat teafăr şi, revenind în Italia, a contribuit la 
proclamarea primei cruciade a lui Nicolae V împotriva Imperiului 
otoman. Ghenadie Scholarios, la rândul său, capturat şi el, a fost 
răscumpărat de Mehmed II, eliberat oficial şi desemnat ca patriarh (printr
un berat sau nu, lucrul este încă discutat)276

• La 6 ianuarie 1454 sinodul 
din Constantinopol l-a ales şi l-a sfinţit episcop, promovându-l apoi 
patriarh ecumenic. Sultanul otoman recupera astfel în folosul propriu 
curentul care îl susţinea pe Scholarios încă dinaintea căderii capitalei277

• 

Tocmai de această presiune morală inimaginabilă dau seamă scrierile lui 
Ghenadios: ea l-a determinat să îşi dea demisia la prima ocazie, la 
începutul lui 1456278

• Scholarios a rămas însă, în umbră, inspiratorul şi 
consilierul aproape al tuturor patriarhilor care i-au urmat, toţi anti
unionişti, sau chiar apropiaţi intimi ai încercatului lor predecesor. Bazele 
puse în scurtul său patriarhat au rămas fundamentele pe care s-a clădit 
noul regim juridic al creştinilor ortodocşi din Imperiul otoman279

. 

Gennadios Scholarios, p. 437-444; este eronat să se încheie data pontificatului lui 
Grigore Mamrnas la 1451: el redevine patriarh de drept din momentul reintroducerii în 
diptic şi continuă să fie până în momentul încetării acestor pomeniri, adică până la 
cucerirea Constantinopolului. 
276 M.-H. Blanchet, Georges-Gennadios Scholarios, p. 85-98, cu observaţia judicioasă 
că beratul lui Ghenadie II, din păcate pierdut, trebuie să fi dat forma de bază tuturor 
beratelor succesorilor săi, din care este cunoscut în prezent cel din 1483 conferit de 
Baiazid II patriarhului Simeon al Trebizondei (p. 93). Cu singura deosebire că, dacă 
acesta din urmă confirmă sediul patriarhului în biserica Sf. Maria Pamrnakaristos, cel al 
lui Ghenadie II avea în vedere iniţial biserica Sf. Apostoli, locul unde erau înmormântaţi 
Sf. Constantin cel Mare, precum şi alţi împăraţi şi patriarhi bizantini. 
277 Eadem, «L'ambigu'ite du statut juridique de Gennadios Scholarios apres la chute de 
Constantinople (1453)», în le Patriarcat cecumenique de Constantinople aux XJV"-XVf 
siecles, p. 195-211; Pentru pontificatul lui Scholarios se va vedea în plus: Sp. Vryonis, 
Jr„ «The Byzantine Patriarchate and the Turkish Islam», Byzantinoslavica, LVII, 1996, 
p. 69-111; T. Laitila, «Infidel Orthodox? Patriarch Gennadios II (1454-1456) and the 
Making of the Ecumenical Patriarchate in the Context of Sultan Mehmed's Policy», 
Byzantium and the North. Acta Byzantina Fennica, IV, 1988-1989, p. 51-76; F. 
Tinnefeld, «Georgios Gennadios Scholarios», în C. G. Conticello, V. Conticello (ed.), la 
theologie byzantine et sa tradition. li (X//f-XJX' s.), Tumhout, 2002, p. 477-549, şi mai 
cu seamă, bineînţeles, M.-H. Blanchet, Georges-Gennadios Scholarios, passim. 
278 Eadem, «Georges Gennadios Scholarios a-t-il ete trois fois patriarche de 
Constantinople?», Byzantion, LXXI, nr. 1, 2001, p. 60-72. 
279 D. G. Apostolopoulos, «Du sultan au basileus? Dilemrnes politiques du conquerant», 
p. 241-251. 
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Am lăsat la urmă scrisoarea pe care Hiera Synaxis a trimis-o 
Bisericii din Praga la începutul lui 1452: Explicaţia (Ecthesis) remisă 
numitului preot Constantin280

. Destinatarul acesteia este unul din 
personajele cele mai uluitoare ale epocii. S-a demonstrat recent că acest 
«ceh englez» - cum se defineşte el însuşi - nu este altul decât Peter 
Payne. Fost cleric al Bisericii romane, devenit adept al lui Wyclif, el s-a 
refugiat în 1413 la Praga, contribuind acolo la difuzarea ideilor wyclifiste 
în sânul mişcării husite281

. Scrierile lui Payne din anii 1420 ni-l atestă deja 
ca pe unul din gânditorii pre-reformei cei mai interesaţi de Biserica 
răsăriteană. Îl urma în această direcţie pe John Wyclif însuşi care, în 
ultima parte a vieţii sale vorbea în mod deschis despre superioritatea 
Bisericii greceşti asupra celei romane (care trăia atunci Marea Schismă, 
1378-1418), şi fusese chiar condamnat în 1382 pentru că ar fi declarat: 
«Creştinătatea ar trebui să trăiască după modelul Grecilorn282

. Devine de 
înţeles de ce Peter Payne a fost ales de către Biserica utraquistă în 1451 
pentru a intra în legătură cu Biserica din Constantinopol. Se întâlneau aici 
cele două curente ce se opuneau atunci centralismului Bisericii romane. 

Ecthesis informează în chip detaliat că teologul şi diplomatul husit 
a fost supus unei examinări atente şi unei instrucţii dogmatice de către 
«prea înţeleptul învăţător şi venerabil în numele lui Hristos, cunoscător al 
ştiinţei dumnezeieşti şi omeneşti, kyr Ghenadios», care a concluzionat că 
doctrina profesată de Payne era conformă cu învăţătura ortodoxă283 . 
Reuniţi în biserica de lângă catedrala Sîanta Sofia, în prezenţa aceluiaşi 
Scholarios şi cu acordul împăratului Constantin XII, acelaşi emisar a 
depus şi o mărturisire de credinţă publică, fiind acceptată cu efuziune de 
toţi ierarhii prezenţi. El aducea acestei adunări bisericeşti o sumă de 
informaţii asupra stării de fapt din mediile pe care le reprezenta. Ecthesis
ul Bisericii din Constantinopol, luând cunoştinţă de ele, le redă în 
termenii următori: 

280 Ediţia textului grec, cu trad. franceză, la A. Salac, Constantinople et Prague en 1452, 
fi· 40-61. 

81 R. Baker, «'Constantine from England' and the Bohernians», p. 32-42 răspunde 
punctual argumentelor avansate de M. Paulovă, «L 'Empire byzantin et Ies Tcheques», p. 
170-175, care se pronunţa contra identificării lui Peter Payne cu Constantin Englezul. 
Demonstratia lui Baker face de acum această identificare o certitudine. 
282 R. Bake~, «'Constantine from England' and the Bohernians», p. 41. 
283 A se vedea trad. greacă a profesiunii de credinţă cu titlu personal (Libellos) a lui 
«Constantin Platris, altfel spus Tzeses Anglikos», făcută la Constantinopol în faţa lui 
Ghenadie Scholarios însuşi: A. Salac, Constantinople et Prague en 1452, p. 28-38. 
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«Ceea ce, totuşi, era şi mai de seamă [decât convertirea individuală a 
acestuia - n. n.] şi stârni bucuria noastră nemărginită, fu raportul pe 
care ni-l prezentă şi în care menţiona pe numeroşii credincioşi care 
împărtăşesc opiniile sale asupra adevăratei credinţe şi a cultului 
dumnezeiesc, locuind în Moldovlahia, dintre cei care s-au stabilit acolo 
(rente Moldoblac ... v dhlonOti ™k tîn ™ke<se ™phlUdwn), în ţările 
nemţeşti, în Ungaria, în Boemia şi mai ales în Anglia. El ne asigură că 
un număr foarte mare de creştini din naţiunile menţionate împărtăşesc 
ideile sale religioase şi înclină spre credinţa ortodoxă pe care el însuşi 
[Constantin Englezul] o mărturiseşte, precum tocmai a demonstrat în 
mărturisirea lui scrisă de credinţă. Dacă vederea unui singur credincios 
ne umple de o asemenea mulţumire, cu cât mai mare trebuie să fie 
bucuria de a afla că un număr atât de mare de creştini acceptă dogmele 
adevărului şi leapădă pe cele eronate şi falsificate»284

. 

Pentru ca teologul Peter Payne, devenit Constantin, să poată 

transmite cehilor o informare corectă asupra învăţăturii ortodoxe, i-a fost 
remisă o mărturisire de credinţă a Bisericii constantinopolitane. Erau 
expuse aici punctual doctrina ortodoxă asupra Sfintei Treimi, odată cu 
respingerea de rigoare a adiţiunii Bisericii Romane în această materie; 
învăţătura despre cele şapte Sfinte taine şi despre cele şa~te sinoade 
ecumenice, cu specificarea dogmelor promulgate de fiecare2 5

• Actul se 
încheia cu acest apel: 

«Voi toţi cei care, precum nişte creştini adevăraţi, aderaţi cu tărie şi cu 
sinceritate la credinţa catolică a lui Hristos, şi voi ceilalţi care, 
iluminaţi de harul său, respingeţi înnoirile, uniţi-vă cu Sfănta Maică, 
Biserica noastră universală. Deoarece nu ajunge doar a cunoaşte 

adevărul şi a fugi de cei care sunt piatră de poticnire. Trebuie să se 
străduiască a găsi această Biserică universală a ortodocşilor din lumea 
aceasta, pentru a se refugia la ea, a căuta scăpare în braţele sale şi a se 
încălzi la pieptul său. Este tocmai Biserica Răsăritului cea care se 
sprijină pe scaunele patriarhale, printre care cel al Constantinopolului, 
aidoma ca pe patru coloane, departe de a se trufi pentru aceasta, cu 
mândrie, pentru puterea sa sau să sclipească cu o strălucire lumească, 
se ridică prin demnitatea străveche şi legiuită a ordinii bisericeşti şi 

prin profesarea credinţei adevărate. Acolo unde credinţa universală s-a 
păstrat, se găseşte cadrul Bisericii universale, şi acolo unde se 
păstrează şi se mărturisesc dogmele lui Hristos şi ale apostolilor, fără a 

284 Ibidem, p. 42; R. Baker, «'Constantine from England' and the Bohemians», p. 30; cf., 
de asemenea, M. Paulovă, «L'Empire byzantin et Ies Tcheques», p. 174. 
285 A. Salat, Constantinople et Prague en 1452, p. 44-56. 
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aduce stricăciune autenticităţii lor, se menţine credinţa universală[ ... ]. 
Pe scurt, Biserica Răsăritului este singura Biserică universală şi 

1. - 286 aposto 1ca» . 
Biserica din Constantinopol se declara gata să înveţe Bisericii cehe 

fundamentele credinţei ortodoxe şi să ordoneze pentru ea, după realizarea 
unirii, episcopi - în conformitate cu cererea primită - aşa cum se cuvine 
ca o mamă să-şi îngrijească proprii săi fii. 

Peter Payne vorbea desigur în numele adepţilor mişcării reformei 
timpurii, care cunoştea în husitism aripa sa militantă. El se arăta convins 
că adepţii acesteia care roiseră în mai multe părţi ale Europei erau 
potenţial dispuşi să intre în comuniune cu Biserica din Constantinopol, de 
care îi apropia aceeaşi atitudine anti-romană, în virtutea respingerii a ceea 
ce ambele părţi considerau «inovaţiile» acesteia. Interesantă este apariţia 
în acest context a referirii la husiţii din Moldova. Nu era însă pentru 
prima oară când Peter Payne trecuse prin ţara dintre Carpaţi şi Nistru. 
Într-un studiu precedent, R. Baker a reuşit să completeze golurile lăsate 
de biografii anteriori în cariera acestuia între 1440-1443 şi 1444-1452. 
Cum a demonstrat cercetătorul britanic, Payne s-a refugiat în această 
vreme tocmai în Moldova, unde şi-a adus contribuţia la traducerea Bibliei 
în maghiară, realizată în vremea exilului aici al husiţilor unguri287

. Se 
poate însă observa că, în entuziasmul său pentru Biserica greacă, pe care o 
va fi cunoscut mai bine după lunga şedere în Moldova, Peter 
Paye/Constantin Anglikos şi-a depăşit misiunea: deşi cehii doreau o 
alianţă cu grecii, aceştia din urmă le-au oferit, tocmai la sugestia lui 
Constantin, o veritabilă Unire ecleziastică, prin adoptarea pur şi simplu a 
dogmelor ortodoxe şi acceptarea ierarhiei greceşti. Ceasul lui Chirii şi 

Metodiu părea să bată din nou. 
La întoarcerea sa din capitala imperială, Constantin a trecut din 

nou prin Moldova, în drum spre Boemia. Trecerea lui nu a scăpat atenţiei 
autorităţilor Bisericii romane. Episcopul de Baia, Petru Csipser, trimitea 
în 28 noiembrie 1452 o scrisoare papei în care - după ce descrie sfăşierile 

286 Ibidem, p. 56-60. 
287 R. Baker, «The Hungarian-speaking Hussites of Moldavia and two English episodes 
in their history», Central Europe, IV, 2006, p. 3-24, mai ales p. 4-15 (pentru rolul lui 
Peter Payne), p. 12-15 (activitatea sa din Moldova între 1430 şi 1452); lucrare 
fundamentală, şi de aceea ignorată de L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ, p. 107-139, ce 
repetă inutil lucruri de mult ştiute în privinţa acestui subiect. 
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interne ale ierarhiei şi credincioşilor catolici din Moldova - se opreşte şi 
asupra lui: 

«quidam etiam Constantinus Romanus, qui se pro presbytero saeculari 
et canonico s. loannis Lateranensis gerit, publice haeresim praedicat et 
damnatam sectam Bohemorum affirmat et quamplures alii presbyteri 
saeculares in dicta diocesi sunt haeretici et scismatici et multas 
adhaerentes sibi singulis diebus acquirunt>>288

• 

Deşi a rămas mai departe emisarul Bisericii utraquiste, Constantin 
fusese botezat la începutul aceluiaşi an la Constantinopol, şi devenise 
ortodox, deci un Rhâmaios (=Romanus)289

. El era, la revenirea lui în 
Moldova, un convertit de dată recentă la ortodoxie, care agitase la 
începutul anului masele constantinopolitane împotriva papei, şi care spera 
să convingă acum Biserica utraquistă să accepte dogmele Bisericii 
Răsăritene. Făcând uz de fostul său statut de preot latin, care îi permitea 
să prezinte imprecaţiile sale anti-romane ca fiind ale unui cunoscător, el 
amplifica efectul predicilor sale, ce sf'arşeau prin a crea o apropiere între 
ereticii (husiţi) şi schismaticii (ortodocşi) din Moldova. Acest teolog 
redutabil devenise între timp împuternicitul Sfintei Sinaxe din 
Constantinopol, şi mai ales al lui Scholarios, didaskalul universal care îi 
semnase însuşi Ecthesis-ul ce îi legitima noul statut. 

Scrisoarea episcopului Petru Csipser arată de ce mitropolitul 
Ioachim întâmpinase dificultăţi în propagarea Unirii de la Florenţa în 

288 R. Rosetti, «Despre unguri şi episcopiile catolice din Moldova», p. 47-48, n. 142 
(trad. rnagh. şi reproducerea documentului), p. 79 (original românesc). 
289 Argumentele aduse pentru această identificare a lui Constantin Anglikos cu 
Constantin Romanus de către R. Baker, «'Constantine from England' and the 
Bohemians», p. 31-32 (fondat pe cercetările lui R. Rosetti) sunt perfect convingătoare. 
Dat fiind că Peter Payne/Constantin a venit de la Praga la Constantinopol prin Moldova, 
el nu putea să refacă drumul înapoi decât tot pe aceeaşi direcţie. Se poate prevedea că, 
deşi nu ignoră evenimentul (L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ, p. 122-123), acest autor va 
lansa o polemică furibundă contra identificării operate de R. Baker, concluzie ce surpă 
definitiv încercarea de a rupe mediile anti-unioniste din Moldova de activitatea lui 
Ghenadie Scholarios. Profesorul de la University College London este cel mai bun 
specialist occidental în istoria catolicilor din Moldova în sec. XIII-XVII, domeniu pe 
care pretinde să îl reprezinte în România L. Pilat. Să completăm aşadar bibliografia cărţii 
sale, ce lasă atât de mult de dorit, cu acele lucrări ale lui R. Baker care nu au fost 
pomenite până acum: R. Baker, «Magyars, Mongols, Rornanians and Saxons: Population 
Mix and Density in Moldavia from 1230 to 1365», BS, XXXVII, 1996, p. 63-77; idem, 
«The Csang6s in the First Half of the Seventeenth Century: Reflections on Codex 
Bandinus», Journal de la Societe Finno-Ougrienne, LXXXVI, 1997, p„ 7-20; idem, «On 
the Origin ofthe Csang6s ofMoldavia», SEER, LXXV, 1997, p. 658-680. 
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Moldova în vremea păstoririi sale (1447-1453). Titlul utilizat de 
episcopul latin este de episcop et ecclesiae Moldaviensis noviter inter 
scismaticos de ritu Graecorum in minori Walachia per o/im Alexandrum 
Wajewodamfundatae ac totius communitatis civitatis Moldaviensis. Chiar 
în 1452, deşi Biserica ortodoxă din Moldova era condusă oficial de un 
mitropolit aflat în comuniune cu Roma, realităţile locale îl sileau pe 
episcopul de Baia să reamintească papei Nicolae V că Biserica latină se 
afla în continuare aici tot printre «schismatici de rit grec». 

Conform lui Robin Baker, mismnea lui Constantin la 
Constantinopol a fost comandată de efortul de a găsi pentru husiţii din 
Moldova o soluţie de scăpare de sub presiunea Bisericii romane. Anterior, 
atâta vreme cât Moldova fusese· «schismatică», «ereticii» husiţi au putut 
găsi aici o oază de pace şi de siguranţă290 . Odată cu acceptarea Unirii în 
vremea lui Ioachim, Moldova se redeschidea influenţei romane, iar 
papalitatea putea solicita domnului Moldovei să îi persecute pe husiţi, aşa 
cum a făcut Eugeniu IV adresându-se în 1439 lui Iliaş vodă. În această 
lumină se înţelege perfect dubla preocupare a cardinalului Zbigniew 
Olesnicki atât pentru fenomenul husit din Moldova cât şi pentru soarta lui 
Ioachim, fostul mitropolit grec unit al aceleiaşi ţări. Din propria sa 
perspectivă, Constantin Cehul/Englezul/Romanul a alimentat 
nemulţumirile împotriva Unirii printre ortodocşii din Moldova tocmai 
pentru a-i salva pe coreligionarii săi husiţi. Redăm aici in extenso 
remarcabila concluzie a istoricului britanic, pentru a nu fi bănuiţi de vreo 
pledoarie pro domo. 

«Moreover, there was an immediate externai factor of enorrnous 
import that could dramatically change the situation of the Hussites in 
Moldavia. This was ratification of the Decree of Union by the Eastem 
Church. A whole-hearted shift in Constantinople in favour of 
ratification would have triggered the decree's transforrnation from 
being a dead letter in Moldavia to ushering in greater Roman Catholic 
influence and control, notwithstanding potential local opposition. 
Payne surely recognized that if the populace of Constantinople heeded 
the Pope and their Emperor and Patriarch, and supported union with 
Rome, not only would he not be safe in Moldavia, but the thousands of 
Hussites who had fled there since the early 1420s would be imperilled 
alsa. Many of these people had first-hand experience of the 

290 Ş. Papacostea, «Ştiri noi cu privire la istoria husitismului în Moldova în timpul 
domniei lui Alexandru cel Bun», în idem, Evul Mediu românesc. Realităţi politice şi 
curente spirituale, Bucureşti, 2001, p. 279-286. 
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. Inquisition. This represented as great a threat to his and Wyclifs 
lifework as a collapse of Hussitism in Bohemia, not least because the 
Hussite communities in Moldavia adhered to Taborite beliefs. Set 
against this background, it seems probable that Payne's motive for 
going to Constantinople was not purely a straightforward desire to fl ee 
potential persecution directed at him personally. 

After all, is it likely that a heretic on the run would seek 
asylum in a city under threat from Turkish forces; a city whose only 
realistic hope of deliverance from such a fate rested in Catholic 
military intervention? His motive was more complex it seems: to do 
what he could to prevent ratification of the union in order to preserve 
Orthodoxy and the Hussite communities in Moldavia. Naturally 
therefore, he sought out the leader of the anti-unionist party, George 
Scholarius, and agreed to contribute to their battle for hearts and minds 
through his confession of faith and his oration at the church close to St 
Sophia. As Gill describes it, the arrival and conversion of the Latin 
pri est Constantine 'gave [the anti-unionist leaders] a chance of 
counteracting any softening of the general attitude toward Rome that 
might have resulted from [papal diplomacy], by staging a 
demonstration calculated to fire the popular imagination against the 
Pope and the Council of Florence'. We have already observed how 
successful Payne was, at least at the time. 

Payne was Platis - a person who was 'attaching himself to one 
of greater influence for protection'. He attached himself to the [Hi era -
n. n.] Synaxis because it offered the best opportunity to gain protection 
for the multitudes of 'our [people]' who chose not to believe the Pope, 
and had been branded heretics (and schismatics). This is not to suggest 
that Payne's conversion to Orthodoxy was insincere. Such an action 
would be utterly out of character. As we have seen, it is probable that 
he had grown increasingly sympathetic to Orthodoxy over the years, 
alongside his mounting despair at the state of Hussitism»291

• 

Prezenţa unui împuternicit al Synaxei ortodoxe din Constantinopol 
în Moldova era un veritabil element exploziv, capabil să pună sub semnul 
întrebării strădaniile de atragere a moldovenilor la Unire depuse atunci de 
mitropolitul Ioachim şi să conducă la o apropiere periculoasă între 
ortodocşi şi husiţi. Abia după identificarea acestui personaj cu teologul 
husit trecut la ortodoxie în capitala de pe Bosfor, care pusese în mare 
dificultate pe unionişti la Constantinopol, se poate explica de ce, pe 28 

291 R. Baker, «'Constantine from England' and the Bohemians», p. 43-46, cu citatul p. 
44-45. 
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noiembrie 1452, papa Nicolae V însuşi îl însărcina pe arhiepiscopul de 
Esztergom, Dionisie Szecsi, să se ocupe de prinderea lui Constantin. 

«[ ... ] quidam, se Constantinum nominans et saecularem presbyterum 
ac canonicum Lateran. fore asserens, ibi plurima a fide catholica aliena 
et haeresim, eam maxime, quae dudum in regno Bohemiae pullulabat, 
et per ecclesiam catholicam damnata est, dogmatizat ac perfidiae et 
haeresis huiusmodi virus in sectam pestiferam diffundere satagit, 
propter quae praefata ecclesia, quae in partibus minoris Wallachiae et 
in schismaticorum finibus constituta ac noviter in cathedralem erecta 
exstitit et praeter praedictum Petrum alium unum dumtaxat habuit 
catholicum antistitem, ad exitium sui status deducitur, et suscepta 
ibidem Romanae ecclesiae et dictae fidei unitas praeter alia animarum 
pericula [ ... ]». 

Nicolae V ordona cardinalului primat al Ungariei să ajute pe 
episcopul Petru să pună ordine în afacerile episcopiei Moldovei şi, mai 
ales, să procedeze la capturarea şi anchetarea lui Constantin292

. 

S-a putut observa cum, analizând problema <<Moldovei sub 
spectrul ereziei», L. Pilat a decis în mod arbitrar să abordeze subiectul 
husit separându-l sistematic de orice aluzie la problematica Unirii 
religioase, despre care el însuşi a decretat în 2005 - polemizând virulent 
împotriva noastră - că nu ar fi avut nici o relevanţă în Moldova. În acest 
scop, analizând corpusul de documente al problematicii, publicat de mai 
multe ori, dar reprodus integral în Bullarium franciscanum, acest autor a 
ocolit sistematic şi cu o abilitate demnă de o cauză mai bună toate 
documentele, deja relevate de noi în 1999, care vorbeau de legătura 

fenomenului husit cu «schismaticii» din Moldova şi cu Conciliul de la 
Florenţa. Devine facil la capătul acestei mistificări a surselor, să respingă 
vehement, din nou, orice semnificaţie a Conciliului de la Florenţa pentru 
Moldova. Considerăm că acest procedeu are toate caracteristicile unei 
lipse vădite de onestitate ştiinţifică, manifestată prin ascunderea cu bună 
ştiinţă a tuturor documentelor contrare teoriei sale293

. Dând frâu liber 

292 Bullariumfranciscanum, Nova Series, voi. I, (1431-1455), nr. 1619, p. 806; L. Pilat, 
Între Roma şi Bizanţ, p. 122-123, atingând problema lui Constantin Romanul, pare să nu 
fie deloc surprins că prinderea acestuia devenise o afacere internaţională, discutată direct 
între papă şi arhiepiscopul de Esztergom. Deşi atribuie lui Iancu de Hunedoara un rol în 
această afacere, preferă din nou să omită legătura pe care Iancu însuşi o avea cu Unirea 
de la Florenţa, ignorând rezultatele cercetărilor lui A. A. Rusu, Ioan de Hunedoara şi 
românii din vremea lui. Studii, Cluj-Napoca, 1999, p. 77-127. 
293 L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ, p. 15 prezintă astfel metodologia sa: «În lipsa unor 
mărturii directe, m-am văzut obligat să "forţez" sursele să vorbească», impunându-le 
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subiectivităţii, L. Pilat s-a privat singur de privilegiul de a da unui 
fenomen istoric o explicaţie matură şi profundă, adăugând o nouă umbră 
unei credibilităţi ştiinţifice deja extrem de problematice. 

Abordând lucrurile dintr-o perspectivă superioară, istoricul 
britanic Robin Baker a reuşit să vadă însă o conexiune pe care noi am 
semnalat-o încă din 1999. Coincidenţa acestor două cercetări, desfăşurate 
în mod independent, nu face decât să întărească încheierile comune la 
care au ajuns. Se observă mai clar că Ghenadie Scholarios se găsea în 
legătură cu mediile anti-romane din Moldova chiar înainte de căderea 
Bizanţului, mai precis încă din 1452. Pe acest fundal a devenit publică, 
abia câţiva ani mai târziu, personalitatea mitropolitului Teoctist I. 

După cum se ştie, autocefalia Bisericii moscovite (numită în 
literatura de specialitate rusă de facto) a luat naştere în condiţii istorice cu 
totul şi cu totul diferite294 de cele imaginate de autorii tezei autocefaliei 
(numită deplină) a Bisericii Moldovei. În primul rând, alungarea 
mitropolitului Isidor în 1441 s-a bazat pe promisiunea făcută lui Iona de 
Riazan, în vremea călătoriei sale la Constantinopol din 1436, de a-i 
succede ierarhului bizantin. Într-o primă scrisoare adresată în acelaşi an 
1441 patriarhului de Constantinopol, şi readresată în 1443 către împăratul 
Ioan VIII Paleolog, episcopii ruşi justificau alungarea lui Isidor din Kiev 
prin trădarea ortodoxiei, cerând respectuos confirmarea actului lor şi 

făcând referire tocmai la vechea promisiune a lui Iosif II de a-l pune în 
locul acestuia pe Iona de Riazan. După instalarea unilaterală a lui Iona în 
1448, aceeaşi idee este reluată în scrisoarea justificativă din iulie 1451. 
Data nu este întâmplătoare: la Moscova s-a receptat atunci vestea plecării 
patriarhului uniat Grigore Mammas la Roma, lucru interpretat ca o 
măsură a împăratului Constantin XII în favoarea anti-unioniştilor. În noul 
context se spera ca iniţiativa episcopatului rus să primească acordul 
autorităţilor bizantine. Deşi aceste scrisori erau prea optimiste, se poate 
observa că Moscova nu a înţeles defel să se rupă violent de 
Constantinopol, ci a urmărit constant să obţină acordul său pentru o 

adică propriile sale interpretări. Această violenţă mărturisită aplicată surselor 
funcţionează şi invers, acelaşi autor forţându-le şi să tacă atunci când ele contravin 
teoriilor sale. 
294 A se vedea studiul fundamental semnat de N. Sinicyna, «PyccKall U:epKOBb B nepHOLI 
aBTOKe<t>arrnH; yqpe1KL1eHHe OaTPHapwecTBa», în flpa60CJla6HaR 3HZţUKJIOneOWI. 

PyccKaR flpa60CJ1a6HaR f.!epK06b, Moscova, 2000, p. 61-80, cu întreaga bibliografie 
actualizată a problemei. 
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măsură dictată de circumstanţe, întemeindu-se tocmai pe promisiunile 
bizantine. 

Chiar dacă Ia. S. Lurie a emis o serie de întrebări asupra 
autenticităţii acestor scrisori295

, S. N. Kisterev (pe urmele cercetărilor 
Ninei Sinicyna, ale lui Boris A. Uspenski şi ale lui Andrei Pliguzov) a 
argumentat suficient de convingător în favoarea lor296

. Însă descoperirea 
testamentului lui Iona a introdus o modificare majoră a dezbaterii. Acest 
testament, parvenit într-o redacţie din 1461, datează însă de dinaintea 
căderii Constantinopolului, între 8 august 1452 şi 29 mai 1453 (se face 
referire la Constantin XII). În acest document, mitropolitul Iona îşi 
exprimă dorinţa fermă ca, deîndată ce ortodoxia avea să fie restaurată la 
Constantinopol, să primească binecuvântarea din partea «C6Rma20 
npa60C!la611a20 nampuapxa u om 6ce20 :J1Ce C6RUţeH11a20 co6opa»291

. 

Păstrarea formulării respectuoase şi în redacţia din 1461 arată, evident, că 
prelaţii ruşi nu îl vedeau defel pe patriarhul ecumenic drept un «vizir al 
sultanului pentru supuşii săi creştini», păstrând faţă de el aceeaşi 

deferenţă ca în trecut. 
În acest context, Nina Sinicyna, într-o carte care a făcut epocă, a 

demonstrat pe baza tuturor izvoarelor disponibile că Rusia nu a avut 
nicidecum o imagine atât de negativă asupra grecilor cum vehicula 
odinioară vulgata istoriografică, fondându-se doar pe câteva turnuri 
polemice extrase din context. Ostilitatea ruşilor nu a avut niciodată în 
vedere pe greci ca popor sau ca Imperiu, ci a vizat exclusiv minoritatea 
umaniştilor care a sprijinit Conciliul de la Florenţa, şi în primul rând pe 
Isidor de Kiev. Până şi Bessarion se bucură de o imagine surprinzător de 
pozitivă, atât în Slovo na latyniju, virulent anti-unionistă, cât şi în cronica 
oficială, ca tutore al Zoei Paleologina. Atitudinea ruşilor a fost aşadar una 

295 Ia. S. Lurie, J(Be ucmopuu Pycu XV 6eKa, p. 1O1-103. 
296 S. N. Kisterev, «l1CTO'IHHKH o npe6b1BaHHH p11JaHcKoro enHcKona l1ottbl B 
KottcTaHTHHonone» [«Surse despre călătoria la Constantinopol a episcopului Iona de 
Riazan»], în PoccUR u XpucmuaHcKuu BocmoK, voi. II-III, Moscova, 2004, p. 41-68, mai 
cu seamă p. 41-46 (pentru scrisorile din 1441şi1443), p. 46-49 (1451). 
297 Asupra testamentului lui Iona, a se vedea Ia. S. Lurie, s. v. «l1otta (yM. 1461 r.) -
enHcKon P11JaHCKHH» în D. S. Lichacev (ed.), CJ106ap& KHU:JICHUK06 u KHU:JICHocmu 

J(pe6Heu Pycu. B&m. 2 (BmopaR noJ106UHa XIV-XVI 6), partea I: A-K, Leningrad, 1988, 
p. 420-426, aici p. 422-423, p. 424-425; S. N. Kisterev, op. cit„ p. 49-50. 
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extrem de nuanţată şi în general pozitivă, şi mai cu seamă nu a constituit o 
barieră mentală care să interzică legăturile cu Constantinopolui298

. 

Ataşamentul secular al Rusiei faţă de Constantinopol a reuşit să 
facă dorinţa mitropolitului Iona realitate, imediat după restaurarea 
Patriarhiei sub controlul adversarilor Unirii. Conform letopiseţului 

pskovian, în iunie 1454, ajungea la Pskov un mitropolit numit Ignatie 
venind de la Constantinopol (mitropolit caregradskij). Acesta a rămas 
vreme de o lună în acest oraş, continuând-şi ulterior, încărcat de daruri, 
drumul până la Novgorod299

. Istoriografia rusă nu a identificat până în 
prezent acest personaj. Însă el nu poate fi altul decât mitropolitul Ignatie 
al Târnavei, fostul tovarăş, poate şi rudă, al lui Damian al Moldovei, şi 
care rămâne în funcţie până pe la 1463/1464300

. Cum s-a văzut, Ignatie era 
unul din mitropoliţii membri ai Hiera Synaxei, făcând parte din grupul de 
susţinători apropiaţi ai lui Scholarios, semnatar al ambelor acte din 1445 
şi 1452. El, sau poate un alt emisar patriarhal, ajungea în acelaşi an în faţa 
marelui cneaz al Moscovei Vasile II Vasilievici, căruia, în virtutea 
dependenţei mitropoliei ruseşti de Constantinopol, îi solicita sprijin pentru 
Marea Biserică aflată la nevoie, îndemnând pe stăpânul Moscovei să 

trimită chiar un emisar către noul patriarh. Arhivele Patriarhiei ruse 
păstrează într-adevăr minuta scrisorii expediate de către mitropolitul Iona 
către un patriarh de Constantinopol (începutul ei fiind deteriorat, lipseşte 
precizarea numelui). Scrisoarea spune că, la cererea patriarhului, era 
trimis la Constantinopol emisarul marelui cneaz, numit Ivan 
Vladimirovici, ducând cu el ajutoare şi cerând binecuvântare. El era 
prezentat ca un om de deplină încredere, ce trebuia să transmită 

patriarhului mesaje importante atât din partea marelui cneaz, cât şi din cea 
a mitropolitului. Iona cerea patriarhului lămuriri asupra situaţiei de la 
Constantinopol, solicitând de asemenea o serie de documente «folositoare 
Ortodoxiei», exemplarele mai vechi fiind distruse de un incendiu 
(probabil din vremea războiului civil)3°1

• 

298 N. Sinicyna, Tpemuu PUM: /1cmoKu u 360!1/0lfUR pyccKou cpeOHe6eKo6ou KOHlfenljUU 
(XV-XVI 66), Moscova, 1998, p. 58-114. 
299 

flo!IHoe co6paHue pyccKux J1emonuceu, voi. 5, partea 1, flcKo6cKue J1emonucu, 
Moscova, 2003, p. 52. 
300 E. Trapp et a/ii, Prosopographisches Lexikon der Palaio/ogenzeit, voi. IV, nr. 8054; 
D. I. Mureşan, «Patriarhia ecumenică şi Ştefan cel Mare», p. 150-152, p. 156-157. 
301 Macarie (Bulgakov) Mitropolitul Moscovei, 11cmopUR PyccKou UepK6U, voi. VI, 
Sankt Petersburg, 1887, p. 20-22. 
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O altă ştire extrem de importantă ne furnizează stareţul Paisie 
Iaroslavov, maestrul spiritual al lui Nil Sorski, şi autorul Skazaniei 
mănăstirii Spaso-Kamenny, aşezământ din vecinătatea Lacului Alb. 
Originar din această mănăstire, Casian a devenit stareţ, între 1448-1469, 
al faimoasei mănăstiri Kirillo-Belozerski. În această calitate, Vasile II şi 
mitropolitul Iona l-au trimis de două ori la Constantinopol pentru 
rezolvarea unor probleme disciplinare, iar la întoarcerea sa, marele cneaz 
a făcut daruri însemnate mănăstirii, semn că misiunea fusese încununată 
de succes. Mitropolitul Macarie Bulgakov presupune că scopul acesteia ar 
fi constat în obţinerea acordului Patriarhiei pentru ca întreaga procedură a 
instituirii mitropolitului (postavlennja) să nu mai implice deplasarea la 
Constantinopol, date fiind stăpânirea otomană şi dificultatea drumului, 
rămânând suficientă alegerea de către episcopii ruşi. Prin aceste contacte 
diplomatice se obţinea aşadar validarea a posteriori a procedurii 
unilaterale declanşate de episcopatul moscovit în 1448302

. Datorită 
drumului deschis de stareţul Casian au putut mai târziu Nil Sorski şi 

Inochentie Ochliabinin, la îndemnul aceluiaşi Paisie Iaroslavov, să caute 
calea spre desăvârşire spirituală mai mulţi ani la rând la Muntele Athos. şi 
în zona Constantinopolului cândva între 1470 şi 1480303

. Tocmai această 
spiritualitate (post)bizantină a adus-o în Rusia Nil Sorski şi a imprimat-o 
în renaşterea monastică «de dincolo de Volga» căreia i-a dat naştere304 . 
Nu era vorba aşadar despre o aventură personală, ci despre o legătură 
păstrată de elita Bisericii moscovite cu Marea Biserică, chiar şi în 
condiţiile dificile ale rupturii prilejuite de Ivan III, în anii 1470, din 
raţiuni mai degrabă politice decât religioase305

. 

302 Ibidem, p. 22-24; Arhim. Makarii (Veretennikov), «Crnpeu fla11c11w 51.pocnasoB», 
,l(pe6HJlJ/. Pycb. Bonpocb1 MeâueBucmuKu, II (16), 2004, p. 24-34, aici p. 30 (cu cea mai 
recentă bibliografie asupra stareţului Casian). 
303 D. Goldfranck, «~ecentering Nil Sorskii: The Evidence from the Sources», RR, 
LXVI, 2007, p. 359-76, aici p. 364-366; idem, Nil Sorsky: The Authentic Writings, (f. I.), 
2008 (Cistercian studies series, 221), p. 13-20. 
304 F. von Lilienfeld, «Der athonitische Hesychasmus des 14. und 15. Jahrhunderts im 
Lichte der zeitgent:issischen russischen Quellen», JahrbUcher far Geschichte Osteuropas, 
VI, 1958, p. 436-448; eadem, Nil Sorsky und seine Schriften. Die Krise der Tradition im 
Ruj3land I va ns III, Berlin, 1963. O comraraţie între monahismul moldovenesc din sec. 
XV şi mişcarea monastică a lui Nil Sorski, ambele inspirate contemporan din sursele lor 
athonite şi constantinopolitane, rămâne un deziderat al istoriografiei noastre. 
305 D. I. Mureşan, «Girolamo Lando», p. 177-178. 
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În ce priveşte identitatea patriarhului căruia Iona i se adresa în 
scrisoarea mutilată, mitropolitul Macarie Bulgakov, descoperitorul ei, se 
oprea asupra lui Ghenadie Scolarios306

, în vreme ce alţi istorici ruşi se 
gândeau la urmaşul acestuia, Isidor II. Suntem acum în măsură să 

precizăm întemeiat că este vorba fără doar şi poate de Ghenadie II. În 
răspunsurile către Gheorghe Brankovic, patriarhul ecumenic dă ca 
exemplu de transfer al sediului cu păstrarea titlului istoric - pentru a întări 
decizia transferului de la Pec la Smederevo - tocmai pe mitropolitul care, 
deşi purta titlul de «al Kievului şi al întregii Rusii», nu putea rezida la 
Kiev din pricina stăpânirii latine, ci stătea la Moscova307

. Scholarios 
descrie în acest mod, în chip aprobator, tocmai situaţia în care se găsea 
mitropolitul Iona în acel moment. 

Aceste strânse legături ale mitropolitului de la Moscova cu Marea 
Biserică explică modul cu totul neaşteptat în care cronicile ruseşti prezintă 
moartea lui Iona în 1461. Prezentăm mai jos textul din Letopiseţul 
Voskresenski: 

«Despre moartea mitropolitului Iona. În aceeaşi pnmavară 
[6969=1461] pristăvitu-s-a Iona, mitropolitul Kievului şi a toată Rusia, 
în ziua de 31 martie; şi a fost îngropat în biserica Sfintei Născătoare de 
Dumnezeu din oraşul Moscova. Iona a fost sfinţit mitropolit în 
Moscova [Ha MocKBi>] de către arhiepiscopi şi episcopi, cu 
blagoslovirea patriarhului din Ţarigrad; Iona mersese la Ţarigrad şi 
primise binecuvântarea patriarhului; şi din acea vreme s-a început să 
se instaleze mitropolit la Moscova [Ha MocKBi>] fără să mai meargă la 
Ţarigrad; deoarece ţarul turc domnea la Ţarigrad şi îl ucisese pe ţarul 
[grec]»308 [s. n.] 

Lucien Febvre a negat aserţiunea aşa-zisului ateism al lui Rabelais 
demonstrând că o asemenea radicală contestare a inexistenţei 
transcendentului nu putea nici măcar să fie concepută cu utilajul mental al 

306 Idem, «Patriarhia ecumenică şi Ştefan cel Mare», n. 21, p. 22. 
307 L. Petit, X. A. Siderides, M. Jugie, CEuvres completes de Gennadios Scholarios, voi. 
IV, CEuvres pastorales et ascetiques, nr. IV, p. 207-211, aici p. 208-209, § 8. 
308 Jlemonucb BocKpeceHcKaa, în flCPJl, voi. VIII, Sankt Petersburg, 1859, p. 149; cf., 
de asemenea, pentru o traducere în engleză: A source book for Russian history from 
early times to 1917, voi. I, ed. G. Vernadsky, Ann Arbor, 1992, p. 127. Pentru o analiză 
amănunţită a cronicilor ruseşti referitoare la vizita lui Iona de Riazan la Constantinopol, 
vezi S. N. Kisterev, op. cit., p. 53-60, care conchide că aceste cronici, redactate în al 
treilea sfert al sec. XV, nu contrazic izvoarele ce confirmă istoricitatea vizitei lui Iona în 
capitala Imperiului bizantin. 
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vremii respective309
. Ce arată analiza mai aprofundată a cazului rusesc în 

discuţia noastră este tocmai faptul că ideea de autocefalie prin ruptura 
violentă cu Bizanţul nu este doar imposibilă documentar (pentru că a fost 
deja invalidată de beratele din 1483 şi 1525), dar era mai ales de 
neconceput cu instrumentarul intelectual al epocii. Lucrurile nu au fost 
văzute ca o ruptură nici măcar în Rusia moscovită, care totuşi s-a despărţit 
temporar de Patriarhia ecumenică, dar care a preferat să cultive mereu 
ideea că această despărţire nu s-a produs de fapt şi a încercat cu tenacitate 
să îi atenueze efectele. Dacă până şi Iona, care se găsea suficient de 
departe de Marea Biserică pentru a acţiona în deplină libertate, simţea 
necesitatea de a-şi reglementa situaţia de jure, cu atât mai mult un 
mitropolit aflat în vecinătatea Patriarhiei nu putea să se dea înlături de la 
această obligaţie. Doar un curent istoriografic retardatar poate să mai 
înceapă să construiască, în pofida documentelor contrarii deja ieşite la 
iveală, un mit al autocefaliei310

, exact în momentul în care şcoala rusă este 
pe cale de a deconstrui mitul echivalent, forjat cu mult mai multă 

seriozitate pe baza unor surse infinit mai bogate. 
Aşa cum am arătat deja, consacrarea de către arhiepiscopul sârb a 

lui Teoctist ca mitropolit al Moldovei şi instalarea sa în scaunul de la 
Suceava s-a făcut după 18 noiembrie 1453 şi înainte de 16 aprilie 1454. 
Era exact perioada în care Ghenadie Scholarios, eliberat de sultan, primise 
din partea acestuia beratul care îi permitea să exercite funcţia de patriarh 
încă din toamna lui 1453311

, dar nu beneficia încă de consacrarea 
ecleziastică în sinod, nefiind încă decât un simplu călugăr până la 
hirotonisirea lui şi la întronizarea sa ca Ghenadie II (6 ianuarie 1454). 
Într-adevăr, în scrisoarea despre căderea Constantinopolului din 
octombrie 1454, Scholarios se justifică pentru rezultatele activităţii sale 

309 L Febvre, le probleme de l'incroyance au XVI" siecle. la religion de Rabelais, Paris, 
1947. 
31° Ca o probă suplimentară a confuziei generale în care şi-a scris cartea, L. Pilat, Între 
Roma şi Bizanţ, p. 348 îl situează în 1458 pe mitropolitul ... Zosima, ignorând aşadar 
chiar şi existenţa celui socotit părintele autocefaliei ruse, mitropolitul Iona (1448-1461) 
şi, mai mult, atribuind această confuzie lui St. Runciman, Căderea Constantinopolului, 
1453, Bucureşti, 1971, p. 192, unde însă numele mitropolitului nu este nici măcar 
pomenit. Pe bună dreptate, deoarece mitropolitul Zosima a păstorit mult mai târziu, între 
1490-1494. Teza «autocefaliei molda\.;» nu izvorăşte aşadar dintr-un prea-plin al 
ştiinţei, ci din contrariul său. 
311 E z h . d I I I 46-47 . A. ac ana ou, L\tJUt 7!lupKJJUt enpcu:pa, p. . 
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pastorale pe care o exercita deja «de un an întreg de zile»312
. Aceste 

precizări cronologice permit în sfărşit să înţelegem de ce sfinţirea lui 
Teoctist I, făcută cel mai probabil înainte de 6 ianuarie 1454, nu putea fi 
efectuată la Constantinopol; ea nu putea însă nici să se facă rară acordul 
lui Scholarios, după cum dovedeşte corespondenţa acestuia cu despotul 
Gheorghe Brankovic313

. Sfinţirea în Serbia era aşadar calea cea mai scurtă 
de a intra în legătură cu curentul anti-unionist care, aici, se găsea de mult 
la cârma Bisericii314

. Am văzut cum, cel puţin prin Constantin Romanul, 
Scholarios era în contact direct cu mediile anti-unioniste din Moldova 
încă din 1452, vreme în care el era deja privit ca viitorul patriarh al 
Bisericii constantinopolitane. Cazul lui lgnatie de Tămovo arată că şi 

după 1454 «agenţii» Patriarhiei continuau să circule la nord de Dunăre. 
Dacă Iona a procedat aşa cum mărturisesc izvoarele ruseşti, nici Teoctist I 
nu putea face altfel, pentru că şi pentru unul şi pentru celălalt deplinătatea 
recunoaşterii legitimităţii lor ca mitropoliţi depindea de dobândirea 
binecuvântării patriarhale. În studiile noastre anterioare am formulat 
probabilitatea ca Teoctist să fi reglementat în primii ani ai păstoririi sale 
legăturile cu Patriarhia ecumenică, întemeindu-ne pe faptul că sistemul 
funcţional al acestor legături pus în lumină de beratele din 1483 şi 1525, 
trebuia să aibă rădăcini mai vechi. Spuneam atunci că acest sistem era 
necesar să fie în funcţiune cu siguranţă în momentul succesiunii 
mitropoliţilor Teoctist II şi Gheorghe - urcat pe tron în 1479 şi recunoscut 
de Patriarhie în vremea încheierii păcii dintre Ştefan cel Mare şi Mehmed 
II (1479/1481), altminteri fiind imposibilă apariţia Moldovei în berat-ul 
din 1483. Extrapolam apoi ca o probabilitate că acest lucru se va fi 
întâmplat încă din vremea lui Teoctist I, cu prilejul închinării Moldovei 
faţă de Imperiul otoman din 1456, în care acest mitropolit jucase un rol 

312 M.-H. Blanchet, Georges-Gennadios Scholarios, p. 82-83, p. 496-499. 
313 D. I. Mureşan, «De l'intronisation du metropolite Theoctiste 1°'», p. 351-352; idem, 
«Patriarhia ecumenică şi Ştefan cel Mare», p. 148-149, p. 154-156, p. 158-159. Acuzaţia 
că nu am fi explicat raţiunea pentru care Teoctist I nu a fost sfinţit la Constantinopol (L. 
Pilat, Între Roma şi Bizanţ, p. 344, nota 392) ţine de un stil extrem de personal de a face 
istorie. Opinia că, pe de o parte, Teoctist ar fi fost sfinţit în Serbia drept mitropolit al „. 
Romanului, şi că acest lucru s-ar fi făcut, pe de altă parte, cu consimţământul 

mitropolitului (unionist!) Ioachim al Sucevei (ibidem, p. 344) este contradictorie şi 

neîntemeiată, ţinând de fantezia unui autor pentru care izvorul este un obstacol ce trebuie 
înlăturat cu orice preţ. 
314 M. Spremic, «l serbi e ii Concilio di Firenze del 1439», Italica be/gradensia, III, 
1990, p. 157-166. 
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important315
. Scrisoarea trimisă de Iona al Moscovei către Patriarhia de 

Constantinopol în vremea păstoririi lui Ghenadie Scholarios, permite să 
reiterăm propunerea, de data aceasta însă ca pe o certitudine. 

Astfel numai se poate înţelege afirmaţia lui Critobul din Imbros că 
patriarhul Ghenadie II de Constantinopol (1454-1456) deţinea o autoritate 
cel puţin identică cu aceea a patriarhilor din epoca bizantină316 . Mai mult, 
chiar în octombrie 1454, patriarhul Ghenadie Scholarios însuşi îşi făcea 
un merit din a fi restaurat autoritatea Patriarhiei nu numai în 
Constantinopol, ci în întreaga sa zonă de jurisdicţie (klima) (~ll' ™n tu 
panC tilde kl.. .mati)317

. Asemenea afirmaţii ar fi fost perfect gratuite dacă 
exact în acelaşi moment Moldova s-ar fi scuturat de jurisdicţia Marii 

315 D. I. Mureşan, «Girolamo Lando», p. 187-188. 
316 Critobuli Jmbriotae De rebus per annos 1451-1467, ed. V. Grecu, p. 172-173 = 

Critobuli Imbriotae Historiae, ed. D. R. Reinsch, p. 91: Sultanul «îl onorează de 
asemenea cu daruri generoase şi de preţ şi în fine îl instituie (>ca5f~o-1) patriarh şi 
arhiereu al creştinilor cu numeroase onoruri şi dispoziţii, acordându-i, între multe alte 
favoruri, şi puterea supremă asupra Bisericii (-nl -m~ EKX.Ano-f"' "fd.TO~) precum şi orice altă 
putere şi autoritate ( -n/v cl.Mnv cfl5vcq.uv 1(!(J

1 ăpx~v ), întru nimic mai puţin de cum le avea 
înainte vreme de la împăraţii bizantini». Am modificat traducerea lui V. Grecu în funcţie 
de interpretările şi explicaţiile atente ale termenilor cheie date de reputata specialistă în 
istoria dreptului bizantin şi post-bizantin Despina Tsourka-Papastathi, <<Â propos des 
privileges octroyes par Mehrned II au patriarche Gennadios Scholarios: mythe et 
realites», în Le Patriarcal <ECUmenique de Constantinople au.x XJV-xvr siecles, p. 253-
274, aici p. 254-256. A doua sintagmă desemnează prerogativele seculare deţinute de 
patriarh, despre care cercetătoarea elenă aduce următoarele precizări: «Le patriarche est 
le chef de l 'Eglise orthodoxe dans le cadre du droit canonique et imperial, avec Ies droits 
et prerogatives qui en decoulent en ce qui concerne le clerge, et en matiere spirituelle 
quant aux laîcs. II conserve, d'autre part, la competence judiciaire sur Ies laîcs d'abord 
en rnatiere de statut personnel, du droit de la famille et des successions, et aussi en ce qui 
concerne le droit des obligations et Ies delits dans Ies cas ou la juridiction ecclesiastique 
est saisie par Ies parties en litige en guise d'arbitre. Le patriarche, avec le concours du 
Synode, possede en outre un pouvoir normatif en matiere de famille et de successions, 
comme il le detenait pendant Ies deux dernieres siecles avant la chute». Dimensiunile 
reale ale autorităţii patriarhale sunt aşadar cele delimitate cu precizie în beratele din 1483 
şi 1525. Autoritatea patriarhală, cum se vede, era departe de a fi «practic nulă», cum s-a 
putut scrie aiurea; a se vedea şi A. Popescu, <<Mitropolia Goţiei», passim. 
317 Este vorba de importanta Scrisoare despre căderea Constantinopolului, în L. Petit, X. 
A. Siderides, M. Jugie, CEuvres completes de Gennadios Scholarios, vol. IV, p. 211-231, 
aici p. 227, I. 14-18; datarea precisă la: M.-H. Blanchet, Georges-Gennadios Scholarios, 
p. 496-499, unde se dă şi o analiză extrem de amănunţită a conţinutului acestui text auto
justificativ. Pentru discutarea sensului termenului klima ca zonă de jurisdicţie a 
Patriarhiei ecumenice, a se vedea ibidem, p. 91-92. 
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Biserici în modul violent postulat în istoriografia română, ca să nu mai 
vorbim despre marea dioceză a Rusiei. Scholarios nu putea de fapt să 
aştearnă aceste rânduri în scris decât după ce Ignatie de Tămovo (ajuns la 
Moscova după iunie 1454) şi emisarul rus Ivan Vladimirovici vor fi sosit 
împreună la Constantinopol. 

Restabilirea acestor legături este confirmată suficient de clar de o 
sursă perfect independentă: scrisorile emise de Pius II în favoarea 
mitropolitului Grigore Bulgarul în 1458, în care papa atrăgea atenţia, pe 
un ton vehement, regelui Cazimir IV al Poloniei asupra pericolului unei 
colaborări între Patriarhia de Constantinopol şi mitropolitul Iona al 
Moscovei, care ar fi pecetluit soarta unirii din Polonia-Lituania318

. 

«Nec permittas Ionam schismaticum et rebellem, qui se intrusit in 
illam ecclesiam nec alium, qui simili modo se intruserit, nec si forte a 
profano patriarcha Constantinopoli, qui a Turcorum domino prepositus 
est, aliquis accesserit, ullo modo ipsum accipias, quinimodo tamquam 
Ecclesiae hostem omnibus penis et edictis persequari [ ... ]» (3 sept. 
1458)319

• 

«Accepimus Ionam schismaticum in eandem ecclesiam esse intrusum 
et quod pseudopatriarcha et profanus antistes Constantinopolitanus, a 
tiranno Turcorum constitutus ecclesiae, ipso vivente vero et canonice 
ordinato illius pastore ... Requirimus, ut non patiaris aliquem dictae 
ecclesiae proponi aut deputari ex inimico sanguine et perfida natione 
Turchorum, sed, ut decet catholicum regem, . . . nec permittas, ut 
sathanae filii potestatem assumant in oves Christi .. . et dieto 
Gregorium archiepiscopum m eadem ecclesia manuteneas et 
conserves» (18 dec. 1458)320

. 

Ajunge o privire pe hartă pentru a realiza că această alianţă 

ecleziastică între Constantinopol şi Moscova ar fi fost de neconceput fără 
participarea la ea a Bisericii Moldovei. Aşadar nu mai departe de 1458, la 
abia un an de la urcarea pe tron a lui Ştefan III, şi la Roma se ştia cu 

318 Deja publicate de A. Prochaska, «Nieznane dokumenta do unji Florenckiej w Polsce», 
Atheneum Wilenskie, I, 1923, p. 72-73 şi comentate de O. Halecki, op. cit., p. 84-90; 
idem, «The Ecclesiastical Separation of Kiev from Moscow in 1458», Studien zur 
a/teren Geschichte Osteuropas, 1956, p. 19-32. 
319 Documenta pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, voi. I, 1075-
1700, ed. A. Welykyj, Roma, 1953, nr. 83, p. 147-148; Bullarium Poloniae litteras 
apostolicas aliaque monumenta Poloniae Vaticana continens, voi. VI, 1447-1464, ed. I. 
Sulkowa-Kuras, St. Kuras, Roma-Lublin, 1998, nr. 1282. 
320 Documenta „. Ucrainae i/lustrantia, nr. 91, p. 155-156; Bullarium Poloniae, p. 283, 
nr. 1363. 
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certitudine că Moldova se regăsea sub autoritatea <<pseudo-patriarhului» 
din Constantinopol. Astfel încât, preluând puterea în anul 1454, după 
dispariţia lui Alexăndrel, noul domn Petru Aron a trebuit să ia în 
considerare ca un fapt împlinit răsturnarea bisericească produsă în vremea 
luptei pentru tron, şi probabil independent de aceasta. Drept pentru care, îl 
regăsim pe noul domn colaborând cu Teoctist I pe parcursul a peste un an 
şi jumătate, noul mitropolit ocupând primul loc al sfatului domnesc. În 
această funcţie actul politic cel mai important în care a fost implicat 
mitropolitul a fost închinarea de Ia Vaslui (6 iunie 1456), gest săvârşit de 
domn împreună cu toţi panii sfatului domnesc, «şi în primul rând 
mitropolitul nostru kyr Teoctist». În condiţiile înaintării ameninţătoare a 
lui Mehmed li către Belgrad, s-a decis în comun de către mai marii 
stărilor răscumpărarea păcii prin vărsare unui tribut anual, Moldova 
intrând în acest mod pe axa alianţei dintre Imperiul otoman şi Polonia321

. 

Implicarea de prim plan a mitropolitului Teoctist într-un asemenea 
act nu a fost încă suficient explicată. Conţinutul tipic al unui ultimatum 
otoman reiese din actul (Horismos) înaintat în 1430 autorităţilor cetăţii 
Ianinei de către Sinan paşa în numele lui Murad II. În ce priveşte politica 
religioasă, otomanii se angajau să respecte libertatea de cult: «să nu 
distrugă bisericile, să nu construiască moschei, şi [să lase] bisericile 
voastre să tragă clopotele, după obicei». Mai cu seamă erau recunoscute 
mitropolitului Ianinei dreptul său de a judeca <<potrivit dreptului roman» 
(adică puterea sa juridică în societate), precum şi toate «drepturile sale 
bisericeşti» (adică autoritatea jurisdicţională asupra eparhiei sale )322

. 

A vând de a face cu o procedură tipică, este cât se poate de probabil că în 
ultimatumul adresat Moldovei «oferta» a fost identică. Închinarea 
Moldovei o transforma din 1456 într-un stat tributar şi protejat, cadru în 
care, printre altele, libertatea religioasă şi drepturile mitropolitului erau 
garantate atâta vreme cât se efectua plata regulată a tributului. Devine de 
la sine înţeles de ce mitropolitul Teoctist I s-a implicat personal într-un 
act istoric care avea să garanteze pentru secole de-a rândul statutul 

321 DRH, A, II, nr. 58, p. 85-87; Ş. Papacostea, «La Moldavie, Etat tributaire de l'Empire 
ottoman au xv• siecle: le cadre international des rapports etablis en 1455-1456», RRH, 
XIII, 1974, p. 445-460 (=idem, Evul Mediu românesc, p. 109-126); Şt. S. Gorovei, 
«Moldova în Casa Păcii: pe marginea izvoarelor privind primul secol de relaţii moldo
otomane», AIIAI, XVII, 1980, p. 629-667. 
322 A. Rigo, «Lo "Horismos" du Sinân Pasciă, la presa di Ioannina (1430) e la "lettera" 
del sultano Murâd II», Thesaurismata, XXVIII, 1998, p. 57-78; M.-H. Blanchet, 
Georges-Gennadios Scholarios, p. 87-88. 
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eminent al Bisericii ortodoxe în Moldova. De asemenea, se înţelege de ce 
a contribuit ulterior la difuzarea în Moldova tocmai a codului favorizat de 
Patriarhia ecumenică, Sintagma lui Matei Vlastaris, care era şi baza 
privilegiului său de a utiliza dreptul roman în chestiunile de judecată din 
afacerile moldoveneşti323 . Ideea că acceptarea jurisdicţiei Patriarhiei 
ecumenice ar fi fost elementul cheie ce ar fi subminat suveranitatea 
Moldovei faţă de Imperiul otoman presupune o inacceptabilă eroare 
logică de tip petitio principii. În realitate, după intrarea Moldovei în 
sistemul otoman - decizie luată în primul rând din consideraţii politice şi 
militare - nu mai exista absolut nici o raţiune de a mai refuza o jurisdicţie 
spirituală tradiţională pe considerente ... anti-otomane324

. 

Însă colaborarea dintre domnul Petru Aron şi mitropolitul Sucevei 
nu a durat multă vreme. Ea a fost compromisă de convertirea la catolicism 
(mai precis de acceptarea unirii de la Florenţa) a lui Petru Aron. Acest 
fapt, mărturisit de sursele franciscane, a fost însă recent complet denaturat 
de un autor care pare să îşi fi făcut o veritabilă profesiune din acest tip de 
mistificări. Vom prezenta mai jos întregul pasaj avut în vedere, subliniind 
în italice fragmentul extirpat de pretinsul său exeget. Contextul este cel al 
misiunii inchizitorului franciscan Ioan de Capistrano care se străduia, 

înaintea campaniei de la Belgrad, să difuzeze cât mai larg credinţa 

catolică ca bază a rezistenţei morale împotriva invaziei otomane. 
«Praeter praecipuas Hungariae partes, Valachiam, Moldaviam, 
Transilvaniam et Rusciam perlustravit, et ubi major urgebat necessitas, 
diutius haerebat, vei socios dimittebat, qui inchoatum a se conversionis 
aut catechesis opus juxta praescriptas leges prosequerentur. Petrns 
Vayvoda, seu Praeses Moldaviae, anno precedenti, uti diximus, 
conversus, hoc anno ex universa provincia Valachos Schismaticos 
ejecit, et ubique voluit veram fidem et doctrinam christianam 
praedicari. Huic operi praefecerat Capistranus fratrem Joannem de 
Gezth Guardianum Thuyssinensem; in Transilvania fratrem 
Michaelem Siculum, qui impigre injunctum sibi a suo Magistro munus 
exercuit, obtinuitque ut Transilvaniae Episcopus et Waradini Dominus 
serio agerent de suorum Jobagionum (genus erat silvestrium 
mancipiorum, quorum ingens erat multitudo in Bosna et Croatia, et ad 
finitimas diffundebatur regiones) conversione. Valachi difficulter 

323 R. Constantinescu, Vechiul drept românesc scris. Repertoriul izvoarelor (1340-1640), 
f· 235-243. 

24 Şt. S. Gorovei, M. M. Szekely, «Princeps omni laude maior», p. 19-20; cu ecoul fidel 
la L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ, p. 350-356. 
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reduci poterant, dum pseudopresbyteri perpetuos instillabant errores, 
atque hi // hauriebant a pessimo et subdolo viro, Joanne de Capha 
Wladica, pseudo-Episcopo, summae auctoritatis in populo. Egit itaque 
Capistranus cum Joanne Hunyade, ut e suis dominiis 
pseudopresbyteros expelleret, et Wladicam tandem comprehenderet, 
quem ipse ad se sub custodiam ductum, diligenter examinatum, et in 
fide instructum, Romam misit absolvendum et honoribus restituendum. 
Expulsiones exhibeo instrumentum, et capti Wladica documenta>?325

• 

După cum se poate vedea, contextul întregului fragment face 
referire la unul din cele mai importante episoade din istoria creştinilor de 
rit răsăritean din Regatul Ungariei: prezenţa aici a episcopului grec Ioan 
de Caffa. Istoricitatea acestui eveniment nu a fost niciodată pusă la 
îndoială, deşi au existat multe dezbateri în jurul ei. Recent însă, colegul 
nostru Iulian Damian a publicat două documente inedite, provenind din 
arhivele Vaticanului şi ale Genovei, privindu-l pe Ioan de Caffa. Ele 
dezvăluie soarta acestuia după trimiterea sa la Buda de către inchizitorul 
franciscan. Aflăm că episcopul grec a fost condus mai departe la Roma, 
unde s-a efectuat o anchetă amănunţită asupra condiţiilor în care a fost 
făcut episcop, şi a fost reconsacrat ca arhiepiscop pentru grecii din Caffa, 
de către patriarhul Grigore Mammas, aflat atunci la Roma (tocmai cel 
care îl promovase în Moldova pe Ioachim, care nu întâmplător se pregătea 
în 1454 să plece din Polonia spre Cetatea Etemă)326 . Aşadar, contextul în 
care apare informaţia despre convertirea lui Petru Aron este unul de cea 
mai mare relevanţă şi precizie istorică. 

Dar chiar şi textul extrapolat din contextul său rămâne cum nu se 
poate mai clar327

. Nici un istoric serios nu ar putea să trateze cu uşurătate 
o sursă de o asemenea valoare. L. Pilat respinge însă tot conţinutul său, 
bazându-se pe afirmaţia lui C. Auner, care considera exagerată pretenţia 
că ar fi putut să fie alungaţi toţi schismaticii din Moldova. Ceea ce a 
ignorat însă Auner este că, după Conciliul de la Florenţa, Biserica 

325 L. Waddingus, Annales Minorum seu trium ordinum a S. Francisco institutorum, 
Quaracchi, 1931-19353

, voi. XII, p. 365, I (a. 1456); cf. cu L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ, 
p. 126. 
326 1.-M. Damian, «Iancu de Hunedoara, Ioan de Capestrano, şi Biserica transilvană de 
rit răsăritean: noi mărturii despre mitropolitul Ioan "de Caffa"», AIIAI, XLIII-XLIV, 
2006-2007, p. 1-14. 
327 Iată traducerea reprodusă chiar de L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ, p. 126: «Petru, 
voievodul şi cârmuitorul Moldovei, anul trecut, după cum am spus, s-a convertit, iar anul 
acesta din întreaga provincie i-a alungat pe valahii schismatici şi vrea ca pretutindeni să 
fie predicată adevărata credinţă şi doctrină creştină» (trad. T. Diaconescu). 

410 



ortodoxă era considerată în bloc ca fiind unită teoretic cu Roma. Astfel că 
după Florenţa, termenul de schismaticus nu mai este aplicat tuturor 
ortodocşilor, ci numai celor care se opuneau în chip activ unirii 
bisericeşti, şi făcea referire la o schismă faţă de hotărârea conciliară din 
1439. Acest lucru este extrem de clar la istoricul Ducas, de a cărui 

excelentă ediţie critică Auner nu a putut beneficia. Ducas, el însuşi un 
adept înflăcărat al Unirii, desemnează drept «partida schismaticilor» (t6 
scismatik6n msroj) numai pe adepţii cei mai apropiaţi ai lui Ghenadie . 
Scholarios, care îi solicitau acestuia sfatul în momentul sosirii 
cardinalului Isidor din Kiev la Constantinopol (noiembrie 1452) şi care·. 
polemizau deschis cu ceilalţi greci aderenţi ai Unirii328

. 

Aşadar, răstălmăcirea analelor minoriţilor este cu totul nelalocul ei 
şi trebuie respinsă fără rest. Să vedem ce spun ele cu adevărat. Petru Aron 
s-a convertit aşadar în 1455 (anno precedenti), însă numai în anul 
următor, 1456, a început persecuţia împotriva adepţilor «schismei», adică 
ai celor care se mai opuneau unirii. Aceasta înseamnă că, până în 1454, 
Petru Aron fusese ortodox, mai precis spus problemele ecleziastice nu 
erau prioritatea sa principală. Însă, adresându-ne surselor interne, se 
observă că Teoctist I apare în fruntea sfatului domnesc al lui Petru Aron 
de-a lungul anilor 1455 şi 1456329

. Nimeni nu îşi poate închipui că un 
mitropolit care a urcat pe tron alungând pe mitropolitul Ioachim «ca pe un 
lamentabil duşman al ritului» grec, ar fi acceptat să fie asociat al politicii 
lui Petru Aron de-a lungul acestei perioade dacă ar fi ştiut în mod cert că 
noul domn al ţării era deja catolic. Concluzia unei convertiri secrete în 
1455 (în sensul că ea a fost ignorată cel puţin de Teoctist I) este singura 
care respectă în acelaşi timp sursele franciscane, sursele moldoveneşti şi 
bunul simţ istoric. 

Ceea ce dezvăluie în continuare sursa minorită este că în a doua 
parte a anului 1456 - deci puţin după închinarea de la Vaslui - conflictul 
dintre Petru Aron şi Teoctist I a devenit acut. Probabil că la mijloc s-a 
aflat deznodământul favorabil lui Iancu de Hunedoara al asediului de la 

328 Ducas, Istoria turco-bizantină, XXXVI, 3-6, p. 315-319; dar într-o lucrare ce pretinde 
să vorbească în termeni extrem de categorici despre Bizanţul final nu apare citat nici 
măcar unul dintre istoricii bizantini ai Căderii! 
329 DRH, A. II, nr. 48 (2 iulie 1455), p. 67-69, nr. 49 (15 august), p. 69-71, nr. 50 (20 
august), p. 71-73, nr. 51 (23 august), p. 73-74, nr. 52 (29 august), p. 74-76, nr. 53 (12 
decembrie), p. 76-77, nr. 54 (20 decembrie), p. 78-79, nr. 56 (18 februarie 1456), p. 81-
83, nr. 59 (8 iunie), p. 88-89, nr. 60 (13 iunie), p. 89-91, nr. 61 (30 iunie), p. 91-93. 
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Belgrad (29 iunie-22 iulie 1456). Această bătălie, veritabil turning point 
în istoria universală, a angajat mize mult mai mari decât cele militare, 
solicitând separarea clară a taberelor330

. Între autorii actului din iunie 
1456 trebuie să fi izbucnit o divergenţă de opinii asupra conduitei de 
urmat după această neaşteptată victorie creştină. Domnul - pe care îl 
regăsim luptând în 1464 în armata lui Matia Corvin împotriva otomanilor 
din Bosnia331 

- se va fi pronunţat pentru anularea închinării. Pe câtă 
vreme o altă direcţie, întemeindu-se pe argumentul dispariţiei 

învingătorului de la Belgrad - trebuia să îndemne la o politică mai 
prudentă faţă de otomani. 

Analele minorite sunt încă şi mai clare: voievodul a sfârşit prin a-i 
alunga din ţară pe adversarii unirii (ex universa provincia Valachos 
Schismaticos ejecit). O asemenea afirmaţie este confirmată de sursele 
interne: nu doar că după 30 iunie 1456 Teoctist I nu mai apare în fruntea 
sfatului domnesc, dar nu mai există defel acte interne emise de Petru 
Aron. Avem aici un detaliu semnificativ pentru starea de grav conflict 
intern care a întrerupt bunul mers, până atunci ilustrat de numeroase 
documente, al cancelariei domneşti332 . Acest lucru se poate explica drept 
o consecinţă a actului de vasalitate din 29 iunie 1456, garantat de Petru 
Aron tocmai sub honore et fide nostre christianica i. e. catolică333 . Deşi 
mai târziu actele similare din 1462 şi 1468 vor avea printre garanţi şi pe 
mitropolitul Teoctist, se vede că acesta nu a contrasemnat actul din 1456. 
Absenţă nu lipsită de sens, dat fiind că tocmai în ziua următoare, 30 iunie, 
el este atestat pentru ultima oară în sfatul domnesc al lui Petru Aron334

. 

Refuzul de a susţine actul de vasalitate este deci cât se poate de elocvent: 
mitropolitul se opunea unui gest care confirma public schimbarea 

330 P. Fodor, «The Ottoman Empire, Byzantium and Western Christianity. The 
implications of the Siege of Belgrade, 1456», Acta Orienta/ia Academiae Scientiarum 
Hungaricae, LXI, 2008, p. 43-51. 
331 V. Eskenasy, «0 precizare a politicii externe a Ţării Româneşti în vremea lui Radu 
cel Frumos», RI, XXX, 1977, p. 1667. 
332 L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ, p. 358-359 nu se mai întrebă de ce cancelaria 
domnească îşi încetează total funcţionarea în ultimele nouă luni ale domniei lui Petru 
Aron. Asemenea disfuncţionalitate a cancelariei nu se mai regăseşte însă decât în 
perioada cea mai dificilă a războiului cu Imperiul otoman. Dispariţia surselor interne 
prin dezorganizarea cancelariei corobmează perfect starea de grav conflict intern 
descrisă de sursele franciscane. 
333 M. Costăchescu, op. cit„ nr. 230, p. 779-788. 
334 DRH, A. II, nr. 61 (30 iunie), p. 91-93. 
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orientării religioase a domnului Moldovei. Persecuţia declanşată ulterior 
de Petru Aron împotriva schismaticilor s-a făcut de altfel, conform 
analelor minorite, tocmai în numele aceleiaşi vera fide et doctrina 
christiana a cărei menţionare în actul din 29 iunie îl va fi deranjat pe 
mitropolitul anti-unionist al Moldovei. 

Domnul i-a alungat aşadar din ţară pe membrii <<partidei 
schismaticilor», adică în primul rând pe Teoctist I şi pe cei din suita lui 
apropiată. Mitropolitul dispare cu totul din izvoare, pentru a nu mai 
reapărea decât zece luni mai târziu alături de Ştefan III. Înţelegem mai 
bine de ce Teoctist I, odată poziţia lui consolidată, i-a alungat la rândul 
său pe franciscanii din Moldova, la cel mai mic pretext, în 1462335

. 

Unde se va fi dus Teoctist I pentru a scăpa prigoanei lui Petru 
Aron? Poate că în Ţara Românească, acolo unde un tânăr pretendent 
numit Ştefan se pregătea să îşi reclame drepturile la tron. Însă Teoctist I 
fusese printre cei care hotărâseră gestul închinării de la Vaslui. Singurul 
loc în care un adversar al Unirii s-ar fi găsit în siguranţă era atunci tocmai 
Imperiul otoman. Schismaticii din sursele franciscane sau din istoria lui 
Ducas, adică adepţii cei mai apropiaţi ai lui Ghenadios Scholarios, 
preluaseră după 1454 controlul Marii Biserici. Hiera Synaxis a devenit în 
persoana sa nu doar simpla administratoare a scaunului patriarhal, ci chiar 
deţinătoarea acestuia. În 15 ianuarie 1454, Mehmed II ceruse veneţienilor 
să respecte drepturile de care patriarhul de Constantinopol se bucura încă 

335 M. Cazacu, «Du nouveau sur le role intemational de la Moldavie dans la seconde 
moitie du xv• siecle», RER, XVI, 1981, p. 43. Interpretarea episodului din 1462 la L. 
Pilat, Între Roma şi Bizanţ, p. 130-137, abia mai merită discutată. Este vorba de ruperea 
din context a acestui episod prin disimularea completă a informaţiilor despre colaborarea 
moldo-otomană din 1462 (Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice, trad. V. Grecu, 
Bucureşti, 1958, p. 286, 290). Istoricul atenian şi-a scris lucrarea în anturajul marelui 
vizir Mahmud paşa, cel care conducea în 1462, împreună cu sultanul, armata otomană 
(M. Cazacu, «Les parentes byzantines et ottomanes de l'historien Laonikos 
Chalkokondyles (c. 1423-c. 1470», Turcica, XVI, 1984, p. 95-114). Aceasta conferă 
informaţiilor despre domnul Bogdaniei Negre - Ştefan cel Mare - întreaga sa valoare: 
cea de sursă de primă mână. Confirmarea ei la Tursun Bey, La conquista di 
Costantinopoli, ed. L. Berardi, J.-L. Bacque-Grammont, M. Bernardini, Milano, 2007, p. 
151, p. 154. Atacul declanşat de Ştefan al Moldovei, acţionând în 1462 ca un tributar 
fidel al Imperiului otoman, a fost factorul care a dus la divizarea armatei muntene şi a 
permis lui Mehmed II să iasă onorabil din «viesparul valah»: M. Cazacu, Dracu/a, 
Bucureşti, 2008, p. 184-185, p. 199-208. Raţiunea expulzării franciscanilor, propagatori 
ai cruciadei, în 1462, este aşadar mult mai serioasă decât «povestea bărbilor» pe care o 
deapănă în acest loc L. Pilat. 
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din vremea împăraţilor bizantini336
. Sultanul dorea să instrumentalizeze 

Patriarhia ca o instituţie de prestigiu prin care putea să se opună 

încercărilor cruciate şi unioniste ale Sîantului Scaun. Urmaşul lui Damian 
nu putea găsi alt refugiu mai sigur, în faţa persecuţiei lui Petru Aron, 
decât în Imperiul otoman. Nu ar fi deci deloc exclus ca, persecutat de 
domn şi alungat din ţară, conform surselor franciscane, «schismaticul» 
Teoctist I săfi găsit refugiu în a douajumătate a anului 1456 undeva în 
zona din jurisdicţia imediată a Patriarhiei de Constantinopol. 

Campania rapidă a lui Ştefan a putut astfel să îmbrace şi aspectul 
unei restauraţii a ortodoxiei în Moldova. Teoctist I reapare în surse atunci 
când îl încoronează pe Ştefan III la 17 aprilie 1457. Am văzut cum au 
decurs lucrurile: intrat fulgerător în ţară şi rămas învingător pe câmpul de 
bătaie de la Doljeşti, Ştefan a urcat de-a lungul Siretului, până la oraşul 
Siret, vechea capitală a ţării, unde a fost încoronat de mitropolitul 
ortodox337

. Acest lucru se petrecea însă într-un oraş cu o populaţie 
majoritar catolică şi, mai mult chiar, fost sediu al episcopiei Siretului, 
deţinut de franciscani încă din 1370. Victoria simbolică a mitropolitului 
Teoctist, odinioară persecutat, revenit însă acum în mijlocul «Întregii ţări» 
reunite la Siret, nu putea să fie mai deplină. 

Izvorul franciscan discutat dă în sîarşit o excelentă caracterizare a 
complexei, şi încă misterioasei, personalităţi a lui Teoctist I. Era lară 
îndoială un «schismatic», adică un adversar militant al Unirii ecleziastice. 
De sorginte bulgar, el provenea din acel val de imigranţi care au căutat 
scăpare la nordul Dunării la sfârşitul sec. XIV, şi care purta în trecutul său 
tragedia unui popor cu o strălucită tradiţie culturală şi imperială, redus 
acum la tăcere. El a încurajat de aceea transmiterea în Moldova a 
moştenirii culturale a ţaratului reîntemeiat de Asăneşti şi a reglementat 
trecerea definitivă a fundaţiei imperiale a Zografului sub protecţia 

domnilor Moldovei. Împământenit în ţara în care îşi găsise refugiu, el a 
sîarşit însă prin a deveni, din punct de vedere politic, un moldovean ca 
orişicare altul. Nicolae Olahus, de pildă, ataşat cu orgoliu de originea sa 
etnică, a fost nu mai puţin din punct de vedere politic un Hungarus, statut 
graţie căruia a putut urca până în fruntea Bisericii Regatului Sf. Ştefan. 

336 F. Thiriet, Regestes des deliberations du Senat de Venise concernant la Romanie, voi. 
III, (1431-1463), Paris, 1961, nr. 2956, p. 195. 
337 Pentru contextul mai larg, cea mai solidă contribuţie rămâne L. Şimanschi, D. 
Agache, «Înscăunarea lui Ştefan cel Mare: preliminarii şi consecinţe (1450-1468)», în 
Românii în civilizaţia occidentală, Iaşi, 1997, p. 195-218, mai ales p. 210-214. 
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Însă conştiinţa arhiepiscopului de Strigoniu adera strict la ideea imperială, 
întrupată atunci de Carol Quintul, pe a cărui soră, regina Maria a 
Ungariei, Olahus a însoţit-o în exilul ei din Ţările de Jos. În faţa unei atât 
de medievale raportări a identităţii etnice la universalismul Bisericii 
ortodoxe a capului Bisericii Moldovei din vremea lui Ştefan cel Mare, o 
carte ce concluzionează că acesta ar fi promovat un <<naţionalism 
ecleziastic», de neconceput în epocă, se plasează sub zodia nefastă a celui 
mai fals anacronism istoric cu putinţă338 . 

Reinventarea mirungerii domneşti, transpusă în formele sale 
bizantine într-un context cu totul nou, în Moldova, ar fi cu totul de 
neînţeles altfel decât pe fondul opoziţiei anti-unioniştilor bizantini la 
ungerea împăratului Constantin XII, tocmai din pricina orientării sale 
favorabile unirii. Cunoaştem acest lucru din scrierile lui Ioan Eugenikos, 
fratele lui Marcu al Efesului. Căderea Bizanţului, victoria anti
unioniştilor la Constantinopol datorită lui Ghenadie Scholarios şi în 
Moldova graţie triumfului lui Teoctist I, după persecuţia declanşată în 
urma convertirii lui Petru Aron, lăsau spaţiul liberei iniţiative şi, mai ales 

dădeau acea justificare ideologică ce a permis mitropolitului să procedeze 
la ceremonia de la Siret, prima de acest tip în Moldova. O asemenea idee 
se putea cu greu ivi altundeva decât în spiritul unui discipol al aceluiaşi 
Marcu al Efesului339

. Tocmai riscul unei alte schimbări a politicii 

338 L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ, p. 515, 544 revendică acest concept de la un istoric al 
Bisericii ortodoxe. Însă John Meyendorff, Byzantine Theo/ogy: Historical Trends and 
Doctrinal Themes, New York, 1979, p. 218 spune doar: «Eventually, Byzantine 
Orthodox Christianity became deeply rooted in their lives [a culturilor naţionale - n. n.], 
and neither foreign domination nor secular ideologies could easily uproot it. But 
indigenization also irnplied the existence of "national" churches, especially after the 
dismemberment of what Obolensky bas called the "Byzantine Commonwealth". Modem 
nationalism further secularized the national self-consciousness of East European nations, 
damaging the sense of Christian catholicity among them». După cum se poate observa, 
Meyendorff se referă la destrămarea Commonwealth-ului bizantin ca un rezultat al 
«naţionalismului modem», adică al unui fenomen ţinând de sec. XIX. El utilizează 
conceptul respectiv în: J. Meyendorff, The Byzantine Legacy in the Orthodox Church, 
New York, 1982, p. 228, însă cu referire expresă la ... sinodul anti-philetist din 
Constantinopol ( 1872). Proiectarea unei teme de apus de sec. XIX asupra sec. XV este 
un inadmisibil abuz intelectual, atât faţă de realitatea istorică, cât şi faţă de opera lui J. 
Meyendorff. 
339 Despre viziunea politică a acestuia, transferată în Moldova în această epocă: I. 
Sevcenko, «lntellectual Repercussions of the Council of Florence», în idem, Jdeology, 
Letters and Cu/ture in the Byzantine World, Variorum, Londra, 1982, nr. IX, p. 3-35, aici 
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religioase a noului domn, ieşit din umbra catolicului Ioan de Hunedoara, 
trebuia să sugereze mitropolitului ortodox necesitatea unei îngrădiri 

suplimentare a iniţiativei politicului în domeniul religios. Preluarea 
modelului bizantin de încoronare, care cuprindea începând din sec. IX şi 
mărturisirea de credinţă depusă în faţa patriarhului de către împărat, era 
cu siguranţă cea mai potrivită alegere340

. 

În concluzie, chiar dacă s-a înşelat asupra unui simplu amănunt, 
Nicolae Iorga nu a sesizat mai puţin chintesenţa însăşi a evenimentului de 
la 1457: 

«Nu este exclus ca năvălirea lui Ştefan să se fi făcut în înţelegere cu o 
samă de boieri cari aveau în fruntea lor chiar pe mitropolitul Teoctist. 
Putnenii subliniază legătura cu Vlădica şi pomenesc întâia suire în 
Scaun cu forme bisericeşti bizantine, ca şi cum acolo, la Suceava 
[recte "la Siret" - n. n.], după dispariţia Împăratului creştin al lumii 
răsăritene, s-ar fi reluat solemn sacrele lui tradiţii»341 • 

p. 8-13, p. 27-28; C. N. Tsirpanlis, Mark Eugenicus and the Council of Florence. A 
Historical Re-evaluation of His Personality, Thessalonic, 1974, p. 58-66, p. 104-108; B. 
Petra, <<Kata to phronema ton pateron. La coerenza teologica di Marco d'Efeso al 
Concilio di Firenze», în P. Viti (ed.), Firenze e ii Concilia de/ 1439, voi. II, Florenţa, 
1994, p. 873-900; N. Constas, «Mark Eugeni.kos», în C. G. Conticello, V. Conticello, La 
theologie byzantine et sa tradition. 11 (Xllf-XJX" s.), Tumhout, 2002, p. 411-467 (cu 
bibliografie exhaustivă). 
340 P. Charanis, «Coronation and its Constitutional Significance in the Later Roman 
Empire», Byzantion, XV, 1940-1941, p. 49-60. Această concluzie trebuie integrată de 
acum în corpul studiului nostru din 2006, apărut în 2008, D. I. Mureşan, «L'emergence 
du sacre princier et son modele imperial byzantim>, p. 79-83. 
341 N. Iorga, Istoria românilor, voi. IV, Cavalerii, Bucureşti, 1996, p. 90. 
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VERS UNE DATATION SUR PREUVE DES FRESQUES 
BYZANTINES DE CURTEA DE ARGEŞ 

PETRE Ş. NĂSTUREL 

Que n'a-t-on pas ecrit sur la chronologie des peintures qui revetent 
l'interieur de l'eglise Saint Nicolas-aux-Princes (Biserica Domnească Sf. 
Nicolae) a Curtea de Argeş, l'une des anciennes capitales de la Valachie 
au XIVe siecle! Et que nous reserve l'avenir sur ce sujet? A preuve, 
precisement, le rapide essai que nous esquissons aujourd'hui. 

Nous ne referons pas l'historique des diverses opinions que 
savants, erudits et chercheurs ont, depuis tantot cent ans, d'abord 
proposees pour dater l'edifice puis sa decoration, indubitablement 
byzantine elle aussi, ou serbo-byzantine. 11 suffit, pour quiconque est 
desireux d'approfondir la question dans son ensemble, de se referer aux 
recherches - et je ne cite que Ies plus recentes - de Carmen-Laura 
Dumitrescu (1979), Daniel Barbu (1986), Ana Dumitrescu (1989) et de 
Petre Guran (2005) 1

• C'est sur des considerations historiques, 
iconographiques et esthetiques que ces auteurs ont pris position, animes 

1 Toujours utile comme point de depart Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, X
XVI, Bucarest, 1917-1923, 286 p. abondamment illustre; V. Vătăşianu, Istoria artei 
feudale în Ţările române, voi. I, Bucureşti, 1959, p. 345-347, et fig. 301 et 302; P. 
Chihaia, Din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti, Bucarest, 1974, p. 7-45; idem, 
Tradiţii răsăritene şi influenţe occidentale în Ţara Românească, Bucarest, 1993, p. 42-
62; Carmen Laura Dumitrescu, Anciennes et nouvelles hypotheses sur un monument 
roumain du XIV siecle: /'eglise Saint-Nicolas-Domnesc de Curtea de Argeş, „Revue 
rournaine d'histoire de l'art", XVI, 1979; D. Barbu, Pictura murală din Ţara 

Românească în sec. al XVI-iea, Bucarest, 1986, et idem, Byzance, Rome et Ies Roumains, 
Essais sur la production politique de la foi au Moyen Âge,. Bucarest, 1998; Ana 
Dumitrescu, Une nouvel/e datation des peintures murales de Curtea de Argeş. Origine 
de leur iconographie, Cahiers archeologiques. Fin de /'antiquite et moyen âge, 37, 
Paris, 1989, p. 135-162; P. Guran, Moise, Aaron et Ies 'Rois de la Terre'. 
L 'iconographie du Tabernacle du Temoignage a Curtea de Argeş, RESEE, 43, 2005, p. 
193-222. Nous ne nous pencherons pas ici sur l'expression biblique «Les Rois de la 
Terre » qui est loin d'etre tranchee. 
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du desir sincere d'approfondir Ies problemes souleves par cet edifice de la 
plus haute importance. 

Dans l' ensemble, et nous partageons leur point de vue, nos 
predecesseurs susnommes font remonter aux annees '70 du XIVe siecle 
Ies fresques de Curtea de Argeş, ou au moins une partie d' entre elles. 
D'autres, comme Orest Tafrali, Ies avaient imprudemment datees du Xllle 
siecle, alors que la principaute de Valachie n' existait pas encore. Et 
certains avaient meme parle du xve siecle. 

Or il se trouve qu 'un document byzantin diiment date de 
novembre 6879, 9e indiction, (1370) me suggere de verser son 
temoignage au dossier de la question pour etayer encore mieux l'avis de 
ceux des chercheurs qui attribuent le programme iconographie de Curtea 
de Argeş au regne du prince autocrate Vladislav Ier de Valachie (1364-
1377). J'invite donc le lecteur â. reprendre le texte de ce document, â. 
savoir le second testament de l'higoumene de Kutlumus Chariton, lequel 
allait bient6t etre consacre metropolite de Hongrovalachie. 

Dans la declaration que fait Chariton des le preambule de son 
testament nous decelons un argument categorique pour la datation des 
peintures d' Argeş, plus exactement une confirmation de ce qui a deja ete 
observe par certains de nos devanciers mais sur des criteres plus ou moins 
subjectifs. Voici donc le debut de ce preambule, sur lequel personne ne 
semble s'etre arrete, ni nous non plus par le passe, quand nous avons 
utilise le dossier de Chariton de Kutlumus2

. On retrouvera ici en grec et 
aussi dans notre traduction, Ies termes dans lesquels debute le temoignage 
que nous mvoquons : 

« + O KOYTAOYMOY:LH:L XAPITON IEPOMONAXO:L OIKEIA XEIPI 
nPOETA?..A + 

+ Kal nî rraAaiâ EKEÎVl"J Kal voµÎµw OKl"JVR, Tiv MwaRs µev err~ţaTO 8eou 
01aTaTToµevou, BeaeAe~A o ' heKT~vaTo, rroAAol µev rrpoae<j>epov 

2 Nous utilisons la refonte du volume Paul Lemerle, Actes de Kutlumus. Nouvelle edition 
remaniee et augmentee, Paris, 1988 (Archives de l'Athos, II 2), p. 116-121 et p. 372-
376; voir aussi P. Ş. Năsturel, Le Mont Athos et Ies Roumains. Recherches sur leurs 
relations du milieu du XIV" siec/e a 1654, (OCA 227), Rome, 1986, p. 40-52, ou est 
relatee toute l'affaire de Kutlumus, avec le conflit qui mit aux prises Vladislav de 
Valachie et l'higoumene Chariton. Le dossier de Kutlumus a ete reproduit en grec avec 
traduction roumaine par le tres regrette helleniste H. Mihăescu, en collaboration avec R. 
Lăzărescu, N.-Ş. Tanaşoca, T. Teoteoi: Fontes Historiae Daco-Romanae, IV. Scriptores 
et Acta Imperii Byzantini saecu/orum /V-XIV, Bucarest, 1982, p. 279-305, d'apres la 
premiere edition donnee par Lemerle en 1946. 
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KfJpUTTOµEVOI, oi OE KOI auTErrayyEATOI ou µovov (<PUOOV KOI ăpyupov, 
KOKKIVOV TE KOl ~uooov, a}„Aa KOl Tplxas aiyelas TO <j>auAOTOTOV. TW OE 
eµw oc.unîpt KOI 6eapx1KC.UTcXTC.U ' lf)OOU KOI rrapa TTÎS' xRpas TWV ovo 
o~oAwv rrpooifvey~1s rrAeÎov eOo~E Twv eis TO yal;o<j>uAOK1ov ~aAAOvTc.uv 
rrAouolc.uv · ». · 

« + Chariton de Kutlumus, hieromoine, de ma propre mainj'ai dispose: 
+ Ă ce celebre tabemacle de I' Ancienne Loi que Moîse dressa sur le 
commandement de Dieu et que Beseleel fai;:onna en bois, maintes personnes ont 
aussi apporte, Ies unes sur information des herauts, d'autres de leur propre 
mouvement, non seulement de !'or et de l'argent, de !'ecarlate et de la pourpre, 
mais aussi du poil de chevre de la plus mediocre qualite. Mais par mon Sauveur 
et Principe absolu de la Divinite3 Jesus, Ies deux oboles de la veuve ont ete 
considerees comme une offrande bien plus grande que celle faite au tresor du 
Temple que ce qu'y ont verse Ies riches »

4
. 

La lecture de ces lignes et de ce qui suit immediatement apres a 
propos des fondations du Tabemacle et celles de monasteres 
(<j>povT1on1p1a) (i. e. lieux de pensee, de recueillement) ont eveille mes 
souvenirs et attache mon esprit a l'un des themes majeurs .decorant le 
sanctuaire meme de l'eglise princiere, le Tabemacle du Temoignage. 

J'en garde un souvenir tout particulier depuis ma jeunesse, 
souvenir entretenu par ailleurs par diverses reproductions noir et blanc ou 
en couleur. Je n'ouvrirai pas ici la discussion portant sur l'interpretation ă. 
donner des douze « rois de la Terre », lesquels sur deux files, s'en 
viennent offrir ă. l' au tel ou concelebrent Moi'se et Aaron, des presents 
d'une somptuosite inoui'e. II y a la tout une symbolique qui tout d'abord 

3 Nous avons ainsi traduit le superlatif de l'adjectif 6eapx1KOS' (i. e. divin, en roum. 
dumnezeiesc), qui presente, sous la plume de Chariton, un interet majeur. Selon W. H. 
Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961, p. 616, ce terme rare est utilise dans la 
litterature patristique par Denys I' Areopagite et Maxime le Confesseur, chose tout â fait 
normale, car le Corpus Dionysiacum a circule â Byzance accompagne par Ies scholies 
attribuees â Maxime le Confesseur (mais appartenant en realite â Jean de Scythopolis, cf. 
P. Rorem, J. C. Lamoreaux, John of Scythopolis and the Dionysian Corpus. Annotating 
the Areopagite, Oxford, 1998). L'emploi de ce terme est une reminiscence qui pourrait 
foumir un indice important sur Ies lectures de notre Chariton et sa formation spirituelle. 
Quelques annees plus tard, le patriarche Euthyme de Tămovo discutera dans une lettre â 
Nicodeme de Tismana, d'un texte de Denys I' Areopagite: E. Turdeanu, La litterature 
bulgare du XIV' siecle et sa diffusion dans Ies Pays roumains, Paris, 1947, p. 123. 
4 P. Lemerle, op. cit„ p. 117 ( cf. FHDR, p. 292-295, texte grec et trad. en re gard, P. 
Lemerle, op. cit„ p. 373 identifie dans son analyse Ies citations bibliques, â savoir Exode 
35, 4 sq. et 36, ainsi que Marc 12, 42-44 et Luc 21, 2-4). 
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fait songer aux douze tribus d'Israel, puis peut-etre a de genereux 
donateurs, empereurs, rois, princes (tous sont couronnes !)5

. Ce qui 
m'interesse en l'occurrence c'est la date que porte le testament redige en 
novembre 1370 par Chariton, bante qu'il etait par ce memento mori que 
son premier et son second testaments impliquent. Et peut-etre se 
demandera-t-on avec moi si Chariton n'aura pas eu son mot a <lire dans 
l' elaboration du programme iconographique du temple chretien d, Argeş. 
En sa qualite d'higoumene athonite? Ou, peu de temps apres, en tant que 
metropolite de Hongrovalachie? Jene saurais trancher. 

Personnellement, je partage l'opinion de ceux des chercheurs qui 
voient dans le prince agenouille devant le Christ dans la lunette de 
l'exonarthex, la representation du prince Nicolas Alexandre, le pere de 
Vladislav rr. Et ce n'est pas non plus par hasard que Chariton demandait 
a Vladislav de jurer par saint Nicolas6 la ratification de l'accord conclu 
entre eux a des conditions prevoyant: la restauration du monastere 
athonite de Kutlumus et l' acceptation en retour de caloyers valaques, 
auxquels l'higoumene grec concedait enfin le droit de vivre a leur guise, 
c'est-ă.-dire selon l'idiorythmie, au grand dam de la vie cenobitique 
pronee par l'higoumene. 

Le texte biblique dont s'inspire le programme iconographique du 
sanctuaire de Curtea de Argeş offre une telle analogie qu'il est 
impossible, je pense, de croire a une coîncidence fortuite. Surtout 
lorsqu' on sait que cette scene est unique dans l' art byzantin du fait du 
large developpement qui lui a ete confere a Argeş7. C'est bien pourquoi je 

5 Je citerai seulement l'ensemble de la scene figurant en couleur dans le volume cite dans 
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, planche en regard de la p. 96 et aussi la fig. 
214 (noir et blanc) p. 204-205; de meme D. Barbu, Pictura murală„„ pi. 4-5 (en 
couleur) et pl. 6 (no ir et blanc) plus la jaquette de son livre. On peut consulter encore les 
planches de !'album qui accompagne l'ouvrage, demeure celebre, d'O. Tafrali, 
Monuments byzantins de Curtea de Argeş, Paris, 1925 faisant suite â son article Biserica 
Sfântul Nicolae Domnesc, „Revista pentru istorie, filologie şi archeologie", 16, 1923, 

Bucarest, p. 136-161. 
6 P. Lemerle, op. cit„ p. 104, I. 40-43; Năsturel, op. cit„ p. 47, n. 59. Il est interessant de 
faire rernarquer que saint Nicolas etant le patron du pere decede de Vladislav, l'eglise 
d'Argeş est placee precisement sous son vocable. Nous ferons rernarquer aussi qu'â la 
difference de Constantinople, de Kiev, de Thessalonique, de Pec et de Sofia (Triaditza), 
aucune eglise de Roumanie ne porte le vo1.:able de Sainte-Sophie. 
7 Voir â ce propos P. Guran, op. cit„ p. 194-195, qui recense l'iconographie du 
Tabemacle â travers le monde byzantin, pour aboutir â son parachevement en Valachie. 

420 



n'hesite pas a considerer que la reference expresse a Moîse et au maître 
charpentier Beseleel concerne Ies autorites civiles et religieuses alors en 
fonction en Valachie, ainsi que le maître d'ceuvre - un Grec, un Serbe?8 

-

dont le talent etait invite a rehausser l 'eclat de la nouvelle construction 
destinee a glorifier Dieu et a affirmer le prestige croissant de la jeune 
principaute danubienne. 

Chariton discuta avec le grand voîevode Vladislav Ier des interets 
memes de Kutlumus alors en restauration et sur la voie d 'un 
accroissement appreciable. Mais ils auront aussi aborde d'autres 
problemes concemant directement la Valachie, comme manifestement 
l'edification et la decoration de Saint-Nicolas-aux-Princes, l'eglise 
princiere. Ainsi, a nos yeux, Chariton se trouve implique dans 
l'elaboration du programme iconographique d' Argeş, soit en qualite de 
consultant, soit, a partir de 1372 en raison de sa nomination comme 
nouveau metropolite de Hongrovalachie, par decision du patriarche 
Philothee Kokkinos en personne9

. 

A l'epoque etait patriarche cecumenique Philothee (1353-1354, 
1364-1375), un ancien moine de la grande Laure athonite de Saint
Athanase, hesychaste, defenseur des idees palamites; mais il etait aussi 
l'ardent adversaire de son predecesseur, le patriarche Calliste (1350-1353, 
1354-1364). De son cote Calliste etait pareillement un ancien moine de la 
Grande Laure, un hesychaste et un partisan de Palamas. A cela pres que le 

8 Je rappelle qu'une partie des legendes explicatives accompagnant l'iconographie de 
l'eglise ne sont pas toutes en grec, mais certaines en slavon. Voir lâ-dessus P. P. 
Panaitescu, Inscripţiunile religioase greceşti de la Biserica Domnească, BCMI, X-XVI, 
Bucarest, 1917-1923, p. 161-171; V. Brătulescu, Inscripţii slave religioase din Biserica 
Domnească, ibid. p. 190-191 et P. Cancel, Inscripţii slave de pefilactere, ibid„ p. 192. 
Evidemment, ii n 'y avait pas un seul et unique peintre, mais toute une equipe constituee 
de ressortissants de diverses nationalites orthodoxes. 
9 Voir le document Regestes des Actes du Patriarcal de Constantinople, I. Les Actes des 
Patriarches, fasc. V: Les Regestes de 1310 a 1376, ed. J. Darrouzes, Paris, 1977, n° 
2654; G. Nandriş, Documente slavo-române, Bucarest, 1936, no. 1, p. 17-22. Nous 
avons montre que !'acte est un tomos synodal en bonne et due forme (P. Ş. Năsturel, op. 
cit„ p. 309). Sur la position eminente de Chariton dans la vaste politique du patriarche 
Philothee Kokkinos, voir le travail fondamental de D. Năstase, Le Mont-Athos et la 
politique du Patriarcat de Constantinople, de 1355 a 1375, „Symmeikta'', III, 1979, p. 
121-177. Sur l'etat et le statut de !'Athos â cette epoque, voir D. I. Mureşan, Le Mont
Athos aux XV"-xvr siecles. Autour de quelques descriptions d'epoque, in: Romanian 
Principalities and the Holy Places Along the Centuries, ed. E. Băbuş, I. Moldoveanu, A. 

Marinescu, Bucarest, 2007, p. 81-121. 
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Patriarcat etait scinde en deux factions, par suite des rivalites politiques 
opposant Paleologues et Cantacuzenes. La canonisation de Gregoire 
Palamas devait ulterieurement les reconcilier dans un projet commun10

• 

C'est ainsi que j'entends comprendre l'hostilite manifeste de 
Philothee a l'egard du vieux metropolite de Hongrovalachie Hyacinthe, 
autrefois en charge du siege metropolitain de Vicina, sur le Danube, 
lequel avait obtenu du patriarche et du basileus son transfert a la tete de 
l 'eparchie hongrovalaque, suite aux demandes persistantes du voîevode 
Nicolas Alexandre, le propre pere de Vladislav. Maintenant, en 1370, âge 
et malade, Hyacinthe etait quelque peu en disgrâce aupres de Philothee, 
qui le considerait comme une creature de Calliste et qui se raidissait 
encore au souvenir d'un prelat envers lequel il avait eu certains griefs qui 
nous echappent 11

• 

Ainsi donc notre Chariton qui sollicitait l'appui du prince 
Vladislav rr pour mener a bonne fin la restauration de leur fondation 
commune de Kutlumus, aura manifestement suggere de peindre le theme, 
qui lui etait cher, du Tabemacle du Temoignage. A moins que l'on ne 
prefere estimer qu'il aura impose lui-meme cette scene durant son court 
pontificat a Argeş. La quasi simultaneite de ces deux temoignages, le 
testament de 13 70 et les peintures du sanctuaire d' Argeş, concordent pour 
dater l'introduction de ce theme dans le programme iconographique du 
monument. Et le remaniement qu'implique l'iconographie de la Vie de 
Saint Nicolas, saint qui est aussi le vocable de la chapelle roumaine d.e 
Kutlumus concectee aux moines valaques12

, trahit egalement une allusion 

10 A. Rigo, „La canonizzazione di Gregorio Palama (1368) ed alcune altre questioni", 
„Rivista di Studi bizantini e neoellenici", XXX, 1993, p. 155-202. Une fine comparaison 
de la politique des deux pontifes a recemment fait l'objet d'une etude de Marie-Helene 
Congourdeau, Deux patriarches palamites en rivalite: Kallistos et Philothee, dans le 
Patriarcat cecumenique de Constantinople aux XIV"-XVf siecles: Rupture et continuite. 
Actes du colloque intemational Rome, 5-6-7 decembre 2005, Paris, 2007, p. 37-53. 
11 Lydia Cotovanu, Alexis de Kiev et de toute la Russie - Hyacinthe de toute la 
Hongrovalachie: deux cas paralleles? Quelques precisions autour des relations 
ecclesiastiques des Russes et des Roumains avec Byzance crepusculaire (XIV" siecle), 
Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani, eds. I. Cândea, P. Cemovodeanu, Gh. Lazăr, 
Brăila, 2003, p. 531-554; eadern, Deux cas paralleles d'oikonomia byzantine appliquee 
aux metropolites Anthime Kritopoulos de Severin et Cyprien de Kiev, de Petite-Russie et 
des lituaniens (deuxieme moitie du XIV" siecle) (I), RRH, XLII, 2003, p. 19-60 et (II), 
RRH, XLIII, 2004, p. 11-56. 
12 P. Ş. Năsturel, Melanges roumano-athonites (I). la donation du boyard Aldea a 
Kutlumus (I 398), „Anuarul Institutului de Istorie <<A. D. Xenopol»", 27, Jassy, 1990, p. 
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chronologique au role assume par notre higoumene et metropolite, bientot 
prâtos de la Sainte Montagne. 

Les portraits des fondateurs de I' eglise sur le mur ouest du naos 
appellent une remarque. Pour nous il doit s'agir de Vladislav et de son 
epouse Anne 13

, meme si certains croient qu'il s'agit la de son frere Dan. 
Notre argumentation repose d'une part sur l'inscription slave dont il 
subsiste des fragments ou apparaît le titre de grand voi'evode et le nom de 
Vidin. Mais n'oublions pas non plus, meme si ces peintures sont refaites 
au XVIIIe siecle, qu'elles n'en conservent pas moins le souvenir de 
l' original, car costumes, couronnes et attitudes du prince et de la princesse 
sont Ies memes que ceux des petits simulacres qui decorent l'icone de 
Saint Athanase offerte a l' eglise du katholikon de Lavra et que Ies 
inscriptions titrent « grand voi'evode » et « grande voi'evodissa » 14

• Ceci 
denote la participation d'un meme artiste a la creation de ces deux 
representations du couple voievodal. Peut-etre sous l'enduit du XVIIIe 
siecle, le portrait de l'epoque byzantine subsiste-t-il encore ... 

A vant de passer aux conclusions de notre rapide coup d' c:eil sur la 
chronologie des fresques d' Argeş, nous desirons toucher mot aussi de l'un 

des successeurs de Chariton, un certain metropolite Jeremie. C'est ainsi 

3-11; Lydia Cotovanu, Caritone di Koutloumousiou e la presenza romena sul Monte 
Athos ne/ XIV0 secolo, dans le recueil de S. Chială et Lisa Cremaschi (eds.), Atanasio e ii 
monachesimo al Monte Athos. Atti de! XII Convegno ecumenico internazionale di 
spiritualita ortodossa, sezione bizantina, Bose, 12-14 settembre 2004, Magnano, 2005, 
p. 153-180. 
13 C. Rezachevici, Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova (a. 
1324-1881). I. Secolele XIV-XVI, Bucarest, 2001, p. 74 appelle l'epouse de Vladislav 
«Kerana, non Kyra Ana», en quoi ii fait fausse route, oubliant le temoignage categorique 
de Chariton et celui de I' inscription offerte a Lavra par le couple princier ou la princesse 
s'appelle bien Anne. Cf. P. Lemerle, op cit„ p. 136, I. 25 et p. 386; Năsturel, Mont Athos, 
p. 72, 301. Nous pensons qu'apres la mort de Vladislav Anne aura pris le nom 
monastique d' Anastasie: op. cit„ p. 30 I et n. 52, ou nous soulevons la question de savoir 
s'ils n'auront pas eu une fille Theodora. 
14 Voir nos Dix contributions roumano-athonites (XJV'-XVf siecles), BBRF, 12 (16), N. 
S„ Freiburg im. Br„ 1985, p. 4-12; nous y precisons p. 5 que l'icone de saint Athanase 
mesure 106 cm sur 75 cm et que Ies lamelles portant l'image du prince et celle de son 
epouse ont respectivement 15 et 16 cm de haut. J e rappelle egalement combien ii est 
difficile d'examiner de pres cette venerable icone que Ies moines conservent sur le trone 
reservea l'higoumene, car - m'ont-ils dit - saint Athanase continue ainsi de diriger lui
meme la communaute qu'il a fonde. 
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qu 'un savant grec, Nikos Oikonomides, decede bien trop tot, nous 
apprend que dans Ies archives du monastere du Pantocrator au Mont 
Athos sont conserves non seulement un chrysobulle de Jean V Paleologue 
de 1366, mais aussi sa copie authentifiee de la main du « + metropolite de 
Hongrovalachie Jeremie ». La charte en question tranchait un litige 
opposant deux monasteres athonites: Pantocrator et Kutlumus, pour la 
possession d'un domaine a Lemnos. La copie n'est point datee. 
Paleographiquement on lui assigne la fin du XIVe siecle ou le debut du 
XVe. L'editeur a essaye d'identifier ce Jeremie a un metropolite grec de 
Melitene transfere par Constantinople au siege de la Moldavie 
(Mavrovalachie), mais que Ies Moldaves refuserent de recevoir comme 
tel. D'ou un conflit qui dura de 1394 a 1402, quand le Patriarcat 
recumenique et le basileus accepterent de reconnaître l' eveque Joseph, un 
Moldave, parent des princes du pays 15

. Ce Jeremie fut finalement charge 
d'administrer l'ancien Patriarcat de Tărnovo, redevenu sous Ies Turcs 
eparchie byzantine. Ce serait lui qui, apres la mort d 'Anthime 
Critopoulos, se vit charge de la metropole de Hongrovalachie. Nous 
repoussons cette identification car elle aurait autrement ete mise a profit 
par Macaire d' Ancyre dans le dossier condamnant le trisepiscopat du 
patriarche Matthieu Ier 

16
• 

Quant a nous, nous avons jadis propose d'identifier le meme 
Jeremie au metropolite Jeremie de Melitene qui avait ete envoye en 
Moldavie en 1395-1396 durant la crise qui opposait alors la Grande 
Eglise et le voîevode moldave Etienne Ier!7. Sans doute etait-il de meme 

15 Şt. S. Gorovei, Aux debuts des relations moldo-byzantines, RRH, XXIV/3, 1985, p. 
183-207; D. Năstase, Les debuts de /'Eglise moldave et le siege de Constantinople par 
Bajazet f', „Symrneikta", VII, 1987, p. 205-213; C. Zaharia, Iosif I Muşat, întâiul mare 
ierarh român. Noi mărturii privind viaţa culturală şi spirituală a Moldovei în secolele 
XIV şi XV, Roman, 1987; D. I. Mureşan, le Patriarcal acumenique et Ies Principautes 
roumaines (X!V"-XVf siec/es). Droit nomocanonique et ideologie politique, these 
soutenue â l'EHESS, Paris, fevrier 2005, voi. I, (encore inedit), p. 270-322. 
16 V. Laurent, Idem, Contributions a / 'histoire des relations de l 'Eglise byzantine avec 
/'Eglise roumaine au debut du XV" siec/e, BSHAR, XXVI, 2, 1945, p. 165-184, ici p. 
166-172, et idem, Le trisepiscopat du patriarche Matthieu f' (1397-1410). Un grand 
proces canonique a Byzance au debut du XV" siec/e, REB, XXX, 1972, p. 5-166, ici p. 
102-104; N. Oikonomides, Actes de Dionysiou, Paris, 1968, (Archives de !'Athos, IV), p. 
50. 
17 P. Ş. Năsturel, Autour de la partition de la metropole de Hongrovalachie (1370), 
BBR, VI (X), N.S., 1977/1978, p. 352 (avec la signature en fac-simile d'apres 
Oikonomides) et n. 43, suivi par V. Iorgulescu, Le Sud-Est europeen entre Byzance et 
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formation spirituelle que le patriarche, ce qui explique pourquoi on le 
retrouve transfere a une date inconnue, a la tete de la metropole de 
Hongrovalachie. Sa presence au Mont Athos attestee par la copie 
authentifiee de sa main ne peut s'expliquer maintenant que par une 
mission confiee par le prince de Valachie, ·a savoir plus exactement a 
Kutlumus, dont il avait herite les droits et obligations de son oncle et 
predecesseur Vladislav Ier. Or des recherches recentes attestent 
maintenant que Mircea l' Ancien (1386-1418) fut l'un des bienfaiteurs de 
Kutlumus, ou l'on a retrouve son portrait18

. Deja on connaissait une 
charte du prince Laîotă Basarab de 1475 ou 1476 (6984) ou apparaît le 
nom d'un voîevode dont n'est conservee que la fin, mal dechiffree 
« ... na », au li eu de « ... cea » (de Mircea), qu 'il avait offert la terre de 
Dăneşti a Kutlumus. Cette terre est voisine geographiquement du village 
de Cireşovul, dont le logothete Aldea et son epouse Bisa, precisement en 
1398, firent don a l'occasion de la venue en Valachie de l'higoumene 
Jeremie de Kutlumus 19

• A ne pas confondre avec le metropolite du meme 
nom! Manifestement le metropolite Jeremie aura ete delegue au Mont 
Athos pour controler l'etat de la fondation athonite de la Valachie et y 
porter des subsides princiers. Ce J eremie renouait ainsi de toute evidence 
avec ce qu'avait fait son predecesseur Chariton. Une fois de plus on 
constate combien forte a ete l'influence de Byzance a partir du XIVe 
siecle20

. 11 en a ete de meme en Moldavie, n'en deplaise au jeune auteur 

Occident aux X'-XJV" siec/es. Le cas des Roumains, Jassy, 2005, p. 253-255 et D. I. 
Mureşan, Le Patriarcat cecumenique et Ies Principautes roumaines (XJV"-XVr siec/es), 
p. 313-314, 318 ( encore inedit) qui apporte la precision que Jeremie de Melitene avait 
precisement ete le seul prelat qui soutint jusqu'au bout le patriarche Matthieu Ier durant 
la crise du trisepiscopat. Apres le triomphe du patriarche grâce au soutien du basileus 
Manuel II, en 1403, le transfert de Jeremie sur le siege de Hongrovalachie, diocese de 
loin plus riche, apparaît comme la juste recompense de sa fidelite inebranlable. 
18 Voir la-dessus l'etude Nikos Dionysopoulos, « nopTpha pouµavc.uv riyeµovc.uv 
OTTJV evTolx1a ~c.uypacptK~ Tou Ka60A1Kou TT]5 Mov~5 KouTAouµouolou », 
8EaaaJ.ov1KiGJv T7dJ.1s, [Thessalonique, 2003], p. 121-147, ici p. 122, 126 (figure 
Mircea), 137. Je reconnais et regrette d'avoir critique a tort Gheorghe Cioran par le 
passe, en niant l'existence de portraits de princes roumains a Kutlumus. J'en fais la 
rectification legitime. Tous mes remerciements vont a mon viei! ami et collegue Dumitru 
Năstase, lequel m'a signale et procure le travail de N. Dionysopoulos. 
19 P. Ş. Năsturel, Mont Athos, p. 50, 70. 
20 II n'est pas depourvu d'interet de faire remarquer que la presence au Mont Athos de 
Chariton et de Jeremie est une exception dans le comportement des metropolites de 
Hongrovalachie. Sous la Turcocratie, aucun de leurs successeurs ne se rendit a la Sainte 
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d'une these de doctorat recemment soutenue, et acceptee, a Jassr, et qui, 
avec virulence, persiste a nier a tout prix l' evidence meme I. Cette 
emprise se poursuivra et se renforcera plus tard jusque dans le courant du 
XIXe siecle, quand l'influence europeenne se fera sentir de plus en plus 
dans la petite Roumanie du prince Cuza22 et des fondateurs de la 
Roumanie modeme. 

Quelles conclusions tirer de notre expose? On retiendra tout 
d'abord l'interet que le deuxieme testament de Chariton, celui de 
novembre 1370, presente potir mieux approfondir l'une des plus 
originales compositions de toute la decoration byzantine, qui depuis plus 
d'un demi millenaire pare cet edifice exceptionnel. Si notre datation 
s'impose, on devra alors admettre que la presence en Valachie de 
1 'higoumene de Kutlumus Chariton, futur metropolite de Hongrovalachie, 
ne saurait etre une simple coîncidence, mais qu'elle constitue un element 
nouveau et sur, permettant d'etablir une chronologie quasiment certaine 
pour la peinture d' Argeş. 

Aussi bien j 'eprouve une tres vive tentation de suggerer aux 
historiens roumains ainsi qu'a nos collegues du Sud-Est europeen, 
specialistes de l'histoire tout court et plus particulierement de l' art 
medieval, la tenue, a Curtea de Argeş meme, d 'un colloque intemational 
qui serait habilite a entreprendre )'examen objectif et compare des 
fresques de l'eglise princiere avec celles qui decorent maints monuments 
byzantins du monde balkanique dans son ensemble, et qui remontent au 

Montagne. Retenons une exception apparente, celle du metropolite Theophane II de 
Moldavie, enterre â Dochiariou (Năsturel, Mont Athos, p. 211-212), mais ii avait renonce 
â son siege. 
21 L. Pilat, Între Roma şi Bizanţ. Societate şi putere în Moldova (secolele XIV-XVI), Iaşi, 
2008, these sur laquelle voir Ies etudes de D. I. Mureşan, Notes critiques sur/ 'histoire de 
l'Eglise de Moldavie au XV" siecle, dans lucerna orbis. John Hunyadi and His Time, ed. 
Ioan-Aurel Pop, Ana Dumitran, Al. Simon, Cluj-Napoca, 2008, p. 115-143 et idem, 
Bizanţ fără Bizanţ? Un bilanţ, â paraître dans SMIM, 2008. 
22 Qui sera egalement sacre par le patriarche de Constantinople: N. Ş. Tanaşoca, Ultima 
ungere bizantină de domn român, dans le recueil Na/ionat şi universal în istoria 
românilor. Studii oferite Prof Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani, 
Bucarest, 1998, p. 105-109. Sur !'origine de ce ceremonial voir desormais la synthese de 
D. I. Mureşan, l 'emergence du sacre princier dans Ies Pays Roumains et son modele 
imperial byzantin (XV"-XVf siecles), dans le volume Dopo le due cadute di 
Costantinopoli (1204, 1453). Eredi ,deologici di Bisanzio, Atti de! Convegno 
Internazionale di Studi Venezia, 4-5 dicembre 2006, ed. Marina Koumanoudi, Chryssa 
Maltezou, Venise, 2008, p. 57-126. 
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XIVe et au XVe siecles. Tous Ies chercheurs qui par le passe ont ecrit sur 
Ies affinites, Ies rapports, Ies courants que denote le venerable monument 
qui se dresse au cceur de la Valachie ont travaille en general sur des 
photographies, faute de pouvoir se deplacer â travers Ies Balkans. La 
reunion que je souhaite devrait permettre â des erudits authentiques et 
venus de divers horizons d'appliquer leur savoir au cas particulier que 
constitue la superbe eglise valaque. De la lumiere qui jaillirait de 
semblables contacts, la science n'aurait qu'â gagner. 11 est du ressort de 
I' Academie Roumaine, dont notre collegue et fidele ami, M. Victor Spinei 
est I 'un des membres correspondants Ies plus actifs, de decider de ma 
proposition, si I' on veut bien lui reconnaître quelque interet. 

Paris, septembre 2008 
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DE BYZANCE A MOSCOU PAR LES PAYS 
ROUMAINS : UN SCRIBE INCONNU ET LE DESTIN 

D'UN MANUSCRIT DE L' ACATHISTE (MOSC. (GIM). 
SYN. GR. 429 I VLAD. 303) AU XVIIe SIECLE 

V.G. TCHENTSOV A 

1. L'histoire contradictoire d'un manuscrit de I' Acathiste 
En 1662, I 'un des manuscrits grecs Ies plus celebres de Russie 

arriva a Moscou. I1 fut remis initialement a la bibliotheque de la 
Typographie, puis a la Bibliotheque synodale. Il est actuellement depose 
au Musee historique d'Etat (GIM, rocy.uapcTBeHHbIH HCTOpH"leCKHH 
My3eiî:). Richement illumine, ii contient le texte de l'hymne Acathiste 
dedie a la Vierge, accompagne d'autres textes de l'hymnographie 
byzantine (Moscou, GIM. Syn. gr. 429 I Vlad. 303). Le manuscrit a ete 
redige dans Ies annees 60 du XNe siecle par le scribe Joasaph II, 
higoumene du monastere constantinopolitain tân Hodegân (Twv' 081wwv) 
et calligraphe renomme 1 

• L'histoire de l'apparition du manuscrit en 

1 B11a.nHMHp (<t>HJiaH'TpOnos), apXHMaH.npHT, CucmeMamu11ecKoe onucaHue pyKonuceu 

MocK06CKOU CuHOOWlbHOU (Ilampuapweu) 6u6J1uomeKu. l/. 1. PyKonucu 2pe11ecKue, 

Moscou, 1894, p. 416-417; 6.JI. <l>OHKH'l, <t>.6. floJutKOB, I'pe11ecKue pyKonucu 

MocK06CKou CuHOOWlbHou 6u6J1uomeKu. IlaJ1eo2pacjJu11ecKue, KOOUKOJ102u11ecKue u 

6u6J1uo2pacjJu11ecKUe oonOJ/HeHUJl K KamaJ1ozy apxUMaHOpuma BllaOUMUpa 
(<PW1aHmpono6a), Moscou, 1993, n° 303, p. 104; 11.IT. MoKpeuosa, M.M. HayMoea, 
B.H. Kwpeesa, 3.H . .[{o6pbIHHHa, 6.JI. <l>oHKH'l, MamepuWlbl u mexHuKa 6U3aHmuucKou 

pyKonucHou KHU2U (no pecma6pa1ţuOHHOu OOK)'MeHma11uu I'ocyoapcm6eHH020 Hay11Ho

uccJ1eoo6amenbcK020 uHcmumyma pecma6pa11uu), Moscou, 2003, n° 22, tabl. XXll/1-6, 
ill. 13, p. 186-193. Cf. ibidem, p. 188 la vaste bibliographie concemant le manuscrit. A 
propos du manuscrit et de ses rniniatures, cf. aussi : AMlf>H11oxwi1, apxHMatt.npHT, O 
11wueeoM rpe'leCKOM AKalf>11cTe 60:>1rnei1 MaTepw eTopoii no11oeHHbI XIV-ro BeKa 
MocKOBCKOH CHHO.!laJlbHOH 6w611woTeKH N!! 429, dans LfmeHUR 6 MocK06CKOM 

06U1eCmBe mo6umeneu oyxo6H020 npoc6eUleHUJl, Moscou, 1870, t. 1 O, p. 118-126, tabl. ; 
3.H . .[{o6pbIHHHa, Hew3.naHHb1e 'TpOnapw na'Tpttapxa <t>w11olf>eR KoKKHHa. K eonpocy o 
cocTase pyKonwcttoro c6opHHKa fl1M, CHH. rp. 429 (Bna.n. 303), dans PoccUR u 

XpucmuaHcKuu BocmoK, Moscou, 1997, t. 1, p. 38-48; Eadem, Xy.nmKeCTBeHHaR 
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Russie semblait assez claire puisqu'au XIXe siecle, parmi Ies documents 
des fonds d'archives du Bureau des ambassadeurs de Moscou a present 
verses a I' Archive nationale des Actes anciens de Russie (PocCHHCKHH 
rocy)l;apcrneHHbIH apxHB ;::i;peBHHX aKTOB, dorenavant RGADA, fonds n° 
52 « Relations de la Russie avec la Grece ») 2

, on decouvrit une lettre 
apportee a la capitale russe en meme temps que le precieux livre3

. Le 
texte temoigne du fait que I' Acathiste parvint a Moscou comme don au 
tsar Alexis Mikhailovic, de la part de deux epitropes de I' eglise de la 
Theotokos Chrysopege, situee dans le quartier constantinopolitain de 
Galata, du nom de Jean Paleologue et Alexandre Laskaraki. Les epitropes 
adressaient au souverain russe une petition par laquelle ils le suppliaient 

npoJlyK1..uu1 cKp1mrnpm1 MOHaCTb1p11 Om1roH, dans PpeBHepyccKoe UCKJ'CCmBo. 
lfcK)'ccmBo pyKonucHoii KHuzu. BU3aHmUR. PpeBHRR Pycb, Saint-Petersbourg, 2004, p. 
200, 209-211. Sur l 'histoire de l'arrivee du manuscrit en Russie : E.JI. <l>oHKWI, 
rpe"leCKHe PYKOnHCH Ha ITe"laTHOM JlBOpe BO BTOpou nonOBHHe XVII B., Idem, 
I'pe'leCKUe pyKonucu u OOK)'MeHmbl 6 Poccuu, Moscou, 2003, n° 15, p. 201 ; 
11.IT. MoKpeuoea, M.M. HayMoea, B.H. K1tpeeea, 3.H. ,[{o6pbIHHHa, E.fl. <l>oHKH"I, 
MamepUClllbl, p. 187-188. 
2 Les references aux dossiers qui se trouvent dans Ies fonds «Relations de la Russie avec 
la Grece» n° 52, inventaire 1, des Archives Nationales des Actes anciens de la Russie 
(RGADA) sont faites d'apres le repertoire publie par H.H. EaHTblW-KaMeHCKHH, 
Peecmpbl zpe'leCKUM OeJ/aM MocKoBcKozo ApxuBa Koflllezuu uHocmpaHHblX oeJI. 
PoccuiicKUU zocyoapcm6eHHblU apXU6 ope6HUX aKm06. <l>OHO 52. Onucb 1, OTB. pe)l. 
E.fl. <l>oHKH"I. Moscou, 2001. Les references aux dossiers des autres fonds sont faites 
d'apres Ies inventaires manuscrits qui se trouvent aux archives. Cf. Ies descriptions 
generales des fonds : B.L. Fonkit, Russia and the Christian East from the Sixteenth to 
the First Quarter ofthe Eighteenth Century, dans Modern Greek Studies Yearbook, 1991, 
voi. 7, p. 439-461 ; B.L. Fonkit (ed.), Greek documents and manuscripts, icons and 
app/ied art objectsfrom Moscow depositories, Moscou, 1995; V. Tchentsova, Le fonds 
des documents grecs (f. 52. <<Relations de la Russie avec la Grece») de la collection des 
Archives Nationales des Actes anciens de la Russie et leur valeur pour l'histoire de 
l'Empire Ottoman, dans Turcica, 1999, t. 30, p. 383-396. 
3 RGADA, f. 52-2, n° 611 (02.02.1662). Cf. : Ill. I. Sur le lien entre la lettre et le 
manuscrit de l'Acathiste cf.: BnaJlHMHp (<l>HnaHTPonoe), apxHMaHJlpHT, 
Cucme.Mamu'lecKoe onucaHue, p. 417. Description du document: B.L. Fonkich, Graeco
Russian Contacts /rom the middle of the XVI century up to the beginning of the XVIII 
century. The Greek documents in Moscow archives. Catalogue of exhibition, Moscou, 
1991, n° 64, p. 53. Edition et traduction du texte de la lettre: E.n. <l>OHKH"I, ,[{ee 
rpeqecKHe pyKon1tc11, npHcnaHHble e Jlap uaplO AneKcelO MHxannoewiy, dans Idem, 
I'pe'leCKUe pyKonucu u OOK)'MeHmbl 6 Poccuu, Moscou, 2003, n° 16, p. 225-228, ill. 2. 
Cf. aussi: B.L. Foncit (ed.), Greek documents and manuscripts, icons and applied art 
objects, p. 92-94, iii. 69. 
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d'aider leur eglise, affectee par un incendie a la faveur duquel furent voles 
des biens et des livres 4 • Les Chretiens etaient contraints de racheter 
certains de leurs propres livres ecclesiastiques tombes entre les mains des 
infideles. C'est de cette fa9on qu'ils avaient reussi a recuperer «ce 
magnifique livre des hymnes de Notre Dame avec de tres saintes images, 
enregistre dans le codex de l'eglise en tant qu'offrande du pieu basileus 
Alexis Comnene [« Comnenouvic » dans le document grec], fils de 
Manuel Comnene ». Ce don etait advenu en 6695 de la creation du monde, 
i.e. en 1186/875

. Les epitropes avaient decide d'envoyer le manuscrit, 
«libere avec de grandes depenses et avec l'aide de Dieu [des mains] 
de !'infidele», au tsar russe, accompagne d'une supplique par laquelle ils 
lui demandaient de devenir le nouveau fondateur (ktetâr) de leur eglise et 
d' apporter son concours a sa restauration . 

. ·~· .·~·- ·):\ -~~~~- -Jţ~~~< „--7;;?· ·-~~~~ 
:.·~;:.: ~· ~ ,;_, ~, ,, . ' 

4 E.Jl <l>oHKHY, .D:se rpeqecKHe pyKonHCH, p. 226-228 . 
5 Ibidem, p. 226, 228. 
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Bien que l'histoire du manuscrit apparaisse claire et bien 
expliquee, les specialistes qui s'interesserent a son destin sont restes 
perplexes en comparant les donnees de la lettre des epitropes avec les 
observations faites a partir du manuscrit lui-meme. Il est bien evident que 
le livre ne pouvait pas avoir etre donne a l'eglise de la Theotokos 
Chrysopege par l' empereur Alexis Comnene, fils de Manuel Comnene, 
comme la lettre le presume, en l'an 6695 de la creation du monde. Alexis 
II Comnene regnait en 1180-1183 et la date etablie par ies epitropes etait 
certainement erronee, correspondant a l'an 1186/87. Etant donne que le 
manuscrit, selon l'analyse paleographique et codicologique, fut en realite 
redige dans la seconde moitie du XIVe siecle, il est loisible de supposer 
qu'il fut un don de l'un des deux autres basileis homonymes celebres, 
Alexis III Grand Comnene (1349-1390), empereur de Trebizonde6

, ou, 
mieux encore, Alexis IV Grand Comnene (1412-1429), effectivement fils 
de Manuel III, le successeur immediat d' Alexis III. 

Toutefois, l 'hypothese selon laquelle le manuscrit put etre donne a 
l' eglise par un empereur de Trebizonde ne permet pas de rendre compte 
au mieux de tous Ies faits connus de l'histoire du codex. En effet, au 
debut du xve siecle encore, I' Acathiste se trouvait sans doute encore au 
monastere tân Hodegân, ou le scribe Mathieu en executa une copie, le 
Paris. gr. 12. Une seconde, l'Escorial 19 (R-1-19), fut realisee au toumant 
des XVe et XVIe siecles7

. Si l'on admet que ces copies furent effectuees a 
partir du modele moscovite et que Ies calligraphes continuaient a copier le 
meme exemplaire, il faut ou bien que le livre soit reste dans ce monastere 
jusqu'au debut du XVIe siecle, ou bien que Mathieu ait ete emprunter le 
manuscrit de I' Acathiste de la Chrysopege. La copie de l 'Escorial regie en 
partie le dilemme car le monastere tân Hodegân, fut selon Ies specialistes 
detruit en 1467, lorsque Ies Ottomans entreprirent Ies travaux de 
construction du nouveau palais du sultan Mehmet II sur son 

6 Apropos d'un autre manuscrit lie au nom de l'empereur Alexis III Grand Comnene, 
apporte en Russie plus tot cf. : B.r. 4ettuoea, l1epycarrnMcK11J:i npoToc11ttKe1rn raep1111n 
11 ero OKpy:>KeH11e: MaTep11anbI K 113Y'!eHl1JO rpeqecKHX rpaMOT 06 HKOHe BnaxepHCKOH 
EoroMaTep11, dans Palaeoslavica, 2007, t. XV (1), p. 94-97, 105-107. 
7 T. Velmans, Une illustration inedite de I' Acathiste et l'iconographie des hyrnnes 
liturgiques â Byzance, dans Cahiers archeologiques, 1972, t. 22, p. 131-165 (mais avec 
une datation erronee); l1.IT. MoKpeuoea, M.M. HayMoea, B.H. K11peeea, 
3.H. Ao6pbIHHHa, o.II. <l>OHKH'I, Mamepuanbl, p. 187. 
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emplacement8
. Vers 1500 donc, lorsque fut effectuee la copie espagnole, 

le manuscrit, avec le reste de la bibliotheque du couvent, devait deja se 
trouver dans un autre endroit. 

L'hypothese selon laquelle le manuscrit quitta Constantinople peut 
s'appuyer, sans que l'on puisse toutefois conclure de fa9on categorique, 
sur certaines observations faites de T. Velmans. Cette demiere (qui 
considere pourtant que l 'Acathiste de Moscou est une reproduction du 
manuscrit de l'Escorial et non l'inverse 9 ) a souligne que certaines 
particularites de la decoration du manuscrit de l 'Escorial trahissent 
l'influence que l'art occidental exer9ait sur ses concepteurs. Selon elle, ii 
n'est pas exclu que la cofie ait meme ete executee a Venise, dans le 
milieu des emigres grecs1 

• Toutefois, l'execution ulterieure de la copie 
du manuscrit de l'Escorial sur celui de Moscou, amene a reformuler le 
probleme de la localisation de ce demier vers 1500. A l'epoque de la 
redaction de la lettre des epitropes, non seulement le celebre monastere 
tân Hodegân etait detruit, mais egalement la Theotokos Chrysopege ou, si 
l'on en croit la supplique, le livre etait conserve. Selon le R.P. R. Janin, 
cette eglise n'avait jamais ete restauree apres l'incendie du 1660 dont 
parle notre lettre11

. 

Un autre point problematique quant au sort de ce manuscrit qui est 
sense ne jamais avoir quitte l'eglise constantinopolitaine de Galata, 
apparaît lorsqu 'on evoque quelques fragments de textes trouves a 
I' occasion de la restauration de sa reliure. Les feuilles qui servaient a la 
renforcer conservent Ies extraits de textes latins datant du xvr siecle. 
Ceux-ci traitent des campagnes militaires du voîvode moldave Pierre 
Rareş (1527-1538, 1541-1546) en Transylvanie en 1529. Cette decouverte 
a permis aux specialistes de supposer (( qu' au xvre siecle le codex se 
trouvait probablement en Transylvanie (Moldavie ?) et fut relie a neuf »12

• 

8 R. Janin, La geographie ecc/esiastique de l 'Empire Byzantin. Premiere partie. Le siege 
de Constantinople et le Patriarcat cecumenique, t. III. Les eglises et Ies monasteres, Paris, 
1969, 2• ed, p. 203. 
9 T. Velmans, Une illustration inedite de l'Acathiste, p. 134-138. 
10 Eadem, Deux manuscrits enlumines inedits et Ies influences reciproques entre 
Byzance et l'ltalie au XIV0 siecle, dans Cahiers archeologiques, 1970, t. 20, p. 230-233. 
11 R. Janin, op. cit„ p. 242. 
12 11.Il. MoKpeuoaa, M.M. HayMoaa, B.H. KHpeeaa, 3.H. ,ZJ;o6pbIHHHa, 6.n. <l>oHKH'I, 
Mamepuanb1, p. 188. Le texte des fragments trouves lors de la restaur~tion sur Ies foi. Ilv, 
Illv, 80: B.H. MaJIOB, TeKCT naTHHCKHX JanHcew Ha 6yMa)l{HbIX MaKynaTYPHbIX nHcTax, 
no.uKneeHHbIX K o6opoTHbIM crnpoHaM KpbIWeK nepenneTa, dans lbid„ p. 192-193. Cf. 
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Mais comment peut-on accorder Ies informations de la lettre qui 
accompagna a Moscou le manuscrit, avec Ies conclusions de l'analyse 
codicologique et la decouverte des fragments de chroniques roumaines 
dans la reliure ? Resoudre ces contradictions et poursuivre la recherche 
sur le celebre codex necessite en realite le souci de cemer au mieux Ies 
origines de la lettre grecque elle-meme. Meme si, a 1' evidence, une partie 
de l'histoire racontee par Ies epitropes ne correspond pas a la realite, ce 
furent bien Ies auteurs de la lettre qui etaient Ies demiers proprietaires du 
livre avant son arrivee en Russie. Ils devaient donc en savoir plus que 
quiconque sur sa provenance. Comment donc ce manuscrit si remarquable, 
digne de constituer une offrande imperiale â une eglise, puis un present 
pour le puissant souverain russe, arriva-t-il entre leurs mains ? 

2. Le scribe de la lettre des epitropes de l'eglise de la 
Theotokos Chrysopege 

Les recherches entreprises dans Ies fonds des documents grecs de 
RGADA ont revele que la lettre des deux epitropes de l'eglise de la 
Theotokos Chrysopege n'est un autographe d'aucun des deux signataires, 
Jean, fils de Paleologue, et Alexandre Laskaraki. En effet, Ies deux 
signatures furent tracees par la meme main que le corps du document et la 
lettre fut en realite redigee par I 'un des scribes Ies plus actifs dans la 
redaction des documents grecs envoyes â Moscou dans Ies annees 40-60 
du xvrie siecle. Une liste aussi exhaustive que possible des lettres tracees 
de sa main, qui se trouvent dans le fonds n° 52 de RGADA et dans la 
collection de la Bibliotheque synodale (actuellement au Musee historique 
d'Etat), a ete etablie. Elle permet de proposer quelques observations et 
constatations â propos de la provenance de cette correspondance et 
quelques remarques susceptibles d'aider ă. l'identification du scribe. 

Liste chronologique preliminaire des lettres grecques redigees ou signees 
par (( le scribe de la lettre des epitropes » : 

1. RGADA, f. 52-2, n° 168. 15 mai 1640. Lettre du kathigoumene 
Neophyte et des freres du monastere de Saint-Nicolas de la metropole 

sur Ies evenements dont parlent Ies fragments : Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI 
publicate de Ion Bogdan, ediţie revăzută şi completată de P.P. Panaitescu, Bucureşti, 
1959, p. 82-83. Sur Ies campagnes de Li29 : D.I. Mureşan, Rever Byzance. Le dessein 
du prince Pierre Rareş de Moldavie pour liberer Constantinople, dans Etudes byzantines 
et post-byzantines, 2001, t. 4, p. 207-265. 
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d' Andrinople, adressee au tsar Mikhail Fedorovic, exprimant leur 
gratitude pour l'aumone envoyee et sollicitant une charte de privilege. 

L'aumone du tsar (ustensiles ecclesiastiques, vetements liturgiques 
et une somme d'argent) a ete re9ue a Moscou par l'archimandrite 
Gregoire et le grec Constantin Ostafiev. Arrives a l'automne 1639, ils 
etaient porteurs de lettres ecrites par les freres du couvent et par les 
patriarches de Constantinople et de Jerusalem 13

• La signature apposee sur 
la lettre appartient, probablement, a la main du scribe du texte. 

2. RGADA, f. 52-2, n° 188. Septembre 1642, indiction 11. Lettre 
(imitation) du patriarche de Constantinople Parthene Ier adressee au tsar 
Mikhail Fedorovic et envoyee (probablement) par l'intermectiaire du grec 
Theodose Protopopov, fils du nomophylax de la Grande Eglise Eustathe, 
pour requerir une subvention14

. 

Un filigrane identique (type « ancre inscrite dans un cercle » : 
V. Mosin, Anchor Watermarks, Amsterdam, 1973 (Monumenta Chartae 
papyraceae, vol. 13), n° 1262-1263, 1271) est visible sur la lettre, redigee 
par le meme scribe : 

• ROADA, f. 52-2, n° 629 (1662). Lettre du kathigoumene Daniel et des freres du 
monastere de Saint-Nicolas â Norasi de l'archeveche de Pâgâniani, adressee au 

13 Sur l'arrivee des envoyes de la communaute du monastere de Saint-Nicolas: ROADA, 
f. 52-1, n° 5 (novembre 1639, attribue par l'inventaire â l'annee 1640), foi. 1-10 
(traductions des lettres apportees par l'archimandrite Oregoire); n° 7 (03.01.1640). 
Constantin Ostafiev (Eustafiev) a ete congedie en fevrier (n° 7, foi. 45); ainsi, jusqu'en 
mai, quand la lettre a ete redigee, ii put reussir â revenir et â confier (( l 'aumâne )) du tsar 
aux moines. Plus de details sur le document: B.r. qeHuoea, lheecrne o Jlecmtue ce. 
H11Komut M11pn11K11H:cKoro e rpaMOTe 6paT1111 H11KOJ1bCKoro MOHaCTbtpn fp11Jil1UbI 1648 
r., dans C6opHUK MamepuQJI06 Hay'lHOU KOH</JepeH1ţuu. K111IJ11Hee, 2008. Sous presse. 
14 La lettre, se Ion la notice au verso, a ete traduite le 4 a vrii 7151, i.e. 1643. 
Probablement, elle fut preparee apres la visite malheureuse de Theodose Protopopov en 
Russie en 1642 : venu â Poutivl avec Ies lettres du patriarche de Constantinople Parthene 
1°', et du patriarche de Jerusalem Theophane, qu'il ne voulut pas montrer aux autorites 
russes, le voyageur ne fut pas autorise â continuer son chemin jusqu'â Moscou et faillit 
« mettre en pieces avec un sabre » Ies representants de l'adrninistration locale et meme 
Ies streliy. Cf.: ROADA, f. 52-1, n°23 (18.04.1642), foi. 1-11. Sur l'arrivee de 
Theodose au debut de l'annee 1643, il n'y a pas d'inforrnations precises, mais ii n'est 
pas exclu que la lettre ait ete presentee au Bureau des ambassadeurs par une autre 
personne et traduite. 
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tsar Alexis Mikhailovit et envoyee par l'intermediaire de l'archimandrite 
Parthene, pour requerir une subvention pour le couvent, cf. infra 15

• 

3. RGADA, f. 52-2, n° 224. [1644]. Lettre du kathigoumene 
Daniel et des freres du monastere de Saints-Constantin-et-Helene sur l'île 
d' Andros, adressee au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee par 
l' intermediaire de I' ex-archeveque d' Andros Macaire 16

, pour requerir une 
subvention pour le couvent. 

Le texte et la signature sont ecrits par la meme main. 

4. RGADA, f. 52-2, n° 281. 31juillet1647. Lettre du clerge de la 
metropole de Caffa adressee au tsar Alexis Mikhailovic pour requerir une 
subvention. 111. 2. 

5. RGADA, f. 52-2, n° 282. 31 juillet 164 7. Lettre du clerge de la 
metropole de Caffa adressee au patriarche de Moscou Joasaph pour 
requerir une subvention. 

Les signatures du clerge de la metropole sur Ies deux documents, 
n° 281-282, sont ecrites avec une encre identique a celle du texte. Une 
partie d' entre elles est certainement redigee par le seri he du corps des 
lettres. La lettrine du n° 281 est tres proche de quelques autres lettrines 
observables sur Ies documents du meme scribe, par exemple: RGADA, f. 
52-2, n° 288, 336, 405, 410, 607 (cf. infra). Les filigranes des lettres n° 
281-282 (type aux « trois croissants »[Variante: A. Velkov, St. Andreev, 
Filigranes dans Ies documents Ottomans. I. Trois croissants, Sofia, 1983, 
n° 87 (1645). Cf. : Jbid., n° 143]), se retrouvent sur quelques autres 
documents: 
• RGADA, f. 52-2, n° 290 (Janvier 1648). Lettre des freres du monastere de Saint

Jean-Prodrome sur le Mont Menecee adressee au tsar Alexis Mikhailovi~, cf. infra. 
• RGADA, f. 52-2, n° 292 (Mars 1648). Imitation d'une lettre du patriarche de 

IS Sur Ies filigranes des documents grecs des annees 40-50 du xvn• siecle: 
B.f. 4ettuoaa, <l>HJrnrpattoae.uettHe B HJ)"{eHHH rpeqecKHx .uoKyMeHTOB XVII a., dans 
Hcmopuo2pa</JW1, ucmo'IHUK06eâeHue, ucmopWI Poccuu X-XX 66. C6. cmameu 6 l/ecmb 
C.H. Kucmepe6a, Moscou ; Saint-Petersbourg, 2008, p. 239. 
16 Sur l'archeveque d'Andros, Macaire (1626-1630): t..IT. ITaaxaA.11c:;, 'Avaypa<fri'l 
XPOVOAOYLKÎ] TWV ci.TIC XptaTOU apxu:paTEUUclVTWV EV T'fl VÎ]a41 "Av8p41, dans ecoA.orla, 
1926, t. 4, p. 250-252. Les raisons pour lesquelles ii quitta son siege restent inconnues. 
Son successeur fut Cyril (1630-1652). Plus tard, en automne 1647, Macaire vint de 
nouveau en Russie: RGADA, f. 52-1, n° 3 (15.10.1647, attribue par l'inventaire â 
l'annee 1648). 
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Constantinople loannice II adressee au tsar Alexis Mikhailovic. Le scribe est 
identifie a l'archimandrite de l'Eglise d' Alexandrie Barthelemy 17

• 

• RGADA, f. 52-2, n° 305 (Aofit 1648, indiction 1). Imitation d'une lettre du 
patriarche de Constantinople Ioannice II, adressee au tsar Alexis Mikhailovic et 
envoyee avec le Grec Georges pour requerir une subvention. Redigee par le « scribe 
des imitations des lettres des patriarches de Constantinople » 18

. 

• RGADA, f. 52-2, n° 324 (1648). Lettre de l'higoumene Melece et des freres du 
monastere de l'Assomption a Philippopolis (Plovdiv), adressee au tsar Alexis 
Mikhailovic et envoyee avec l'archimandrite Constantin. Le scribe est identifie a 
l'archimandrite de l'Eglise d'Alexandrie Barthelemy. 

• RGADA, f. 52-2, n° 387 (Juin 1651). Lettre de l'higoumene Leontios et des freres 
du monastere de Saint-Elie de la metropole de Ioannina, adressee au tsar Alexis 
Mikhailovic et envoyee avec l'archimandrite Nectaire, pour requerir une subvention. 

• RGADA, f. 52-2, n° 438 (1652). Lettre (irnitation ?) du patriarche d'Alexandrie 
loannice, adressee au tsar Alexis Mikhailovic pour requerir une subvention en 
faveur d'un Grec nomme Constantin, fils d' Andree. 

6. RGADA, f. 52-2, n° 288. 1647. Lettre du kathigoumene 
Cyprien et des freres du monastere Saint-Nicolas de la metropole de 
Larissa, adressee au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee avec 
1' archimandrite Daniel, pour requerir une subvention. 

Le texte et la signature sont ecrits par la meme main. 

7. La meme main que celle qui redigea la lettre des epitropes de 
1' eglise de la Theotokos Chrysopege apposa la signature sur la lettre 
RGADA, f. 52-2, n° 290. Janvier 1648. Lettre du kathigoumene Parthene 
et des freres du monastere de Saint-Jean-Prodrome sur le Mont Menecee 
(Serres), adressee au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee avec l'ex
metropolite de Naupacte et Arta (et ancien metropolite de Serres) 
Galaktion, pour requerir une subvention et pour informer d 'un don offert 
au tsar, un reliquaire recelant une parcelle de la Vraie Croix. Ill. 4. 

Le corps du texte de la lettre ecrite au nom de la communaute de 
ce celebre couvent 19 est redige par un scribe qui travaillait selon Ies 

17 L' identification du scribe avec I' archimandrite d' Alexandrie Barthelemy est confirmee 
par la comparaison avec la lettre RGADA, f. 52-2, n° 498 (01.11.1653, lettre d'avis de 
l'archimandrite Barthelemy). La liste provisoire de ses autographes : B.r. 4eHuoea, 
<l>IDrnrpaHoeeJJ.emte e myqemrn rpeqecKHX JJ.OK}'MeHTOB XVII e., p. 217. 
18 Sur ce scribe : B.r. 4eHuoea, <l>HJrnrpaHoeeJJ.eHHe e H3yqeHHH rpeqecKHX 
JJ.OKYMeHTOB XVII B., p. 198. 
19 A. Guillou, Les archives de Saint Jean-Prodrome sur le mont Menecee, Paris, 1955, 
p. 163-176. 
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canons traditionnels de la fameuse « ecole de Buzău» (cf. infra). Le 
meme calligraphe a redige, probablement en Moldavie, deux autres 
lettres20 au nom de monasteres differents, envoyees en Russie quelques 
annees plus tard : 

• RGADA, f. 52-2, n° 590 (9 mai 1658). Lettre du kathigoumene Zakheos et des 
freres du monastere d'Hosios Loukas, adressee au tsar Alexis Mikhailovic et 
envoyee par l'intermediaire de l'archimandrite Ezechiel. 

• RGADA, f. 52-2, n° 593 (30 mai 1658). Lettre du kathigoumene Joachim et des 
freres du monastere Saint-Nicolas de Galaţi, adressee au tsar Alexis 
Mikhailovic et envoyee avec l'archimandrite Gerasimos. 

La signature sur la lettre de janvier 1648 (RGADA, f. 52-2, n° 290) 
a ete sans doute ajoutee par « le scribe de la lettre des epitropes ». Sur 
l'identite des filigranes voir supra. Le message de la communaute de 
Saint-Jean-Prodrome parvint a Moscou par l'intermediaire de l'ex
metropolite Galaktion (plusieurs annees durant superieur de ce meme 
couvent 21

) qui apporta en meme temps quelques autres missives, y 
compris une de l'ex-patriarche Athanase (II) Patelare, redigee par ce 
prelat, alors en exil a Galaţi, sur la demande du meme Galaktion : « ... et ii 
m' a supplie de lui donner une lettre de recommandation pour son saint 
couvent du venerable et illustre Prophete et Precurseur et Baptiste du 
Seigneur, Jean, qui se trouve dans la region de Serres, fonde par le pieux 
et irepique roi serbe Stephane, gendre d' Andronic Paleologue. Nous 
sommes au courant du fait que les freres du saint couvent ont du mettre en 
gage entre les mains des impies tous Ies ustensiles liturgiques et que le 
monastere tombe en ruine, devaste a cause des troupes turques qui passent 
par la pour aller en Moree et dans l 'île de Crete, en causant aux freres 

20 Sur Ies lettres et leur ecriture : V.G. Tchentsova, Les documents grecs du XVII0 siecle : 
pieces authentiques et pieces fausses. 2. Le monastere d'Hosios Loukas de Stiris en 
Phocide et le monastere de Saint-Nicolas a Galatz dans Ies annees 50 du XVII0 siecle, 
dans Orienta/ia Christiana Periodica, 2005, voi. 71, fasc. 1, p. 125-149, ill. 5, 9. 
21 A. Guillou, Les archives de Saint Jean-Prodrome, p. 15 ; L,.A. TlaaxaA.l811c;, 
6.. L,TpclTT)c;, EK8. e. Z~a11c;, Ta µovarrnjpw Tijt; MaK€8ov[at;, Thessalonique, 1996, t. 1, 
p. 255 ; P. Odorico, Conseils et memoires de Synadinos, pretre de Serres en Macedoine 
(XV!f siecle), avec la collaboration de S. Asdrachas, T. Karanastassis, K. Kostis, S. 
Petmezas, Paris, 1996, p. 152-153, 154-155; P. Odorico, Le Codex B du monastere 
Saint-Jean-Prodrome (Serres). XV-XIX' siecles. Paris, 1998, p. 127-129 (n° 40); 
p. 134-135 (n° 44) etc. ; X. BoupouT(t811c;, KaTciA.oyoc; 11rouµ€vwv IE-pcic; MoviJc; TLµiou 
Tlpo8p6µou L,t:ppwv, dans L,t:ppaLKa 'AvciA.t:KTa, Serres, 2002, t. 3 (2001), p. 156, 160, 
179-180. 
Cf. : Năsturel P. Ş., Înşiruiri istorice, Aalborg-Danemarca, 2000, p. 123 (non vidi). 
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d'enormes dommages et [les soumettant au] supplice. C'est pour ceci que 
nous vous prions [de les remunerer] » 22

• Les lettres apportees par 
Galaktion refletaient (en tout cas dans une certaine mesure) la situation 
effective dans laquelle le monastere se trouvait a l' epoque. Vers 1650, le 
couvent etait reellement en danger d'abandon, mais ce fut surtout le rival 
de Galaktion, le metropolite de Serres Daniel, qui tenta d' ameliorer les 
conditions materielles du monastere accable de dettes23

. L'ex-metropolite 
Galaktion, de son cote, visait a accumuler les ressources necessaires a la 
reconquete de son siege de Serres, etant oppose a la communaute du 
couvent de Saint-Jean-Prodrome et au metropolite Daniel. 

L'intervention d' Athanase Patelare en faveur du celebre monastere 
du mont Menecee aupres du tsar russe, laisse entrevoir les liens qui 
existaient entre Galaktion et l'ex-patriarche installe en Moldavie. En outre, 
la signature du kathigoumene Parthene sur la lettre des freres du 
monastere de Saint-Jean-Prodrome est redigee de la meme main que celle 
observable sur deux missives apportees a Moscou en 1653 par les 
compagnons de chemin d' Athanase Patelare. L'ecriture des signatures 
apposees sur ces deux documents et du corps du texte de l 'une d' elle peut 
etre identifiee avec celle du « scribe de la lettre des epitropes )) : 

• RGADA, f. 52-2, n° 447 (25 avril 1652?). Lettre du kathigoumene Macaire et 
des freres du monastere de Notre-Dame Tflc;' AKpWTTJptavf]c; en Crete. 

• RGADA, f. 52-2, n° 605 (decembre [1653?]). Lettre du kathigoumene Parthene 
et des freres du monastere de I' Assomption de Kastritsa. 

Le corps de cette seconde missive fut ecrit integralement par « le 
scribe de la lettre des epitropes » (cf. infra). Ces deux lettres apportees par 
la suite d'Athanase Patelare avaient ete redigees en Moldavie 24

. Les 
filigranes de la lettre n° 447 (type approximatif « agneau pascal» sans 
signes complementaires [«mont »+ « ancre »] : E. Heawood, Watermarks 
mainly of the l 7th and l Bth centuries, Hilversum, 1950, n° 2838) sont 

22 RGADA, f. 52-1, n° 36 (03.08.1648), foi. 28-29 (mai 1648). 
23 A. Guillou, Les archives de Saint Jean-Prodrome, p. 13; P. Odorico, le Codex B, p. 
128. Cf.: Năsturel P. Ş„ Înşiruiri istorice, p. 121 (non vidi). 
24 V. Tchentsova, Les documents grecs du XVIIe siecle: pieces authentiques et pieces 
fausses. 1. L'ex-patriarche recumenique Athanase Patelare â Moscou en 1653, dans 
Orienta/ia Christiana Periodica, 2002, voi. 68, fasc. 2, p. 335-374 ; B.r. lJ:ettuoea, TpH 
rpet:teCKMe rpaMOTbI c noMeTaMM 6hIBIDero ecenettcKoro naTpHapxa A<t>attacMH II 
TiaTenapa M 11crnpm1 MX .nocrneKM e MocKey, dans 0'1epKu </JeoiJaJlbHOU Poccuu, t. 7, 
Moscou, 2003, p. 164-187. 
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identiques a ceux d'un autre document, ecrit par« le scribe de la lettre des 
epitropes »: 

8. RGADA, f. 52-2, n° 301. 15 mai 1648. Lettre du kathigoumene 
Parthene et des freres du monastere Saint-Nicolas de l'archeveche de 
P6g6niani, adressee au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee avec 
1' archimandrite Gabriel pour requerir une subvention. 

Le texte et la signature sont ecrits de la meme main. Une 
empreinte de cachet (diametre 37 mm) place au milieu de la partie 
superieure, porte l'effigie de Saint Nicolas flanquee de part et d'autre 
d'une inscription composant le nomen sacrum: O ArIOL NIKOAAOL. A 
la circonference court une seconde inscription : + BOY AOTI PION THL 
MONHL TOY Ari OY NI KOAAOY LTO NOP ALI LTHNM rrorONI ANI . 
Une lettre M superflue dans la legende du cachet, mais bien visible avant 
le mot « P6g6niani », a ete grattee, probablement pour la faire disparaître. 
La meme empreinte est observable sur un autre document : 

• RGADA, f. 52-2, n° 629. 25 avril (1662). Lettre des freres du monastere Saint
Nicolas de Norasi. 

Les caracteristiques stylistiques des empreintes visibles sur Ies deux 
documents suivants laissent a penser que Ies cachets fiJrent executes par 
1' artisan qui grava le cachet dont 1' empreinte est visible sur Ies lettres n° 
301 et 629: 

• RGADA, f. 52-2, n° 334. 25 mars 1649. Lettre des freres du monastere Saint
Nicolas de Thebes (cf. infra). 

• RGADA, f. 52-2, n° 696 (9 mai 1696). Lettre de la communaute du monastere 
de Theogephyrou (dans la traduction rus se « appele du Saint Pont ») de la 
metropole de Ioannina, adressee ă Pierre le Grand. Bien que nettement plus 
tardif, ce document provient probablement du lieu ou travailla notre « scribe de 
la lettre des epitropes »25

• 

25 Si cette supposition est juste, il est possible que la lettre RGADA, f. 52-2, n° 706 
( 1700, lettre du monastere de la Theotokos Dourakhanes [ t.oupaxciVTJI'.;", dans le texte 
Theotokos NrovpxaVTJ6rrwa] de la metropole de loannina) ait ete ecrite egalement dans 
le meme endroit que la lettre n° 696. Le cachet dont l'empreinte apparaît sur la lettre du 
monastere connu sous le vocable de l' Assornption (~rr. KoKKLVTJI'.;", Td µova<7n]pta rijt; 
'EM.doot;, Athenes, 1999, p. 8-9), appartient au monastere de la Nativite de la Vierge. 
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·"' 
Empreintes des cachets sur Ies lettres : RGADA, f. 52-2, n° 301, 334, 629, 

696. 

9. Signature sur une lettre (ecrite par un autre scribe): RGADA, f. 
52-2, n° 334. 25. mars 1649. Lettre du kathigoumene Joachim et des freres 
du monastere de Saint-Nicolas ă. Thebes adressee au tsar Alexis 
Mikhailovic et envoyee avec l' archimandrite Porphyre pour requerir une 
subvention. 

De nouveau le filigrane permet de lier ce document ă. huit autres. 
La lettre du kathigoumene Joachim est redigee sur un papier presentant le 
type «mont avec la lettre F (surmontee d'une croix?) placee dans un ecu 
d'une configuration complexe» (Heawood, n° 2616 : 1638). Ce filigrane 
est identique ă. ceux des documents suivants : 

• RGADA, f. 52-2, n° 336 (18-20 [?] avril 1649). Lettre du kathigoumene 
Calliste et des freres du monastere de l 'Annonciation sur le Mont Sosinou, 
redigee par ((le scribe de la lettre des epitropes)) (cf. infra) 

• RGADA, f. 52-2, n° 403 (aoilt 1651). Irnitation d'une lettre du patriarche de 
Constantinople Ioannice II redigee par le « scribe des irnitations des lettres des 
patriarches de Constantinople ». 

• RGADA, f. 52-2, n° 405 (1651). Lettre du kathigoumene Joseph et des freres 
du monastere de Philothee sur le Mont Athos redigee par « le scribe de la lettre 
des epitropes)) ( cf. infra). 

• RGADA, f. 52-2, n° 408 (septembre 1651 , indiction 4 [sic !] â la place de 5). 
Irnitation d'une lettre du patriarche de Constantinople loannice II relative aux 
reliques de saint Mercure, redigee par le « scribe des irnitations des lettres des 
patriarches de Constantinople ». 

• RGADA, f. 52-2, n° 450 (10 mai 1652). Lettre des freres du monastere de 
Vatopedi redigee par le scribe Nicolas Armeriotes de Ioannina26

. 

26 Attribuee au scribe par comparaison avec !'exemple de son ecriture publiee dans: 
C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti, 1909, t. 1, n° 339 (ms. 264), p . 
181, pl. VII (p. 930r) . Cf.: A„IToAl.TT)c,;, M. ITof..tTT], Bt~f..toypci<j>ot 17ou-18ou alwva. 
LuvonnKÎ) KaTaypa<j>Î) dans Llâ do rov lrnoptKov Kai rraA.awypa</JtKov dpxdov 
( 1988-1992), 1994, t: 6, p . 580. Certaines donnees provisoires sur Ies lettres des aichives 
de Moscou redigees par la main de ce scribe sont reunies dans B.r. 1-lettuosa, 
<I>JUrnrpattose.11.ettHe B H3y<JeHHH rpe<JeCKHX .11.oKyMeHTOB XVII B„ p. 201. 
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• RGADA, f. 52-2, n° 458 (15 aout 1652). Lettre du kathigoumene Dionysios et 
des freres du monastere de l 'Assomption de Giromeri, redigee par « le scribe de 
la lettre des epitropes)) (cf. infra). 

• RGADA, f. 52-2, n° 464 (5 octobre 1652). Lettre du kathigoumene Nicephore 
et des freres du monastere de Saint-Theodore-Tyron des Meteores 
(l'identification des filigranes est hypothetique27

). 

• RGADA, f. 52-2, n° 605 (Decembre [1653 ?]). Lettre du kathigoumene 
Parthene et des freres du monastere de 1 'Assomption â Kastritsa, redigee par 
((le scribe de la lettre des epitropes)) (cf. infra). 

Sur la lettre du kathigoumene Joachim et des freres du monastere de 
Saint-Nicolas a Thebes (RGADA, f. 52-2, n° 334), on peut observer 
l'empreinte d'un cachet (diametre 37 mm) sur le foi. 1, au milieu de la 
partie superieure de la page. II presente l'effigie de Saint Nicolas identifie 
par le nomen sacrum O Ari OL NI KOAAOL. On retrouve egalement une 
inscription circulaire : t BOI AOTI PION TOI Ari Ol NI KOAAOI 
TTAILION 8HBON PALTAMITEL. De nouveau, l'examen de la 
documentation moscovite permet de reperer d'autres documents portant le 
meme element d, authentification et rediges par le meme scribe ( cf. supra, 
doc. n° 301). 

10. RGADA, f. 52-2, n° 336. 18/20? avril 1649. Lettre du 
kathigoumene Calliste et des freres du monastere de l' Annonciation sur le 
Mont Sosinou, adressee au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee avec 
l'archimandrite Joasaph pour requerir une subvention. Ill. 3. 

Le texte et la signature sont ecrits par la meme main. Sur l'identite 
des filigranes cf. Ies commentaires pour le document precedent, n° 334. 

11. RGADA, f. 52-2, n° 405. 1651. Lettre du kathigoumene 
Joseph et des freres du monastere de Philothee au Mont Athos, adressee 
au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee avec l'archimandrite Gregoire pour 
requerir une subvention. 

Le texte et la signature sont ecrits de la meme main. Sur Ies 
filigranes du document cf. supra, n° 334). 

27 Sur Ies ongmes de cette lettre: s.r. 4eHuoea, CTHceu HHKonaH c Po.noca H 
apxHMaH.npHT 11aKoe c Menoca : o HeKoTopbIX .noKyMeHrnx, OTHOCllIUHXCll K 
npe6b1eaHmo naTPHapxa MaKapHll AttrnoxHHCKoro e PoccHH e 1654-1656 rr., dans 
0'1epKu </JeodanbHOu Poccuu, 2008. Sous presse. 
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12. RGADA, f. 52-2, n° 410. Septembre (?) 1651. Lettre du 
kathigoumene Parthene et des freres du monastere des Saints-Archanges 
de l' archeveche de Proikonnesos, adressee au tsar Alexis Mikhailovic et 
envoyee avec l' archimandrite Daniel pour requerir une subvention28

• 

Des filigranes identiques ( « trois croissants » + contremarque au « 
trefle » accompagnee des lettres AC ; type : BeJIKOB, Att.upeee, n° 67-67 A) 
existent sur les dix documents suivants : 

• RGADA, f. 52-2, n° 232 (25 avril 1645). Lettre des patriarches Nicephore 
d' Alexandrie et Paîsios de Jerusalem redigee par le scribe Nicolas Armeriotes. 

• RGADA, f. 52-2, n° 326 (1648). Lettre des freres du monastere de Saint
Athanase-d' Alexandrie a Kastoria. 

• RGADA, f. 52-2, n° 384 Uanvier 1651 ). Lettre du metropolite de Naupacte et 
Arta Gabriel Vlasios avec sa signature autographe. 

• RGADA, f. 52-2, n° 393 (6 avril 1651). Imitation d'une lettre du patriarche de 
Jerusalem, Paîsios, adressee au tsar Alexis Mikailovit et envoyee avec 
l'archimandrite du monastere de la Pr6sentation-de-la Vierge-au-Temple de 
l'eparchie de Dryinopolis, Euthyme. 

• RGADA, f. 52-2, n° 394 (6 avril 1651). Lettre de l'higoumene Euthyme et des 
freres du monastere de la Presentation-de-la Vierge-au-Temple de l'eparchie de 
Dryinopolis29

. 

• RGADA, f. 52-2, n° 489 (15 mars 1653). Lettre du patriarche Macaire 
d' Antioche redigee par le scribe Dionysios, hieromoine du Saint-Sepulcre30

• 

• RGADA, f. 52-2, n° 559 (octobre 1656). Lettre du patriarche Macaire 
d 'Antioche rCdigee par le protosyncelle du patriarcat d' Antioche DanieI3 1

. 

• RGADA, f. 52-2, n° 562 ( octobre 1656). Lettre du patriarche Macaire 
d' Antioche redigee par « le scribe de la lettre des epitropes ». 

• RGADA, f. 52-2, n° 561 (Octobre 1656). Lettre du patriarche Macaire 
d 'Antioche redigee par « le SC!"Îbe de la lettre des epitropes ». 

• RGADA, f. 52-2, n° 565 (1 novembre 1656). Lettre du patriarche Macaire 

28 Sur la lettre et sa provenance de Moldavie (de Iaşi?): B.f. 4ettuoea, l1epycanHMCKHH 
npOTOCHHKeJIJI faBpHHJI, p. 67-68. 
29 Sur trois lettres precedentes redigees par le meme scribe, voir pour plus de details : 
B.r. 4ettuoea, <l>H1111rpattoee)lett11e e HJyqeHHH rpeqecKHX JlOKyMeHTOB XVII e., p. 221. 
30 Plus tard, Dionysios est devenu protosyncelle du patriarcat de Jerusalem : Eadem. 
fpeqecKHe rpaMOTbI aHTHOXHHCKoro naTPHapxa MaKapID! 50-x rr. XVII e. HJ co6paHIDI 
Pocc11AcKoro rocyJlapcTBeHHoro apxwea JlpeeHHX aKToe, dans Mcmopu'lecKue 
mpaOUl,ţUU pyCCKO-CUpUUCKUX K)'J/bmypHblX U OyXOBHblX CBR3eU: MUCCUR QHfflUOXUUCK020 
nampuapxa MaKapUR u OHeBHUKU apxuouaKoHa IlaBJ1a ÂllenncK020. IV 'lmeHUR n<lMRmu 
npo</J. H.<P. Kanmepeea. Moscou, 2006, p. 44-45, 55. 
3 Identifice par comparaison avec la signature apposee par le protosyncelle du patriarcat 
d'Antioche, le hieromoine Daniel: RGADA, f. 52-1, n° 19 (1657), fol. 7 (l. 1-2), fol. 7v 
(I. 1-4). Sur Ies autres lettres du protosyncelle Daniel: B.r. 4ettuoea, 
<I>1urnrpattoee.nett11e e HJylfeHHH rpeqecKHX JlOKYMeHTOB XVII e., p. 212-213. 
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d' Antioche redigee par «le scribe des lettres du patriarche Paîsios de 
Jerusalem »32

. 

13. Signature du kathigoumene Macaire apposee par le « scribe de 
la lettre des epitropes » sur une lettre redigee par un autre scribe : 
RGADA, f. 52-2, n° 447. 25 avril 1652 (?). Lettre du kathigoumene 
Macaire et des freres du monastere de Notre-Dame Tilc:' AKpwTTJpLavil~ en 
Crete adressee au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee avec l' archimandrite 
Neophyte pour requerir une subvention. 

La lettre a ete ecrite en Moldavie (cf. supra). Une confirmation 
autographe par Athanase Patelare de la supplique des moines est visible 
sur la marge superieure de la lettre. Le scribe est identique ă. celui du 
document: RGADA, f. 52-2, n° 349. 17 aofit [1652 ?]. Imitation d'une 
lettre du patriarche de Constantinople Paîsios33

. 

14. RGADA, f. 52-2, n° 458. 15 aout 1652. Lettre du 
kathigoumene Dionysios et des freres du monastere de l' Assomption de 
Giromeri adressee au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee avec 
l'archimandrite Parthene pour requerir une subvention. 

Le texte et la signature sont probablement ecrits de la meme main. 
A propos des filigranes cf. supra, RGADA, f. 52-2, n° 334. Une 
empreinte de cachet (diametre 43 mm), place au centre de la partie 
superieure du fol. 1, montre l' effigie de la Vierge tenant l 'Enfant. Deux 
inscriptions identifient les personnages, de part et d'autre de l'icone: 
M(ÎjTTJ)P 8(E)01 et' I (î]aou)L X(pLaT6)L. Une inscription circulaire : + 
L~PAflL THL IITEPAflAL 8EOTOK01 O~HfHTPIAL THL EN 
f!POMEPIOY. 

On retrouve la meme empreinte sur la lettre : RGADA, f. 52-2, n° 
621 (20 mai 1667). Lettre des freres du monastere d' Assomption de 
Giromeri adressee au tsar Alexis Mikhailovic et redigee par le 
protosyncelle du patriarcat de Jerusalem (auparavant hieromoine du Saint
Sepulcre) Dionysios 34

. Ce scribe a redige bon nombre de missives 
grecques envoyees ă. Moscou de la part des freres de divers couvents. Il 

32 B.r. lJeHJ.lOBa, rpelleCKJ1e rpaMOTbl aHTl10XHHCKOro naTp11apxa MaKapm1, p. 45-46, 
51-54, 56. 
33 V. Tchentsova, Les documents grecs du XVIle siecle ... 1. L'ex-patriarche recumenique 
Athanase Patelare, p. 354-360, 367-368 (iii. 1-2). 
34 B.r. lJeHUOBa, rpelleCKl1e rpaMOTbl aHTl10Xl1HCKOro naTp11apxa MaKapm1, p. 44-45, 
55. 
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les redigea certainement dans les metoques du Saint-Sepulcre ă. Iaşi. Ceci 
mene ă. supposer que le sceau appose sur les deux lettres mentionnees se 
trouvait egalement ă. Iaşi, dans l'un des metoques des monasteres grecs35

. 

15. RGADA, f. 52-2, n° 605. Decembre [1652-1653?]. Lettre du 
kathigoumene Parthene et des freres du monastere de l 'Assomption ă. 

Kastritsa adressee au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee avec 
l'archimandrite Dosithee pour requerir une subvention. 

Le texte et la signature sont ecrits de la meme main. Dans la partie 
superieure du document (1. 1-3), on trouve une notice de confirmation de 
la sollicitation de moines de la main d' Athanase Patelare. Cette notice 
confirme que la lettre, bien qu' apportee ă. Moscou seulement en 1661, 
avait ete redigee plus tot (en tout cas, avant la mort de l'ex-patriarche 
survenue en 1654). Elle appartenait donc ă. un groupe de lettres apportees 
par les compagnons de ce prelat en Russie. Tous les lettres de ce groupe 
sont pourvues d'une confirmation similaire, soit grâce ă. une notice 
redigee de la main d' Athanase Patelare, soit grâce ă. une empreinte de son 
cachet, apposee pour certifier la sollicitation (cf. supra)36

• 11 est possible 
de supposer que la lettre fut redigee au meme endroit que les autres 
documents prepares pour la visite d'Athanase Patelare ă. Moscou, c'est-ă.
dire en Moldavie. 

16. RGADA, f. 52-2, n° 556. 30 aout 1656. Lettre du patriarche 
Macaire d' Antioche adressee au tsar Alexis Mikhailovic et sollicitant une 
subvention pour l'archeveque de Leucade et d'Hagia Mauri, Mathieu37

. 

La missive precise qu'ă. son retour de Moscou, le patriarche fut re~u avec 
amabilite par le voîvode moldave Georges Stefan ă. Iaşi. 

La signature du patriarche fut sans doute tracee par l' archidiacre 
Paul d' Alep et la lettre fut certainement redigee ă. Iaşi. 

35 Le sceau est different de celui dont l'empreinte est visible sur une lettre de la 
communaute du monastere de Giromeri, RGADA, f. 52-2, n° 597, egalement ecrite, 
selon toutes probabilites, en Moldavie : V.G. Tchentsova, Les documents grecs du XVIl0 

siecle: pieces authentiques et pieces fausses. 2. Le monastere d'Hosios Loukas„, p. 179-
184, ill. 11. 
36 V.G. Tchentsova, Les documents grecs du XVIl0 siecle„. 1. L'ex-patriarche 
recumenique Athanase Patelare, p. 335-374 ; B.r. llettuosa, Tp11 rpe'ICCKHC rpaMOTbl, p. 
164-187. 
37 Eadem, fpeqecK11e rpaMOTbI attrnox11iicKoro naTP11apxa MaKapm1, p. 47. 
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17. RGADA, f. 52-2, n° 561. Octobre 1656. Lettre du patriarche 
Macaire d' Antioche. adressee au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee avec 
l'ex-metropolite de Thessalonique Theoclete, informant le souverain de 
son arrivee en Moldavie et sollicitant une subvention pour !'ex-prelat. Ill. 5. 

. La signature du patriarche est probablement ecrite par 
l'archidiacre Paul d' Alep. La premiere ligne avec l'intitulation du 
patriarche a ete ajoutee en haut de la page avec une encre differente par le 
hieromoine ( et futur protosyncelle du patriarcat d 'Antioche) Daniel, qui a 
complete de la meme fa9on avec le titre patriarcal trois autres documents : 
RGADA, f. 52-2, n° 562, 570; GIM. Syn. gram. 2290 I Vladimir n° 517. 

18. RGADA, f. 52-2, n° 562. Octobre 1656. Lettre du patriarche 
Macaire d' Antioche adressee au tsar Alexis Mikhailovic et contenant une 
sollicitation pour obtenir une subvention en faveur d'un Grec nomme 
Michel, de Ioannina (dit Mikhail Nikolaev dans Ies documents russes). 

De nouveau la signature du patriarche fut tracee par l'archidiacre 
Paul d' Alep. La premiere ligne, portant l'intitulation du patriarche, a ete 
ajoutee par le hieromoine Daniel (cf. supra). Sur Ies filigranes du 
document cf. supra, commentaire pour la lettre n° 41 O. 

19. RGADA, f. 52-2, n° 570. 1656. Lettre du patriarche Macaire 
d' Antioche adressee au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee avec 
l'archimandrite du monastere de Notre-Dame Pogoniotissa de l'eparchie 
de Bouthrontou et Glykeos (de la metropole de Ioannina), Joachim, pour 
requerir une subvention en faveur du couvent. 

La signature du patriarche est sans doute ecri te par I' archidiacre 
Paul d' Alep. La premiere ligne avec l'intitulation du patriarche est de 
nouveau ajoutee par le hieromoine Daniel (cf. supra). Probablement, un 
autre scribe a ajoute ă. l'encre noire la date dans la I. 36. 

20. GIM. Syn. gram. 2290 I Vladimir n° 51738
. 1656. Lettre du 

patriarche Macaire d' Antioche adressee au patriarche Nikon et envoyee 
avec l'archimandrite du monastere de Notre-Dame Pogoniotissa de 
l'eparchie de Bouthrontou et Glykeos (de la metropole de Ioannina), 
Joachim, pour obtenir une subvention au couvent. 

38 Bna.LJ.HMHp (<l>HJiaH-rponoe), apxHMaH.LJ.pHT, CucmeMamu'lecKoe onucaHue, p. 729; 
I>.JI. <l>OHKlf'f, <l>.D. lloJIRKOB, op. cit., p. 163. 
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Le texte de la lettre est ecrit par « le scribe de la lettre des 
epitropes ». La 1. 1 et la date inscrite sur la 1. 31 sont ecrites par le 
hieromoine Daniel (sur l'identification de l'ecriture cf. supra). Toutes les 
lettres du patriarche Macaire d 'Antioche de cette liste furent ecrites en 
Moldavie apres le retour du hierarque de son voyage en Russie39

. 

21. RGADA, f. 52-2, n° 579. Aoilt [1657] . Lettre du 
kathigoumene Benjamin et des freres du monastere de l' Assomption de 
l'eparchie de Dryinopolis (de la metropole de Ioannina) adressee au 
patriarche Nikon et envoyee avec l'archimandrite Daniel pour requerir 
une subvention et une charte de privilege pour le couvent. Ill. 6. 

Une empreinte de cachet (diametre 44 mm) est visible en haut du 
document, au milieu de la page, avec une representation de l 'Assomption 
et l'inscription circulaire: + H KHMHL:HL: THL: TTANArI AL: 
MONAL:TI PHON ONOMAZOMENON ~PHANO . Les empreintes d'un 
cachet identique sont apposees sur trois autres documents : 

• RGADA, f. 52-2, n° 595 (Decembre 1657). Lettre des freres du monastere de 
l'Assomption de l'eparchie de Cheimara et Delvinos (de la metropole de 
Ioannina), redigee par (( le scribe de la lettre des epitropes », cf. infra. 

• RGADA, f. 52-2, n° 652 (Aofit 1657). Lettre des freres du monastere de 
I' Assomption de I' eparchie de Dryinopolis, redigee par « le scribe de la lettre 
des epitropes », cf. infra. 

• RGADA, f. 52-2, n° 690 (Aofit 1694). Lettre de l'epitrope et des freres du 
monastere de l'Assomption de J'eparchie de Dryinopolis, redigee par un scribe 
dont le style est proche de celui de « l'ecole de Buzău». L'apparition de 
l' empreinte du meme cachet sur un document plus tardif du meme monastere de 
Dryinopolis (RGADA, f. 52-2, n° 690), datant du 1694, prouve que Ies freres du 
monastere continuaient â utiliser ce cachet pour authentifier Jeur lettres et que, 
probablement, ii restait toujours â leur disposition au meme endroit. 

-; .„ " . "'' 1"~A..\l7$ j . i•('(,„„„ . ' -. 
Empreintes des cachets sur les lettres : RGADA, f. 52-2, n° 579, 595, 652, 

690. 

f 39 Sur le sejour du patriarche en Moldavie: B.r. lfoHUOBa, fpe'leCKHe rpaMOTbl 
attrnoxHHCKoro naTPHapxa MaKaplUI, p. 46-48. 
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22. RGADA, f. 52-2, n° 652. Aout [1657]. Lettre du 
kathigoumene Benjamin et des freres du monastere de I' Assomption de 
l'eparchie de Dryinopolis (de la metropole de Ioannina) adressee au tsar 
Alexis Mikhailovic et envoyee avec l'archimandrite Daniel pour requerir 
une subvention. 

Le texte et la signature sont de la meme main. Au sujet des 
empreintes de cachets cf. supra, la lettre n° 579. 

23. RGADA, f. 52-2, n° 595. Decembre [1657?]. Lettre du 
kathigoumene Benjamin et des freres du monastere de I' Assomption de 
l'eparchie de Cheimara et Delvinos (de la metropole de Ioannina), qui se 
trouve au lieu-dit Anoten Stoliou (?), adressee au tsar Alexis Mikhailovic 
et envoyee avec l 'archimandrite Manasse pour requerir une subvention et 
une charte de privilege pour le couvent. 

Le texte et la signature sont de la meme main. La filigrane 
« drapeau » accompagne des lettres TB (type eloigne, presentant des 
lettres differentes : Heawood, n° 1380 : 1636) se retrouve sur trois 
documents: 

• ROADA, f. 52-2, n° 607 (5 septembre 1661). Lettre du kathigoumene Daniel et 
des freres du monastere des Saints-Archanges de l'archeveche de Pogoniani, 
redigee par (( le scribe de la lettre des epitropes », cf. infra. 

• ROADA, f. 52-2, n° 609 (Septembre 1662). Lettre du kathigoumene Daniel et 
des freres du monastere de Saint-Elie de la metropole de Ioannina, redigee par 
(( le scribe de la lettre des epitropes », cf. infra. 

• ROADA, f. 52-2, n° 611 (1662). Lettre des epitropes de l'eglise de la 
Theotokos Chrysopege, Jean Paleologue et Alexandre Laskaraki, redigee par 
(( le scribe de la lettre des epitropes », cf. infra. 

Sur l'empreinte du cachet cf. supra, le document n° 579. Il est curieux 
que le scribe (ou son commanditaire), en tentant d'utiliser pour certifier 
cette lettre le cachet qui avait deja servi pour la lettre des moines du 
couvent de l' Assomption de Dryinopolis, l'ait appose de fa9on telle que la 
partie de l'inscription comportant le toponyme « Dryino[polis] » soit 
effacee. La lettre des religieux du couvent de l' Assomption, si l 'on croit 
une notice placee au verso, a ete traduite le 22 septembre de « 167 », 
c'est-a-dire en 1658. Un peu plus tard, le 28 septembre, les interpretes 
s'occuperent d'une lettre du patriarche Macaire d' Antioche, dont le texte 
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russe 40 se trouve dans le dossier relatif ă. I' arrivee ă. Moscou de 
l'archeveque de P6g6niani Daniel, en compagnie de l'archimandrite 
Manasse et d'autres ecclesiastiques. Probablement, ce furent eux qui 
presenterent chacune des deux missives au Bureau des ambassadeurs41

. 

Etant donnee la collaboration du « scribe de la lettre des epitropes » avec 
l'entourage de Macaire d' Antioche en Moldavie, ii n'est pas 
deraisonnable de supposer que l'archimandrite Manasse aura apporte la 
lettre du prelat et que la lettre du kathigoumene Benjamin et des freres du 
monastere de l 'Assomption aura ete redigee en reali te plus tot que 1657, ă. 

l'epoque ou le scribe prepara toute une serie de lettres du patriarche 
Macaire ( en 1656?). 

24. RGADA, f. 52-2, n° 585. [1657]. Imitation d'une lettre de 
l'archeveque d'Ohrid Athanase adressee au patriarche de Moscou [Nikon] 
et envoyee avec l'archimandrite Germain du monastere de I' Assomption 
Tou KpLµµLvtou ă. Kastoria, pour requerir une subvention pour le couvent. 
Le texte et la signature sont probablement ecrits de la meme main. 

25. RGADA, f. 52-2, n° 607. 5 septembre 1661. Lettre du 
kathigoumene Daniel et des freres du monastere du monastere des Saints
Archanges de I' archeveche de P6g6niani, adressee au tsar Alexis 
Mikhailovic et envoyee avec I' archimandrite Gregoire pour requerir une 
subvention. Le texte et la signature sont ecrits de la meme main. Sur 
l'identite des filigranes cf. supra, le document n° 595. 

26. RGADA, f. 52-2, n° 611. 2 fevrier 1662. Lettre des epitropes 
de l'eglise de la Theotokos Chrysopege, Jean Paleologue et Alexandre 
Laskaraki, adressee au tsar Alexis Mikhailovic, sollicitant une subvention 
et l'informant du don d'un ancien manuscrit de I' Acathiste. Ill. 1. Le texte 
et la signature sont ecrits par la meme main. Sur l'identite des filigranes 
cf. supra, le document n° 595. 

27. RGADA, f. 52-2, n° 629. 25 avril [1662]. Lettre du 
kathigoumene Daniel et des freres du monastere de Saint-Nicolas ă. 

Norasi de l'archeveche de P6g6niani, adressee au tsar Alexis Mikhailovic 
et envoyee avec l'archimandrite Parthene pour requerir une subvention. 

40 RGADA, f. 52-1, n° 18 (14.07.1658), foi. 16-17. 
41 lbid., foi. 1. 
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Le texte et la signature sont ecrits par la meme main. N.N. Bantys
Kamenskij, lors de la redaction du premier catalogue des actes grecs des 
fonds du Bureau des ambassadeurs, a lu dans une note de !'interprete au 
verso de cette missive «le 11 septembre » de l'annee « poH-ro », ce qui 
lui a permis de dater la lettre de l'annee 7178/1669. Mais en realite 
l'annee indiquee dans la notice doit etre lu comme « poa-ro »,soit, [7]172. 
Il faut ainsi corriger la date de la traduction proposee pour le mois de 
septembre 1662. Les informations foumies par Ies documents du Bureau 
des ambassadeurs au sujet de l'arrivee de Parthene du monastere Saint
Nicolas de P6g6niani, avec l'archeveque Nectaire, en septembre 1662 
correspondent parfaitement a cette date, confirmant ainsi que la redaction 
de la lettre doit egalement etre anticipee42

• A sujet de l'empreinte et de la 
parente qu'elle implique entre ce document et d'autres actes cf. supra Ies 
commentaires au document RGADA, f. 52-2, n° 301. Sur Ies filigranes cf. 
Ies comrnentaires au document RGADA, f. 52-2, n° 188. 

28. RGADA, f. 52-2, n° 614. 15 mai [1662]. Lettre d'un Grec 
nomme Melchisedec, adressee au tsar Alexis Mikhailovic et envoyee avec 
le metropolite de Gaza Paîsios Ligarides, pour requerir une subvention. Ill. 
7-8, Le texte et la signature sont ecrits de la meme main. Sur la datation 
de la lettre cf. infra. 

29. RGADA, f. 52-2, n° 609. Septembre 1662. Lettre du 
kathigoumene Daniel et des freres du monastere du Saint-Prophete-Elie a 
Zitsa de la metropole de Ioannina, adressee au tsar Alexis Mikhailovic et 
envoyee avec l'archimandrite Athanase pour requerir une subvention. Le 
texte et la signature sont ecrits par la meme main. Sur l'identification du 
filigrane cf. supra, Ies comrnentaires au document RGADA, f. 52-2, n° 
595. 

Certaines des lettres de cette liste provisoire presentent quelques 
particularites dans le trace des diverses lettres (par exemple, Ies lettres ksi 
ou beta). Ces particularites graphiques laissent parfaitement identifier leur 
ecriture avec celle du « scribe de la lettre des epitropes ». A ce groupe 

42 L'arrivee de l'archimandrite Parthene avec l'archeveque Nectaire en Russie est 
mentionnee dans: RGADA, f. 52-1, n° 13 (septembre 1662), foi. 18-19. 
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appartiennent les documents suivants: RGADA, f. 52-2, n° 168, 579, 652, 
595,607,614,609,629. 

Les signatures apposees sur quelques lettres redigees de la main 
du « scribe de la lettre des epitropes)) retiennent l'attention. 11 est clair 
que le scribe signait lui-meme les lettres car certaines traits de la graphie 
des signatures se rapportent a la main qui redigea le corps des textes. Les 
signatures ecrites de la main du « scribe de la lettre des epitropes » sont 
visibles sur Ies documents RGADA, f. 52-2, n° 224, 301, 336, 405, 458, 
579, 595, 605, 607, 609, 629, 652. Quelques signatures sont apposees par 
ce scribe sur des documents rediges par d'autres calligraphes: RGADA, f. 
52-2, n° 290, 334, 44743

. 

Les lettrines sont stylistiquement tres semblables sur Ies actes 
RGADA, f. 52-2, n° 579, 585 (lettrine M). Les decorations de la lettrine E 
proches sont visibles sur RGADA, f. 52-2, n° 652. La forme de l'initiale 
sur la lettre n° 652 ressemble aux lettrines E sur Ies lettres RGADA, f. 52-
2, n° 281, 336, 410, 405, 595, 607. L'initiale sur la lettre n° 336 est 
pratiquement identique a celle de la lettre RGADA, f. 52-2, n° 290 (cf. ill. 
4, 9). 

3. Quand et comment la lettre des epitropes de l'eglise de la 
Theotokos Chrysopege arriva-t-elle a Moscou ? 

De la longue liste des documents a la redaction desquels « le 
scribe de la lettre des epitropes )) prit part, les plus obscurs sont les 
derniers, ecrits dans Ies dernieres annees de la periode ou nous reperons 
ses activites. C'est parmi ceux-ci que se trouve la lettre de Jean 
Paleologue et d' Alexandre Laskarak.i a propos de l' Acathiste. La lettre, 
bien qu'elle ait accompagne un manuscrit remarquable offert au tsar, ne 
semble pas avoir laisse de traces dans la documentation russe du Bureau 
des ambassadeurs. 11 n'a pas meme ete possible d'etablir avec precision 
quand exactement la lettre arriva dans la capitale russe. B.L. Fonkic a 
souligne que Ies epitropes de l'eglise de la Theotokos Chrysopege 
« avaient confie la tache d'apporter le manuscrit a Moscou a un certain 
" Georges, fils de Theodore, Macedonien de la ville de Ioannina "». Le 
nom du porteur de la missive est specifie dans le texte, mais la 
documentation du Bureau des ambassadeurs ne contient aucune 

43 Cf. ill. 10: ROADA, f. 52-2, n° 224, 301, 336, 405, 458, 579; ill. 11 : ROADA, f. 52-
2, n° 595, 605, 607, 609, 629, 652 ; ill. 12 : signatures sur Ies actes rediges par d'autres 
scribes ROADA, f. 52-2, n° 290, 334, 447. 
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information sur l'arrivee de ce Georges de Ioannina44
• En revanche, en 

juin 1662, un certain Jurij (Georges) Fedorov (« fils de Theodore») vint 
en Russie avec des lettres du patriarche de Constantinople. Ce 
Georges/Jurij se revela etre originaire « de Tsargrad », donc de 
Constantinople, et ii n'annon~a pas disposer d'autres lettres pour le tsar 
russe que celles du patriarche 5

. Toutefois, ii faut tenir compte du fait que 
la lettre des epitropes fut presentee au Bureau des ambassadeurs selon la 
procedure normale et traduite, ce d.ont une notice de }'interprete du xvue 
siecle au dos du document, redigee a I' encre marron, apporte la preuve. 
La note confirme le parcours « ordinaire » de l'acte : « 170-ro ro.uy 
aarycrn B 17 .ueHh rrepeaetta, a mica B Heii u,aperpa.uu,hI o rrepccrraBHOM (?) 
CTpOeHe}I» (« L'annee 179, le 17 aofit, a ete traduite [la lettre], dans 
laquelle Ies habitants de Tsargrad ecrivaient a propos d'un celebre 
bâtiment »). 

Dans le catalogue de N.N. Bantys-Kamenskij, la demiere des 
lettres redigees par ((le scribe de la lettre des epitropes », au nom d'un 
Grec nomme Melchisedec (RGADA, f. 52-2, n° 614, iii. 7), est datee de 
1663. Le scribe du texte a indique seulement le jour et le mois de sa 
redaction, le 15 mai. La lettre a ete datee en fonction du moment de sa 
traduction, indiquee sur le foi. 1 V. La lettre de Melchisedec a ete traduite 
le 20 aofit de l'annee « 171 »,soit en 7171=1663. Mais si l'on regarde 
attentivement la notice de I 'interprete sur cette lettre (ill. 8), on en vient a 
admettre plutot la lecture «170» et non «171». La notice, effectivement, 
contient une faute, bien visiblement corrigee par le scribe lui-meme : <<po
ro aa ro.uy aarycrn B 20 .uetth rrepeae.uetta». Le mot « aofit » ( aa[ rycrn]) a 
donc ete commence, puis abandonne puis repris en entier apres le terme 
suivant, « ro.uy », « I' annee ». Cette lecture plus correcte de la notice au 
verso permet de modifier la datation de la lettre de Melchisedec et de la 
placer egalement a l'annee 1662. Sa traduction prit fin seulement trois 
jours apres celle de la lettre des epitropes. 

La traduction de la lettre de Melchisedec, ainsi que Ies 
informations sur son arrivee a Moscou, sont absentes de la documentation 
du Bureau des ambassadeurs. Mais si un doute existe sur la personnalite 
du porteur de la lettre des epitropes, l'identite de l'intermediaire qui 
presenta la lettre de Melchisedec aux autorites russes et en appuya le 
propos de son patronage, est certaine : ii s'agit du celebre metropolite de 

44 E.JI. <l>oHKW-1, ,[{se rpeqecKMe pyKorrMcM, p. 225. 
45 RGADA, f. 52-1, n°26 (14.06 et 17.06.1662). 
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Gaza Paîsios Ligarides. Arrive en Russie en fevrier de la meme annee 
1662, il est mentionne dans le texte de la missive46

. En revanche, ce ne fut 
sans doute pas lui qui apporta cette lettre en Russie. Si, a son arrivee, le 
metropolite de Gaza avait soumis certaines lettres aux representants de 
l'administration russe a Poutivl, sur la frontiere, ou meme a Moscou, elles 
auraient ete traduites beaucoup plus tot qu'en aout. 

La reponse a la question de l'identite du messager qui apporta Ies 
lettres de Melchisedec et des deux epitropes en Russie peut etre inferee de 
l'analyse d'un troisieme document, egalement date de 1662. II s'agit 
d 'une lettre du metropolite Daniel de Vama 47 

, recommandant a 
l'administration russe un grec de Ioannina nomme Panos, fils d'Eustathe, 
de la famille Nicoleta (dans les documents russes Pavel Ostafiev), qui, 
comme l' affirme le texte, combattit heroîquement les « Agarenes » a 
l'epoque du voîvode Mihnea (III) Radu (1658-1659) 48

. Ce document, 
selon la notice de revers, a ete traduit le 30 aout de la meme annee 1662. 
Ainsi, si les hypotheses qui precedent concemant les datations a l'annee 
1662 des lettres ecrites par « le scribe de la lettre des epitropes )) et 
traduites cette meme annee a Moscou sont acceptees, il faut supposer que 
ce demier document en faveur de Panos Nicoleta doive etre ajoute a ce 
groupe, car il arriva egalement au Bureau des ambassadeurs avec les deux 
autres missives. 

La lettre du metropolite Daniel, re9ue par !'interprete plus ou 
moins en meme temps que celles des epitropes et de Melchisedec, a ete 
apportee par le meme Panos Nicoleta de Ioannina, venu en Russie avec 
Jurij Fedorov, qui, quand a lui, arrivait de Tsargrad49

. Ainsi, toutes ces 

46 Ibid., n° 11 ( 12.02.1662), fol. 1. Sur l 'arrivee de Paîsios Ligarides a Moscou voir : 
H.<1>. KanTepee, Cttolllett1u1 l1epycaJIHMCKHX naTPHapxoe c pyccKHM npaBHTeJJbCTBOM c 
nOJJOBHHbl XVI JlO KOHUa XVIII CTOJleTIUI, dans npaBOCJIGBHblU nQJ/eCmUHCKUU 
c6opHUK, 1895, vol. 43, t. 15, n° 1, p. 189-219 ; Idem, XapaKmep omHoUteHuu Poccuu K 
npaBOCJIGBHOMY BocmoK)J 6 XVI u XVII cmo11emwu:, Ceprnee nocan, 1914, p. 182-208; 
A.A. PoMaHOBa, naHCHH JlHrapHJl, dans C110Bapb KHU::>ICHUKOB u KHU::>ICHOcmu J(peBHeu 
Prcu, Saint-Petersbourg, 1998, t. 3, pt. 3, p. 8-12. 
4 RGADA, f. 52-2, n° 608, selon l'inventaire de N.N. Bantys-Kamenskij, lettre de 
Callinique, metropolite de Ioannina. 
48 Un probable autre representant de la meme famille, Nicolas Nicoleta, est mentionne 
dans un document grec confirrnant une vente de maison survenue en 1661, conserve 
dans Ies fonds de l'archive provenant du monastere de Cetăţuia: I. Caproşu, Documente 
privitoare la istoria oraşului Iaşi. Voi. II. Acte interne (1661-1690), Iaşi, 2000, p. 9-10, 
n° 10. 
49 RGADA, f. 52-1, n° 26 ( 14.06 et 17 .06.1662). 
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observations nous menent a identifier le messager qui presenta au Bureau 
des ambassadeurs la lettre des epitropes de l'eglise de la Theotokos 
Chrysopege avec ce Jurij Fedorov. C'est eventuellement lui et son 
compagnon de route qui amenerent Ies lettres de Melchisedec et de Daniel 
de Vama. L'inexactitude dans la designation des origines du porteur dans 
la lettre des epitropes provient, certainement, de la confusion des deux 
personnages : c'etait le compagnon de Jurij/Georges, Panos Nicoleta, qui 
se disait originaire de Ioannina. 

L'etude de l'arrivee a Moscou des lettres des annees 1661-1662 
redigees par « le scribe de la lettre des epitropes » laisse supposer que Ies 
lettres apportees en 1662 et leurs porteurs etaient directement ou 
indirectement lies a Paîsios Ligarides. La lettre de Melchisedec annonce 
aussitot que c'est le metropolite de Gaza qui servira d'intermediaire pour 
demander I' aumone dont le Grec a tant besoin. Ce meme Paîsios 
Ligarides s'occupait probablement du transfert de l'aumone a 
l'archeveque de Pogoniani, Nectaire, venu en 1662 en compagnie de 
l'archimandrite Parthene. Ce Parthene aussi a presente a l'administration 
russe une missive ecrite par « le scribe de la lettre des epitropes )) 
(ROADA, f. 52-2, n° 629), sollicitant des subventions pour l'un des 
monasteres de l'archeveche de Pogoniani. C'est toujours Paîsios 
Ligarides qui envoya au Bureau des ambassadeurs une lettre expliquant 
que l'aumone confiee a Nectaire pour le patriarche devait plutot etre 
donnee a une autre personne, envoyee par le patriarche meme50

. Le role 
du metropolite de Gaza comme intermediaire entre Ies Grecs en quete de 
subventions et Ies autorites russes en 1662, est important pour 
l'identification de la provenance des enigmatiques lettres redigees par « le 
scribe de la lettre des epitropes ». C'est precisement l'intervention 
recurrente de Paîsios Ligarides dans Ies demandes d' aumone en faveur de 
ceux qui beneficierent des services du calligraphe qui peut nous permettre 
de projeter quelques lumieres sur sa personnalite. 

4. Pour une biographie du « scribe de la lettre des epitropes » 
L'identification d'un grand nombre d'autographes du « scribe de 

la lettre des epitropes » a permis de replacer la lettre de l'eglise de la 
Theotokos Chrysopege dans une importante « serie » d' actes apparentes 

so lbid., n° 13 (septembre 1662), foi. 4. Sur le role de Pa'isios Ligarides en tant 
qu'intennediaire entre Ies Grecs et Ies autorites moscovites voir: H.<l>. Kamepee, 
XapaKmep, p. 190-191. 
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par leurs caracteristiques formelles. En consequence, il est loisible d'en 
tirer quelques conclusions au sujet des activites de cet entreprenant 
personnage, des lieux ou il travailla, du cercle, enfin, du clerge grec 
auquel ce scribe appartenait. Ayant commence a preparer Ies lettres 
adressees a la Russie des 1640, il <levint un redacteur specialise dans Ies 
suppliques provenant officiellement de tout I 'Orient Chretien : Ies textes 
affirment Ies origines Ies plus variees : 1 'île d' Andros, Caffa en Crimee, 
Ies villes de Larissa et de Thebes, des monasteres en Epire et au Mont 
Athos etc. En revanche, l'etude comparative des filigranes des documents 
contemporains et des autres informations a meme d'etablir Ies veritables 
lieux de production des lettres amene a douter serieusement du fait que le 
scribe ait ete a ce point gyrovague. 

L'une des lettres signee par « le scribe de la lettre des epitropes », 
composee pour Ies freres du monastere de Saint-Jean-Prodrome sur le 
Mont Menecee et l'higoumene Parthene, inconnu par ailleurs, fut de toute 
evidence ecrite en Moldavie. Elle fut apportee a Moscou par l'ex
metropolite de Serres Galaktion. Apres quelques tentatives infructueuses 
pour reconquerir son siege de Serres, Galaktion se retrouva en Moldavie 
et passa desormais sa vie entre Constantinople et Iaşi, ou ii semble qu'il 
ait demeure apres avoir ete egalement depose de la chaire de Naupacte et 
Arta51

• Apres 1638, le nom de Galaktion disparaît de la documentation 
monastique et ce n'est qu'en 1655 qu'un des actes du couvent de Saint
J ean-Prodrome mentionne une donation du defunt hierarque orthodoxe, 
faite en son nom par un certain Acace52

. 

A cote de cette lettre des autorites monastiques, Galaktion apporta 
une lettre de 1' ex-patriarche de Constantinople Athanase Patel are, 
confirmant de son autorite la supplique precedente. L'appartenance du 
scribe a l'entourage de l'ex-patriarche trouve sa confirmation 
ulterieurement, dans Ies annees 1652-1653, lorsqu'il prit part a la 
preparation des lettres apportees par l'entourage d' Athanase Patelare a 
Moscou. Ces donnees ainsi que la comparaison des filigranes des 
documents issus de la main du « scribe de la lettre des epitropes » avec Ies 
filigranes d'autres actes, laissent supposer qu'ils furent rediges a Iaşi et 
que le scribe fut un proche d' Athanase Patelare, de Gabriel Vlasios, 

51 P. Odorico, Conseils et memoires de Synadinos, p. 152-153, 154-155; P. Odorico, Le 
Codex B, p. 127-129. Apres 1638, Galaktion ne revint plusă Serres: son nom disparaît 
completement de la documentation du couvent de Saint-Jean-Prodrome. 
52 P. Odorico, Le Codex B, p. 187-189 (n° 74). 
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metropolite de Naupacte et Arta, et de l'archimandrite d' Alexandrie, 
Barthelemy, lui-meme correspondant du tsar russe. 

Ainsi, il semble probable que le scribe travaillât dans Ies metoques 
des monasteres grecs situes dans Ies Principautes roumaines, ou etaient 
installes a l'epoque ces ecclesiastiques. 11 n'est pas impossible qu'il ait 
habite pour une certaine periode dans Ies metoques du Saint-Sepulcre. En 
effet, durant l'ete et l'automne 1656, il participa a la preparation des 
lettres signees par le patriarche d' Antioche Macaire (parfois en 
collaboration avec le futur protosyncelle de la chaire d' Antioche Daniel, 
depuis longtemps lie aux hagiotaphites dans Ies terres moldaves). Les 
lettres redigees par le scribe ont toutes ete envoyees a Moscou par 
l 'eminent prelat au lendemain de son retour de la capitale russe en 
Moldavie, ou, comrne a son habitude, il sejoumait dans Ies monasteres 
dedies au clerge orthodoxe de Jerusalem53

. 

La parente d'execution d'un certain nombre de sceaux 
monastiques nous mene a Ies attribuer a un meme artisan. On pense des 
lors a cet « orfevre » ( « cepe6peHHK ») qui fut denonce aux autorites 
russes par Pacome, moine du monastere Cudov et compagnon de route, 
comme Arsene Soukhanov, du patriarche de Jerusalem Paîsios sur le 
chemin du retour de la capitale russe. Si on croit Ies paroles du religieux 
moscovite qui sejouma avec le pontife dans Ies Principautes roumaines, 
Ies proches serviteurs du prelat lui auraient confie « en secret» qu'un 
certain « orfevre » preparait en Moldavie des sceaux pour Ies 
innombrables lettres apportees par Ies Grecs. Ces personnages 
entreprenants mettent en exergue l' origine lointaine de leurs monasteres, 
tandis qu'ils ne sont pas meme de veritables religieux, mais des 
imposteurs laîcs qui redigent leurs lettres en « imitant Ies signatures 
patriarcales de leurs propres mains ». Le meme interlocuteur secret de 
Pacome raconta que cet habile artisan « a fait a ces Grecs une 3uarantaine 
des sceaux a cacheter de differents patriarches palestiniens »5 

. Meme si 
le nombre des cachets executes par l 'orfevre pour Ies lettres envoyees a 
Moscou peut avoir ete exagere dans la denonciation, l' etude des 

53 B.r. qeHuoea, fpeqecKHe rpaMOTbI aHrnoxHAcKoro naTpHapxa MaKapIDI, p. 42. 
54 RGADA, f. 52-1, n° 9 ( 17 .02.1650), foi. 3-4 ; n. HHKonaeBCKHH, 113 HCTOpHH 
CHOIIJeHHH PoccHH c BocTOKOM e nonoeHHe XVII eeKa, dans XpucmuaHcKoe 'lmeHue, 
1882, t. 1, p. 265 ; C.A. I>enoKypoe, ApceHuit CyxaHoe, Moscou, 1891, t. I, p. 200, 220-
223. 
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empreintes figurant sur certains docwnents conserves denonce ă. 

l'evidence l'intervention reiteree d'un meme specialiste. 
Apres 1657, annee ou le scribe redigea plusieurs lettres pour le 

compte de diverses autorites ecclesiastiques, ses services semblent ne plus 
avoir ete demandes durant quelques annees. Les archives de Moscou 
n'ont en tout cas pas conserve de textes ecrits de sa main avant l'automne 
1661. A cette date, le scribe composa la lettre RGADA, f. 52-2, n° 607, 
apportee en Russie en mars de l'annee 1662, par l'archimandrite du 
monastere des Saints-Archanges de l'archeveche de P6g6niani, 
Gregoire55

. En 1662, donc, arrivent en Russie plusieurs lettres de notre 
calligraphe. La lettre du kathigoumene du monastere de Saint-Nicolas, 
Daniel (archeveche de P6g6niani), datee d'avril 1662, fut presentee au 
Bureau des ambassadeurs en septembre de la meme annee. EÎle fut 
apportee par l'archimandrite Parthene qui accompagnait son archeveque 
Nectaire. La lettre des freres du monastere du Saint-Prophete-Elie de la 
metropole de Ioannina, redigee, si l 'on en croit la date indiquee, en 
septembre 1662, a ete apportee en 166356

. Anterieurement, durant l'ete 
1662, les messagers avaient apporte les lettres des epitropes de l' eglise de 
la Theotokos Chrysopege et de Melchisedec. Il faut remarquer que ces 
demiers documents datant des annees 1661-1662 et la lettre ecrite de la 
part des moines du monastere de l 'Assomption de l' eparchie de Cheimara 
et Delvinos (n° 595), sont redigees sur un papier presentant des filigranes 
identiques. Ceci laisse supposer que ce calligraphe prolifique put 
demeurer dans la meme ville (voire le meme monastere) pendant toute la 
periode 1656-166111662 ou, tout au moins, qu'il se deplac;;ait avec sa 
propre reserve de papier. On peut en revanche s'interroger sur 
l'interruption de son activite en 1662. 

5. Palsios Ligarides et son archimandrite Leontios 
«Le metropolite Paîsios des terres turques, de Jerusalem, du 

monastere du Prodrome, de Gaza » est venu ă. Moscou en fevrier 1662 
accompagne par une suite de serviteurs comprenant meme des 
« chantres ». II remit au tsar quelques cadeaux, « une ma~uette du Saint 
Sepulcre, de l'eau du Jourdain, des cierges de Jerusalem »5 

. En realite, ce 
ne fut sans doute pas Ligarides lui-meme qui venait du « monastere du 

55 RGADA, f. 52-1, n° 15 (14.03.1662), foi. 1-2, 7. 
56 Ibid., n° 8 (juin 1663), foi. 1, 12. 
57 Ibid., n° 11 (12.02.1662), foi. 9. 
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Prodrome »(le monastere de Saint-Jean-Prodrome sur le Mont Menecee, 
deja evoque), mais son archimandrite Leontios58

. Une supplique redigee 
au nom de ce Leontios a ete presentee au Bureau des ambassadeurs avec 
un recit detaille de tous Ies malheurs ayant frappe le couvent a cause des 
« Turcs impies »59

. Au dos, la signature autographe de Paîsios Ligarides 
en confirmait la teneur 60

. Selon cette supplique, quelques « impies » 
furent tues pres du monastere et Ies « Agarenes », a cause de ces 
assassinats, deciderent de mettre a mort Ies moines, comme s'ils etaient 
responsables. Heureusement, Ies ennemies se contenterent finalement du 
versement d'une grosse somme compensatoire, confisquant tous Ies biens 
de la communaute. Les freres envoyerent donc leur archimandrite aupres 
du tsar pour demander l'aumone, esperant se liberer de leurs lourdes 
dettes. Cet archimandrite, Leontios, qui ne croyait pas possible de 
parcourir seul un si long chemin, se joignit au metropolite de Gaza, 
Paîsios, avec qui il affronta Ies dangers de la route jusqu'a Moscou. En 
reponse a cette requete, Leontios re9ut une remuneration de 70 roubles en 
zibelines et de 20 roubles pour une cape de pelisse61

. 

Le fait que Leontios se soit presente comme l'archimandrite du 
monastere de Saint-Jean-Prodrome de Serres nous renvoie a l'intervention 
du « scribe de la lettre des epitropes » dans la redaction d'une lettre des 
freres de ce couvent en 1648 sur laquelle il apposa la signature de 
l'higoumene. La missive fut apportee a Moscou par l'ex-metropolite de 
Serres Galaktion. Au lendemain de la mort de Galaktion, sans doute 
survenue vers l'annee 1655, quelqu'un de son entourage n'aurait-il pas 
decide de s'adresser de nouveau aux Russes pour requerir de l'argent, 
suivant en cela !'exemple de l'ex-metropolite qui, en son temps, avait 
re9u une importante aumone et des vetements ecclesiastiques? II est tout a 
fait possible que Leontios ait pu esperer trouver de l'aide aupres du 
souverain septentrional qu'il connaissait deja grâce au voyage de son 
protecteur Galaktion. 

L'archimandrite Leontios retient depuis longtemps l'attention des 
chercheurs, y compris N.F. Kapterev et E. Legrand (qui a utilise Ies 
informations se trouvant dans Ies ouvrages de N.F. Kapterev), car Ies 

58 lbid., foi. 1, 17. 
59 lbid., foi. 16 : « MOHaCThiph„. Haw ceinaro cnaeHaro flpopoKa 11 flpe.nTetf11 
KpecrnTeJill rocno.nIDI YloaHHa 6Jil13 Ceppbl rpa.na ». 
60 lbid., foi. 16v. 
61 lbid., n° 13 (septembre 1662), foi. 13. 
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informations contenues dans les documents du Bureau des ambassadeurs 
qui le concement sont vraiment insolites62

. En 1668, le patriarche de 
Jerusalem Nectaire (1661-1669) adressa au tsar Alexis Mikhailovic une 
lettre ( conservee seulement dans une traduction russe de l' epoque) dans 
laquelle il avertissait le souverain moscovite que le metropolite de Gaza 
Paîsios Ligarides avait ete demis de sa chaire, en raison de sa longue 
absence de son diocese. Selon le recit du prelat, le hierarque de Gaza 
faisait preuve d'indifference envers les besoins de ses ouailles et envoyait 
ă. l'île de Chio, sa patrie, le produit des largesses de la cour russe63

• En sus 
de ces accusations, il denon9a les fausses requetes d'aumone apportees 
par Paîsios Ligarides ă. Moscou. Si l'on en croit les accusations du 
patriarche, celles-ci avaient toutes ete ecrites pour le metropolite ((dans 
les villes cercassiennes » ( « B qepKaCKHX ropo.n:ex », formule designant 
les etablissements cosaques en terre polono-lituanienne) par un certain 
archimandrite du nom de Leontios64

. 

62 H.<1>. Kamepee, CHoweHIDI l1epyca.nHMCKHX na-rpuapxoe, p. 209; Idem, XapaKmep, 
p. 191 ; E. Legrand, Bibliographie hellenique, Paris, 1896, t. 4, p. 33, 38-39 ; 

· C.K. CeeacTb11Hoea, MamepUWlbl K «flemonucu :JICU3HU u J1umepamypHou 
iJeRmeJ/bHOcmu nampuapxa HuKoHa». Saint-Petersbourg, 2003, p. 202. 
63 ROADA, f. 52-1, n° 22 (29.07.1668), foi. 1-8. 
64 Ibid., foi. 3 : « Ha.uo6Ho HaM eocnoM11ttyTb H nucaTb ce11TOMY eaweMy uapcrnmo npo 
rpaMory, KOTopy10 K HaM np11ee3 eawero uapcKoro eenw1ecTea nocon, H MbI Toe 
rpaMOTY CJIO)l(HJIH c CBOHMl1 rpaMOTaMl1, KOTOPYIO Mbl c HHM IlOCJia.JIH K eaweMy 
uapcKoMy eenH11ecrny, H e TOH rpaMOTe .ueno ce eCTb CKaJaTH eaM npo Jl11rap11.ua, 
KOTOpoii y eac 6JIH)l(Hei1 80 CB11TOM eaweM uapCTBl111. // (JI. 3) [ ... r]naroJieM, 'ITO OH OT 
apxuepeiicTea [ ornyqe] H TOMY ro.u, KaK ero 6Jia)l(eHHeiiwH[ HH] KHp nauceii OTcTae11n 11 
npOKJIHHa.JJ eeo, " 3.UeCb npo TO eceM ee.uoMO, " nocJia.n K HeMy o TOM IlHCbMO B 
BonocKy10 JeMJIIO, KaK OH npe6b1ea.n e rnii JeMJie. l1 6y.uu Te6e, eeJIHKOMY rocy.uap10, 
ee.uoMO, 3a 'ITO eeo OTCTaBHJI: ,UJI11 Toro, 'ITO OH He CT011JI Ha ceoeM CJIOBe, a nHCMO, eeo 
pyKa n11caHa, Ka6a.na eeo, KOTopy10 nocna.nH MbI K 6Jia)l(eHHeiiweMy na-rpuapxy 
a.JJeKCaH.UpHHCKOMY KHp CTa11c11IO, CB11TOMY HaweMy 6paTy H COCJiy)l(e6HHKy, 11KO eMy 
OCY)l(.UeH11e npo ero OTCTaBJieHHe, 'ITO OH CJIY)l(HJI B MyTb11HCKOH JeMJie, KaK B TO epeM11 
OH TaM 6bIJI. l1 nocne CMepTH KHp nauce11 6bIBaeM Mbl B ero enapXHH, a OH KO MHe, npo 
JlHrap11.ua, He 6bIBa.JJ H co MHOlO He B11.Ua.JJC11, HH rpaMOTbl K HaM He IlOCJia.JJ " He npOCl1T 
OT Hac npomeHH11 11 6narocnoeeH1111. l1 noexae OH HJ BonocKoii JeMJil1, npuwon e 
qepKaCKYlO JeMJilO " TaM IlHCa.JJ rpaMOTbl JIO)l(Hble, c 'leM npH11TTH K Te6e, eeJIHKOMY 
rocyJlaplO. A 'ITO B Tex rpaMOTax IlHCa.JJ, Mbl TOro He ee)laeM, a XTO Te rpaMOTbl eMy B 
qepKaCKHX ropo.uex nuca.n, TOT HbIHe qeJIOBeK y Hac, a y Hero OH 6blJI apXHMapHTOM, 
HM11 eeo JleoHTHH, a 6bIJI OH y Hero Bb 1664-M roJly ». Probablement, ici le mot « npo » 
est une calque du grec npwî]V: l'ex[-metropolite] Pa"isios. On peut aussi noter qu'un 
certain hieromoine Leontios, en avril de 1676, fit une offrande au monastere de Saint-
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Pourtant, Ies revelations de Nectaire de Jerusalem ne 
correspondent pas tout a fait a la realite. Paîsios Ligarides n'a pas 
presente a Moscou de suppliques en langue grecque sollicitant l'aumone. 
La supplique de Leontios en russe avec la signature du metropolite de 
Gaza a ete visiblement redigee dans la capitale russe. Les suppliques 
propres du metropolite, dans lesquelles ii se plaignait de la ruine de son 
diocese, de la necessite de payer « ran9on » pour ses ouailles, et 
demandait en consequence de se voir octroyer une charte de privilege, 
furent toutes ecrites en son nom en russe et presentees au Bureau des 
ambassadeurs de sa part65

• Ou peuvent avoir disparu ces « fausses lettres» 
redigees par l'archimandrite Leontios dont Nectaire de Jerusalem avisait 
le tsar? L'etude du destin des documents revelant l'intervention de la 
main du « scribe de la lettre des epitropes » laisse supposer que ces 
« suppliques fictives » purent etre partagees entre Ies representants de 
divers monasteres et certains laîques qui arriverent a Moscou durant toute 
l'annee 1662 et la premiere moitie de l'annee 1663 et qui, comme le 
revele la lettre de Melchisedec, furent favorises par le patronage de 
Paîsios Ligarides dans leurs contacts avec I' administration russe. 

II semble que quelques considerations supplementaires sur la 
preparation des lettres grecques et leur arrivee a Moscou puissent 
decouler des renseignements fournis par la documentation du Bureau des 
ambassadeurs sur Jurij/Georges Fedorov, le porteur de la lettre des 
epitropes. II vint probablement pour la premiere fois en Russie bien avant 
1662 : un certain Grec de Constantinople nomme Rizos, fils de Theodore, 
est mentionne dans une lettre du patriarche Ioannice II datant de juin 1648 
(ROADA, f. 52-2, n° 303). La lettre, sans doute une imitation, a ete 
redigee en Moldavie66 par le scribe Nicolas Armeriotes de Ioannina et 
apportee par l'un des compagnons de l'ex-metropolite de Naupacte et 
Arta (auparavant de Serres), Galaktion. II s'agissait de ce meme ex
hierarque qui vint avec la lettre des freres du monastere de Saint-Jean
Prodrome sur le Mont Menecee, signee par le « scribe de la lettre des 
epitropes ». « Rizos » s'appelait aussi Georges (Jurij), bien que Ies 

Jean-Prodrome (P. Odorico, Le Codex B, p. 211, n° 87). Bien entendu, il est impossible 
de prouver son identite avec l'archimandrite qui a visite Moscou. 
65 RGADA, f. 52-1, n°1 l (12.02.1662), foi. 20-23. Sur Ies suppliques de Pa'isios 
Ligarides: H.<t>. KarITepee, XapaKmep, p. 186-187. 
66 B.r. lfottuoea, <t>mmrpattoee.ueHHe B HJy'leHHH rpeqecKHX .uoKyMeHTOB XVII B„ 

p. 231-233. 
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documents russes le designent couramment sous le nom de Gregoire, car 
son nom de bapteme s' eclaire du texte meme de la lettre apportee : si l' on 
en croit son contenu, ce marchand grec avait subi une injustice de la part 
des « Agarenes » precisement le jour de la îete de son saint patron 
Georges le Megalomartyr ( « o npa3)J.HHKe ero IOpbeae )J.HH » dans la 
version russe)67

. A Constantinople, il habitait, selon la lettre, a Galata et 
ne pouvait donc pas ne pas connaître l'eglise de la Theotokos Chrysopege, 
detruite par l'incendie en 1660. 

En juillet 1649, Jurij Fedorov vint en Russie de nouveau, 
apportant cette fois une lettre du patriarche Paîsios de Jerusalem par 
laquelle le pontife demandait de laisser passer son envoye a Moscou, 
« pour l'aumone »68

. Ceci confirme que le Grec arrivait de Kiev (ou via 
Kiev) ou demeurait alors le prelat palestinien qui venait de quitter la 
capitale russe. II n'est pas impossible que ce Jurij ait entretenu des liens 
particuliers avec le patriarche. On ne peut d' ailleurs pas considerer 
comme le fruit du hasard qu'ulterieurement ii se retrouvât collaborateur 
du metropolite de Gaza, consacre par le meme patriarche Paîsios. Du reste, 
le compagnon de Jurij Fedorov, Pavel Ostafiev Nicoleta arriva en Russie 
apres un sejour a Lvov dans Ies terres polono-lituaniennes 69

. Si l'on 
admet que Ies requetes d'aumone pour Paîsios Ligarides furent bien 
rediges « dans Ies villes eercassiennes », il devient patent que Jurij 
Fedorov et Pavel Ostafiev qui etaient presents regulierement dans ce pays, 
purent participer a la confection de ces missives et s'entremettre pour Ies 
porter ulterieurement en Russie. 

Toutes ces observations amenent a proposer que le scribe des 
lettres utilisees par Paîsios Ligarides pour obtenir (par l'entremise de ses 
proches) des sommes plus importantes au titre de « l'aumone », pouvait 
etre son archimandrite, venu avec le prelat de Gaza a Moscou. Mais si 
cette hypothese est fondee, on peut identifier cet archimandrite avec 
« l'imitateur » qui intervint sur de nombreux documents monastiques 
rediges de la main du « scribe de la lettre des epitropes )) qui apparurent 
dans la capitale russe a partir du debut des annees 1640. La mort de l'ex
metropolite Galaktion n'aura-t-elle pas oblige l'archimandrite a« s'unir », 
comme ii le dit dans sa supplique, au prelat de Gaza, soit en Moldavie, 
soit deja « dans des villes cercassiennes » ? 

67 RGADA, f. 52-1, n° 36 (03.08.1648), foi. 87. 
68 lbid„ n° 31 (10.07.1649), foi. l. 
69 lbid„ n° 26 (14.06 et 17.06.1662), foi. 2. 
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6. Quelques hypotheses provisoires 
L'identification provisoire du « scribe de la lettre des epitropes » 

avec l'archimandrite Leontios du monastere de Saint-Jean-Prodrome sur 
le Mont Menecee, I 'un des proches de Paîsios Ligarides, offre 
l'opportunite de projeter une lumiere nouvelle sur le destin du manuscrit 
de I' Acathiste. En effet, ii faut supposer que ce petit codex offert au tsar 
de la part des deux epitropes de I' eglise de la Theotokos Chrysopege, 
pouvait etre auparavant aux mains du meme metropolite (ou ex
metropolite) de Gaza. Si l'on considere que Paîsios Ligarides demeurait 
dans Ies Principautes roumaines depuis Ies annees 1640 et que son 
collaborateur et compagnon, l'archimandrite Leontios, y redigea bon 
nombre de lettres grecques envoyees ă. Moscou, ii semble tout ă. fait 
probable que le precieux manuscrit entra en leur possession en Valachie 
ou en Moldavie. Cette supposition trouverait confirmation dans la reliure 
realisee dans Ies principautes, ce qu'indique l'usage de feuillets dedies 
aux expeditions militaires du voîvode Pierre Rareş. 

La question se pose donc des voies par lesquelles, « le livre 
merveilleux des cantiques de la Vierge » arriva jusqu' aux terres moldaves 
ou valaques. Helas, nous connaissons trop mal le sort des manuscrits du 
monastere constantinopolitain ton Hodegon. Si l'on tient present ă. l'esprit 
qu'au xve siecle le codex devait encore s'y trouver (puisqu'il fut plus 
tard utilise comme modele par des copistes), ii est probable qu'il aura 
partage le destin de la bibliotheque du couvent apres sa destruction. Dans 
ce cas, ă. la fin du XVe ou au debut du XVIe siecle, lorsque le manuscrit 
servit ă. la copie de l'Escorial, ii devait etre conserve dans une collection 
de « modeles » d'un scriptorium qui perpetuait Ies traditions du 
monastere ton Hodegon, ou, tout au moins, ou l'on copiait Ies livres 
liturgiques. Les manuscrits des calligraphes du celebre monastere ton 
Hodegon ayant ete disperses dans le monde entier 70 

, plusieurs 
eventualites doivent etre prises en compte pour poursuivre l'enquete. 

Etant donne que Leontios du monastere de Saint-Jean-Prodrome 
sur le Mont Menecee fut sans doute le « scribe de la lettre des epitropes », 
ii convient de souligner que certains des manuscrits copies au monastere 
ton Hodegon se trouvaient dans la bibliotheque de ce couvent, ou etait 

70 L. Politis, Eine Schreiberschule im Kloster Twv' 08rrrwv, dans Idem, Pa/eographie et 
/itterature byzantine et neo-grecque. Recuei/ d'etudes, London, 1975, n° VI, p. 17-36, 
261-287. 
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actif un scriptorium bien connu 71
. L'archimandrite meme pouvait etre 

proprietaire de certains de ces codex. Bien connu des milieux 
ecclesiastiques et apprecie comme scribe pour la redaction des suppliques 
adressees au tsar, ii etait tres certainement en relation avec Ies scriptoria 
de metoques des monasteres grecs sis dans Ies Principautes roumaines. 
Dans ce contexte, on comprendrait parfaitement qu'il ait pu entrer en 
possession du livre. 

Une seconde eventualite est egalement a prendre en consideration : 
I' Acathiste moscovite a ete copie sinon sur la commande expresse de Jean 
VI Cantacuzene, du moins par Ies proches de cet empereur 72 

. Le 
manuscrit ne pouvait-il donc pas etre conserve soit dans la famille des 
Cantacuzenes, soit dans l'un des monasteres auxquels cet illustre lignage 
servait de ktetores ( et ou ii put egalement etre recopie ulterieurement). Au 
XVIIe siecle, Ies descendants des Cantacuzenes furent d'actifs promoteurs 
de la culture grecque et de son enseignement. Le celebre grand postelnic 
Constantin Cantacuzene, proprietaire d'une importante bibliotheque, est 
mentionne par Paul d 'Alep, qui fut enchante de voir dans la collection de 
cet aristocrate un livre ayant appartenu a la «hibliotheque imperiale de 
Sainte-Sophie » 73 

. Or Pai'sios Ligarides passa plusieurs annees en 
Valachie a enseigner dans une ecole organisee par le grand postelnic14

• II 

71 L. Politis, Eine Schreiberschule, p. 269; Idem, Das Skriptorium und die Bibliothek 
des Prodromos-Klosters bei Serres, dans Wandlungen. Studien zur antiken und neueren 
Kunst. Ernst Homann-Wedeking gewidmet, Waldsassen-Bayem, 1975, p. 278-295; 
l.,.A. ITaaxaA.i8T]c;, 6.. LTpaTT]c;, E:K8. 8. ZiJO"TJc;, Ta µovacl'T1pw Tije; MaKc-oov{ac;, t. 1, 
p. 383-385. Cf. : B. Kawap6c;, Ta XCLP6rpa</Ja rciiv µovciiv Ttµlov Tlpoop6µov .I:c-ppciiv 
Kal Tlavaylac;'Ax€lporrm1rov roD Tlarratov (Kouwfruad 'H lurop[a rciiv dptOµciiv, 
"i,EppE<;, 1995. 
72 G.M. Proxorov, A Codicological Analysis of the Illuminated Akathistos to the Virgin 
(Moscow, State Historical Museum, Synodal gr. 429), dans Dumbarton Oaks Papers, 
1972, voi. 26, p. 242, 245, 248-249. Cf. : L. Politis, Quelques centres de copie 
monastiques du XIV" siecle, dans La paleographie grecque et byzantine, Paris, 21-25 
octobre 1974, Paris, 1977, p. 294. 
73 flaBeJl AJ1errrrcK11ii, flymewecmeue AHmuoxuucKozo nampuapxa MaKapUR e Poccwo e 
nOJ/06UHe XVII BeKa, rrepeB. c apa6. r. MypKOCa, Moscou, 1896, t. 1, p. 27. D'ailleurs, 
cette indication fait aussi penser a un psautier « du tsar Alexis Comnene », provenant, 
comme I' affirrnaient Ies auteurs de la lettre grecque I' accompagnant, de la bibliotheque 
constantinopolitaine « du serail », ou etaient conserves Ies livres des empereurs 
byzantins: B.r. qeHuoaa, l1epycan11McK11ii rrpoTOCHHKeJlJl faBpHHJl 11 ero 0Kpy)({em1e, p. 
105-107. 
74 Sur le sejour de Pa'isios Ligarides en Valachie: V. Papacostea, Les origines de 
l'enseignement superieur en Valachie, dans Revue des Etudes sud-est europeennes, 1963, 
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est donc egalement possible que ce soit par ce biais qu'il soit entre en 
possession du manuscrit imperial. 

Parmi les lieux ou la dispersion de la bibliotheque du monastere 
ton Hodegon porta de precieux volumes, il ne faut pas oublier Chypre, 
d' ou l 'Acathiste put parvenir ulterieurement en Valachie. C 'est en effet de 
cette île qu'arriva en terre roumaine Luc, scribe tres connu, devenu 
eveque de Buzău, puis metropolite de Hongrovalachie. I1 introduisit 
certaines traditions calligraphiques caracteristiques de l 'ecri ture liturgique 
byzantine qui fleurirent ulterieurement dans les productions de l' « ecole 
de Buzău » 75

. L. Politis affirmait que Luc le Chypriote ( ainsi que ses 
imitateurs) essayait de reproduire la maniere d'ecrire du scribe Theodore 
Hagiopetrites76 et que «le type de son d'ecriture n'a aucun rapport avec la 
tradition du couvent ton Hodegon ». Dans son etude sur les scribes de ce 
monastere, il considere pourtant « l'ecole de Buzău» comme successeur 
des traditions de l'ecriture byzantine des manuscrits liturgiques 77

. Les 
paleographes, tels que G. Vikan et M.-D. Zoumbouli, ont mis en evidence 
bien des points de convergence d 'une part, entre les differentes « ecoles » 
byzantines de la « minuscule liturgique » (malgre certaines differences 
indeniables) et, de l'autre, entre la calligraphie de Luc et de ses eleves (et, 
a leur suite, de toute « l'ecole de Buzău») et les scribes du monastere ton 
lJ d' A 78 no egon . 

t. 1, p. 20 ; A. Camariano-Cioran, Les Academies princieres de Bucarest et de Jassy et 
leurs professeurs, Thessalonique, 1974, p. 21 ;' A8. Kapa8avciO'T}.:;, Ol €M.1]Vet: A6ywt 
oTl] BAaxfa (1670-1714) . .I:vµj3oA7] <7nj µ€Ah7] rfjt; lMT]VtKfjt; 1rvwµanKijt; KfV1]<71]t: 
O'T{t; !Tapa8ovvdj3l€t; ryy€µov{€t; Kard njv TTpo</JavaptWTLKT] TT€pfo8o. Thessalonique, 
1982, p. 105. 
75 Sur Ies possibles influences des traditions byzantines de« l'ecriture liturgique »sur Ies 
scribes chypriotes cf. : M.-D. Zoumbouli, Luc de Buzău et Ies centres de copie de 
manuscrits grecs en Moldovalachie (XVr-xnr siec/es). Athenes, 1995, p. 39-40. 
76 Sur ce scribe et Ies calligraphes dont Ies ecritures s'apparentent au style de Theodore 
Hagiopetrites: L. Politis, Quelques centres de copie monastiques, p. 291-292; 
R.S. Nelson, Theodore Hagiopetrites. A late byzantine scribe and illuminator, Vienne, 
1991, p. 27-97. 
77 L. Politis, Eine Schreiberschule, p. 282-283 ; Idem, Persistances byzantines dans 
l'ecriture liturgique du XVII0 siecle, dans La Paleographie grecque et byzantine. Paris, 
21-25 octobre 1974, Paris, 1977, p. 373. 
78 Le premier essai pour analyser Ies relations et Ies influences mutuelles de l'ecriture 
des scribes du monastere tân Hodegân et de Theodore Hagiopetrites (et ses successeurs) 
a ete fait dans l'ouvrage de M.-D. Zoumbouli, Luc de Buzău, p. 17-18, 40-52. Sur le role 
de Chypre et des Principautes roumaines pour le maintien des traditions du scriptorum 
byzantin du monastere tân Hodegân : A. Camariano-Cioran, Contributions aux relations 
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Les scriptoria chypriotes qui ont « melange » Ies deux traditions 
d'ecriture en Ies enrichissant des apports du style locale (comme M.
D. Zournbouli a essaye de le demontrer79

), devaient disposer d'anciens 
manuscrits byzantins utilises comme modeles. A Chypre, scribes et 
miniaturistes subissaient des influences occidentales, notamment 
venitiennes (l'île ayant ete venitienne jusqu'en 1571). Si I' Acathiste de 
l'Escorial, reproduit a partir du manuscrit moscovite, fut copie en Chypre, 
on comprendrait d'autant plus facilement la difference observee entre le 
style de I' ecri ture et Ies elements decoratifs « occidentaux » et meme 
« venitiens »sur lesquels insistait T. Velmans. 

Le depart en Valachie de Luc, futur eveque de Buzău (et, peut-etre, 
de quelques autres calligraphes locaux), a la fin du XVIe siecle, au 
lendemain de la conquete de l 'île par Ies Ottomans, put entraîner le 
transfert de manuscrits destines a servir de modeles dans Ies Principautes 
roumaines. Toutefois, Ies influences occidentales sont visibles dans bien 
des manuscrits post-byzantins produits selon Ies traditions de« l'ecole de 
Buzău »80

. Ainsi, rien n'oblige a retenir que le manuscrit de I' Acathiste de 
Moscou ait tant voyage : ii pouvait etre apporte sur le Danube directement 
de Constantinople. 

Une derniere hypothese doit etre evoquee. Le manuscrit-modele 
ne put-il pas arriver a Moscou avec l'archeveque Nectaire 81 

, deja 

roumaino-chypriotes, dans Revue des etudes sud-est europeennes, 1977, t. 15, n° 3, 
p. 495-498 ; G. Vikan, Byzance apres Byzance: Luke the Cypriot, metropolitan of 
Hungro-Wallachia, dans The Byzantine Legacy in Eastern Europe, New York, 1988, 
p. 168-169, 176-178; Idem, The Walters Lectionary W. 535 (A.D. 1594) and the 
Revival of Deluxe Greek Manuscript Production after the Fall of Constantinople, dans 
The Byzantine Tradition after the Fa/I of Constantinople, Charlottesville, London, 1991, 
p. 188. Cf. aussi : M. IToA.inr2':m<EAAaptci8T), AnTOUP'YLKa xnp6'Ypmj>a Tfic crxoA.ijc 
MTTo(fou an']v Ki'.mpo, dans 'Err€TTJplt;; roi) Klvrpov 'EmCTTTJµOJ/lKWV 'Ep€wwv, 
ArnKwcrLa, 1988-1989, t. 17, p. 81-111. Sur la tradition de la minuscule byzantine chez 
Ies scribes de Lukas-Umkreis: O. Gratziou, Die dekorierten Handschriften des 
Schreibers Matthaios von Myra (1596-1624), Athenes, 1982, p. 100. 
79 M.-D. Zoumbouli, Luc de Buzău, p. 17-18. 
80 Illuminated Greek Manuscripts from American Collections. An Exhibition in honor of 
Kurt Weitzmann, ed. by G. Vikan, Princeton, 1973, p. 211 (Doula Mouriki), 218-219 
(G. Vikan) ; O. Gratziou, Die dekorierten Handschriften, p. 130-133. 
81 Avant sa venue â Moscou en 1662, Nectaire a passe quelque temps â Nezine (vers 
l'annee 1660): 6.Jl. <I>oHKH'f, fpeqecKoe KHHrom1caHHe e Poccww e XVII e„ dans Idem, 
I'pe11ecKue pyKonucu u OOK}'MeHmb1 6 Poccuu a XIV - Ha11aJ1e XVIII 6„ Moscou, 2003, 
n° XVIII, p. 288-290. Mais Nezine se trouve precisement dans Ies « terres 
~ercassiennes »ou, avant le depart de Paîsios Ligarides pour Moscou, si l'on en croit le 
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mentionne ? Le prelat exen;:ait effectivement une activite de copiste, 
faisant precisement usage, selon B.L. Fonkic, de la «minuscule 
liturgique » 82

. I1 fut d'ailleurs, archeveque de Pogoniani, d'ou etait 
originaire un autre scribe du cercle de Luc de Buzău, Mathieu, 
metropolite de Myres en Lycie 83 

. I1 est pourtant curieux que son 
archimandrite Parthene ait recouru aux services du « scribe de la lettre des 
epitropes » pour rediger une lettre de requete d'aumone et non a son 
archeveque. L'ecriture de Nectaire attend encore qu'on lui consacre une 
recherche approfondie. Toutefois, en tant que scribe professionnel de 

patriarche de Jerusalem, Ies Grecs entreprenants preparaient Ies fausses lettres de 
demandes d'aumone. N'est-il pas possible que tous Ies participants de l'histoire des 
lettres probabfement redigees par l'archimandrite Leontios se soient rencontres 
rrecisement la, â Nezine ou â Kiev ? 

2 A Moscou, Nectaire a copie l'evangelistaire ome de miniatures conserve actuellement 
au Musee du Palais des Armures du Kremlin : E.JI. <l>oHKW.J, fpeqecKoe KHHronHcam1e 
a PoccHH a XVII a., p. 289-290, 314, not. 83 (selon B.L. Fonki~. la cote du manuscrit est 
«12514 oxp. 11081 OTI», «KH. 111 M. KpeMJrn»). Peut-etre l'etude de ce codex, qui 
reste toujours un desideratum, permettra une connaissance plus approfondie des scribes 
de « l'ecole de Buzău» et de leurs modeles. II conviendrait de confronter l'ecriture de ce 
manuscrit avec celle de la lettre de Nezine, signee du nom de l'archeveque de Pogoniani, 
Nectaire : RGADA, f. 52-2, n° 603 (06.10.1660). On peut, pour le moment, juste 
constater que la graphie de la lettre et de la signature sont probablement differentes de 
l'ecriture des signatures de Nectaire sur Ies documents russes: RGADA, f. 52-1, n°13 
(septembre 1662), foi. 16v, 17v, 19v, 20v. 
83 L. Politis, Eine Schreiberschule, p. 282-283 ; Idem, Persistances byzantines, p. 374-
375 ; Idem, Un copiste eminent du XVIIe siecle: Matthieu metropolite de Myra, dans 
Studia codicologica, ed. K. Treu, Berlin, 1977, p. 375-394; O. Gratziou, Die dekorierten 
Handschriften, p. 13. Luc lui-meme a recopie I' Acathiste avec 25 miniatures, auquel 
quelques parties ont ete ajoutees par Mathieu de Myre. Le manuscrit, pourvu aussi d'une 
traduction neogrecque (sans doute de Manuel Philes comme dans l'Acathiste de 
l'Escorial), provient de I' Athos et se trouve actuellement â Princeton (Princeton 
University Library, cod. Garett 13): Illuminated Greek Manuscripts from American 
Collections, p. 211-213; L. Politis, Un copiste eminent, p. 391-392; O. Gratziou, Die 
dekorierten Handschriften, p. 164-165. Les recherches futures eclaireront peut-etre quel 
modele servit pour en etablir une copie ( « un modele cretois », se Ion Doula Mouriki), 
toujours influencee par des elements occidentaux, mais cette fois egalement (( slavons ». 
Une autre copie importante pour une recherche portant sur Ies « modeles » utilises â 
l'epoque est celle de la Bibliotheque de !'Academie roumaine (Ms gr. n° 113): 
C. Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti, 1909, t. 1, p. 245-246, pi. X; 
O. Tafrali, Iconografia imnului Acatist, Buletinul Comisiunii monumentelor istorice, 
1914, anul VII, Bucureşti, 1914, p. 49-84, 127-140, 153-173. 
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livres liturgiques, il ne pouvait pas ne pas s'interesser a la recherche de 
modeles ... 84 

On ne peut malheureusement depasser pour !'instant le stade des 
hypotheses proposees ici. On soulignera toutefois comme un acquis 
indeniable l'assurance que le celebre Acathiste moscovite ne fut pas offert 
au tsar par Ies ouailles de l 'eglise de la Theotokos Chrysopege, malgre les 
affirmation en ce sens de la lettre qui l'accompagnait, mais grâce aux 
efforts de l'entourage du metropolite de Gaza Paîsios Ligarides 
(qu'I. Sevcenko appelle «le plus brillant et ingenieux prelat grec» et 
qualifie d' « illustre et savant aventurier intemational » 85 

). Il n' est pas 
impossible qu'initialement le manuscrit se soit trouve soit dans la 
bibliotheque personnelle du docte metropolite, soit dans une collection de 
livres destines a servir de « modeles », possession de quelqu'un-de ses 
proches (Nectaire de P6g6niani? l'archimandrite Leontios ?). 11 serait 
ainsi durant un certain temps reste dans Ies Principautes roumaines. Il faut 
esperer que Ies hypotheses proposees et Ies observations faites 
pourrons etre utiles aux recherches futures sur Ies destines des manuscrits 
du monastere tân Hodegân et Ies origines de « l'ecole de Buzău», si 
prospere dans Ies Balkans, surtout en Valachie et Moldavie. Ces 
recherches parviendront peut-etre un jour a eclairer davantage l'histoire 
de l' apparition soudaine de I' Acathiste dans la capitale russe ou, en tout 
cas, nous permettront d'entrevoir quelques solutions aux enigmes si 
nombreuses posees par ce manuscrit. 

84 II faut aussi souligner que l'utilisation des « modeles », comme l'a tres bien montre 
O. Gratziou, supposait la reproduction de mptifs caracteristiques, mais pas la creation â 
chaque fois d'une «copie integrale » du manuscrit prototype (O. Gratziou, Die 
dekorierten Handschriften, p. 91). Ainsi, meme en cas d'absence d'une correspondance 
absolue entre un « modele » et sa « copie » des recherches plus approfondies pourront 
decouvrir des correlations ou des rapports entre Ies manuscrits liturgiques tardifs et leurs 
~ossibles « modeles ». 
5 I. Sevcenko, A New Greek Source for the Nikon Affair: Sixty-One Answers Given by 

Paisios Ligarides to Tsar Aleksej Mixajlovic, dans Palaeoslavica, 1999, t. 7, p. 65 
(=TEHHAJJIOC. K 70-Jlemwo aKaOeMUKa rr JlumaBpUHa, Moscou, 1999, p. 236-263). 
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1. RGADA, f. 52-2, n° 611. 2 fevrier 1662. Fol. 1. Lettre des epitropes de 
l'eglise de la Theotokos Chrysopege, Jean Paleologue et Alexandre 

Laskaraki. Parties superieure et inferieure. 
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2. RGADA, f. 52-2, n° 281. 31 juillet 164 7. Fol. 1. Lettre du clerge de la 
metropole de Caffa. 

469 



3. RGADA, f. 52-2, n° 336. 18/20? avril 1649. Fol. 1. Lettre du 
kathigoumene Calliste et des freres du monastere de l' Annonciation sur le 

Mont S6sinou. 
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4. RGADA, f. 52-2, n° 290. Janvier 1648. Fol. 1. Lettre du kathigoumene 
Parthene et des freres du monastere de Saint-Jean-Prodrome sur le Mont 

Menecee. Parties superieure et ·inferieure. 
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5. RGADA, f. 52-2, n° 561. Octobre 1656. Fol. 1. Lettre du patriarche 
Macaire d' Antioche. Parties superieure et inferieure. 
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·1 

6. RGADA, f. 52-2, n° 579. Aout [1657] . Fol. 1. Lettre du kathigoumene 
Benjamin et des freres du monastere de 1' Assomption de l'eparchie de 

Dryinopolis. Parties superieure et inferieure. 
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7. RGADA, f. 52-2, n° 614. 15 mai [1662] . Fol. 1. Lettre d'un Grec 
nomme Melchisedec. 

8. RGADA, f. 52-2, n° 614. 15 mai [1662]. Fol. 1 v. Lettre d'un Grec 
nomme Melchisedec„:Fragment. 
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9. Lettrines : RGADA, f. 52-2 
a) n° 579, 585 («~!»), n° 652 

b) n° 281, 336, 410; c) n° 405, 595, 607. 

475 



10. Signatures sur les actes: RGADA, f. 52-2, n° 224, 301, 336, 405, 458, 
579. . 
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11. Signatures sur les actes: RGADA, f. 52-2, n° 595, 605, 607, 609, 629, 
652. 
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12. Signatures sur les actes rediges par des autres scribes RGADA, f. 52-
2, n° 290, 334, 447. 
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COMORI BIBLIOFILE IEŞENE ÎN BASARABIA 
(SEC. XVII-XVIII) 

IGOR CERETEU 

Apariţia tipografiei ieşene se datorează domnitorului Vasile Lupu, 
care, în anul 1641, s-a adresat Frăţiei ortodoxe din Lembreg, în vederea 
procurării literelor pentru tiparniţă. Domnitorul moldovean a fost 
îndemnat de către Mitropolitul Varlaam, care intenţiona să-şi publice 
vestita sa Cazanie, să ceară sprijinul Mitropolitului Kievului, Petru 
Movilă, pentru a instala în capitala Moldovei o tiparniţă. În cele din urmă, 
Petru Movilă trimite la Iaşi „tiparul cu toate meşteşugurile câte trebuiesc", 
mijlocitori fiind directorul tipografiei kievene, Sofronie Pociaţchi, şi 

meşterul gravor Ilia 1• 

Aşadar, prin efortul comun al unor personalităţi marcante ale 
timpului, în capitala Ţării Moldovei apare, în anul 1642, prima tipografie, 
de sub teascurile căreia vor ieşi, în anul 1643, Cazania lui Varlaam şi, în 
1646, Pravila lui Vasile Lupu, valoroase opere de cultură românească. 
Ele au circulat pe întreg spaţiul locuit de români, contribuind la o mai 
bună dezvoltare, atât a artei tipografice moldoveneşti, cât şi a limbii 
literare româneşti2 . Un exemplar al Cazaniei lui Varlaam se află şi la 
Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei3

. 

În anumite împrejurări, această tipografie a fost risipită. 
Mitropolitul Moldovei Dosoftei se va adresa în anul 1679, Patriarhului 
Moscovei Ioachim, fiind mijlocit de spătarul Nicolae Milescu, rugându-l 

1 Petru Rezuş, Începuturile artei tipografice În Moldova, în volumul Credinţă şi cultură 
În Moldova III. Cultură creştină şi simţire românească, Iaşi, 1995, p. 14; Andrei Eşanu, 
Contribuţii la Istoria Culturii româneşti, Bucureşti, 1997, p. 131-147; Idem, Apariţia şi 
dezvoltarea tipăririi cărţilor în Moldova (sec. XVlf - Înc. sec. XIX), în volumul Cartea 
Moldovei. Sec. XVlf - inc. sec. XX Catalog general, I, Chişinău, 1990. 
2 Andrei Eşanu, Contributii„., p. 139. 
3 Vezi, referitor la descrierea exemplarului, Claudia Slutu, Carte românească de 
învăţătură„„ note şi marginalii, în volumul Valori şi tradiţii culturale în Moldova, sub 
red. dr. hab. Andrei Eşanu, Chişinău, 1993, p. 119-126. 
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să-i trimită un teasc de tipografie şi utilajele necesare. Şi astfel, la 16 
decembrie 1679, Patriarhul Ioachim al Moscovei îi răspunde că a trimis, 
prin solul său Ioan Bilevici, utilajul tipografic necesar4

. Drept rezultat, în 
anul 1681, Mitropolitul Dosoftei scoate de sub teascurile acestei tiparniţe 
Molitvenicul de'nţă/es, iar în 1683 Parimiile de preste an. În colecţiile 
din Chişinău se află câte un exemplar din aceste cărţi, care, potrivit 
însemnărilor, au fost copiate de pe exemplarele din Biblioteca Sinodală de 
la Kiev. 

În anul următor, Dosoftei va tipări o Liturghie şi rugăciuni, fiind 
urmată apoi de alte cărţi5 . În aceeaşi perioadă, activează la Iaşi şi o 
tipografie elinească, la mănăstirea Cetăţuia, precum şi tipografia elinească 
de la mănăstirea Sf'antul Sava6

. 

Nici tipografia Mitropolitului Dosoftei nu a activat prea mult. În 
anumite împrejurări de ordin politic, el a plecat în Polonia, iar tipografia a 
fost desfiinţată. laşul îşi va relua activitatea tipografică în anul 1714, 
când, prin contribuţia domnitorului Ioan Nicolae Alexandru Mavrocordat, 
cu sprijinul Patriarhului Ierusalimului, Hrisant, şi eforturile tipografului 
Ieremia Marcovici, va apare de sub teascurile tiparniţei Sf'antului 
Mormânt de la Iaşi un Sinopsis, urmat de alte două cărţi în anul următor7 • 
În tipografia de la Sfăntul Sava, între 1744 şi 1747, au apărut şi cărţi în 
limba arabă, destinate ortodocşilor din Asia Mică şi Peninsula Sinai, şi 

astfel se produce o anumită stagnare a tipăririi cărţilor în limba română8 . 
Activitatea tipografică va fi reluată la Iaşi abia în anul 1726, când 

apare un Antologhion, iar, până în anul 1743, această tipografie va edita 
doar cinci cărţi. Începând cu acest an, pe tipăriturile din Iaşi apare numele 
lui Duca Sotiriovici, primul tipograf şi editor privat din Ţara Moldovei9 şi 

4 Petru Rezuş, op. cit., p. 14. 
5 V. Chiriac, Cartea şi tiparul în Moldova în secolele XVII-XVIII, Chişinău, 1977, p. 51-59. 
6 Adrian Pricop, Tiparniţe bisericeşti în Iaşi în secolele XVI-XIX, în volumul Credinţă şi 
cultură în Moldova III. Cultură creştină şi simţire românescă, Iaşi, 1995, p.18-31; vezi 
şi Arhim. Mitrofan Băluţă, Tipografia grecească de la mănăstirea Cetăţuia, în Idem, 
~- 2-38. 

Ana Andreescu, Cartea românească în veacul al XVIII-iea, Bucureşti, 2004, p. 43. 
8 Adrian Pricop, op. cit., p. 24. 
9 N. Iorga, Tipografia la români, în Scrieri despre artă, Bucureşti, 1968, p. 214; Andrei 
Eşanu, Contribuţii ... , p. 142. 
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astfel se poate afirmă că, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, începe 
laicizarea tipografiei în Ţările Române 10

• 

O mare contribuţie în evoluţia artei tipografice din Moldova a 
avut-o Mihail Strilbiţkii, care se stabileşte în Moldova pe la mijlocul 
secolului al XVIII-lea. În anul 1778, acesta editează la tipografia 
Mitropoliei o serie de cărţi bisericeşti, iar în anul 1785, fondează o 
tipografie proprie, care, după pacea de la Bucureşti (1792), activează la 
Dubăsari 11 

• 

Activitatea tipografiei Mitropoliei de la Iaşi a fost reluată de mai 
multe ori: în timpul Mitropolitului Leon, în 1785, al Mitropolitului Iacob 
II Stamate, în anul 1794, şi în timpul Mitropolitului Veniamin Costachi12

. 

Prodigioasă va fi activitatea tipografică a Mitropolitului Veniamin 
Costachi, prin contribuţia căruia se vor tipări la Iaşi, în tipografia 
Mitropoliei, mai multe cărţi bisericeşti, dintre care: Octoih (1804), 
Theofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea la cele patru Evanghelii 
(1805), Antologhion (1806), Ioan Damaschin, Descoperire a 
pravoslavnicii credinţe (1806), Tipicon (1816), Ceasoslov (1817), 
Panihidă şi litia mică ( 1821) etc. Tipografia Mitropoliei din Iaşi va înceta 
să mai scoată cărţi cu aceeaşi râvnă, odată cu părăsirea de către Veniamin 
Costachi a scaunului, fiind înlocuit cu Meletie Brandaburul. Aflat la 
adânci bătrâneţe, acesta nu va acorda atenţia cuvenită artei tipografice din 
Moldova. Încercarea de a reface tipografia din Iaşi aparţine lui Sofronie 
Miclescu. La 6 mai 1859, această tipografie a fost redeschisă, prin 
contribuţia arhiereului Calinic Miclescu, însă în anul 1860, tipografia 
Mitropoliei din Iaşi şi-a încetat din nou activitatea 13

. 

Deşi, începând cu anul 1814, la Chişinău a fost înfiinţată o 
tipografie prin contribuţia Mitropolitului Gavriil Bănulescu Bodoni, de 
sub teascurile căreia vor ieşi în deceniile următoare mai multe titluri de 
carte, cu caracter preponderent bisericesc. Preoţii din Basarabia vor utiliza 
însă, în aceeaşi măsură, literatura bisericească de la Iaşi, dar şi din alte 
centre româneşti, fiind interesaţi de cumpărarea cărţilor necesare oficierii 
serviciilor divine. Dovadă sunt însemnările posesorilor de carte, din care 
aflăm informaţii foarte utile despre circulaţia lor. 

10 Elena Melinte, Duca Sotiriovici tipograful de la Tassos - primul editor particular din 
Ţările Române, în „Cercetări istorice'', (Serie nouă), XVI, 1997, p. 148. 
11 Andrei Eşanu, Contribuţii„„ p. 142-143. 
12 Adrian Pricop, op. cit„ p. 26. 
13 Ibidem, p. 28. 
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La mijlocul secolului al XIX-lea, în Ţara Moldovei încep să 

funcţioneze un şir de tipografii private, care editează literatură cu caracter 
laic14

. Numeroase titluri au circulat la est de Prut. Unele dintre ele sunt 
întâlnite în colecţii din Chişinău şi au fost adunate prin achiziţii, sau din 
donaţii din bibliotecile personale. Acestea din urmă au avut misiunea 
firească de a menţine şi perpetua limba română în rândul populaţiei din 
Basarabia. 

Varlaam, Carte românească de învăţătură, ediţia din 1643 15
, 

tiparul domnesc, un exemplar16
• Conform însemnărilor, cartea se afla, la 

25 februarie 1743, în biblioteca unei biserici din Iaşi „ .. .la vali de măji, 
lângă casile de ale logofătului Burii...". Din altă însemnare, aflăm că 
această „„ .sf'antă carti esti a sfintei bisărice sfăntului Ioan 
Botezătoriul... ", fără a fi precizată localiatea, sau biserica în care s-a aflat. 
La 5 octombrie 1 784, cartea se mai afla, probabil, la Iaşi, în mahalaua 
Sfăntul Pantelimon, informaţia fiind scrisă de un oarecare Gregorie, care 
sta „ .. .în casa preotului Nicolai". În ultimul sfert al secolului al XIX-iea, 
cartea se afla într-una din bisericile din Basarabia, mărturie lăsată de un 
oarecare Dimitrii Gheorghevici Roşca. El oferă şi unele informaţii despre 
fenomene naturale. De asemenea, este cunoscut faptul că, în 1942, acest 
exemplar era printre cărţile Muzeului Bisericesc din Chişinău, fiind adusă 
din satul Bulăeşti (Orhei), informaţie lăsată de Efrem Tighineanu, locţiitor 
de Arhiepiscop al Chişinăului 17 . În prezent, exemplarul se află în 

14 Andrei Eşanu, Contribuţii„„ p. 158. 
15 Ioan Bianu şi Nerva Hodoş, Bibliografia Românească Veche, tomul I, 1508-1716, 
Bucureşti, 1903, nr. 45, p. 137, 536; Adăogiri şi completări, tomul IV, 1508-1830, de 
Ioan Bianu şi Dan Simonescu, Bucureşti, 1944, p. 190 (în continuare se va cita BRV); 
Cartea Moldovei. Sec. XVII - înc. sec. XX Ediţii vechi (Sec. XVII - înc. sec. XIX). 
Catalog general, I, Chişinău, 1990, nr. 1, p. 56-59 (în continuare se va cita: Cartea 
Moldovei). 
16 Exemplarul poate fi consultat la Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (BŞCAŞM ), nr. inv. M K 27 cr (în continuare se va cita: BŞCAŞM). 
17 Însemnări: f. 12v-18: „Această sfântă carte ce s<ă> chiamă Păucenie„. să prăznueşte 
hramul bisericii „. la aceast<ă> sfântă bisărică <ce> esti în Eşi di la vali de măji, lângă 
casile de ale logofătului Burii şi am scris în zilile luminatului domn Ioan Costantin 
Voievoda, pre atunce înbla vietul 1743, fev<ruarie> 25"; f. 2 I 8v: I. „<Această> sfântă 
carti esti a sfintei bisărice sfântului Ioan I3otezătoriul, <ia>r de ar să va întâmpla ca s-o 
înstreineze di la sfânta <biseri>că să fie rnpt blestemul sfinţilor apostoli". II. „<Ace>ast 
sfânt, care esti a sfintii biserici Sfântul Ioan Botezător<u>l, dar cine s-ar întâmpla se o 
fure <di la> biseriche, se o diperteze se fie blestămat de <cei> doisprece Apostoli şi 
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fondurile Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de ·Ştiinţe a 
Moldovei. Scoarţele sunt din lemn, îmbrăcate în piele artificială, de 
culoare cafenie. Pe colţurile primei coperte, se află patru bumbi metalici, 
în formă de strop, iar în centru, un romb metalic, de dimensiuni mici. Pe 
colţurile şi pe centrul copertei a doua - cinci suporţi metalici de formă 
rotundă. Cartea a fost restaurată la Sankt-Peterburg. Stare bună de 
conservare. 

Dosoftei, Molitvenic de'nţăles, ediţia din 1681 18
, tipografia 

Mitropoliei, un exemplar19
, incomplet. Lipsesc: f. 4 nenum. şif. 132-155. 

Numerotarea tipografică a foilor este greşită. Coperţile sunt din carton de 
culoare galbenă. Cotorul e din pânză de culoare albastră, lucioasă. Cartea 
este o copie xerox şi, din unele infomaţii, se ştie că a fost copiată de pe 
exemplarul bibliotecii sinodale din Kiev. Însemnările manuscnse 
confirmă această afirmaţie20. 

Dosoftei, Parimiile preste an, ediţia din 1683 21
, tipografia 

Mitropoliei, un exemplar22
. Pe prima copertă este lipită copia paginii de 

titlu. Coperţile sunt confecţionate din carton, iar cotorul din pânză. 

oropsit fiiul lui <Dum>nezeu şi di patruz<e>ce.,de sfinţi blăstămat". III. „30. mai 1943. 
Aflată acum între cărţile bisericii din Bulăeşti-Orhei şi depusă la muzeul bisericesc din 
Chişinău. + Efrem Tighineanu lt. de Arhiepiscop al Chişinăului"; f. 223v: „Eu robul lui 
Dumnezeu Gregorie din mah<alaua> Sf<ântul> Pantelimon ce şăd în casa preotului 
Nicolai, oct<omvrie> 5, 1784"; f. 332: I. „Anul 1887, avgust 6 zili mari trăsniti s-au 
făcut din ceri, câtu nu si ştie omu cu omu şi la 7 au mâncatu vârcolacii soarile. Dimitrii 
Gheorghevici Roşca". II."La anul 1888 au fost roadi multî în toiati rodurile şi belşug di 
tot binili"; f. 57 (din 138 f.): „Anul 1887, avgust 7 zili au mâncat soarili vârcolaci<i>". 
Pe o foaie adosată după f. 78 (din 138 f.): „1887, avgust 7 zili, când au râsârit soarili, au 
<a>coperit cu limina şi s-au făcut întuneric mari". Mai jos de o altă mână: „Dimitrii 
Gheorghivici Roşca. 1890". Forzaţul II ştampilă rotundă, cerneală violetă cu următorul 
conţinut: „ARHIEPISCOPIA CHIŞINĂULUI. ROMANIA. MUZEUL BISERICESC. 
1942". 
18 BRV, tomul I, nr. 72, p. 237; tomul IV, p. 203; Cartea Moldovei, I, nr. 3, p. 67-68. 
19 Exemplarul poate fi consultat la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, cu nr. inv. 
69058 (în continuare se va cita: BNRM). 
20 Însemnări: f. de titlu: „<l1Jb C1rno.UaJTbHoi1> 6116m10TeK11. A no.un11catto no 
np11KaJaH11JO CBbTei1waro C11tto.ua" („Din Biblioteca Sinodală. A fost înregistrată din 
ordinul Sfăntului Sinod"); f 128-130: „Ci1HO.Ua.JlbHaro .UOMY iepommKOHOMb re.ueoHOM. 
1775 ro.uy, Mrui" („De ierodiaconul palatului sinodal Ghedeon. Anul 1775, mai"). 
21 BRV, tomul I, nr. 79, p. 204; Cartea Moldovei, I, nr. 4, p. 68-69. 
22 Cartea poarte fi consultată la BNRM, cu nr. inv. 69057. 
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Însemnările manuscrise ne arată că această carte a avut acelaşi destin ca şi 
precedenta23

. 

Sinopsis, ediţia din 171424
, Mănăstirea Sfântului Mormânt, a Sf. 

Sava, un exemplar25 incomplet; lipsesc: foaia de titlu, foile liminare şi 
prima filă de la începutul textului. Colţurile de sus ale cărţii sunt rupte. 
Numerotarea paginilor s-a făcut în creion. De toate, cartea are 113 pagini 
numerotate. Coperţile sunt din carton, îmbrăcat în piele cafenie. Din 
însemnări26 constatăm că acest Sinopsis a aparţinut bisericii din Vadul 
Târa27

. 

' Antologhion, ediţia din 1 72628
, un exemplar29 incomplet: lipseşte 

foaia de titlu. Coperţile sunt din lemn, îmbrăcat în piele de culoare 
cafenie. Cotorul este restaurat cu pânză violetă; sunt vizibile urme de 
cheutori din piele şi metal. Din însemnări constatăm că acest Antologhion 
a fost cumpărat cu preţul de 7 lei, la 12 iulie 1727, de către preotul 
Simeon, împreună cu soţia sa, Maria, sumă la care au adăugat 3 lei 
Dimitrii Jvaneţki, cu soţia sa, Anastasia, fără a fi precizată localitatea 
pentru care a fost făcută cumpărătura. Pe forzaţul II şi-a lăsat numele 
psalmistul Gheorghe Leapco, din satul Cuconeşti, actualul raion Edineţ30 . 

23 Însemnări: f. de titlu: „<l1Jb C1rno.uaribttofi> EH6m10TeKH. A no.unHcatto no 
npHKaJattmo CebTefiwaro CHtto.ua" („Din Biblioteca Sinodală. A fost înregistrată din 
ordinul Sîantului Sinod"). Ultimele foi: „CHHO.UaribHaro .uoMy iepo.uHaKOHOMb 
re.ueoHOM" („De ierodiaconul palatului sinodal Ghedeon"). 
24 BRV, tomul. I, nr. 169, p. 494. 
25 Exemplarul se află în colecţia Muzeului Literaturii Române ,,Mihail Kogălniceanu'', 
cu nr. inv. 5078 F. S. (în continuare se va cita: MLR). 
26 Însemnări: p. 1-31: „<Ace>st Sinopsiz esti al meu erei Necolai ot Vadul Ţâra şi 
oriunde s-ar afla să nu-l tăgăduiască. Erei Nicolai ot Ţâra"; p. 35: „!erei Vasile Gaita". 
27 Vadul Ţâra ar fi localitatea Ţâra din actualul raion Floreşti. 
28 BRV, tomul II, 1716-1808, Bucureşti, 1910, nr. 189, p. 23, IV, p. 225. 
29 Exemplarul poate fi consultat la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 
cu nr. inv. FB-23062-15 (în continuare se va cita: MNAIM). 
30. 

Insemnări: f. 1-15: „Bo HMll OTUa H CHHa H CBl!Taro .uyxa. AMHHb. CHl! KHHra peKOMal! 
Mettell KynHJJb Iepefi CeMHOHb co ll<eHOIO ceoeio MapHeJO Ja neoboe ceMb Ha HIO JKe 
nOMOWTeHb npaUOBHTH ,lJ.HMHTPHH MeawaHHHb )l{eatteUKHH .UarI Ja eeo OTnyWTeHHe 
rpexoe neobe TP" co JKettoio ceoeio AttacTacHeJO. XTo 6H eH CMHJJb OT.UarIHTb OT 'la.Ub 
ero .ua 6y.ueT npoKJillT, atta«tneMa .UBllJJOCH eo eeKH eeKoe. Pmcy 1727, M<e>c<H>u<.11> 
JOJJi.11 .UH.11 21". (,,În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sîantului Duh. Amin. Această carte 
ce se numeşte Minei l-au cumpărat ierei Simeon cu soţia lui Maria cu preţul şapte lei, la 
care au mai dat Dimitrii Jvaneţchii cu soţia sa Anastasia trei lei pentru iertarea păcatelor 
lor. Şi cine va îndrăzni să înstrăineze această carte de la copiii lor să fie blestemat şi 
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Liturghie, ediţia din 174731
, tipografia lui Duca Sotiriovici, în 

două exemplare32
. Primul exemplar are scoarţele din lemn, acoperite cu 

piele de culoare neagră; un chenar floral, a fost aplicat prin presare, pe 
marginile primei coperţi. Pe coperta a doua, chenar triplu, în interiorul 
căruia sunt imprimate linii încrucişate, care formează romburi; sunt 
vizibile urme de cheutori. Pielea de pe coperta a doua este uzată. Pe 
centrul primei coperţi se află un medalion, aplicat prin presare, cu chipul 
lui Iisus Hristos; lipseşte cotorul. Coperţile sunt desprinse de carte. La fel, 
foile din legătură. Liturghia a fost cumpărată în luna februarie 1749, de 
către preotul Ioan Fătul din Tigheci. În anul 1780, cartea a fost vândută cu 
preţul de 4 lei, preotului Nestor din Leova, pentru biserica cu hramul 
Sfăntului Nicolae, care în 1807, la 18 octombrie, nu mai era în viaţă33 . 

Exemplarul al doilea are scoarţele din lemn, acoperite cu piele de 
culoare cafenie, roasă, mâncată de carii. Cotorul este din acelaşi material; 
are cheutori din piele şi metal. Cartea a circulat în nordul Basarabiei. Din 
însemnări, putem stabili că s-a aflat în localitatea Cerepcău, din părţile 
Sorocii34

. 

Triodion, ediţia din 174735
, tipografia lui Duca Sotiriovici, în trei 

exemplare36
. Primul exemplar este incomplet. Lipsesc: foile 32, 36, 37, 

anatema în vecii vecilor. Anul 1727, luna iulie 21 zile"); forzaţul II: „Psalomşcic 

Gheorghii Leapco, s. Cucuneşti". 
31 BRV, tomul II, nr. 255, p. 99; Cartea Moldovei, I, nr. 10, p. 88. 
32 Exemplarele pot fi consultate la Arhiva Naţională a Republicii Moldova, fond 2119, 
inventar 6, dosare 897 şi 896 (în continuare se va cita: ANRM). 
33 Însemnările primului exemplar: p. 54: „Aceaste Leturghii am cumpărat-o eu preotul 
Fătul în zilele pre luminatului domnului Costantin Neculai voievod. Let 7257 <=1749>, 
fe<vruarie>"; p. 118: „Această sfântă Liturghei să să ştii că iaste a preutului, a 
răposatului Nestor şe cene s-ar pute a să învrednici să slujască de opştei sfintei Leturghei 
să aibă pomenire. 1807, oc<tombrie> 18"; p. 177: ,,În ştiinţe să fei pentru această sfântă 
Leturghii ce să numeşte a sfintei besăreci di la târgul Leova, carile iaste hramul Sfântului 
Neculai. Şi întâmplându-să vre-o strămutare pentru dânsa să se tremetă iar, şi la locul di 
undi iaste. Facem rugăminte eu cucernicei. Şi am scris eu mai micul întru slijitori di 
carti, dascalul Mihalachi Popovici. 1806"; p. 212: „Această sfântă şi dumnezeiască 

Leturghii este a sfinţii sale preutului Nistor din Leova. S-a cumpărat de la preot Ioan 
Fătul din Tigheci, drepţi 4 lei la let 7285 <=1780>. Ierei Nistor ot Leova". 
34 Însemnările exemplarului doi: p. 2 (de titlu): „Molisfa ta părinte Vasili ot Şiri<p>cău 
pentru bani, să ti sileşti şi îi aduşi în şee duminecă la Soroca ca şi să dii la Anton Detcon, 
adică nu o fii noi la Soroca şi smi<n>teală să nu facă, apoi om trimeti cu „. şi vii da şi 
socoti aşasta. Să fii sănătos. Molisfa ta''. • 
35 BRV, tomul II, nr. 262, p. 102; Cartea Moldovei, I, nr. 11, p. 88-91. 
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193-252, 297. Scoarţele sunt din lemn îmbrăcat în piele de culoare 
cafenie. Pe marginile coperţilor sunt chenare, aplicate prin presare, în 
formă de zigzag. În centrul primei coperţi, se află un medalion aurit, 
reprezentând chipul Maicii Domnului cu Pruncul. Cotorul este din acelaşi 
material, cu imprimări florale şi din elemente vegetale. Cartea are 
însemnări, din care aflăm doar că Triodionul a fost cumpărat în anul 
1754, de Pentel{fi Ştiucă, cu 7 lei, iar în luna februarie 1782, de către 
Tănas Buciumaş, cu preţul de 11 lei. De asemenea se ştie că, în anul 
1757, cu ajutorul ei, câţiva tineri învăţau să citească37 . 

Exemplarul al doilea este incomplet. Lipsesc: foaia de titlu, prima 
foaie nenumerotată de la începutul cărţii, f. 3, 8, 37, 204. Coperta străină, 
din percal. Cotorul este din pânză neagră. Cartea a fost achiziţionată de la 
Eugenia Portărescu din Oxentea, raionul Dubăsari. Aşadar, acest 
exemplar al Triodionului a circulat pe malul stâng al Nistrului. La f. 257, 
un posesor, sau cititor, şi-a scris numele: „Stefan Ghiderman". 

Exemplarul al treilea este şi el incomplet. Lipsesc: foaia de titlu, 
primele foi nenumerotate şi foile 295, 296. Scoarţele sunt din lemn, 
îmbrăcate în piele de culoare cafenie, având pe margini un chenar floral, 
iar în centru o imagine imprimată, ştearsă. Ultimele 5 foi sunt rupte şi 

mâncate de carii. Cotorul din piele este bine conservat. Foaia 234 este 
scrisă pe recto şi verso cu mâna. Cartea a fost restaurată. Potrivit 
însemnărilor, Triodionul a fost cumpărat la 9 februarie 1767, de către 
Petre Băcal, pentru biserica Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, din 
Huşi. Ulterior, perioada nu este cunoscută, cartea ajunge în satul Secăreni, 
din actualul raion Hânceşti38 . 

36 Exemplarele se află la BNRM (nr. inv. 44051), MNAIM (nr. inv. FB-16346) şi MLR 
(nr. inv. 2136 F. B.). 
37 Însemnările primului exemplar: f. 23v-24: ,,Acest Triod l-am cumpărat eu preotul 
Tănas Buciumaş drept unspre<ze>ce lei. 7290 <1782>, fev<ruarie>"; f. 30: „Acestu 
sfântu Triod l-am cumpărat eu singur Pe<n>telei Ştiucă pentru 7 lei. 7262 <1754>"; 
f. 182v: <Să să> ştii de când învăţea „ .şi să ştii de cănd mă învăţ 7265 <1757> eu Stroe, 
şi eu Chiriec, şi eu Andrieş, şi eu Gligori, şi eu Gavrilu, deche<m>v<rie> 4, 7265 
<1757>". 
38 Însemnările exemplarului trei: f. 2-16: „Să s<ă> ştie că această carte ce s<ă> chiamă 
Triod o au cumpărat dum<isale> giupânul Petre Băcal şi o au dat pomană pentru sufletul 
dum<isale> şi al părinţilor dum<isale>, ca să fie ca un ctitor în veac. Şi o au dat la sfânta 
beaserecă în târgul Huş<i>, unde să cin<s>teşte şi să prăznueşte hramul Sfântului 
Arhanghel Mihail şi Gavriil. Şi nimene din preoţi sau slujitorii bisearicii să nu fie volnic 
a o lua din sfânta bisearică, ce să fie pomană cât a trăi această <carte>. Iar cine a 
îndrăzni a o muta din locul acesta sau a o fura să fie blăstămat de Domnul Dumnezău şi 
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Octoih, ediţia din 174939
, tipografia lui Duca Sotiriovici, în două 

exemplare40
. Primul este incomplet. Cartea începe cu pagina 21, 

numerotată. Ultima pagină este 903. Scoarţele sunt din lemn, îmbrăcat în 
piele de culoare cafenie. Cotorul este din piele la exterior, iar în interior 
din pânză. S-au păstrat cheutorile din piele şi metal. Cartea a fost 
restaurată. Din însemnările posesorilor, constatăm că acest Octoih a 
aparţinut în primele decenii ale secolului al XIX -lea satului Paşcani41 • 

Şi al doilea exemplar este incomplet. Lipsesc: foaia de titlu, p. 1-
24, 906-909. Scoarţele sunt din lemn, îmbrăcat în piele de culoare cafenie. 
Pielea este ruptă, pe prima copertă şi în partea de sus a cotorului. S-a 
păstrat o cheutoare din piele şi metal. Cartea este desprinsă în mai multe 
locuri. Foile sunt restaurate la colţuri cu hârtie de calc. Unele foi sunt 
scrise de mână. La pagina 25 este consemnat un pomelnic. 

Sinopsis, ediţia din 1751, tipografia lui Duca Sotiriovici, un 
exemplar42

• Scoarţele sunt din lemn, îmbrăcat în piele de culoare cafenie. 
Sunt vizibile urme de cheutori. Foile nu sunt numerotate. Stare bună de 
conservare. 

Penticostarion, ediţia din 175343
, tipografia Mitropoliei, în şase 

exemplare44
. Primul exemplar are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele de 

culoare cafenie. Prima copertă este desprinsă de cotor. Pielea este uzată 
pe marginile coperţilor. Până la jumătatea cărţii, foile sunt rupte la colţuri 

de a sa Preacurată Maică şi de 12 sfinţi Apostoli, şi de toate sfintele săboare. Iar şi cel ce 
va sluji cu dânsa şi nu va pomeni pre cei mai sus numiţi, încă să fie supt blăstămul 
Domnulu H<risto>s. Leat 1767, fev<ruarie> 9"; f. 16-18: „Să s<ă> ştie că această carte 
este dreaptă a satului Săcăreni, cumpărată cu banii satului. Să rămâi nemişcată a bisăricii 
satului Săcărenilor". 
39 BRV, tomul II, nr. 269, p. 109-110; Cartea Moldovei, I, nr. 12, p. 91-93. 
40 Primul exemplar se află la MLR, cu nr. inv. 2137 F. B„ iar al doilea la BNRM, cu 
nr. inv. 10728. 
41 Însemnările primului exemplar: p. 448: ,,Această carti, ci să numeşti Ohtoih, esti a 
satului Păşcan<ii>. Şi cini a fura-o si fii anaftema. Anul 1828, 14 zile". În partea stângă 
a râului Prut există cel puţin 3 localităţi cu acest nume: în raioanele Criuleni, Hânceşti şi 
Vulcăneşti. Credem, că în acest caz este vorba de Paşcanii din raionul Hânceşti. 
42 Sinopsisul poate fi consultat la BŞCAŞM, cu nr. inv. 36066. 
43 BRV, tomul II, nr. 289, p. 123-126; Cartea Moldovei, I, nr. 14, p. 99-100. 
44 Exemplarele se află la: MLR (nr. inv. 4035 F. B.), Biblioteca Universităţii de Stat din 
Moldova. Colecţii Speciale„cu nr. inv. 1689106 (în continuare se va cita BUSM CS), 
MNAIM (nr. inv. FB-24846), Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, cu nr. 
inv. 10312/66 (în continuare se va cita: MNEIN), Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, 
cu nr. inv. 4036 (în continuare se va cita: MNAM) şi BŞCAŞM (nr. inv. 28714). 
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şi murdare de ceară. Unele foi au fost restaurate nereuşit. Dintr-o 
însemnare sumară, putem afla că Penticostarionul a fost cumpărat din 
jertvă. 

Al doilea exemplar are şi el scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele 
de culoare cafenie. Pe marginile coperţilor se află un chenar triplu 
imprimat. S-a păstrat o cheutoare din piele şi metal. Cotorul este din piele. 
Din însemnările posesorilor, aflăm că acest exemplar aparţinea, la 19 
aprilie 1758, bisericii cu hramul Mai Marilor Voievozi din localitatea 
Buiucani, în prezent sector al municipiului Chişinău. Penticostarionul se 
afla în biblioteca acestei biserici şi în anul 182945

. 

Exemplarul al treilea are scoarţele din lemn şi piele neagră. Pe 
margini, un chenar şters, executat prin presare. În centrul primei coperte 
se află un medalion şters. Cotorul este din piele cu elemente florale, 
imprimate; urme de cheutori. Pe coperta a doua, sunt trasate linii 
încrucişate care formează romburi. La 1 O martie 1760, cartea a fost 

45 Însemnările exemplarului doi: forzaţul I: „Ceii KHHra nputta.lJ,Jle)l(HT OpreHCKHH yeJ.n, 
ceneHHR IiyJOKaHb. CBRIUeHHHK KocTaHTHH KepeMoH" („Această carte este a bisericii 
satului Buiucani, judeţul Orhei. Preotul Constantin Cheremon"). Pe o foaie curată la 
începutul cărţii: I. „Această sfăntă carte ci să numeşte Penticostariu să află din numerul 
cărţilor bisericii cu hramul Sf<inţilor> Mai Marilor Voivozi din satul Buiucani, uezdul 
Orheiului, oblastia Bassarabiei, Eparhiea Chişinăului, anul de la întruparea cuvântului 
1829, martie 25 zile. S-au scris de mine vrednicul de mântuire, dascalul Zamfir 
Dimitriu". Pe o foaie curatăv la începutul cărţii: I. ,,Această carti esti a preotului 
sfăntului pricit <=parohie> Sfăntul Mihail şi Gavriil Mai Marilor Voi<e>vozi, adusă lor 
di părintili nostru. A scris ponomaru Mihail Musteaţă"; f. 1 <nenum.>-6: „Această sfăntă 
carte, anume Penticostari au cumpărat-o sătenii din sat din Buiucani şi au dat-o la 
bisărica din sat tot din Buiucani, însă să s<ă> ştie că carte<a> să fie a bisericii, să n<u> 
aibă treabă nici popa nici sătenii. Vilet 7261 <1758>, ap<rilie> 19. Ion pisar"; f. 184: „În 
anul 1824, luna lui maiu 30, am priimit ucazul Duhovniceştii Dicasterii a Chişinăului şi 
m-am aşăzat dascal slujitoriu la bisărica cu hramul Sf<inţilor> M<ai> M<arilor> 
Vo<i>evozi din satul Bui<u>cani, uezdul Orheiul, oblastiia Bassarabiei, eparhiia 
Chişinăului şi am însămnat aicea vrednicul de mântuire dascalul Zamfir Dimitrie"; 
f. 185: „În anul acesta 1829, mai 27 au purces Înalt Preosfenţiia Sa Dimitrie 

Arhiepiscop Chişinăului şi Hotinului i Cavaler de au cercetat bisăricile din protopopiia 
protoiereului Iacov Chirilov, începând întâiu din satul nostru Bui<u>cani, apoi la 
Durleşti şi la alte sate şi eu nefiind acasă la venirea Preosfenţiei Sale, fiind rânduit 
înainte prin sate de îndreptat hârtiile pe la bisărici şi povăţuim cum sărvesc cei 
bisăriceşti, când va sosi arhiereul. Şi am însămnat vrednicul de pururea mântuire şi 

plângire dascalul Zamfir Dimitriu fecior răposatului protoiereu Ioan Dimitriu". 
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cumpărată, pentru biserica satului Răceşti46 , de credincioşii din această 
localitate47

. 

Exemplarul patru are coperţile din carton, acoperite cu hârtie de 
mai multe culori. Cotorul şi colţurile coperţilor sunt din pânză de culoare 
kaki. Stare bună de conservare. Din însemnări, aflăm că această carte a 
fost cumpărată, în anul 1753, de locuitorii satului Mândâc (actualul raion 
Drochia), pentru biserica din această localitate. Ulterior, perioada nu este 
cunoscută, cartea a fost dăruită de către preotul Grigore şi preoteasa 
Ileana ginerelui lor, preotului Andrii, probabil, din aceeaşi localitate48

. 

Exemplarul cinci are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele de 
culoare neagră. Pielea de pe coperţi este fragmentată; sunt vizibile urme 
de cheutori. Cotorul este deteriorat, găurit de carii de lemn. Foile sunt 
murdare de ceară şi rupte la colţuri. Cartea are nevoie de restaurare. 
Penticostarionul a circulat în partea centrală a Basarabiei, afirmaţie care 
se susţine cu o însemnare fragmentată. Aici se aminteşte de Ţuţora şi de 

46 Un sat cu un asemenea nume se află în raionul Şoldăneşti. 
47 Însemnările exemplarului trei: f. 95v-98: ,,Acest Penticostare l-au cumpărat satul 
Răceşti ca s<ă> fei la sfânta beserică pomană, iar de s-ar tâmpla să o găsească ceneva 
sau s-o furi să nu o tăgăduiască, iar de-<a>r tăgădue-o să fei anaftema, iar ctetor acestei 
sânt: Lupul, Yenul, Temofte, Ioniţă sen Gheorghie, sen Toader, Neculae sen Moisi, 
Toma cu Ioniţ sen Gheorghei. Am scris cu zesa tetorelor. Let 7268 <1760>, mart 10, şă 
alte cărţi Leturghi<i>, Apostolo". 
48 Însemnările exemplarului patru: f. 15v-22: „Această sfântă carte anume Pintecostar 
este al rnieu dreptu, de la socri, anume ierei Grigori, prezviteala Ileana şi este dat mie 
ierei Andrii ot Mândâcul să-s ştie"; f. 223v-224: „<lz>vod de câţ<i> bani au dat 
o<a>meni pe această <sf>ântă carte în zilele prelurninatului <do>mn Costantin sân 
Mihai vod<ă> şi s-au datu <şă>se lei pol şi pe anume cine cât au <da>t'pe dânsa vel<et> 
7261 <1753>: un zlot şi un ban s-au lua-o di pe scrânciob şi s-au ţinut popii lui Gligorii 
la galbănul care dides<ă> el la această carte şi alţi <b>ani ieu dat ceelalţi oameni, <10> 
părale Toder Vornec, IO părale popa din Crefta <6> părale Mihail Pâslari, 10 păral<e> 
Ioniţă, <6> păr<a>l<e> Mihai, 6 păr<a>l<e> Lupaşco, 6 păr<ale> Chirilă, <6> părale 
Bunbăciul, <6> păr<a>le Sandu!, <6> păr<a>le Ioniţă Nemerenco, 6 păr<a>le 

Mihălachi, 4 păr<a>le Tintăciu, 4 păr<ale> Axân<ti>, 6 păr<a>l<e> Ştefan, 4 păr<a>le 
popa ... , 6 păr<a>le Ursul, 6 păr<a>le Vasâli, 6 Ion sân Roşchii, 6 păr<ale> Lupul, 6 
Rusul cumnat lui Mihai, 6 păr<a>l<e> Pinti<lei>, 6 păr<ale> Sandu!, 6 păr<a>le 
Pintelii, 6 păral<e> Timofti, 6 păr<a>l<e> Grosul"; f. 224v: I. „Să s<e> ştie cându au 
mărturisit sufletului Tod<or> Vornicul Piorescul precum au luat Ioniţă sluga ... cuzei 
patruzăci de lei şi nu mai duce cinci lei. Velet 7263 <1755>, fev<ruarie> 22". II. „Slavă 
s<ă> aibă ne <î>ncetat Tatăl, Fiiul, Duhul Sfânt, trii staturi într-o fire şi un 
<Dumn>ezeu". 
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faptul că, în anul 1 777, cartea a fost legată de către preotul Condre, rară a 
se şti localitatea în care a activat49

. 

Exemplarul şase are scoarţele din lemn şi piele cafenie. Chenarele 
imprimate sunt liniare şi cu elemente geometrice. În centrul primei coperţi 
un medalion şters. Cotorul este din piele. Pe marginile coperţii a doua, 
aceleaşi chenare, iar în interior, linii paralele şi încrucişate; urme de 
cheutori din piele şi metal. Din însemnările posesorale, constatăm că 
Penticostarionul a fost dat zestre, în anul 1767, diaconului Ion, de către 
diaconiţă, adică aceasta din urmă l-a dat zestre fiicei sale Măriuca, 
căsătorită cu diaconul Ion. În ceea ce priveşte localitatea în care s-a aflat 
cartea, se evocă satul Crăsneşti, fără a fi indicată unitatea teritorial
administrativă din care făcea parte la 20 iunie 178650

. 

Antologhion, ediţia din 175551
, tipografia Mitropoliei, în nouă 

exemplare52
. Primul exemplar are scoarţele din lemn îmbrăcate în piele de 

culoare neagră. Cotorul este din acelaşi material, deteriorat; urme de 
cheutori. Cartea a fost restaurată. Antologhionul a aparţinut satului 
Bogzeşti, actualul raion Teleneşti, şi a fost în posesia preotului Manole şi 
a preotesei Iordana care, ulterior, l-au dăruit fiului lor Iordachi53

. 

Exemplarul al doilea este incomplet. Lipsesc foile 269-499, 9 foi 
nenumerotate şi 46 foi de la sfărşitul cărţii. Cartea nu are coperţi şi cotor. 
Unele foi au fost restaurate la colţuri. 

49 Însemnările exemplarului cinci: f. 2 (nenum.): „Această carăti a cumpărat ... Ţuţorului 
drept, şi cini ... să fii afurisit şi ... "; f. 176v -177: „Să s<ă> ştii că aceasta numită carte 
anume Penticostari l-am legat eu preutul Condre în zile<le> luminatului domnul(ui) 
Ghica voivod. Umbla veletul 7285 <1777>". 
50 Însemnările exemplarului şase: f. 70v: „Să să ştie ca aciustu Pinticostariu mii dat mie 
zestre de la diiaconiţa. Eu Ion sintu ginere şi fiică-sa Măriuca"; f. 223: „Acestu 
Pinticostar este a lui Ion diiaconului dat di diiaconiţa zestri şi am scris să să ştii şi 

u<m>bla veletul şepte mii <două sute> şepte zeci şi cinci şi să fii în veci". Mai jos: 
„1786, iunie 20, zici lei mi-au dat diiacon Ion ot Crăsneşti". 
51 BRV, tomul II, nr. 293, p. 126-130; IV, p. 247; Cartea Moldovei, I, nr. 15, p. 100-105. 
52 Exemplarele se află la: BNRM (nr. inv. 51475, 44058, 68386, 50720, 57799, 44061), 
MLR (nr. inv. 2778 F. B.), BŞCAŞM (nr. inv. 381071, 36081). 
53 Însemnările primului exemplar: f. 131 v -136: „Acestu sfântu Minii esti a preutului 
Manole ot Bogzeşti, ş<i> am dat pentru el 24 lei bani de argintu ca să fie lui Jordachi 
fiiul meu. Şi cini l-ar fura să fii afurisit. !erei Manole, Iordana ot Bogzeşti"; f. 386v- 390: 
„Acest Menii esti a preutului Manoli ot Bogzăşti şi eu am dat pe dânsul 24 lei bani de 
argint împreună cu preut<e>asa me Iordana ca să fie lui Iordachi fiiul meu. !erei Manole, 
Iordana ot Bogzăşti". 
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Al treilea exemplar este incomplet. Lipsesc foile 498-499, sîarşitul 
cărţii şi coperta a doua. Prima copertă este din carton, îmbrăcat în pânză 
de culoare neagră, ştearsă. Cotorul este din piele, rupt pe jumătate. Foile 
sunt murdare la colţuri, unele tăiate greşit la restaurare. Din însemnările 
cântăreţului Taban Simion, putem constata că această carte s-a aflat în 
perioada interbelică în localitatea Nagoreni, din judeţul Hotin, adică din 
nordul Basarabiei54

• 

Exemplarul patru este incomplet. Lipsesc foile 490-499, 4 foi 
nenumerotate şi filele 44-46 de la sîarşitul cărţii. Coperţile sunt din 
carton, acoperit cu hârtie de nuanţă cafenie. Cotorul şi colţurile cărţii au 
fost acoperite cu pânză groasă de culoare neagră. Cartea a fost restaurată. 
Coperta este străină. 

Exemplarul cinci are pierderi de material. Lipsesc foile 375-499, 9 
foi nenumerotate şi fila 46 de la sfârşitul cărţii. Scoarţele sunt din carton, 
îmbrăcat în piele de culoare cafenie. Urme de chenar floral aplicat prin 
presare pe marginile copertelor. Cotorul este din piele de culoare cafenie. 
Cartea a fost restaurată. 

Exemplarul şase este incomplet. Lipsesc foile 270-499, 9 foi 
nenumerotate şi 46 foi de la sfârşitul cărţii. Scoarţele sunt din lemn, 
îmbrăcat în piele de culoare cafenie. Pielea de pe prima copertă este 
fragmentată. S-au păstrat urmele unor chenare de linii şi ale unui 
medalion aplicat prin presare. Cotorul este din piele, bine conservat. 
Cartea a fost restaurată în anul 1973. 

Exemplarul şapte este incomplet. Lipsesc foile 407-499, 9 foi 
nenumerotate şi 46 foi de la sîarşitul cărţii. Scoarţele sunt din lemn, 
îmbrăcat în piele de culoare cafenie, nuanţă roşietică. Pe ambele coperţi 
este aplicat prin presare un chenar floral de formă dreptunghiulară, cu 
urme de aurire. În interiorul chenarelor este imprimat semnul crucii. 
Colţul de jos al primei coperţi este deteriorat; se văd urme de cheutori 
metalice. Cotorul este din piele. Starea de conservare a cărţii este bună. 
Din însemnările marginale, putem stabili circulaţia cărţii pe parcursul 
secolelor XVIII şi XIX. La 1 iulie 1755, răzeşii, ţăranii şi preotul Ştefan 
Dumii, din localitatea Vilavce, probabil din Bucovina, au cumpărat 

Antologhionul pentru biserica din satul lor. Ulterior, la 24 februarie 1773, 
preotul Simion, împreună cu Andronache Frunză, din Vilavce, au vândut 
cartea lui Gavrilaş Borşan, din Băriila (Suceava), iar în anul 1777, acesta 

54 Însemnările exemplarului trei: forzaţul I: „Cântăreţ din parohia Nagoreni, jud<eţul> 
Hotin. Taban Simion". 
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din urmă l-a vândut satului Ungureni ot Terebiece, cu 25 de lei. Spre 
sîarşitul secolului al XIX-lea, cartea se afla în localitatea Stârcea din 
Bucovina55

. 

Exemplarul opt are coperţile din lemn şi piele cafenie. Cotorul este 
din piele cafenie; se văd urme de cheutori. Cartea a fost restaurată. 

Exemplarul nouă cuprinde doar Începutul slujbelor de obşte 
copertate separat. Coperţile sunt din carton, pânză neagră şi au chenar din 
elemente geometrice, pe margini. În centrul primei coperţi se află semnul 
crucu. 

Apostol, ediţia din 175656
, tipografia Mitropoliei, în zece 

exemplare57
. Primul exemplar are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele de 

culoare cafenie. Prima copertă este deteriorată. Are chenare aplicate prin 
presare pe margini. În centru, un medalion cu scena Răstignirii lui Iisus 
Hristos. Cotorul este din piele. S-a păstrat o cheutoare din piele şi metal. 
Cartea a aparţinut bisericii din satul Cărbuna, din sudul Basarabiei58

. 

Exemplarul al doilea are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele de 
culoare neagră. Pe margini, are chenar dublu imprimat. Cotorul este din 
pânză de culoare albastră; se văd urme de cheutori. Cartea a fost 
restaurată, foile adăugate fiind din hârtie de calc. Pe coperta a doua, sunt 
linii triple, aplicate prin presare, pe diagonală, formând romburi. Colţurile 
coperţilor sunt deteriorate. 

55 Însemnări de pe exemplarul şapte: f. 8 v -17: „Bo HM ia 0Tua 11 C11Ha, 11 CeiaT<a>ro 
,[{yxa. AMHH" („În numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Amin"). „Această 
carte au cumpăratu noi răzeşă den Vilavece şi, ţărani. Şi având răzeşă zece lei şi eu popa 
Ştefan Dumii am dat sângur doi !<ei> în zilele preluminatului domn Ion Matei Ghica 
voievod, domn Ţării Moldovii în velet 7263 <=1755>, iulii l "; f. 387-394: ,,Această 
sfântă carte <anume Minei> am vândutu eu preotu Sămeon şă eu Andronache Frunză ot 
Vilavce lui Gavrilaş Borşan ot Bănila ot Suceav<a>. În veci să fie a lui şă copiilor lui, 
făr<ă> nici o pricin<ă> să fie a lui. Leat 7281 <=1773>, fevruarie 24"; f. 394v-399: 
„Aceast<ă> sfânt<ă> carte, anume Minei o am cumpărat noi satul Ungureni ot Terebiece 
de la preotul Gavrilaş Borşan ot Bănila ot Suceav<a>, şi am dat 25 lei. Şi am dat la 
aceast<ă> sf<ân>tă carte Ştefan a lui Andrei zece lei. Leat 7285, OT Po>K.necTea 
Xp<HcTOe>o (=de la Naşterea lui Hristos) 1777 "; f. 406v: I. „George Nimigean, cantor 
bisericescu la Stârcea 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895". II. „Ioan Palievici, cantor 
bisericesc la Stârcea 1898, 1899, 1900, 1904". III. „Comei Dubău ca cantor bisericesc 
Erovezor în Stârcza. Anul 1895". 

6 BRV, tomul II, nr. 269, p. 132-133; IV, p. 247; Cartea Moldovei, I, nr. 16, p. 105-109. 
57 Exemplarele pot fi consultate la BNRM (nr. inv. 82671, 56007, IV-37016), MNAIM 
(nr. inv. FB-10856), BUSM CS (nr. inv. 1689100), MNAM (nr. inv. 4017, 4016, 4009), 
MNEIN (nr. inv. 8945/357) şi BŞCAŞM (nr. inv. 28590). 
58 Însemnări de pe primul exemplar: „S. Cărbuna, raionul Kutuzov, 1985". 
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Exemplarul al treilea este incomplet. Lipsesc din el foaia de titlu şi 
fila 174. Scoarţele sunt din lemn, îmbrăcat în piele de culoare neagră. Pe 
marginile coperţilor este un chenar liniar triplu, aplicat prin presare. În 
centrul primei coperte, un medalion imprimat, de formă ovală, şters. Pe 
coperta a doua, sunt trasate linii în diagonală, care formează romburi; se 
văd urme de cheutori. Ultimile foi sunt rupte şi desprinse de carte. În anul 
1821, cartea era în proprietatea preotului Theofan, fără a se şti localitatea 
în care a activat. Apostolul aparţinea, la 7 ianuarie 1875, lui I. Sclifos, din 
oraşul Chişinău59 . 

Exemplarul patru are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele de 
culoare cafenie. Pe centrul primei coperţi este aplicată prin presare crucea. 
Cartea a fost restaurată. Stare bună de conservare. Acest Apostol a fost 
cumpărat, împreună cu un Antologhion, la 29 august 1756, de locuitorii 
satului Teleşeu (actualul raion Orhei), pentru biserica din această 

localitate. La 8 mai 1800, Apostolul a fost legat, prin contribuţia unor 
locuitori ai acestui sat. Altă însemnare, scrisă la 10 martie 1874, ne oferă 
informaţia că Apostolul era încă la biserica Adormirea Maicii Domnului 
din Teleşeu60 . 

59 Însemnările exemplarului trei: Pe o foaie curată la sfărşitul cărţii: „Ci11 AnocTOJJb 
np1rna.u11e)l{HTb KHllIHHeecKoMy rpa)l{.uatty HeaHb CTenaHOBH4 CKJJH<t>ocy. 1875-ro 
ro.ua, reHeap11 7-go 4HC11a" („Acest Apostol este a cetăţeanul oraşului Chşinău Ivan 
Stepanovici Sclifos. Anul 1875, ianuarie 7"); forzaţul II: „Acest Apostol esti a preutului 
Theofan. 1821, fev<ruarie> 2". 
60 Însemnările exemplarului patru: f. 2-17: „Să s<ă> ştii că această sfănt<ă> carte, ce să 
chiamă Apostol din porunca mării sale lui Costandin ficiorul lui Mihai Cehan 
v<oie>voda l-am cumpărat noi oarninii cari mai gios ne-am pus numirile în rându ca 
s<ă> <să> stii. Ierei Ion, Chirică Sârghie şi Vas<i>le Sârghii, şi To<a>der Bosiuc, şi Ilie 
sân Gavril, şi Antohi Sârghii, şi Ionic<ă> Bosiuc, şi Ion Baciul, şi Ion Adam, şi Miron 
Adam, şi Bulat şi alţi creştini care i-au îndurat milostivul Dumnăzău, însă şi altă carte ci 
să chiamă Anfologhie, adică flo<a>re<a> cuvintelor, şi le-am dat la sfănta bisărică în 
Teleşău, unde să prăznuieşte hramul Maici<i> Pricistii pintru pomenire<a> strămoşilor 
şi a părinţilor noşt<r>i. Şi după mo<a>rte<a> no<a>stru cine s-ar afla din niamurili 
aceste, să n<u> aibă a le vinde sau să le ţii închis, ci să le de<e> la sfintili bisărici pintru 
pomenire<a> sufletile lor şi a no<a>stre, şi am scris eu Vas<i>le Sârghie cu zisa tuturor, 
iar cini le-ar ascunde să fii neiartat de Dumnăzău şi de noi. Let 7264 <1756> av<gust> 
29. Însă pe Apostol am dat cinci lei, iar pe Antologhion am dat 12 lei, adic<ă> 
doisprezăce lei"; f. 18-22 v: „ 1800, mai 8 s-au legat acest Apostol, fiind cumpărat di cii ci 
s-au îndurat, carii sânt arătaţi mai gios, şi acum iarăşi s-au legat cu cheltuiala acelor ce 
s-au îndurat: 1 O par<ale> căp<i>tanul To<a>der Sârghie, 20 par<ale> căp<i>tanul 
Ştefan Schivac, 15 par<ale> căp<i>tanul Ştefan Stăvază, 10 par<ale> Ivaşcu S<â>rghie, 
10 par<ale> Ionic<ă> Savecu, 10 par<ale> Alexandru Sârghii". Pe o foaie curată la 
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Exemplarul cinci a fost cumpărat de către ieromonahul Ioanichie, 
la 5 martie 1765, şi a fost dăruit unei biserici, probabil, din satul 
Buiucani61

• Apostolul are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele de culoare 
cafenie, uzată. Pe marginile coperţilor se află un chenar aurit. În centru, o 
compoziţie florală imprimată în formă de cruce. Cotorul este din acelaşi 
material. Cartea este desprinsă din coperţi şi cotor; se văd urme de 
cheutori. 

Exemplarul şase are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele de 
culoare cafenie. Foile sunt desprinse din cotor şi unele de altele; sunt 
murdare, rupte la colţuri, au pete de ceară; se văd urme de cheutori. 
Necesită restaurare. Conform însemnărilor, a circulat în nordul Basarabiei 
şi s-a aflat în localitatea Corpaci, din actualul raion Edineţ62 . 

Exemplarul şapte are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele de 
culoare neagră. Pe prima copertă, pielea este ruptă şi desprinsă de carte; 
se văd urme de cheutori. Foile sunt murdare de ceară şi rupte. Cartea a 
fost restaurată nereuşit. Foile sunt de nuanţă roz. 

Exemplarul opt are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele de 
culoare cafenie, cu ornament vegetal, aplicat prin presare, pe marginile 
coperţilor; urme de cheutori. Foile sunt murdare, desprinse din cotor şi 
unele de altele. Cartea a fost restaurată nereuşit de posesori. 

Exemplarul nouă are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele de 
culoare cafenie. Pe marginile coperţilor se află un chenar din elemente 
vegetale, aplicat prin presare. În centrul primei coperte, un medalion şters. 

sfărşitul cărţii: „Această carti esti a bisăricii Sfintii Adonniri din satul Teleşeu, cari am 
însămnat la anul 1874, martie în 10 z<ile>. Pisalomşcic". 
61 Însemnările exemplarului cinci: f. 1: "<Această carte, anume Apostol> care întru sine 
cuprinde cele mai de folos lucruri a Sfinţilor Apostoli s-au cumpărat din osârdia 
sfinţii<i> sale părintelui nostru Ioanichie ieromonahul şi s-au dat danie la bisărica de la 
satul Bui<u>canii (?) ca să fie pentru pomenirea sfinţi<e>i sale, fiind domnu Ţărei 
Moldovii măria sa Io Costandin Ţehan Racoviţă v<oie>v<o>d şi de Hristos iubitor 
Preasfinţia Sa părintile Mitropolitul Chiriu Chir Iacov la leat 7263 <1765>, mart 5 
<zile>, iar cine s-ar ispiti ca să o fure această carte să fie supt blăstămul celor trei sute 
optusprăzăce sfinţi părinţi di la Nicheia şi de fericiţii patriiarşi ci să află la toată Evropa. 
Ionichie ieromonah". 
62 Însemnările exemplarului şase: f. 17v-22: „Vas<i>le protopop Hotinschii"; f. 18v-22: 
„Aice am scris eu preutul Vasâli Munteanu pentru ca să să ştie că este al meu di la tatăl 
meu şi al fiilor mei. Cini va lua această sfăntă carti, ci să numeşti Apostol să o furi sau să 
o tăgăduiască să fii hălăduit di domnul Hristos şi în dinpreună cu Iuda în veci şi 

nisfărşiţi. Amin."; f. 116: „Erei Vas<i>le, nameasnic ot Corpaci". 
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Foile sunt murdare de pete de ceară şi îndoite la colţuri. Unele foi sunt 
desprinse; sunt vizibile urme de cheutori. Cartea necesită restaurare. 

Exemplarul zece are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele de 
culoare cafenie. Pe prima copertă este un chenar din elemente vegetale, 
iar pe coperta a doua, un chenar ondulat cu urme de aurire; se văd urme 
de cheutori din piele şi metal. În centrul primei coperţi, este o compoziţie 
florală aplicată prin presare. Cotorul a fost schimbat la restaurare şi are 
imprimat în partea de sus, cu grafie latină, cuvântul APOSTOL. Potrivit 
unei însemnări, semnată de Dimitri Giosanu, la 22 octombrie 1935, cartea 
a circulat în Bucovina63

. 

Psaltire, ediţia din 175764
, tipografia Mitropoliei, un exemplar65

. 

Exemplarul este incomplet. Cartea începe cu fila 2, numerotată, iar 
ultima este fila 146. Coperta este din lemn, îmbrăcat în piele de culoare 
neagră, fragmentată pe margini. Cotorul este din acelaşi material; are 
cheutori din piele şi metal. Pe marginile coperţilor este aplicat, prin 
presare, un chenar floral. În centrul coperţilor, câte un medalion cu 
imaginea ştearsă. Cartea a circulat în Moldova, informaţie care reiese 
dintr-o însemnare despre un cutremur de pământ, produs la 2 februarie 
1789, în timpul când ieşeau nemţii din Hotin, iar moscalii se aflau la 
Iaşi66. 

Liturghie, ediţia din 175967
, tipografia Mitropoliei, în şapte 

exemplare68
. Potrivit unei însemnări sumare Liturghia a fost cumpărată de 

către Constantin Musteaţă, cu preţul 10 lei, în anul 1767. În anul 1797, la 
7 august, preotul Ştefan Dânga, din satul Truşeni, din partea centrală a 
Basarabiei, scrie că Liturghia „a rămas de <la> preutul Constantin ot 
Truşeni" şi „să n<u> aibă alţi mmem trebuinţă fără numai ne<a>mul 

63 Însemnările exemplarului zece; forzaţul 1: „Donez Muzeului Rădăuţi această sf. carte 
rămasă de la părintele meu Mihai, decedat în Suceava la 22 oct. 1935 în vârstă de 75 ani. 
D. Dimitri Giosanu". 
64 BRV, tomul II, nr. 307, p. 141-142; Cartea Moldovei, I, nr. 17, p. 109-111. 
65 Exemplarul poate fi consultat la BŞCAŞM , nr. inv. 36075. 
66 Însemnări: f. 134: „Să s<ă> ştie de când sau cutremurat pământul în luna lui feu<ra>r 
2, mercur<i> no<a>pte la 9 ceasuri şi atunce işe nemţii din Hotinu şi m<os>calii era la 
Iaşi la velet 1789". 
67 BRV, tomul II, nr. 313, p. 145-146; IV, p. 248; Cartea Moldovei, I, nr. 18, p. 111-112. 
68 Exemplarele pot fi consultate la: MLR (nr. inv. 2119 F. B.), BNRM (nr. inv. 84762), 
ANRM (fond 2119, inventar 6, dosar 902). MNAIM (nr. inv. FB-23439-6), MNAM 
(nr. inv. 4005), BŞCAŞM (nr. inv. 437200, 197342). 
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său"69 . La fila 82 este scris numele unui călugăr - „monahul Iliodor" -
care probabil a citit cartea, sau s-a folosit de ea. Scoarţele sunt din lemn, 
îmbrăcat în piele de culoare cafenie. Grosimea coperţii este de 1,5 cm. 
Cotorul este din piele, bine conservat; are cheutoare metalică. Pe coperta 
1 se află un chenar geometric şi floral; în centru, un medalion şters. 

Exemplarul al doilea este incomplet. Lipsesc: foaia de titlu, prima 
foaie nenumerotată, primele şapte foi numerotate şi foile 165-170. 
Scoarţele sunt din lemn, îmbrăcat în piele de culoare neagră. Pe marginile 
coperţilor, sunt chenare florale, aplicate prin presare. În centrul primei 
coperte, un medalion de formă ovală cu scena Răstignirii lui Iisus Hristos; 
se văd urme de cheutori. Pe coperta a doua, sunt linii încrucişate, care 
formează romburi. 

Al treilea exemplar are coperţile din lemn, acoperit cu piele de 
culoare neagră. Prima copertă are chenar dublu, cu un medalion în centru, 
având chipul lui Iisus Hristos. Cotorul este din piele şi are imprimate 
compoziţii florale de dimensiuni mici. Pe coperta a doua: chenar liniar, în 
interior linii încrucişate, care formează romburi. Cartea este desprinsă de 
cotor. Foile sunt uzate la colţuri. Preotul Dincă Moisăi scrie că Liturghia 
a fost cumpărată de la Iaşi, la 15 august 1763, de la un tipograf cu numele 
Gligori. La 20 iunie 1838, cartea era dăruită mănăstirii Hârjăuca, din 
Basarabia, de către „Zafira şi popa" din satul Mândreşti, actualul raion 
T eleneşti 70

. 

Exemplarul patru este incomplet. Cartea nu are coperţi, iar cotorul 
este deteriorat. Coperţile sunt înlocuite cu carton învelit cu hârtie. 
Necesită restaurare. Este cunoscut un posesor, Nicolai Perciune}, care s-a 

69 Însemnările primului exemplar: f. 47-62: ,,Această sfăntă carte, anume Liturghie a 
rămas de <la> preutul Constantin ot Truşeni, precum că este dreaptă a lui, neavând <cu 
ea nimeni> trebuinţă, ci este drept cumpărată cu banii săi şi cu adevărat cuvânt. Arătând 
după spusă, fiindu om în fire după drea<ptă> arătare sa cătră noi să n<u> aibă alţi 

nimeni trebuinţă fără numai ne<a>mul său. 1797, av<gust> 7. I erei Ştefan Dânga 
duhovnic"; f. 78: ,,Această sfăntă Leturghii am cumpărat eu ierei Costantin Musteaţi în 
1 O lei. Cine ar întinde mâna să o furi să fii supt blăstămul a 318 părinţi. Preţul 1 O <lei>. 
7275 <=1766/1767>". 
70 Însemnările exemplarului trei: f. 36v - 43: „Să să ştii că am cumpărat eu preutul Dincă 
Moisăi această sfăntă Liturghii în zilile preluminatului d<o>mn Ioan Gligori Alexandru 
Ghica voi<e>vod din Eş<i>, di la Gligori tipograf la Adormire<a> Presfintii Născătoarii 
di Dumnezeu. Umbla velet 7271 <=1763>, avgust 15". Pe o foaie curată la sfărşitul 

cărţii: „Această sfăntă Liturghii este dreaptă a me şi o am dăruit-o la sfănta mănăstire 
Herjauca spre pomenire<a> me şi iertarea păcatelor a tot neamul meu. Anul 1838, iunii 
20 zi. Zafira şi popa. Satul Me<n>dreşti". 
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folosit de ea în ultimul sfert al secolului al XIX-lea. În perioada 
interbelică, Liturghia s-a aflat într-o biserică din oraşul Tighina71

. 

Potrivit unei însemnări sumare, exemplarul cinci a fost cumpărat 
de către Vasile Razul, care l-a dăruit unei biserici din apropierea Iaşului, 
la 15 octombrie 176472

. Scoarţele sunt din lemn, îmbrăcat în piele, cu 
imprimări de ornamente vegetale. Foile sunt rupte, mâncate de carii de 
lemn; se văd urme de cheutori. Cartea a fost restaurată nereuşit de către 
poseson. 

Exemplarul şase are coperţile din lemn, îmbrăcat cu piele cafenie, 
cu chenare liniare pe margini. În centrul primei coperte este un medalion: 
Maica Domnului cu Pruncul, străpuns. Cotorul, din piele, este deteriorat 
în partea de sus a cărţii. Foaia de titlu este ruptă; s-a păstrat doar un 
fragment din cotor. Foile sunt rupte la colţuri. Cartea are nevoie de 
restaurare. Provine din satul Cubani, raionul Glodeni. 

Exemplarul şapte are coperta străină, din carton, acoperit cu percal 
de culoare vişinie. Foile sunt restaurate de amatori. Cartea are nevoie de 
restaurare. Din însemnări, constatăm că această carte a circulat în nordul 
Basarabiei şi s-a aflat într-un aşezământ monahal, dar este amintită şi 

localitatea Vădeni, din actualul raion Soroca, din nordul Basarabiei73
. 

Evanghelie, ediţia din 176274
, tipografia Mitropoliei, în nouă 

exemplare75
. Primul exemplar are scoarţele din lemn, îmbrăcat în catifea 

de culoare albastră, şi. colţare metalice cu elemente florale. Sunt vizibile 
urme de cheutori. Cotorul lipseşte. Pe prima copertă, se văd urmele unei 
cruci metalice. Cartea este desprinsă din coperţi. Ultimile foi sunt rupte, 
desprinse de carte. 

71 Însemnările exemplarului patru: coperta I exterioară: „Donat bisericii din parohia 
Dacia din oraşul Tighina"; f. 120 v -121: „Ace<a>sta sfănta Liturgh<ie> esti a mea a 
~reutului Necolai Perciune!, dăruită de călugărul Ioila la 1875, fevruar". 

2 Însemnările exemplarului cinci: f. 2 (nenum.): „Această sfăntă Leturghie am 
cumpărat-o eu Vasili Razul hat<man> şi am dat-o la sfănta bisărică la Rădul Aldii sub 
Iaşi, let 1764, oc<tomvrie> 15". 
73 Însemnările exemplarului şapte: f. 76: „Smeritul iereu Dorimedont a fost inpreuţit la 
10 octombrie anul 1898 şi numit la parohia Vadeni. Înteia sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură 
de Aur a săvârşit în biser<ica> Sf. ... la 21 noiembrie pe limba slavonă". 
74 BRV, tomul II, nr. 330, p. 159-160; Cartea Moldovei, I, nr. 19, p. 112-117. 
75 Evangheliile pot fi consultate la: MLR (nr. inv. l l82 F.S., 6447 F.B., 775 F.B., 5179 
F.B., 9612 F.B.), BNRM (nr. inv. 68387, 57804), MNAIM (nr. inv. FB-14317) şi 

MNAM (nr. inv. 3972). 

497 



Exemplarul al doilea are coperţile din carton, îmbrăcat în piele de 
culoare cafenie. Pe margini este imprimat un chenar floral, iar în centru, 
semnul crucii. Se văd urme de cheutori. Filele 140, 141 sunt uzate, 
murdare de ceară. Cotorul este din piele, bine conservat. În partea de sus a 
cotorului, este aplicat, prin presare, titlul scurt al cărţii: «EBAHfEnJJI». 
Starea de conservare a cărţii este bună. Pe prima foaie liminară se află o 
ştampilă de formă rotundă: „ITEll. EHCEPHKA A):(OPMHPIM 
MAMl!EM )J;-JIYH EOEEillTh". 

Exemplarul al treilea a circulat în nordul Basarabiei. Potrivit 
însemnărilor, în anul 1795, cartea a fost cumpărată de „Gligoraş zet 
Mohoranului şi cu soţul lui Gasiţa ot Hincăuţi", cu preţul de 13 lei, pe 
care au dăruit-o preotului Vasilie Masichesici din Hrinăuţi. Cartea a fost 
vândută, cu preţul de 8 lei, locuitorilor satului Ciomoleuca, iar aceştia au 
încredinţat-o preotului Andrii, din această localitate76

• 

Scoarţele acestui exemplar sunt din lemn, îmbrăcat în piele de 
culoare cafenie, ornate cu un chenar floral, aplicat prin presare, cu urme 
de aurire. Se văd urme de colţare metalice. În centru, urmele unui 
medalion metalic. Coperta a doua este îmbrăcată în piele şi catifea de 
culoare verde. S-au păstrat două suporturi metalice. Cotorul este din piele, 
cu imprimări florale. Se văd urme de cheutori. Foile sunt uzate la colţuri 
şi desprinse de cotor. 

Exemplarul patru este incomplet. Lipsesc foile 192-194. Scoarţele 
sunt din lemn, îmbrăcat în piele de culoare cafenie. Pe marginile primei 
coperţi este aplicat, prin presare, un chenar geometric. Are colţare 

metalice, cu chipurile celor patru evanghelişti. Lipseşte colţul din dreapta 
sus. În centru, un medalion metalic cu chipul lui Iisus Hristos, înălţându
se la ceruri, şi Maica Domnului, flancată de sfinţi. Urme de cheutori din 
piele şi metal. Cotorul este din piele, bine conservat. Foaia de titlu, ruptă 
la colţuri şi desprinsă de cotor. Coperta a doua are la exterior patru suporţi 
din metal de formă ovală. În centru, un medalion metalic cu chipul lui 

76 Însemnările exemplarului trei: f. 1-15: „Această sfântă carte, anumi Ev<an>gh<e>lie 
au cumpărat-o robul lui Dumnezeu Gligoraş zet Mohoranului şi cu soţul lui Gasiţa ot 
Hincăuţi pentru sănătate<a> viilor şi pentru odihna răposaţior. Şi au dat pe ia 13 lei. 
Ş<i> au dat-o preutului Vasilie Masichesici ot Hrinăuţi şi fiilor lui. Iar <de> ar avea 
<cineva să să> scoale ca s<ă> o ia de la dânsul să fie blestămat de 318 sfinţi părinţi de la 
Nichiia şi să fie partea lui cu Arie în focul cel nestins. Amin, amin. V let 1795, aprilie în 
6"; f. 61-80: „Această sfântă carti, anume: sf<â>ntă Ev<an>ghelie au cumpărat-o satul 
Ciomoliuca drept 8 lei pol şi au dat-o preutului Andrei ot Ciomoliuca drept sănătate 
viilor şi drept odihna morţilor. Amin". 
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Iisus Hristos răstignit. La colţurile acestei imagini, se află, imprimate în 
piele, chipurile celor patru evanghelişti. 

Exemplarul cinci are scoarţele din lemn, îmbrăcat în piele maro. 
Pe marginile primei coperţi, chenar imprimat şters. La colţuri, sunt 
medalioane de formă triunghiulară, cu chipurile celor patru evanghelişti, 
executate prin imprimare. Între cei doi evanghelişti de sus şi cei doi de 
jos, sunt alte două medalioane imprimate, de formă ovală, şterse. În 
centru, un medalion în formă de romb, cu scena Răstignirii lui Iisus 
Hristos. Toate medalioanele prezintă urme de aurire. Pe marginile celei de 
a doua coperţi, este un chenar floral imprimat. În centru, un medalion de 
formă ovală (într-un chenar de formă romboidală pe axul longitudinal), cu 
chipul Maicii Domnului cu Pruncul. La colţuri, sunt medalioane florale, 
imprimate, de formă triunghiulară. 

Exemplarul şase are scoarţele din lemn, îmbrăcat în catifea de 
culoare neagră. Pe marginile primei coperţi, este aplicat un chenar metalic 
cu lăţimea de 4 cm. Lipseşte segmentul de jos. În centru, urmele unui 
medalion din metal. Se văd urme de cheutori metalice. 

Exemplarul şapte a circulat în centrul Basarabiei şi s-a aflat, încă 
din anul 1763, în localitatea Nisporeni, la biserica Sfinţilor Arhangheli. În 
anul 1771, Evanghelia a fost cumpărată de preotul A vxinţi, de la soţia 
răposatului preot, Anăstas, din această localitate77

. Cartea este fără 
coperţi. 

Exemplarul opt are, pe fila 22, o însemnare sumară, din care se 
poate afla locul lui la un moment dat: „Parohia Singureni"78

• Evanghelia 
are scoarţele din lemn, îmbrăcate în catifea de culoare albastră. Pe prima 
copertă, colţare metalice, cu chipurile celor patru evanghelişti. S-au 
păstrat două cheutori metalice. Pe coperta a doua - patru suporturi 
metalice. Stare bună de conservare. 

77 Însemnările exemplarului şapte: f. 1-6: „Această sîantă lvangheliia am cumpărat-o eu 
preotul Anăstas şi am dat eu patru lei şi Chirica 6 lei şi Ioniţ Tulbur 6 lei ca să fie 
pomană nou<ă> şi la ciniva, ca de, să fiia pomană tuturor"; f. 7: „Astă !vanghelii am 
cumpărat-o eu preutul A vxinti drept pol leiu în zili<le> moscalilor de la preute<a>sa 
răposatului preutului Anăstasi ot Nisporeni, 1771"; f. 107-109: ,,Aceast<ă> sîantă 

!vanghelii s-au dat la· satul Nisporenii undi să prăznueşti hramul <Sfinţii> Arha<n>ghili 
den poroncă. V<e>l<e>t 7271 <1762/3>"; f. 117-118: „Aceată sîantă !vanghelie s<ă> 
audi la satul Nisporeni, unde să prăznuieşti hramul <Sfinţilor> Arha<n>ghili din 
rioroncă. V<e>l<e>t 1763". 

8 Satul Singureni este parte componentă a comunei Corlăteni din raionul Râşcani. 
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Exemplarul nouă a fost cumpărat, cu 14 lei, în anul 1776, de la 
preotul Ioan Laşcu, de un oarecare Chirii, care 1-a dăruit preotului Miron, 
din Cogălniceni, din actualul raion Rezina. Preotul Miron vinde 
Evanghelia în anul 1812, cu acelaşi preţ, lui Onofrei Mărăndici, din 
localitatea Chiperceni, din părţile Orheiului, care, în acelaşi an, la 8 iunie, 
dăruia cartea blagocinului Pavel din Cogălniceni79 • Scoarţele sunt din 
lemn, îmbrăcat în catifea de culoare vişinie. Pe colţurile primei coperte 
sunt aplicate plăci metalice, cu chipurile celor patru evanghelişti, iar în 
centru, un medalion metalic, cu chipul lui Iisus Hristos şi credincioşi care 
i se roagă. Pe colţurile celei de a doua coperţi, sunt patru suporturi 
metalice, de formă ovală. Cotorul are garnitură metalică. Se văd urme de 
cheutori. Foile sunt murdare, unele fragmentate. Are nevoie de restaurare. 

Molitvenic, ediţia din 176480
, tipografia Mitropoliei, două 

exemplare81
. Primul exemplar a fost cumpărat în anul 1765, cu preţul de 5 

lei pol, de preotul Partenie, fără să putem preciza localitatea în care acesta 
a activat82

. Molitvenicul este incomplet. Lipsesc: foaia de titlu, 4 pagini 
nenumerotate, paginile 1-16, 793-827. Scoarţele sunt din lemn, îmbrăcat 
în piele de culoare cafenie. Pe margini, chenar ondulat, imprimat la rece, 
iar în centru, semnul crucii. Cotorul este din piele cu imprimări florale. 
Are cheutori din piele şi metal. 

79 Însemnările exemplarului nouă: f. 3-7: „Această sfăntă carte !vanghelii, si se ştii că au 
cumpăratu Chirii drept 14 lei di la preutul Ioan Laşcu şi me-au dat-o mie preutului Miron 
di pomană. Aceasta în zilili preluminatului domn Grigorii Alixandru Ghica voievod după 
ci s-au dus moscalii înapoi, îmbla let 7284 <1775/6> anii"; f. 22v-29: „Această sfăntă 
carte !vanghelie, a me a preutului Miron ot Cogâlniceni, am vândut-o dumnealui Onofrei 
Mărăndici ot Chiperceni cu bani drept 14 lei, adică paisprăzece lei ca să-i fie dumnealui 
şi feciorilor dumnealui ocină şi poman<ă>. Ierei Miron am vândut-o 1812 <anii>"; 
f. 29v-38: „Această sfăntă !vangheliei a me, ce a fost cumpărat<ă> de la părintele Miron 
ot Cogâlniceni cu bani 14 lei. Acu m-am îndurat şi am dat-o sfinţii sale părintelui 
blagocin Pavel ot Cogâlniceni ca să-i fie sfinţiei sale ocin<ă> şi poman<ă> dumnealui şi 
fiilor sfinţii <sale>, şi sfinţia mea să fie îndatorit a sluji un sărăndari. 1812, iunii 8. 
Onofrei Mărăndici am dat danie''. 
80 BRV, tomul II, nr. 338, p. 162; Cartea Moldovei, I, nr. 20, p. 117-'123. 
81 Primul exemplar se află la BNRM cu nr. inv. 10730 şi al doilea la BŞCAŞM cu nr. 
inv. 28857. 
82 Însemnările primului exemplar: p. 450-.f58: ,,Această carte anume M<o>litvenic esti a 
preutului Parthene ot biserica „. şi am dat pe dânsul 5 lei pol în zilele lui Ion Alexandru 
Grigori Ghica voievod. Velet 7273 <1765>. Şi slova Pashalii îmbla l ". 
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Exemplarul al doilea este incomplet. Cartea începe cu pagina 1 
numerotată, iar ultima este pagina 817. Coperta este din carton, acoperit 
cu percal cafeniu. Cartea a fost restaurată. Stare bună de conservare. 

Psaltire, ediţia din 176683
, tipografia Mitropoliei, un exemplar84

, 

incomplet. Lipseşte foaia de titlu. Coperţile sunt din carton, îmbrăcat în 
piele artificială de culoare verde. Prima copertă şi cotorul sunt desprinse 
de carte. 

Catavasier, ediţia din 177885
, tipografia Mitropoliei, un 

exemplar86
, incomplet. Lipsesc: foaia de titlu, foile 242, 279 şi ultima 

foaie numerotată. Coperţile sunt din carton presat, îmbrăcate în piele de 
culoare cafenie. Pe margini, prima copertă are un chenar din puncte, 
aplicat prin presare. În centru, o imprimare florala, de dimensiuni mici. Pe 
marginile coperţii a doua, se află un chenar în forma cifrei 8. Cotorul este 
din piele, bine conservat. Din consemnările posesorilor87 aflăm că această 
carte a fost cumpărată de un oarecare Mihai, cu preţul de 2 lei, de la 
tipografia din Iaşi, la 26 octombrie 1780. Ulterior, la 20 octombrie 1796, 
Catavasierul a fost cumpărat cu preţul de 3 lei, de către Vasili Barbu, fără 
să cunoaştem localitatea pentru care a fost făcută cumpărătura. 

Octoih, ediţia din 178688
, tipografia Mitropoliei, un exemplar89

, 

care, în 1848, aparţinea diaconului Gheorghe, din satul Epureni, probabil 
din raionul Cantemir, din sudul Basarabiei. În anul 1990, la 2 mai, 
Alexandru Magola schimbă această carte pe o Psaltire slavonească, la 

83 BRV, tomul II, nr. 347, p. 171. 
84 Psaltirea poate fi consultată la BNRM, cu nr. inv. 11-679694. 
85 BRV, tomul II, nr. 412, p. 224-225; Cartea Moldovei, I, nr. 22, p. 124-125. 
86 Catavasierul se află în fondurile BNRM, cu nr. inv. 58377. 
87 Însemnări: f. 31 v: „Acestu Catavasâer l-am cumpărat eu Vas<i>li Barbul în 3 lei. 1796 
oct<omvrie> 20"; f. 81 v -108: „Acest sfânt Catavasier l-am cumpărat eu Mihai Zulupăgul 
(?) pi car<e> am dat 2 lei pi dânsu<l> la ortografie <sic!> den Eşi şi l-am cumpărat în 
zilele înălţatului domnului nostru Costandin Dimitriu Muruz v<oie>vod, iar cine l-ar lua 
făr<ă> de voie şi făr<ă> de ştire<a> mea acela să fii blăstărnat de Domnul Dumnezău şi 
de unul născut a lui fiiu I<isu>s H<risto>s, ş<i> de <Preac>urată Maica sfinţii sale, şi de 
318 otiţi părinţi de la Nicheia. Ferul, petrele să să răsâpască şi să putrezasc<ă> iar trupul 
aceluie să fie neiertat şi în viiaţa aceasta pricopsala să-i fii şi lăsatul cu întunecatul luda 
şi cu trecletul Arie şi să fii şi de mini blăstămat şi neiertat, şi să s<ă> împărtăşască şi de 
bubilor lui reli şi de cutremuru lu<i> Cain. Ş-am scris la velet 1780 oct<omvrie> 26". 
88 BRV, tomul II, nr. inv. 503, p. 313. 
89 Octoihul se află la BNRM, cu nr. inv. 1.1-190637. 
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biserica cu hramul Sfântului Gheorghe, din Chişinău90 . Coperţile sunt din 
carton, acoperit cu hârtie de nuanţă cafenie, deteriorate la colţuri. Cotorul 
este din piele, rupt în partea de sus. 

Psaltire, ediţia din 179091
, tipografia lui Mihail Strilbiţchii, un 

exemplar92 incomplet. Lipsesc paginile 407-414. Coperţile sunt din 
carton, acoperit cu hârtie de culoare cafenie, uzate la colţuri. Cotorul este 
din piele, desprins de coperţi şi de carte. Posesorul cărţii, F. Godorogea, 
scrie că Psaltirea a fost cumpărată, la 22 iunie 1848, de la legătorul de 
cărţi, Leon Şărban, din satul Ţareuca (actualul raion Rezina). Din altă 
însemnare, aflăm doar că această carte „esti a lui Ion"93

. 

Catavasier, ediţia din 179294
, tipografia lui Mihail Strilbiţchii, în 

două exemplare95
• Primul a circulat în nordul Basarabiei şi s-a aflat, în 

anul 1940, în satul Bârnova, din raionul Ocniţa. Dintr-o mică notă, aflăm 
şi numele unui posesor, pe nume Iacov96

. Exemplarul este incomplet. 
Lipsesc trei foi ce conţineau prefaţa de la începutul cărţii şi una din cele 
trei foi de la sîarşitul cărţii. Scoarţele sunt din lemn, îmbrăcat în piele de 
culoare cafenie, deteriorate. Cotorul este din piele, parţial rupt. Se văd 
urme de cheutori. 

Exemplarul al doilea este incomplet. Lipsesc: coperţile, cotorul, 
foaia de titlu, următoarele trei foi nenumerotate, ultimele patru foi 

90 Însemnări: forzaţul I: „Această carte ce se zice Octoihos s-au schimbat pe o Psaltire 
slavonească la biserica Sfăntul Gheorghe din Chişinău în anul 1990, luna Mai, ziua a 
doua de Alexandru Magola". Pe o foaie curată la sfărşitul cărţiiv: „A diiaconului 
Gheorghe din satul Epureni. 1848". 
91 BRV, tomul II, nr. 538; Cartea Moldovei, I, nr. 27, p. 134-138. 
92 Exemplarul se află la BNRM, cu nr. inv. 79782. 
93 Însemnări: p. 120: ,,Această Pisaltiri esti dreaptă a me cunpărat di la legătoriul din 
satul Ţareuca Leon Şărban la anul 1848 iun<i>e 22 zâle. Feodor Godorogea"; p. 172v: 
„Pentru ştiinţă <să fie>. Fiica no<a>stră Icatirina s-a născut la anu 1844, dechemvrii 4 
<zile>. F. Godorogea"; p. 197: „Această carti ci să numeşte Pisaltiră esti a lui Ion"; 
p. 297: „Psaltirea aceasta esti dreaptă a me cumpărată di la Lion Şărăban din satu 
Ţariuca. Feodor <Godorogea>". 
94 BRV, tomul II, nr. 551, p. 345; Cartea Moldovei, I, nr. 29, p. 139-142. 
95 Primul exemplar poate fi consultat la MNAM (nr. inv. 4057), iar al doilea la BNRM 
(nr. inv. 1-1.211726). 
96 Însemnările primului exemplar: f. 47: „1940. Bâmova"; f. 94-97v: „Scriu eu Pricopi. 
Mă închin cu fericita sănătate dumitali bădică Niculai şi mă rog să mă ierţi că amu luatu 
carte( a), că ia pentru aceşti „. amu luat şi aica ia să ştii că nu oi să mai vinu"; f. 371: 
„Acest Catavas<sier> ia lui Iac<ov>". 
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numerotate şi cele trei foi de la sîarşitul cărţii. Foile sunt murdare, unele 
desprinse de carte. Necesită restaurare. 

Ceasoslov, ediţia din 179297
, tipografia lui Mihail Strilbiţchii, un 

exemplar98
, incomplet. Lipsesc: 3 file nenumerotate, de la începutul cărţii, 

şi ultima foaie. Este o copie xerox. 
Liturghie, ediţia din 179499

, tipografia Mitropoliei, în nouă 
exemplare100

• Primul exemplar este incomplet. Lipsesc ultimele două foi 
numerotate şi foile 163-164. Scoarţele sunt din lemn, îmbrăcat în piele de 
culoare neagră. Pe marginile coperţilor sunt aplicate prin presare chenare 
liniare. În centru, un medalion şters. Se văd urme de cheutori. Cotorul 
este din piele, cu linii imprimate la rece. Cartea a fost restaurată. 

Exemplarul al doilea are foi lipsă. Lipsesc: foaia de titlu, opt foi 
nenumerotate, nouă foi numerotate şi filele 152-164. Cartea este fără 

coperţi şi cotor. Foile 150, 151 nu sunt numerotate. 
Exemplarul al treilea a fost cumpărat la 10 iunie 1799, cu preţul de 

16 lei, din Iaşi, pentru necesităţile unei biserici, care nu a fost 
nominalizată de către autorul însemnărilor101 . Cartea are scoarţele din 
lemn, îmbrăcat în piele de culoare cafenie. Cotorul este din acelaşi 

material, cu imprimări florale, deteriorat. În centrul primei coperte, se află 
un medalion floral de formă dreptunghiulară. Pe marginile coperţii a 
doua, un chenar floral, aplicat prin presare. 

Exemplarul patru este incomplet. Lipseşte sfârşitul cărţii (foile 
163, 164). Coperţile sunt din carton, acoperit cu hârtie de culoare 
roşietică. Cotorul este din pânză de culoare cafenie. Cartea este desprinsă 
în mai multe locuri. 

Exemplarul cinci are o însemnare sumară pe fila 1, în care este 
scris: „Ioan Gribovici paroh, 1898. Ambrosie Gribovici. 1898". Prima 
copertă este străină, iar a doua originală. Coperta a doua este din lemn, 
îmbrăcat cu piele de culoare cafenie. Lipsesc filele 163-164. Cartea a fost 
restaurată. Stare bună de conservare. 

97 BRV, tomul II, nr. 553, p. 348; Cartea Moldovei, I, nr. 30, p. 142-144. 
98 Ceasoslovul poate fi consultat la BNRM cu nr. inv. 73893. 
99 BRV, tomul II, nr. 578, p. 365; Cartea Moldovei, I, nr. 33, p. 147-150. 
100 Exemplarele se află la: BNRM (nr. inv. 73893, IV-37640, 51470, 56006), MNAIM 
(nr. inv. FB-23062-88), MLR (nr. inv. 4584 F. S.), BUSM CS (nr. inv. 1689161), 
MNAM (nr. inv. 4004, 4003). 
101 Însenmările exemplarului al treilea: f. 1 v-4: ,,Această carte anume Leturghii am 
cumpărat din târgul Iaşului în facire preoţ<ilor> milă cu preţ 16 lei bani la anei 1799, 
iuni<e> I O". 
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Exemplarul şase a fost cumpărat de către diaconul Ştefan 

Bulancea, probabil în momentul hirotoniei acestuia ca diacon, la 13 iunie 
1801. Cartea a fost moştenită de către feciorul lui Ştefan Bulancea -
Gheorghe, care, la 20 mai 1848, era dascăl. Acesta din urmă notează că 
„după săvârşirea me să fii ea fiilor mei Ioan, Petru". Din alte însemnări 
sumare, putem stabili că Liturghia a fost moştenită de către feciorul 
acestuia, cu numele Petru102

. Exemplarul este incomplet. Lipsesc: o foaie 
nenumerotată, după foaia de titlu, şi o foaie din următoarele 8 foi 
nenumerotate. Scoarţele sunt din lemn, îmbrăcat în piele de culoare 
neagră, uzate la colţuri. Prima copertă este ruptă pe axa longitudinală. 
Cotorul este din piele, afectat de carii de lemn. Se văd urme de cheutori. 
Pe coperta a doua sunt linii aplicate prin presare. 

Exemplarul şapte are scoarţe din lemn îmbrăcat în piele de culoare 
cafenie. Pe marginile coperţilor, sunt aplicate prin presare, chenare 
florale. În centru, un medalion, imprimat cu chipul lui Iisus Hristos. 
Cotorul este din piele, deteriorat. Cartea este desprinsă din coperţi şi 

cotor. 
Exemplarul opt a circulat în nordul şi centrul Basarabiei şi a fost 

dăruit, la 8 noiembrie 1900, fostului preot din parohia Ocniţa, din actualul 
raion Ocniţa, Vasile Petică, de către psalmistul aceste biserici, care şi-a 
scris doar iniţialele „C.P.". Preotul Vasile Petică, fiind transferat în altă 
parohie, dăruieşte, la 1 noiembrie 1931, această carte bisericii din satul 
Nimoreni, din raionul Ialoveni 103

• Coperţile sunt din lemn îmbrăcat în 

102 Însemnările exemplarului şase: f. 1 nenum. (din 7 f. nenum.): „Cu mila lui 
D<u>mnezeu şi cu blagoslovenie preosfinţii sale Chyriu Chyr Iacov Mitropolit al 
Moldavii în zilele preluminatului domnu Costantin Alexandru voievod m-am herotonit 
diiacon în bisărica Sfântului Ion di vlădica Necodim în anii di la Hristos 1801, iunii 13. 
Ştefan Bulanză diiacon"; f. 5 nenum.: „Această Liturghii iaste a dascalu<lui> Gheorghi 
Bula<nce>"; f. 28: „Maria Butucean"; f. 74v-75: „Această Liturghii iasti a dascalu<lui> 
Petru Bulancea adivărată"; f. 92v-93: „Această Liturghii iaste a lui dascalu Petru 
Bulanăcea di la părinţi"; f. 133: ,,Această Liturăghii iaste a lui dascalu Gheorghei 
Bulonăcea di la părinţi. 1848, mai 20 zile"; f. 140 v: „Această Liturghie iaste a 
dascal<lui> Gheorghei Boloncea şi după săvârşirea mesă fii ea fiilor mei Ioan, Petru". 
103 Însemnările exemplarului opt: pe o foaie curată de la începutul cărţii: I. „Ha naMHTb 
OTb nCaJIOMIUHKa uepKBH ceJJa 0KHHUbl, XoTHHCKaro ye3.ua K. n. 6bIBWeMy 
Hacrnnemo TOH >Ke uepKBH CBJIIUeHHHKY BaCHJJiJO nernKD. 1900 ro.na, HOR6pb 8-ro 
.UHR" („Ca amintire de la dascălul satului Ocniţa, judeţul Hotin C. P. fostului preot la 
aceeaşi biserică Vasile Petică. Anul 1900, noiembrie 8 zile"). II. „Rămâne de la mine în 
dar bisericii Sf. Arhanghel Mihail din satul Nimoreni, cerc 3 jud. Lăpuşna. Anul 1931. 
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pânză de culoare gri. Foile sunt murdare de ceară, cu urme de pete de apă. 
Cartea este deformată, cu găuri de carii de lemn. Necesită restaurare. 

Exemplarul nouă, care a aparţinut unui preot - Leon Trofim, atţ. 
foi pierdute. Lipsesc f. 162-164. Scoarţele sunt din lemn îmbrăcat îi1 
pânză de culoare gri. Foile sunt murdare, rupte, mâncate de carii de lemn, 
desprinse din cotor şi unele de altele. Cartea necesită restaurare. 

Ceasoslov, ediţia din 179?1°4
, tipografia Mitropoliei, în trei 

exemplare105
. Dintr-o însemnare fragmentară de la filele 7-8, aflăm că 

această carte a fost cumpărată de „ ... Nicolai Butuc căpitan cu drepţi banii 
ai mei". Coperta este din carton şi piele cafenie. Cotorul este din piele. Pe 
margini, chenar din elemente florale stilizate, cu urme de aurire, aplicate 
prin presare. În centrul primei coperte, se află semnul crucii, din elemente 
geometrice şi vegetale, iar în centrul coperţii a doua, Sfăntul Potir. La 
colţurile coperţilor este imprimată câte o compoziţie din elemente florale. 

Conform însemnărilor manuscrise, exemplarul al doilea a circulat 
în centrul Basarabiei, în localităţile Bogzeşti (Teleneşti) şi Bravicea 
(Orhei) 106

. Ceasoslovul este incomplet. Lipsesc: foaia de titlu, 3 file 
nenumerotate, paginile 1-44, 586-591, paginile 608-624. Scoarţele, sunt 
din lemn îmbrăcat în piele de culoare neagră. Cotorul este din acelaşi 
material. Se văd urme de cheutori. Colţul primei coperţi este rupt. Cartea 
este desprinsă din coperţi şi din cotor. Ultimele 8 foi sunt desprinse de 
carte. 

Exemplarul trei este incomplet. Lipsesc: foaia de titlu şi 3 foi 
nenumerotate. Coperţile sunt din carton îmbrăcate în piele de culoare 
cafenie. Pielea de pe ambele coperţi este fragmentată. Cotorul este din 
piele, deteriorat. Cartea necesită restaurare. 

Cărţile au avut întotdeauna o valoare mai ridicată în comparaţie cu 
alte bunuri materiale. S-au bucurat de o circulaţie largă în spaţiu şi timp, 

Noiembrie zioa 1. Protoierei Vasile Petica"; f. 3-5 (nenumerotate): ,,Această Liturghi<e> 
esti a păreutului Ionuţă, cumpărată drept"; f. 92: „O mii opt suti şi optăsprezăci ani". 
104 BRV, tomul II, nr. 609, p. 393; Cartea Moldovei, I, nr. 39, p. 165-168. 
ws Primul exemplar poate fi consultat la BŞCAŞM, nr. inv. 28630, al doilea la BNRM 
cu nr. inv. 89340 şi al treilea la MNAM cu nr. inv. 4053. 
106 Însemnările exemplarului doi: p. 416: „Elena Sneagniţchi din corn. Bravicea, Feodor 
Parfenev ginerele lui, eu sunt nepoata lor şi am născut-o pe Ana"; p. 417: „Această carte 
sfântă şi religioasă o dăruesc sfintei biserici, care se sfinţeşte de 16 octomvrie în satul 
Bogzeşti, care a slujit buneii mei, anume părintele Gheorghe Ariton din Tabără şi 

bunelul dascal". 
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constituind obiecte de schimb, după cum puteau fi lăsate moştenire sau 
tezaurizate. Preţul lor era perceput în bani, produse agricole, animale, 
~hiar şi în muncă, iar pentru cumpărarea unei cărţi erau necesare mijloace 
-financiare destul de mari 107

. Există cazuri, când ele erau date drept zestre 
fetelor, când se căsătoreau. Nicolae Iorga aprecia meritul cărţilor, care, 
„trecând hotarele au adunat sufleteşte prin viaţa culturală pe toţi românii 
laolaltă" 108 • 

Literatura tipărită în capitala Ţării Moldovei a circulat în întreg 
teritoriul locuit de români. Basarabia, provincie înstrăinată abuziv în anul 
1812, a fost destul de receptivă la produsele tipografice româneşti, ieşite 
de sub teascurile ieşene. La momentul actual al cercetărilor am identificat 
53 de titluri, tomuri şi ediţii (117 exemplare), ieşite de sub teascurile 
tiparniţelor din capitala Ţării Moldovei. Cărţile întâlnite cel mai frecvent 
în colecţiile din Chişinău sunt după cum urmează: Penticostarion, 1753 (6 
exemplare), Antologhion, 1755, (9 exemplare), Apostol, 1756 (10 
exemplare), Liturghie, 1759 (7 exemplare), Evanghelie, 1762 (9 
exemplare), Liturghie , 1794 (9 exemplare). Alte titluri sunt întâlnite în 
1-3 exemplare. 

Din însemnări aflăm ca literatura bisericească editată în tipografia 
Mitropoliei Iaşului sau alte tipografii private a circulat pe întreg teritoriul 
dintre Prut şi Nistru, depăşind uneori limitele estice ale acestui 
interfluviu, fiind întâlnite în bisericile din localităţile româneşti din 
Transnistria. Circulaţia tipăriturilor româneşti la est de Prut a contribuit la 
consolidarea conştiinţei de neam, la păstrarea limbii române printre 
românii înstrăinaţi, la precizarea şi răspândirea ideii originii comune a 
românilor. Iaşiul, alături de Chişinău, Mănăstirea Neamţ, Bucureşti, 

Râmnic, Blaj, Sibiu, va deveni unul dintre principalele focare de difuzare 
a literaturii bisericeşti printre românii de la est de Prut, mijlocitori fiind 
monahii, preoţii, pelerinii şi, nu în ultimul rând, negustorii de cărţi. 

107 Elena Chiaburu, Carte şi tipar în Ţara Moldovei până la 1829, Iaşi, 2005, p. 88. 
108 Nicolae Iorga, Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688, Bucureşti, 
1904, p. 100. 
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PUTERI MARITIME. PUTERI TERESTRE 

CRUCIATĂ ŞI DJIHAD ÎN SPAŢIUL EGEANO-PONTIC 
LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIV-LEA 

ŞERBAN PAPACOSTEA 

Sub anul 1341 o cronică apuseană înregistra în termeni generali şi 
vagi conflictul de vaste proporţii în care se afla implicată în acea vreme 
lumea islamică cu adversarii ei creştini: „în acest timp - înregistrează 

cronicarul Johann de Winterthur -, după cum am aflat dintr-o relatare 
demnă de încredere, împăratul tătarilor, numit hanul cel mare (s.n.), şi 

sultanul (s.n.) au conjurat împotriva întregii lumi". 1 Identitatea hanului 
tătar menţionat de cronicarul din Winterthur e incertă; cert, în schimb, e 
faptul că în anul 1341 şi în anii următori, Hanatul Hoardei de Aur era 
angajat sau în curs de implicare cu vecinii săi europeni în înfruntări 
multiple, la capătul cărora avea să înregistreze o vastă pierdere de teritorii 
şi influenţă. Într-adevăr, timp de mai mult de un deceniu, sub domnia 
hanului Gianibek (1342-1357), musulman fervent, Hoarda de Aur a fost 
rând pe rând sau chiar concomitent implicată în conflicte armate de vaste 
proporţii cu Bizanţul, regatele catolice Polonia şi Ungaria, cu Ţara 

Românească în proces de consolidare, cu Moldova în curs de formare, şi, 

nu în ultimul rând, cu negustorii republicilor comerciale italiene, Genova 
şi Veneţia, găzduiţi şi înzestraţi cu largi privilegii în Crimeea şi în Marea 
de Azov, la gura Donului, mijlocitori ai vastului schimb de mărfuri 

transcontinental care lega Mediterana cu Oceanul Pacific prin Marea 
Neagră. Dacă sultanul amintit de cronicar nu e nici el lesne de identificat, 
e sigur însă că emiratele selgiukide de pe ţărmul anatolian al Mării Egee, 
în primul rând cel de Aydin, al cărui conducător, datorită forţei navale 
considerabile pe care o dezvoltase, au constituit o primejdie majoră nu 
numai pentru Bizanţul debilitat şi incapabil să-şi mai apere singur 
teritoriul, dar şi pentru forţele apusene din regiune - fundaţii cruciate, 

1 „Hiis ternporibus, ut relacione fidedigna percepi, imperator Tartarorurn Canis Magnus 
vocitatus et Soldanus conjuraverunt contra toturn orbern"; Die Chronik des Johanns von 
Winterthur, hrsg. von Fr. Baethgen, Berlin, 1955, p. 194 (Monumenta Germaniae 
Historica, Scriptores Rerum Germanicarum, nova series, III). 
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negustori veneţieni şi genovezi deopotrivă, dar chiar şi pentru aşezările 
acestora din urmă în Marea Neagră ale căror comunicaţii cu metropolele 
erau grav periclitate. 

Caracterul sporadic şi în general imprecis al documentaţiei 

disponibile cu privire la acest complex de situaţii în permanentă 

schimbare - modificări succesive ale alinierii politice a multiplelor forţe 
angajate în conflictele din Europa Centrală, Marea Neagră şi Marea Egee 
- a îngreunat considerabil efortul cercetătorilor relaţiilor internaţionale în 
spaţiul şi în intervalul de timp amintit. Scrutarea atentă a surselor 
cunoscute şi eventuale noi descoperiri documentare edite şi inedite, 
ignorate de cercetările de până acum, vor fi în măsură să aducă, dacă nu 
lămurirea precisă, în detaliu, a evoluţiei relaţiilor politice şi a înfruntărilor 
armate din spaţiul şi din timpul evocat, cel puţin o viziune mai clară 
asupra structurii raporturilor internaţionale şi asupra unora dintre 
evenimentele politice şi militare care le-au ilustrat. 

Semne ale încordării şi conflictului iminent între Hoarda de Aur şi 
creştinătate au apărut încă din ultimii ani ai domniei hanului Usbek 
(1313-1341 ), care, în general, în ciuda convertirii sale la islam, continuase 
linia de toleranţă urmată în general de predecesorii săi2 . În 1340, papa 
Benedict XII (1334-1342) putea încă nutri speranţa continuării bunelor 
relaţii cu Hoarda de Aur, în ultimii ani de domnie a hanului Uzbek, 
felicitat de înaltul pontif pentru toleranţa de care dădea dovadă faţă de 
creştini; nu, însă, fără a deplora în acelaşi timp agresiunile armate ale 
Hoardei de Aur împotriva regatelor catolice vecine, Polonia şi Ungaria, 
acţiuni care au declanşat, în replică, procalmarea cruciatei3. Sub hanul 

2 G. Soranzo, II Papalo, !'Europa cristiana e i Tartari. Un secolo di penetrazione 
occidentale in Asia, Milano, 1930, p.482-483 şi 548-553; V. Ciocîltan, Mongolii şi 

Marea Neagră în secolele XIII-XIV. Contribuţia Cinghishanizilor la transformarea 
bazinului pontic în placă turnantă a comerţului euro-asiatic, Bucureşti, 1998, p. 182-
184, care analizează politica hanului faţă de negustorii genovezi şi veneţieni din imperiul său. 
3 J. Gay, le pape Clement VI et Ies affaires d'Orient (1342-1352), Paris, 1904, p.30; 
N. Iorga, latins et Grecs d'Orient et l'etablissement des Turcs en Europe (1342-1362), 
în voi. Etudes Byzantines, II, Bucarest, 1940, p.279-328. Semnificativă pentru 
desfăşurările din vremea pontificatului succesorului lui Benedict XII, papa Clement VI 
( 1342-1352), şi pentru situaţia gravă a creştinătăţii răsăritene, expusă unei puternice 
agresiuni islamice, e asocierea în preocupările sale a situaţiilor grele în care se afla 
creştinătatea atât în spaţiul egean cât şi în cel pontic şi est-european. 
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Gianibek, reacţia antilatină şi în general anticreştină s-a manifestat hotărât 
în Hoarda de Aur pe plan nu numai religios dar şi politic4

. 

Una dintre ţintele principale ale ostilităţii Hoardei de Aur la 
sfârşitul domniei hanului Uzbek şi la începutul celei a lui Gianibek a fost 
Bizanţul. Din motive necunoscute şi diferit interpretate de istorici, în 
cursul anului 1341, conducerea Hoardei de Aur hotărâse să trimită forţe 
armate însemnate, în valuri succesive şi cu maşini de asediu, în teritoriul 
bizantin, care urma să fie în întregime ocupat. Ţinta supremă a unei 
operaţii de asemenea anvergură era desigur capitala imperiului. 
Informaţia a fost transmisă la Constantinopol de una dintre presupusele 
fiice ale împăratului Andronic III (1321-1341), aflată în haremul hanului 
din Sarai. Ştirea ne-a parvenit prin mijlocirea unei scrisori-avertisment 
adresată de Gregorios Akindynos lui David Dishypatos, două personalităţi 
însemnate ale mediului intelectual-spiritual bizantin. Starea de panică 
provocată la Bizanţ de sosirea acestei informaţii a determinat conducerea 
imperiului să trimită în grabă o solie la curtea hanului pentru a aplana 
conflictul5

. 

Furia hanului Hoardei de Aur împotriva Bizanţului a fost atribuită 
de unii istorici acţiunii pregătite de curtea imperială împotriva Bulgariei 
ţarului Ioan Alexandru, vasal al puterii mongole de la Sarai6

. Potrivit altei 
interpretări, asaltul preconizat de han ar fi fost urmarea expediţiei navale 
întreprinse cu concurs bizantin şi în interes bizantin în Marea Neagră de 
emirul turc de Aydin, Umur, de pe ţărmul egean al Asiei Mici, la o dată 
incertă, sigur însă înainte de 1344 7 • Plauzibilă este şi raportarea intenţiei 
agresive a conducerii Hoardei de Aur la evoluţia tot mai marcată a 
principalilor factori de decizie de la Constantinopol înspre cooperarea cu 

4 L. Lemmens, Die Heidenmissionen des Spiitmittelalters, Miinster im Westf., 1919, 

P·v61L-62. L' . d I u d d ·o l 'E . B . (P . . . . aurent, assaut avorte e a nor e r contre mp1re yzantm rmtemps-ete 
1341), 'Revue des etudes byzantines", 18, 1960, p. 145-162; R-J. Loenertz, Dix-huit 
/ettres de Gregoire Acindyne analisees et datees, în voi. Byzantina et Franco-Graeca. 
Artic/es parus de 1935 a 1966, reedites avec la col/aboration de P. Schreiner, Roma, 
1970, p. 89-91 (Storia e letteratura, Raccolta di studie testi, 118); U. V. Bosch, Kaiser 
Andronikos III. Palaiologos. Versuch einer Darstellung der Byzantinischen Geschichte 
in den Jahren (I 321-1341), Amsterdam, 1965, p. 69-70. 
6 V. V. Bosch, op. cit., p. 81-82. . 
7 V. Laurent citat de V. V. Bosch, op. cit., p. 69, notă. 
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forţele cruciatei şi negocierile în curs cu papalitatea în acest scop8
. De 

reţinut cu precădere din aceste împrejurări, chiar dacă ne rămâne 

necunoscut faptul declanşator al reacţiei vehement antibizantine a hanului 
de la Sarai, e intenţia acestuia de a cuceri capitala Imperiului Bizantin, cu 
alte cuvine de a-şi impune controlul la Strâmtori. Constatarea acestui 
obiectiv strategic major impune concluzia că hanul de la Sarai considera 
că Bizanţul derogase de la una dintre clauzele originare ale acordului cu 
Hoarda de Aur, încheiat încă din vremea restauraţiei bizantine la 
Strâmtori în zilele lui Mihail VIII Paleologul. Într-adevăr, la numai câţiva 
ani după revenirea restauratorului la Constantinopol, în 1261, basileul, 
sub presiunea unei masive ameninţări din partea Hoardei de Aur, a fost 
silit să renunţe la legătura recent stabilită cu Ilhanatul Iranian, faţă de care 
se angajase să împiedice libera comunicare între Sarai şi Cairo prin 
Strâmtori şi coordonarea acţiunilor acestora împotriva statului mongol cu 
care ambele puteri se aflau în raporturi de adversitate9

. Cert rămâne faptul 
că relaţiile dintre Bizanţ şi Hoarda de Aur au luat o întorsătură negativă în 
ultimii ani ai domniei hanului Uzbek şi că această tendinţă s-a menţinut la 
începutul domniei succesorului său. Urmare sigură a acestei tensiuni a 
fost periclitarea poziţiilor bizantine la Dunărea de Jos, recuperate de 
Mihail VIII Paleologu} în baza acordului cu Hoarda de Aur. Vicina, 
centru comercial prosper şi sediu mitropolitan însemnat, a intrat acum sub 
dominaţie tătară; nu însă definitiv, fapt insuficient relevat de istoricii 
problemei, atraşi cu precădere de chestiunea localizării aşezării şi de 
indiciile dominaţiei tătare asupra ei 10

. 

Marea campanie a tătarilor Hoardei de Aur cu intenţii de cucerire 
la Strâmtori nu a mai avut loc. O acţiune reuşită a diplomaţiei bizantine la 
Sarai ar fi înlăturat primejdia, potrivit unui text al cărturarului Demetrios 
Kydones, în măsură să cunoască datele problemei întrucât diplomatul 

8 Pentru negocierile dintre Bizanţ şi papalitate la sfărşitul domniei lui Andronic III în 
vederea înfăptuirii unirii celor două biserici şi a cruciadei, v. U. V. Bosch, op. cit., 
p. 142-144. 
9 Privitor la primul conflict de interese între Hoarda de Aur şi Bizanţ în problema 
Strâmtorilor, v. Ş. Papacostea, La premiere crise des rapports byzantino-genois apres 
Nymphaion. Le complot de Guglielmo Guercio (1264), în voi. La Mer Noire carrefour 
des grandes routes intercontinentales (1204-1453), Bucureşti, 2006, p. 47-63. 
IO Gh. I. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă. Contributions a l 'histoire de 
la domination byzantine et tatare et du commerce genois sur le littoral roumain de la 
Mer Noire, Bucarest, 1935, p.58; V. Laurent, La domination byzantine aux Bouches du 
Danube, în „Revue historique du Sud-est europeen", 22, 1945, p. 184-198. 
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bizantin însărcinat cu această delicată misiune fusese însuşi tatăl său 11
. 

Dar, după cum s-a arătat, tensiunile survenite în raporturile dintre cele 
două puteri nu au încetat cu desăvârşire. Încă din anii anteriori marelui 
asalt proiectat, situaţia mitropoliei de Vicina părea periclitată ca urmare a 
trecerii aşezării sub stăpânirea tătarilor Hoardei de Aur, de unde ezitarea 
manifestată de titularul recent numit în circa 1337-1338 de a-şi ocupa 
scaunul mitropolitan repartizat 12

• Oricum, în anii următori, situaţia pare a 
fi evoluat favorabil de vreme ce mitropolitul de Vicina e atestat „destul de 
frecvent la şedinţele sinodului din Constantinopol; el se află acolo în mai 
1341, în aprilie 1343 şi în septembrie 1348 ... În sfărşit, în mai 1359, 
patriarhul hotărăşte să transfere definitiv scaunul mitropolitului de la 
Vicina la Argeş în Valahia, la insistenţele voievodului Nicolae 
Alexandru" 13

• Constatări exacte - cu excepţia afirmaţiei documentar 
neîntemeiate potrivit căreia scaunul mitropolitan al Vicinei ar fi fost 
transferat la Curtea de Argeş. Rămâne sigur faptul că, în ciuda tensiunilor 
survenite în anii precedenţi în raporturile bizantino-tătare, Bizanţul şi-a 
conservat efectiv - nu numai în scriptele Patriarhiei constantinopolitane -, 
scaunul mitropolitan de la Vicina până la transferul acestuia în Ţara 
Românească. Mai primejdioasă pentru Bizanţ a fost invazia de jaf şi 
intimidare lansată de Hoarda de Aur în interiorul Peninsulei Balcanice, în 
spaţiul imperial bizantin, în anul 134214

• Evenimentele ulterioare au 
distanţat tot mai mult cele două imperii, cel de pe malul Bosforului şi cel 
de la Sarai. În acest sens trebuie înţeles titlul lucrării consacrate de 
bizantinistul Raymond-Joseph Loenertz misiunii tatălui lui Demetrios 
Kydones la Sarai, episod altminteri ignorat, „ultima ambasadă greacă 
(bizantină) la Hoarda de Aur" 15

. Schimbările geopolitice survenite în anii 
imediat următori au eliminat contactul teritorial direct dintre cele două 
puteri. A accelerat acest proces de distanţare teritorială, între alţi factori, 
războiul dintre Hoarda de Aur şi coloniştii italieni din imperiul ei. 

11 R.- J. Loenertz, Derniere ambassade grecque a la Horde d'Or (1341), „Revue des 
etudes byzantines'', 17, 1959, p. 162-166, reeditat în Byzantina etfranco-graeca, p. 426-
430. 
12 V. Laurent, Le metropolite de Vicina Macaire et la prise de la viile par Ies Tatares, în 
„Revue historique du Sud-est europeen'', 23, 1946, p. 225-232. 
13 G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă, p. 58. 
14 Ioannis Cantacuzeni, Historiarum libri quatuor, ed. L. Schopen, II, Bonnae, 1831, 
p. 302-305. 
15 R.-J. Loenertz, Derniere ambassade, p. 426-430. 
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Schimbarea la cârma Hoardei de Aur o dată cu înscăunarea 

hanului Gianibek s-a repercutat de îndată asupra relaţiilor sale cu 
genovezii şi veneţienii din teritoriile supuse lui. Copleşiţi cu privilegii de 
predecesorul său Uzbek, la Caffa şi la Tana, unde se aflau principalele 
centre ale activităţii lor comerciale în spaţiul nord-pontic, negustorii 
italieni au fost supuşi, sub noul han, islamist fanatic, încă de la începutul 
domniei, unor acţiuni vexatorii continue, îndeosebi la Tana, măsuri 

prevestitoare ale unor încercări încă mai grave. Percepţia exactă a 
gravităţii situaţiei şi a perspectivelor evoluţiei acesteia a determinat 
conducerea Genovei, în persoana dogelui Simone Boccanigra, să 

adreseze, la 24 iunie 1342, forurilor conducătoare ale Veneţiei, în 
persoana dogelui Bartolomeo Gradenigo, propunerea de a pune capăt 
permanentelor fricţiuni dintre comercianţii celor două centre comerciale, 
de a instaura raporturi paşnice între ei, „pentru ca să aibe de suferit 
inamicii voştri şi ai noştri (s.n.), iar prietenilor să le sporească 

foloasele" 16
. În contextul geografic dat - referinţa la abuzurile genoveze 

la Tana ale căror victime erau veneţienii -, alianţa propusă de dogele 
Genovei nu putea viza decât un singur adversar, pe tătarii Hoardei de Aur. 
Hotărârea Genovei de a pune capăt sau măcar de a suspenda acţiunile 
anti-veneţiene la Tana, unde prezenţa rivalilor lor le-a fost permanent 
indezirabilă, şi oferta de a-şi disciplina cetăţenii pentru a înlătura motivele 
de discordie genoveza-veneţiene, sunt indicii clare ale gravităţii cu care 
erau considerate la Genova, în vara anului 1342, evoluţiile politice din 
Hoarda de Aur. Scurt timp după această iniţiativă, în cursul anului 1343, 
un incident cu caracter personal petrecut la Tana, între un veneţian şi un 
tătar, a declanşat un conflict de vaste proporţii între, de o parte, veneţieni 
şi genovezi, aliaţi de nevoie împotriva unui adversar hotărât să modifice 
statutul prezenţei şi activităţii lor în imperiul său, şi, de altă parte, noul 
conducător de la Sarai. În 1343, trupele hanului au ocupat cartierele 
veneţian şi genovez de la Tana; şi, nu mult mai târziu, au supus unui 
asediu sever oraşul Caffa, puternic apărat de fortificaţiile construite de-a 
lungul deceniilor precedente de arhitecţii genovezi 17

• Spre deosebire de 

16 Diplomatarium veneto-levantinum, I (I 300-1350), ed. G. M. Thomas, Venezia, 1880, 
p. 259-260. 
17 Pentru desfăşurarea şi consecinţele războiului, v. Ş. Papacostea, „ Quod non iretur ad 
Tanam ". Un aspect fondamental de la politique genoise dans la Mer Noire au XIV" 
siecle, în voi. la Mer Noire carrefour des grandes routes intercontinentales 1204-1453, 
Bucureşti, 2006, p. 132-156. 
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evoluţia de la Tana, lipsită de mijloace de apărare, la Caffa, genovezii 
s-au dovedit capabili să reziste cu succes timp de câţiva ani asalturilor 
repetate ale trupelor lui Gianibek. Înfruntarea armată a evoluat în sens 
contrar intenţiei hanului; nu tătarii i-au înlăturat pe genovezi de la Caffa, 
care s-a dovedit inexpugnabilă, ci, dimpotrivă, genovezii, care au respins 
asalturile succesive ale trupelor hanului, au cucerit, în cursul războiului şi 
după încheierea acestuia poziţiile cheie ale ţărmului nord-vest pontic, 
izolând Hoarda de Aur de mare şi de alte puteri maritime, cu excepţia 
Veneţiei, care şi-a păstrat stabilimentul de la Tana. 

Concomitent cu conflictele dintre statul mongol cu centrul. la 
Sarai, de o parte, şi, de altă parte, Bizanţul, coloniile genoveze şi 

veneţiene de pe propriul său teritoriu, puterile creştine din Europa 
Centrală, relaţiile dintre lumea creştină şi cea islamică au evoluat spre 
tensiune şi spre o nouă înfruntare şi în Marea Egee în primii ani ai 
deceniului al cincilea al secolului XIV. Emiratele turceşti care îşi 

împărţeau ţărmul mediteranean-egean au dezvoltat încă din deceniile 
precedente o forţă navală ameninţătoare atât pentru teritoriile bizantine 
cât şi pentru poziţiile insulare ale veneţienilor şi ale cavalerilor cruciaţi. 
Înfrântă în deceniul precedent de coaliţia forţelor creştine, puterea navală 
a beilor turci de pe ţărmul egeano-mediteranean a renăscut curând şi s-a 
manifestat din nou şi puternic agresiv în anii 1341-134418

• Potrivit 
observatorilor contemporani, turcii tindeau în această vreme să-şi impună 
dominaţia navală - talasocraţia - în Mediterana Răsăriteană19 • În fruntea 
emiratelor în curs de a-şi spori capacităţile navale se afla cel de Aydin, 
sub conducerea begului Umur, putere de care erau siliţi să ţină seama atât 
bizantinii cât şi latinii din regiune. În 1341-1342, potrivit istoricilor 
bizantini contemporani - Ioan Cantacuzino şi Nikephor Gregoras 

18 Pentru expediţiile flotelor turceşti din Asia Mică în teritoriul bizantin şi în insulele 
controlate de puterile catolice în acest răstimp, v. E. Zahariadou, Sept traites inedits 
entre Venise et Ies emirats d'Aydin et de Menteshe (1331-1407). Studi preottomani e 
ottomani, în Atti de/ Convegno di Napoli (24-26 Settembre 1974), Napoli, 1976, p. 229-
249; text reluat în culegerea aceleiaşi autoare, Trade and Crusade. Venetian Crete and 
the Emirates of Menteshe and Aydin, (I 300-1415), Venice, 1983; K. A. Jukov, Egeiskie 
emiratî v XIV-XV vv., Moskva, 1988, p. 14-36; N. Housley, The Later Crusades 1274-
1580. From Lyons to Alcazar, Oxford, 1992, p. 56-59; O. Cristea, „Siamo Veneziani, poi 
christiani ". Serenissima şi problema cruciadei, „ Revista istorică", XI, 2000, 1-2, p. 17-
29 (cu sugestii noi şi bibliografie recentă) .. 
19 J. Gay, Le pape Clement VI et Ies affaires d'Orient ( 1342-1352), Paris, 1904, p. 28-
29, 38-39; E. Zahariadou, Sept traites, p. 233. 
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Umur-beg pregătea o flotă de nu mai puţin de 250 vase pentru a fi în 
măsură să influenţeze în sens favorabil intereselor sale războiul civil care 
sfâşia Imperiul Bizantin20

. 

Împotriva acestei puteri în rapidă ascensiune, primejdie majoră 
pentru poziţiile şi interesele atât ale bizantinilor cât şi ale latinilor, a fost 
organizată, sub auspiciile papei Clement VI, identificat cu ideea cruciatei 
şi a apărării creştinătăţii, în accepţia catolică a cuvântului, o mare coaliţie 
de forţe în care rolul principal, din punct de vedere naval, a revenit 
Veneţiei. Solicitărilor de ajutor împotriva turcilor adresate de împărăteasa 
Anna de Savoia, care guverna în numele fiului ei minor, Ioan V 
Paleologu!, papa le-a răspuns afirmativ, amintind, fireşte, corespondentei 
sale condiţia adeziunii la Unire cu biserica romană21 • La 8 septembrie 
1343, veneţianul Pietro Zeno a fost desemnat căpitan al Uniunii -
cruciatei - împotriva turcilor22

. Un an mai târziu, la 28 octombrie 1344, 
după un şir de ciocniri navale cu turcii, încununate de succes, flota 
Uniunii a luat cu asalt principalul port al lui Umur-beg, Smirna (lzmir), 
distrugând sau capturând o parte însemnată a flotei căpeteniei turceşti, 
lipsită în urma acestei acţiuni de principalul său factor de influenţă în 
regiune23

. În Egeea, cruciata a marcat în aceste împrejurări un însemnat 
succes în detrimentul djihad-ului. 

La începutul războiului care a opus Hoarda de Aur coloniştilor 
italieni din teritoriile sale sau poate chiar în anii premergători, de 
încordare a relaţiilor dintre hanul din Sarai şi oaspeţii săi genovezi şi 

veneţieni - 1341-1342 -, o însemnată forţă navală turcă din Mediterana, 
alcătuită din 350 vase, a pătruns în Marea Neagră unde a desfăşurat un şir 
de operaţii militare. Acţiune de vaste proporţii, expediţia navală a turcilor 
din Marea Egee în Marea Neagră a fost înscrisă în cronica versificată 
intitulată Destanul lui Umur Paşa (Carte de învăţătură despre Umur 
Paşa), consacrată faptelor de vitejie ale căpeteniei turce din Aydin. Ajuns 

20 J. Gay, Le pape Clement VI, p. 35. 
21 Acta Clementis PP. VI (1342-1352, ed. Al. L. Tăutu, Romae, 1960, p.45 (Pontificia 
Commissio ad redigendum codicem iuris canonici orientalis, Fontes, Series III, voi. 
IX);. P. Lemerle, L 'Emirat d'Aydin, Byzance et /'Occident. Recherches sur la „ Geste 
'd 'Umur Pac ha", Paris, 1957, p. 181-182 (Bibliotbeque Byzantine, Etudes, 2). 
22 Fr. Thiriet, Deliberations des Assemblees venitiennes concernant la Romanie, I (1160-
1363), Paris, 1964, p. 201-202 (nr. 4<J9-500) (Ecole pratique des Hautes Etudes, 
Sorbonne, YI-e Section). 
23 A. Suryal Atiya, The Crusade in the later Middle Ages, London, 1938, p. 292-296; 
N. Housley, op. cit., p. 59-60. 
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la gurile Dunării, emirul turc Umur - afirmă epopeea - . şi-a debarcat 
trupele la Chilia, situată de autor la marginea Ţării Româneşti („ Kilyie 
Eflak adjunde"), regiune locuită de „ necredincioşi"(kiafiri). După ce a 
ucis pe mulţi dintre aceşti kiafiri, trupele lui Umur âu distrus cetatea şi 
multe alte fortificaţii, au luat din abundenţă pradă de oameni şi de bunuri, 
după care s-au înapoiat la Izmir24

• Operă a cronicarului Enveri, Destanul 
lui Umur Paşa a fost redactat în vremea sultanului Mehmed II pe baza 
unei cronici din secolul precedent, după cum se presupune. Prelucrarea 
textului în secolul XV ar putea explica unele anacronisme, adaptări la 
realităţi din vremea redactării finale a scrierii. 

Dintre diversele datări propuse pentru expediţia lui Umur-beg la 
gurile Dunării, care oscilează între 1337 şi 1341, cel din urmă an pare cel 
mai probabil. Paul Lemerle, care s-a fixat asupra acestui an - mai exact 
intervalul iulie-septembrie 1341 - , a argumentat riguros datarea propusă 
pe baza textului însuşi al epopeii, raportat la informaţiile din alte surse25

. 

Unele divergenţe se constată şi în privinţa sensului expediţiei navale a lui 
Umur-beg. Dacă în privinţa conivenţei între Bizanţ şi Aydin în 
organizarea expediţiei la gurile Dunării există consens între interpreţii 
evenimentului, se constată în schimb deosebiri în ceea ce priveşte 

finalitatea acţiunii, anti-tătară sau anti-bulgară26 . Oricum, datorită strânsei 
legături dintre cele două puteri în zilele hanului Uzbek, orice acţiune 
desfăşurată împotriva Ţaratului Bulgar avea şi o conotaţie antitătară. 

Merită reţinută şi posibilitatea ca Uzbek să fi urmărit să-şi impună 

stăpânirea la Strâmtori pentru a împiedica coluziunea dintre bizantini şi 
turcii lui Umur şi trecerea flotei turceşti în Marea Neagră, lipsindu-i astfel 
pe bizantini de un aliat preţios27 • 

O scrutare atentă a surselor vremii, a celor italiene nu mai puţin 
decât a celor bizantine şi turceşti, oferă o perspectivă mai largă asupra 
evenimentelor capitale petrecute în spaţiul egean şi pontic în primii ani ai 
deceniului al cincilea al secolului XIV. Sub titlul de rubrică De Turchis 

24 le Destăn d'Omur Pacha (Diistiirname- i-Enveri). Texte, traduction et notes par Irene 
Melikoff-Sayar, Paris, 1954 (Bibliotheque Byzantine, Documents, 2); expediţia la 
Dunăre, p. 91-93. 
25 P. Lemerle, op. cit., p. 137-142. Pentru datările mai timpurii ale expediţiei, v. M. 
Alexandrescu-Dersca, l 'expedition d'Umur Beg d'Aydin aux Bouches du Danube (1337 
ou I 338), în „Studia et Acta Orientalia", II, 1960, p. 3-24. 
26 Îndeosebi V. Laurent subliniază caracterul anti-tătar al expediţiei lui Umur, incitată, 
fotrivit lui, de Bizanţ; l 'assaut avorte, p. 154-156. 

7 V. Laurent, L 'assaut avorte, p. 155-157. 
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qui invaserunt Christianos, o cronică italiană semnalează o puternică 
ciocnire navală între turci şi genovezi în Marea Neagră în această vreme: 
„De la sud, turcii, care /re/cunosc perfidia saracenilor, au instalat în Marea 
Neagră nenumărate vase şi au jefuit pe negustorii creştini şi insulele şi 

cetăţile lor. Dar genovezii au armat vase pe mare şi au frânt toată puterea 
turcilor şi au capturat cea mai mare parte a vaselor acestora". Informaţia, 
nedatată, se află inserată după o altă menţiune, datată 134028

. Ştirea 
apare, cu unele deosebiri, şi în însemnările lui Giovanni Villani. Sub anul 
1340, acesta înregistrează ciocnirea dintre douăsprezece galere genoveze 
care, încărcate cu mărfuri, trecuseră din Remania în Marea Neagră şi s-au 
înfruntat în apele acesteia cu o sută cincizeci de vase mari şi mici „armate 
de turcii saracini". Flota turcă, afirmă cronicarul, a fost nimicită de 

. 1 d- b t- 29 genovezi, care s-au a es cu o pra a oga a . 
Forţa navală cu care s-au înfruntat genovezii în Marea Neagră, 

potrivit celor două surse citate, aparţinea fie turcilor din bazinul pontic -
în acest caz nu vine în considerare decât emiratul din Sinope -, fie turcilor 
din Marea Egee, anume cei ai lui Umur-beg. Probabilitatea înclină de 
partea celor dintâi, deşi nu este exclusă nici a doua interpretare. Oricum, 
înfruntarea navală genoveza-turcă din 1340-1341 coincide cronologic cu 
expediţia navală a turcilor din Aydin la Gurile Dunării, sporind 
complexitatea situaţiei din bazinul pontic în aceşti ani. Ceea ce - în 
aşteptarea unor precizări ulterioare - se poate afirma cu certitudine e că în 
anii 1340-1343 Hoarda de Aur a conceput planul de a ataca Bizanţul 
pentru a-şi asigura controlul asupra Strâmtorilor, că, la rândul său, 

Bizanţul proiecta o expediţie navală pe Dunăre împotriva bulgarilor, 
vasali ai hanului de la Sarai; că turcii din Aydin, sub comanda lui Umur
beg au pătruns în Marea Neagră la Gurile Dunării unde au luat cu asalt 
cetatea Chilia, că genovezii au înfruntat cu succes în bazinul pontic, o 

28„A meridie Turchi, qui sarracenorum perfidiam sapiunt, naves innumerabiles in Mari 
Majori posuerunt, mercatores Christianorum, ipsorumque insulas et civitates diripuerunt. 
Sed Januenses in mari naves armaverunt et omne Turcorum robur confregerunt et 
ipsorum navigium pro majori parte obtinuerunt"; Galvaneus de la Flamma, Opusculum 
de rebus gestis Azonis Vicecomitis. în Rerum ltalicarum Scriptores, XII, Mediolani, 
1728,col.1037. 
29 Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Vil/ani, Trieste, 1857, p.428. Genovezii au 
invocat ulterior victoriile împotriva turcilrir şi a tătarilor în Marea Neagră în favoarea 
pretenţei lor de a exploata după bunul lor plac comerţul pontic; O. Cristea, Genoa 's 
Struggle for Hegemony in the Black Sea (Thirteenth-Fourteenth Centuries), „Historical 
Yearbook", II, 2005, p.125-128. 
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dată sau de mai multe ori, puterea navală a turcilor şi, nu în ultimul rând, 
că tătarii lui Uzbek şi apoi ai lui Djanibek au supus unor presiuni 
puternice aşezările genoveze şi veneţiene din teritoriile dominate de ei 
pentru ca, în cele din urmă, să încerce cu forţa armelor eliminarea 
acestora din imperiul lor. În condiţiile actuale ale informaţiei disponibile, 
descifrarea riguroasă a interdependenţelor acestor mişcări în sincronia şi 
diacronia lor nu e realizabilă. În schimb, se vede limpede tendinţa celor 
două înfruntări dintre forţele islamului, de o parte, şi cele ale cruciatei, de 
altă parte - cea din Marea Egee şi cea din Marea Neagră - de a-şi 

coordona mişcările. Au înţeles-o şi au semnalat-o contemporanii 
evenimentelor, mai puţin însă istoricii din vremurile modeme. 

În 1334, în plină înfruntare între cruciaţi şi turcii din Asia Mică, 
ale căror expediţii maritime în Marea Egee începuseră să pericliteze 
poziţiile dobândite în regiune de latini, Marino Sanudo cel Bătrân, cel 
mai de seamă teoretician al cruciatei în primele decenii ale secolului XIV, 
îl avertiza pe unul dintre corespondenţii săi, Ludovic de Bourbon, 
demnitar la curtea regelui Franţei, asupra primejdiei conjugării forţelor 
turco-tătare, cu referire explicită la tătarii Hoardei de Aur. Dacă turcii, 
care au cucerit Asia Mică, vor reuşi să se instaleze şi în părţile apusene 
ale Romaniei - susţinea Marino Sanudo -, atunci „asociindu-se cu tătarii 
septentrionali, după cum îşi manifestă efectiv voinţa (s.n. ), întrea~a 
creştinătate se va afla cuprinsă de cea mai mare primejdie" 0

. 

Aprehensiunea teoreticianului veneţian al cruciatei nu era lipsită de temei. 
Câţiva ani mai târziu, la 21 octombrie 1343, când flota turcă din Marea 
Egee, reînvigorată, îndeosebi în emiratul Aydin, ameninţa din nou 
poziţiile atât ale bizantinilor cât şi ale latinilor, papa Clement VI, fervent 
susţinător al cruciatei şi perseverent în eforturile sale de a reintegra 
Bizanţul în unitatea bisericii apostolice, îi făgăduia lui Ioan V Paleologul, 
„împăratul grecilor", ajutor împotriva adversarilor săi, „nu numai 
împotriva turcilor înşişi dar şi a tătarilor şi a altor inamici ai voştri şi ai 

30 „ ldeo timendum est valde, quia si Turchi acquirerent terras Romanie Occidentis sicut 
acquisiverint terras Romanie orientis, ... sociando se cum Tartaris septentrionalibus, ut 
effective in voluntate ostendunt, tota Christianitas est in maximo periculo constituta"; Fr. 
Kunstrnann, Studien iiber Marino Sanudo den Aelteren mit einem Anhang seiner 
ungedruckten Briefe, în „Abhandlungen der historischen Classe der Koniglichen 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften", VII, 1855, p. 812; text semnalat în 
istoriografia noastră de O. Cristea, Relansarea politicii veneţiene în spaţiul egeano
pontic, „Studii şi materiale de istorie medie", XVIII, 2000, p. 77. 
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credinţei creştine"31 . De reţinut faptul că, la data când şi-a redactat 
scrisoarea, papa ştia că Bizanţul se afla deopotrivă ameninţat de turcii din 
Asia Mică şi de tătarii Hoardei de Aur. Cât de strâns corelată era, în 
viziunea papei, situaţia creştinătăţii din Egeea şi din Marea Neagră se 
constată din misiva-directivă transmisă de el lui Humbert delfinul de 
Viennois, conducător al flotei cruciate în Arhipelag, în decembrie 1345, 
cu recomandarea să pornească în sprijinul Caffei, asediată de trupele 
mongole ale lui Gianibeg.32 Egeea şi Marea Neagră erau cuprinse 
concomitent şi corelat în marea înfruntare dintre islam şi creştinătate. 

Asediul mongol la Caffa nu avea şanse de reuşită dacă nu se 
desfăşura în acelaşi timp pe uscat şi pe mare. Capacitatea de a aproviziona 
oraşul, permanent, pe mare, cu cele necesare purtării războiului, inclusiv 
alimentele, sporea considerabil puterea de rezistenţă a genovezilor şi 

reducea în aceeaşi măsură impactul acţiunii terestre, în ciuda masivităţii 
mijloacelor folosite, trupe şi maşini de asediu. Înţelegând necesitatea 
absolută a organizării concomitente a asediului terestru şi naval, hanul 
mongol a luat măsuri în consecinţă. La 26 ianuarie 1345, ambasadorii 
Veneţiei aflaţi la Caffa, în cadrul cooperării cu genovezii, asociere 
inevitabilă dar puternic încărcată de suspiciune reciprocă, transmiteau 
superiorilor lor informaţiile recent primite din regiune în această privinţă: 
„ ... aflăm că împăratul /adică hanul tătar/ a pus să se facă în Cub an, la 
Calamita şi în Goţia treizeci de galere sau aproximativ, şi, după cum se 
pare, a pus să fie pregătite la Solkat maşini de asediu şi oaste, iar, după 
cum se spune, împăratul însuşi are de gând să vină în această primăvară 
pentru a asedia Caffa pe mare şi pe uscat... "33

. Dispunând de mijloace 
mult mai mari şi de experienţă mult superioară în materie, genovezii au 
reuşit să împiedice realizarea planului mongol. Galiote genoveze de 
douăzeci până la şaizeci de rame au fost construite la Caffa pentru a fi 

31 „ ... non solum contra Turchos ipsos, sed Tartaros et alios vestros et fidei catholicae 
inimicos et hostes, quantum possemus defendere„„procul dubio studeremus"; Acta 
Clementis Papae VI, p. 46 
32 W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen-Âge, II, Leipzig, 1936, p. 195; 
C. Faure, Le Dauphin Humbert li a Venise et en Orient (1345-1347), în „Melanges 
d'archeologie et d'histoire de l'Ecole frarn;:aise de Rome", XXVII, 1907, p. 527-528. 
33 „Sed de extra sentimus quod imperator facit fieri ad Cibanum, ad Calamitam et per 
Gotiam galleas XXX vei circ ha et, ut predici tur, in Sorgati facit preparari ( e )difficia et 
gentem et ut apparet, ipse Imperator intendit in isto primo tempore veniendi ad obsessum 
Gaffe per mare et per terram"; R. Morozzo Delia Rocca, Notizie da Cajfa, în voi. Studi 
in onore di Amintore Fan/ani, III, Milano, 1962, p. 282 
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trimise de-a lungul ţănnurilor în scopul de a anihila pregătirile tătarilor34 . 
De teama ca turcii din Sinope, care dispuneau de capacităţi navale mult 
superioare tătarilor, să nu pună la cale o acţiune navală în sprijinul 
acestora, autorităţile genoveze din Caffa au trimis în aprilie 1345 o 
iscoadă pe ţărmul meridional al Mării Negre. Dacă informaţia s-ar fi 
dovedit adevărată, anume că „acest Celebi intenţionează să-şi armeze 
acele galere ale sale şi să treacă în părţile acestea cu saracenii săi" -
raportau amabasadorii Veneţiei superiorilor lor -, genovezii din Caffa 
„intenţionează să armeze toate galiotele şi galera lor şi să meargă 

împotriva lor şi să-i întâmpine pe mare"35
. 

Vastul imperiu al Hoardei de Aur a fost silit să capituleze în cele 
din urmă în faţa superiorităţii navale şi tehnice a genovezilor, încuibăriţi 
într-unul dintre golfurile Crimeei, cărora avea să le cedeze, de nevoie, în 
anii următori, toate poziţiile cheie ale ţănnului nord-vest pontic. În Marea 
Neagră ca şi în Marea Egee, djihadul a fost înfrânt de cruciată. Reunirea 
celor două forţe islamice, turcii din Asia Mică şi tătarii din nordul 
bazinului pontic, eventualitate primejdioasă denunţată de Marino Sanudo 
cel Bătrân, nu a mai avut loc. Ea avea însă să se realizeze un secol mai 
târziu în cadrul considerabil modificat de expansiunea turcilor otomani şi 
de declinul sensibil al spiritului cruciatei. 

Informaţiile disparate ale surselor luate în considerare în rândurile 
precedente lasă un câmp larg investigaţiei istorice care va aduce, 
neîndoielnic, precizări şi interpretări noi în problematica complexă a 
relaţiilor internaţionale la mijlocul secolului XIV în spaţiul ponto-egean, 
dominate de înfruntarea dintre forţele creştine, grupate sub simbolul 
cruciatei şi coordonate de curia papală, şi cele turce şi tătare, agregate sub 
lozinca islamului. În stadiul actual al investigaţiei surselor şi al 
progresului interpretării lor, lăsând de o parte varietatea ipotezelor 
sugerate de informaţia disponibilă, se pot desprinde următoarele elemente 
certe ale cadrului şi ale tendinţelor raporturilor politice dintre puterile care 
îşi disputau dominaţia în Marea Neagră şi în Marea Egee : 

- înfruntarea dintre puterile islamice şi cele creştine a cunoscut o 
excepţională amploare la mijlocul secolului XIV, îndeosebi în anii 1340-
1347. În desfăşurarea acestor înfruntări se constată concomitenţe, 

34 Ibidem, p. 288-289. 
35 Ibidem, p. 289. 
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convergenţe şi, în unele cazuri, conivenţe în cadrul celor două alinieri de 
forţe politice şi orientări spiritual-ideologice din spaţiul ponto-egean; 

- în nordul Mării Negre, Hoarda de Aur, câştigată pentru islamul 
intransigent, şi-a pus în joc imensul său potenţial militar pentru a recâştiga 
influenţa asupra Imperiului Bizantin şi îndeosebi dreptul de decizie la 
Strâmtori şi, în acelaşi timp, pentru a pune capăt statutului de excepţie pe 
care i l-au impus în favoarea lor negustorii genovezi şi veneţieni pe 
propriul ei teritoriu. Rezistenţa genovezilor din Caffa faţă de asediul 
prelungit al tătarilor a silit în cele din urmă conducerea Hoardei de Aur să 
capituleze; 

- în cursul acestei înfruntări, altă putere islamică din Marea 
Neagră, emiratul Sinope, a încercat să înlăture barajul comercial organizat 
de genovezii din Caffa, dar încercarea a fost zdrobită de superioritatea 
navală genoveză; 

- în acelaşi context a pătruns pentru prima oară o flotă a turcilor 
din Marea Egee în bazinul pontic, flota lui Umur-beg din emiratul Aydin, 
cu obiectiv insuficient explicitat de surse; 

- paralel cu conflictul dintre tătari, respectiv turci, şi genovezo
veneţieni în Marea Neagră, s-a desfăşurat înfruntarea dintre forţele 

cruciatei şi emiratele turceşti din Marea Egee, revenite în forţă în spaţiul 
maritim al regiunii, în frunte cu cel al lui Umur-beg. Acţiunea energică a 
flotei cruciate, în care rolul preponderent a revenit veneţienilor, cei mai 
interesaţi dealminteri să apere libertatea unei mări în care aveau posesiuni 
şi interese majore, a redus considerabil primejdia reprezentată de puterea 
navală a emiratelor turceşti din Marea Egee; 

- în ambele mări, puterile grupate sub semnul cruciatei au prevalat 
asupra celor îndrumate de spiritul djihadului. În realitate, forţa decisivă 
care a asigurat acest succes au fost talasocraţiile genoveză şi veneţiană, 
asociate scurt timp împotriva adversarului comun. 

- timp de un secol încă, libertatea celor două mări a fost conservată 
iar pericolul conjugării forţelor turcilor cu cele ale tătarilor nord-pontici, 
pericol sezizat de observatorii clarvăzători din secolul XIV, a putut fi 
conjurat, datorită supremaţiei navale a republicilor maritime italiene. 

- trăsătura comună a celor două linii de evoluţie analizate, cea din 
Marea Neagră şi cea din Marea Egee, a fost în principal rodul efortului 
încununat de succes al Veneţiei şi Genovei de a-şi conserva poziţiile 
economice excepţionale dobândite după anul 1204 în cele două spaţii. 
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- factorul coordonator pe plan spiritual-politic al acţiunilor 

cruciatei a fost papalitatea. Papa Benedict XII şi mai ales succesorul său, 
Clement VI, fervent exponent al cruciatei în secolul XIV, într-o vreme 
când ideea şi-a pierdut progresiv atractivitatea, au avut în vedere tot 
spectrul înfruntării dintre forţele grupate sub semnul celor două religii, 
creştinătatea şi islamul. Unele dintre iniţiativele lor strategice au 
influenţat puternic evoluţia generală a războiului dintre cele două 

credinţe. 

În 1340, fără a înceta dialogul cu conducerea Hoardei de Aur, în 
speranţa de a relansa misionarismul în lumea mongolă, papa Benedict XII 
a pregătit şi cadrul spiritual al acţiunii cruciate împotriva ameninţării 
tătare în Europa centrală şi sud-estică36 . Declanşată de efortul regelui 
Cazimir al Poloniei de a atrage teritoriul cnezatului de Halici în aria sa de 
influenţă, înfruntarea dintre Hoarda de Aur şi regatul polon s-a extins 
treptat la Ungaria, Boemia, Ordinul Teutenic şi nu în ultimul rânq la Ţara 
Românească, al cărei domn titular sau asociat, Nicolae Alexandru, a 
aderat la coaliţia antimongolă în 1343 sau cel mai târziu în 134437

. 

Covârşită de această mobilizare de forţe coordonate de curia papală, 
Hoarda de Aur, după repetate contraofensive, a pierdut controlul asupra 
unor întinse teritorii de la Halici la Dunărea de Jos. Când, în toamna 
anului 1343, papa Clement VI i-a făgăduit împăratului minor al 
Bizanţului, Ioan V Paleologul, ajutor nu numai împotriva turcilor dar şi a 
tătarilor, el avea în vedere, de o parte, cruciata în curs de pregătire în 
Marea Egee, iar de altă parte, cea în curs de desfăşurare în spaţiul carpato
dunărean, care curând avea să neutralizeze ameninţarea Hoardei de Aur la 
Dunărea de Jos şi să elibereze Bizanţul de această preocupare. Sintetizând 
o evoluţie de câţiva ani, succesivi anului 1340, cronicarul Galvaneus de la 
Flamma, cel care a semnalat şi puternica ciocnire navală a genovezilor cu 
turcii în Marea Neagră în aceşti ani, relatează: „din Orient, tătarii, care se 
hrănesc doar cu lapte şi cărnuri, şi a căror avuţie constă în animale şi 
turme, căruţe şi păşuni, şi care rod ierburi şi frunze, strânşi de cea mai 
grea penurie şi foame au vrut să se aşeze în teritoriile creştinilor dincolo 
de Dunăre; şi erau unsprezece cohorte şi fiecare cohortă avea şaizeci de 

36 G. Soranzo, op. cit„ p. 440-441. 
37 Ş. Papacostea, Relaţiile internaţionale în Răsăritul şi Sud-Estul Europei în secolele 
XIV-XV. în voi. Geneza statului în Evul Mediu românesc. Studii critice, Bucureşti, 1999, 
p. 254-256 (cu bibliografia esenţială a problemei). 
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mii de oşteni, care, cu cai mărunţi, cu arc şi cu săgeţi, obişnuiau să-şi 
înfrângă toţi duşmanii. Auzind acest lucru, regele Ungariei şi regele 
Boemiei şi regele Poloniei, asociindu-şi mulţi teutoni, războindu-se din 
greu, în parte i-au ucis pe acei tătari, în parte i-au izgonit. Şi acolo, la 
asediul unei fortificaţii, comandantul acestor tătari a fost străpuns de o 
săgeată"38 . Aripa continentală a ofensivei puterilor creştine a avut aşadar 
un rol la fel de însemnat ca cea maritimă în îndepărtarea de Bizanţ a 
dublei ameninţări care se abătuse asupra sa. Cruciata din spaţiul carpato
dunărean a întregit în plan continental succesul cruciatei maritime din 
Egeea şi Marea Neagră. 

În această nouă conjunctură internaţională prielnică s-a desăvârşit 
evoluţia spre stat a societăţii româneşti. Un studiu aparte va fi consacrat 
cercetării dimensiunii continentale a constituirii acestei noi conjuncturi. 

38 Galvaneus de la Flamma, op. cit., col. 1038. 
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RENDEMENTSAGRICOLESDANS 
LA MOREE FRANQUE AU XIVe SIECLE 

ECATERINA C. PETRESCU 

Dans une societe rurale comme celle du Peloponnese, les 
questions liees au rendement de la terre revetent une importance capitale. 
Les productions issues des champs constituent la principale, sinon 
l 'unique, source de revenu du paysan moreot a l' epoque byzantine tout 
comme a l' epoque franque puis ottomane. A partir des IXe - Xle siecles, 
le perfectionnement de I' outillage ainsi que I' extension des surfaces 
cultivees par la mise en exploitation de nouveaux terrains defriches -
phenomene se rattachant etroitement a l'essor demographique - avaient 
cree les premisses de l' accroissement des rendements agricoles. 
Cependant, Ies donnees concretes portant sur la 'productivite durant le 
Moyen Age sont assez rares et elles manifestent de variations importantes 
d'une region a l'autre et d'une recolte a la suivante. Les actes d'archives 
concemant Ies biens de la famille Acciaiuoli en Moree qui furent publies 
a la fin des annees 1960 renferment, en ce sens, de precieuses 
informations qui nous font connaître les rendements enregistres en 
Messenie a la fin du XIVe siecle1

• 

* 
Malgre son relief escarpe qui occupe plus de la moitie de sa 

surface, le Peloponnese reunit nombre de plaines, de diverses etendues 
s 'ouvrant vers la mer: les plaines de I' Achai'e, de I' Elide, de la Messenie, 
de la Laconie et de l' Argolide; seule celle de l' Arcadie se trouve 
renfermee au cceur de la presqu'île. Parmi toutes ces plaines, celles de 
l' Achai'e et de l'Elide, ainsi que la plaine messenienne reyoivent en plus 

I Documents sur le regime des terres dans la principaute de Moree au XIV" siec/e, ed. J. 
Longnon; P. Topping, dans Documents et recherches sur /'economie des pays byzantins, 
islamiques et slaves et /eurs relations commerciales au Moyen Age, t. IX, Paris - La 
Haye 1969 (ci-apres: Longnon-Topping, Documents). 
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Ies eaux du Pini os et de I' Alfios ainsi que du Pamisos. A vec une moyenne 
de 600-650 mm de precipitations annuelles - ce qui represente une bonne 
moyenne -, mais inegalement distribuees2

, le Peloponnese entre dans Ies 
limites de la cerealiculture pluviale. Toutefois, Ies variations des 
precipitations d'une annee a l'autre peuvent provoquer des variations du 
rendement de la terre et compromettre Ies recolte; une quantite de pluies 
insuffisante peut se solder par des faibles recoltes tout comme une trop 
grande quantite de precipitations peut leur nuire3

. Dans un rapport etabli 
en 1361 pour Marie de Bourbon, veuve de Robert de Tarente empereur 
titulaire de Constantinople et prince de Moree, on observait que, dans la 
province de Kalamata, la recolte avait ete faible en raison du mauvais 
temps <<La blava de le massarie de Calamata, Mayna, Drusa et la Pila, 
secundo como dicunoli officiali, per li mali tempi de la XI!f' ind. poca est, 
et tantu caczacende la semente de questu anno e l 'altre liberate, et 
dandonde pacu a la municione de le caste/le, non trovay a vendere una 
moyu [muid]»4

. 

Mais Ies rendements dependent egalement de la qualite du sol et le 
fisc byzantin reconnaît trois types de terre imposes differemment5

• La 
meme classification de la terre en fonction de la qualite se retrouve dans 
un traite fiscal redige au royaume de Chypre en 1232, connu sous le nom 
d'Apocope, ou l'on identifie trois qualites de terre: la terre en friche, la 
terre cultivee et la terre irriguee, chacune de ces categories etant soumise 
a des taux d'imposition differents6

. En Moree franque, un acte de 
donation datant de 1337 atteste l'existence de plusieurs categories de terre 
qui etaient affermees a differents taux: (( terre que laborantur », qui etait 
estimee a 1 hyperpere Ies 15 modii, et « terre acreste et macrose », qui se 

2 Dans sa partie Ouest, le Peloponnese presente un climat mediterraneen avec des hivers 
doux ou Ies precipitations peuvent depasser Ies 1.000 mm et des etes secs. La partie Est, 
est caracterisee par des hivers plus froids et des etes plus secs et chauds, la quantite de 
precipitations representant 300-500 mm en moyenne. M. Kaplan, Les hommes et la terre 
a Byzance du Vf au Xf siecle. Propriete et exp/oitation du sol, Paris, 1992, p. 13, 79 (ci
apres: M. Kaplan, Hommes et terre). Voir egalement la carte 1. 
3 L'intervention humaine a la suite du defrichement a diminue la superficie boisee, fait 
qui modifia le niveau des precipitations et d'humidite. A. Jarde, Les cereales dans 
l 'antiquite grecque. La production, Paris, 1979, p. 67 ( ci-apres: A. Jarde, Cereales). 
4 Longnon-Topping, Documents, doc. VIII, p. 147, li. 1-3. 
5 M. Kaplan, op. cit„ p. 83. 
6 G. Graivaud, Formes byzantines de la fiscalite fonciere chypriote a l 'epoque latine, 
dans Epeteris tou Kentrou Epistemonikon, t. XVIII, Leukosia, 1991, p. 121 ( ci-apres: 
G. Graivaud, Formes byzantines). 
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louait a moitie du prix de la premiere, a savoir 1 hyperpere Ies 30 modii. 
Le meme document indique deux autres categories de terre dont le prix 
doit correspondre a des categories de terre de qualite intermediaire: la 
premiere etait affermee a raison de 1 hyperpere Ies 20 modii et la 
deuxieme, 1 hyperpere Ies 25 modii7. 

I. Rendement des cereales en 1379 

A l'epoque byzantine on acceptait de voir semer un modius de 
semence sur une superficie de un modius de terre8

. En reali te, la quantite 
de semence varie en fonction de la qualite de la terre9

, mais aussi en 
fonction de l'epoque a laquelle se deroulent Ies semailles car on seme 
serre lorsque on seme tard et de maniere plus espacee lorsqu' on seme tot. 
En d'autres termes, on seme plus serre Ies cereales de printemps que 
celles d'hiver. Cette pratique, connue depuis l' Antiquite, fut perpetuee 
ensuite au Moyen Age, aussi bien a Byzance10 qu'en Europe occidentale. 
A Brescia, par exemple, on semait aux IXe-Xe siecle entre 0,8 et 1,2 
hectolitres de ble d'hiver a !'hectare et 1,8 hectolitres, voire plus avec Ies 

' ' I d . t 11 cerea es e pnn emps . 
Parce que la qualite de la semence agit sur le rendement, Ies textes 

antiques enseignent qu'il faut utiliser des semences de l'annee et non pas 
des semences de deux ou trois ans 12

. A leurs tour, Ies Geoponiques 
recommandent le choix des meilleurs grains afin de Ies semer 
«Frumentum quod feremus eligendum est generosum et plenum, solidum 

7 Longnon-Topping, Documents, doc. II, p. 40, ll. 7-20. 
8 J. Lefort, «Mesure fiscale», p. 482. 
9 A l'epoque antique on classifiait Ies champs en fonction de la quantite de semence 
qu'ils recevaient, fait qui permettait de distinguer ainsi entre Ies differentes categories de 
terre. A. Jarde, Cereales, p. 33. 
10 Suda fai;on de semer le froment et l'orge voir TEQllONJKA. Geoponicorum, sive de 
re rustica, libri XX Cassiano Basso scolastico collectore antea Constantino 
Porpyrogeneto, Cantabrigiae, 1704, II, 20 (ci-apres: Geoponiques). 
11 R. Fossier, Enfance de /'Europe X -Xlr siecles. Aspects economiques et sociaux. 
Tome 2 Structures et problemes, Paris, 1982, p. 648 (ci-apres: R. Fossier, Enfance de 
/'Europe). 
12 A. Jarde, op. cit., p. 14. La mention des grains qui etaient deduits sur la recolte afin 
d'etre semes, suggere qu'on ensemeni;ait normalement des semences de l'annee. 
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ac laeve, co/ore vero ad aureum inc/inate, et quod utilissimum ac medul/a 
plenum est; hoc vero ex panificio cognoscitur. Fugiendum vero contusum 
et rugosum. Hordeum autem plenum et crassum, recens et quam 

. . 13 gravzsszmum, et non contusum» . 
Les renseignements portant sur le rendement en Peloponnese 

durant la domination franque sont lacunaires car les superficies cultivees, 
soit en cereales soit en vigne, sont mentionnees sans que soit precisee la 
quantite recoltee et, inversement, on indique les recoltes obtenues sans 
enregistrer la superficie de la parcelle. Nous ne disposons, en effet„ que 
d'une seule serie de donnees, lesquelles se rapportent â la recolte de 
l'annee 1379, qui nous permet de faire seulement des suppositions et 
d'emettre des hypotheses. Le cahier de recettes etabli par Aldobrando 
Baroncelli, agent de la famille Acciaiuoli, pour Lorenzo et Angelo 
Acciaiuoli porte sur les recoltes obtenues dans I O villages et groupes de 
villages situes en Elide, dans la vallee de l 'Alphee et en Messenie. Le 
document nous donne les quantites de ble, d'orge et d'avoine recoltees 
ainsi que la quantite de semence â deduire pour les prochaines semailles, 
ce qui permet de calculer le rendement dans des regions differentes â la 
meme epoque. Supposons que la quantite de semence deduite allait etre 
semee sur une superficie egale â celle ou l 'on venait de faire la recolte 
car, si on tenait compte de la jachere, une parcelle dans laquelle on avait 
moissonne etait laissee au repos pour une periode d'un an. 

Rendement des cereales en Moree en 1379 

Tableau I. Froment 

Nomdu Quantite Quantite Recolte Ren dement 
village recoltee deduite effective 

pourla 
semen ce 

Sperone 70 modii 26 modii' 4 44 modii I : 2,69 
Krestena 40 modii 8 modii 32 modii 1 : 5 
Kremmydi 35 Y2 modii 8 modii 27 Yi modii I : 4,4 

13 Geoponica, II, 16. . 
14 Dans le Cahier de recettes adresse a Lorenzo Acciaiuoli la quantite de froment recoltee 
est la meme, 70 modii, mais la quantite de froment deduite pour la semence est 
superieure, 38 modii. Longnon-Topping, Documents, doc. XII, p. 210, I. 6. 
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Macona et 13 modii 8 modii 5 modii 1 : 1,62 
Charavanitsa 
Voulkano et 109 modii 36 modii 73 modii 1 : 3,02 
Chortichina 
Sancto 263 modii 65 modii 198 modii 1: 4,04 
Arkangelo, 
Lakki et 
Grebeni 

Tableau II. Avoine 

Nomdu Quantite Quantite Recolte Ren dement 
village recoltee deduite effective 

pour la 
semen ce 

Sperone 296 modii 56 modii 240 modii 1: 5,28 
Krestena 9 modii 7 Y2 modii t:> 1 Yi modius 1 : 1,3 
Kremmydi 15 modii 33 modii 1

t> 

Macona et 50 modii 20 modii 11 30 modii 1: 2,5 
Charavanitsa 
Voulkano et - - - -
Chortichina 
Sancto 64 modii 35 modii 29 modii 1 : 1,83 
Arkangelo, 
Lakki et 
Grebeni 

15 Dans le cahier de recettes de Lorenzo Acciaiuoli, la quantite de semence qui devait 
etre deduite est de 8 modii. Ibidem, p. 210, I. 25. 
16 Une quantite de 18 modii d'avoine necessaire a l'ensemencement fut prise sur la 
recolte de Macona afin qu'un total de 33 modii de semence fut seme sur Ies terres de 
Kremmydi. Longnon-Topping, Documents, doc. XI, p. 202, li. 5-7; doc. XII, p. 211, li. 
5-6. Voir infra. 
17 Selon le cahier de recettes de Lorenzo Acciaiuoli la quantite de semence qui aurait ete 
deduite de la recolte etait de 21 modii et demi. Ibidem, doc. XII, p. 211, I. 15. 
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Tableau III. Orge 

Nomdu Quantite Quantite Recolte Ren dement 
village recoltee deduite effective 

pourla 
semen ce 

Sperone - - - -
Krestena 20 modii 12 modii 8 modii 1 : 1,66 
Kremmydi 13 modii 6 modii 7 modii 1 : 2,16 
Macona et 42 Yi modii 20 modii 22 Yi modii 1 : 2,12 
Charavanitsa 
Voulkano et 5 modii 3 modii 2 modii 1: 2,5 
Chortichina 
Sancto 140 modii 22 modii 118 modii 1: 6,36 
Arkangelo, 
Lakki et 
Grebeni 

Nous ne disposons de donnees statist1ques que pour la recolte 
d'une seule annee - 1379 - dont on ne peut pas apprecier si elle fut 
bonne, mauvaise ou moyenne 18

• De plus, nous ignorons la superficie 
totale du sol exploite en cereales. L'image qu'on pourrait se faire est donc 
susceptible de modifications car Ies differentes qualites des sols et Ies 
caracteristiques geo climatiques ont inevitablement des incidences sur le 
rendement. 

Selon le cahier de recettes, le rendement du froment avait ete en 
moyenne en 1379 de 1 : 3,46. II varie de 1,62 a Macona et Charavanitsa, 
dans le Sud de la Messenie, a 5 a Krestena dans la vallee de I' Alphee. 
Cependant, on observe des variations assez importantes du rendement 

18 Selon le rapport de 1354 portant sur Ies biens de Nicolas Acciaiuoli en Messenie, Ies 
entrees en cereales representant le gimorum ( obligation consistant en un dixieme de la 
recolte et qui incombe â tout exploitant d'une terre feodale) de Sancto Arcangelo, 
avaient ete de 28 modii de froment, 27 d'orge et 12 d'avoine. Ce renseignement ne nous 
permet d'estimer que la production totale des cereales obtenue dans Ies terres feodales 
louees â divers locataires, Ies inforrnations concernant Ies recoltes des massariae, et des 
terres possedees en propre par Ies vilains demeurant inconnues. Ibidem, doc. VI, p. 127, 
li. 13-15. 
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dans le cadre de la meme micro reg1on ou les vanations climatiques 
seraient peu importantes sinon inexistantes, seules la qualite de la terre, 
ses dimensions ainsi que les methodes de mise en exploitation etant 
susceptibles d'etre differentes. Celles de la Messenie du Sud sont 
frappantes; le rendement de Macona et Charavanitsa etait de 1,62 et de 
4,4 pour un grain seme a Kremmydi. Bien que Macona et Charavanitsa 
n'aient pas ete identifiees avec precision, la fa<;on de les citer 
conjointement dans les sources, elles-memes ainsi que leurs revenus, et 
surtout la mention de la semence que ces deux localites avaient fournie a 
Kremmydi, suggerent qu'elles se trouvaient pres de Kremmydi, dans le 
Nord de la peninsule messenienne19

• Sans nous offrir d'autres details, un 
rapport de 1354 nous fait savoir que les terres de Pila, au voisinage de la 
baie de Navaijn, etaient favorables a la culture du ble et pouvaient etre 
exploitees a l'aide de la corvee fournie par les vilains de Kremmydi 
«Poriali tenere para tre de buovi per fare bona massaria et laborare per 
li hominide Io Crimidi, et perveneria grandissima quantitate de biava»20

• 

Cette information semble etre confirmee par le cahier de recettes de 13 79 
qui prouve un rendement eleve pour le ble a Kremmydi, par rapport aux 
autres valeurs enregistres, 4,4 pour 1 grain seme, fait qui atteste 
incontestablement des qualites de sol differentes. 

Le rendement de l' orge, qui exige plus d 'humidite, est inferieur et 
il represente en moyenne 1 : 2,96. Il est de 1,66 a Krestena - ou des terres 
argileuses sont favorables a la culture du ble - et de 6,63 dans le Nord de 
la Messenie, a Sancto Arcangelo, Lakki et Grebeni. Quant a la culture de 
l'avoine, son rendement etait en moyenne de 2,66 etil variait entre 1,3 a 
Krestena et 5,28 pour 1 grain seme a Sperone. Le cahier de recettes nous 
fait savoir qu'une quantite de 18 modii d'avoine avait ete prise sur la 
recolte de Macona et Charavanitsa pour etre semee a Kremmydi, ou la 
recolte avait ete de 15 modii. Nous ne saurions interpreter ces donnees 
relatives au rendement de l'avoine a Kremmydi. Sur les 15 modii avait-on 
preleve une certaine quantite afin de la semer? Pourrions-nous supposer 
que le rendement y etait satisfaisant au point de justifier l'emprunt de 
cette quantite de grains qui aurait ete semee sur une superficie superieure 
a celle initialement exploitee, fait qui suggererait une extension de la 

19 A. Bon, la Moree franque. Recherches historiques, topographiques et archeo/ogiques 
sur la principaute d'Achai"e (1205-1430), Paris, 1969, p. (ci-apres: A. Bon, Moree 
franque). Longnon-Topping, Documents, p. 250. 
20 Longnon-Topping, Documents, doc. VI, p. 130, li. 1-3. 
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superficie cultivee en avoine? Malheureusement, toutes nos questions 
demeurent sans reponse. 

Il est evident qu' a l' epoque de la domination franque sur le 
Peloponnese toutes les terres cultivables etaient mises en exploitation ; 
celles de premiere qualite, mais egalement celles fertiles bien que lourdes 
et difficile a travailler, ou celles plut6t mediocres. D'autre part, nous 
l'avons vu, a chaque culture correspond un certain type de terre, autre 
facteur qui explique les variations de rendement dans le cadre d'une 
meme region. Des semences de qualite vont donner de bonnes recoltes, 
mais encore faut-il jouir du beau temps et avoir des quantites de 
precipitations suffisantes pour obtenir de bonnes recoltes. 

Au Xlle siecle, le rendement des cereales etait en Europe 
occidentale de 1 : 3,521

, valeur inferieure par rapport aux chiffres estimes 
en Macedoine au XIVe siecle, ou le rendement moyen aurait varie entre 
4,2 et 5,2 pour 1 grain seme22

. Dans l'île de Chypre, a Psimolofo, le 
rendement du ble etait, en 1317, de 3 pour 1 grain seme en moyenne, et 
celui de l'orge de 3,96, les quantites recoltees representant 2.843 muids et 
demi de ble et 4.266 muids d'orge. Quant a la recolte d'avoine, elle avait 
ete deficitaire: sur les 67 muids semes, seulement 41 furent recoltes. Le 
rendement des feves avait ete de 1 pour 2,06 car sur les 30 muids semes 
on en avait obtenu 6223

. Nous avons une seule mention de îeves, cultives 
en Peloponnese a Sperone; la recolte y avait ete en 1379 de 15 modii: 3 

21 R. Fossier, Enfance de /'Europe, t. 2, p. 646. Sur Ies terres de Cluny le rendement etait 
au milieu du xn· siecle de 2,5 et 4 a 1,5. 
22 En s'appuyant sur l'analyse de Kondov, Jacques Lefort propose pour la region de la 
Macedoine un rendement superieur a celui estime par Nicolas Svoronos et qui aurait ete 
de 1: 3,5. J. Lefort, "L'economie rurale a Byzance (VII"-Xlle siecle)" dans IdemSociete 
rurale et histoire du paysage a Byzance, Paris, 2006, p. 25 et n. 198; version fram;aise de 
I' etude publiee en anglais dans The Economic History of Byzantium from the 7'h through 
the J 5'h Century, ed. Angeliki E. Laiou, Washington, Dumbarton Oaks Papers, 2002, t. I, 
pp. 231-310 (ci-apres: J. Lefort, «Economie rurale»). N. Svoronos, Remarques sur Ies 
structures economiques de / 'empire byzantin au xr siecle, Travaux et memoires du 
Centre de recherche d'histoire et civilisation byzantines, Paris, 1976, t. VI, p. 57 (ci
apres: N. Svoronos, «Structures»). 
23 J. Richard, "Le casai de Psimolofo et la vie rurale en Chypre au XIV" siecle'', dans 
Me/anges d'Archeo/ogie et d'Histoire, publies par /'Ecole Franr;aise de Rome, t. LIX, 
1947, pp. 140-143; repris dans Idem, Les relations entre l'Orient et !'Occident au Moyen 
Age. Etudes et documents, London, 1977 (ci-apres: J. Richard, «Psimolofo»). 

530 



modii avaient ete deduits pour l'ensemencement, ce qm donne un 
rendement de 1 : 524

• 

Les valeurs que le cahier de recettes de 13 79 nous revele sont 
derisoires. Le rendement varie d'une region a l'autre, comme nous 
l'avons vu, mais un rendement moyen de 3, 46 - pour ne prendre en 
compte que la valeur la plus etevee - reste mediocre. Sur les 3,46 grains 
recoltes on devait mettre un grain de cote pour la semence. Dans le cas de 
la petite exploitation paysanne, la quantite restante de 2,46 grains devait 
suffire au paiement des obligations fiscales, qui sont acquittees en nature 
ou en especes25

, mais aussi a la consommation du feu, chose qui semble 
inconcevable. Toutefois, la valeur des revenus feoda11:x obtenus en 1379 a 
Krestena, Kremmydi, Macona et Charavanitsa, Grizi, Saint-Arcangelo, 
Lakki et Petoni est superieure aux chiffres enregistres pour Ies memes 
localites dans le rapport etabli au milieu du siecle, en 1354 plus 
precisement, moment posterieur de peu a la grande peste. Par exemple, le 
taux de l 'acrostiche - impot foncier qui connaît des variations d 'un 
recensement a l' autre car il est influence principalement par le nombre de 
feux - paraît connaître, dans la deuxieme moitie du xrve siecle, ses 
valeurs Ies plus elevees. 11 est de 138 hyperperes, 4 sterlins et 2 toumois a 
Kremmydi en 1354 et de 343 hyperperes et 2 sterlins en 1379, tandis qu'a 
Grizi, la valeur de l'acrostiche passe de 100 hyperperes, 14 sterlins et 3 
toumois en 1354 a 438 hyperperes et 2 sterlins en 1379. Bien que nous ne 
connaissions pas le nombre de feux de Grisi et de Kremmydi en 1379, 
nous supposons qu'il devait etre superieur par rapport a l'annee 1354. 
L'accroissement du nombre de feux, que Ies sommes correspondant a 
l'acrostiche paraissent confirmer, est le premier signe qui temoigne d'une 
certaine stabilite, accompagnee de la reprise du travail des champs et 
peut-etre des annees favorables. Ces chiffres suggerent une incontestable 
croissance par rapport a celle du milieu du siecle. Alors, pourrait-on voir 
dans ces rendements infimes enregistres en 13 79 une anomalie due au 
mauvais temps? 

En 1921, le rendement du ble etait en Achaîe et Elide de 7,43 et de 
7,38 en Messenie pour un grain seme. Celui de l'orge eţait respectivement 

24 Longnon-Topping, Documents, doc. XI, p. 200, I. 9; doc. XII, p. 210, I. 8. 
25 L'acquittement des impots en especes pose le probleme de la vente de la recolte et 
donc celui de la conversion de la recolte en argent. 
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de 7,13 et 6,99 pour un grain seme. Le rendement de l'avoine se situait 
entre 8,67 en Acha'ie et Elide et 7 ,53 en Messenie. Le meilleur rendement 
est enregistre en Arcadie, region pour laquelle nous n' avons 
malheureusement pas de renseignements portant sur l 'epoque franque et 
le plus faible en Corinthie et Argolide. Au debut du XXe siecle, un 
rendement moyen de 8,06 pour le ble, 7,95 pour l'orge et de 7,87 pour 
l'avoine pour un grain seme - superieur, toutefois, a la moyenne 
enregistree en Grece a la meme date - demeure un rendement tres 
faible26

• 

Les rendements en Peloponnese en 1921 27 

Tableau IV. Production de froment 

Region Superficie Production Ren dement 
cultivee en totale en 

hectares quintaux 
Argolide et 40. 613 298.516 7,35 
Corinthie 
Arc adie 25.004 288.318 11,53 
Acha'ie et Elide 29.894 222.236 7,43 
Laconie 9.094 56.734 6,63 
Messenie 20.230 149.314 7,38 

Tableau V. Production d'orge 

Region Superficie Production Ren dement 
cultivee en totale en 

hectares quintaux 
Argolide et 11. 950 72.922 6,10 
Corinthie 
Arc adie 5.894 70.139 11,9 

26 A l 'epoque moderne, Ies rendements moyens etaient en Grece d' environ 13 hectolitres 
a !'hectare pour le froment et de 20 â 24 pour l'orge. A. Jarde, Cereales, p. 60. 
27 Les donnees sont tirees du livre d'Auguste Jarde, Cereales, pp. 203-207. 
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Achai'e et Elide 3.202 22.841 7,13 
Laconie 2.987 22.845 7,64 
Messenie 3.413 23.882 6,99 

Tableau VI. Production d'avoine 

Region Superficie Production Ren dement 
cultivee en totale en 

hectares quintaux 
Argolide et 1.201 6.902 5,7 
Corinthie 
Arc adie 1.794 19.336 10,77 
Achai'e et Elide 7.221 62.639 8,67 
Laconie 450 3.012 6,69 
Messenie 3.981 29.999 7,53 

Tableau VIII. Production de millet 

Region Superficie Production Ren dement 
cultivee en totale en 
hectares quintaux 

Argolide et 5.964 38.418 6,4 
Corinthie 
Arc adie 8.993 155.860 12,88 
Achai'e et Elide 194 807 4,15 
Laconie 3.804 83.842 22,04 
Messenie 8.038 59.908 7,45 
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Tableau IX. Production de seigle 

Region Superficie Production Ren dement 
cultivee en totale en 

hectares quintaux 
Argolide et 45 208 4,62 
Corinthie 
Arc adie 186 2977 16 
Achai'e et Elide 174 1919 11,02 
Laconie 392 2101 5,35 
Messenie 151 816 5,4 

Tableau X. Repartition de la culture des cereales en 
Peloponnese en 1921 

Cereale Superficie totale Superficie occupee Pourcentage 
cultivee en cereales par la culture par 

(hectares) rapport a la 
superficie totale 

cultivee en cereales 
Froment 220.874 ha. 124,835 ha 56,51 
Avoine 14,647 ha 6,63 
Orge 27,446 ha 12,42 
Millet 26,993 ha 12,22 
Seigle 948 ha 0,43 
Mai's 26,005 ha 11,77 

La superficie cultivee en un type ou un autre de cereale a-t-elle 
varie dans le temps d'une epoque a l'autre? II serait impossible d'etablir 
la distribution des cultures, lorsque toute information precise nous 
manque. En plus, on seme aussi parmi Ies vignes et Ies vergers, comme 
l'atteste Ies Geoponiques «et ex inte-rvallis positae, permittunt terram 
inter ipsas tertio quoque anno seminari»28

, la ou le rendement est 'plus 
eleve. Neanmoins, ii semble qu'on assiste a l'epoque moderne a une 
diminution de la superficie cultivee en froment a la suite de l 'introduction 

28 Geoponica, IV, 1. 
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de nouvelles cereales, comme le maîs29
. Par rapport aux statist1ques 

datant de 1921, Ies superficies cultivees en ble auraient pu etre 
superieures a I' epoque medievale. Apres la deuxieme guerre mondiale, 
lorsque l'Etat est intervenu pour soutenir l'initiative individuelle et 
investir dans le systeme d'irrigation dans le Nord et l'Ouest du 
Peloponnese, on a pu enregistrer un accroissement considerable de la 
productivite mais qui fut accompagne, en revanche, par un changement de 
paysage, Ies cereales cedant la place aux agrumes, aux legumes et a la 
luzeme30

. · 

II. Les comptes de la Châtellenie de Corinthe de 1365 

Les comptes de la châtellenie de Corinthe de 1365, nous offrent 
une serie d'informations concemant Ies entrees qui representent le 
gimorum de cette meme annee, impot en nature que tout cultivateur d'une 
terre feodale etait oblige a acquitter. Mentionne dans Ies articles 37 et 241 
des Assises de Romanie, l 'unique recueil de droit feodal compose sur le 
territoire appartenant a I' empire byzantin, et dans le <<Dossier Acciaiuoli» 
sous le nom de gimorum ou zemuro, cette obligation est assimilee dans un 
inventaire datant de 1354 au terrage qu'on connaît en Occident31

• Les 
quantites de cereales recueillies dans toute la châtellenie au titre du 
gimorum, dont on suppose qu'il aurait represente un dixieme de la recolte, 
sont tres maigres. Le rapport de 1354 portant sur Ies biens de Nicolas 
Acciaiuoli sis en Messenie nous fait savoir que seul le gimorum de Saint 
Archangelo, localite situee dans le Nord de la Messenie, avait ete de 28 
modii de froment, 27 modii d'orge, 12 d'avoine, 19 charges de lin et, en 
fin, 8 modii de millet32

• Cette difference s' explique aisement par Ies 
variations climatiques regionales, Ies differentes qualites de sol et Ies 
variations d'une annee a l'autre. 

29 A. Jarde, Cereales, p. 98. 
3° France, Europe du Sud, dans Geographie universelle, ed. Roger Brunet, Paris, 1990, 
p. 450. 
31 Longnon-Topping, Documents, doc. IV, p. 100, I. 23 "jura gemori seu terragii 
terrarium curie ''. 
32 Ce renseignement ne nous permet d'estimer que la production totale des cereales 
obtenue dans Ies terres feodales louees â divers locataires, Ies informations concemant 
Ies recoltes des massariae, et des terres possedees en propre par Ies vilains demeurant 
inconnues. /bidem, doc. VI, p. 127, li. 13-15. 
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Tableau XI. Entrees representant le gimorum dans la 
Cbâtellenie de Corinthe 

Produit Quantite Entree la plus Quantite 
totale importante : Village 

Froment 40 modii Saint-Basile 11 mod ii et 
3/8 

Avoine 34 modii % Saint Basile 18 modii et Y2 
Orge 74 modii 718 Corinthe 38 modii et Yi 
Meteiljj 16 modii 7/8 Saint Basile 10 mod ii et 

7/8 
Legumes 7 modii 318 Angelocastro, Ligorio et 4 modii et 3/8 

Piada 
Rovij4 6/8 modii Saint Georgio Yi modius 
Co ton 13 livres Yi Angelocastro, Ligorio et 13 livres Yi 

Piada 
Lin 24 bottes Vassilika 13 bottes 

Si nous pouvons estimer a 400 modii la recolte de ble dans Ies 
terres exploitees indirectement, a travers Ies contrats de fermages, dans la 
châtellenie de Corinthe, il nous est impossible de faire des estimations au 
sujet de la recolte totale car nous n'avons pratiquement aucun 
renseignement portant sur la recolte des vilains et celle obtenue dans les 
massariae, Ies grandes fermes qui se trouvaient en exploitation directe du 
seigneur. Bien que de courtes informations au sujet de l'achat de la 
semence attestent la culture des cereales sur Ies terres des massariae de 
Corinthe, il n'y existe cependant qu'une seule mention concrete indiquant 
une entree de 2 modii et demi d'orge provenant de la massaria de 
Vassilika35

. 

Examinons Ies renseignements foumis par le registre ottoman TT 
10 etabli en 1461, apres l'installation des turcs dans le Peloponnese. Le 
total des dîmes levees sur Corinthe et la region de Corinthe sur le 

33 Melange de froment et de seigle designe par le terme smigadi dans le document. 
Longnon-Topping, Documents, doc. IX, p. 170, I. 11. 
34 Orobe, legumineuse dont Ies tubercules sont comestibles et qui sert de fourrage pour 
les bestiaux. Ibidem, p. 170, n. 41. 
35 Ibidem, doc. IX, p. 164, 11. 14-16. 
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froment, I' orge, le coton, le lin, la soie, le miel, le vin et le vin nouveau, 
Ies fruits, Ies raisins secs et Ies legumes s'elevait, en 1461, a 40.495 
aspres, soit 1.012,38 florins36

. La valeur de la dîme sur le ble representait 
24.850 aspres et 4.218 celle sur orge, ce qui donne une valeur fiscale de 
respectivement 198.800 et 33. 744 aspres car la dîme prelevee sur le 
froment et l'orge representait un huitieme de la recolte. Nous savons 
qu'un miidd de ble d'Andrinople etait estime, dans le registre TT 10, a 80 
aspres, et celui d'orge a 60. Si cette unite de mesure, qui fut en usage en 
Moree, avait ete identique au miidd d'Istanbul, le miidd de ble aurait pese 
513,12 kilogrammes et 445 le miidd d'orge. La production de ble de 
Corinthie aurait ete en 1461 de 2.485 miidd, soit 12.751 quintaux et de 
562,4 miidd celle d'orge, soit 2.502,7 quintaux37

• 

Une fois de plus nous ne saurions dire avec certitude si la recolte 
de Corinthe et de sa region fut bonne, moyenne ou faible en 1461. De 
toutes Ies productions cerealieres de Corinthie et d 'Argolide de 1921, 
celle du ble presente le meilleur rendement soit 7, 35 pour un grain seme 
- un total de 298.516 quintaux - pour une superficie totale cultivee en ble 
de 40.613 hectares. Les chiffres portant sur la recolte d'orge et d'avoine 
sont encore inferieurs. Quant au rendement moyen des cereales en 
Corinthie et en Argolide au debut du XXe siecle, 6,03 pour 1 grain seme -
le rendement le moins eleve de tout le Peloponnese -, ii est a peine 
superieur au rendement moyen qui a ete estime en Macedoine au XIVe 
siecle. 

La recolte de ble de 1921 serait de 23 fois superieure a la recolte 
obtenue en 1461, mais nous ne connaissons pas la superficie des terres 
mises en exploitation a cette epoque la pour nous livrer a une estimation 
portant sur le rendement du ble au milieu d.u xve siecle. En 1921, sur une 
superficie totale de 220.874 hectares cultives en cereales en Peloponnese, 
59.773 hectares se trouvaient en Corinthie et Argolide. La superficie 
exploitee en cereales dans cette region n'est pas negligeable et elle 
represente plus d'un quart de la superficie totale cultivee en 1921, soit 

36 En 1462, un florin comptait 40 aspres. Les auteurs donnent pour somme totale de la 
dîme de la ville de Corinthe 19.763 aspres, somme qui n'inclut pas la dîme sur Ies 
potagers et sur le miel. Le total correct s'eleve â 19.991 aspres. N. Beldiceanu, Irene 
Beldiceanu Steinherr, «Corinthe et sa region en 1461 d'apres le registre TT10», dans 
Sudost-Forschungen, t. XLV, 1986, p. 39 (ci-apres: N. Beldiceanu, Irene Beldiceanu
Steinherr, „Corinthe"). 
37 N. Beldiceanu, Irene Beldiceanu Steinherr, «Recherches sur la Moree ( 1461-1512)», 
dans Sudost-Forschungen, t. XXXIX, 1980, p. 31, 57. 
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27%. Nous ne pouvons pas indiquer le rapport entre la superficie totale 
exploitee en cereales en Moree et celle cultivee en Argolide et en 
Corinthie au milieu du XIVe siecle, mais nous croyons pouvoir affirmer 
que la superficie totale des terres cultivables a connu des fluctuations 
importantes, la fuite des pareques devant la pression externe et }'abandon 
des terres ainsi que Ies effets des grands fleaux en etant Ies principales 
causes. 

Si on corroborait ces donnees avec Ies informations tirees du 
cahier de recettes de 1365, ii semble que l'annee 1365 fut une annee 
mauvaise marquee par de faibles recoltes et des terrains laisses en friche 
par Ies paysans qui s'etai~nt enfuis a cause des invasions des Turcs. Notre 
hypothese parait etre confirmee par un certain renseignement tire du 
compte d' Andrea Chulurioti, le cellerier de Vassilika, qui nous fait savoir 
que pour subvenir aux besoins de la châtellenie, des quantites de cereales 
manquantes furent achetees ailleurs, a Patras ou a Megare38

. Le registre 
TT 1 O reflete, en realite, une situation legerement anterieure a 
l'installation ottomane et qui atteste la reprise economique de la ville de 
Corinthe et de sa region, dont le debut peut etre place dans la seconde 
moitie du XIVe siecle pendant le gouvernement de Nerio Acciaiuoli. Nous 
savons qu'a sa mort, en 1394, Ies celliers etaient pleins et que le revenu 
de la châtellenie aurait ete de 10.000 ducats environ39

. Cette image est 
confirmee egalement par trois contrats de nolis condus en 1393 et en 
1396 entre «Campagnus Johannis», marchand de Florence, et des 
proprietaires de navire ragusains. Les actes nous font savoir que Ies 
navires qui avaient une capacite respectivement de 2.000 steres ragusains 
et de 350 salmes «ad mensuram magnam Sicilie»40 devaient aller dans le 

38 Longnon-Topping, Documents, doc. IX, p.187, Jl. 24-25; p. 188, Jl. 34-37. 
39 Monumenta Pe/oponnesica: documents for the history of the Pe/oponnese in the l 4'h 
and 15'h Centuries, ed. by Julian Chrysostomides, Athenes, 1995, doc. 193, p. 387-388 
(ci-apres: Monumenta Pe/oponnesiaca). Voir Ies depositions des temoins dans Ies actes 
du proces Cremolissi-Acciaiuoli-Tocco qui font part de !'importante quantite de 
provisions et de revenus de la châtellenie de Corinthe au moment du deces de Ncrio. 
Selon la deposition d'Abraham Calomiti et celle d'Andreas de Massa, la production de 
raisins secs aurait ete de I .OOO sacs, estimes â 5 ducats le sac, et celle de figues de 400 
sacs, estimes â 3 hyperperes le sac. Ibidem, doc. 221, 225. 
40 Selon Pegolotti, 60 modii de Corinthe correspondaient â 100 salmes de Sicile. 
Francesco Balducci Pegolotti, La Pratica delia Mercatura, ed. Allan Evans, Cambridge, 
Massachusetts, 1936, p. 113 
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golfe de Corinthe pour charger des cereales41
, fait qui atteste l'existence 

d'une certaine reserve de cereales provenant, peut-etre, partie de la 
production locale, partie des echanges commerciaux. Parmi les actes des 
marchands ragusains conclus a partir de la premiere moitie du xve siecle, 
plusieurs contrats prevoient des deplacements en Moree, notamment a 
Clarence et a Patras, afin d'acheter des cereales42

. 

III. Amendements pour ameliorer Ies rendements agricoles. 

Afin d'ameliorer les rendements agricoles, plusieurs methodes 
etaient possibles, dont la plus importante, l'irrigation devait suppleer au 
manque d'eau dans les annees de secheresse. Le cout eleve de mise en 
place de pareilles installations ainsi que leur entretien limiterent dans le 
monde byzantin43 et, en general, dans l'espace mediterraneen, son emploi 
a des superficies modestes et notamment aux jardins, arroses grâce aux 
canaux de derivation qui amenaient l'eau aux moulins44

. 

Une terre cultivee en cereales s'epuise. Pour lui restituer fertilite et 
faire ameliorer les rendements agricoles plusieurs techniques etaient 
connues. La vaine pâture assurait la fumure des champs par leur abandon 
a la pâture apres la recolte, entre Ies mois de juillet et de novembre45

. 

Cependant elle n'est attestee qu'a partir du ne siecle de notre ere et Ies 
textes antiques la deconseillent meme sur Ies terres enjachere46

. 

L'emploi des engrais verts afin d'engraisser le sol etait deja connu 
dans l'antiquite en Thessalie, par exemple, des feves en fleur etant 
enfouies lorsqu'on retoumait la terre47

. Les Geoponiques mentionnent 

41 Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Age, ed. B. Krekic, dans Documents et 
recherches sur /'economie des pays byzantins, islamiques et slaves et leurs relations 
commerciales au Moyen Age, Paris- La Haye, t. V, 1961, doc. 445, 447, 451. 
42 lbidem,doc.827,828,844,868,902,909,913,927,967,985,1070, 1072, 1397, 1413. 
43 M. Kaplan observe l'absence des irrigations publiques dans l'Empire byzantin 
contrairement au monde musulman, fait qui explique la faiblesse de l'agriculture 
byzantine. Hommes et terre, pp. 68-69. 
44 Les moulins a eau etaient deja connus depuis l'antiquite. 
45 Michel Kaplan souligne que l'absence des clotures des champs imposa la mise en 
pâture des champs a la fin de la jachere, apres la moisson de la partie qui avait ete' 
recoltee afin d'empecher l'intrusion des betes sur les terres qui venaient d'etre 
ensemencees. M. Kaplan, op. cit„ p. 57. 
46 A. Jarde, Cereales, p. 25. Dans l'antiquite on savait deja que tout furnier ne convient 
pas a tout type de sol ou a toute culture. 
47 A. Jarde, op. cit„ p. 28. 
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l'emploie du lupin a des fins identiques « ... nam omnem debilem terram 
in posterum fertilem facit» 48

, mais il semble que cette pratique ne soit pas 
' ' d' b . 49 attestee a par autres sources yzantmes . 

Parmi Ies techniques de mise en exploitation des terres, la jachere 
biennale avec la rotation des cultures represente une technique largement 
repandue a Byzance au Moyen Age, bien qu'elle ne soit pas attestee dans 
Ies sources medievales qu'a partir du XIIIe siecle en Chalcidique50

• Le 
Peloponnese, dont la superficie cultivable represente un quart de la 
superficie de la presqu 'île51

, ne permet pas une culture extensive, la 
jachere s'impose donc. Cette methode permet de laisser au repos une 
partie du champ a cultiver pour la duree d 'un an, peri ode pendant laquelle 
l'autre partie du champ etait mise en culture. La jachere limite donc la 
superficie cultivable, mais elle permet au sol de retrouver sa fertilite52

• 

Aucun des documents de la Moree franque ne parle de jachere, 
mais un texte tardif, le rapport etabli par le venitien Domenico Gritti a la 
fin du xvue siecle, nous foumit des renseignements interessants. 

« .. . essendosi aggiunto esser costume de! paese ii seminarsi la 
soia metta e paner l 'altra in lavoro perl 'anno susseguente. 

Piu pai internandosi in tale particolarita sorti di ritrahere che di 
ottanta otto campi padoani53 si formano tre terzi di terreno, I 'una si 
semina de 'primi grani, cioe fromenti, orzi, avene, segale e lino, l 'altro 
delii segondi che sona migli, calambochi, bombaci e simili. ln questo 
l 'anno seguente si getano i primi grani e si fascia in riposo ii primi, 
rompendosi ii terzo, che si semina di minuti, onde in tal forma un terzo 

. /"d d 54 sempre rzposa, l ue pro ucono ... » . 

48 Geoponica, II, 39. 
49 J. Lefort, «Economie rurale», p. 422. 
so Ibidem, p. 423. M. Kaplan, Hommes et terre, p. 56. 
51 On estirnait que la superficie inculte du Peloponnese representait â l'epoque modeme 
75 % de sa superficie. A. Jarde, Cereales, p. 92. Voir supra. 
52 Ibidem, pp. 88-90. 
53 Le campa padovano, unite de mesure de la superficie, avait 1.710 m2

. P. Topping, 
"The Post-Classical Documents", dans The Minnesota Messenia Expedition. 
Reconstructing a Bronze Age Regional Environement, University of Minnesota, 1972, 
f,P· 64-80, repris dans Idem, Studies on thl! latin Grece, London, 1977, p. 78, n. a. 

4 P. Topping, "Domenico Gritti's Relation on the Organization of Venetian Morea 
1688-1691'', dans ln Memoriam di Sofia Antoniadis, Venice, 1974; repris dans Idem, 
Studies on the latin Grece, London, 1977, pp. 326-327. 
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Les renseignements de Gritti attestent donc I' existence de la 
jachere dans le Peloponnese a l'epoque ottomane ainsi que l'altemance 
des cultures. Le systeme de rotation des cultures etait deja connu dans 
l'antiquite et Ies agronomes recommandaient meme l'altemance entre 
cereales et Ieşumineuses precoces, operation connue aussi sous le nom de 
jachere verte 5

. Cette pratique fut perpetuee aussi a l'epoque byzantine, 
comme I' atteste Ies Geoponiques «Possunt autem et in campestri 
legumina seri post frumenti messem: Seminala enim terram recreant et 
allevant, utpote tenues radices agentia, excepta cicere»56

. Selon le 
rapport de Gritti, ii semble que Ies legumineuses ne faisaient pas partie du 
cycle agricole en Peloponnese a la fin du XVIIe siecle, ou des cereales de 
premiere qualite (ble, orge, avoine, seigle), et lin altemaient avec des 
cereales de seconde qualite (millet et maîs) et coton. Bien que ces 
informations soient tardives, nous pouvons considerer que ces techniques 
agricoles n'avaient pas evolue depuis la conquete ottomane, au milieu du 
XVe siecle. La domination franque elle-meme Ies conserva telles quelles 
etaient a I' epoque byzantine57

. 

* 

Le rendement de la terre connaît en Peloponnese des variations 
notables d'une region a l'autre ainsi que dans le cadre de la meme region, 
en fonction de la qualite du sol et des variations d'une annee a l'autre. Les 
chiffres dont nous disposons temoignent de rendements mediocres fait 
que l'etude des prix des produits de la terre a la meme epoque pourrait 
confirmer. Cependant, nous croyons que ces rendements sont dus a de 
mauvaises annees et que des annees favorables pouvaient assurer non 
seulement la consommation necessaire dans la principaute, mais aussi la 

55 A. Jarde, Cereales, pp. 83-86. J. Lefort, «Economie rurale», pp. 422-423. L'altemation 
des cultures, surtout cereales/ legumineuses etait utile, voire necessaire, du fait que la 
culture de certaines legumineuses engraissait la terre augmentant leur fertilite. En ltalie 
du Sud et en Sicile l'introduction des legumineuses dans le cycle cerealier se fit dans le 
contexte de la croissance demographique du XII0 siecle. J.-M. Martin, «Le travail 
agricole: rythmes, corvees, outillage», dans Terra e uomini ne/ Mezzogiorno nornanno
svevo. Atti delie settime giornatenormano-sveve, Bari, 15-17 ottobre 1985, Bari, 1987, 
~· 119 ( ci-apres: J-M Martin, «Travail agricole»). 

6 Geoponica, II, 12. 
57 M. Kaplan observe que la jachere etait encore pratiquee en Turquie au milieu du XX" 
siecle. M. Kaplan, Hommes et terre, p. 55. 
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constitution d'une certaine reserve qui aurait pu etre commercialisee 
comme le prouvc ks contrats de nolis des marchands ragusains. 
Finalement, la proLIL7„tivite de la terre peut etre influencee aussi par 
d'autres facteurs comme serait la pression externe : grecque, catalane et 
turque qui entraîna la fuite des vilains et !'abandon des stases. Il ne faut 
pas oublier, non plus, qu'au milieu du XIVe siecle un autre 6venement 
affecta l'equilibre demographique de l'Europe provoquant en meme 
temps une puissante depression economique et contribuant a 
l'intensification du phenomene: la grande peste58

. 

58 Le 29 mars 1457, le Senat demandait l'envoi de 500 staria de blea Modon car la peste 
en avait fait fuir un grand nombre de pareques et il fallait s'attendre a une mauvaise 
recolte. Regestes des Deliberations du Senat de Venise concernant la Romanie, ed. 
F. Thiriet, T. III, dans Documents et recherches sur /'economie des pays byzantins, 
islamiques et slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age, Paris - La Haye, 
T. IV, 1961, doc. 3036. 
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NOTES ON THE COINAGE OF THE VENETIAN 
COLONY OF TANA, DURING THE 14th_15th CENTURY 

ERNEST OBERLĂNDER-T ÂRNOVEANU 

Although mentioned by hundreds of commercial deeds and 
administrative accounts (unfortunately, not always fully published), by 
Italian "Pratiche della mercatura" and by trade account books, since the 
first decades of the 141

h century until the 1460's1
, the "asperi de Tana" 

remain up to day one of the most elusive coinage from the Latin East. 
"Asperi de Tana", as well as their counterparts: "sornrni de Tana", 

"besanti de Tana", "tangi de Tana" and "folleri de Tana" were parts of a 
rather sophisticated monetary system established within the Golden Horde 
territories, during the second half of l 31

h century. lt was created by the 
osmosis of severa! older monetary traditions originated în Islamic Central 
Asia and Byzantine ones. As everywhere în the area of the Golden Horde, 
this system consisted în purely account coins (such as the "bezants" and, 
until the early l 51

h century, the silver "tangi") and real monetary units, 
such as the folleri, the aspers (dirharns) or the sommi. The last one, were 
cast silver ingots, having a standard weight and fineness, equal to a 
determined no of real coins. Because the casting process was producing 
not enough accurate single specimens of ingots, în fact, the sommi were 
accepted for payrnents only by weight, using the so-called saggi. As 
always during the Middle Age, the monetary terminology preserved în the 
written sources regarding La Tana îs rather confusing, because, 

1 Tafel and Thomas 1856-1857 passim; Predelli 1876-1914 passim; Giomo 1879 328; 
Thomas and Predelli 1880-1899 passim; Papadopoli 1893 277; Tarifa 1925 19-22. 44-
48; Chiarini 1936 31, 60-2; Pegolotti 1936 24-6; Badoer 1956 passim; Thiriet 1958-1961 
passim; Thiriet 1959 225-6; Saminiato De'ricci 1963 147, 49; Moretto Bon 1963 passim; 
Thiriet 1966-1971 passim; Skrzhinskaja 1968 39; Melis 1970 192 no 33; Bautier 1970 
326 no 19; Barbaro 1971 119-20 § 20; Tiepolo 1981 99-102; de Guadan 1984 179-85; 
Doumerc 1987 14; Doumerc 1989 262; Martin 1988 128-39; Karpov 199la 191-216; 
Karpov 1991b 195; Karpov 1996 43-49; Karpov 200lb 9-26; Morrisson 2001 232; 
Talyzina 2001 27-39. 
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sometimes the same term could cover as well as a real coin or its account 
counterpart. 

The first known coins issued by the Golden Horde mint of La 
Tana, called Azaq, by the Turkic speaking inhabitants of this country, 
date only from the reign of Uzbek Khan (1313-1342)2 (Fig. no 1). 
However, during the entire period 1317-1342, the mint of Azaq seems to 
have struck only two issues, both of silver aspers (A. H. 717 /1317-8 and 
A. H. 739/1338-9). Soon after 1339, the mint of Azaq was closed for 
almost two decades. The mint of La Tana was reopened in 1357 (A. H. 
758), during the reign of Birdibek Khan (1357-9)3 (Fig. no 2). It gains a 
really important position among the other Tartar mints only during the 
period of the civil wars of the Golden Horde (1359-1375). For two 
decades to come, Azaq became the main mint working for the khans who 
controlled the western territories of the Horde4 (Fig. no 3, dirham, stru~k 
by Kulpa Khan, A. H. 760). The climax of the activity of the mint of La 
Tana was reached during the reign of Toqtamysh (1376-98). For more 
than a decade the asper issues succeeded quickly (A. H. 782-3, 786-8, 792 
and 794)5

. This flourishing activity ceased suddenly in 1395, when the 
town of La Tana suffered a terrible destruction, afflicted by the armies of 
Timur Lenlc 

At the beginnings of the 15th century as La Tana recovered quite 
soon from its own ashes, although at a more modest size than it was 
before 1395 and the mint was reopened about 1404. The production of the 
local coinage was reassumed during the reign of Shadibek Khan (1399-
1412). The aspers of Shadibek from the Azaq mint are dated A. H. 8{)7-8 
(1404-6)6

. However, the recovery of the minting activity for the Mongol 
rulers of the Golden Horde in La Tana, during the l 51h century seems to 
be a short lasting one. The last aspers struck by the Mongol mint of Azaq 
so far known date from 141112 and 1413/4 (A. H. 814 and A. H. 816). 
They hore the name ofTimur Khan (1410-2) and Bulad Khan (1407-14)7

. 

During the 141h century the mint of Azaq produced both silver 
aspers as well as bronze puls ("follari"). Often, during the 1360-1370's, 

2 Agat 1976 59-60 
3 Agat 1976 69 
4 Agat 1976 72-3, 75, 77-8, 80 
5 Agat 1976 94 
6 Agat 1976 108 
7 Agat 1976 111-2 
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during the time of the civil war, the mint struck severa! anonymous 
bronze issues8

. Despite a late mention of the "bagattini" of La Tana by 
Barbaro9

, it seems that from the last quarter of the 141h century the mint 
stopped to strike any bronze issues, and produced only silver coinage. At 
that time, the petty coinage used locally consisted in puls struck by other 
Golden Horde mints or in foreign issues. 

Taking in consideration the extremely small number of silver 
coins struck in Azaq that survived, one can suppose that always the 
amount of the coinage of this mint was pretty reduced. Despite the 
commercial and politica! importance of the town, obviously, the mint of 
Azaq seems tobe only a small provincial one. 

Because only a few coins were published properly, as well as due 
to the lack of any analysis, very little is known about the legal standards 
used in the mint of La Tana during the 141h-15th century. However, some 
weights of the coins from Azaq so far published seem to show that they 
have been considerably lighter than their contemporary counterparts 
struck in other Golden Horde mints 10

. This assumption could .be also 
suggested by reading Pegolotti's remarks that during the 1320's-1330 the 
mint of Tana struck 202 aspers from a sommo of silver. This ratio is 
considerably lower than that of 120 aspers struck from a sommo, 
generally in use not only in Caffa, but all across the Golden Horde during 
the first half of the 141h century. According to the same source the asperi 
de Tana were struck from an alloy of 987.5 %o silver = about 23 'l4 carats 
(! ! !) 11

• This information offers a strong support to the idea that the "asperi 

8 Fomichev 1981 219-41; Fomichev 1991 334-5 
9 Barbaro 1971 119-20 § 20 
10 Ivanov 1996 471 
11 Pegolotti 1936 25: "Alla Tana si spendono sornmi e aspri d'argento, e pesa Io sommo 
saggi 45 della Tana, e sono di lega d'once 11 e denari 17 d'ariento fine per libbra [987 Yz o/oo, 
or 23 :Y:. carats. EOT]. E chi mette argento in zecea alla Tana, si fa la zecea d'uno de' 
detti sommi aspri 202 a conto; e benche la zecea ne facia del sommo aspri 202, si non ... 
ne rende 190 aspri, e Io rimanente si ritiene tra per farlo lavorare et per guadagno della 
zecea, sicche aspri 190 vagliono uno sommo alla Tana. I quali sornmi si dânno in 
pagamento di peso, in che sono verghe d'argento della sopradetta lega; le quali verghe 
non pesano pero tanto !'una come l'altra, ma mette dall'una bilancia le verghe dello 
argento e dall'altra bilancia la quantitâ de! peso de'somi che dee dare od avere; e se 
meno che peso d'uno sommo, si paga d'aspri. E ogni sommo convienne che sia peso 
saggi 45 al peso della Tana"; Pegolotti 1936 53: "Sommo 1 d'ariento delia Tana si 
ragiona in Pera perperi 9 di Pera, e pesa ii sommo once 7 Yz di Pera, ed e di lega d'once 
11 e denari 17 d'argento fine per libbra [987 Yz o/oo, or 23 :Y:. carats. EOT]"; On the bronze 
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de Tana" of that time were issued according to a local monetary standard, 
which differs either of that în use în the capital of the Golden Horde, 
Saray al-Djedideh, or of that from Qmm, the mint of the Mongol Crimea, 
located next to Caffa. So far there are no clear evidences to consider the 
idea that the monetary reform undertaken by Toqtamysh în 782 A. H. 
(1380-1) was implemented at Tana as well. Although since the late 141

h 

century the medium weight of the aspers struck at Tana was around 1.20 
g, only during the reign of Shadibek, in 802 AH. (1397-8), the mint of 
Azaq adopted officially a lighter metrologica} standard, of 1.13 g, as did 
at the same time all the mints of the Golden Horde 12

• 

Based on Pegolotti's testimony, Elena Skrzhinskaja supposed that 
the mint of Tana was run by private farmers, possible Italian ones and it 
was not directly administrated by the Mongol rulers 13

. Although such a 
possibility is not entirely unlikely, actually, it is hard to be proven as we 
do not know any details on the internai organisation of the Golden Horde 
mints, except the fact that, during Pegolotti's report, the minting fees for 
the silver coinage, practiced at Tana were around 6 %. Despite our lack of 
information regarding the ethnical origin of the staff of the mint of Tana 
during 141

h and early 151
\ I would like to emphasize the fact that the 

lettering of the inscriptions of the issues of Azaq struck proves that, at 
least, the technical personal involved in the minting activities had a good 
enough knowledge of the Arabic writing. The continuation of the coinage 
at Azaq for few more years after the attack from 141 O of the Venetian 
quarter of the town could be interpreted as an indication that the mint was 
not located in the Frankish sector of La Tana and the ltalians settled there 
had not an important role at all în its functioning. 

Despite the quite extended facilities granted to the Genoese and 
Venetians (tax facilities, special quarters, juridica} extraterritorially for 
their consuls, the right to maintain of small garrisons) at Tana by Uzbek 
and Djanibek, there is no evidence that during the 141

h century either the 
Genoese or the Venetians enjoyed the right to strike their own coins at 
Tana. Unlike Caffa, being situated în the hart of the Golden Horde and in 

coins, see Pegolotti 1936 25: "E spendesi alla Tana una moneta ch'e tutta di rame sanza 
argento che s'appella folleri, che li 16 folleri si contano per uno aspro; e i detti folleri 
non si dânno ne se spendono in pagamento di mercatandia ma solamente in erhe e cose 
minute e bisognevoli per la terra."; Fedoruv-Davydov 1958 69-71; Hendy 1985 547-51 
12 Fedorov-Davydov 1960 118 
13 Skrzhinskaja 1968 39 
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a less favourable strategic pos1tlon, Tana remains firmly under the 
Mongol control, even during the troubled period of the civil war of 1360-
1380's. The conditions to transform La Tana in a " ... in locum excelse 
dominatum venetorum jurisdictionis sub posito" and for the establishment 
of an Italian mint in the town appeared only around 1419-1428. Then the 
Venetians were permitted by the Golden Horde khan to build a large 
stronghold, defended by a garrison, powerful enough to protect them 
against the marauding Mongol neighbours, as well as against their 
Genoese foes and ensure a very large autonomy. The period 1420-1460 
corresponds not only to the sharp decline of the politica! and military 
force of the Golden Horde, but also to the steady reduction of the minting 
activity all across this state. Both offered better circumstances for the 
development of an autonomous coinage within the Italian settlements 
from the mouths of Don River, while, formally, the Venetian town 
remained under Mongol overlordship. This politica! dependence is 
stressed by the annual payment of the land tax and custom tax to the 
Golden Horde khans - the so-called "terraticum" and "commerchium" or 
"chanlucho", as well as occasional "presents" offered to the khans and to 
his representatives. 

Despite the major progress achieved during the l 91
h century in the 

field of the coinage of the Italian settlements in the northem area of the 
Black Sea, due to V. Jurgevich and G. Schlumberger14 the aspers of Tana 
remained unveiled for a long time. Retovskij was the first numismatist 
that tried to solve the difficult question of the identity of the "asperi de 
Tana". He attributed to the mint of Tana a group of very rare bilingual 
aspers, bearing on the obverse the Arabic inscription ul::.. ~ J~WI uLbl......11, 
around the tamgha of the Djuchi dynasty, and on the reverse, the Latin 
inscription INPERATOR, around a large T, rendered, more or less, as a 
Mongol tamgha. According to Retovskij, the letter T represented the 
abbreviation of the name of Tana, being also used as a mint mark15 (Fig. 
no 4). Later, other scholars, such as Jakobson and Iliescu subscribed to 
Retovskij's attribution ofthe asperi de Tana16

. 

In 1980, Lunardi expressed a rather ambivalent position toward 
the attribution of the aspers with the large T on the reverse. According to 

14 Jurgevich 1872 a-b; Schlumberger 1878-1882 
15 Retovskij 1898 50-2, pl. V, no 18-20; Retovskij 1901 17, pi. VI, no 20; Retovskij 1906 
69-71, pl. VI, nos 1-5; Retovskij 1914 16, pl. I, nos 6-7 
16 Jakobson 1964 111; Iliescu 1989 38 
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him, the Genoese community in Tana could have struck these issues 
durinş 1427-1433; meanwhile he listed them under the coinage of 
Caffa 7

. Lunardi's opinion was shared by G. Pistarino 18
, but fully rejected 

by Iliescu 19
• 

Apparently, ignoring the previous contributions on this topic, A. 
de Guadan supposed that under the name of "asperi de Tana" there could 
hide some very rare issues, currently classified among the silver coinage 
of Caffa20

. 

Quite recently, a Ukrainian numismatist, V. P. Kirilko expressed 
the only articulated rej ection of Retovskij 's attribution of this peculiar 
group of aspers. Kirilko considers that the coins with the large T 
represent, actually, the issues of the Lords of Theodoro or Mangop2 1

• 

During the late 141
h and 151

h century, Mangop was the centre of a tinny 
Byzantine principality of "Gothia", a region situated in the mountainous 
areas of the south-westem Crimea. The Lords of Theodoro were under 
Mongol overlordship and often acted as fierce enemies of the Genoese of 
Caffa22

. 

In spite of Kirilko's criticism of the previous attributions, it is 
quite unlikely that the aspers with the inscription INPERA TOR could 
have belonged to the Lords of Theodoro. The main reason to reject such a 
supposition is suggested by the very Latin inscription placed on the 
reverse. The use of the Latin as official language contradicts everything 
information so far known on the strong commitment of the rulers and 
inhabitants of the Lordship of Theodoro to the use of Greek language, as 
well as to the Byzantine cultural and religious traditions. Even more, 
taking in account the bitter conflicts that marked during the entire l 51

h 

century the relationships between Genoa and the Lordship of Theodoro, it 
is hard to suppose that these coins could have been struck in the mint of 
Caffa, as Kirilko suggested. 

I consider that there are several strong reasons to suppose that 
these coins were struck at Tana indeed, as it was, already, suggested since 
the end of l 91

h century. Actually, the asperi with the large T were issued 

17 Lunardi 1980 36-7, 120-1C69 
18 Pistarino 1988 214 
19 Iliescu 1989 3 8 
20 de Guadan 1984 180 
21 Kirilko 1999 137-41 
22 Vasiliev 1936 192-221; Ganchou and Minghiraş 2003 111-8 
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under the control of the authorities of the Venetian settlement installed at 
Tana and not by the Genoese, as Lunardi previously supposed. 
Fortunately, we have a contemporary source attesting the direţt 

involvement of the Venetians in the minting activities at Tana during the 
l 51

h century. The existence of a Venetian mint in Tana is proved by an 
interesting document, dated 13 th March 1461. Our so urce informs that the 
metropolitan authorities ordered the engraver Antonello to cut a lot of 
coin dies for "asperi di Tana". These coin dies were prepared în advance, 
to by entrust to Niccol<'> Contarini, the newly appointed Venetian consul 
in Tana, before the start of his joumey to the place of his office, on the 
edge of the Azov Sea23

. Seeing the very clumsy Arabic inscription 
rendered on all the aspers with the large T letter on the obverse, one 
might suppose that the die-engravers commissioned with their processing 
were not aware at all with this writing. Such a situation fits better with the 
practice to supply the mint of La Tana with dies prepared in Venice. It 
seems that for a special reason the mint officials deliberately avoided to 
employ some skilled goldsmiths, who certainly were available locally, 
some of them being also rather familiar with the Arabic too. However, it 
is quite easy to explain some of the reasons to send the coin-dies from 
abroad, if we are taking in account the well established propensity of the 
metropolitan Venetian authorities toward the tight control of the coinage 
of its overseas possessions. For the Venetian officials, the coinage in Tana 
was intended not only to supply with currency the local trade, but also to 
obtain supplementary resources to cover the higher and higher 
administrative expenses needed to keep in function this far establishment. 
So, the best way to achieve such a goal was to control directly the activity 
ofthe mint. 

The Mongol ruler "Muhammad Khan'', whose name and tamgha 
were depicted on the coins was the well-known "Ulugh" Muhammad 
Khan, one of the last khans of the unified Golden Horde. He controlled 
for a while the territories of the Don-Volga area and Crimea. Ulugh 
Muhammad ruled twice, once during the years 1419-26 and later, during 
1428-36, before being defeated by his challengers and expelled toward 
the region of Volga Bulgaria. The Ukrainian numismatist Konstantin 
Khromov supposed that the coins with the large T were, în fact, struck 
during the reign of Dewlet Birdi Khan (1421-1424)24

. I consider that 

23 Papadopoli 1893 277; Bonfiglio Dosio 1984 144 
24 Khromov 2004 2 no 1 
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Khromov's assertion is far to be assured by the reading of the obverse 
inscription and further confirmations are needed before such a supposition 
to be accepted. 

The beginning of the Venetian coinage in La Tana could be 
established only in its broad lines, due to the lack of hoards containing 
such issues or of the overstrikes. So far, the only chronological elements 
could be derived from the presence of the name and the tamgha of Ulugh 
Muhammad Khan on the coins. One could suppose that the mention ofthe 
asperi de Tana in an interpolation, dated in 1419, in Saminiato de'Ricci's 
prattica della mercatura book, should refer to the newly introduced 
issues25

. At Caffa, the same type of tamgha was used for some early 
issues struck in the name of Filippo Maria Visconti (1421-36) and Ulugh 
Muhammad26 (Fig. no 5), which could be dated soon after 1421, so is 
quite likely that about the same period started also the minting of the 
bilingual aspers at Tana. But unlike Caffa, where a new type of tamgha 
was introduced for the issues ofUlugh Muhammad after A. H. 831/1427-
8 (Fig. nos 6-7), Tana seems to maintain the same design for the entire 
senes. 

Nothing is known on the location ofthe Venetian mint of La Tana, 
but it is likely enough to presume that it was lodged in the building of the 
residence of the consul and near to the public treasury. The only known 
member of the staff of the mint is the engraver Antonello, mentioned in 
March 1461, as commissioned to process a set ofnew coin-dies. 

Despite the very few pieces so far known (about nine)27
, they 

seems to be struck with eight different pairs of dies. Several die-cutters 
were involved in their processing, all of them ignorant in Arabic writing. 
Some pieces present a very barbarous Arabic and Latin inscription, 

25 Saminiato de 'Ricci 1963 14 7, 49 "+ leghe d 'argento in Vinegia. + The alloys of the 
silver in Venise. Aspri dalla Tana tenghono a llegha d'onc. 5 d. 3, vale la marcha duc 5 
g. 6. The aspers from Tana have an alloy of ounces 5, pence 3, [and] worth a mark 
ducats 5, groats 6 [= 429.16 %0, or 10 1/3 carats. EOT]. 
26 Lunardi 1980 56-7 C 15 d 
27 Some ofthe pieces ofthe former von Retovskij collection were acquired by the Italian 
king Vittorio Emmanuele III, and are nowadays kept in the Coin Room of the Museo 
Nazionale Romano, in Rome. The location of other coins, then preserved in Russian 
private collections, published by Retovskij before WWI is unknown. lt is quite likely to 
suppose that a few coins with the large T letter on the reverse should be kept in the 
collection of the State Hermitage Museum in St. Petersburg. At least one piece from a 
Ukrainian private collection was published quite recently. 
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sometimes with reverted letters. The large stylistic variation shown by the 
aspers with the large T letter on the reverse could be the result of the fact 
that the coins were struck for quite a long period, being a kind of "type 
immobilise". Such an evolution must have been facilitated by the very 
general Latin inscription engraved on the reverse: INPERA TOR, without 
any concrete name. By choosing the same shape for the tamgha of the 
Djuchi dynasty, the standard title of "As-Sultan al 'Adil. .. , as well as a 
very neutral formula of INPERA TOR, in Latin, for the 
acknowledgement of the Mongol overlordship the Venetian authorities in 
Tana seem to take some precautions against the unpleasant consequences 
of the frequent politica] changes in the Golden Horde. 

Even if incomplete, the metrologica] data published by Lunardi on 
the asperi with the large T letter, suggest that they were struck according 
to a weight standard of 0.70-0.80 g28

. An early 151
h century Venetian 

source, dated after 1419, mentions that the "asperi de Tana" had a 
fineness of 429 .16 %0, or 1 O 1 /3 carats29

, a very low fineness, but rather 
typical for the contemporary issues in the area of the Northern and 
Western Black Sea region. That time a Venetian mark of asperi of Tana 
(about 237 g, brutto, and containing 101.67 fine silver) worth in Venice 5 
ducats and 6 groats (in fact 126 grossi). 

However, judging from the strong fluctuation of the exchange 
rates of the Venetian ducat to the aspero de Tana during the years 1400-
1450, the silver content of the local coinage suffered important 
devaluation and some revaluations during the l 51

h century. In 1400-1410, 
the Venetian ducat was worth 30 asperi de Tana30

, in 1417 their value fell 
to 60 to a ducat, quite likely, after a severe devaluation with 50%31

• In 
1419 the aspero of Tana was exchanged to 70 a ducat32

• Some years later, 
in 1427, the local currency seems to improve, and consequently, it is 
worth again only 36 aspers a ducat (6 bezants of Tana). In 1443 to value 
of the aspero de Tana falls again and its exchange rate jumped to 70 Yi 
aspers to a ducat (11.75 bezants). Finally, in 1450 the exchange rate of 
aspero de Tana raises even to 76 2/3 asper to ducat (12 % bezants)33

. All 

28 Lunardi 1980 120 
29 Saminiato de'Ricci 1963 147, 49; Bertele 1973 145 
30 Thiriet 1958-1961no1369 
31 Thiriet 1958-1961no1653 
32 Thiriet 1958-1961no1762 
33 Doumerc 1987 14; Doumerc 1989 262 and 266 note no 54 
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the above-mentioned figures referred almost to the official exchange 
rates, which are more moderate than the commercial exchange rates, 
which suffered a larger erosion. 

Fortunately, Badoer's account book informs us about the 
commercial exchange rates of the aspero de Tana and the Venetian ducat 
or the aspero of Caffa, practiced in 1438. During some commercial deals 
concluded in Tana, the Venetian ducat is valua:ted to almost 80 asperi de 
Tana (13 1/3 bezants), the Byzantine account hyperperon to 24 aspers (4 
bezants), and the aspro of Caffa to circa 1.20 asperi de Tana34

. 

During the 1430's-1450's, after severely loosing in weight andin 
silver content, the asperi de Tana became so light that they were more and 
more often assimilated to the former account denomination called "tango" 
("tangi" at plural, "dank/danklar" in Qypchak), which in the monetary 
system of the Golden Horde was equal to Yz dirham or asper35

. The name 
"tango" was derived from the Indian word "tankah", "tenkah" or 
"tengah", meaning either "coin", or a peculiar silver or gold 
denomination, and not from the word "tamgha", as it was supposed. The 
word "dang( o)" was borrowed in some Turkic languages, including the 
Qypchak spoken in the Golden Horde, where it meant not only just 
"coin", but designate a weight unit used to trade precious metai36

. In our 
specific case, the legal weight of the "new dirham" was established, since 
the monetary reform of Uzbek khan underwent in 1343, at two dangs 
(1.56 g). 

A very late mention of the use of the bronze coi ns in Tana occurs 
around 1480, in the Barbaro's memories37

, but obviously, the author is 
mentioning much earlier realities, from the years 1446-52, when he lived 
in Tana. Talking about the low prices of the partridges and bustards in La 
Tana, Barbaro says that the "aspro di Tana" was worth 16 bagattini. Very 
likely, using the word "bagattini", Barbaro tried to translate in the 
colloquial language of his fellow citizens a foreign monetary reality, 
assimilating the Golden Horde puls or folleri to the smallest denomination 
used in Venice at that time. A more difficult attempt could be to identify 
the real bronze coins of Tana struck during the second quarter of l 51

h 

34 Badoer 1956 387, 441, 568-9, 604 and 616; de Guadan 1973 159; de Guadan 1984 
180-4; Morrisson 200 l 232 
35 Muhamadiev 1974 54; de Guadan 1984 180 
36 Yasmer 1930 680-1; Oberlănder-Tâmoveanu 1991 212 
37 Barbaro 1971 119-20 § 20 

552 



century. So far, such issues are yet to be uncovered either during the 
archaeological researches in the area of Azov, or in casual finds kept in 
public or private collections. Due to the substantial changes that occurred 
in economic and social life in the area of the Golden Horde during the 
first half of the l 51

h century, quite well reflected by the contemporary 
monetary circulation itself, I consider that the strike of the bronze coinage 
ceased around 1400 all across this country, with the exception of Crimea. 
In the lasting urban centres after the devastations caused by Timur Lenk 
campaign, including La Tana, the use of the bronze coinage continued, 
but it was restricted to the old Golden Horde issues or to the foreign ones. 
For these reasons I am rather sceptica! about the existence of any issues of 
folleri in the Venetian mint of Tana, during the 1420-1450's. The 
"bagattini" of Tana mentioned by Barbaro should be either local account 
coins or bronze issues struck elsewhere. The peculiar ratio to l/161

h of an 
asper given by Barbaro to these "bagattini" matches too perfectly with 
that mentioned by Pegolotti for the "folleri de Tana", during the second 
quarter ofthe 141

h century. Very likely, such a similarity after more that a 
century is not casual and it could be strong evidence that the "bagattini" 
of Barbaro were actually an account coin. 

Beside the better known coinage of Caffa, the coinage of the 
Venetian colony of La Tana represent the final stage of the Western 
commercial and poli tical establishments in the area of the Black Sea. This 
coinage was a typical expression of the original cultural, politica! and 
economic landscape born in the Levantine world during the l 31

h - l 51
h 

century from the mixing of local and Western traditions. 
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(after K. Khromov, http://hordecoins.folgat.ne!L) 
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Fig. 4 avers Fig. 4 revers 

Fig. 5 avers Fig. 5 revers 
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CHESTIUNEA STRÂMTORILOR DUPĂ 
BĂTĂLIA DE LA ANKARA (1402-1413) 

VIRGIL CIOCÎLTAN 

Pentru a sesiza repercusiunile bătăliei de la Ankara la Strâmtori 
este necesară o înfăţişare oricât de sumară a situaţiei din regiune 
anterioară marii încleştări armate, precum şi a consecinţelor de ordin 
general, pe care le-a antrenat în relaţiile interstatale din Asia Mică şi din 
Peninsula Balcanică. 

Politica „imperialistă" a lui Baiazid şi „pacea vestfalică" a lui 
Timor Lenk 
Înscăunarea lui Baiazid I în urma bătăliei de la Kosovo în iunie 

1398 a inaugurat o epocă cu particularităţi distincte în istoria statului 
otoman. Principala caracteristică a acestei etape noi a constat în politica 
de forţă care a tins să omogenizeze sub control otoman direct moştenirea 
lăsată de tatăl său, Murad I, bazată preponderent pe un sistem clientelar, 
în care vasalii musulmani ai Porţii din Anatolia sau creştini ortodocşi din 
Europa sud-estică se bucuraseră de o largă autonomie. Paralel cu 
consolidarea puterii prin introducerea administraţiei otomane directe în 
urma lichidării principatelor turceşti din Asia Mică sau a statelor din 
Peninsula Balcanică, Baiazid a continuat - parcă pentru a-şi onora 
supranumele de Yildirim „Fulgerul" - în ritm susţinut expansiunea, astfel 
că la sf'arşitul domniei sale în 1402 suprafaţa imperiului aproape se 
dublase1

• 

Aceste succese i-au sporit faima atât în lumea islamică, ceea ce l-a 
determinat pe califul din Cairo să-i acorde titlul de sultan al-Rum2

, cât şi 
în afara ei, el fiind cel dintâi dinast din Casa lui Osman numit de creştinii 
din Occident imperator Turchorum3

• 

1 Gemil, Românii, p. 69. 
2 Ibidem, n. 86. 
3 Iorga, Veneţia, II, p.17; Gemi!, Românii, p. 69. 
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Aspiraţiile în toată puterea cuvântului imperiale ale lui Baiazid I 
s-au manifestat categoric şi la Strâmtori. Recunoscut de coreligionarii săi 
ca suveran al Bizanţului - înţelesul expresiei sultan ar-Rum acesta este!-, 
„împăratul turcilor" nu putea să nu vizeze Constantinopolul, capitală 

imperială prin excelenţă, ca sediu al puterii sale. Lunga blocadă a 
metropolei de pe Bosfor (1394-1402) stă mărturie în această privinţă. 

Baiazid a început operaţiile împotriva Constantinopolului în 1394, 
care „a fost înconjurat dinspre mare şi dinspre uscat"4

. Durata 
întreprinderii otomane este precizată de o cronică bizantină „minoră": 
asediul a început în septembrie 1394 şi a luat sfărşit în vara anului 14025

. 

Un locuitor al capitalei a înregistrat în scris foametea şi demoralizarea din 
oraş6 . Şi veneţienii au constatat în mai acelaşi lucru7

. 

Pentru a întări blocada Constantinopolului, dar şi pentru a controla 
trecerea prin şi peste Bosfor, Baiazid a început în 1395 construirea unei 
fortăreţe pe ţărmul opus, la nord de punctul vamal Scutari, ca „să taie 
drumul navelor creştine care vin din Marea Neagră"8 . După terminarea 
acestei fortăreţe, numită în analele otomane Giizelce Hisar, Yenice Hisar 
şi Ak9a Hisar, sultanul i-a cerut lui Manuel II să-i predea 
Constantinopolul. Împăratul a refuzat, dar a făcut noi concesii: a acceptat 
mărirea tributului, prezenţa judecătorilor otomani în capitală, precum şi 

amenajarea unui cartier turcesc (mahala) cu moschee în metropola 
bizantină9 . 

După victoria asupra cruciaţilor în septembrie 1396 la Nicopol, 
Baiazid a revenit la Constantinopol şi a înteţit blocada ca să-l oblige 
printr-o criză alimentară pe Manuel II să abdice şi să-l instaleze ca 
marionetă a sa pe pretendentul Ioan VII. 

Planurile sultanului nu s-au limitat doar la Bosfor. Potrivit unui 
cronicar otoman, el viza înstăpânirea otomanilor asupra tuturor punctelor 
strategice care controlau traversarea Strâmtorilor10

• Principalul său 
obiectiv a fost în acest context fortificarea bazei navale de la Gallipoli, 
începută în 1390, şi înzestrare ei cu o flotă puternică, de mari dimensiuni. 

4 Aşâk Paşa-zade în Giese, Chroniken, p. 60; Pienaru, Marea Neagră, p. 68. 
5 Schreiner, Kleinchroniken, I, p. I I I (traducerea germană în voi. III, p. 37); Pienaru, 
Marea Neagră, p. 68. 
6 Gautier, Recit, p. i 07, n. I. 
7 Iorga, Veneţia, II, p. 4 I. 
8 Sadeddin apud Pienaru, Marea Neagră, p. 74-75. 
9 Mehrned Neşri (ibidem, p. 74). 
10 Sadeddin (ibidem, p. 75 n. 73). 
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Acest punct strategic era destinat să controleze deopotrivă relaţia nord
sud, adică trecerea de pe un continent pe celălalt 11 , cât şi legătura est-vest 
prin Dardanele12

, astfel încât vasele ancorate aici să poată intercepta 
ambarcaţiunile care treceau prin dreptul portului şi să le constrângă să 
plătească taxa de pasaj. 

Deşi Baiazid I nu au fost în măsură să înfrunte pe mare deschisă 
forţele navale ale republicilor maritime italiene, activitatea depusă în 
această direcţie a fost remarcabilă: el este pe drept cuvânt considerat 
adevăratul întemeietor al flotei otomane, deoarece a înfiinţat şi a dezvoltat 
cu perseverenţă arsenalul şi baza navală de la Gallipoli, cel mai important 
punct de sprijin al otomanilor până la căderea Constantinopolului13

. 

Politica „imperialistă" a lui Baiazid I, manifestată atât de 
concludent la Strâmtori, a dictat şi atitudinea acestui sultan faţă de Bizanţ 
şi de cele două talasocraţii italiene, Genova şi Veneţia. Spre deosebire de 
toţi suveranii otomani, precursori sau urmaşi ai săi în suta de ani de 
dinaintea căderii Constantinopolului, care au exploatat discordiile şi 

rivalităţile între cele trei puteri creştine, Baiazid le-a tratat „în pachet", cu 
aceeaşi agresivitate nediferenţiată. 

Pentru a face publică calitatea de suzeran al Bizanţului, sultanul 
l-a umilit public pe prinţul Manuel, viitorul împărat, silindu-l să 

cucerească în 1390-1391 pentru otomani Filadelfia, oraş aflat în posesia 
unor descendenţi ai selgiucizilor14

• Tot hegemonic a arbitrat Baiazid după 
decesul lui Ioan V în februarie 1391 în favoarea aceluiaşi vlăstar imperial 
disputa cu Ioan VII, fapt pentru care a fost răsplătit cu Heracleea 
Pontică15 . În acelaşi an, vara, Manuel II s-a resemnat să facă pace cu 
sultanul, după ce acesta îl „despoiase de Salonic şi de cetăţile Mării 
Negre" 16

• 

11 Despre însemnătatea acestui cap de pod, vezi consideraţiile unor martori din epocă, 
Ruy Gonzales de Clavjo şi Guillebert de Lannoy, citate de Ciocîltan, Bazele, p. 113, n. 34. 
12 Trimis de Murad II să-l înfrunte pe Mustafa, vizirul Baiazid a rostit o cuvântare, 
evident fictivă, în care apare însă o întrebare retorică cât se poate de concludentă pentru 
această funcţie de control al traficului maritim: „Sau poate nu ştiţi că Gallipoli şi vadul 
de acolo este cheia dintre Răsărit şi Apus, dintre Marea Egee şi cea Neagră?" 
(Ducas/Grecu, p. 188); Fleet, Activities, p. 135). 
13 Pienaru, Marea Neagră, p. 69-70. 
14 Gautier, Recit, p. 103, n. 9. 
15 Clavijo/Le Strange, p. 104, a aflat că basileul a vândut sultanului Pontoraqia. 
16 Iorga, Veneţia, II, p. 11; Iorga, Geschichte, I, p. 280 urm. 
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Raporturile de prietenie otomano-genoveze de la începutul 
domniei noului suveran turc au cunoscut curând, în împrejurări 

necunoscute, o degradare evidentă: conducerea Genovei a comunicat în 
aprilie 1392 podesta-ului Perei că trimite cinci galere pentru a întări paza 
aşezării de la Cornul de Aur17

• Neliniştiţi, coloniştii încercau în aceeaşi 
vreme să prindă „o limbă", capabilă să-i informeze despre mişcările 

vaselor turceşti 18
• În acelaşi an se pregăteau să facă faţă împreună cu 

bizantinii forţelor turceşti care ameninţau Constantinopolul 19
. Din 1396 

datează o referire la asediul turcesc al Perei, început, probabil, 
concomitent cu cel al Constantinopolului în 139420

. Peroţii au încercat să 
se salveze cu mijloace diplomatice. O solie genoveză a fost trimisă în 18 
aprilie 1397 la Baiazid, să-l caute „în Rumelia, în Asia Mică şi chiar în 
părţile Mării Negre" pentru a încheia paces et concordias. Iniţiativa 

diplomatică a eşuat, ca şi demersurile similare din octombrie acelaşi an şi 
din mai 139821

• 

După un început promiţător al relaţiilor otomano-veneţiene, ele au 
cunoscut în perioada următoare aceeaşi curbă descendentă. Ca şi în cazul 
Genovei, alterarea raporturilor cu Înalta Poartă este sesizabilă din 
primăvara anului 1392, când guvernul veneţian a trimis un sol la Baiazid 
cu rugămintea să oprească incursiunile piraţilor musulmani în 
Negroponte22

. În oraşul lagunelor s-a luat tot acum act cu îngrijorare de 
creşterea puterii turceşti pe mare şi pe uscat în dauna creştinătăţii23 • Trei 
an mai târziu, veneţienii au luat cunoştinţă în august 1395 de cele mai rele 
intenţii ale lui Baiazid faţă de Negroponte şi Atena24

. Senatul a decis în 3 
decembrie să organizeze o demonstraţie de forţă cu un număr mare de 
galere „pentru asigurarea statutului domnului împărat din Constantinopol 
faţă de Baiazid" (pro assecurando statum domini imperatoris 
Constantinopolis cum Bas ai to); ei doreau, de asemenea, să dovedească că 
nu se lasă impresionaţi de flota otomană de la Gallipoli şi că sunt hotărâţi 
să vegheze la buna funcţionare a legăturii cu Tana şi cu Trapezuntul. 

17 Dogele recomanda de asemenea peroţilor vigilenţă sporită per la sicurezza e la tutela 
di Pera (Belgrano, Prima serie, p. 168-169; Pienaru, Marea Neagră, p. 69). 
18 Belgrano, Prima serie, p. 172; Pienaru, Marea Neagră, p. 69. 
19 Balard, Romanie, I, p. 96. 
20 Belgrano, Prima serie, p. 371-373. 
21 Ibidem, p. 175; integral la Barker, Documents, p. 63-69; Pienaru, Marea Neagră, p. 76. 
22 Iorga, Veneţia, II, p. 12, 36-37. 
23 Pienaru, Marea Neagră, p. 69. 
24 Iorga, Veneţia, II, p. 44. 
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Pentru apărarea „Golfului", adică a Mării Adriatice, urmau să fie pregătite 
zece galere25

• Îngrijoraţi de soarta Constantinopolului, veneţienii au 
intenţionat în ultimele zile ale anului 1395 să-l împace pe Manuel II cu 
Baiazid, în are scop au trimis un sol la sultan26

. Senatul a perseverat în 
această tentativă şi a expediat în februarie 1396 alţi doi emisari la capul 
împărăţiei turceşti pentru a-l convinge să facă pace cu basileul; dacă 
Manuel va obiecta „că este legat de genovezii din Pera" (quia legatus est 
cum lanuensibus de Pera), să i se răspundă că şi ei vor fi incluşi în 
această pace. Dacă nu se poate ajunge la o înţelegere cu sultanul, din 
cauza poftei sale de a distruge imperiul şi pe împărat, să i se ceară să nu 
împiedice vasele veneţiene să navigheze spre „Romania superioară" şi 

spre Marea Neagră. Galerele republicii să nu treacă dincolo de Tenedos şi 
să nu-i atace intra strictum pe turci, decât dacă devin agresivi27

. 

Pentru a face faţă primejdiei comune, cei ameninţaţi - bizantinii, 
genovezii şi veneţienii - au trecut peste propriile lor contradicţii, vechi, 
profunde şi insurmontabile în condiţii „normale", şi s-au solidarizat 
împotriva sultanului Baiazid, hotărât să ia în stăpânire Strâmtorile şi să 

nimicească în consecinţă pluralismul politic al puterilor creştine cu 
interese în zonă. 

În această privinţă stă mărturie nu numai binevoitoarea propunere 
a Serenissimei de la începutul anului 1396 de a-i include alături de 
bizantini şi de veneţieni şi pe genovezi în preconizata pace cu Sultanui28

; 

ea a fost completată cu măsuri concrete de susţinere a coloniştilor din 
Pera şi a Constantinopolului „ca să nu încapă pe mâinile turcilor" (ne 
perveniant ad manus Turchorum ), pentru care senatul din oraşul lagunelor 
a primit în decembrie 1396 mulţumirile dogelui Genovei, Antoniotto 
Adomo. Veneţienii au constatat cu acest prilej „buna dispoziţie" a 
genovezilor de a trata cu ei29

. Senatul l-a anunţat în februarie 1397 pe 

25 Ibidem. 
26 Scopul acestei iniţiative diplomatice a fost ut civitas cum tanta ignominia et damna 
christianitatis non perveniret ad manum suum [= Baiazid] (ibidem, p. 45). 
27 Iorga, Veneţia, II, p. 19, 44. Senatul a hotărât în 24 februarie 1396: [Capitaneus 
culphi] donec stabit in partibus Romanie, non debeat intra strictum damnificare 
Turchos, nec ligna sua eundo et redeundo; si damnificassent vei damnificare vellent 
nostros et nostra navigia poterii facere ad libitum. Non navigabil ultra Tenedum. 
Comunicabit nova. (ibidem, p. 47); vezi şi Papacostea, Genes, p. 30; Pall, 
Considerazioni, p. 187-197. 
28 Ibidem. 
29 Fedalto, Chiesa, III, doc. 387; Thiriet, Venise; p. 240. 
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Manuel II că cinci galere veneţiene şi cinci genoveze urmau să plece în 
apărarea Constantinopolului3°. O escadră formată din cinci corăbii 
genoveze şi una veneţiană a patrulat, într-adevăr, în 1397 în Dardanele şi 
Bosfor31

• Ameninţarea unui atac al flotei otomane asupra capitalei 
bizantine a continuat şi în 1398. Senatul veneţian a ordonat în 7 
septembrie căpitanului general al Golfului ca, în cazul în care escadre 
turceşti din Gallipoli s-ar îndrepta spre Constantinopol, să le intercepteze 
şi să le nimicească32 . 

Profitând de presiunea otomană asupra Constantinopolului şi a 
Perei, Veneţia a cerut în februarie 1397 Genovei prin ambasada condusă 
de Pietro Emo să admită, contrar stipulaţiilor tratatului de pace de la 
Torino din 1381, refortificarea Tenedosului, invocând în sprijinul acestei 
iniţiative declaraţia lui Sigismnd de Luxemburg, potrivit căreia 

dezarmarea insulei a constituit principala cauză a creşterii puterii 
maritime turceşti în Strâmtori. Cu fortificaţiile refăcute, ea putea servi ca 
bază militară pentru lansarea unor asalturi maritime asupra cetăţii 

Gallipoli33
• Din motive necunoscute, proiectul nu a fost înfăptuit. 

Părerea dominantă, exprimată de un cunoscător apropiat 
evenimentelor, era cât se poate de pesimistă: forţele reunite ale puterilor 
ameninţate erau insuficiente pentru apărarea Constantinopolului, pilonul 
central hegemoniei creştine la Strâmtori; salvarea - anticipată corect şi la 
timp - a venit de departe, din Răsărit, de la Timur Lenlc, cel mai puternic 
şi cel mai înverşunat adversar al sultanului otoman: „Deoarece cu 
cucerirea Bizanţului nu-i mergea cu toate atacurile, [Baiazid] l-a blocat cu 
foamea. Şi ar fi cucerit oraşul, dacă nu i s-ar fi anunţat că Temir vine cu 
mare oaste asupra lui; atunci el însuşi a fost prins de Temir şi partea cea 
mai mare din împărăţia lui din Asia s-a prăbuşit"34 . 

Încheierea unei alianţe împotriva lui Baiazid între emirul din 
Samarkand pe de o parte şi bizantini, genovezi şi veneţieni pe de alta a 
fost urmarea firească a evoluţiei de până atunci a rivalităţii otomano-

30 Thiriet, Regestes, I, p. 216. 
31 Pienaru, Marea Neagră, p. 76. 
32 Thiriet, Regestes, I, p. 221. 
33 Ibidem, doc. 926; Pienaru, Marea Neagră, p. 76; după ce au pierdut Argosul în 
favoarea turcilor din Moreea, veneţienii au făcut această propunere genovezilor, 
deoarece marea era infestată de ligna Turcorum; ei l-au îndemnat, de asemenea, pe 
împăratul Manuel II să facă pace cum Baysit (Iorga, Veneţia, II, p. 20). 
34 Chalcocondil/Grecu, p. 66; aprecierile bătăliei de la Ankara făcute de bizantini şi de 
bizantinişti sunt înfăţişate şi examinate de Matschke, Schlacht, p. 9-39. 
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timuride şi a situaţiei din Strâmtori. Principala sarcină atribuită de Timur 
partenerilor săi creştini prevedea blocarea Bosforului şi a Dardanelelor 
pentru a-i împiedica pe turci să treacă de pe un continent pe celălalt35 . 
Când, după marea bătălie de la Ankara, Bizanţul şi cele două talasocraţii 
italiene au fost confruntate cu obligaţia asumată prin tratat de a stăvili 
puhoiul de refugiaţi din oastea zdrobită a lui Baiazid, care căutau scăpare 
în Peninsula Balcanică, răspunsurile celor care străjuiau Strâmtorile au 
fost diferite, întrucât anihilarea puterii otomane înlăturase ipso facto 
cadrul constrângător de până atunci şi oferea din nou „libertatea" de 
manifestare a vechilor lor antagonisme intercreştine. 

Dezastrul otoman de la Ankara din 29 iulie 1402 a însemnat nu 
numai sfârşitul domniei lui Baiazid I, ci şi eşecul total al politicii sale 
„imperialiste"36

. Structura de stat otomană s-a dovedit insuficient de 
solidă pentru a susţine împărăţia bicontinentală, centralizată şi extrem 
absolutistă, proiectată de sultan, dar a fost suficient de rezistentă pentru a 
face faţă zguduirilor interne survenite după bătălie. Creaţi ca instrumente 
ale puterii centrale şi dependenţi existenţial de ea, timarioţii şi robii 
sultanului au fost elementele de bază care au asigurat supravieţuirea 

statului în perioada colapsului37
. 

Timur Lenk nu a urmărit nici cucerirea Anatoliei, nici lichidarea 
statului otoman, ci doar reducerea marelui rival la condiţia de putere 
secundară prin dispersia forţei sale. Formula de organizare a spaţiului de 
care a dispus după victorie este cât se poate de concludentă în această 
privinţă: el a impus în Anatolia o adevărată „pace vestfalică" avant la 
lettre, în sensul că îndată după lupta de la Ankara a restaurat toate 
beilicurile din Asia Mică. Principatul de Karaman, care fusese cel mai de 
seamă oponent al puterii otomane în expansiune, a fost considerabil sporit 

35 În scrisoarea adresată împăratului din Constantinopol, Ioan VII, în 15 mai 1402, deci 
în vremea pregătirii campaniei împotriva lui Baiazid, Timur Lenk aminteşte oferta pe 
care i-o făcuseră bizantinii şi genovezii de a-i da lui tributul destinat vistieriei turceşti, în 
eventualitatea că îi izbăveşte de opresorul otoman (Heyd, Histoire, II, p. 267; 
Alexandrescu-Dersca, Campagne, p. 123 urm.; Matschke, Schlacht, p. 66); existenţa 

alianţei formale este dovedită de furia emirului, când, după marea bătălie, bizantinii şi 
genovezii nu şi-au respectat angajamentul asumat şi i-au ajutat pe transfugii otomani să 
se refugieze peste Strâmtori în Europa (Clavijo/Le Strange, p. 136). 
36 Pentru ansamblul problematicii referitoare la această înfruntare, vezi monografia 
Matschke, Schlacht, passim. · 
37 Gemil, Românii, p. 86. 
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teritorial pentru a fi în măsură să blocheze în viitor veleităţile de 
dominaţie ale Casei lui Osman în Anatolia. Dificultăţile pe care le vor 
face de acum înainte timp de o jumătate de veac karamanizii otomanilor 
sunt mărturii ale clarviziunii politice a emirului din Samarkand38

. 

Statul otoman a fost redus la o arie restrânsă din nord-vestul Asiei 
Mici, completată cu o prelungire teritorială îngustă spre răsărit, gâtuită în 
dreptul Ankarei de cei mai de seamă inamici ai Porţii, emiratul de 
Kastamonu-Sinope în nord şi de cel de Karaman în sud. 

Altă consecinţă capitală a bătăliei de la Ankara a fost divizarea. 
statului otoman în cele două componente ale sale: Anatolia şi Rumelia. 
Cea dintâi a fost încredinţată spre administrare lui Mehmed Celebi, fiul 
cel mai mic al lui Baiazid, iar a doua fiului cel mai mare al acestuia, 
Soliman Celebi. Amândoi s-au recunoscut vasali ai lui Timur, iar după 
moartea lui în 1405 ai fiului său, Şah Ruh39

. 

Statul otoman rezultat din lovitura administrată de Timur Lenk a 
fost, aşadar, micşorat teritorial, divizat politic în două entităţi cu ponderi 
inegale40 şi sfâşiat intern de lupte fratricide. 

Deşi nu a intervenit direct, Timur a influenţat raporturile de forţe 
şi în Peninsula Balcanică şi, în special, la Strâmtori, unde, ca o consecinţă 
nemijlocită a contracţiei puterii otomane, a renăscut pluralismul politic 
anterior domniei lui Baiazid I şi, împreună cu el, au reapărut divergenţele 
şi solidarizările actorilor din regiune sau cu interese în regiune. 

Strâmtorile în tratatul lui Soliman cu Liga creştină (1403) 
Modificarea raporturilor de forţe în regiunea des menţionată mai 

sus a condus relativ rapid la cristalizarea unei noi constelaţii a puterilor. 
Principala ei expresie diplomatică a fost tratatul încheiat la începutul 
anului 1403 de Soliman cu reprezentanţii Ligii creştine, formate din 

38 Wittek, Defaite, p. 16; Gemil, Românii, p. 86-87. 
39 Alţ\ doi fii ai lui Baiazid, Isa şi Musa, s-au străduit şi ei să-şi facă parte din moştenirea 
părintească; după câtva eşecuri de a lua puterea pe cont propriu, au intrat în orbitele 
politice ale fraţilor domnitori, primul în cea a lui Soliman, cel de al doilea ca protejat al 
lui Mehmed. Isa a fost curând suprimat, iar Musa s-a lansat mai târziu în competiţia 
pentru tron - ca şi alt frate, Mustafa -- cu sprijinul lui Mircea cel Bătrân (Gemil, 
Românii, p. 87). 
40 După lovitura lui Timur în 1402, centrul de greutate al imperiului s-a mutat în 
Rumelia, de unde a fost apoi recucerită Anatolia (inalc1k, History, p. 3). 
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Bizanţ, Veneţia, Genova, Ordinul cavalerilor ioaniţi din Rhodos şi ducele 
din Naxos41

. 

Silit „să arunce lest" ca să-şi salveze domnia şi să câştige timp, 
sultanul Rumeliei a făcut partenerilor de negocieri concesii însemnate de 
ordin politic, teritorial, economic şi militar. 

Principalul beneficiar al restituirilor a fost, cum lesne se poate 
bănui, cel mai de seamă păgubaş al expansiunii otomane timp de o 
jumătate de veac: Bizanţul. 

Tratatul încheiat la începutul anului 1403 cu Ioan VII a fost urmat 
în iunie de un acord separat, negociat de Soliman cu Manuel II, prin care 
acesta din urmă - nemulţumit de cuantumul restituirilor42

, dar presat de 
genovezi şi de veneţieni - s-a văzut nevoit să accepte adausuri minore şi 
să închidă litigiul cu turcii. Actul a fost întărit prin căsătoria sultanului cu 
o nepoată de frate a împăratului43 . 

Cea mai importantă „reparaţie" politică a constat în recunoaşterea 
oficială a inversării raportului între sultan şi basileu, ceea ce a însemnat 
revenirea la ierarhia originară: dacă încă din vremea bunicului său Murad 
I împăraţii constantinopolitani decăzuseră la rangul de vasali care plăteau 
tribut suveranului otoman, conditie agravată de umilinţele la care l-a 
supus Baiazid I pe Manuel II44, în noua împrejurare Soliman l-a 
recunoscut pe Ioan VII45 ca mia pare imperador de Griesz46

, „tatăl meu, 
împăratul grecilor'', adică ca suzeran al său47 . 

41 Păstrat doar într-o versiune italiană a originalului turcesc, tratatul a fost publicat de ai 
multe ori, începând cu Hanuner-Purgstall, Geschichte, I, p. 607 wrn., DVL, II, p.290-
293, Iorga, Privilegiul, p. 17-19 şi, mai recent, Dennis, Treaty, p. 77-80 (rezumat englez 
p. 80-82); stabilirea perioadei aproximative în care a fost semnat actul, anume ianuarie 
sau februarie 1403, este datorată exegezelor lui Dennis, Treaty, p. 75, şi Barker, Manuel 
II, p. 224 wrn. şi n. 43 (vezi comentarii şi bibliografie suplimentară la Matschke, 
Schlacht, p. 40-41, Papacostea, Va/achie, p. 24 şi Popescu, Strictum, p. 80). 
42 Pentru speranţele maximaliste ale împăratului titular, care viza lichidarea puterii 
turceşti cu ajutor occidental, vezi Barker, Manuel II, p. 224, 226 urm. şi Matschke, 
Schlacht, p. 47. 
43 Dennis, Treaty, p. 77; Matschke, Schlacht, p. 50; Popescu, Strictum, p. 81. 
44 Gautier, Recit, p. 103, n. 9; Werner, Geburt, p. 120; Matschke, Schlacht, p. 52. 
45 Coîmpărat şi locţiitor al lui Manuel II Paleologul, acesta din wrnă aflat în timpul 
tratativelor încă în Occident în căutare de ajutor împotriva turcilor (ibidem). 
46 Iorga, Privilegiul, p. 17. 
47 Vezi capitolul, Der byzantinische Kaiser als „ Vater" der Tilrkensultane, în Matschke, 
Schlacht, p. 51-56. 
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Cesiunile teritoriale în favoarea statului bizantin au fost şi ele 
însemnate, rară să fie vorba de o restitutio in integrum48

. Fostului 
proprietar i-au fost retrocedate astfel Salonicul, Peninsula Calcidică şi 

două fâşii de litoral, anume „de la Panidos până la Hieron Stomion şi de 
la Hieron Stomion până la Mesembria". La acestea se adaugă un număr 
neprecizat de caste/li din Asia Mică, precum şi insulele Skopelos, Skiatos 
şi Skyros din Sporadele nordice49

. Din lista de restituiri lipseşte o piesă de 
primă mărime: Gallipoli. Deşi la primul contact diplomatic după bătălia 
de la Ankara, care a avut loc în septembrie 1402, Soliman s-a arătat 
dispus să cedeze cetatea dominantă a Dardanelelor, solii bizantini au 
refuzat să încheie un tratat formal cu sultanul din Balcani de teama lui 
Timur Lenk, cu care împăratul lor era aliat, reţinere pe care aveau să o 

' A " - •50 regrete amarmc m ann urmaton . 
Problema contribuţiilor materiale către Poartă a alcătuit alt capitol 

negociat în 1403, împăratul bizantin fiind, fireşte, exonerat complet de 
plata tributului pentru teritoriile redobândite51

• 

48 Matsche, Schlacht, p. 64, a constatat îndreptăţit că bizantinii au recăpătat doar 
fragmente teritoriale, care nu au format „ein zusamrnenhlingendes Reichsganzes", cea 
mai de seamă absenţa din şirul retrocedărilor fiind neîndoielnic Gallipoli. 
49 < ... > e ho dado dalo Panido fina in Mesembria (DVL, II, p. 290-293; Iorga, 
Privilegiul, p. 17-19; vezi Dolger, Regesten, V, p. 75; Werner, Geburt, p. 197, Pienaru, 
Marea Neagră, p. 79); prin Hieron Stomion 'Gura Sfântă' bizantinii înţelegeau atât 
Dardanelel, cât şi Bosforul (GrecS 209-213); în cazul de faţă este vorba, desigur, de gura 
de intrare în Marea Neagră (Pienaru, Marea Neagră, p. 79); nu este probabil ca Vama să 
fi fost cuprinsă în această cesiune, cum afirmă Ducas/Grecu, p. 110-112; vezi Popescu, 
Strictum, p. 80; turcii osmanlâii au ocupat fortăreaţa Galata din sudul Vamei, dar au 
stăpânit-o doar scurtă vreme, fiindcă ea a fost recucerită şi plasată sub autoritate 
genoveză de corsarul Salagruso di Negro în 1403 (Pienaru, Marea Neagră, p. 79); un 
adevărat aflux de populaţie greacă spre această zonă redevenită bizantină este semnalată 
în anii următori (Gjuzelev, Rapporti, p. 109; Pienaru, Marea Neagră, p. 83); pentru 
modificările teritoriale a statului bizantin de la sfârşitul secolului XIV până la căderea 
Constantinopol, vezi Bakalopoulos, Limites, passim; o analiză riguroasă a informaţiilor 
oferite de surse diverse, parţial discordante, referitoare la cesiunile teritoriale consimţite 
de Soliman în 1403 a întreprins Matschke, Schlacht, p. 56 urm. 
50 Nemulţumiţi de pacea din 1403, bizantinii au încercat în 1410 să cucerească cetatea cu 
opt galere, tentativă reluată în 1421 în asociere cu pretendentul Dozme Mus ta fa tot atât 
de zadarnic (Matschke, Schlacht, p. 90-91, 94, 102-103). 
51 !tem, li caste/li che ha Zenouesi in Io Mar Mazor, che eli non sia tegnudi de pagar 
tributo (DVL, II, p. 292; Iorga, Privilegiul, p. 17-19; Pienaru, Marea Neagră, p. 79; 
Popescu, Strictum, p. 80-81; pe larg Oikonomides, Haradj, passim, şi capitolul, Die 
Entwicklung der Tributverhăltnisse, în Matschke, Schlacht, p. 64-75). 
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Interesaţi în cel mai înalt grad să profite de situaţia creată de 
deznodământul înfruntării otomano-timuride au fost, desigur, şi 

veneţienii52 . Conştienţi că nu dispun de potenţialul necesar pentru a-şi 
impune hegemonia la Strâmtori, ei s-au străduit să instaureze şi să 

întreţină „un pluralism al micilor puteri" în regiune53
. Potrivit acestei 

concepţii, puterea turcilor, atâta cât rămăsese după înfrângerea de la 
Ankara, trebuia încă mai mult redusă, dar nu anihilată54 . 

La 7 decembrie 1402 a sosit la Veneţia solul lui Soliman cu 
propuneri de pace. El a primit asigurări că Serenissima acceptă oferta şi 
că va interveni pentru aducerea Bizanţului la tratative. Pentru negocierile 
cu sultanul, senatul l-a desemnat pe guvernatorului insulei Andros, Pietro 
Zeno55

• Contribuţia sa la încheierea cu succes a tratatului între Liga 
creştină şi turci în ianuarie sau februarie 1403 la Gallipoli a fost, se pare, 
decisivă 56

. 

Veneţia a primit o porţiune de terra ferma în dreptul insulei 
Negroponte, fără porturi şi saline însă, care au rămas în stăpânirea lui 
Soliman57

• Senatul a luat însă în aprilie 1404 cu mare neplăcere la 
cunoştinţă că oamenii împăratului bizantin le tulburau aceste posesiuni 
obţinute prin tratat de la „turc"58

• 

Vechea revendicare a republicii privind importul nelimitat de 
grâne din „ţara" sultanului cu scutire totală de vamă a fost deplin 
satisfăcută59 . 

52 Pentru evoluţia raporturilor otomano-veneţiene între 1400 şi 1410, vezi Alexandrescu
Dersca Bulgaru, Suleyman, passim. 
53 Matschke, Schlacht, p. 41: „Das venezianische Interesse lief auf einen Pluralismus 
kleiner Măchte im Raum der «Romania»". 
54 Blocarea tranzitului refugiaţilor turci din Asia Mică în Europa a fost măsura cea mai 
concludentă în această privinţă (vezi pedepsele severe aplicate de autorităţile veneţiene 
supuşilor comunei care nu au respectat ordinul guvernului la Iorga, Notes, I, p. 134, 140 
urm.; Matschke, Schlacht, p. 42: „Die vollige Vernichtung des Osmanenstaates lag 
durchaus nicht im Interesse der venezianischen Kaufleute und Kolonialherren < ... >", 

·atitudine explicată de istoricul german doar prin teama de bizantini, nu şi de genovezi). 
55 Matschke, Schlacht, p. 42; Popescu, Strictum, p. 80. 
56 Ibidem. 
57 DVL, II, p. 292. 
58 Senatorii se pregăteau să protesteze• energic quod gentes sue [ = Manuel II] se 
intromittant et accipiant de illis locis, que habueramus et habere debeamus per pacem 
factam cum Turco, in territorio proximo Insule Negropontis (Matschke, Schlacht, p. 60). 
59 Ibidem; senatul a adresat în câteva rânduri această cerere sultanilor Murad I şi Baiazid 
I (Fabris, Adrianople, p. 189-191; Popescu, Strictum, p. 82 n. 57). 
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Sigur cea mai longevivă, dacă nu şi cea mai importantă stipulaţie a 
tratatului statelor creştine cu Înalta Poartă, a fost clauza impusă de 
veneţieni, care a reglementat aria de mişcare a flotei de război otomane şi, 
pe cale de consecinţă, regimul Strâmtorilor: vasele militare turceşti nu 
puteau părăsi regiunea Strâmtorilor rară permisiunea împăratului bizantin 
sau a Ligii, ambarcaţiunile surprinse în afara acestei arii, adică cele care 
treceau de Dardanele sau de Bosfor putând fi scufundate, operaţiune care 
nu afecta pacea60

. 

Acceptată de nevoie de Soliman în 1403, clauza intra strictum, 
menită să încapsuleze marina otomană în Strâmtori, a fost menţinută cu 
obstinaţie de yeneţia în toate tratatele ulterioare cu Poarta până la căderea 
Constantinopolului: 1411, 1419, 1430, 1446, 1451 61

• Perseverenţa 
republicii în această chestiune este de înţeles, întrucât stipulaţia era 
destinată să îndiguiască revărsarea puterii turceşti în Egee, putere care 
afecta interese vitale ale Serenissimei în insulele şi pe ţărmul acestei mări. 
Atitudinea hotărâtă a conducătorilor Veneţiei a fost cu atât mai raţională, 
cu cât obiectivul principal al flotei otomane staţionate la Gallipoli era să 
limiteze forţa talasocraţiei italiene în marea amintită şi în Dardanele62

. 

Ceea ce surprinde la prima vedere este moderaţia Serenissimei în 
chestiunea Gallipoli în sensul că nu a profitat cum s-ar fi cuvenit de 
slăbiciunea turcilor pentru a cuceri acest obiectiv capital, mai cu seamă că 
el fusese urmărit insistent de vreme îndelungată, deoarece comuna şi-ar fi 
promovat cu această baza qavală la dispoziţie incomparabil mai viguros 
interesele în această zonă nevralgică împotriva tuturor adversarilor63

. 

Interesul republicii pentru principalul bastion al Dardanelelor nu 
se stinsese nicidecum în noua conjunctură, el fiind documentat în primele 
luni de după bătălia de la Ankara: dogele Veneţiei afirma, astfel, într-o 
scrisoare adresată în 1402 ducelui Cretei că Gallipoli nu era numai util, ci 

60 /tem, che mio nauilio, che vuoga remi, non possa insir fuora de la Boche, ni de sora ni 
de soto, senza parola de Io imperador e de tuta la Liga, e si per auentura algun insisse e 
fosse trouado, e fosseli fatto danno, che elj se ne habia Io dano e che la paxe romagna 
sempre ferma (DVL, II, p. 492; vezi exegeze ale acestei problematici şi treceri în revistă 
ale diverselor ei interpretări istoriografice în capitolul, Der Kampf um Gallipoli, în 
Matschke, Schlacht, p. 89-107 şi la Popescu, Strictum, p. 84-87). 
61 Popescu, Strictum, p. 88. 
62 Gemi!, Românii, p. 98. 
63 Ciocîltan, Bazele, p. 11 O urm. şi capitolul, Der Kampf um Gallipoli, în Matschke, 
Schlacht, p. 89-107 
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chiar necesar creştinătăţii şi republicii64
. Intenţia de a ocupa cetatea şi 

portul este explicit formulată în 1411 de în propunerea senatului adresată 
împăratului bizantin de a-şi uni forţele pentru luarea lor în stăpânire ca să 
nu cadă „în mâini străine" (ad alienas manus)65

• Eforturile Veneţiei, 
neistovite până în 1453, de a-şi apropria acest punct strategic de 
însemnătate excepţională dau măsura rateului din 1402-1403. Clauza 
intra strictum a fost un simplu surogat în locul stăpânirii directe a cetăţii. 

Examinată în contextul realităţilor din zonă, reţinerea Veneţiei faţă 
de o tentativă de cucerire pe cont propriu a celei mai puternicei baze 
navale turceşti din Strâmtori devine însă explicabilă: conducătorii 

comunei au luat cu siguranţă în calcul reacţiile inevitabile ale otomanilor, 
proprietarii de fapt ai cetăţii portuare, ale bizantinilor, proprietarii de 
drept, şi - probabil mai presus de toate - ale genovezilor, a căror 

duşmănie funciară faţă de veneţieni fusese tocmai descătuşată în toamna 
anului 1402 de Timur Len1c 

În mod aparent paradoxal, genovezii, prietenii îndătinaţi ai Casei 
lui Osman şi, pe această linie, susţinătorii necondiţionaţi ai reagregării 
puterii turceşti în jurul lui Soliman, au fost cel mai modest recompensaţi: 
scutirea de plata tributului pentru ale lor castelli din Marea Neagră66 , ceea 
ce întăreşte presupunerea bănuiala că aceste poziţii fortificate fuseseră 
impozitate de Baiazid, şi reducerea tributului pentru Chios doar cu 500 de 
ducaţi67 • Aceste înlesniri pecuniare au avut cu siguranţă o pondere 
valorică mult mai modestă decât beneficiile dobândite de veneţieni şi, mai 
cu seamă, de bizantini. Un interes mult mai presant îi împingea însă în 
mod irezistibil acum - la fel cum o făcuse în trecut şi cum avea să o facă 
şi în viitor - să se pună iarăşi în serviciul turcilor otomani: talasocraţia 
ligură avea nevoie vitală în părţile Romaniei de un partener continental de 
nădejde68 . 

64 Quia locul Gallipolis est nedum utilis, sed necessarius pro bono Christianitatis et 
status nostri in casu quo placeret Deo quod posset pervenire ad manus nostras (Iorga, 
Notes, I, p. 124; Papacostea, Genes, p. 34). 
65 Iorga, Notes, I, p. 191. 
66 /tem, li caste/li che ha Zenouesi in Io Mar Mazor, che eli non sia tegnudi de pagar 
tributo (DVL, II, p. 292; Iorga, Privilegiul, p. 17-19; Pienaru, Marea Neagră, p. 79; 
Popescu, Strictum, p. 80-81 ). 
67 DVL, II, p. 292; Popescu, Strictum, p. 80-81. 
68 Ciocîltan, Bazele, passim; idem, Premisele, passim. 
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Concomitent cu renaşterea tradiţionalei „turcofilii" genoveze a 
ieşit la lumina zilei şi antagonismul cu rădăcini încă mai vechi faţă de 
veneţieni, după anii de eclipsă din vremea lui Baiazid 169 şi, apoi, după 
scurtul intermezzo al alianţei cu Timur70

• 

Depoziţia unui martor ocular este cât se poate de concludentă în 
această privinţă. După dezastrul suferit de armata otomană, guvernul 
veneţian a trimis toate vasele din Arhipelag să păzească Strâmtorile ca 
nici un refugiat turc să nu treacă în Europa71

. Aidoma tuturor căpitanilor 
de ambarcaţiuni veneţiene, Giovanni Comaro, comandantul unei galere, 
s-a conformat ordinului primit la 3 septembrie 1402, dar la faţa locului a 
constatat cu uimire că aliaţii genovezi îi lăsau pe fugari să treacă. Despre 
faptele acestor defectori a întocmit o dare de seamă, adresată superiorilor 
săi. Ar fi fost de dorit - considera raportorul printre altele - prezenţa în 
aceste împrejurări tulburi a „căpitanului Golfului", adică a comandantul 
forţelor navale veneţiene din Marea Adriatică, ca „să-i împiedice pe 
genovezi să profite de aceste dezordini". Potrivit aceluiaşi participant la 
evenimente, Timur Lenk i-ar fi cerut împăratului din Constantinopol să-i 
cedeze „Gallipoli şi o parte a Greciei", să-i trimită ambasadori împreună 
cu 20 de vase la Trapezunt, unde se afla atunci, şi să-i plătească tribut. 
Manuel era derutat şi nu ştia ce să facă72 • Se zvonea că biruitorul de la 
Ankara avea de gând să treacă în „Grecia". Dacă lucll.J.rile se vor petrece 
astfel, atunci totul va fi pierdut, rezona cuprins de teamă Giovanni 
Comaro73

. 

69 Vezi mai sus capitolul introductiv al acestui studiu. 
70 Podestâ-ul Perei, Janoto Lemellini, a fost iniţîatorul principal al alianţei cu Timur, pe 
care l-a vizitat împreună cu ambasadorii Bizanţului în răsăritul Anatoliei; el a fost cel 
care a arborat împreună cu concitadinii săi pe zidurile aşezării de la Cornul de Aur 
steagul timurid în locul celui otoman (Stella/Muratori, col. 1194 urm; Matschke, 
Schlacht, p. 44) şi foarte probabil tot el a făcut mişcarea inversă când conjunctura s-a 
schimbat; compatrioţii lui din Chios s-au supus şi ei emirului învingător şi au acţionat se 
pare în serviciul noului lor suzeran împotriva inamicilor acestuia, otomani şi mameluci 
(Matschke, Schlacht, p. 43). 
71 Administraţia veneţiană din Creta a interzis şi ea formal în 1403 patronilor de vase să-i 
transbordeze pe turci (Thiriet, Regestes, II, p. 18); veneţianul Zanachi Comaro a fost 
judecat în martie 1403 pentru că a încălcat această interdict (Iorga, Notes, I, p. 134); vezi 
în general despre această chestiune Heyd, Histoire, II, p. 267. 
72 În februarie sau martie 1403, împăratul bizantin i-a solicitat pe veneţieni să trimită 
vase, aşa cum au făcut şi genovezii, ne Timer-bei transeat strictum (Iorga, Notes, I, 
f:· 132). 

3 Monferatou, Energia, p. 65-66. 
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Ruy Gonzales de Clavijo, ambasadorul Spaniei la Timur Lenk în 
1404, a confirmat şi a completat aceste informaţii din altă perspectivă: 
gurhanul era mânios pe împăratul bizantin şi pe genovezi pentru că le-au 
îngăduit turcilor să scape peste Dardanele, încălcând astfel convenţia pe 
care o aveau cu el74

. 

Că nu a fost vorba de un episod trecător, generat, eventual, de 
binecunoscuta cupiditate a negustorilor liguri, ci de o politică consecventă 
de prietenie şi conlucrare cu otomanii reiese din relatarea unei întâmplări, 
în care a fost implicat trimisului regelui spaniol: o furtună a făcut ca vasul 
genovez pe care se afla ambarcat pentru a ajunge la Trapezunt să eşueze 
pe coasta Asiei Mici. Pentru a înşela vigilenţa autorităţilor otomane, de 
Clavijo şi suita sa s-au dat drept genovezi din Pera. Tertipul a fost 
salvator: turcii i-au dus nu departe de Bosfor în portul, tot genovez, 
Kirpen, unde se afla la ancoră un vas sub acelaşi pavilion75

• Galera 
genoveză, la bordul căreia a străbătut o parte din drumul spre patrie în 
1405, a făcut escală la Gallipoli şi a încărcat baloturi de bumbac76

. 

Edificatoare pentru această apropiere a fost şi angrenarea genovezilor în 
ridicarea unei construcţii otomane cu destinaţie strategică: cândva după 
1402, probabil în anul 1409, Soliman Celebi l-a angajat pe corsarul 
genovez Salagruso di Negro să-i construiască o fortăreaţă, numită apoi 
Emir Siileyman Burkozi, în faţa portului Gallipoli pe malul asiatic la 
L k

.77 ampsa 1 . 

Prin aceste dovezi de ataşament atât de timpurii, de categorice şi 
de notorii ale genovezilor faţă de cauza sultanului Soliman, care promitea 
să fie restauratorul imperiului, negustorii liguri s-au situat pe poziţii 

adverse faţă de rivalii veneţieni. Divergenţele s-au transformat în conflict 
deschis în anul următor, când galere genoveze, aflate sub comanda 
mareşalului Boucicaut, au atacat în noiembrie 1403 vase veneţiene la 

74 „ <. „ > the Emperor of Constantinopleand and the Genoese of Pera in place of holding 
to the pact that they made with Timur, had allowed the Turkish troops that where in 
Europe to pass over [across the Dardanelles] into Asia Minor, and after the battle had 
aided these same Turks in their flight from Angora to retum safety to European Turkey, 
the Greeks carrying them across in their ships. lt was indeed for this treachery, as he 
deemed it, that Timur was et enmity with the Greeks, and ever afterwards treated the 
Christian folk throughout bis dominions with much severity" (Clavijo/Le Strange, p. 
136). 
75 Clavijo/Le Strange, p. 78. 
76 Ibidem, p. 337. 
77 Ducas/Grecu, p. 122-123; inalc1k, Gelibolu, p. 984; Pienaru, Marea Neagră, p. 83. 
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Alexandria, prilej cu care nepotul mareşalului a fost luat prizonier, iar ca 
măsuri de retorsiune genovezii din Pera au arestat veneţieni78 • La sfârşitul 
anului s-a instalat starea de război propriu-zisă, după cum a constatat de 
visu Ruy Gonzales de Clavijo: după de a trecut prin Bosfor, corabia 
comandată de genovezul Niccolo Socato, pe care se afla, a ajuns în portul 
Finogia pe o mică insulă a genovezilor. Aici fuseseră trimise două galere 
înarmate din Pera pentru a intercepta vasele veneţiene care reveneau cu 
marfă de la Tana, ale căror echi~aje nu aflaseră că între cele două 
republici izbucnise din nou războiul 9

. 

Comportamentul genovezilor faţă de refugiaţii otomani a fost 
explicat de unii istorici în felul următor: victoria lui Timur asupra lui 
Baiazid a fost percepută de coloniştii liguri ca triumf al veneţienilor, 

fiindcă aceştia din urmă profitaseră, într-adevăr, substanţial de beneficii 
din patrimoniul Înaltei Porţi80 . Explicaţia este neîndoielnic corectă în sine, 
numai că sprijinul acordat de genovezi turcilor în împrejurările atât de 
dificile pentru ei în a doua jumătate a anului 1401 se cuvine înţeles ca un 
episod al solidarizării structurale între puterea maritimă italiană şi cea 
continentală în secolul care a precedat căderea Constantinopolului. 

Musa şi asediul Constantinopolului (1411) 
Este de la sine înţeles că Soliman Celebi nu a avut doar probleme 

de ordin extern, ci şi de natură internă, furnizate în primul rând de 
competiţia cu alţi prinţi otomani pentru refacerea unităţii imperiului, 
respectiv pentru ocuparea demnităţii supreme în acest organism statal. 

La începutul anului 1406, luptele intestine păreau să-i dea câştig 
de cauză, deoarece forţele otomane din Rumelia, peste care comanda, nu 
avuseseră pierderi atât de însemnate ca cele din Anatolia, susţinătoare ale 
rivalilor săi. El a lansat o puternică ofensivă în Asia Mică împotriva 
fratelui său, Mehmed Celebi, care, după ce se înstăpânise peste Brusa şi 
Ankara, a fost nevoit să le părăsească şi să se refugieze în părţile central
răsăritene ale Anatoliei. În localitatea Cemale din această regiune s-au 
întâlnit şi s-au coalizat otomanul Mehmed şi karamanidul Mehmed II 
împotriva invadatorului venit din Europa. Pentru a crea o diversiune, ei 
l-au trimis cu o corabie a lui Miibarizeddin din Sinope în Europa pe Musa 
Celebi, unde putea conta pe sprijinul lui Mircea cel Bătrân. S-a presupus 

78 Clavijo/Le Strange, p. 78. 
79 Clavijo/Le Strange, p. 94, 96, 11 O. 
80 Pistarino, Chio, p. 53 urm.; Werner, Geburt, p. 240; vezi Matschke, Schlacht, p. 42. 

578 



cu îndreptăţire că între întâlnirea de la Severin dintre Sigismund şi Mircea 
din 140681 şi cea de la Cemale între cei doi principi turci omonimi există 
o legătură strânsă82 . 

Experienţele acumulate în ultimul deceniu al secolului XIV, când a 
avut de suferit masiv de pe urma agresivităţii unui stat otoman puternic, 
unitar şi centralizat, cum a fost în timpul domniei lui Baiazid I, a făcut ca 
Ţara Românească să devină în primele două decenii ale veacului următor 
una dintre forţele cele mai activ angajate împotriva procesului de 
restauraţie a puterii turceşti în vechea sa structură. Mircea cel Bătrân, 
principalul promotor al acestei politici, manifestată mai ales prin 
încurajarea disidenţilor, a fost susţinut în acest efort doar intermitent de 
suzeranul său, Sigismund de Luxemburg, absorbit fie de conflictele cu 
opoziţia internă, fie dedicat rezolvării marilor probleme europene, cum a 
fost „schisma occidentală" la Conciliul de la Konstanz în anii 1414-
141883. 

Nu este de mirare că între voievodul muntean, care îşi întinsese 
autoritate în Dobrogea după dispariţia lui Ivanco, şi împăratul Bizanţului, 
redevenit posesor prin tratatul cu Soliman din 1403 a litoralului vest
pontic, s-a iscat un litigiu teritorial. Conflictul s-a materializat prin 
susţinerea unor candidaţi diferiţi la tronul imperiului otoman: Manuel II 
pe Soliman, Mircea pe Musa84

. 

81 Deşi nu s-a păstrat mici o mărturie despre conţinutul tratativelor, este de presupus că 
ele au vizat reglementarea raporturilor bilaterale, context în care a fost realizată şi 

împăcarea voievodului muntean cu Ştefan Lazarevici, despotul Serbiei, în vederea 
pregătirii ofensivei împotriva sultanului din Rumelia, Soliman Celebi. Regele Ungariei a 
luat în acest scop măsuri de creştere a capacităţii de luptă a banatului de Timişoara iar 
Mircea a restabilit în acelaşi an relaţiile cu opoziţia anatoliană prin intermediul vechiului 
său prieten, principele de Sinope-Kastamonu, Isfendiar-oghlu Milbarizeddin 
(Alexandrescu-Dersca, Relations, p. 113-125; Papacostea, Valachie. p. 27 urm.; Gemi!, 
Românii, p. 89). 
82 Gemil, Românii, p. 89. 
83 În 1408, Sigismund de Luxemburg s-a adresat veneţienilor cu cererea de a-i da câteva 
„vase mari" ca să-i transporte trupele a licostomo contra Galipolim (MHSM, V, p. 137-
138; vezi Iorga, Studii, p. 71; Băumer, Entwicklung, p. 24; Cihodaru, Alexandru cel Bun, 
p. 244); solicitarea a rămas fără urmări, ca şi întreaga acţiunea antiotomană a regelui 
Ungariei; Veneţia s-a arătat dispusă în 1412 să sprijine cruciada preconizată de 
Sigismund de Luxemburg, ca în 1396 şi 1325, dacă participarea trupelor de uscat va fi 
efectivă (Cieskowski, Fontes, p. 24-25; Thiriet, Regestes, I, p. 232; Papacostea, Genes, 
r.· 30-31). 

4 Papacostea, Valachie, p. 27; Pienaru, Marea N~agră, p. 79. 
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Potrivit cronicarilor otomani Sadeddin şi Neşri, Musa a sosit abia 
în 1409 în Ţara Românească la invitaţia domnului muntean, interesat să 
atenueze cu ajutorul musafirului de peste mare presiunea acângiilor85

. 

Între intenţia lui Mehmed Celebi de a-l trimite pe fratele său în Rumelia şi 
politica voievodului din Argeş faţă de acelaşi personaj este o discrepanţă 
considerabilă. În cazul reuşitei întreprinderii, Musa urma să guverneze 
Peninsula Balcanică în numele fratelui său rămas în Anatolia86

. Mircea cel 
Bătrân a dorit să imprime acţiunii lui Musa caracterul unui război de 
secesiune şi de succesiune, menit să-l instaleze pe viitorul său ginere 
sultan de sine stătător în lumea balcanică87 • 

Primit cu fast deosebit în Ţara Românească, care a devenit baza de 
lansare a acţiunii sale la sud de Dunăre, prinţul venit din Anatolia a găsit 
un teren optim pentru acţiunea sa în Peninsula Balcanică. Invazia lui 
Timur Lenk în Asia Mică provocase un exod masiv de populaţie în 
ţinuturile de dincoace de Strâmtori. Aceşti refugiaţi, scăpaţi doar cu viaţa, 
nu au găsit însă în ţinuturile balcanice nici locuri unde să se aşeze, nici 
rosturi în armată care să le asigure traiul88

. Nemulţumiţi erau şi vechii 
locuitori, creştini şi musulmani, apăsaţi deopotrivă de dările excesive prin 
care autorităţile otomane încercau să compenseze veniturile obţinute 

odinioară din prăzile de război. Acelaşi sentiment era împărtăşit şi de 
pătura militară rumeliotă faţă de Soliman, a cărui politică externă era 
considerată excesiv de pasivă şi de concesivă. Rumelia otomană, născută 
prin gihad şi· pentru gihad nu putea să renunţe la această funcţie 

primordială89 . Aşa se explică de ce în jurul lui Musa s-au strâns în scurt 
timp numeroşi partizani, musulmani şi creştini ortodocşi90 . 

85 Mai explicit este Neşri: „Ghiaurul din Ţara Românească slăbind foarte mult din 
pricina acângiilor din Rumelia şi nemaiavând linişte, beii lui s-au gândit să trimită un om 
cu o scrisoare la Isfendiar şi să ceară de la el pe Musa Celebi, pentru ca, luându-l şi 

aducându-l, să-i dea acestuia pe fiica sa şi să-l facă pe Musa bei în Ţara Românească şi, 
în felul acesta, să scape din mâinile musulmanilor" (Gemi!, Românii, p. 91 ). 
86 Ibidem, p. 91-92. 
87 Panaitescu, Mircea cel Bătrân, p. 313; Gemi!, Românii, p. 92. 
88 Ducas/Grecu, p. 176, constata că „e astăzi mult mai mult popor turc de la strâmtoarea 
de lângă Gallipoli şi până la Istru, decât acela care locuieşte în părţile Anatoliei"; Gemil, 
Românii, p. 92. 
89 Wittek, Defaite, p. 19-22; Gemi!, Românii, p. 92. 
9° Cronicarii otomani Orugi, Aşâkpaş«zade şi câţiva anonimi depun împreună cu 
bizantinul Laonic Chalcocondil mărturie în acest sens (Giese, Chroniken, I, p. 48; 
Chalkokondil/Grecu, p.114; Gemil, Românii, p. 92). 
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Având ca sprijin un însemnat corp de oaste românească, condus de 
Dan, fiul sau nepotul domnului, Musa Celebi a trecut Dunărea pe la 
Silistra. La 13 februarie 141 O, forţele sale - între care se găseau şi 

contingentele sârbeşti comandate de despotul Ştefan Lazarevic - a obţinut 
o victorie categorică asupra beilerbeiului Rumeliei, fapt care i-a deschis 
porţile capitalei Adrianopol. Alarmat, Soliman a revenit în grabă cu 
ajutorul aliaţilor săi bizantini în Europa. În lupta de la Kosmidion de 
lângă Constantinopol, Soliman, care comanda o armată de profesionişti, a 
înfrânt la 15 iunie 1410 după trădarea sârbilor oastea de strânsură a 
rivalului său. Împreună cu Dan şi cu ostaşii rămaşi fideli, Musa s-a 
refugiat lângă Ţara Românească, unde a primit din nou sprijin din partea 
lui Mircea cel Bătrân91 • 

Cu acest nou ajutor al domnului muntean, Musa a trecut la 
ofensivă şi la 17 februarie 1411 s-a înscăunat la Adrianopol. Luat prin 
surprindere, Soliman a încercat să se refugieze la Constantinopol, dar pe 
drum a fost prins şi ucis. Politica otomană a lui Mircea cel Bătrân şi-a 
arătat, astfel,· roadele: aşezat ferm pe tronul Rumeliei, protejatul său era 
suficient de puternic pentru a se opune forţelor unificatoarea din Anatolia, 
condiţie care menţinea divizarea imperiului otoman şi, în consecinţă, 
slăbiciunea sa, atât de convenabilă Ţării Româneşti. Reuşita acţiune a lui 
Musa a anulat, de fapt, rezultatele campaniei de unificare a lui Soliman în 
Anatolia. Izolată de baza anatoliană, unde îşi avea rădăcinile şi de unde îşi 
primenea energia, stăpânirea turcă în Balcani era condamnată la pieire, 
după cum, fără aportul de forţe al Rumeliei, puterea otomană din Asia 
Mică ar fi pierdut statul hegemonic în raport cu celelalte beilicuri şi s-ar fi 
măcinat în inevitabile rivalităţi cu aceste principate92

. 

În timpul luptelor de succesiune între prinţii otomani, veneţienii 
i-au încurajat pe bizantini să ocupe cetatea Gallipoli93

. În 1411, guvernul 
republicii a propus împăratului bizantin să ocupe cetatea stăpânită de 
Soliman ca să nu cadă „în mâini străine"94 . Cu siguranţă acest context 
politic a generat în acelaşi an un acord prin care Musa se angaja să 
respecte libera circulaţie a vaselor sub pavilionul Serenissimei prin 
Strâmtori95

. 

91 Panaitescu, Mircea cel Bătrân, p. 194; Gemi!, Românii, p. 93. 
92 Gemi!, Românii, p. 93. 
93 Thiriet, Regestes, I, p. 98. 
94 Iorga, Notes, l, p. 191. 
95 inalc1k, Gelibolu, p. 984; inalc1k, History, p. 194. 
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Potrivit unei surse arabe, Musa Celebi, a încercat în 1411 să 

cucerească Constantinopolul cu sprijinul lui Mircea cel Bătrân96 . Cu acest 
prilej au avut loc lupte dure între bizanzini şi turcii săi97 • 

În replică, basileul l-a susţinut Mehmed Celebi. El a traversat în 
1413 Strâmtorile în dreptul Constantinopolului cu ambarcaţiunile puse la 
dispoziţie de Manuel II şi în curând l-a înfrânt pe Musa Celebi „în părţile 
dinspre Marea Neagră". Conform înţelegerii, Mehmed I i-a cedat 
împăratului bizantin „cetăţile de la Marea Neagră şi localităţile şi cetăţile 
dinspre Tesalia şi toate câte sunt pe ţărmul Propontidei"98

. 

Îndată după dispariţia lui Soliman Celebi, Mehmed a reocupat 
vechea capitală, Brusa, şi s-a proclamat suveran. Conflictul între cei doi 
descendenţi ai lui Baiazid, anume între sultanul Anatoliei, Mehmed, şi cel 
al Rumeliei, Musa, de al cărui deznodământ atârna soarta imperiului, era 
inevitabil. Cel dintâi era susţinut de aristocraţia militară pe când cel de al 
doilea se bucura de sprijinul larg al maselor populare, care îl aduseseră la 
putere. El a promovat „oameni de rând" în funcţii de conducere, precum 
şeihul Bedreddin Mahmud, numit kadiasker. După o primă încercare 
eşuată în iulie 1412, Mehmed l-a biruit pe Musa în lupta de la Ceamurlu 
de lângă Sofia la 5 iulie 1413. Învinsul fugar a fost prins şi sugrumat99

. 

Rezultatul bătăliei de la Ceamurlu din 5 iulie 1413 a fost decis în 
mare măsură de un factor extern: pericolul, devenit din anul precedent 
acut, al cruciadei. Aşa cum lumea creştină a trăit cu spaima „pericolului 
turcesc", tot aşa comunitatea turco-musulmană a resimţit profund 
ameninţarea cruciadelor în evul mediu şi chiar în epoca modernă. 
Mentalul colectiv impregnat de acest sentiment a fasonat şi într-o tabără şi 
în cealaltă politica statală a celor angajaţi în „războaie sfinte"100

• 

96 Pienaru, Marea Neagră, p. 72. 
97 Ducas/Grecu, p. 127 urm.; Chalcocondil/Dark6, p.165; Iorga, Geschichte, I, p. 354-
355; Gautier, Recit, p. 101. 
98 Ducas/Grecu, p. 132-133; Pienaru, Marea Neagră, p. 80. 
99 Conform spuselor lui Laonic Chalcocondil, Musa a căutat încă o dată scăpare la 
domnul muntean: „Musa, văzând că este părăsit, a fugit către ţara Românească" 

(Chalcocondil/Grecu, p.120; Gemi!, Românii, p. 94). 
100 Gemi!, Românii, p. 94. 
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THE RELATIONS BETWEEN THE ECUMENICAL 
PATRIARCHATE OF CONSTANTINOPLE AND 
VENICE IN A VENETIAN DOCUMENT OF 1480 

ALEXANDRU SIMON 

The l 51
h century history of much debated Church union, of its 

acceptance and rejection, is also largely that of the Later Crusades. The 
same is true in regard to the relations between Venice and the Byzantine, 
as well as, in parallel or namely later, Ottoman institutions. The 
connection grew stronger after 1453. The apparent paradox is easily 
explained by the Christian terms under which the lands lost to the Turk 
had to be recovered or by terms under which peace had to be made and 
upheld with the sultan. The terms were made particularly clear, in Venice 
and Constantinople (Istanbul), during and after the Venetian-Ottoman war 
of 1463-79. 1 The Republic's response to patriarch Maximos (Maximus) 
Manasses' (1476-81) letter, from late 1479 or maybe early 1480, is an 
eloquent example of these terms. The previously neglected or unused 
information, from spring 1480, comes from the State Archives of Venice 
and regards the relations between Venice and the Ecumenical Patriarchate 
of Constantinople, after the fall of Byzantium, more precisely the 
relations between them after the Venetian-Ottoman war of 1463-79. The 
newfound information was extracted from the Venetian Senate's 
instructions in view of the post-war, post-peace to be accurate, 
negotiations with the Porte.2 

1 Deno E. Geanakopolos, Byzantine East and Latin West: Two Worlds of Christendom in 
Middle Ages and Renaissance. Studies in Ecclesiastical and Cultural History (Oxford, 
1966), 89; Kenneth M. Setton, The Papacy and Levant (1204-157 /), II, The Fifteenth 
Century (=Memoirs of the American Philosophical Society, 117) (Philadelphia, 1978), 
265-6; Marie-Helene Blanchet, 'La question de l'union des eglises (13°-15° siecle). 
Historiographie et perspectives', Revue des Etudes Byzantines, LXI (2003), 5-48. 
2 State Archive of Venice (henceforth ASVe), Senato--Secreta. Deliberazioni, 1479-80, 
reg. 29, fol. 92v; Ludwig Pastor (ed.), Acta inedita historiam pontificium romanorum 
praesertim saec. XV, XVI, XVII i/lustrantia (Freiburg, 1904), no. 188, 285 (1464); Jan 
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The Stakes, Aims and Costs of Venetian-Ottoman Warfare 
In 1463, Venice entered a sixteen year long conflict with the 

,Ottomans, which deprived the Republic of at least 60 % of her yearly 
budget. The Ottoman successes in the Aegean, in Morea, in particular, or 
Wallachia (1458-62), the growing commercial uncertainty in Ottoman
Venetian relations or, to a lesser degree, Pius' II crusader calls had forced 
her into the war. Venice thus sought peace with the Porte since the first 
years of war (1465-7). Asides the initial enthusiasm of some, her main 
realistic aim had been a more advantageous treaty with Mehmed II. The 
Ottoman commercial and politica! deal she, like rival Genoa, had received 
in 1454, had ceased to be useful. From Venice's point of view, the deal 
had proven itself utterly useless after the Ottoman capture of Argos that 
had led the Senate to declare war on the Empire (1463).3 

In January 1479, end was put to a war during which major military 
action had been restricted to only some six (1463-5, 1470-1, 1478) out of 
sixteen years of official warfare. The peace treaty, concluded after the fall 
of Scutari (1478), was a hard setback for the Republic. Still it was not the 
disaster she had feared in the early 1470' after the fall of Negroponte and 
Uzun Hassan's defeat. Though she had to officially renounce the rights to 
all territories lost during the war, Venice was still to pay 100000 ducats 
for caused damages and 10000 ducats a year (1 % of her budget) for 
trading rights in the empire (a tenth of what had previously been asked 
from her previously). However, there were aspects on which the Republic 
did not want to give up.4 Perhaps the most visible, if not the most 

Fijalek, Wladyslaw Semkowicz (eds.), Codex diplomaticus ecclesiae Cathedrdlis necnon 
dioeceseos Vilnensis, 1/2, 1468-1501(Krakow,1932), no. 319, 377 (1481). 
3 For instance: ASVe, Senato-Secreta. Deliberazioni, 1460--3 [M(ore) V(eneto=l464], 
reg. 21, foi. 195' (22 November 1463); [Domenico Malipiero], Annali veneti dall'anno 
1457 al 1500 de/ Senatore Domenico Malipiero, ordinati e abbreviati dai senatore 
Francesco longo [=Archivio Storico Italiano, VII, 1 (1843)] (edited by Agostino 
Sagredo) (Florence, 1843), 67-8, 99-100, 107, 194; Freddy Thiriet, De/iberations des 
assemblees venitiennes concernant la Romanie, II, 1364-1463 (Paris and The Hague, 
1971), nos. 1593-1643, 228-42; Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, IV 
(Venice, 1973 3), Appendix, no. 12, 399-400. 
4 E. g. Enrico Comet, le guerre dei Veneti nel/'Asia, 1470-1474. Documenti cavati 
dal/'Archivio ai Frari in Venezia (Vienna, 1856), nos. 27-8, 38-9, no. 85, 105-6; Franz 
Miklosich, Joseph Muller, Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, III, 
Acta et diplomata Graeca res Graecism Odalisque illustrantia e tabularise Abconitano 
Florentino Melitensi Taurinensi Veneto Vindobonensi (Vienna, 1865), no. [III-]7, 290; 
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important, of them concerned Church matters. Venice was not known for 
a conciliant attitude towards Greek rite Christians, on institutional levei 
namely, as the Republic had control, once again, over its 1204 creation: 
the Latin Patriarchate of Constantinople. The alternative to the 
Ecumenica} ('schismatic') Patriarchate, this structure had developed into 
an alternative to Rome itself. In the mid 1470', this development had 
killed off, at least for two decades, any hopes of Church union in 
Lithuania. For politica} reasons especially, it had caused resent in the 
Catholic Hungary and probably also in the Orthodox Moldavia (1476). 
Given these events too, Venice was a bitter enemy of the Ecumenica} 
Patriarchate. 5 

lt is thus noteworthy in this respect too that, unlike the Venetian
Ottoman treaty of 1454, the treaty of 1479 had no provisions regarding 
the fate of the Greek rite Christians under Venetian authority. This 
absence of such a significant clause applies to all preserved copies of the 
peace treaty. lts consequences were twofold: on one hand, the way was 
open for an official address to the Republic from the Ecumenica} 
Patriarchate on the matter; on the other, the path was free for the Trapd 
rrt vwv 'PwµarEvwv, a quite strange and elliptic formula that supported 
and incited Venetian persecutions. Such facts only increased the 
Ecumenica} Patriarchate's miscontent.6 

nos. 11-2, 293-8; see Momcilo Spremic, 'I tributi veneziani ne! Levante ne! XV secolo', 
Studi Veneziani, XIII (1971), 221-52 (with further information on these matters). 
5 E. g. Robert L. Wolff, 'Politics in the Latin Patriarchate ofConstantinople, 1204-1261 ', 
Dumbarton Oaks Papers, VIII (1954), 227-303; Thiriet, Peter Wirth, 'La politique 
religieuse de Venise a Negreponte a la fin du XIV0 siecle', Byzantinische Zeitschrift, 
LVI (1963), 297-303; Dan Ioan Mureşan, 'Bessarion, patriarche uniate de 
Constantinople, et l'Eglise de rite grec du royaume de Hongrie (1463-1472)', in Tudor 
Sălăgean, Alexandru Simon (eds.), Matthias Corvinus and his Time (Cluj-Napoca/ 
Kolotswirl Klausenburg, 23'd-26'h of October 2008) (Cluj-Napoca, 2008), 161-3 
(abridged version). 
6 See Miklosich, Milller, Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, V, Acta 
et diplomata monasteriorum et Ecclesiarum Orientis collecta (Vienna, 1887), no. [XI-] 
13, 283 (note 2); the original of the 1454 treaty, extensively discussed and edited by 
Thiriet (in this respect, see also Miklosich, Muller, Acta et diplomata Graeca medii aevi 
sacra et profana, III, no. 7, 290), in ASVe, Senato--Secreta. Deliberazioni, 1453-9, reg 
20, fols. 3v-4v (15 January 1453 MV=l454). Whether the absence ofany clear reference 
to the ecclesiastical question in the 1479 treaty was a Venetian or an Ottoman diplomatic 
blunder, is hard to say. Probably, due to its importance and to the experience of the 
negotiators, the subject was intentionally left out ofthe explicit text ofthe treaty. 
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I. The Christian Context of Patriarch Maximos Manasses' 
Venetian Letter. The peace of 1479 sealed the long overdue Ottoman 
victory. It should have brought a significant change to Venice's Greek 
perspective. At least, this was what patriarch Maximos hoped for when he 
wrote to Venice. He counted, very likely, on the support ofthe sultan. His 
main aim was the Venetian acknowledgement of his authority over the 
Greek rite Christians in Venetian lands. Maximos' aim suited the sultan's 
efforts to control Venice's Aegean and Levantine politics. The odds 
seemed favourable. The Venetian-Ottoman treaty had sealed a rather 
unique form of Otto man-Venetian partnership, under the sultan' s 
overhand, combining Venetian commercial and colonial anxiety with 
Ottoman military and administrative superiority.7 The patriarch's letter, 
made possible by these terms, basically glorified Ottoman tolerance and 
condemned Catholic persecution. It was a call for a clear improvement, in 
the favour of the Ecumenical Patriarchate, of the institutional relations 
between Latin political and Greek ecclesiastical structures. The patriarch 
even made use ofthe Armenians for his, altogether, bold aims. 

'Ei oli b µqaţ; xat' lxp).6rar0ţ; alnJEvTjţ; hbaţ; TrlOTEWţ; wv, 
ro~ XptOTtavo~ xat' Travraţ; â<p(rpt v Etţ; njv €).Eu-r'JEp(av rix; 
ljJvwµT}ţ; xm' TrlOTEWţ; Travraţ;, xat' Triruut µa1'wv, Wţ; €v rii 
µqd).TJ 8).ax(a Btdfwrat r~ ApµEv(oUţ; iva bTr1'o&ffo~ 

/ / \ "1 C/ / _o. - t"" \ TrOl T}O"WCTl, rpa<paţ; xat OTEl/L<Xţ; wpt UE, voµov v EOU El vat TO 

âfJtaOTov, xm' xarbauucv r6v ExEtUE &wrµ6v' 

He wrote on the recent persecution [i. e. 1479] of the Armenians 
in Great Walachia. Due to Byzantine traditional designations, by this, he 
probably meant Transalpine Wallachia. Another Walachia, i. e. 
Moldavia, could have well been a more convincing argument for the 
Republic.8 

7 ASVe, Senato--Secreta. Deliberazioni, reg. 29, fols. 10•, 21' (20 April and 12 June 
1479); [Malipiero], Annali veneti dall'anno 1457 al 1500, 197; Miklosich, Muller, Acta 
et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, V, no. [XI-]13, 281-5 (the letter bears 
no date in its preserved copy); Cronaca di Anonimo Veronese, 1446-1488 (edited by 
Giovanni Soranzo) (Venice, 1915), 320; Vitalien Laurent, 'Les prerniers patriarches de 
Constantinople sous la dornination turque, 1454-1476', Revue des Etudes Byzantines, 
XXVI (1968), 263; Speros Vryonis Jr., 'The Byzantine Patriarchate and Turkish Islam', 
Byzantinoslavica, LVII ( 1996), 89-90. 
8 Miklosich, Muller, Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, V, no. [XI
] 13, 284 (the cited fragment). Byzantine terminology and interpretation: Victor Spinei, 
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According to data from the early 1500', in 1473 the Jews too had 
been persecuted in Moldavia. This had caused Mehmed's anger and led to 
war with Stephen the Great, until 1478-9, one of Venice's favourites, as 
well as her and the papacy's athlete. In 1476, however, during the 
sultan's Moldavian campaign, Mehmed was surprised by the number of 
local Annenians fighting against him. Still, in 1479, according to 
Maximos, he had promptly reacted and put an end to the persecution of 
the Annenians in Great Walachia, whose ruler had immediately obeyed 
him. In late 1479, her ruler, Basarab IV, if we identify Great Walachia 
with Transalpine Wallachia, and the Ottomans had attacked Hungary, 
attack for which king Matthias Corvinus, on bad terms with Venice for 
severa} years, had blamed, as instigators, the Republic and emperor 
Frederic III. 9 

Maximos asked Venice for tolerance and for the 
acknowledgement of his authority over the Greeks (the Greek rite 
Christians) in her lands. It was a lot to ask of Veni ce, but there had never 
been a better time to do so for the Ecumenica} Patriarchate, not even in 
the days of the last Byzantine emperors, in particular from Manuel II to 
Constantine XI Palaeologus. A success would have made Maximos' 
position in Istanbul and in the empire very strong. During those decades, 
patriarchs very quickly lost their thrones due to the changing politica} 
nature of the sultan and (namely) to Orthodox intrigues and pressure 
groups, the strongest amongst these groups being the Serbian one around 
Mara Brankovic, the still influential widow of Murad II. 10 The Latin 

'La signification des ethnonyrnes des Daces et des Getes dans Ies sources byzantines des 
x•-xv• siecles', Etudes Byzantines et Post-Byzantines, II (1991), 128-9; Petre Ş. 
Năsturel, 'L'attitude du Patriarcat oecumenique envers Ies Armeniens des Pays 
Roumains (fin XIV0-debut XVl0 siecle)', in L 'Armenie et Byzance. Histoire et cu/ture 
(=Byzantina Sorbonnensia, XII) (Paris, 1996), 149-50 (in particular). 
9 ASVe, Senato-Secreta. Deliberazioni, 1475-6, reg. 27, foi. 111' (23 November 1476); 
[Giovanni Maria Angiolello], Historia Turchesca (edited by I[oan] Ursu) (Bucharest, 
1910), 88; Mayer J. Halevy, 'Les guerres de Etienne le Grand et d'Uzun Hassan d'apres 
la Chronique de la Turquie du candiote Elie Capsali (1520)', Studia et Acta Orienta/ia, I 
( 1957), 190-2; Simon, 'The Limits of the Moldavian Crusade (14 74, 1484) ', Annuario 
del/ 'Jstituto Romelio di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, IX, 9 (2007), 273-326. 
10 Georg Martin Thomas, 'Eine griechische Originalurkunde zur Geschichte der 
anatolischen Kirche. Schreiben des Griechischen Patriarchen Maximos von 
Constantinopel an den Dogen Giovanni Mocenigo von Venedig, Januar 1480', 
Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phi/osophisch-historische 
Klasse, VII (1853), 148; Miklosich, Muller, Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra 
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context too seemed to favour Maximos. Latin patriarch, Girolamo Lando, 
had lost favour both in Venice and in Rome. Relations between Rome and 
Venice were tense, though, for a short while, a formal alliance was 
reached between them. In 1480, Poland, namely, and Hungary, the main 
Latin kingdoms with Greek subjects, leaned towards Istanbul. Krakow 
had already worked together with the Turk in Kyvian Orthodox affairs 
(1467). Buda's relation to Rome was more strained than before. Matthias 
wanted to use his success of 14 79 over the invading Ottoman army not by 
an offensive, but by concluding a favourable agreement with the sultan. In 
early 1480, Matthias and Mehmed II officially called each other blood
relatives (on alleged 'Wallachian grounds'). A few months later, as m 
most cases, Matthias attacked the sultan. 11 

II. The Response of the Venetian Senate on the Eve of the 
Ottoman Attack on Otranto. In early 1480, the Ottomans made ready to 
attack Rhodes and Otranto. Except for Venice, nobody else knew the 
exact target of the attack. She had been informed by the sultan and had no 
(immediate) problem with the targets. Ferdinand of Aragon and the 
Hospitallers were her Italian and Aegean enemies. However, Venice 
could not afford to openly support the Turk. In late April, Venice 
responded to the received Ottoman messages and instructed her 
representatives in Istanbul to assure the Porte of her loyalty and support. 
Venice wanted to recover some of her financial losses and some of her 
lost territories, in particular the island of Zante. 12 Venice had every reason 

et profana, III, no. 7, 290; Elisabeth Zachariadou, 'Les notables laics et le Patriarcat 
cecumenique apres la chute de Constantinople', Turcica. Revue d'etudes turques, 30 
(1998), 119-34. 
11 ASVe, Senato--Secreta. Deliberazioni, reg. 29, fols. 32'-v, 102'-103v (23 August 1479, 
17 and 25 May 1480); Nicolae Iorga, Notes et extraits pour servir a /'histoire des 
croisades au XV" siecle, V, 1476-1500 (Bucbarest, 1916), no. 73, 53 (1479); Oskar 
Halecki, Sixte IV et la Chretiente orientale, în Melanges Eugene Tisserant, Il/l, Orient 
chretien (Vatican City, 1964), 260-3; Mureşan, 'La place de Girolamo Lando, patricien 
venetien et titulaire du Patriarcat de Constantinople (1474-1497), dans la politique 
orientale de l'Eglise de Rome', Annuario dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca 
Umanistica di Venezia, VIII, 8 (2006), 153-258. 
12 E. g. ASVe, Senato--Secreta. Deliberazioni, reg. 29, fols. 3', 32', 99r·v, 115', 117" 
(March 16, August 23, 1479; May 15, July 15, 1480); R[iccardo] Predelli (ed.}, I libri 
commemoriali delia Repubblica di Venezia. Regesti, V (Venice, 1901), no. XVI-159, 
236, no. 179, 241, no. 205, 248; Lajos de Thall6czy, 'Frammenti relativi alia storia dei 
paesi situati all' Adria', Archaeografo Triestino, 3rd Series, VII, 1 (1913), 49-54. 
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to strengthen the sultan's goodwill. An attack to the authority of the 
Ecumenical Patriarchate, grown into the Orthodox arm of the sultan, 
would have not been recommendable. Politely however, Venice did the 
opposite, in one of the final paragraphs of the senate's instructions (2ih of 
April) for her recently commissioned (101

h of April) ambassador in 
Constantinople, Nicolo Coco (this was his only Ottoman embassy), but 
also to her bailo, Battista Gritti (in place since October 14 79). Due to the 
to the delicate nature of the matter, the instructions were probably 
directed also to her experienced diplomat Giovanni Dario, well-known for 
his abilities in Oriental affairs and instrumental in the conclusion of the 
1479 treaty. 13 

'Se dai patriarcha fosti rechiesto dele cosse che altre volte /'ha 
tentato, tu li responderai che ne/ tempo di greci et anche ne la prima 
pace che havevamo cum quello signor, mai de terre et luogi nostri de 
Levante non havevano a far alguna cossa cum la chiexia de 
Constantinopoli et si se meravegliemo che la Reverentia soa voglia al 
presente far tal rechiesta, alaqual nui mai non consentisamo habiando 
in contrario molte lege nostre alequal non podemo contravenir. Et 
pero, pregemo la sua Signoria che come bon christiano non voglia 
esser caxon de seminar qualche scanda/o che a lui non /aria alcuna 
utilita, ma piu tos to /aria detriment os o al ho nor suo'. 

Venice's final stand on the matter was a hard blow for Maximos' 
claims. It is difficult to say on what exactly her assertion that no 
ecumenica} patriarch had ever had authority over a Venetian domain was 
based. Byzantine-Venetian treaties, the rulings of 1204 the patriarchal 
rivalry between Constantinople and Jerusalem, Antioch and Alexandria 
were equally useful for her case. Anyway, Venice's case should have had 
a strong legal support, other even that the one offered by the Ottoman
Venetian treaty of 1454. That treaty had stated that the status of the 

13 ASVe, Senato--Secreta. Deliberazioni, reg. 29, foi. 92v (27 April 1480); Franz 
Babinger, 'Johannes Darius (1414-1494), Sachwalter Venedigs im Morgenland und sein 
griechischer Umkreis ', Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch-historische Klasse, V (1961), 71-106; Maria Pia Pedarii, In nome de/ 
Gran Signore. Inviati ottomani a Venezia dalia caduta di Costantinopoli alia guerra di 
Candia (Venice, 1994), 114-5, 204; Giuseppe Calo (ed.), 22 dispacci da Costantinopoli 
al doge Giovanni Mocenigo (Venice, 1996), passim; Pedani, 'Elenco <legii inviati 
diplomatici veneziani presso i sovrani ottomani', Electronic Journal of Oriental Studies, 
V, 4 (2001), 16. 
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Greek rite Christians in Venetian lands should remain as it had been in 
Byzantine times. Venice probably played on the fact that godless 
Mehmed II, as his son Bayezid II called him, needed her more than the 
patriarch, on an unstable throne, with his rather unusual request. 14 

Crete, alongside Methone, Coron or the Epirus, one the main 
ecclesiastical conflict area, had been the major clear territorial reference 
in Maximos' letter. Otherwise, Maximos, like Veni ce in her response, 
had made no reference to a particular possession, but referred himself to 
all the lands of the Republic. lf Venice would have accepted his claim 
(most likely and naturally, authority over all Greeks under Venetian rule), 
she would have deprived her archbishop of Crete and implicitly the Latin 
patriarch of Constantinople ( often, these offices had one holder) of 
basically every Greek foundation. It would have virtually meant the end 
of the Latin Patriarchate, viewed, after 1453, by Rome and Venice as the 
true Patriarchate of Constantinople. 15 The fact that Venice, unwilling to 
give up any Greek possessions and rights in favour of Constantinople, 
knew of the Ottoman plans for the summer of 1480 may have also been a 
clear advantage, diminishing the potential Ottoman risks caused by her 
stand. We could assume that Maximos' subsequent fall was also a resuit 
of this Venetian rejection of his claim. For Mehmed, patriarchs were 
replaceable; the Republic was not, in particular in 1480. Mehmed II's 
death and the ensuing Ottoman civil war (1481-2) postponed the 
'Eastem' response to 'Western' dealings. In spring 1484, on the eve of 
Bayezid II's desperate Moldavian campaign, the synod of Constantinople 
attended by all four Eastem patriarchs condemned and rejected, for the 

14 W olff, 'The Organization of the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204-1261 ', 
Traditio, VI ( 1948), 43; Antonio Carile, 'Partitio Terrarum Imperii Romanie', Studi 
Veneziani, VII (1965), 175; Giorgio Fedalto, Richerche storiche sul/a posizione 
giuridica ed ecclesiastica dei Greci a Venezia nei secoli 15-16 (Florence, 1967), 19-20; 
Johannes Koder, Negroponte. Untersuchungen zur Topographie und 
Siedlungsgeschichte der Insel Euboia wăhrend der Zeit der Venezianerherrschaft 
(Vienna, 1973), 90; Halii Înalc1k, 'The Status of the Greek Orthodox Patriarch under the 
Ottomans', Turcica. Revue d'etudes turques, 23 (1991), 421. 
15 See, for instance: Georg Hofmann, 'Wichtige Kanzleiurkunden des lateinischen 
Erzbischofs von Kreta fiir die ilun untergebene griechische Geistlichkeit (1497-1509)', 
Orienta/ia Christiana Periodica, XVIII, 2 (1952), 281-92; Babinger, Mehmed der 
Eroberer unde seine Zeit. Weltenstiirmer einer Zeitenwende (Munich, 19592

), 311-4, 
355-61, 402, 411-9; id., 'Veneto-kreti~che Geistesstrebungen um die Mitte des XV. 
Jahrhunderts', Byzantinische Zeitschrift, LVII (1964), 62-77; see also [Angiolello], 
Historia Turchesca, 121. 
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first time, beyond any legal and circumstantial doubts, the Union of 
Florence (1439). 16 

III. Venice's and Constantinople's Ecclesiastical Options and 
Limits. In 1480, with an ironic tongue nevertheless, Venice had called 
Maximos a good Christian. As almost a post 1453 rule, the ecumenica! 
patriarch was regarded, in Roman and Venetian writings, as an unlawful 
Ottoman creation. Still, Venice's approach differed not only when her 
words were destinated to an Ottoman audience too, as in 1480, or when 
Athos, under Ottoman protection since the 1420', was used, via Mara 
BrankoviC's Serbian party, as a 'neutral ground' for peace talks (1474-5). 
During another Venetian-Ottoman war (1499-1503), in Venice's view, 
the Athonite monks were very Christian (1502), though earlier (1499), 
after more than fifty years, Athos had officially reaknowledged the true 
authority of the patriarch. Previously, even after 1453, the Patriarchate 
had been compelled to rely in Athonite matters on the sultan. 17 

Neither Maximos' staunch stand, nor Symeon I's successful 
synodal denunciation of the Florentine union had brought this 
reaknowledgement. In fact, in spite of these actions, until patriarch 
Joachim's successful journeys to Georgia and Athos (1498-9), following 
renewed attempts to bring Greek structures under the scope of papal 
authority (in 1496, Alexander VI had redeclared the union of Florence for 
valid), we lack consistent evidence on a strong patriarchal offensive. 
Joachim may have also contributed to the arrangement of mid 1501 
between Stephen III of Moldavia and Bayezid II. In return for distancing 
himself from the crusader camp, Stephen received, like on the occasion 

16 Manuel Malaxos, narpuipxtx17 XWVOTaVTLVOl1TOAE~ lOTOpla tX1TO TOU auvă TOU - ' <frpo'Tf ETOUţ; XmOTou, in Inunanuel Bekker (ed.), Historia Politica et Patriarchica 
Constantinopoleos. Epirotica (=Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, III) (Bonn, 
1849), 140; Miguel Arranz, 'Les Sacrements de l'ancien Euchologe constantinopolitain' 
(II), Orienta/ia Christiana Periodica, XLIX (1983), 85; Georgios Salakides, 
Sultansurkunden des Athos-Klosters Vatopedi aus der Zeit Bayezid li. und Se/im /. 
Kritische Edition und wissenschafilicher Kommentar (Thessaloniki, 1995), no. 5, 35. 
17 [Odorico Rinaldi], Annales ecclesiastici ab anno MCXCV/11 ubi desinit Cardinalis 
Baronibus auctore Odorico Raynaldo accedunt, XIX (Rome, 1693), no. 17, 20-1; 
Giovanni Mercati, Scritti d'Jsidoro, ii cardinale Ruteno e codici a lui appartenuti che si 
conservano ne/la Biblioteca Apostolica Vaticana (Rome, 1926), 135. Athos and·Mara: 
Mihailo Popovic, Mara Brankovic: Leben und Wirken einer Frau an der kulturellen 
Schnittstelle zwischen Serben, Byzantinern und Osmanen, (Ph.D. Thesis 
[ dactylographic ], University of Vienna) (Vienna, 2005), 14~6. 
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of other (attempted) Ottoman-Moldavian deals (1466, 1486) also an 
'Athonite bonus'. This time it involved (temporarily) full patronage over 
Athos. 18 As the monks were Stephen's favoriti, the situation had to be 
accepted by Venice who still hoped that Stephen could influence, in her 
favour the outcome of the war, though the last time she had sent him a 
substantial subsidy (1492), he had not used it in order to further the 
Republic's regional interests, but he had built with it princely courts and 
churches (1493-7). Still, in 1500 Venice had eased the return of 
Stephen's Wallachians as the papacy's only Greek crusaders, like they 
had been also at the time of Venice's answer of April 1480. However, for 
the ecumenica! patriarchate too, Stephen III was a liability. When the 
congress of Rome had to start in view of the crusade for which he had to 
serve as spearhead, he challenged the authority of the patriarch, which he 
had reaccepted after the Ottoman-Moldavian peace of 1486. 19 

'Ali of the above written <possessions and privileges> shall belonged 
to Our Bishopric of Rădăuţi, by the <power> of Our charter, with al/ 
their income, unchanged until the End of Times, neither by the 
patriarch, by the metropolites, nor by anybody else ( 15 March 1490)'. 

In comparison, in early 1480, Maximos had better chances of 
sealing an arrangement with the Latin king Matthias Corvinus, who 
moreover, since the early 1470', did not accept the authority of the Latin 
Patriarchate in his lands, than with the Greek Stephen III. The king and 

18 E. g. Malaxos, narpuipxtxT/ XWVOTaVTtVOl1TOAEW~, 140; [Marino Sanudo ii 
Giovane], I diarii di Marino Sanuto (MCCCCXCVI-MDXX XIII) dai/' autografo 
Marciano ital. ci. VII cod. CDXIX-CDLXXVII, IV, 1501-1503 (edited by. Nicolo Barrozi) 
(Venice, 1880-1881), cols. 248, 311, 648, 742; Leon Şirnanschi, Georgeta Ignat, 
Dumitru Agache (eds.), Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, II, 1449-1486 
(Bucharest, 1976), no. 135, 193, no. 176, 261; Salakides, Sultansurkunden des Athos
Klosters Vatopedi, no. 13, 73; Mureşan, 'Le Mont-Athos aux XVe-XVIe siecles. Autour 
de quelques descriptions d'epoque', in Ernanoil Babus, Ion Moldoveanu, Andrei 
Marinescu (eds.), Romanian Principalities and the Holy Places Along the Centuries 
(Bucharest, 2007), 81-121. 
19 Secret Archive of Vatican (henceforth ASV), Miscellanea, Arrnadi, 11-30, fols. 142 
(147r-148 (153)'; ibid., 11-56, fols. 325 (335r (September 28, November 28, 1500), foi. 
376 (377r [after March 25, 1490]; Constantin Cihodaru, Ioan Caproşu, Nicolae Ciocan 
(eds.), Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, III, 1487-1503 (Bucharest, 1984), 
no. 73, 138; Simon, 'The Hungarian Means ofthe Relations between the Habsburgs and 
Moldavia at the End of the l 5lh Century', Annuario dell 'lstituto Romeno di Cultura e 
Ricerca Umanistica di Venezia, VIII, 8 (2006), 283-4. 
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Sixtus IV were in conflict due to Matthias' ecclesiastical policy. In late 
1480, king Matthias even wrote to Sixtus that if the pope did not yield up 
to his demands, he was to enter the schism, the Greek schism: 

'Quae ut Sanctitas sua aperte cognoscat, certa esse debet, duplicatam 
illam crucem, quae Regni nostri insigne est, Gentem Hungaricam 
libentius triplicare velle, quam in id consentire, ut beneficia et 
Praelaturae ad ius Coronae spectantes per Sedem Apostolicam 
conferantur'. 

As on Poland's, since 1385-6, or Moldavia's (since 1481, or 
1476) coats of arms, the cro.ss with two arms symbolized a papal 
apostolic mission. The other stood for 'universality', 'uniqueness' and 
was defining for the staunch Orthodox millieu, then 'ruled' by Maximos. 
However it is rather improbable that king Matthias' threat was real or that 
he has in contact with Maximos, of whose correspondence with Venice 
he probably knew and possibly (indirectly) tried to exploit.20 On the other 
hand, from 1481 on, without renouncing Latin regulations and 
limitations, king Matthias Corvinus furthered an ecclesiastical structure 
for the Greeks in East Hungary, different from the classical Florentine 
model, a failure in his kingdom too. The basis of the structure was 
probably Serbian and ecclesiastical support came from his Greek rite 
vassal Stephen III. The institution in Feleac, the only Transylvanian 
Greek rite archbishopric, recognized as such by a Latin and a Greek state, 
was not meant to last but its Christian place can be approximated, 
judging from the title and tasks of one of its hierarchs, just a bishop 
during the Reformation: 

'Episcopus Valachorum transilvanensium romanam videlicet seu 
graecam religionem profitentium [ ... ] ita tamen ut ipse religionem 
romanam sive grecam illis quibus interest, libere profiteri ac erudire 
[ ... ] presbyteris walachis ac alterius cuiusvis status et condicionis 

20 [Imre Kelcz], Epistolae Matthiae Corvini Regis Hungariae ad pontifices, imperatores, 
reges, principes, aliosque viros illustres (Kosice, 1743), pars IV, no. 27, 55-6 (even this 
unedited copy of the letter is now missing); data on similar troubles between Buda and 
Rome: ASV, Miscellanea, Armadi, II-7, fols. 359 (363)'-v, 392 (396)'}; Simon, 'The 
Arms of the Cross: The Christian Politics of Stephen the Great and Matthias Corvinus', 
in Lăszlo Kozsta, Ovidiu Mureşan, Simon (eds.), Between Worlds, I, Stephen the Great, 
Matthias Corvinus and their Time (=Melanges d'Histoire Generale, New Series, I, I) 
(Cluj-Napoca, 2007), 48-50 (like the Byzantine imperial cross with two arms, the cross 
with three arms was eventually also reused by Rome). 
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hominibus grecam, ut premissum est, seu romanam religionem 
profitentibus (6 July 1574)' 

Needles to say that this creation bypassed the rights of the 
institutions, which, according to the rulings of the Ecumenica! 
Patriarchate from the 1390', had authority over Transylvania: the 
Stavropegic Monastery of Peri, for the North, and the Metropolitanate of 
W allachia, for the South. 21 

Acceptance and Rejection in Late Medieval Confessional 
Politics 

Unlike Genoa and her colonies, much more independent in 
relation to the metropolis than the Venetian lands, Venice was not known 
for an open, tolerant even at times, attitude towards the Greek rite clergy 
and hierarchy, who was not under a Latin superior authority. In Venice's 
case, this applied namely for the Latin patriarch of Constantinople and 
the archbishop of Crete. Her attitude in Greek Church matters seems 
contrary to the principles of the late medieval Realpolitik. The 
contradiction is not only apparent and did not apply only for times of 
Venetian-Ottoman warfare. The 'Siamo Venetiani e poi Christiani' seems 
to have been applied in three different ways: in regard to Rome, to the 
Turk (and Latin Christendom) and to 'Church union'. In each case, there 
was room for 'we are Christians and then Venetians' too, which was 
particularly true during talks and promises regarding crusader territorial 
profit and finances. 22 The charges of forced conversion and abuse 

21 Eudoxiu de Hunnuzaki, Documente privitoare la istoria românilor [Documents 
regarding the History ofthe Romanians], XV/l, 1358-1600 (edited by Iorga) (Bucharest, 
1911), no. 1221, 659-60; Andrăs Kubinyi, 'Konig Matthias und die ungarischen 
BischOfe', in id„ Matthias Corvinus. Die Regierung eines Konigreichs in 
Ostmitteleuropa, 1458-1490 (Heme, 1999), 138-42; Simon, 'La place chretienne de la 
foi des Roumains de Transylvanie en 1574', Annuario dell'Jstituto Romeno di Cultura e 
Ricerca Umanistica di Venezia, V, 5 (2004), 389-403; id„ Feleacul, 1367-1587 (Cluj
Napoca, 2004), 102-4 (with further data). 
22 Manoussos Manoussacas, 'Recherches sur la vie de Jean Plousiadenos (Joseph de 
Methone)', Revue des Etudes Byzantines, XVII (1959), 28-51; Geo Pistarino, 'La 
cadutta di Caffa: diaspora in Oriente', in id„ Genovesi d'Oriente (Genoa, 1990), 477-
518; Claudine Delacroix-Besnier, Les Dominicains et la Chretiente grecque aux XIV" et 
XV" siecles (Rome, 1997), 31, 194-9, 407; see further Ovidiu Cristea, 'Siamo Veneziani 
e pai Christiani. Some Remarks Conceming the Venetian Attitude towards the Crusade', 
Annuario dell'Jstituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, III, 3 (2001), 
105-16. 
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brought against Venice also by Maximos were (usually) true. Venetian 
methods were harsh, but necessary, from her perspective. Not just 
Greeks, Latins too (willingly) changed rites, which was forbidden by the 
Florentine union, as Nicholas V had stressed out in anger (1448). One on 
hand, first of all inside her domains, Venice challenged the authority of 
the Ecumenica! Patriarchate and of the hierarchs appointed in 
Constantinople. The Venetian instructions of 1480 speak for themselves. 
On the other hand, namely outside her direct sphere of authority, for anti
Ottoman purposes, even if, at the time, the Republic was at peace with 
the Porte (e. g. in Moldavia or Albania between 1492 and 1494), she 
encouraged and financially supported Greek rite figures (whose number 
had dramatically decreased), officially under Constantinople's authority, 
that were useful for the Republic. 23 

In both cases, Venice had to take into account the Greek politics 
of Catholic powers involved in these Eastem. Also in both cases, there 
was an issu,e that Venice seems to have willingly overlooked, like in 
1475-6, in regard to Moldavia and to the Greek rite Christians of Poland
Lithuania. For Greek hierarchs and politicians the choice was, first of all, 
between Rome and Constantinople, not between two patriarchates of 
Constantinople, of which only one was theoretically under papal 
authority. The main challenge for the Ecumenical Patriarchate seems to 
have been restoring its credibility, in Greek and Ottoman eyes namely. 
Maximos' letter was such an attempt. It failed! Venice too had a 
credibility problem, in almost every political respect. As Matthias put it, 
when, in late 1483, he wrote, almost in mockery, to Sixtus IV, who had 
excommunicated Venice in April, the Republic of Saint Mark had its own 

,r, . 24 con1 esszon. 

23 E. g. ASV, Miscellanea, Armadi, II-56, fol. 112 (116)' (April 1494); ASVe, Senato
Secreta. Deliberazioni, 1477-8, reg. 28, fols. 54v, 59', 75' (1 and 18 November 1477, 13 
January 1477 MV=l478); ASVe, Senato-Secreta. Deliberazioni, 1494-5, reg. 35, fol. 
70' (20 March 1495); [Rinaldi], Annales ecc/esiastici, XVIII (1693), 1448, no. 10, 359 
(cf. Setton, The Papacy and the levant, II, 105, note 92); Miklosich, Muller, Acta et 
diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, V, no. XI-13, 284; Zacharias Tsirpanilis, 
'II decreto fiorentino di Unione e sua applicazione nell 'Arcipelago Greco. II caso di 
Creta e di Rodi', Thesaurismata, 21(1991),43-88. 
24 ASV, Miscellanea, Armadi, II-20, foi. 53 (57r (November 1483; Matthias Corvinus' 
wish for the pope was that apostolicae fi.de, ac sanctitatis vestrae auctoritas crescet in 
confessionem venetorum); Horst Jablonowski, Westrussland zwischen Wilna und 
Moskau. Die politische Stellung und die politischen Tendenzen der russischen 
Bevolkerung des Grossfiirstentums litauen im 15. Jahrhundert (Leiden, 1955), 36--45; 
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Maximos' attempt and the Venetian senate's response represented 
watershed. Nonetheless, they came at one the most intriguing crossroads 
in the history of East-West contacts, between Christians and between 
Christian and Muslims, in which hierarchs and prelates were employed 
more and more frequently (e. g. Matthias' only certain contact ever with 
a Greek patriarch was, in 1489, with Gregory III, patriarch of Jerusalem, 
envoy ofthe sultan of Egypt, Ka'itbey). The complex nature of Venetian 
Greek politics was preserved after Trento. A century prior, the 
ecclesiastical freedoms of the Republic had been far greater. In regard to 
the 'post-Byzantine' fate of the Ecumenical Patriarchate, but also in order 
to underline the rather fragile nature of any overall interpretations of the 
time span between the fall of Byzantium and the Reformation, it should 
be pointed out, as scholars have done before, that the Venetian-Greek 
question is only of the aspects of the far greater subject of Christian 
relations after 1453.25 

see also Simon, 'The Use of the Gate of Christendom. Hungary's Mathias Corvinus and 
Moldavia's Stephen the Great Politics in the late 1400', Quaderni delia Casa Romena di 
Venezia, III (2004), 217-8. 
25 Ivan Nagy, Albert B. Nyary, Magyar diplomaciai emlekek Matyas kiraly korabol, 
1458-1490 [Hungarian Diplomatic Souvenirs from the Time of King Matthias, 1458-
1490] (=Monumenta Hungariae Historica, IV, 1-4), IV [1489-90, 1458-90] (Budapest, 
1879), no. 110, 165; Vittorio Peri, 'L 'incredibile risquardo e /'incredibile destrezza. La 
resistenza di Venezia alle iniziative post-tridentene delia Santa Sede per i greci dei suoi 
domini', in Hans Georg Beck, Manoussacas, Agostino Pertusi ( eds. ), Venezia, centro di 
mediazione tra Oriente e Decidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi, I (Florence, 
1977), 599-625; Ihor Shevchenko, 'Byzantium and the Eastem Slavs after 1453 ', 
Harvard Ukrainian Studies, II, 1 (1978), 5-25. 

This short-study is the product of the recently established partnership between the 
Rornanian Academy (The Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca) and the 
Austrian Academy of Sciences (Institute for Byzantine Studies, Vienna), devoted to the 
analysis of the later crusades and of the Byzantine impact on East-Central Europe prior 
and after 1453. The partnership consists also in a series of individual and collective 
volumes to be published, in the framework of joint-conferences, beginning with next 
year. I am greatly indebted to Dr. Christian Gastgeber (editor of the Jahrbucher far 
Osterreichische Byzantinistik) for bis pennission to publish this study in this volume, 
instead of the Jahrbucher, where this material will be replaced by an edition of severa! 
reports (from the State Archives ofMilan) on the fall ofByzantium and ofthe fate ofthe 
Greek refuges. 
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COMERŢ ŞI CRUCIADĂ ÎN MEDITERANA LA 
CUMPĂNA SEC. XV-XVI: CAZUL VENEŢIAN 

OVIDIU CRISTEA 

Începutul secolului al XVI-lea a adus în Mediterana câteva mutaţii 
semnificative faţă de deceniile anterioare. Supremaţia veneţiană, aparent 
de necontestat în veacul al XV-lea, pare să cunoască un proces lent de 
disoluţie. Primele semne de slăbiciune - pierderea insulei Negroponte în 
1470 şi înfrângerile în războiul turco-veneţian 1499/1503 - sunt 
amplificate de acţiunea conjugată a unor factori ce au acţionat, 

deopotrivă, în Orientul şi Occidentul Mediteranei. Deja în ultimii ani din 
Quattrocento se fac simţite în bazinul mediteranean semnele unei crize 
care se manifestă printr-o creştere a preţului produselor orientale, printr-o 
lipsă a metalelor preţioase şi prin falimentul unui număr important de 
bănci italiene'. Această evoluţie a fost ulterior amplificată de procese care 
au pus Republica Sfăntului Marcu în faţa unor provocări aproape fără 
precedent. 

În Levant principala ameninţare a venit din partea Imperiului 
Otoman. După înfrângerea suferită în războiul din 1499-1503 raportul de 
forţe veneto-otoman s-a înclinat şi mai tare în favoarea celor din urmă în 
timpul domniei lui Selim I cel Aspru. Potrivit Palmirei Brumett politica 
acestuia a însemnat o îmbinare fericită de alianţe, putere de foc ieşită din 
comun şi acţiuni navale precis executate. Acestea au atras cucerirea Siriei, 
Palestinei, Egiptului şi au transformat Imperiul Otoman într-o putere 
mondială. Această metamorfoză a produs mutaţii semnificative nu numai 
hărţii politice a lumii acelei epoci, ci şi asupra axelor marelui comerţ 
internaţional autoarea mai sus-menţionată fiind de părere că „the power to 
control commerce was as much a factor in the expansion of Ottoman state 

1 Lista completă şi sumele respective la Rugiero Romano, Alberto Tenenti, Ugo Tucci, 
Venise et la Route du Cap, p. 124; cf. Robert Finlay, Crisis and Crusade, p. 60: cu 
menţionarea falimentelor din 1499 dintre care singurul amintit explicit este cel al băncii 
Garzoni, cea mai veche bancă din oraş. 
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as the power to Jorge cannon"2
. Din această perspectivă controlul rutelor 

comerciale a fost înţeles ca o condiţie, dar şi un efect al expansiunii 
tricontinentale a Imperiului Otoman. 

Cuceririle „Semilunii" au avut în Apus un corespondent în 
ascensiunea Spaniei, care a ajuns să controleze un segment important al 
Mediteranei occidentale. Trei idei strategice au dominat politica externă a 
Spaniei de la Ferdinand Catolicul: pararea cu prioritate a ameninţărilor a 
adresa Peninsulei Iberice; efort constant în Mediterana împoriva 
musulmanilor şi menţinerea cu orice preţ a Italiei în sfera de influenţă 
spaniolă, obectiv care a fost atins prin îmbinarea politicii de forţă cu cea 
de concesii3

. Acestei scheme tripartite I se va adăuga ulterior ideea 
stăpânirii Portugaliei considerată o condiţie indispensabilă către 

hegemonia mondială4 • 
Provocarea lansată de aceşti doi uriaşi5 

- supraputeri terestre care 
au impus reconsiderarea conceptului de putere navală - s-a suprapus altor 
ameninţări cărora Veneţia a căutat din răsputeri să le facă faţă: pirateria 
(fenomen de mare amploare în secolul al XVI-iea) şi concurenţa 

portugheză în comerţul cu mirodenii. Capitolul de faţă încearcă să 

urmărească percepţia veneţiană asupra acestor mutaţii geopolitice şi felul 
în care oraşul lagunelor a încercat să se adapteze. Din motive de coerenţă 
am preferat să structurăm materialul în două părţi, chiar dacă acestea 
trebuie privite ca un întreg, între fenomenele din Occidentul şi Orientul 
Mediteranei existând o strânsă interdependenţă. 

Prima jumătate va fi consacrată situaţiei din Levant şi raporturilor 
· dintre veneţieni şi Imperiul Otoman. Nu vom intenţiona reluarea unor 
lucruri bine-cunoscute, ci vom încerca să surprindem percepţia veneţiană 
a evoluţiei raporturilor de forţă pe mare; în aceeaşi manieră, partea a doua 
va încerca să ilustreze viziunea veneţiană în problema pătrunderii 

portugheze în Oceanul Indian. 

2 Palmira Brummett, Ottoman Seapower, p. 8. 
3 Geoffrey Parker, Making of strategy, p. 123 
4 Ibidem, p. 125 cu citarea unor surse de epocă; în privinţa rolului Portugaliei în strategia 
spaniolă, unul dintre sfetnicii lui Filip al II-iea considera în 1578-1580 că stăpânirea 
acestui regat este mai importantă decât recuperarea Provinciilor Unite. 
5 Vezi Daniel Goffman, Ottoman Empire, p. 139 care aseamănă Veneţia cu un principat 
de frontieră între doi coloşi; cf. Frederic C. Lane, Naval actions, 167: "The growth of 
such rivals within the Mediterranean explains Venice 's decline in naval power more 
than does any backsliding on her part''. 
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1. Umbra Semilunii 
Înaintea izbucnirii războiului veneţian-otoman (1463-1479) puţini 

observatori occidentali considerau forţa maritimă a sultanului demnă de 
luat în seamă deşi flota avusese o parte însemnată de contribuţie la 
cucerirea Constantinopolului. Un raport din Chios (1455) era de părere că 
otomanii erau prea puţin învăţaţi în stăpânirea mării (rudes enim 
marinarum rerum ac parum docti)6

, în timp ce la Genova, în 1463, se 
considera· că nu se poate pune mare preţ pe puterea maritimă a sultanului 
(de potentia maritima turcorum non est facienda multa cura)7

• În 
opoziţie, la mai puţin de un secol distanţă, tot mai mulţi observatori 
veneţieni considerau că între cele două puteri navale se produsese o 
inversare a raportului de forţe8 . 

Această situaţie era reflectată, în primul rând, de numărul de nave 
pe care cele două thalassocraţii erau capabile să le construiască şi să le 
armeze. În 1530 ambasadorul veneţian la Poartă, _Tommaso Mocenigo, 
socotea nu mai puţin de 272 de galere otomane ,,grosse, bastarde et 
sottiI" dintre care 204 erau concentrate la Constantinopol şi la Gallipoli. 
Această cifră nu lua în calcul navele corsarilor care, în orice moment, se 
puteau alătura flotei imperiale9

. În contrast, cea mai mare concentrare de 
nave pe care Serenissima fusese capabilă să o trimită în larg, cea din 
1499, reunea - potrivit Historiei Turchesca - 107 ambarcaţii dintre care 
44 de galere uşoare (sottile ), 16 galere mari (gros se), 12 griparia, 3 fuste 
şi alte 32 de nave de variate tipuri 10

. Ulterior acestei flote i s-au mai 
adăugat alte ambarcaţii de diferite tipuri şi tonaje, astfel încât înaintea 

6 Amedeo Vigna, Codice diplomatica delie colonie tauro-liguri durante la Signoria di 
San Giorgio (1453-1475), I, Genova, 1868, p. 300. 
7 Apud Şerban Papacostea, Caffa et la Moldavie face a l'expansion ottomane (1453-
1484), în vol."Genovezii la Marea Neagra in sec. Xlll-X/V", Bucureşti, 1977, p. 131-153. 
8 În plan politic această disproporţie este sugerată de tratatele încheiate între Poartă şi 
Serenissima; după 1482 ahidnamelele acordate Veneţiei încep să semene unor privilegii 
unilaterale (nişan). După 1540 această particularitate devine şi mai evidentă v. Hans 
Theunissen, Ottoman-Venetian Diplomatics, I, p. 82; Suraiya Faroqhi, Before 1600, p. 76. 
9 Maria Pia Pedani-Fabris, Relazioni, p. 45. 
10 V. Historia Turchesca, p. 223; cf. însă efectivele propuse de lucrări modeme Frederic 
C. Lane, Naval actions, p. 149 care estimează flota veneţiană la 95 de vase dintre care 44 
de galere uşoare (sottile), 12 galere mari (grosse), 4 barze de 1200 de tone şi cu 300 de 
oameni la bord, în sfărşit alte 35 de nave de tipuri diferite; Simon Pepper, Fortress and 
Fleet, p. 44 dă aceleaşi cifre şi estimează numărul de oameni la un total de 20000-25000. 
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confruntării comandantul veneţian Antonio Grimani avea la dispoziţie 
cca. 140 de nave de război 11

. 

Cifra este apreciabilă pentru un stat de dimensiunile Veneţiei, dar 
chiar şi aşa, Republica adriatică, de una singură, nu se mai putea opune pe 
mare otomanilor. Potrivit mărturiei lui Girolamo Priuli puterea sultanului 
„veramente faceva paura a tuto ii mondo, ne mai tante ne hebe ii famoso 
Xerxe. Se divulgava mai per alchuno tempo niuno signor del mondo si 
christiano come infidelle aver ad uno trato ne in una impresa promosso 
tanta gente, quanta a hora se diceva" 12

. Disproporţia de forţe era cu atât 
mai mare cu cât efectivele mobilizate de veneţieni în 1499 erau cu totul 
excepţionale. În anii 1495-1498, în timpul războaielor din Italia, 
Republica adriatică armase 35 de galere în 1495 şi numai 13 în 149813

. 

Începutul înfruntării cu Imperiul Otoman a obligat însă Serenissima la un 
efort ieşit din comun în faţa pregătirilor maritime ale lui Baiazid al Ii-lea. 
Potrivit unei scrisori sosite la Veneţia de la Chios turcii ar fi armat numai 
în Marea Neagră 1{)(' Je ,galere de luptă (sottile) şi 50 de galere grele 
(grosse) 14

, iar efectivul total al flotei cu care Baiazid al Ii-lea ar fi pornit 
războiul s-ar fi ridicat la 270 de corăbii 15

• Aceste cifre îndreptăţesc 
părerea unui contemporan care afirma că „la potentia del Sig<nor> 
Turcho he la magior et la piu potente se atrovi a hora soto ii ciello"16

• În 
plus, problema nu consta doar în construirea unui număr oarecare de 

11 Historia Turchesca, p. 225 vorbeşte de 116 vase, dar în paragraful imediat următor 
aminteşte că acestora li s-a adăugat Andrea Loredan, proveditor de Corfu cu ·25 de 
corăbii: 15 grippi şi 1 O caravele. 
12 Girolamo Priuli, I Diarii, I, p. 141. 
13 Frederic C. Lane, Naval actions, p. 148; Luciano Pezzolo, Stato, p. 73 estima că 
efectivele medii ale flotei Serenissimei în jurul anului 1520 erau de cca. 25 de galere. 
Către mijlocul secolului efectivele variază în perioade de ace între 20 şi 40 de galere, iar 
spre sfărşitul secolului 30. 
14 Pietro Dolphin, A nnalium Venetorum, p. 231. Pentru estimări ale flotei otomane v. 
Simon Pepper, Fortress and Fleet, p. 47 care vorbeşte de 100 de galere şi de 200 de alte 
ambarcaţii. Este însă de văzut în ce măsură otomanii puteau reuni an de an asemenea 
efective. Acelaşi cronicar inserează o scrisoare a proveditor-ului de Corfu, Luca Quirini, 
din 30 mai 1500 sultanul nu avea la dispoziţie în acel an decât 40 de galere ,,sottiI'', fără 
nici o galeră groasă şi nici o galeasă. Din acest motiv concluzia lui Quirini era optimistă. 
Otomanii puteau fi învinşi pe mare„non havendo la nave grossa e galiaze, sopra le qual 
el mete esser la sua segurta" (Pietro Dolphin, Annalium Venetorum, p. 49). 
15 Historia Turchesca, p. 224; Domenico Malipiero, Annali Veneti, I, p. 173 dă cifra de 
267 ambarcaţii dintre care 60 de galere, 30 de fuste, 113 parandarie şi alte 21 de nave. 
Cifrele însumează însă 224 de vase. 
16 Girolamo Priuli, I Diarii, II, p. 38-39. 
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nave, ci ş1 m capacitatea de a le echipa corespunzător pentru luptă. 

Completarea echipajelor, asigurarea numărului suficient de vâslaşi, 

echiparea cu tunuri, aprovizionarea, constituiau doar câteva dintre 
problemele puse de pregătirea unei flote pentru război 17

. Dacă la modul 
teoretic Serenissima ar fi putut construi un număr comparabil de nave cu 
al otomanilor, armarea acestora constituia o problemă serioasă care 
constrângea în fapt cetatea lagunelor la inferioritate numerică. 

Această slăbiciune a impus cu necesitate găsirea unor puteri 
maritime creştine dispuse să se alăture flamurei Sf'antului Marcu în lupta 
împotriva Porţii. Ca şi cu 36 de ani mai devreme, începutul conflictului cu 
Poarta în 1499 a coincis în discursul politic veneţian cu o abundenţă de 
referiri la cauza creştinătăţii şi la apărarea credinţei. Potrivit, Historiei 
Turchesca, înainte de a ieşi în întâmpinarea flotei otomane, Antonio 
Grimani, comandantul flotei veneţiene, ar fi ţinut un discurs în care şi-ar 
fi îndemnat subalternii să lupte împotriva necredincioşilor ,,si per 
difensione delia fede cristiana, come delia patria loro"18

• Toţi ar fi 
răspuns în cor că sunt gata să facă orice este necesar pentru păstrarea 
credinţei şi a statului 19

. 

Recursul la vechile teme ale „războiului sfănt" au resuscitat şi 

vechea iluzie a spaimei provocate la Istanbul de tratativele pentru 
cruciadă, iar sursele veneţiene de secol XVI reflectă din plin această stare 
de lucruri. Astfel, o ştire din 15 aprilie 1501 reprodusă de Pietro Dolphin 
şi de Marino Sanudo cel Tânăr menţiona că „Turci in Constantinopoli 
teme la fama delia adunation di cristiani, maxime de Ungari, Pa/ani, 
Boemi, Franza, Spagna e Portogallo, exprobando che meio seria al 
Signor non havesse rota a Venitiani, che a posta de Lodovico Sforza far 
tal molesta. E sona in timar, sapiando esser licentiato l 'ambassador 
turco, era in Ungaria per triegua o pace"20

. Asemenea veşti reflectau însă 
mai puţin teama otomanilor şi mai mult optimismul exagerat al unor 

17 Luciano Pezzolo, Stato, p. 76 şi urm. pentru aspectele logistice. 
18 Historia Turchesca, p. 223. 
19 Pentru situaţia de la începutul războiului veneţiano-otoman 1463-1479 vezi Ovidiu 
Cristea, l 'usage des saints: Venise et le debut de la guerre contre Ies Turcs (1463), 
"Nouvelles Etudes d'Histoire" XI, 2005, p. 69-76. 
20 Pietro Dolphin, Annalium Venetorum, p. 263; ştire identică în Marino Sanudo, I 
Diarii, IV, col. 21. 
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contemporani într-o reunire a întregii creştinătăţi sub flamura crucii21
• 

Când asemenea iluzii au fost spulberate, speranţa a lăsat locul unei 
cumplite deznădejdi; ,,Dove e !'armada de Spagna ?" se întreba Zuan 
Foscari într-o scrisoare expediată din Modon de către Pietro Dolphin. Iar 
paragraful continua în aceeaşi notă sumbră: ,,E quella de Franza, cum el 
qual haveti tanta fede e fraternita ? Solo la povera Signoria nostra e 
quela, che mantien la christianita, che, anchora che la mantegna el suo 
stado, se questi Turchi non havesse imazo dala Signoria, sorbiriano tuto 
el mondo. Et se questa volta I 'armata nostra non sera valente de romper 
quela de/ Turco, el se /ara signor de questo Levante"22

• Pasajul este 
sugestiv pentru a ilustra o stare de spirit. Discursul preia deja clişee ale 
vocabularului politic al tuturor celor confruntaţi cu pericolul otoman. 
Întâlnim ideea de scut al creştinătăţii; cea a abandonării celui care luptă de 
către ceilalţi fraţi de credinţă; în sfărşit cea potrivit căreia, odată înfrântă 
rezistenţa veneţiană, turcii se vor face stăpâni pe întreaga Mediterană 
răsăriteană23 . 

Acest ultim punct de vedere a avut corespondent în realitate, 
conflictele desfăşurate în a doua jumătate a secolului XV încheindu-se, de 
fiecare dată, cu înfrângerea veneţienilor. La capătul fiecărui război 

Serenissima a pierdut poziţii a căror importanţă se reflectă în limbajul 
politic veneţian: în 1470 a căzut Negroponte situat în „viscerele puterii 
turceşti" (in visceribus locorum Turci)24

; în urma războiului din 1499-
1503 cad Modon, Coron şi Navarino, primele două socotite „ochii 
Republicii în Levant" (<Veneţia> a perso l'ochio de sta Levante, e cussi 
de mercadanti e citadini)25

; înfruntarea din 1537-1540 s-a soldat cu 

21 Palmira Brummett, Ottoman Seapower, p. 11 observa că asemenea proiecte erau, de 
cele mai multe ori, ,,purely rhetorical, lacking in men and arms" din cauza obiectivelor 
rolitice diferite ale statelor europene. 

2 Pietro Dolphin, Annalium Venetorum, p. 119. 
23 Este de prisos să mai adăugăm că o astfel de lamentaţie era fără obiect cât timp şi flota 
Franţei şi cea a Spaniei s-au alăturat navelor veneţiene în 1499-1500. 
24 G. B. Picoti, la dieta di Mantova e la politica de'Veneziani, Venezia, 1912 
[Miscellanea di Storia Veneta edita per cura della R. Deputazione Veneta di Storia 
Patria, serie terza, tom IV], doc. IV, p. 406. 
25 Pietro Dolphin, Annalium Venetorum, p. 192. Acelaşi autor adăuga că recucerirea 
centrelor Zonchio şi Cefalonia nu au stârnit mare entuziasm în lagună: „tamen l'e sta 
tanto amaro ala terra el perder de Nepanto (sic), Modon e Coron, che def rehaver el 
Zonchio e prender de Gifalonia non sente la terra alegreza alguna, perche dice I 'onor e 
de Spagnoli e non de Venitiani" (ibidem, p. 225). Pentru Andrea Balastro „tanto era 
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pierderea Monemvasiei şi Nauplion-ului, iar la capătul conflictului din 
1570-1573 Ciprul trecea în posesiunea sultanului26

. 

Mai mult chiar decât aceste dureroase amputări teritoriale cetatea 
Sfântului Marcu a resimţit pierderea supremaţiei pe mare. Ar fi de stabilit 
în ce moment veneţienii au conştientizat această situaţie. Un termen de 
luat în discuţie ar fi anul 1470, atunci când flota condusă de Niccolo Da 
Canal s-a retras la vederea forţei maritime otomane pecetluind astfel 
soarta insulei Negroponte. "Marea părea o pădure"27 scria cu acea ocazie 
veneţianul Geronimo Longo exprimând într-o manieră plastică şocul 

resimţit la apariţia flotei otomane în apele insulei Negroponte. Sugerată 
poate de mulţimea nenumărată a catargelor, metafora ne poate oferi o 
cheie de descifrare a deciziei comandantului veneţian de a nu ataca flota 
lui Mehmed al Ii-lea. În mod simbolic alăturarea mare-pădure pare să 
sugereze transformarea unui spaţiu familiar veneţienilor - întinderea de 
apă - într-un teren nefamiliar şi plin de necunoscute - pădurea28 . În lipsa 
unor alte indicii o asemenea interpretare riscă să devină o 
"suprainterpretare"29 atâta timp cât scrisoarea veneţianului Longo se 
ocupă de acţiunile militare ale flotei otomane şi a celei veneţiene fără a 
insista asupra consecinţelor pierderii insulei Negroponte asupra 
raporturilor de forţă din Mediterana răsăriteană. Pentru a legitima lectura 
propusă mai sus ar fi de văzut în ce măsură alte surse veneţiene din epocă 
reflectă acelaşi sentiment de inferioritate faţă de puterea maritimă a 
sultanului. 

Frederic C. Lane considera că momentul Negroponte nu ar fi 
zdruncinat încrederea Veneţiei în capacitatea de a controla mările30 • 
Pentru istoricul american contemporanii puseseră dezastrul din 1470 pe 

cara la citta di Modon alia nostra !lustrissima Signoria, quanto e ii cuore ne/ corpo 
all'huomo" v. Historia Turchesca, p. 242. 
26 Este binecunoscut schimbul de replica între Mehrned Sokolli şi ambasadorul veneţian. 
Vizirul ar fi comparat pierderea Ciprului cu tăierea unui braţ; în contrast, înfrângerea de 
la Lepanto era asemuită cu raderea bărbii. 
27 Domenico Malipiero, Annali Veneti dall'anno 1457 al 1500, in "Archivio Storico 
Italiano", ed. Francesco Longo, I, Firenze, 1843-1844, p. 51: „li mar parea un basco a 
sentirlo a dir, par cosa incredibile, ma a vederlo e cosa stupenda". 
28 Pentru percepţia pădurii în imaginarul medieval v. studiul de referinţă al lui Jacques 
Le Goff, Pustia-pădure în Occidentul medieval, în Idem, Imaginarul medieval, trad. şi 

note de Marina Rădulescu, Bucureşti, 1991, p. 96-117. 
29 Umberto Eco, Overinterpreting texts, în Idem, lnterpretation and Overinterpretation, 
ed. by Stefan Collini, Cambridge University Press, 1992, p. 45-66. 
3° Frederic C. Lane, Naval Actions, p. 147. 
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seama incapacităţii lui Da Canal. În sprijinul acestei interpretări ar sta 
faptul că otomanii nu ar mai fi îndrăznit în anii următori să iasă în larg, în 
timp ce veneţienii şi-ar fi continuat raidurile în Egeea. Acest punct de 
vedere este însă unilateral pentru că priveşte desfăşurarea războiului doar 
din punctul de vedere al Veneţiei, ignorând cu totul strategia din tabăra 
otomană. În plus, supradimensionează impactul raidurilor flotei veneţiene 
asupra ţărmurilor imperiului; acţiunile flotei conduse de Pietro Mocenigo 
au dus, ce-i drept, la capturarea vremelnică a cetăţilor Sattalia şi 
Candeloro, dar în final marele desen strategic - cooperarea cu trupele de 
uscat ale Karamanizilor şi ale lui Uzun Hasan - a eşuat. Pe de altă parte, 
deşi este adevărat că flota otomană nu a mai jucat, până la sfărşitul 

conflictului, un rol major, acest lucru nu s-a datorat vreunui complex de 
inferioritate faţă de flota veneţiană ci a fost rezultatul obiectivelor 
strategice ale „Cuceritorului". După 1470 esenţială a rămas desăvârşirea 
cucenm bazinului Mării Negre şi apărarea Strâmtorilor şi a 
Constantinopolui, ultimul obiectiv fiind îndeplinit cu atât mai uşor cu cât 
veneţienii nu au încercat să forţeze barajul otoman. 

Toate aceste elemente sugerează că pierderea cetăţii Negroponte a 
fost un moment de cotitură nu numai pentru războiul din 1463-1479, dar 
şi pentru lupta pentru supremaţie în Mediterana31

• "Se pare că acum a fost 
doborâtă măreţia veneţiană şi stinsă trufia noastră" (Adesso, par ben che 
sia abbassada la grandezza veneziana et estinta la nostra superbia) scria 
Domenico Malipiero în concluzia paragrafului referitor la căderea 

Negropontelui făcând trimitere directă la pierderea invincibilităţii pe mare 
de către Veneţia32 . Mai mult decât să cucerească un teritoriu, Mehmed al 
II-lea demonstrase veneţienilor că poate să construiască o flotă redutabilă 
şi că are curajul să o trimită în afara Strâmtorilor. Marea, scutul 
impenetrabil al Serenissimei timp de secole, a devenit începând cu anul 
1470 o frontieră nesigură33 . 

31 Vezi în acelaşi sens poziţia exprimată de Luciano Pezzolo, Stato, p. 71 care, deşi arată 
că pierderea Negropontelui a fost compensată de achiziţionarea insulei Cipru, este totuşi 
de părere că cei 16 ani de război au pus sub semnul întrebării ideea superiorităţii 

maritime a Veneţiei în raport cu Imperiul Otoman. 
32 Domenico Malipiero, Annali Veneti, p. 59; cf. Stefano Magno, p. 207. 
33 Totuşi Frederic C. Lane, Naval Actions and Fleet Organization, 1499-1502, în 
volumul colectiv Renaissance Venice, ed. by J.R. Hale, London, 1973, p. 147-148 
susţine că eşecul din 1470 a fost pus de mulţi veneţieni pe seama incompetenţei 

comandantului flotei şi că, în anii următori, Republica a desfăşurat o ofensivă susţinută 
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Mai mult chiar decât afirmaţiile contemporanilor, ceea ce face din 
căderea Negropontelui un moment de cotitură este faptul că, la trei 
decenii distanţă, un alt comandant al flotei Serenissimei, Antonio 
Grimani, a luat aceeaşi decizie de retragere în faţa navelor otomane în 
ceea ce istoriografia italiană a numit „deplorabila bătălie de la Zonchio" 
(12 august 1499)34

. Relatările acestei lupte de către martori oculari 
reflectă o stare generală de confuzie; deşi au fost stabilite ordinea de luptă 
şi rolul fiecărei unităţi tactice veneţiene, în realitate fiecare pare să se fi 
descurcat cum a putut. Cu excepţia unei confruntări între o uriaşă navă 
otomană şi două nave mari ale Serenissimei, toate trei consumate de 
flăcări după o încleştare ce ar fi durat patru ceasuri, foarte puţini veneţieni 
ar mai fi îndrăznit să angajeze forţele otomane35

. Refuzul de a ataca un 
adversar superior numeric ne sugerează că flotei veneţiene îi lipsea nu atât 
un conducător, cât spiritul de luptă. În fapt tocmai această similitudine 
între acţiunea flotelor Veneţiei în 1470 şi 1499 sugerează că, mai degrabă 
decât a căuta un anumit moment al inversării raportului de forţe, ar fi mai 
nimerit să vorbim de un interval de timp în care cetatea lagunelor şi-a 
pierdut supremaţia pe mare, iar acest interval acoperă, în opinia noastră, 
ultimele decenii ale secolului al XV-iea. 

Care au fost cauzele care au dus la înclinarea balanţei de forţe în 
Mediterana în favoarea tabărei otomane? Unul dintre elemente a fost, · 
desigur, superioritatea numerică amintită mai sus. Veneţia nu avea 
resursele Imperiului Otoman pentru a construi, arma şi întreţine o flotă 
foarte numeroasă. Dincolo de aspectul numeric au mai existat şi alţi 

factori care au acţionat în defavoarea cetăţii lagunelor. Contemporanii au 
vorbit fie de pierderea vechilor virtuţi, fie de indisciplina care domnea în 
tabăra veneţiană. Potrivit „Jurnalelor" lui Marino Sanudo, regele Franţei, 
Ludovic al Xii-lea, ar fi subliniat discrepanţa dintre abilităţile diplomatice 

pe mare. Pentru istoricul american sfârşitul supremaţiei maritime a Serenissimei trebuie 
p,lasat în 1499-1503. 

4 Formula îi aparţine lui L. Fincati, La deplorabile battaglia navale de! Zonchio (1499), 
în „Archivio Veneto", XXV, 1883. 
35 Historia Turchesca, p. 225-229. Dintre excepţii Vincenzo Polani care, la comanda 
unei galere mari, ar fi luptat timp de două ore în mijlocul galerelor uşoare otomane. 
Antonio Diedo după ce a angajat lupta a renunţat observând că restul flotei veneţiene se 
retrage. V. reconstituirile propuse de Gaetano Cogo, la Guerra, p. 40-52; Frederic C. 
Lane, Naval actions, p. 152-155; foarte sumar şi cu unele inexactităţi Simon Pepper, 
Fortress and Fleet, p. 48-49. 
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şi bogăţia veneţienilor pe de o parte şi lipsa virtuţilor militare, pe de alta36
, 

punct de vedere împărtăşit şi de unii veneţieni37 • 
Din altă perspectivă, Pietro Dolphin şi Historia Turchesca, 

atribuită de I. Ursu lui Donato Da Lezze, pun accentul pe indisciplină. 
Cele două Cronici vorbesc de o flotă veneţiană măcinată din interior 
(corropta et viciata) de insubordonare, flagel pe care nici Antonio 
Grimani38

, nici succesorii săi Marchio39 Trevisan şi Girolamo Contarini 
nu l-ar fi putut combate40

. Abia sub conducerea lui Benedetto Pesaro s-ar 
sesiza o schimbare semnificativă, cronicarul amintit subliniind că: ,,E 
pero el general Pesaro visto I 'armata veneta corropta et viciata sota el 
ducto et auspicio def general Grimani e Trivisan per la molta indulgentia 
usada in non punir i desobedienti, che Jano caxon, che le occasion de 
victorie oblate sona perdute per mancamento de obedientia de 
sotocapetani, che sona passati impuniti, unde ha voluto uxar nuova 
disciplina naval. Et cussi, come per suo liberalita ogni parte de preda a 
lui spectante a lassato a queli, che quela a vadagnata, cussi se rende 
fanto formidabile verso tuti de I 'armada, che nul/o ardisse preterir una 
iota di suo commandamenti, che non siano exequidi ad unguem a maiori 
usque ad minus"41

• Textul sugerează că, spre deosebire de predecesorii 
săi, noul amiral nu s-a sfiit să-i pedepsească pe cei vinovaţi de încălcarea 
ordinelor, indiferent de familia din care făceau parte, de poziţia socială 
sau de averea deţinută. Graţie introducerii disciplinei veneţienii ar fi fost 
în măsură să recucerească Cephalonia cu sprijin spaniol şi Santa Maura 
prin forţe proprii. Cât de eficiente au fost măsurile lui Pesaro şi în ce 

36 Marino Sanudo, I Diarii, III, p. 11: "Vui vemtzani sete sapientz m le vostre 
deliberation, habondanti de richeze et poveri de animo e virilita in le vostre guerre tanto 
timor haveti di la morte'". 
37 Marino Sanudo, I Diarii, III, p. 16-17: Giovanni Foscarini ar fi spus după Zonchio "E 
hora a (sic) conosuto turchi el poco animo de 'Venitiani". 
38 Historia Turchesca, p. 229: „che se ci fuosse stato obedienza, le cose sariano andate 
bene, altra cosa e ad esser mercante et altra a governar stati et Armate, ne mai si vide 
ne s 'intesse, eh 'un huomo misero facesse cosa che fosse buona, salvo che in acquistar 
denari". Cronicarul susţine că ar fi trebuit pedepsiţi toţi cei care refuzaseră lupta, dar asta 
ar fi presupus pedepsirea aproape în întregime a comandanţilor veneţieni! 
39 De la un autor la altul prenumele variază; Historia Turchesca, p. 231 îl numeşte 
Marco, iar la p. 239-240 Mattio; Domenico Malipiero, Annali Veneti, I, p. 181 dă forma 
Marchio. La Frederic C. Lane numele es1e ortografiat în forma Marchisio, iar la Simon 
Pepper Melchiore. 
40 Pietro Dolphin, Annalium Venetorum, p. 249. 
41 Ibidem. 
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măsură moralul flotei a fost refăcut este greu de spus; Coron şi Modon au 
rămas în mâinile otomanilor, iar comandanţii care i-au succedat lui Pesaro 
au ezitat să îi urmeze exemplul deoarece regulile foarte stricte i-ar fi făcut 
impopulari şi le-ar fi diminuat serios şansele unei cariere politice42

. În 
acest sens se cuvine observat că Antonio Grimani, marele „vinovat" 
pentru înfrângerea de la Zonchio, a fost ulterior iertat şi chiar ales doge al 
Veneţiei ( 1521-1523) după moartea lui Leonardo Loredan. „Grimani 
career", concluziona Frederic C. Lane, „epitomizes that diplomatic and 
financial ability were gaining priority over naval service in determining 
politica! success in Venice. This change in priorities was one factor in the 
decline of Venetian sea power'.43

• Concluzia istoricului american infirmă 
cauzele propuse de analele şi cronicile veneţiene pentru a explica 
înfrângerile din 1499-1503 şi sugerează că, departe de a se datora unor 
probleme de efective sau unor chestiuni de disciplină, declinul puterii 
navale veneţiene a fost rezultatul unei crize de sistem care, ulterior, a 
provocat în dezastrul de la Agnadello şi a pus sub semnul întrebării chiar 
supravieţuirea Republicii Sfântului Marcu. 

Pe lângă această criză, a cărei tratare ar depăşi obiectul studiului 
de faţă44 , în răsturnarea balanţei puterii maritime în favoarea „Semilunii" 
au contat şi alţi factori legaţi de modul în care Serenissima a gândit 
războiul pe mare. 

În primul rând s-au pus prea multe speranţe într-o strategie 
defensivă care viza foarte buna colaborare între fortăreţele din Levant şi 
flotă45 . Mai exact, se spera că fortificaţiile veneţiene vor rezista artileriei 
otomane şi că flota era în măsură să-i sprijine pe apărători. Eroica 
rezistenţă a cetăţii Scutari care, în timpul războiului din 1463-14 79, se 
opusese cu succes la două asedii46 constituia un model pe care veneţienii 
au sperat să îl pună din nou în practică în timpul conflictului din 1499-
1503. O scrisoare a lui Marco Alichi expediată la 1 iunie 1500 din Modon 

42 Frederic C. Lane, Naval Actions, p. 166. 
43 Ibidem, p. 167. 
44 Vezi studiul lui Bernard Doumerc, Novus rerum nascitur ordo: Venise et /afin d'un 
monde (1495-1511), în voi. Chemins d'outre mer. Etudes sur la Medierranee medievale 
ojfertes a Michel Ba/ard, textes reunis par Damien Coulon, Catherine Otten-Froux, Paul 
Pages et Dominique Valerian, 1-11, Paris, 2004, p. 231-246 care analizează frământările 
din sânul aristocraţiei veneţiene şi tentativele de reformă a instituţiilor. 
45 Simon Pepper, Fortress and Fleet, p. 29. 
46 Ibidem, p. 42 pentru cooperarea între asediaţii de la Scutari şi flota condusă de Piero 
Mocenigo şi Triadano Gritti. 
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reflectă această modalitate de a gândi războiul; potrivit expeditorului, 
apărătorii Modonului erau siguri „che la nostra armata sara preparata a 
defenderne contra la inimica et quela romper e fracasar, perche l'e 
opinion de tuti quela sia mal condicionata per esser solo conzata fra do 
aque"47

• Aşa cum o afirmă şi acest text, strategia ar fi putut funcţiona cu 
condiţia ca flota veneţiană să obţină supremaţia pe mare, ceea ce în 
realitate nu s-a întâmplat. 

Premisa s-a dovedit greşită sub două aspecte. Baiazid al II-iea a 
urmărit la începutul războiului din 1499-1503 tocmai dobândirea 
supremaţiei maritime şi tăierea legăturii între posesiunile continentale 
veneţiene şi flotă. Acest obiectiv a fost îndeplinit de „lupta" de la Zonchio 
care a izolat practic pe locuitorii din colonii de navele veneţiene. Chiar 
dacă au urmat alte trei ciocniri în care otomanii au suferit pierderi (două 
la sud de Zante în 20 şi 22 august, o a treia la capul Papas la 25 august)48 

obiectivul strategic major al sultanului, pătrunderea în golful Corint, a fost 
îndeplinit, iar Lepanto s-a predat după doar patru zile de asediu49

. 

Scenariul s-a repetat după un an atunci când turcii au cucerit Modon. 
Flota Semilunii a câştigat o nouă înfruntare, tot la Zonchio (24 iulie 
1500), după care a putut desăvârşi de pe mare blocada Modonului. În 
ciuda tuturor tentativelor comandantului flotei, Girolamo Contarini, de a 
sparge încercuirea otomană cetatea şi-a deschis porţile în faţa 

asediatorilor la 9-1 O august, iar ulterior Coron şi Zonchio s-au predat fără 
luptă50 . Lepanto, Nauplion, Monemvasia, Coron, Modon, Zonchio erau 
aşezate toate în peninsule şi rezistenţa lor depindea în proporţie 

zdrobitoare de sprijinul maritim51
. Lipsa acestuia a determinat o 

capitulare rapidă. 
Pe lângă eşecul flotei de a interveni eficient în sprijinul asediaţilor, 

succesele otomanilor în 1499-1500 s-au datorat şi faptului că fortificaţiile 
veneţiene nu s-au dovedit atât de rezistente pe cât se spera. Mai degrabă 
decât o refacere a zidurilor, s-a încercat o reparare şi o adaptare a celor 
vechi, iar acestea din urmă nu puteau face faţă cu succes puterii de foc a 

47 Pietro Dolphin, Annalium Venetorum, p. 82-83. 
48 Historia Turchesca, p. 230-231. 
49 Simon Pepper, Fortress and Fleet, p. 48-49. 
so Ibidem, p. 50-53. 
51 Ibidem, p. 40. Autorul menţionat insistă că programul de reconstrucţie a fost îngreunat 
de lipsa fondurilor, de lipsa materialelor necesare şi de insuficienţa mâinii de lucru 
calificate (ibidem, p. 46). 
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otomanilor52
. Ceva mai bine au rezistat zidurile de la Modon unde s-au 

efectuat şi lucrările cele mai ample. Sistemul de apărare de aici includea 
şanţuri adânci, bastioane, platforme pentru tunuri, deschideri pentru focul 
din flancuri. În aceste condiţii defensiva a durat patru săptămâni, două 
dintre acestea în condiţiile unui foc de artilerie nimicitor. În ansamblu 
însă, epoca meterezelor înalte, menite să-i descurajeze pe asediatori, 
apusese şi lăsase locul din a doua jumătate a secolului al XV-iea aşa 
numitei trace italienne, tip de fortificaţie joasă, cu pereţi groşi şi cu 
platforme pentru artilerie. Acest tip de bastion a invalidat vechea metodă 
de asediu, care consta în practicarea unei spărturi în zid şi a făcut ca un 
oraş aEărat de trace italienne să nu poată fi capturat decât printr-o blocadă 
totală 3

. Din păcate un asemenea tip de bastion era foarte scump, iar 
cetatea lagunelor a preferat să reajusteze vechile ziduri ale posesiunilor 
sale din Grecia în locul unor modificări structurale, extrem de 
costisitoare54

. 

Un alt aspect care a înclinat balanţa în favoarea Semilunii a fost 
dificultatea cu care Veneţia s-a adaptat la transformările războiului 

maritim. Frederic C. Lane vorbeşte de persitenţa vechilor obiceiuri în faţa 
unor situaţii noi55 şi că deşi din punct de vedere psihologic înfruntarea de 
la Zonchio a echivalat cu o catastrofă56 , în termeni tehnici ar fi fost vorba 
nu de o înfrângere, ci mai degrabă o victorie ratată. „Noile situaţii" de 
care vorbea istoricul american pentru începutul secolului XVI ţineau de 
diversificarea problemelor puse de conducerea unei flote. Apariţia unor 
noi tipuri de nave îl obligau pe un amiral, a cărui flotă reunea o varietate 
de ambarcaţii, să gestioneze aceasă diversitate, ceea ce nu era deloc 
simplu. Navele care se deplasau cu ajutorul ramelor aveau o altă 

mobilitate decât cele care foloseau doar forţa vântului; de asemenea 

52 Ibidem, p. 36-37 cu detalii despre lucrările de fortificaţii de la Modon. 
53 Geoffrey Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. The 
Logistic of Spanish Victory and Defeat in the Low Countries' Wars, Cambridge 
University Press, 1972, p. 7-10. 
54 Ar fi de văzut care au fost repercusiunile unei asemenea politici asupra stării de spirit a 
supuşilor din colonii. La sfârşitul lungului război din 1463-1479, Domenico Malipiero 
afirmă că reprezentanţii republicii în Levant aruncau acuzaţii grele la adresa metropolei 
„Ne chiamano homeni imperiti, imbelli, desprovisti, senza capitani, senza essercito, 
senza arme, senza obedientia e senza alcun presidio". V. Domenico Malipiero, Annali 
Veneti, I, p. 107. 
55 Frederic C. Lane, Naval Actions, p. 146. 
56 Ibidem, p. 152 şi urm. 
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existau diferenţe între galere uşoare şi cele grele. De coordonarea perfectă 
a acestora depindea succesul sau eşecul unei confruntări, dar ceea ce 
apare simplu în teorie era greu de pus în practică. Poate că Antonio 
Grimani nu era cel mai priceput comandant, dar la fel de adevărat este că, 
până la el, nici un alt amiral veneţian nu mai avusese o flotă de asemenea 
dimensiuni şi cu o asemenea varietate de nave57

• Dacă războiul terestru 
fusese prilej de reflecţie încă de la începutul evului mediu, în privinţa 
războiului maritim nu existau lucrări care să fi sintetizat experienţele 
înaintaşilor şi să fi propus soluţii noi pentru tipul nou de război maritim 
caracterizat prin diversificarea corăbiilor şi folosirea pe scară largă a 
artileriei. Astăzi ordinea de luptă aleasă de Grimani în lupta de la Zonchio 
ne poate părea defectuoasă, dar foarte probabil că, în epocă, oricine s-ar fi 
aflat la conducerea flotei veneţiene ar fi ales un dispozitiv similar. 

După pierderea insulei Eubeea în 1470, războiul din 1499-1503 a 
marcat încă un pas înapoi al puterii maritime veneţiene în faţa celei 
otomane. Factorilor enumeraţi mai sus li s-a adăugat pierderea bazelor de 
susţinere a flotei din Egeea şi Romania. În secolul al XVI-iea doar Creta 
şi, până în 1571, Ciprul au rămas punctele de sprijin ale Serenissimei în 
Levant, insuficiente însă pentru a menţine Mediterana răsăriteană sub 
control. Întinderea de apă tinde să se transforme pentru veneţieni într-o 
pădure termen ce, în context, poate sugera un spaţiu greu de cunoscut, 
greu de controlat, în care viaţa oamenilor este supusă în permanenţă 
hazardului şi pericolelor58

. Este ceea ce constata şi cronicarul Pietro 
Dolphin atunci când se referă la căderea poziţiilor din Levant în mâinile 
sultanului: „Chi vuol navegar per Veniexia, adeso i bexogna far el camin 
de Barbaria cum gran pericolo et afano. Le fuste de Turchi vano per tuto, 
cussi in Ponente como in Levante"59

. Chiar dacă termenul pădure nu 
apare, textul citat indică cât se poate de clar că Veneţia nu mai era în 

57 Ibidem, p. 156-157. 
58 O comparaţie cu percepţiiile medievale ale mării la Genova este oferită de Georges 
Jehel, Ad fortunam et risicum maris et gentium ou la perception de/ 'Univers marin au 
Moyen Age en Mediterranee dans Ies textes genois, în voi. La Mediterranee medievale. 
Perceptions et representations, sous la direction de Hatem Akkari, Paris, 2002, p. 189-
208. 
59 Pietro Dolphin, Annalium Venetorum, p. 192; o idee similară pare în Diario 
Ferrarerese dall 'anno 1409 sino al 1502, ed. G. Pardi, în „Rerum Italicarum 
Scriptores", t. XXIV, Bologna, [f.a.], p. 245: „Venetiani non pon navgare per mare per 
dubio def Turcho. Et ii caricho def pevere, che valea if! Venetia quaranta ducati, hora se 
vende cento diexe d'oro". 

614 



măsură să impună regulile jocului. Marea devenise un spaţiu nesigur în 
care supuşii Serenissimei, până atunci personaje principale, deveniseră 
brusc simpli actori. 

2. Provocarea portugheză 
Problema: ruta Capului şi impactul ei în Mediterana. Controverse 

istoriografice 
a) precizare: criza mediteraneeană şi-a arătat primele semne încă 

înainte ca flota lui Vasco da Gama să pornească în expediţie [vezi şi mai 
sus Romano et alii despre problemele pieţei mirodeniilor]. Acest şoc s-a 
manifestat atât în răsăritul mării, cât şi în Peninsula Italică, iar formele 
sale de manifestare au îmbrăţişat o sumedenie de aspecte: deficit de 
metale preţioase, reflux al comerţului cu produse orientale, falimente 
bancare spectaculoase, creştere îngrijorătoare a datoriei publice la 
Veneţia60 . Izbucnirea tulburărilor în Egiptul mameluc (1496) şi războiul 
turco-veneţian au amplificat trăsăturile crizei61 şi, peste toate acestea, s-a 
suprapus descoperirea noului drum spre Indii de către portughezi. 

b) legătura dintre ascensiunea IO şi descoperirile geografice. Ar fi 
greu de probat că acestea din urmă ar fi o consecinţă directă a celei dintâi. 
A. H. Lybyer a arătat încă de la începutul secolului trecut că otomanii nu 
au perturbat în chip semnificativ rutele Asiei Centrale62

. Ar fi însă la fel 
de greşit să evaluăm comerţul din răsăritul Mediteranei doar prin prisma 
descoperirilor portugheze63

. Impactul acestora trebuie cumulat cu cel al 
altor mutaţii geopolitice; ascensiunea safavidă + cuceririle otomane în 
orient 

c) etapele expansiunii portugheze: Socotra şi Mascat (1507), 
Ormuz ( 1508), Diu ( 1509). Dacă această cronologie este uşor de stabilit, 
ne putem forma, în schimb, mult mai greu o imagine despre felul în care 
portughezii au organizat teritoriile cucerite, despre modul în care au reuşit 
să pună în aplicare un sistem. 

d) concomitent cu pătrunderea portugheză în Oceanul Indian, 
Persia Safavidă redesena harta Orientului Mijlociu. Cucerirea Tabrizului 
în 1501 a însemnat luarea în stăpânire a unui important centru comercial. 

60 Vezi datele oferite de Vitorino Magalhăes-Godinho, le repli, p. 285-286. 
61 Vezi ibidem, p. 290 unde s-a urmărit raportul dintre cantitatea de mirodenii ajunsă în 
lagună şi oscilaţiile preţului. 
62 A. H. Lybyer, Routes, p. 583 
63 Palmira Brumrnett, Ottoman Seapower, p. 17. 
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e) 1502-1504 ar marca începutul unei noi epoci; în 1502 veneţienii 
găsesc puţine mirodenii la Alexandria şi la Beirut, iar în 1504 nu reuşesc 
să găsească deloc. Situaţia s-ar fi datorat portughezilor64

. Trebuie totuşi 
spus că în primii ani ai sec. XVI cantitatea de mirodenii adusă de lusitani 
în Europa a fluctuat foarte mult şi că, încă de descoperirea noului drum, 
se înregistrează dificultăţi în aprovizionarea Europei cu această marfă65 • 

f) „The Turkish conquest of Egypt, far from creating a revolution 
in Levant Trade, caused only a temporary disturbance of it, nat unlike 
that caused previousg by the death of one Mameluke sultan and the 
accession of another" 6

. 

Percepţii veneţiene 

- după 1500 are loc o diminuare vizibilă a numărului de nave 
veneţiene pe rutele către Beirut şi Alexandria 

- ,,Per la qual nova et gionto de queste charavelle a Lisbona et per 
tutta la Spagna fu facto grandissime feste; et a l 'incontro a Venetia ne Jo 
questa nova de grandissima malenchonia et fastidio"61

. Cuvintele lui 
Girolamo Priuli constituie una dintre sursele care au contribuit la 
conturarea unei teorii catastrofice potrivit căreia descoperirea rutei 
Capului ar fi provocat declinul ireversibil al comerţului veneţian. La 
începutul secolului XX, istoricul britanic A.H. Lybyer a nuanţat însă 
această teză arătând că negoţul Levantului trebuie gândit în termenii unui 
sistem în care rutele la mare distanţă sunt întreţesute cu drumuri de 
distanţă medie şi scurtă. Diferenţa între aceste itinerarii nu este dată 
numai de lungime, ci şi de mărfurile care circulă. Oricât de mult ar fi 
profitat portughezii de pe urma comerţului cu mirodenii, ei nu au reuşit să 
instituie un monopol asupra acestor produse68

. 

De la studiul lui A. H. Lybyer istoriografia a adus noi argumente 
în sprijinul tezei sus-amintite. Analize erudite şi de fineţe au căutat să 
demonstreze că teama sugerată de unele izvoare, în special veneţiene, a 
fost rezultatul unei conjuncturi de foarte scurtă durată şi că, pe termen 

64 A. H. Lybyer, Routes, p. 584. 
65 Rugiero Romano, Alberto Tenenti, Ugo Tucci, Venise et la Route du Cap, p. 113. 
66 A. H. Lybyer, Routes, p. 584-585. 
67 Girolamo Priuli, I Diarii, II, p. 306; aceeaşi formulă apare şi la p. 364; la p. 423 Priuli 
vorbeşte de neplăcerea cu care concitadinii săi au aflat în 1506 de sosirea unui nou 
convoi din India la Lisabona. Într-o manieră ceva mai sintetică istoricul portughez 
Vitorino Magalhăes-Godinho, Le repli, vorbea de "Heur des uns, malheurs des autres". 
68 A. H. Lybyer, Routes, p. 577-588. 
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lung, întâietatea veneţiană nu a fost nici un moment pusă în pericol. S-a 
căzut chiar în extrema opusă, susţinându-se că prezenţa portugheză în 
Oceanul Indian nu a afectat în nici un fel situaţia din Mediterana. Este 
firesc să ne punem întrebarea cine s-a înşelat, iar pentru a nu da un 
răspuns hazardat este nevoie să ţinem cont de mai multe aspecte. 

În primul rând de faptul, banal, că avem astăzi avantajul de a şti 
felul în care s-au derulat evenimentele. La începutul secolului al XVI-iea 
doar cei înzestraţi cu harul clarviziunii ar fi putut prognoza că noua rută 
spre Indii nu va afecta serios comerţul Veneţiei. Este oare nesemnificativ 
faptul că regele Angliei a cerut Veneţiei explicaţii pentru cantitatea 
insuficientă de mirodenii ajunsă în insulă şi că veneţienii au simţit nevoia 
să se justifice? „Lumea se schimbă", precizau veneţienii „iar mirodeniile 
care altădată ajungeau la Veneţia, ajung acum la Lisabona"69

• Replica, fie 
exagerată, fie o încercare de a domoli supărarea unui monarh important al 
creştinătăţii, pare totuşi să sugereze deplasarea centrului de greutate a 
comerţului cu produse orientale, ceea ce pentru cetatea lagunelor 
constituia o ameninţare serioasă. 

Apoi ar trebui să ţinem cont de faptul că, justificată sau nu, teama 
provocată de descoperirile portugheze a generat o politică al cărei scop a 
fost tocmai blocarea sau abandonarea de către lusitani a „rutei Capului" 
şi, implicit, alungarea lor din Oceanul Indian. 

În sfărşit ar trebui să încercăm să surprindem percepţia oamenilor 
epocii pornind de la decalajul între producerea evenimentului, sosirea 
veştii în Europa şi felul în care s-a conturat, progresiv, imaginea despre 
noile descoperiri. Din acest punct de vedere se cuvine remarcată 

întârzierea cu care contemporanii au aflat de descoperirea noii rute. 
Astfel, Girolamo Priuli lua la cunoştinţă despre acest lucru în august 
1499, adică la 15 luni după producerea evenimentului (mai 1498)7°. În 
plus, autorul veneţian deşi sublinia caracterul ieşit din comun al unei 
asemenea ştiri, nu îşi putea reprima o doză de scepticism: „Questa nova et 
effecto mi par grandissimo se I 'he vero, tamen io no li presto autenticha 
fede" 71

• Mecanismele acestui scepticism ne sunt dezvăluite de însuşi 

69 Calendar of State Papers, IV, p. 306; cf. versiunea lui Marino Sanudo, I Diarii, LV, 
col.I 91: "la colpa non a nostra, ma dii mondo mudado, che la specie che venivano a 
Venezia vanno in Portogallo". 
70 Robert Finlay, Crisis and Crusade, p. 45 nota că vestea a ajuns la Cairo în martie 
1499. 
71 Girolamo Priuli, I Diarii, I, p. 153. 
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autorul „Jurnalelor". Pe de o parte, mulţi nu doreau să creadă pentru că nu 
noua situaţie le-ar fi creat mari probleme (heranno molti che non 
volevanno credere (. . .) perche non Io volevano che 'l fusse) 72

. Pe de altă 
parte, îndoiala era provocată tocmai de caracterul extraordinar al unei 
asemenea veşti, Girolamo Priuli insistând într-un alt fragment asupra 
stupefacţiei provocate în cetatea Sfăntului Marcu de zvonului găsirii 

d~mului spre India prin ocolirea Africii: „Tutta la citade. .. rimaxe 
stupefatto che a questi tempi nostri fusse stato trovato uno novo viaggio 
et mai piui ali tempi deli antiqui et progenitori auditto, ne vedutto"73

• 

Asemenea judecăţi ne par astăzi naive, dar trebuie să încercăm să le 
evaluăm din perspectiva oamenilor de atunci. Ar fi fost ca şi cum de la o 
percepţie bidimensională a realităţii s-ar fi trecut la una tridimensională. 
Altfel spus, „ruta Capului" a însemnat o reaşezare radicală a cunoştinţelor 
despre lume sau, potrivit cuvintelor lui Robert Finlay, o schimbare majoră 
a itinerariilor maritime în istoria mondială („an immense sea change in 
world history")74

. Efectele în plan mental trebuie să fi fost uriaşe şi un 
ecou al lor poate fi regăsit şi în conţinutul mesajului pe care, în 1501, 
Pietro Pasqualigo a fost împuternicit să îl prezinte regelui Manuel I 75

. 

- ecourile evenimentelor din Oceanul Indian ar fi provocat în 
noiembrie 1501 o creştere semnificativă a preţului mirodeniilor76

. În 
februarie 1502 convoiul sosit de la Beirut aducea o cantitate insuficientă 
din aceste produse, fapt pus de Girolamo Priuli pe seama portughezilor 
„le qual levavanno le spetie in la India et per tal cauxa non ne 
chapitavanno piu in la Soria. Et ogni giorno sara pezo se le diete 
charavelle continuaranno simel viazo, che levaranno tute le spezie et non 
ne chapitera piui in la Soria"77

• Mai grav, această situaţie, în cazul în care 
s-ar fi permanentizat, ar fi pus sub semnul întrebării însăşi independenţa 
Veneţiei: „questa navigatione", sublinia Priuli, „et ii navegar hera ii 
!acte, che nutriva la citade veneta et manchando questa navigatione tuto 
mancheria et ii Stato Veneto etiam se sotometeria in servitude in spatia di 

72 Ibidem, II, p. 242. 
73 Ibidem, p. 155. 
,
74 Robert Finlay, Crisis and Crusade, p. 87. 
75 Donald Weinstein, Pietro Pasqualigo, p. 35-37: veneţianul îl lăuda pe monarhul iberic 
~entru faptul că a făcut cunoscute pământuri neştiute de Ptolemeu sau Strabon. 

6 Girolamo Priuli, I Diarii, II, p. 185 
77 Ibidem, p. 197. Priuli constata că negustorii germani care obişnuiau să cumpere aceste 
produse de la Veneţia se îndreptau spre oraşele portugheze din cauza lipsei mirodeniilor 
din lagună. 
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pocho tempo, donde che la marchadantia et li viazi l 'havea riservato in 
libertade et famma et reputatione" 78

• 

- scrisorile negustorilor nu ar să sesizeze problema portugheză în 
opoziţie cu lucrările cronicarilor. Cui trebuie să dăm dreptate? Rugiero 
Romano, Alberto Tenenti şi Ugo Tucci susţin că celor dintâi79

• Totuşi 
lucrurile nu trebuie absolutizate. Vuk Vinaver cita pe un negustor ragusan 
stabilit la Florenţa care deplângea în 1539 declinul comerţului 

mediteraneean cu mirodenii80
. 

Evaluarea reacţiilor: ce putem reţine din observaţiile 

contemporanilor ? 
- deja înaintea portughezilor mulţi negustori occidentali au început 

să concureze comerţul veneţian cu mirodenii. Profitând de războiul 

Serenissimei cu Poarta pe timpul căruia navele Republicii nu au mai-ajuns 
la Alexandria sau la Beirut, neguţători genovezi, raguzani, florentini, 
francezi au încercat să se substituie celor din lagună81 . Avantajul acestei 
tentative consta în faptul că aceşti neguţători concurenţi nu aveau, 
asemenea veneţienilor, un calendar precis al sosirilor şi plecărilor de la 
Alexandria. Acest fapt îi unea în situaţia de a ajunge înaintea navelor sub 
flamura Sfăntului Marcu şi de a încărca înaintea acestora marfa atât de 
căutată82 . 

Rămâne de apreciat în ce măsură această substituţie s-a făcut 

întotdeauna cu succes. Pentru anul 1501 Girolamo Priuli nota că un număr 
de negustori catalani şi genovezi au fost obligaţi de sultanul Egiptului să 
cumpere mirodenii la preţuri fixate de el83

. 

- preţul piperului nu pare solidar cu preţul celorlalte mirodenii 
(ghimbir, cuişoare, nucşoară, scorţişoară). Ultimele costă mult mai mult 

78 Ibidem, p. 197. 
79 Rugiero Romano, Alberto Tenenti, Ugo Tucci, Venise et la Route du Cap, p. 127. 
80 Vuk Vinaver, Mercanti e bastimenti di Ragusa in India: una leggenda, în voi. 
Mediterranee et Ocean Indien. Travaux du sixieme Colloque lnternational d'Histoire 
Maritime, Venise 20-24 septembre 1962, publiees par Ies soins de Christiane Villain
Gandossi et de Manlio Cortelazzo, Paris, 1970, p. 179 şi nota 1 O. 
81 Vitorino Magalhăes-Godinho, le repli, p. 291; Rugiero Romano, Alberto Tenenti, 
Ugo Tucci, Venise et la Route du Cap, p. 118 citează un caz în care chiar veneţienii au 
subminat monopolul Republicii Sfatului Marcu. În 1492 Zuane şi Andrea Barbarigo şi
au încărcat marfa pe o navă franceză. 
82 Rugiero Romano, Alberto Tenenti, Ugo Tucci, Venise et la Route du Cap, p. 120. 
83 Girolamo Priuli, I Diarii, II, p. 119. 
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decât piperul şi pentru că sunt aduse în cantităţi mult mai mici. Negoţul cu 
piper este unul al cantităţilor semnificative; din acest motiv a fost mult 
mai serios afectat decât traficul cu alte mirodenii. Pentru piper creşterea 
preţului s-a produs cel mai devreme; acest lucru s-a datorat şi faptului că 
portughezii au ajuns de timpuriu în zonele cultivatoare de piper84

. Deja în 
martie 1501 Girolamo Priuli notează că negustorii germani refuzau să 
cumpere piper la preţul fixat de veneţieni şi că fie din lipsa lichidităţilor, 
fie din intenţia de a forţa diminuarea preţului, cumpărau cantităţi foarte 
mici. Strategia a funcţionat pentru că Priuli notează că de la 131 
ducaţi/măsură, s-a vândut cu 102 ducaţi/măsură ceea ce a creat panică 
determinând pe toţi deţinătorii de piper să vândă în grabă. Această reacţie 
a determinat o scădere vertiginoasă a preţurilor ajungându-se până a 70 de 
ducaţi85 . Aceste fluctuaţii sunt urmarea ,jocurilor schimbului" (Femand 

84 Vitorino Magalhăes-Godinho, le repli, p. 295. 
85 Girolamo Priuli, I Diarii, II, p. 117, martie 1501: „ ... li Todeschi solevanno levar 
qualche summa non picola de spetie et maxime de piper ogni anno, donde li marchadanti 
veneti se heranno incapillati delii pretij, sperando far bene dele spetie, donde achadette 
che li Todeschi si per non aver danari, come etiam perche se faceva molto pocho, ymmo 
pochissimo, per tuto ii mondo et ogni chossa hera ristretta et perche etiam andavanno li 
dicti Todeschi andavanno a comprar a Genoa et a Liom in Franza, perche ne capitavanno 
in questi lochi spetie di forestieri, venute da Baruto et Alexandria, cum navilij forestieri 
et postea tute sorte de spetie heranno molto chare, perho se ne compravanno mancho in 
charestia. Donde, vedendo li marchadantti venetti passar la fiera senza li Todeschi 
comprasenno cargo di piper et desiderossi di vender, perche le gallie se aprosimavanno 
deli viazi a gionger et postea etiam per qualche bisogno de danari, tandem fo roto ii 
pretio de cargi 30 de piper a ducati 102 el cargo, che prima valeva 131 el cargo. Donde li 
altri marchadanti se messenno tutti in fuga a vender, perche questo he ii costume sempre 
deli marchadanti venetti, che, come uno tiem la roba, tutti la volenno tenir et chome uno 
la voi vender, tutti la vlenno vender senza medio alchuno, ma tuto in extremitade hora in 
ciello, hora in terra. Visto li Todeschi questa furia deli marchadanti, che tutti volevanno 
vender, se ritenenno da comprare; tandem ni foronno vendutti charigi X a ducati 95 el 
cargo et dipoi charigi 30 a ducati 80 el cargo pur piper, et di poi cargi 30 in 40 a ducati 
75 el cargo, et poi a ducati 70 el cargo et ne uscirono da cargi 140 piper. Et perche 
Todeschi dimonstravanno voleme comprar quantitade a questi pretij, perhO, vedendo li 
nostri la dimanda montoronno iterum il piper a ducati 80 el cargo; tamen li Todeschi 
ristetenno de comprar. 

Ho voluto notar questa varietade de pretij de! piper facto a Venetia in questi 
giomi da ducati 132 el cargo che valevanno a ducati 70, azioche li posteri nostri 
intendeno in tuto per saperssi govemar et prender li partiti, quando che ochorenno". 

Aceeaşi situaţie în august 1503 când Priuli notează blocajul total al comerţului 
cu mirodenii în lagună: nemţii nu doreau să cumpere la preţurile cerute; veneţienii nu 
doreau să lase din preţ (ibidem, p. 282). 
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Braudel) pe piaţa locală, dar cu siguranţă că au fost şi rezultatul unor 
influenţe indirecte. Portughezii au intenţionat să instituie un monopol al 
negoţului cu mirodenii dar erau prea puţin obişnuiţi cu o astfel de marfă. 
Era nevoie de timp pentru ca o cantitate să fie absorbtă pe piaţa 

europeană; astfel din cele 54 OOO de cantari sosite la Lisabona în 1506 au 
fost vândute cca. 1500086

. Tot în privinţa preţurilor ar fi arbitrar, iluzoriu 
şi inutil să comparăm preţurile de la Lisabona cu cele de la Veneţia în 
primii ani ai sec. XVI. Primele sunt rezultatul mecanismelor pieţei, 

ultimele sunt „preţuri de război" în a căror plafon componenta psihologică 
a constituit un element important87

• De asemenea ar trebui să luăm în 
discuţie calitatea, mulţi dintre istorici subliniind că marfa adusă de 
portughezi în Europa era inferioară calitativ celei ajunse pe căile 

tradiţionale. 

- pe lângă inconvenientele legate de concurenţa negustorilor 
musulmani, de problemele logistice, de dificultatea de a găsi anumite 
tipuri de mirodenii (ghimbir), s-a suprapus un obstacol major: masa 
monetară necesară88 . 

- arrii buni alternează cu anii răi: anii 1503, 1504, 1511 au fost ani 
foarte buni pentru piaţa egipteană; aceeaşi situaţie se constată în Siria 
unde în 1505, 1506, 1512 şi 1514 există mirodenii din abundenţă. Ar fi 
deci pripit să generalizăm. 

- portughezii se substituie veneţienilor ca distribuitori de mirodenii 
la Bruges şi Anvers89

. 

Reacţii veneţiene: misiuni în Portugalia, tratative cu Egiptul 
- descoperirea de către portughezi a „rutei Capului" a pus Veneţia 

în faţa unei probleme extrem de spinoase. Pentru Girolamo Priuli noua 
rută ar fi smuls Veneţiei bogăţfa, puterea şi gloria90

• Într-adevăr, 
Serenissima avea de înfruntat concurenţa unei puteri maritime asupra 
căreia nu avea mijloace directe de presiune. Spre deosebire de otomani 
care puseseră sub semnul întrebării hegemonia veneţiană în Mediterana 
răsăriteană printr-un atac direct, portughezii puneau în discuţie comerţul 
veneţian cu produse orientale printr-o lovitură indirectă. Pentru a rezolva 

86 Rugiero Romano, Alberto Tenenti, Ugo Tucci, Venise et la Route du Cap, p. 115. 
87 Ibidem, p. 123. 
88 Ibidem, p. 116. 
89 Girolamo Priuli, I Diarii, II, p. 175. 
90 Robert Finlay, Crisis and Crusade, p. 57. 
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situaţia cetatea Sfăntului Marcu a încercat mai întâi să se informeze şi a 
expediat la începutul secolului al XVI-lea mai multe ambasade spre 
Portugalia. 

Astfel, lui Domenico Pisani - desemnat la 7 septembrie 1500 
ambasador la curtea Spaniei - i-a fost extinsă misiunea şi la regatul 
învecinat al Portugaliei. Pentru ca Serenissima să fie reprezentată la 
ambele curţi iberice Giovanni Camerino, cunoscut şi sub numele de 
Giovanni Matteo Cretico91

, a fost numit în funcţia de secretar al lui Pisani. 
Teoretic când unul se afla la curtea lui Ferdinand Catolicul şi a Isabelei, 
celălalt trebuia să se găsească în capitala lui Manuel I. Totuşi la începutul 
anului 1501 ambii trimişi ai Republicii se aflau în Portugalia în încercarea 
de a obţine ajutor naval împotriva Imperiului Otoman. Eforturile 
conjugate l-au înduplecat pe Manuel I să trimită o escadră condusă de 
Joao de Menezes în sprijinul Veneţiei92 . Regele însă a refuzat să se 
implice mai mult motivându-şi decizia prin lipsa mijloacelor financiare. 

Misiunea lui Pisani s-a prelungit până la 5 aprilie 150293
. Între 

timp informaţiile strânse de Veneţia în chestiunea noului drum spre Indii 
nu au făcut decât să sporească îngrijorarea în cetatea lagunelor. Chiar 
regele portughez contribuise la această stare de spirit trimiţând Republicii 
o scrisoare în care se intitula stăpân al navigaţiei şi comerţului Etiopiei, 
Arabiei şi Indiei. Aşa cum a remarcat pe bună dreptate Donald Weinstein, 
asumarea unui asemenea titlu însemna o provocare la adresa Veneţiei care 
depăşea în gravitate chiar războiul cu otomanii94

. Opinia îşi găseşte ecou 
într-o sursă de epocă, „Jurnalele" lui Girolamo Priuli, care notau, citându-l 
pe ambasadorul Serenissimei la Lisabona, că „la qual cossa importava 
piui al Statto veneto cha la guerra turchescha et ogni altra guerra li 
potese achadere „.Et se questo viaz seguira, come gia mi par che 'I sia 
facile, ii Re di Portogalo se patra chiamar ii Re delii danari"95

• 

91 WilliamBrooks Greenlee, Voyages, p. 114; c( Donald Weinstein, Pietro Pasqua/igo, p. 19. 
92 Escadra a ridicat ancora de la Belem la 15 iunie 1501 v. William Brooks Greenlee, 
Voyages, p. 114 nota 4. 
93 Donald Weinstein, Pietro Pasqua/igo, p. 75. 
94 Ibidem, p. 21: „This was no vague rumor but the official announcement of an 
accomplished fact, of a challenge to Venice that would seem to overshadow even the 
Turkish war". Vezi însă observaţia justă făcută de Palrnira Brummett, Ottoman 
Seapower, p. 12: „Territory could be a rhetorical construct designed to ward off or 
intimidate competing clairnants". Asumarea unui titlu nu presupune deci capacitatea de a 
controla strict teritoriul respectiv. 
95 Girolamo Priuli, I Diarii, II, 155. 
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Ştirile primite de la Lisabona păreau să confirme că titlul asumat 
de Manuel I nu era o simplă pretenţie. Pisani informa conducerea 
Republicii că, la 9 martie 15.00, plecase spre India convoiul condus de 
Pedro Alvares Cabrai şi că la 5 martie 1501 pornise spre aceiaşi destinaţie 
cel comandat de Joao de Nova. În faţa acestei situaţii Veneţia a socotit 
necesar să expedieze a Lisabona un ambasador extraordinar în f ersoana 
lui Pietro Pasqualigo, numit în această funcţie la 12 aprilie 15019 

. 

Donald Weinstein considera că această nouă misiune diplomatică 
a fost determinată de încercarea venetienilor de a mentine viu interesul 
Portugaliei pentru războiul cu turcii97

• Chiar dacă scopui declarat al soliei 
a fost într-adevăr acesta, este de presupus că cetatea Sfăntului Marcu era 
cel puţin la fel de interesată şi de problema comerţului cu mirodenii. 
Conflictul cu „Semiluna" constituia o acoperire perfectă pentru obţinerea 
de informaţii, iar în acest sens pledează chiar un incident petrecut în 
timpul misiunii lui Pasqualigo. Potrivit unui istoric portughez din secolul 
al XVI-iea, Joam de Barros, un membru al soliei ar fi încercat să-i 

convingă pe reprezentanţii monarhilor indieni, sosiţi cu flota portugheză, 
că nu tratează cu cine trebuie! A fost nevoie de interventia lui Vasco da 
Gama pentru ca emisarii să-şi recâştige încrederea în reg~le Portugaliei98

. 

Chiar dacă veridicitatea acest episod anecdotic poate fi pusă la îndoială 
este sigur că veneţienii au depus eforturi considerabile pentru a submina 
acţiunile portugheze. Aceste măsuri erau, în optica veneţiană, cu atât mai 
necesare cu cât „ruta Capului" părea să se permanentizeze. Atunci când, 
la 23 iunie 1501, primele nave din flota lui Cabrai s-au înapoiat în 
Portugalia, Giovanni Camerino a informat imediat conducerea 
Serenissimei, iar, apoi, în acelaşi an această scrisoare a fost tipărită la 
Veneţia, fiind prima tipăritură referitoare la călătoria în India. Textul 
imprimat s-a pierdut, dar el oate fi reconstituit pe baza jurnalelor ţinute de 
Girolamo Priuli şi Marino Sanudo. Primul autor menţiona că secretarul 
veneţian a trimis o informare despre convoiul sosit la Lisabona de la 
„Colochut". Potrivit acesteia, regele Manuel I nu era cu totul mulţumit, 
vasele dispărute provocând o pierdere estimată la 80 OOO de ducaţi. 

Totuşi, monarhul era decis să menţină cu orice preţ „ruta Capului" 
pregătind o nouă escadră de 24 de caravele. Această determinare ar fi 

96 Donald Weinstein, Pietro Pasqualigo, passim; William Brooks Greenlee, Voyages, p. 
114, nota 4. 
97 Donald Weinstein, Pietro Pasqualigo, p. 22. 
98 Ibidem, p. 31-32. 
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făcut, în opinia veneţianului, ca Lisabona să ia locul capitalei Egiptului în 
rolul de centru al comerţului cu mirodenii, fapt ce l-ar fi transformat pe 
monarhul portughez într-un ,,grande signor de denari"99

• 

Pentru a bloca dezvoltarea acestei noi de comunicaţie cu „ţara 
mirodenilor" Veneţia a încercat să încheie o alianţă cu adversarii 
portughezilor în Oceanul Indian. În 1502 Benedetto Sanudo pleca la Cairo 
pentru a propune sultanului mameluc un plan de colaborare împotriva 
portughezilor100

• Veneţia vedea două posibilităţi de acţiune: concurarea 
neloială a portughezilor prin scăderea preţurilor mirodeniilor şi luarea 
unor măsuri pentru a împiedica funcţionarea normală a rutei spre India. 
Proiectul, aparent uşor de realizat, era greu de pus în aplicare. Pentru 
primul punct era necesar ca mamelucii să fie de acord cu o scădere a 
taxelor vamale pentru veneţieni, ceea ce ar fi fost greu de acceptat de 
suveranii Egiptului. A doua cale era şi mai dificil de realizat atâta timp cât 
mamelucii nu dispuneau de o flotă comparabilă cu cea portugheză. 
Misiunii lui Benedetto Sanudo i-au succedat altele în intervalul 1504-
1516. La un an după încheierea conflictului cu Poarta sosea la Cairo 
Francesco Teldi. Mesagerul era împuternicit să transmită sultanului 
îngrijorarea sultanului în legătură cu permanentizarea prezenţei 

portugheze în Oceanul Indian şi să îl informeze de ultimele ştiri de la 
Lisabona. Pentru a obţine condiţii mai avantajoase Teldi primea 
instrucţiuni să prezinte sultanului mameluc posibilitatea ca negustorii din 
lagună să abandoneze piaţa egipteană în favoarea celei lusitane. Pentru ca 
această ameninţare să nu fie pusă în practică Veneţia solicita condiţii mai 
avantajoase pentru negustorii săi şi asigurarea că portughezii vor fi 
alungaţi ş~ că vechile drumuri vor funcţiona la parametri normali 101

• 

Contactele diplomatice nu au dus însă la rezultatele dorite de veneţieni; 
mai mult decât atât raporturile cu Egiptul s-au deteriorat semnificativ în 
151 O. În acel an s-a produs un dublu incident; nave egiptene transportând 
materiale necesare construirii unei flote de război au fost scufundate de 
Ospitalieri 102 şi, eveniment mult mai grav, supuşi ai Republicii care 

99 Girolamo Priuli, I Diarii, II, p. 174. 
100 Donald Weinstein, Pietro Pasqualigo, p. 77. 
101 Palrnira Brummett, Ottomah Seapower, p. 34-35. 
102 Incidentul avea pentru veneţieni un dublu impact negativ. Exista riscul ca sultanul 
mameluc să impună represalii tuturor creştinilor, aşa cum se mai întâmplase pe parcursul 
secolelor XIV-XV. Pe de altă parte materialele de construcţie vizau crearea unei flote 
care să acţioneze împotriva portughezilor din Oceanul Indian. 
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însoţeau o ambasadă Safavidă pe drumul de întoarcere spre Persia, au fost 
capturaţi de guvernatorul egiptean de Birecik (NE de Alep)103

. 

Evenimentul lăsa impresia unei colaborări strânse între veneţieni şi şahul 
Ismail care, în context, părea să aibă ca ţintă Egiptul. Drept consecinţă 
sultanul Qansuh al-Ghauri i-a acuzat pe veneţieni de trădare şi a poruncit 
întemniţarea supuşilor Serenissimei şi confiscarea bunurilor acestora104

. 

Peripeţiile raporturilor cu mamelucii au pus în lumină precaritatea poziţiei 
veneţiene în faţa provocării lansate de portughezi; Republica Sîantului 
Marcu nu numai că nu era în măsură să-i împiedice pe aceştia să dezvolte 
legătura cu India, dar nu putea conta nici măcar pe concursul puterilor 
care, cel puţin teoretic, ar fi trebuit să fie interesate în alungarea ibericilor 
din Oceanul Indian. 

Întâmplările anului 151 O au avut însă un impact major asupra 
politicii orientale veneţiene care se va manifesta printr-o depărtare 

progresivă de mameluci. Dispuşi la concesii în 1504 şi 151 O, veneţienii 
şi-au înăsprit treptat poziţia în raport cu sultanul de la Cairo. Pe de o parte 
sîarşitul războiului cu „Liga de la Cambrai'', iar pe de altă parte 
şubrezirea continuă a poziţiei Egiptului au pus Veneţia într-o poziţie de 
forţă faţă de sultanul de la Cairo. Astfel, în 1516, ambasadorul Tommaso 
Venier îl punea pe Qansuh al Ghauri în faţa alternativei: fie accepta 
condiţiile puse de Veneţia, fie navele Republicii aveau să suspende 
convoiul spre Alexandria105

. 

În afara negocierilor cu mamelucii veneţienii au căutat să reducă 
impactul comerţului portughez prin introducerea unor măsuri interne: 
interzicerea importului de mirodenii din Occident şi, totodată, anularea 
monopolului statului asupra comerţului oriental cu astfel de produse. 
Dacă până în 1514 puteau pleca pentru a achiziţiona aceste mărfuri doar 
nave armate pe cheltuiala Signoriei, din acel an orice navă veneţiană era 
liberă să cumpere mirodenii din Levant fără să mai fie obligată la plata 
unor taxe106

. Măsurile nu au avut rezultat şi veneţienii au încercat să 
negocieze cu regele Portugaliei obţinerea unor privilegii pentru comerţul 
cu mirodenii; în urma acestui acord Serenissima a deschis ruta spre 

103 Palmira Brummett, Ottoman Seapower, p. 38 şi urm; cf. Rugiero Romano, Alberto 
Tenenti, Ugo Tucci, Venise et la Route du Cap, p. 120 care plasează incidentul în 1511 şi 
îl pun pe seama unei instigări venite din partea catalanilor. 
10 Palmira Brummett, Ottoman Seapower, p. 41. 
105 Ibidem, p. 47-48. 
106 Vitorino Magalhaes-Godinho, Le repli, p. 295-296. 
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Lisabona (1520). Între 1519-1530 veneţienii au depins de portughezi 
pentru a obţine cantităţile necesare107

. 

La aceste probleme se adăuga şi faptul că Veneţia avea, la acea 
dată, o imagine destul de vagă asupra a ceea ce însemna „ruta Capului". 
În 1504 un nou trimis veneţian, Leonardo de Ca Maser, lua drumul 
Lisabonei. Instrucţiunile sale specificau obligaţia de a aduna date în 
privinţa numărului de nave plecate şi înapoiate, asupra naturii, cantităţii şi 
calităţii mărfurilor aduse, asupra valorii investiţiei şi a investitorilor, 
despre destinaţia bunurilor, despre locurile în care portughezii făceau 
comerţ în India, dar şi despre cele în care nu ajungeau, despre obstacolele 
întâmpinate de expediţie şi despre impresiile celor care luau parte la ea108

. 

Toate aceste puncte se vor regăsi în structurarea, doi ani mai târziu, a 
raportului întocmit de un alt ambasador veneţian, Vincenzo Quirini, fapt 
ce sugerează perceperea la justa dimensiune a concurenţei portugheze. 
Leonardo de Ca Maser şi-a dus la bun sfărşit misiunea, în ciuda 
dificultăţilor întâmpinate şi a suspiciunilor pe care le-a provocat. Denunţat 
de un negustor florentin că ar intenţiona să pună la cale un complot a fost 
chiar închis şi a fost nevoie de toată abilitatea sa diplomatică pentru a fi 
eliberat. În raportul prezentat Senatului, Leonardo de Ca Maser emitea 
părerea că portughezii aveau toate resursele necesare permanentizării 
„rutei Capului" şi că, în Oceanul Indian, nu existau adversari capabili să li 
se opună. 

La doi ani după Leonardo de Ca Maser, Vincenzo Quirini pleca 
într-o nouă misiune diplomatică în Portugalia prezentând la înapoierea în 
lagună o minuţioasă expunere în faţa Senatului 109

. Relatarea sa confirma, 
măcar în parte, observaţiile lui Ca Maser. Discursul său conţinea toate 
informaţiile solicitate de cercurile conducătoare veneţiene. Potrivit lui 
Quirini regele Portugaliei arma în fiecare an 12-14 corăbii, cea mai mare 
cu un tonaj de 800-1 OOO de butoaie (botti), cea mai mică de 250-300 
butoaie; dintre acestea doar 8 sau 9 erau destinate transportului 
mirodeniilor. Cheltuiala presupusă de asemenea escadră se ridica la 
120000 de ducaţi; plecarea flotei avea loc la sfărşitul lunii martie sau 

107 Vitorino Magalhăes-Godinho, le repli. p. 296. 
108 Donald Weinstein, Pietro Pasqualigo, p. 80. 
109 Vincenzo Quirini, Relazione, passim. 
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începutul lui aprilie110
, iar revenirea în Portugalia avea loc după un voiaj 

de aproximativ 15 luni 111
• 

Urmau apoi informaţii asupra traseului urmat de flotă, cantitatea 
de mirodenii transportate 112

, tipul de produse 113
, maniera de valorificare, 

preţurile 114 • Quirini observa că între 1499-1504 oricine plătise taxa, putea 
să vândă mirodeni cui voia şi cât dorea. Din 1504 însă monarhia ar fi 
practicat un regim de monopol impunând stocarea produselor şi vinderea 
la un preţ fix. Măsura ar fi fost impusă „vedendo ii re che questo era 
causa di tener le spezie in poca riputazione, e che le persane si 
gardavano dai far compra[r} grossa per le instabilita de' prezzi che 
correvano" 115

• Această instabilitate a preţurilor ar fi provocat în opinia lui 
Quirini numeroase falimente în rândurile unor negustori importanfi din 
Germania, Flandra şi „din alte locuri în care se consumă mirodenii"1 6

. 

După aceasă prezentare a comerţului cu mirodenii ambasadorul 
veneţian prezenta obiectivele regelui Portugaliei. Cel mai important dintre 
acestea ar fi fost interzicerea comerţului cu mirodenii pentru musulmani (i 
Mori) scop în care monarhul ar fi dispus două măsuri: interzicerea 
accesului altor nave în porturile frecventate de portughezi, ba chiar 
interzicerea navigaţiei spre ţărmurile Indiei pentru navele musulmane şi 
construirea unor fortăreţe care să asigure puncte de sprijin pentru 
interesele portugheze în această regiune. Tentativa de a impune un control 
strict al navigaţiei în Oceanul Indian ar fi fost desăvârşiă de intenţia de a 
ridica o fortăreaţă „in un iso/a che si chiama Zenticoras [Socotra] posta 
ne/la bocea de/ mar Rosso qualche 50 miglia fuori („.) e spera facendo 
questa fortezza, impedir che le navi de 'Mori si dalia Mecca come da 
Ad h d ·1 R 111 d ,. I 118 en, c e e entro z mar osso , pren ana orta a quest iso a . 
Această excludere a musulmanilor din comerţul cu India ar fi favorizat 
atingerea celui de-al doilea obiectiv al monarhului iberic care ar fi constat 

110 Ibidem, p. 5-6. 
111 Ibidem, p. 12. 
112 Estimată de Quirini la 25000-30000 de cântare. 
113 Mai mult de 2/3 din această cantitate ar fi fost piper, iar 1/3 "zenzeri, cannelle, 
garo/oii, noei ed alter simili sorte" Vincenzo Quirini, Relazione, p. 12. 
114 Acestea erau 22 ducaţi/cantar (piper); 19-20 ducaţi1cantar (ghimbir); 25 ducaţi/cantar 
(cannelle); 60-65 ducaţi/cantar (garo/oii) ş.a.m.d. v. Vincenzo Quirini, Relazione, p. 13. 
115 Ibidem. 
116 Ibidem, p. 14. 
117 De fapt este în afara Mării Roşii. 
118 Vincenzo Quirini, Relazione, p. 14-15. 
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în „mandar a tuor in India tutte e spezie per suo conta, e non lasciar che 
mercadante alcuno piu ne mandi a tuor ne con navi, ne per altra via, 
volendo far per suo cont o tutte e speze si dell 'armare come def cari co" 119

. 

Realizarea acestui proiect grandios ar fi constituit o lovitură 

serioasă nu numai la adresa intereselor negustorilor musulmani, dar şi a 
celor veneţieni. Totuşi, ambasadorul veneţian a încercat să judece cât mai 
corect şansele de reuşită. Astfel, potrivit chiar punctului de vedere 
exprimat de supuşi ai regelui Manuel I, era foarte greu să se interzică 
musulmanilor navigaţia în Oceanul Indian şi comerţul cu mirodenii. 
Portugalia nu putea ţine sub control întreaga coastă a Indiei şi Quirini 
preciza că la Calicut şi la Malacca existau mirodenii din abundenţă. Era, 
de asemenea, îndoielnic că lusitanii ar fi reuşit să blocheze ieşirea din 
Marea Roşie. Chiar şi în eventualtatea, puţin probabilă, că fortăreaţa din 
insula „Zendicoras" (Socotra) ar fi fost ridicată, legătura dintre Marea 
Roşie şi Oceanul Indian era suficient de largă pentru ca intrarea sau 

· ieşirea să se poată face în ciuda prezenţei portugheze. 
În plus, încercarea de a impune un monopol absolut asupra 

comerţului cu mirodenii nu avea nici ea şanse de reuşită, profiturile 
nefiind substanţiale. Quirini le aprecia la cca. 50000 de ducaţi/convoi ceea 
ce însemna mai puţin de jumătate din suma necesară armării unei noi 
escadre spre Ind,ia120

. Chiar dacă regele ar fi încercat să stocheze marfa 
pentru a forţa creşterea preţurilor, măsura nu avea şanse prea mari de 
succes, negustorii străini (germani, francez, flamanzi) refuzând oricum 
achiziţionarea unor cantităţi substanţiale. De asemenea, chiar în ipoteza că 
portughezii ar fi ţinut în mâini rutele maritime, nu ar fi putut să controleze 
drumurile terestre pe care, măcar în parte, mirodeniile ar fi continuat să 
circule. Aşa cum observa Virgina Rau portughezii au găsit la sosirea în 
Oceanul Indian o reţea de rute de negoţ care erau trasate de secole. În 
ciuda proiectului de a lua în stăpânire cu totul această reţea şi cu toate că 
au pus stăpânire pe puncte cheie precum Ormuz şi Malacca, lusitanii „ne 
reussirent jamais a cauper ces lignes commerciales qui aboutissaient a 

. h, , . 1· ll d l i-< R „121 certazns marc es euroeens et, en partzcu zer, ce e e a lVler ouge . 
Mai mult decât atât, pe lângă traseele preexistente apariţia portughezilor a 
dus la dezvoltarea unor noi legături terestre spre Europa. Astfel, Antonio 
Terreiro (Tenreiro?) a plecat de la Ormuz, a urcat pe Eufrat şi a debarcat 

119 Ibidem, p. 15. 
120 Ibidem, p. 16. 
121 Virginia Rau, Les Portugais, p. 91. 
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la Basra de unde a traversat deşertul până la Alep şi apoi până a Tripoli 
urmând cea mai scurtă rută caravanieră. Un traseu diferit a urmat Mestre 
Alfonso. Din cauza asedierii Basrei acesta a plecat de la Ormuz spre 
Tabriz (prin Kom, Kasvin, Sultanieh, Kachan), s-a îndreptat apoi spre 
lacul Van, Bitlis, Alep, Hama, ajungând la Tripoli după o călătorie de 
şapte 1uni122

. 

La aspectele comerciale se adăugau chestiuni logistice. Drumul 
spre India era lung, presărat cu pericole, iar raporturile politice din 
regatele indiene destul de complexe pentru ca implantarea portugheză în 
India să fie una de durată. Ostilitatea mamelucilor ar fi impus cheltuieli 
tot mai mari pentru apărarea posesiunilor din Orient. Ambasadorul 
veneţian emitea chiar părerea că drumul spre India era doar o iniţiativă a 

·regelui Manuel I şi că aceasta ar fi fost abandonată în momentul 
dispariţiei monarhului. Ruta ar fi putut fi abandonată şi în situaţia în care 
Portugalia ar fi fost antrenată într-un război care ar fi constrâns-o să îşi 
concentreze atenţia şi resursele asupra problemelor militare123

. În sfârşit, 
o piedică serioasă în calea permanenţei acestei legături comercale o 
constituia balanţa financiară. Vincenzo Quirini calcula că din cele 114 
nave care plecaseră spre India între 1497 şi 1506 doar 55 se mai 
întorseseră; 19 fuseseră cu siguranţă pierdute în naufragii sau lupte, ar 
despre alte 40 nu se mai ştia nimic. 

Finalul expunerii lui Quirini păstra totuşi o notă de prudenţă 
sugerând Senatului că deşi observaţiile prezentate „abbiano qualche 
co/ore di verita" 124 trebuiau luate măsuri pentru a împiedica efectele 
negative pe care „ruta Capului" le putea avea pentru comerţul veneţian cu 
mirodenii. 

Observaţiile lui Quirini arată cât de greu era, chiar şi pentru cei 
mai fini observatori ai realităţii, să găsească soluţia justă la problemele 
multiple cu care Republica Sfântului Marcu se găsea confruntată la 
începutul veacului. Mărturiile surselor veneţiene din această perioadă 

crează impresia unei pluralităţi de puncte de vedere care au coexistat în 
epocă, Robert Finlay vorbind de o tabără a pesimiştilor şi una a 
optimiştilor125 . Cei dintâi, ai căror ecou se face mai ales Girolamo Priuli, 
par să fi fost majoritari, iar explicaţia consta în faptul că vestea 

122 Ibidem, p. 93-94. 
123 Yincenzo Quirini, Relazione, p. 18-19. 
124 Ibidem, p. 19. 
125 Robert Finlay, Crisis and Crusade, p. 58-60. 
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descoperirii „rutei Capului" s-a suprapus peste panica provocată de 
înfrângerile suferite în faţa otomanilor126

. Ei susţineau că veneţieni nu vor 
reuşi să aibă niciodată abundenţa de mirodenii din capitala Portugaliei şi 
că preţurile la Lisabona erau de patru ori mai mici decât în lagună ceea ce 
ar fi făcut pe mulţi occidentali să abandoneze piaţa veneţiană. Optimiştii, 
în schimb, par să fi fost de părere, asemenea lui Vincenzo Quirini, că 
noua rută era prea lungă, prea periculoasă şi că mirodeniile nu aveau nici 
calitatea şi nici varietatea celor sosite în Europa pe căile tradiţionale. 

Desfăşurările ulterioare au confirmat temerile exprimate de 
pesimişti. Convoaie portugheze au plecat spre India în 1505 (cel al lui 
Almeyda) şi 1506 (Tristan da Cunha). Portughezii au reuşit să-şi impună 
controlul asupra ţărmurilor Indiei, au ocupat Sokotra, iar la 2 februarie 
1509 Almeyda a zdrobit o flotă a Egiptului şi a aliaţilor din Calicut şi au 
fortificat Goa127

• Legătura cu India a continuat să funcţioneze şi acest fapt 
a fost chiar mai important decât cantitatea de piper, ghimbir, şofran, 

cuişoare etc adusă în Europa. În paralel, Veneţia a părut să se îndepărteze 
de politica tradiţională de control a mărilor. Interesul pentru lărgirea 

domeniului în Terraferma a provocat în scurt timp o reacţie de coagulare 
a forţelor anti-veneţiene din interiorul şi din afara Peninsulei Italiene, 
cunoscută sub numele de Liga de la Cambrai. 

Optimiştii au avut la rândul dreptate atunci când au adus în 
discuţie lungimea şi dificultăţile noii rute, caltatea inferioară a 
mirodenilor portugheze şi dependenţa acestei căi comerciale de voinţa lui 
Manuel I. Acest ultim aspect a fost sesizat de Leonardo de Ca Maser şi de 
Vincenzo Quirini care au considerat că monarhi mai puţin ambiţioşi ar fi 
abandonat proiectul fapt ce ar fi permis Veneţiei revenirea la poziţia 
hegemonică în negoţul cu mirodenii. 

- din 1505 otomanii acordă mamelucilor ajutor împotriva 
portughezilor din Oceanul Indian128

, dar Palmira Brummet considera că 
este puţin probabil ca Poarta să se fi angajat total în direcţia stopării 
portughezilor atâta timp cât rămânea de rezolvat chestiunea Safavidă. 

- cucerirea Egiptului a fost un succes şi pentru Veneţia ale cărei 
relaţii cu Egiptul au fost fluctuante. Cauzele trebuie căutate în încălcările 

126 Ibidem, p. 62. 
127 Donald Weinstein, Pietro Pasqualigo, p. 83. 
128 Palmira Brummett, Ottoman Seapower, p. 28. 
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tratatelor încheiate, mamelucii fiind acuzaţi pentru fixarea unor r:reţuri 
ridicate, vânzări forţate, întârzieri intenţionate ale încărcării navelor 29

. 

- Pietro Zen către MM Osp (24 august 1509): ,,Dele cose dela 
India scripsi a quella come 6 navilii def Soldan fur rotti da Porto~esi: 
qual cosa move el Soldan al presente accrescer le sue farse in quelli" 30

. 

- Pietro Zen către doge (25 septembrie 1509): ,,El Signor Soldan 
ha manda suoi navilii ala Giaccia [ = Lajazzo] per legnami; dice per 
bisogni dela armata contra Portogesi ala qual impresa monstra esser al 
tutto ben disposto. Et Dio Io /aceia persister in tal opinione ! " 131

• 

- Pietro Zen către MM Osp (27 septembrie 1509): ,,Dale cose de 
India fu vera che le charavelle portogese se appizo con alcuni navilii che 
havea fatto armar el signor Soldan per suo canto, cui dice 4, cui 6; et li 
Portogesi hano buta a fondi et presi 100 homini vivi et questo fu sopra 
Colochut per la qual cosa el Signor Soldan ha deliberato accrescer le 
forze in quelli mar et per l 'habbia avuta la cosa molta a care (. . .) El 
Signor Soldan sollicita I 'armata per el mar de India et li soi navilii son 
passati, vanno in Golfo delia Giaccia per legnami" 132

. 

- descoperirea rutei Capului a fost semnificativă prin prisma 
deschiderii unor noi orizonturi decât prin cantitatea de mirodenii aduse pe 
această cale în Europa; ruta Capului a însemnat o provocare pentru 
Veneţia doar în privinţa mirodeniilor; celelalte produse orientale au rămas 
în mâinile neguţătorilor din lagună 133 ; 

- Veneţia ar fi trebuit să compenseze acest handicap printr-o 
organizare superioară şi o strategie flexibilă. 

129 Ibidem, p. 33. 
130 Apud Francesca Lucchetta, l 'Ajfare Zen, p. 141. 
131 Apud, ibidem. 
132 Apud, ibidem, p. 142-143. 
133 Rugiero Romano, Alberto Tenenti, Ugo Tucci, Venise et la Route du Cap, p. 131. 
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DOBROGEA OTOMANĂ (SEC. XV-XVI): 
DISOCIERI TERITORIAL-ADMINISTRATIVE ŞI 

CRONOLOGICE 

ANCA POPESCU 

Oiconimul Dobrogea n-a desemnat o unitate administrativ
teritorială nici în Evul Mediu nici în epoca modernă. Doar în 
nomenclatorul regiunilor Republicii Populare Române din anul 1960 şi, 

pentru 2-3 ani, după războiul de independenţă şi reintegrarea Dobrogei în 
statul român, a existat o regiune cu acest nume. 

„Ţară a lui Dobrotiţă/Dobrotici" (terra Dobrodicii), în a doua 
jumătate a secolul al XIV-lea, trecută apoi sub stăpânirea lui Mircea cel 
Bătrân cu titlul de „terrarum Dobroticii despotus'', a fost înghiţită în cele 
din urmă, treptat, de expansiunea turcilor otomani, din ultimul pătrar al 
secolului al XIV-lea până mult după moartea marelui principe român, la 
sîarşitul secolului următor. 

Sub stăpânirea otomană, Dobrogea făcea parte din „ţara" Silistrei: 
memleket-i [te. ţinutul, ţara] Silistre, în descrierea geografică târzie a lui 
Kâtip <;elebi 1, sancak-ul Silistrei în terminologia tehnică a documentelor 
administrative otomane. Încă din prima jumătate a secolului al XV-lea, 
„ţinuturile Dobrogei" sunt individualizate prin locuţiunile Dobruca iii 
(ţara Dobrogea), în sursele narative otomane2 sau Dobruca şi Dobruca 
vilayetleri (ţinuturile Dobrogea), în documentele de cancelarie de la 
începutul secolului al XVI-lea3

. Otomanii au fost cei care au sedimentat 

1 Cronici turceşti privind ţările române, Bucureşti, 1974, II, volum întocmit de Mihail 
Guboglu, p. 117 şi Anca Radu Popescu, O hartă osmană a Dobrogei de la mijlocul 
secolului XV!!, „Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol'', XXIl/2, 
1985,p.631-637. . 
2 Yaz1c1oglu Ali (m. 1450), în Mihail Guboglu, Crestomaţie turcă. Izvoare narative 
privind istoria Europei orientale şi centrale(/ 263-1683), Bucureşti, 1978, p. 33. 
3 În două reglementări otomane din 17-26 iunie 1502 pentru taxa ihtisab de la 
Constantinopol şi Adrianopol, v. Nicoară Beldiceanu, Recherche sur la viile ottomane 
au XV" siecle. Etudes et actes, Paris, 1973, p. 194 şi 249. Pentru „vilayeturile Dobrogei", 
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amintirea marelui pnnc1pe pontic în numele statului său, conform 
obiceiului turcic de a numi o ţară după numele conducătorului sau al 
dinastiei acesteia. Numele însuşi al Dobrogei a fost forjat de aceştia după 
regulile fonetice ale limbilor turcice4

• La fel cum ţaratul de Târnovo din 
secolul al XIV-lea, a fost numit de otomani Şiişmanos-ili (ţara lui 
Şişman), sau Moldova, Bogadan-ili, sau sancak-ul Kiistendil, Kiistentin
ili, adică „ţara lui" Constantin Dejanovic" (vasal al lui Murad I, ucis în 
lupta de la Rovine), statul lui Dobrotiţă/Dobrotici a fost numit Dobrogea 
(Dobroca-ili). 

Corespondentul geografic exact al Dobrogei medievale nu este 
însă la fel de cert, el se poate stabili la ora actuală mai mult deductiv. La 
începuturile stăpânirii otomane, Dobrogea trebuie să fi desemnat strict 
„moştenirea" lui Dobrotiţă. Adică, afară de „ţara Cărvunei", teritoriile 
adăugate, la nord şi la sud, prin acţiunile de largă viziune politică ale 
despotului. Este greu de afirmat, în stadiul actual al cunoştinţelor, dacă 
toate cuceririle lui Dobrotiţă (care, în sud, au atins cetatea Midiye, astăzi 
la graniţa dintre Bulgaria şi Turcia) sau numai cele mai stabile dintre ele, 
au intrat în conştiinţa contemporanilor şi posterităţii ca „ţara lui 
Dobrotici". Titlul lui Mircea din 1390 distinge net între două entităţi 
politice: „senioria/principatul Silistrei", pe de-o parte, şi „ţările despotului 
Dobrotici", pe de altă parte5

. Dar delimitarea lor teritorială strictă în 
această epocă nu ne este cunoscută (mai ales pentru principatul Silistrei). 

Jaloanele primei expresii geografice a Dobrogei medievale s-au 
păstrat în mentalul colectiv, transpus apoi în practica administrativă, prin 
toponimele „Gura Dobrogei"6 şi Dobrici7

. Extinderea oiconimului 

prima menţiune cunoscută din registrele otomane este cea din <lefterul din 1530/1531, în 
fapt, un registru rezumat (icmal) după un alt registru detaliat (mufassal), din anul 
precedent, după datarea lui Ayşe Dogan-Kayapmar, Le sancak de Vidin du XV" a la fin 
du xvr siecle, Teză de doctorat susţinută în anul 2004 la Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, sub conducerea profesorului Gilles Veinstein (în manuscris), p. 95-96. 
4 Transformările fonetice care au dus de la eponim la oiconim au fost similare celor care 
au făcut din germanicul Karlowitz şi slavul Karlovci, turcescul Karlofc;a, H. lnalcik, art. 
Dobroudja, Encyclopedie de /'Islam, serie nouă. 
5 „Terrarum Dobroticii despotus et Tristri dominus", v. Hurmuzaki, Documente 
privitoare la istoria românilor, 112, Bucureşti, 1890, p. 322, 334; DRH, D, 1, p. 122. V. 
şi Anca Ghiaţă, Condiţiile instaurării dominaţiei otomane în Dobrogea, în voi. Studii 
istorice sud-est europene, I, Bucureşti, 1977, p. 65. 
6 Satul Gura Dobrogei (Kavac1k în timpul stăpânirii otomane) era situat pe valea 
inferioară a Casimcei, numele lui semnificând „drumul spre Dobrogea", v. Anca 
Popescu, Vestigii ale organizării Dobrogei preotomane într-un defter din anul 1530, în 
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medieval Dobrogea pentru întreg spaţiul Dobrogei modeme s-a produs în 
timpul stăpânirii otomane, începând chiar cu secolul al XVI-lea. Raportul 
kadiului de Akc;:ekazanhk (Kazanhk, în Bulgaria) din 15 aprilie 1520, 
vorbeşte de Dobrogea din dreptul Isaccei8

. În secolele următoare, faptul 
devine mai evident prin abundenţa mărturiilor de călători. Venind dinspre 
sud, călătorii din secolele XVII şi XVIII, semnalează Dobrogea ca fiind 
ţinutul maritim de la „capătul ţării bulgăreşti"9 . După Evliya <;elebi, 
vilayet-ul Dobruca ţinea „de la cetatea Tulcea" până la „menzilul oraşului 
înfloritor Bazargic"10

• Pentru călătorul care venea din nord, din Polonia şi 
Moldova, după trecerea Dunării la Măcin, se intra în Dobrogea 11

• 

Tot ca efect al generalizării acestui nume (dar, semnificativ, 
pentru regiuni care într-un fel sau altul au fost atinse de stăpânirea lui 

voi. Vocaţia istoriei. Prinos Profesorului Şerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 517 şi n. 
49. Solul polon la Poartă, Rafael Leszczynsky, urmează în călătoria lui spre Istanbul 
acest drum: „Ieşind din Măcin, am trecut pe lângă o stâncă înaltă ce se ridică din pământ 
deasupra Dunării. Daia-koy [Dăieni], Sarai-koy [Topalu], Băltăgeşti [lângă Gura 
Dobrogei], de acolo intrăm în „ţara Dobrogei"(Dobrucha ziemia) unde înainte locuiau 
tătarii Dobrogeni, Călători străini despre ţările române, voi. VIII, Bucureşti, 1983, p. 
183; V. şi Petre Diaconu, Originea numelui Dobrogea, „Buletinul Bibliotecii române. 
Studii şi documente româneşti", Freiburg, 1992/93, voi. XVII (XXI), p. 237. 
7 Hacioglu-pazan/Bazargic/Dobrici. Trecând de această localitate, Rafael Leszczynski 
spune: „ .. aici începe ţara Dobrogei", Călători străini, voi. VIII, p. 183. În sens invers de 
mers, acelaşi călător spune: după Bazargic, „în înprejurimile Provadiei am intrat în ţara 
bulgărească", Ibidem. Francisc Gosciecki (1712): de la Bazargic „după o odihnă de o zi, 
am ieşit din Dobrogea şi am intrat în Bulgaria, spre Coslugea .. şi de acolo am plecat spre 
oraşul Provadia", Călători străini, voi. VIII, p. 538. 
8 Nicoară Beldiceanu, Irene Beldiceanu-Steinherr, Acte du regne de Slim I concernant 
quelques eche/Ies danubiennes de Valachie, de Bulgarie et de Dobrudja, în voi. le 
monde ottoman des Balkans (1402-1566). lnstitutions, societe, economie, Londra, 1976 
(Variorum reprints ), p. 1O1. 
9 Luigi Ferdinando Marssigli (1688): „Şi lăsând la stânga mea Adrianopolul, am trecut 
din nou Munţii Balcani în vecinătatea Mării Negre şi intrând în ţinutul Dobrogei (paese 
di Dobra), la capătul Bulgariei, am trecut Dunărea la Rusciuc .. ", Călători străini, voi. 
VIII, p. 60. 
1° Călători străini. voi. VI (îngrijit de M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Mustafa 
Ali Melunet), Bucureşti, 1976, p. 749. 
11 Michăly Bay şi Găspăr Păpay ( 1705-6): ,,În 28 decembrie, foarte de dimineaţă, trebuia 
să trecem Dunărea la Galaţi; cu ajutorul lui Dumnezeu, am trecut-o foarte bine, pe bărci 
şi spre seară am ajuns în oraşul Măcin din Dobrogea", Călători străini, voi. VIII, p. 210. 

635 



Dobrotici) avem, în secolul al XVII-lea nahiya-ua Dobruca 12
, unitate 

teritorial-administrativă otomană situată, după date din ultimul sfert al 
secolului al XVII-lea, în colţul sud-vestic al Dobrogei, în aval de 
Silistra 13

. În secolul al XVIII-lea ( 17 40) însă, ea va îngloba şi regiunea 
Silistrei căci o găsim ca nahiye Dobrice ve Silistre (nahiya „Dobrogea" şi 
Silistra). Douăzeci de ani mai târziu, apare în documente ca o kaza 
separată de kazaua Hacioglu-pazan/Dobrici 14

. 

Faţă de Dobrogea medievală, dar şi modernă, întinderea sancak
ului Silistra a fost cu mult mai mare: pe litoral, de la Delta Dunării, în 
nord15

, şi până aproape de graniţa actuală a Turciei cu Bulgaria, în sud; în 
interior, de la cursul Dunării din preajma Silistrei (fără Tutrakan/ 
Turtucaia), cu Dobrici şi Provadia, până la apa Kamciei, pe versantul 
nordic al Balcanilor Mici sau Maritimi. De aceea, documentele 
administrative referitoare la sancak-ul Silistrei sunt utile .şi pentru 
cunoaşterea situaţiei Dobrogei ca parte componentă a sa. 

La ora actuală au fost depistate cca. 55 de registre (deftere) diferite 
(de recensământ, de avariz, de ciziye, de adet-i agnam) pentru Silistra şi 
Dobrogea, din secolele XVI-XVII, dintre care 28 registre din secolul al 

12 Rusi Stoikov, Selişta v Silistrenskiia sandjak prez 70-te godini na XVII vek, în 
„Izvestiia na Narodnaia Muzei Vama", Vama, VII, 1971, p. 177-78 (după un registru din 
anul 1676). 
13 Cu localităţile Almalău, Esechioi, Carvăn, Oltina, Canlia, Oltina, Coslugea, Ion 
Corvin, mergând apoi spre sud-est până pe la mijlocul Dobrogei actuale, la nord-vest de 
Negru-Vodă, v. Rusi Stoikov, op. cit., p. 177-78 (după un registru din anul 1676); acest 
document a fost revăzut şi completat de Anca Ghiaţă, v. Anca Ghiaţă, Toponimie şi 
geografie istorică în Dobrogea medievală şi modernă, în „Memorii1e secţiei de ştiinţe 

istorice", seria IV, t. V, 1980, p. 49-55. Petre Diaconu a admis o temporară stăpânire a 
lui Dobrotici la Silistra înaintea fiului său Terter, Petre Diaconu, O formaţiune statală la 
Dunărea de Jos la sfârşitul secolului al XIV-iea necunoscută până în prezent, „Studii şi 
Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie", 1978, t. 28, nr. 2, p. 197. 
14 Valeriu Veliman, Toponimul ,,Dobrogea" în documentele turceşti, în voi. Originea 
tătarilor. locul lor în România şi în lumea turcă (Constanţa, 17-20 noiembrie 1994), 
Bucureşti, 1997, p. 192-193. Autorul pledează pentru distingerea, ca două nume fără . 
legătură între ele, între Dobrice, numele nahiye-lei apoi kazalei sud-dobrogene, şi 

Dobruca, numele regiunii istro-pontice. Atât Russi Stoikov însă, cât şi Anca Ghiaţă, au 
citit, în documente mai vechi (1676 faţă de 1740 şi 1760, la Valeriu Velirnan), Dobruca, 
numele nahiye-lei, adică identic cu Dobrogea. 
15 Cu o extensie cuprinzând fâşia nord-dunăreană dintre oraşele Chilia şi Cetatea-Albă. 
După 1538, această regiune se desprinde ca sancak-ul Bender-Akkennan. 
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XVI-lea16
. Nu se cunosc documente (registre) contemporane primelor 

stadii ale organizării teritoriilor cucerite de otomani în Peninsula 
Balcanică (mijlocul secolului al XIV-lea şi mijlocul secolului al XV-iea). 
Perioadei centralizării administrative a statului otoman (a doua jumătate a 
secolului al XV-iea) dar mai ales cea a reformelor vizând omogenizarea 
administrativă şi fiscală a imperiului otoman, întreprinse de Soliman 
Legiuitorul, îi aparţin cele mai timpurii registre ale Dobrogei, cunoscute 
la această oră 17 

. 

Cea mai veche menţiune cunoscută a spaţiului Dobrogei în actele 
de cancelarie otomană datează din anul 1502, citând „pieile de oaie de 
Dobrogea" 18

• Dar prima menţiune a împărţirii administrative otomane a 
acestui spaţiu geografic este cea din registrul din timpul domniei lui 
So liman Magnificul (anii 1526-29) referitor la târgurile, oraşele şi sancak
urile din Rumelia19

. Dobrogea de astăzi era acoperită, conform acestui 
defter, de la nord la sud, de trei kazale, Hârşova, Silistra şi Vama, ale 
căror limite relative nu se pot însă determina pe baza acestei surse. Dar 
acest registru este important pentru că, însemnând veniturile reşedinţelor 
celor 11 subdiviziuni (kazalele) ale liva-lei (sancak-ului) Silistra 
(Akkerman/Cetatea Albă), Kili/Chilia, Ahyolu/ Anhialos, Pomorie, 
Silistre, Pravadi/Provadia, Vama, Hirsova, Karin-ovasi/Karnobat, 
Misivri/Messembria, Nesebăr, Aydos/ Ai tos, Rus-Kasri/Rusokastro ), 
avem totodată consemnată pentru prima oară expresia geografică cea mai 
stabilă a sancak-ului Silistra20

. 

16 3 70 numarah muhasebe-i vilayet-i Rum-iii defieri (93711530), Ankara, 2002, voi. II, p. 
18-21. 
17 Cele mai vechi sunt fragmentele de registru de ciziye datând din anii 1488-1491, v. O. 
L. Barkan, 894 (/ 488189) y1h ciziyesinin tahsilâatma ait muhasebe bilanrolari, 
„Belgeler", 1964, I, t. I, nr. l, p. 40-43; Straşirnir Dimitrov, Elena Grozdanova, Stepan 
Andreev (editori), Ciast ot smetkovoden registăr za danăka ciziyye, săbran ot 
evropeyskite provintsii na Osmanskata imperiya prez 1489-149, în Turski lzvori za 
Bălgarskata Istoriia, voi. 7, Sofia, 1986, p. 25-26 (traducere din osmană în limba 
bulgară de Asparuh Velkov). Pentru epoca lui Siileyman Kanunî, v. registrul din 1526-
29, Tayyib Gi:ikbilgin, Kanunî Sultan Suleyman devri başlarmda Rume/i eyaleti, /ivalari, 
şehir ve kasabalan, în „Belleten", voi. XX, nr. 78, 1956, p. 253-261 şi registrul din 
1530/31 (370 numarah, v. supra, n. 16). 
18 Reglementările de ihtisab din 17-26 iunie 1502, v. supra, n. 3. 
19 Tayyib Gi:ikbilgin, Kanunî Sultan Suleyman devri. 
20 Variaţiile ulterioare sunt modice. De exemplu în <lefterul din 1530 apare kazaua 
Yanbolu dar dispare kazaua Messembria, integrată în kazaua Rus-Kasri, Anca Popescu, 
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Data constltmm sancak-ului Silistra, în acest stadiu al 
cunoştinţelor, nu se poate preciza. Analogia cu formarea sancak-urilor 
Vidin şi Nikopol arată două mari deosebiri: multiplicitatea etapelor 
cuceririi teritoriilor şi eterogenitatea statutului politic al regiunilor 
integrate acestei provincii otomane. În contrast, sancak-urile Vidin şi 
Nicopol au rezultat în urma desfiinţării integrale a unor state, bulgăreşti 
(ţaratul de Vidin al lui Straţimir şi ţaratul de Târnovo al lui Şişman) şi a 
transformării acestor entităţi statale pre-otomane în provincii 
administrative otomane. Acest lucru, cunoscut din surse narative, este 
confirmat de registrele de recensământ de care dispunem la ora actuală, de 
la mijlocul secolului al XV-lea21

• 

Organizarea sancak-ului Silistra a rezultat aşadar în urma agregării 
cuceririlor săvârşite în diferite etape pe litoralul vestic al Mării Negre şi în 
interiorul istmului delimitat de Dunărea inferioară, ţărmul mării şi 

versantul nordic al Balcanilor Mici. Cronologia expansiunii otomane care 
a acoperit mozaicul de state şi dominaţii teritoriale medievale din acest 
spaţiu, este lacunar cunoscută. O cale spre noi precizări este oferită de 
puţinele informaţii din actele otomane referitoare la primele forme de 
organizare administrativ-teritorială aplicate de otomani în această regiune. 

Cucerirea de către otomani a părţii de sud a viitorului sancak 
Silistra s-a desfăşurată în a doua jumătate a secolului al XIV-iea. Etapa 
finală se situează după recuperarea Gallipolei (1376177) şi intrarea în 
Adrianopol a lui Murad I, când începe cucerirea sistematică a teritoriilor 
bulgăreşti, mai întâi sud-balcanice, pe valea Mariţei şi spre Sofia, apoi pe 
o direcţie perpendiculară, spre nord, pe valea Tundzei peste Balcanii mici 
sau maritimi, pe direcţia Yambol-Karnobat-Aydos-Provadia. Campania 
începută de generalul Ali-paşa Candaroglu, în 1388, şi terminată prin 
intervenţia personală a sultanului, în scopul pedepsirii vasalilor rebeli, 
Şişman şi Ivanco, se soldează cu o serie de cuceriri, unele doar temporare, 
în estul ţaratului de Târnovo (Provadia, Madara, Şumen, Târnovo însăşi). 
Dar nu şi regiunea Silistrei care se afla de mai înainte, sub protecţia 

Vestigii ale organizării Dobrogei preotomane într-un defter din anul 1530, în voi. 
Vocaţia istoriei. Prinos Profesorului Şerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 511. 
21 Ayşe Dogan-Kayapmar, Le sancak de Vidin du XV' a la fin du XVf siecle, şi Rosiţa 
Gradeva, Administrative system and f rovincial government in the central Balkan 
territories of the Ottoman Empire, 15' centuries, în voi. Rumeli under the ottomans, 
I 5'h-l 8'h centuries: institutions and communities, Istanbul, 2000. 
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domnilor Ţării Româneşti, acum Mircea cel Bătrân22 . De asemenea nici 
regiunea Vamei, apărată atunci de Ivanco Dobruca-oglu (fiul şi 

succesorul lui Dobrotiţă). Frontul cuceririlor otomane în direcţia 

Dobrogei s-a stabilizat la sud de linia Tutrakan/Turtucaia-Provadia
Venzina/Visa/Lavisa23. 

Mircea cel Bătrân (1386-1418) a stăpânit atât Dobrogea în sens 
medieval (teritoriile lui Dobrotici) cât şi senioria lui Terter de la Silistra, 
şi, cu siguranţă, Dobrogea de nord24. Reluarea ofensivei de către Mehmed 
I în direcţia Dobrogei aduce sub stăpânirea otomană Silistra, căci 

titulaturile lui Radu Praznaglava, fiul lui Mircea cel Bătrân, începând cu 
cea din 1421 nu mai menţionează Dârstorut25

. Dar şi o parte din Dobrogea 
de nord, în urma campaniei împotriva Ţării Româneşti condusă personal 
de acelaşi sultan, în anul 1420, care a debutat cu refacerea de către 

otomani a cetăţilor Isaccea şi Enisala/Y eni-Sale26, distruse preventiv de 

22 Sergiu Iosipescu, Genois, Tatars et la creation de la far;ade maritime des pays 
roumains au XIV" siecle, în voi. Enjeux politiques, economiques et militaires en mer 
Noire (XJV"-XXr siecles). Etudes a la memoire de Mihail Guboglu, editori Faruk Bilici, 
Ionel Cândea, Anca Popescu, Brăila, 2007, p. 92-94. 
23 V. pentru cea mai recentă reconstituire, v. Sergiu Iosipescu, Balica, Dobrotiţă, Joancu, 
Bucureşti, 1985, p. 145-158. 
24 Monede ale lui Mircea cel Bătrân s-au găsit la Niculiţel şi în sud la Păcui, Caliakra, 
Carbona/Cărvuna şi Balcik. La Constanţa, monede din vremea lui Vladislav-Vlaicu şi 
Mircea cel Bătrân, v. Marie-Mathilde Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Sur 
l'administartion des villes de Dobroudja sous la domination ottomane (XV"-XVIIr 
siecles), în voi. Seldjoukides, Ottomans et l'espace roumain, volum îngrijit de Cristina 
Feneşan, Istanbul, 2006, p. 334 (C.C. Giurescu, Din trecut, Bucureşti 1942, p. 18 şi O. 
Iliescu, Însemnări privitoare la descoperiri monetare II, „Studii şi cercetări de 
numismatică", II, 1958, p. 453). Mircea cel Bătrân a încercat să-şi întindă stăpânirea pe 
ţănnul Mării Negre până la Messembria, recuperând astfel întreaga stăpânire a lui 
Dobrotici dar intrând în conflict cu bizantinii v. Şerban Papacostea, Ţara Românească şi 
criza de structură a imperiului otoman (1402-1415), republicat în voi. Şerban 

Papacostea, Evul Mediu românesc. Realităţi politice şi curente spirituale, Bucureşti, 

2001, 86-87. 
25 DRH -B, I, p. 97. V. pentru evenimentele acestei perioade Tahsin Gemi!, Românii şi 
otomanii în secolele XIV-XVI, Bucureşti, 1991, p. 88 şi următ. Anca Ghiaţă s-a pronunţat 
pentru apartenenţa neîntreruptă a Dobrogei la Ţara Românească din 1388 până la luptele 
din 1419-1420, v. Anca Ghiaţă, Condiţiile instaurării, p. 75 şi Eadem, Formations 
politiques au Bas-Danube etala Mer Noire (fin du XIr-XVe s.), „Revue des etudes sud
est europeennes", 1986, XXIV, 1, p. 49. 
26 Pentru ultima datare a acestei campanii, v. Viorica Pervain, Lupta antiotomană a 
ţărilor române în anii 1419-1420, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie", 
Cluj, 1976, XIX, p. 55-79. 
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domnul Ţării Româneşti, Mihail J27
• Erau integrate astfel nu numai 

vechiul teritoriu de colonizare selcukidă din jurul Babadagului dar şi aria 
de simbioză genovezo-tătară (pentru zona litorală). Nu mai puţin 

important ca semnificaţie, în urma campaniei din 1420 a intrat sub 
controlul otoman una din cele două căi principale de acces spre cursul 
Dunării inferioare, şi spre regiunea nord-dobrogeană (cu oraşele Babadaţ 
şi Isaccea), prin gurile şi braţele Sf. Gheorghe, Sulina şi Kara-Harman2 

• 

Campania din 1420 a avut scopuri mult mai largi, vizând deplina cucerire 
a gurilor marelui fluviu dar şi faţada maritimă a Moldovei, până la 
Cetatea Albă care este atacată (iar Chilia este temporar cucerită)29 . 

A doua mare cale de pătrundere pe Dunăre, braţul Chilia, era încă 
liberă la data expediţiei flotei burgundo-papale pe fluviu, în 1445. 
Relatarea lui Jean de Wavrin demonstrează că doar la Silistra staţiona o 
armată otomană de 30 OOO de ostaşi, dar litoralul pontic, la nord de Vama, 
şi cursul Dunării până la Silistra nu par să fi fost stăpânite de otomani3°. 
Luptele din iama lui 146111462 purtate de Vlad Ţepeş împotriva 
dispozitivului otoman de la Dunărea de Jos, arată esenţial aceeaşi situaţie: 
malul drept al Dunării dobrogene e controlat de otomani dar numai în 
punctele Yeni-Sala, Isaccea şi Silistra31

. Încercările otomane de a cuceri 
Chilia din anii 1432 şi 1448 nu au reuşit. Abia în anul 1484, dispozitivul 
militar otoman la Dunărea inferioară şi în bazinul pontic se împlineşte prin 
luarea în stăpânire a celor două cetăţilor-porturi ale Moldovei32

• 

27 Cronici turceşti privind Ţările române. Extrase, voi. I (întocmit de Mihail Guboglu şi 
Mustafa Mehrnet), Bucureşti, 1966, p. 341-342. 
28 Sergiu Iosipescu, Dans la Mer Noire pendant / 'Antiquite et le Moyen Age: En 
/ouvoyant a la recherche de / 'ancienne bouche sud du Danube, „Revue Rournaine 
d'Histoire", 1982; Hans-Joachim Kissling, Probleme der ălteren osmanischen 
Schwarzmeer-Kartographie, Milnchen, 1978. 
29 Florin Constantiniu, Şerban Papacostea, Tratatul de la lublau (15 martie I 412) şi 
situaţia internaţională a Moldovei la începutul veacului al XV-iea, „Studii", 1964, nr. 5, 
p. 1139-1140. Virgil Ciocîltan, Competiţia pentru controlul Dunării inferioare, 1412-
1420, „Revista de Istorie'', 1982, 10-11, p. 1096. 
30 Petre Năsturel, Phases et a/ternatives de la conquete ottomane de la Dobroudja au 
XVe siecle, Actes du II° Congres international des Etudes du sud-est europeen (Atena, 7-
13 mai 1970), t. III, Atena, 1978, p. 49-58. 
31 Ştefan Andreescu, Vlad Ţepeş (Dracu/a), ed. a doua, Bucureşti, 1998, p. 115-116. 
32 Nicoară Beldiceanu, la conquete des cites marchandes de Kilia et de Cetatea Albă 
par Bayezid li, în voi. le monde ottoman des Balkans, p. 60-68. 
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Sursele istorice cunoscute până la Mehrned II, nu menţionează 
organizarea sancak-ului Silistra33

• 

De asemenea nici vreo formă de încadrare administrativă a 
teritoriului de la nord de valea Karasu, în Dobrogea. Sârbul Konstantin 
Mihailovic, capturat de turci în anul 1455 şi rămas în armata otomană 
până în 1463, bun cunoscător al imperiului otoman şi la Peninsulei 
Balcanice, nu pomeneşte în memoriile sale vreun sancak al Silistrei34

. 

Sfetnicul ducelui Filip de Burgundia, Bertrandon de la Broquiere, în 
descrierea călătoriei sale de la Ierusalim spre casă (1432-1433), aminteşte 
de un şef numit Mezid bey care „păzea frontiera Valahiei până la Marea 
cea mare"35

. Nici el nu menţionează însă un sancak al Silistrei. Acest şef 
Mezid bey ar putea fi un uc-bey, ca şi alţii asemenea menţionaţi de 
aceeaşi sursă: Sinan bey, de la frontiera uc-ului lui Mezid-bey până în 
Bosnia sau Ishak bey până în Sklavonia. 

O descriere foarte importantă a diviziunilor administrativ-militare 
ale imperiului otoman din timpul domniei sultanului Mehrned Ii-lea, 
datorată genovezului Iacopo de Promontorio de Campis şi datată de 
editorul său pe la 1475 face următoarea enumerare a diviziunilor 
administrativ-militare ale imperiului otoman, partea europeană36 . Aceasta 
este sub ascultarea unui beghelerbey di Grecia, capitaneo generale sopra 
tutti capitanei, sobasi et cadi. Primul dintre aceşti subordonaţi este 
capitano di Constantinopoli. Circumscripţia sa ( capitaneato ), echivalentă 
a unui sancak în terminologia otomană, cuprinde litoralul maritim dintre 
Panidos (pe ţărmul apusean al mării Marmara) şi V arna, pe ţărmul Mării 
Negre. Acest capitanat este precedat de cel de Gallipoli, care ţine de la 
Enos, lângă coasta nordică a Marii Egeea, şi până la Panido. Traversând 

33 Angiolello/Donado da Lezze menţionează pe un Isaak bey, „capitano antico et huomo 
famoso ii qual possedeva ii sangiaccato di Silistra con altri cinque sangiacchi'', dar 
această menţiune nu se poate data strict (I. Ursu (ed.), Donado da lezze, Historia 
turchesca (1300-1514), publicată, adnotată împreună cu o Introducere de Dr. I. Ursu, 
Bucureşti, 1910, p. 96). 
34 Vesko Obreschkov, Formacion de la unidad administartivo-militar Silistra (uc, liva), 
finales de! s. XIV-los anos 70 de! s. XV, „Revue des etudes sud-est europeennes", 2002, 
t. XL, nr. 1-4, p. 106. 
35 V. Obreschkov, art. cit., p. 105. 
36 Franz Babinger, Die Aufzeichnungen des Genuesen Jacopo de Promontorio de Campis 
ilber den Osmanenstaat um 1475, în „Bayerische Akademie der Wissenschaft. 
Philosophisch-Historische Klasse", Sitzungberichte Jahrgang 1956, Heft. 8, Munchen, 
1957, p. 48-55. 
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capitanatul de Adrianopol, se ajunge la cursul Dunării unde se află 

capitanatul di Nicopoli et Zagara, uerso Valachie. El se mărgineşte, spune 
Jacopo de Promontorio, cu Vama, cu Dunărea şi cu Uelachia maiore 
(Ţara Românească). La apus de acesta se află capitanatul de Vidin care se 
află la sud de Dunăre spre Valahia37

. Urmează apoi descrierea forţelor 
militare din sancak-urile: Sofia, Serbia, din regiunea Vardarului, din 
Albania, din regiunea insulelor greceşti, Arta, Zituni şi din regiunea 
Atenei, din Moreea (Peloponez), de Monastir (azi Bitolia). Apoi trece la 
sancak-urile din „Turchia", adică din Asia Mică. Din această preţioasă 
mărturie se vede că litoralul vestic al Mării Negre avea o organizare 
specială, anume un sancak de Constantinopol care cuprindea porturile 
pontice până la Vama. Regiunea Silistrei (până la Vama) se pare că era 
integrată în sancak-ul de Nikopol (cauc). Dar despre regiunea situată la 
nord de linia Silistra-V ama - nici o ştire. 

Giovanni Maria Angiolello, defterdar al cuceritorului 
Constantinopolului în timpul campaniei acestuia din Moldova (1476), 
descriind drumul urmat, vorbeşte de traversarea prin pustietatea Abrosit, 
pe lângă un braţ al Dunării, spre Isaccea. La întoarcere: „prin locuri 
nelocuite, lăsând Dobrogea, adică ţărmul mării, pe stânga, spre 
răsărit"38 . Angiolello nu menţionează, cum ar fi fost normal, apartenenţa 
locurilor pe care le descrie la o formă coerentă administrativă, în speţă, 
sancak-ul Silistrei. În versiunea lui Angiolello, armata otomană a 
sultanului Memed II a ţinut drumul „pe nisipul mării", de la Vama 
înainte, căci, în interior, ţinutul era secetos şi nelocuit pe mari distanţe39 . 
Această „regiune deşertică", deschisă mării prin franja litorală de la nord 
de oraşul Vama, e numită Abrosit, o coruptelă a numelui Dobrogea. Un 
act de cancelarie otomană emis de sultan, chiar în timpul traversării de 
care vorbeşte Angiolello, spre vadul Isaccei, dă forma corectă, în 
versiunea slavă a limbii de redactare a actului: Dobreticeva zemlja40

. În 
Dobrogea de nord, drumul armatei trebuie să fi trecut prin partea deţinută 
încă din 1420, respectiv malul drept al celui mai sudic braţ al Dunării, 
Kara-Harman, pe la apus de Histria, prin Enisala şi Tulcea spre Isaccea. 

37 Ibidem, p. 51. 
38 Călători străini, voi. I, p. 134-13 7. 
39 Ibidem. 
40 Ordin al Cuceritorului, redactat în serbo-croată, pentru rezolvarea unui litigiu privind 
datoria unor negustori raguzani către sultan, datat 12 iunie 1476, v. B. I. Bojovic, Raguse 
et l'Empire ottoman (1430-1520), Paris 1998, p. 230. 
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Întoarcerea s,..a petrecut însă „prin locuri pustii" adică „străine'', ne
otomane, la apus de ,,Dobreticeva zemlja". 

Din timpul lui Bayazid II (1481-1512) ne-au parvenit câteva 
preţioase fragmente de registre de ciziye din anii 1488/89 şi 1490/91. Aici 
sunt înregistrate Silistra şi Vama dar nu separat, cum se procedează în 
majoritatea cazurilor, ci într-un grup de vilayete din care mai fac parte 
Provadia, Madara, Petrici, Şumnu/Şumen, Gerilova/Gherlovo şi Ahiolu. 
Un alt grup de vilayete enumerate în acelaşi defter, se află situate la sud 
de primul grup: Yanbolu, Aydos, Missivri, Karmovas1, Rus-Kasri, 
Silzebolu, Midiye, Eski-Zagra41

• Din documentele de mai târziu se ştie că 
vilayetele celor două grupuri vor forma (afară de Midiye şi Eski-Zagra), 
împreună cu Dobrogea de nord (viitoarea kaza Hârşova), sancak-ul 
Silistra. Cele două grupuri de vilayete din registrele din 1488/89 şi 

1490/91 sunt două structuri premergătoare sancak-ului Silistrei în 
extensia sa „clasică". Ce statut aveau ele? După Nicoară Beldiceanu, 
administraţia otomană a folosit la început termenul vilayet, cu acelaşi sens 
ca sancak, confundându-le42

• În acest caz am avea două sancak-uri, 
primul al Silistrei, celălalt al Yanbol-ului (ambele enumerări încep cu 
unul din cele două oraşe şi se termină cu cuvintele „ve gayruhu", adică „şi 
altele"). Diferenţa faţă de ceea ce ştim din documentele mai târzii este că 
în această primă fază sancak-ul Silistra este esenţial partea nord-balcanică 
a sancak-ului de mai târziu, dar fără Dobrogea de Nord. O altă ipoteză 
care a fost formulată este a statutului de uc43

. Dar cum aceste forme de 
semi-independenţă încep să fie limitate din timpul domniei lui Murad II 
când procesul centralizării intră într-o fază hotărâtă de afirmare (şi vor 
dispărea sub domnia lui Kanunî când se instituie sistemul administrativ 
standard: eyalet, sancak, kaza, nahiye), ipoteza este mai puţin probabilă 
pentru epoca sfărşitului domniei lui Mehmed II. 

41 b. L. Barkan, 894 (148811489) y1li, p. 40-41 şi Turski izvori, voi. 7, p. 25. 
42 Nicoară Beldiceanu, Recherche sur la viile ottomane au XV" siecle, p. 312. 
43 Teritoriile uc erau acele regiuni cucerite din iniţiativa bey-lor gazi la frontiera statului 
otoman şi în consecinţă se bucurau de o largă autonomie (nu toate uc-urile aparţineau 
beylor gazi; existau unele care ascultau direct de sultan, cum a fost cazul uc-ului Sofia, 
în primii ani după cucerire). Teritoriile uc puteau să aparţină de sancak-urile vecine, dar 
fără a fi incluse efectiv în acestea. Avem un analog în situaţia, mai bine cunoscută, a 
vilayet-ului Branicevo care, în prima fază a organizării sale otomane, depindea de 
sancak-ul de Vidin dar fără a fi inclus aici, v. Rosiţa Gradeva, Administrative system and 
provincial government, p. 27-28 şi 34. 
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Dacă ţinem cont însă că în primele legiferări ale lui Bayazid II 
pentru oraşele Chilia şi Cetatea-Albă, imediat după cucerirea lor 
(reglementările din 22/23 august 1484)44

, acestea erau fiecare din ele 
conduse de un sancakbey şi un kadiu, acest fapt întăreşte ipoteza 
Profesorului Beldiceanu despre echivalenţa eyalet-sancak pentru 
începuturile administraţiei otomane în Rumelia. Şi atunci, teritoriile aflate 
sub stăpânire otomană, în aria maximă a viitorului sancak Silistra, erau, în 
a doua jumătate a secolului al XV-iea, organizate în mai multe structuri 
militar-administrative, sub conducerea unui sancakbey (deci de tip 
sancak). Astfel o structură, prezidată de oraşul Silistra, ocupa regiunea 
cuprinsă între versantul nordic al Balcanilor Maritimi şi Dunăre, până la 
Valea Karasu. O altă structură, în jurul oraşului Aydos, grupa teritorii 
sud-balcanice dintre care doar Midiye şi Eski-Zagra/Stara Zagora vor fi 
abandonate când se va constitui sancak-ul Silistra al întregii regiuni 
dabubiano-pontico-nord-balcanice45

. Este semnificativ că un kanun din 
timpul lui Selim I, înregistrează o disociere în cadrul sancak-ulqi Silistra 
între regiunea Dobrogea (Dobruca vilayetleri) şi regiunea Munţilor 

Balcani (Balkan dagz) de pe versantul sudic46
. Alte două structuri de tip 

sancak erau cetăţile comerciale Chilia şi Cetatea-Albă47 . În fine, tot din 
timpul sultanului Bayazid II, avem o menţiune despre existenţa unei 
kazale a Hârşovei48 şi o altă menţiune a liva-lei (deci sancak-ului) Silistra 
din care fac parte (acum) Vama, Balcik, Kaliacra, Mangalia şi 

Constanţa49 • Este totodată cea mai timpurie menţiune neechivocă a 
sancak-ului Silistra într-un act juridic-administrativ otoman. 

44 Nicoară Beldiceanu, Recherche sur la viile ottomane, p.163-176 (doc. X, XI, XII, 
XIII). 
45 Există documente care indică fluctuaţiile acestor regiuni până la fixarea lor stabilă în 
structuri administrative. Yambol este menţionat când în sancak-ul <;:irmen când în 
sancak-ul Silistra, Eski hisar-1 Zagra/Stara Zagora ţinea când de /ivaua Paşei când de 
Silistra, Gerlovo aparţinea uneori de sancak-ul Nikopol alteori de Silistra, v. Rosiţa 

Gradeva, Administrative system and provincial government, p. 30-32. 
46 Ahmed Akgilndi.iz, Osmanlz kanunnameleri ve hukuki tah/illeri, Istanbul, 1990, voi. 
III, p. 470. 
47 La fel pentru vilayet-ul Kefe şi Sugdak, conform defterului din 1488-9 (O. L. Barkan, 
894 (1488189) y1lz, p. 111), sau vilayet-ul Kefe, Sugdak, Bahklava şi Azak (Azov) din 
<lefterul din 1491 (Turski izvori, voi. 7, p. 27-29). 
48 370 numaralz, p. 20 (într-un defter din anul 1502). 
49 Menţiune se află într-un kanun, nedatat, dar aparţinând documentelor pe care le 
promulgă acest sultan între 23 august 1484 şi 1494, N. Beldiceanu, Recherche sur la 
viile ottomane, p. 284-85. Pentru acelaşi document v. A. Akgilndi.iz, Osmanlz 
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O altă descriere a sancak-urilor din Rumelia, posterioară celei a 
lui Iacopo de Promontorio, este cea lăsată de Donado da Lezze, 
contemporan cu Angiolello, ale căror scrieri (memorii şi o cronică) s-au 
confundat, uneori inextricabil, în manuscrisul Historia Turchesca 
conservat în fondurile Bibliotecii Naţionale din Paris şi editat de I. 
Ursu50

. Exegeza acestei opere a stabilit totuşi că lista sancak-urilor 
aparţine lui Donado da Lezze51

, figură marcantă a elitei politice 
veneţiene, pe care contemporanii îl caracterizau ca „un om care se ocupă 
cu înţelegerea lumii" şi care-şi desfăşoară cariera sa politică în timpul 
domniei sultanilor Bayazid II, Selim I şi Stileyman Kanunî52

. Primul 
sancak luat în discuţie este cel de Constantinopol care însă nu mai are 
întinderea cunoscută de la Iacopo di Promontorio, fiind mult scurtat la 
nord de întinderea unui alt sancak, Viza (te. Vize) în care este menţionat 
oraşul „40 chiese" adică Kirkkilise aşa cum înfăţişează şi defterul publicat 
de Tayyb Gokbilgin şi datat de acesta 1526-1529. Urmează, mai la nord, 
sancak-ul Malgara („overo Chiersaluch"): „Questa va per la longhezza 
sopra il Mar Maggiore et ha un gran stretto che dura per due giomate et 
piu et si chiama deserto de Brozie53 et avanti che s' entra nel deserto sopra 
ii riva del Mar Maggiore si trova una terra detta Vama, et sopra la 
campagna arente a detto luoco si trova gran quantită. d'ossa, che giă. fu 
rotto da Turchi un essercito d'Ongari, poi si trova Malgara, ch'e una cittă. 
appresso un monte, et passato detto monte, s'intra nel Sangiaccato di 
Silistra"54

. Deci la nord de Kirkkilise (care acum este inclusă în sancak-ul 
Vize) se află în sancak-ul Malgara (Provadia) de unde, continuând spre 
nord, se intră în sancak-ul Silistra. Vama şi „deserto di Brozie" nu făceau 

kanunnameleri, voi. II, p. 506. V. şi R. Gradeva, Administrative system and provincial 
fcovernment, p. 33-34. 
0 Donado da Lezze, Historia turchesca (1300-1514), v. supra n. 33. 

51 Pierre A. MacKay, „The Content and Authorship of the Historia Turchesca", in 
istanbul Oniversitesi 550. y1l, Uluslararas1 Bizans ve Osmanh Sempozyumu (XV. 
yiizyil): 30-31 May1s 2003 I editor, Si.imer Atasoy = 550th anniversary of the Istanbul 
University, Intemational Byzantine and Ottoman Symposium (XVth century): 30-31 
May 2003 I edited by Si.imer Atasoy. (Istanbul, 2004) pp. 213-223 
[http://angiolello.net/Turchesca.pdf]. 
52 Historia turchesca, p. 155. 
53 Despre o regiune Dobritze, în vecinătatea Vamei pomeneşte şi Leunclavius arătând că 
aici era stăpânirea lui lvanco, fiul lui Dobrotiţă, loannes Leunclavius, Historiae 
musulmanae Turcorum, de monumentis ipsorum exscriptae, libri XVIII, Frankfurt, 1596, 
v. şi Anca Ghiaţă, Condiţiile instaurării dominaţiei otomane, p. 62. 
54 Historia turchesca, p. 156. 
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(încă) parte din acest sancak despre care mai spune: „4. Sangiaccato si e 
Silistria, il quale va fin al Danubio ( et la citta di Silistria e murata sopra il 
Danubio) lontan dal Mar Mag~io~e 15 miglia, qui vi e il passo che passa il 
Danubio et ha di molte ville" 5

. In sancak-ul Silistra erau (acum) incluse 
Chilia şi Cetatea-Albă/ Akkerman56

. 

Descrierea lui Donado da Lezze pentru sancak-urile Rumeliei se 
plasează cronologic, în orice caz post 151 O, căci descriind sancak-ul Kefe 
aminteşte de episodul plecării lui Selim I, din Trapezunt în Crimeea, în 
timpul revoltei acestuia contra tatălui său, la sfărşitul lui 151 O şi începutul 
anului 1511, adică în ultimii ani de domnie ai lui Bayazid II57

• 

În prima expresie teritorială certă a sancak-ului Silistra, acesta se 
întindea de la limanul Nistrului şi gurile Dunării până pe versantul nordic 
al Balcanilor Mici (registrele din timpul lui Slileyman Kanunî). 
Împrejurările cuprinderii întregii acestei arii în limitele unei singure 
diviziuni administrativ-militare trebuie să fi fost unele de excepţie. 

Principalul rost al unei provincii sancak era cel militar spre deosebire de 
alte tipuri de unităţi teritoriale, kaza-ua de exemplu, care, ca teritoriu de 
jurisdicţie a unui kadiu, avea rosturi civile: judiciare, fiscale, economice58

. 

Organizarea unui sancak răspundea deci unei nevoi militare, anume 
asigurarea unei forţe armate sporite numeric şi coerent coordonate. 
Staşimir Dimitrov, cunoscut istoric bulgar al Dobrogei, propune ipoteza 
că liva-ua Silistra s-a înfiinţat în împrejurările cruciadei de la Vama când, 
Silistra (până atunci un uc depinzând de sancak-ul de Nikopol) devine 
sediul unor forţe armate numeroase ceea ce necesită crearea acestei noi 
unităţi administrativ-militare59

. Izvoarele otomane şi ne-otomane analizate 
mai înainte nu susţin însă această datare timpurie. După Vesko Obreşkov, 
liva-ua Silistra a fost creată după cucerirea Caffei (1475), ca sancak de 

55 Ibidem, p. 155. 
56 Ibidem. 
57 Alexandre Bennigsen, Pertev Naili Boratav, Dilek Desaive, Chantal Lemercier
Quelquejay, Le Khanat de Crimee dans Ies Archives du Musee du Palais de Topkap1, 
Paris, 1978, p. 89-93. 
58 Numele acestei unităţi administrative fundamentale a imperiului otoman vine de la 
cuvântul turcesc sancak, însemnând steag, ca şi arabul liva; era de fapt o prăjină cu un 
glob în capăt de care se agăţau cozi de cal în număr variabil după rangul titularului, 
sabcakbeyul. Acesta îl primea ca semn al autorităţii sultanale, însărcinându-se cu 
comanda unei părţi a armatei imperiale şi cu administrarea teritoriului în care rezidau 
trupele sale. 
59 Straşimir Dimitrov, Istoria na Dobrudja, Sofia, 1993, voi. III, p. 10. 
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frontieră contra Moldovei, singurul stat independent rămas în regiune60
. 

Stadiul actual al cercetărilor confirmă această interpretare care leagă 

reorganizarea militar-teritorială a sancak-ului Silistra de poziţia geo
strategică dobândită faţă de Moldova dar, viziunea trebuie lărgită la întreg 
cadrul războiului pontic cu Ştefan cel Mare. 

Prin cucerirea Caffei şi Mangopului şi presiunea garnizoanelor de la 
Kefe (Caffa), Sugdak, Bahklava şi Azak (Azov), primele implantări otomane 
în Crimeea aşa cum apar în defterul din 1490, ca şi prin reînscăunarea în 
condiţii precare a lui Mengly Giray pe tronul hanilor crimeeni, sultanul 
Mehmed II a obţinut subordonarea acestui puternic stat musulman din nordul 
Mării Negre61

. Totodată a dobândit „cheia navigaţiei" pontice. Politica ostilă 
a Moldovei lui Ştefan cel Mare primea o lovitură serioasă prin această 
vecinătate şi prin pierderea Mangopului aliat. 

Motive strategice şi economice impuneau însă completarea stăpânirii 
punctelor care asigurau dominarea bazinului pontic, politică inaugurată şi 
urmărită până la sf'arşitul vieţii de cuceritorul Constantinopolului. Urmaşul 
său, sultanul Bayazid II, va realiza acest obiectiv. Etapă a lungului război a 
lui Ştefan cel Mare pentru salvarea hotarului pontic al Moldovei (1475-
1486), cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe (14 iulie şi 7-8 august), în cadrul 
unei campanii de anvergură, navală şi terestră, aducea otomanilor 
stăpânirea deplină asupra litoralul pontic. N. Beldiceanu a relevat 
diferenţa între politica lui Bayazid II în legătură cu statele circumpontice, 
cu Moldova în special, şi cea a predecesorului său. Dacă Mehmed II 
urmărise doar aducerea în stare de obedienţă a Moldovei, cu sau fără 
Ştefan la cârma ei, fiul său Bayazid II, şi-a fixat ca obiectiv dobândirea 
celor două cetăţi de la vărsarea Nistrului şi a Dunării, urmărind scopuri 
atât militare cât şi economic-comerciale. Privată de veniturile furnizate de 
cele două centre economice, Moldova era sensibil slăbită. Totodată 

Imperiul Otoman încheia lanţul cuceririlor celor mai importante prin care 
devenea stăpânul Mării Negre62

. Interesul militar pentru stăpânirea celor 
două cetăţi este relevat de solia lui Ştefan cel Mare la Dogele Veneţiei din 
anul 1484: „un muro del Hungaria et Pollonia" ca şi de aprecierea, în 
acelaşi sens, a sultanului Bayazid însuşi în scrisoarea de biruinţă adresată 

60 V. Obreschkov, Formaci6n de la unidad, p. 107. 
61 Limitele acestei subordonări sunt analizate în vol. Le Khanat de Crimee, p. 5-26 (v. 
supra, n. 57). 
62 V. Nicoară Beldiceanu, La conquete des cites marchandes de Kilia et de Cetatea Albă, 
p. 44-48. 
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raguzanilor în care se spune în mod şi mai explicit despre Chilia că este 
„cheie şi poartă a toată Ţara Moldovei şi Ungariei şi a ţării de la Dunăre" 
iar despre Cetatea Albă că „este cheie şi poartă pentru toată Polonia, 
Rusia, Tataria şi toată Marea Neagră"63 . Interesul economic pentru aceste 
locuri se încadra într-o politică pontică de largă perspectivă, nu numai de 
dominare şi control al Strâmtorilor şi bazinului Mării Negre dar şi de 
exploatare comercială a acesteia. Bayazid II inaugurează primul, după 
cucerirea Constantinopolului, politica de colaborare comercială în Marea 
Neagră cu veneţienii cărora le acordă accesul, garantat în capitulaţii, în 
porturile Kefe şi Trabzon în anul 148264

. 

Importanţa îngustei făşii pontice a oraşelor Chilia şi Cetatea-Albă, 
dar care, din punct de vedere comercial, drena îndepărtate şi vaste regiuni 
central şi nord-europene, se vede şi în faptul că, imediat după cucerire, 
Bayazid II numeşte pentru cele două cetăţi moldovene nu numai kadii şi 
dizdari, ca în cazurile obişnuite, dar şi sancakbey (în actele din 23 august 
1484). Aşadar Bayazid II creează aici două sancak-uri de mici dimensiuni 
teritoriale, fapt nu neobişnuit în practica otomană. Aceste împrejurări au 
impus şi completarea stăpânirii asupra Dobrogei de nord, pe care o găsim 
săvârşită în primii ani ai secolului al XVI-lea când, după defter-ul din anul 
1502, avem cu certitudine atestată kazaua Hârşovei65 . 

Apariţia acestei „Moldove otomane"66 ridica graniţa imperiului cu 
„necredincioşii" (Moldova) peste linia de siguranţă a Dunării şi făcea 

imperios necesară o restructurare administrativă a întregii zonei dintre 
Dunăre şi Mare. Nu putem afirma cu certitudine dacă Bayazid II este cel 
care a întreprins-o sau urmaşii săi: Selim I şi Silleyman II. Restructurarea 
însă (ştim cu certitudine din defterele domniei lui Silleyman), a constat în 
comasarea şi unificarea administrativă a teritoriilor achiziţionate în etape 
diferite: vilayet-ul Silistra şi vilayet-ul Y ambol, cu toată regiunea de la sud 
de Balcanii Maritimi (aşa cum apăreau în defterul la 1488/89), sancak-urile 
Kilia şi Cetatea Albă, litoralul Mării Negre dintre Vama şi Constanţa, 

jumătatea nordică a Dobrogei. Se delimita astfel o vastă regiune, nu numai a 

63 Nicolae Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 158; 
N. Beldiceanu, op. cit„ p. 54. 
64 Anca Popescu, la mer Noire ottomane: mare clausum? mare apertum?, în voi. Enjeux 
politiques, economiques et militaires en mer Noire, p. 150-156. 
65 V. supra, n. 48. 
66 Nicoară Beldiceanu, la Moldavie ottomane a al fin du XV" siecle et au debut du xvr 
siecle, „Revue des Etudes Islamiques", 1969/2. 
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resurselor economice ale porturilor pontice dar şi al spaţiului strategic 
sprijinit pe limanul Nistrului, în nord, pe înălţimile Balcanilor Mici, străjuite 
de trecătoarea dintre Y ambol şi Aydos şi pe ţărmurile Golfului Burgas, în 
sud. Regiunile excentrice ale ţărmului Midiyei, în sud, şi ale Starei-Zagora, 
în vest, sunt abandonate altor sancak-uri învecinate. 

Bayazid II a dat coerenţă teritorială stăpânirilor otomane în Dobrogea 
(a extins limitele sancak-ului Silistra şi asupra litoralului dintre Vama şi 

Constanţa, a integrat jumătatea dunăreană a Dobrogei nordice, odată cu 
anexarea Hârşovei), a consolidat dominaţia asupra cursului Dunării 

inferioare prin controlul exercitat din sancak-ul Chilia. Nu ştim dacă tot lui i 
se datorează unificarea tuturor acestor structuri sub autoritatea unică a 
sancakbeyului de Silistra. Primele documente certe în acest sens datează din 
timpul domniei lui Stileyman Kanunî ale cărui reforme în sensul 
omogenizării îi standardizării administrative şi fiscale sunt cunoscute pentru 
întreg imperiul. În cele două deftere ale sancak-ului Silistrei din timpul lui 
Kanunî, din deceniul trei al secolului al XVI-lea, nomenclatura 
administrativă s-a dezambiguizat iar eterogenitatea de structuri paralele a 
lăsat loc unei structuri ierarhice duale, miliatre şi civile: sancak-subaşzlzk, 
kaza-nahiye. Anexarea Brăilei de către acelaşi sultan (1538-40), nu numai 
că a integrat un debuşeu fundamental la comerţului Europei de nord şi 

centrale dar, din punct de vedere teritorial a consolidat stăpânirea 

Dobrogei prin făşia de sate ale bălţii Brăilei, alcătuind kazaua omonimă67 • 
După anexarea în anul 1538 a Bugeacului şi Tighinei (devenită Bender), 
şi Oceakovului (Ozti/Cankerman), Chilia şi Cetatea Albă, împreună cu 
regiunea nou cucerită, vor forma un sancak aparte cu numele de sancak
ul Bender-Akkerman (divizat în patru kaza-le: Bender/Tighina, 
Ozti/Oceakov, Kili şi Akkerman). Dar, la sfărşitul secolului al XVI-lea, 
noi necesităţi strategice provenite din provocările militare ale acţiunilor 
turbulente ale cazacilor, determină o ridicare a sancak-u1 Slistrei la rangul 
de eyalet sau beglerbeglik şi, din nou, o extensie teritorială la nord de 
Dunăre: eyalet-u1 Silistra - Ozti/Oceakov. 

67 În ultimul sfert al secolului al XVI-iea această kaza se compunea numai din şase sate 
(Zărneşti, Tufeşti, K1sarn;:a, Baldovineşti, Vădeni şi Gropeni) pentru ca la mijlocul 
secolului al XVII-iea numărul satelor să se dubleze, v. Evgheni Raduşev, Rumen 
Kovacev, Opis na registri oc lstanbulskija osmanski arhiv kăm Genera/nata Direkcija na 
Dărzavnite Arhivi na Republika Turcija, Sofia, 1996, p. 44 şi Anca Popescu, Un centre 
commercial du Bas-Danube ottoman au XVf siecle: Brăila (Bra 'ii), „II Mar Nero", III, 
1997-8, p. 218. 
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Delimitarea exactă a kazalelor Hârşova, Silistra şi Vama care 
reprezintă prima împărţire administrativă otomană cunoscută pe teritoriul 
Dobrogei este posibilă graţie de.fierului din 1530, fruct al reformelor lui 
Stileyman Kanunf8

• Kazaua Hârşova cuprindea Dobrogea de nord, 
dincolo de valea Karasu şi de sistemul de valuri. La sud de această vale 
spaţiul dobrogean era împărţit între două kazale: la apus, sprijinită de 
Dunăre - kazaua Silistra; la răsărit, spre ţărmul mării - kazaua Vama. 
Kazaua Vamei îmbrăca ţărmul pontic începând de la schela Constanţei 
(Kăstence iskelesi), în nord, continuând pe ţărm, prin zona lacului 
Techirghiol, până la Mangalia şi de aici până la sud de Vama (cu porturile 
Keligra iskelesi/Caliacra, Balc;ik iskelesi!Balcik, Vama iskelesi şi satele 
Ecrene şi Galata Vamei/Kalana). Kazaua Silistrei se mărginea la sud cu 
kazaua Provadiei iar la apus cu sancak-ul Nikopole. Numele satelor 
compuse cu „tovic;e" şi „toy", întâlnite la această dată pe teritoriul celor 
trei kazale dobrogene, este o mărturie nu atât a stadiului de uc în 
organizarea incipientă otomană a Dobrogei69 cât a condiţiei permanente 
de uc, regiune de margine şi de akm, care a atras numeroase elemente 
războinice, mai mult sau mai puţin turbulente70

. 

Ulterior, din necesităţi dictate de creşterea demografică, în primul 
rând a populaţiei musulmane (kazaua este înainte de toate un district judiciar 
musulman, chiar dacă îndeplineşte func~i similare şi pentru populaţia 

otomană ne-musulmană), spaţiul Dobrogei se restructurează prin tăierea 

garniţelor unor noi kazale. Kazalele Tulcea, Macin şi Isaccea sunt atestate 
separat la 156671

, dar, în de.fierul de celepi din anul 1573, în urma unei 
restructurări, găsim partea de nord a Dobrogei, cu localităţile Măcin, 

Garvăn, Isaccea, Tulcea şi Beştepe, sub o singură kaza, a Isaccei72
, iar 

68 Anca Popescu, Vestigii ale organizării Dobrogei preotomane, p. 525-530. 
69 H. Inalc1k, art. Dobroudja, în Encyclopedie de I 'Islam, t. II, p. 626. 
70 Pentru definirea termenului „tovi~e/tovice'', v. Irene Beldiceanu-Steinherr, En marge 
d'un acte concernant le pengyek et Ies aqmg1, Revue des etudes islamiques, 1969, t. 
XXXVII, 32: „le terme tovice est d'origine mongole et chez Ies Ottomans s'applique aux 
chefs des akmc1 qui etaient inferieurs aux bey et superieurs decurions (onbaş1). V. şi 

Straşimir Dimitrov, Novi danni za demogravskite otnoşenia v /ojna Dobrudja prez 
părvata po/ovinana XVlv, în voi. Dobrudja Sbornik (/ 4-16) '97-99, Dobrici, 2009, p. 294 
(pentru kazaua Vamei). Pentru toiugii diferiţi de akmcii, v. Tasin Gemi], Românii şi 
otomanii în secolele XIV-XVI, ediţia a dou..1 revizuită, Constanţa, 2008, p. 172. 
71 370 numaralt, p. 20. 
72 Anca Ghiaţă, Toponimie şi geografie istorică în Dobrogea medievală şi modernă, p. 
42. 
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restul sub kazaua Hârşova-Babadag. Mai târziu, kazaua Babadag (Baba) 
se desprinde ca o unitate aparte (1594)73

• Kazaua Tekfiirgolii (cea mai 
timpurie atestare cunoscută este la 1559 )74

, era după defter-ul de celepi 
din 1573, o bandă de sate, la nord şi la sud de valea Karasu (la nord, între 
Cernavodă şi Constanţa, iar la sud, între Rasova, pe malul Dunării, 

Negru-Vodă, şi Limanu; la sud de Mangalia, spre mare). La sfărşitul 
secolului al XVI-iea, documentele otomane confundă localităţile 

Karasu/Medgidia şi Tekfiirgolii75
• După surse din secolul al XVII-lea 

(1657-6) aflăm şi cauza: kazaua Karasu s-a suprapus kazalei Tekfiirgolii. 
Colţul sud-estic al kazalei Tekfiirgolii, între Techirghiol şi Limanu, va 
deveni kazaua Mangalia 76

. 

În evoluţia nu lipsită de sinuăzităţi, încă nedesluşite istoriografic, a 
cuceririi şi integrării administrativ-teritoriale atât a Dobrogei cât şi a 
celorlalte teritorii care vor fi subordonate sancak-ului Silistra, sub limitele 
structurilor administrative otomane găsim pe cele ale structurilor politice 
ante-otomane înglobate. Despotatului lui Dobrotici i-a corespuns esenţial 
kazaua Vamei77

. Nu se cunoaşte întinderea senioriei lui Terter, dar, ca 
nucleu cel puţin, este de admis că se afla în cuprinsul kazalei Silistra. 
Handicapul actual al cercetării în această privinţă nu este inexistenţa 

surselor otomane ci măsura insuficientă a prelucrării lor. Pe de altă parte, 
demonstraţia nu se poate verifica, confruntând între ele catagrafiile de 
epocă otomană cu cele ante-otomane, aşa cum, din fericire, s-a probat 
strălucit în cazul Ungariei medievale78

• Aici cercetarea trebuie să caute 
alte căi: nu există asemenea documente. Conservarea entităţilor statale în 
prima fază a structurilor administrative otomane nu este însă nici 
surprinzătoare nici excepţională. Aceleaşi raţiuni pragmatice care au făcut 
ca întregi capitole de legislaţie fiscală şi economică ante-otomană să fie 
înglobate în codurile sultanale de legi, au determinat şi prezervarea 
limitelor de aplicabilitate a acestor legi şi cutume. Numeroasele sancak-

73 370 numarah, p. 20. 
74 Ibidem, p. 18. 
75 Într-un defter din anul 1585: Tekfurgoliil nam diger!alias Kara-su, Ibidem. 
76 Rusi Stoikov, Selişta v Silistrenskiia sandjak prez 70-te godini na XVII vek, p. 167. 
77 Alexander Kuzev în studiul Zwei notizen zur historichen geographie der Dobrudia, 
,,Studia Balcanica", l O, Sofia, 1975. 
78 V. Tibor Halasi-Kun, Ottoman toponymic data and medieval boundaries un 
southeastern Hungary, în vol. War and society in eastern Europe, vol. III: From 
Hunyadi to Rakoczi war and society in late medieval and early modern Hungary, editori 
Janos M. Bak şi Bela K. Kiraly, Columbia University Press, 1982, p. 248. 
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uri clădite pe graniţele statelor balcanice (Semendria, Vidin, Nikopol, 
Kilstendil, etc.) sunt binecunoscute. Astfel, nu este lipsit de sens, ci numai 
lipsit de mijloace la ora actuală, să căutăm mai departe, o parte din 
stăpânirea lui Demeter princeps tartarorum 79

, în limitele kazalei Isaccea, 
patria urmaşilor selcukizilor lui Izzeddin Kaykavus II şi Saru Saltik dede 
din secolul al XIII-iea, în kazaua Baba, o parte a Podunaviei „până la 
Marea cea mare" din titlul lui Mircea cel Bătrân din anul 1406, în kazaua 
Hârşovei (care ajungea la mare prin braţele şi gurile Karaharman, Portiţa 
şi Sf. Gheorghe). În aceste privinţe, defterele otomane vor scrie a rebours, 
pe măsura descifrării lor, părţile lipsă din istoria cucerii otomane a 
teritoriilor dobrogene. 

79 După dispariţia lui Demetrius pri11cc
1
1s tartarorum (post 1368) Dobrotici asumă 

controlul unei părţi a teritoriilor acestuia, Marie-Mathilde Alexandrescu-Dersca Bulgaru, 
la seigneurie de Dobrotic.<i, fief de Byzance, în voi. Seldjoukides, Ottomans et / 'espace 
roumain, p, 328. 
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DOCUMENTARY NOTES RELATIVE TO THE 
KINSHIPS OF LEV ANTINES AND VENETIANS WITH 
THE PRINCELY FAMILIES FROM W ALLACHIA AND 

MOLDA VIA 
(t6™-17TH CENTURIES) 

CRISTIAN LUCA 

On August 1, 1571, the white flag of surrender waved on the 
stronghold of the Famagusta's citadel, marking the end of the Venetian 
resistance in Cyprus; thus, only a year after the beginning of the Ottoman 
invasion, the entire island was controlled by Kara Lala Mustafa Pasha's 
troops. 1 The capitulation, negotiated by the Venetian and Ottoman 
representatives, allowed the garrison and residents to embark on Ottoman 
ships, which were to transport them to the port of Canea, on the island of 
Crete; but, on August 4, during a meeting between the city's govemor, 
Marcantonio Bragadin, and Kara Lala Mustafa Pasha (1500-ţ 1580), 
while the Serenissima's soldiers were still boarding the Porte's vessels, 
the Ottomans arrested the Venetian senator and the nobles accompanying 
him, accusing them of non-compliance with the conditions of the 
surrender and of having executed the Ottoman prisoners kept in the city. 
The arrest and violent killing of the Venetian nobles Astore Baglioni, 
Nestore Martinengo and Gianantonio Querini, as well as Marcantonio 
Bragadin's mutilation and the massacre of the detachment of 
harquebusiers who escorted them to the Ottoman camp were followed by 
the arrest of the Christian men-at-arms and of the inhabitants, except for 
the Greeks who accepted unconditional submission to thc Porte and, 
implicitly, the status of the Sultan's zimmîs. 

1 Gaetano Cozzi, 'Venezia nello scenario europeo ( 1517-1699)', in Cozzi, Michael 
Knapton, Giovanni Scarabello, la Repubhlica di Venezia ne!/ 'etc! mod<:'ma. Dai 1517 
alia fine delia Repuhhlica (St oria d '/talia, XII/2. coord.: Giuscppc Galasso) (Torino, 
1999), 54; Daniel Goffman, The Ottoman Empire and Early Modem Europe 
(Cambridge, 2002), 156. 168. 



Among the many Christians captured by the Ottomans during the 
campaign for the conquest of Cyprus were a few Ita/ies, whose destinies 
were linked with a princely pretender, descending from an ephemeral 
prince of Wallachia. Nicosia, the island capital, conquered on the 9th of 
September 1570, after a 46 day siege, was systematically robbed, those 
who stood against the Ottomans were killed, whereas the surviving 
women and children were enslaved. Thus, Franceschina Ghisi, the 
daughter of the Venetian patrician Giacomo Ghisi, and the two daughters 
from her marriage to the lawyer Carlo Cornelio Zamberlan, a notable 
from Nicosia (who perished in the Ottoman siege), were taken prisoner 
and transported to Constantinople.2 After nearly four years of captivity, in 
1574, Franceschina and one of her daughters regained their freedom, 
paying their ransom with the help of the bai/o Antonio Tiepolo, but 
remained in Constantinople, in an attempt to release the other daughter, 
the slave of a janissary; she was finally released in 1576, when the girl 
was probably 14-15 years old, the teenager being freed in exchange for a 
significant amount of money, accepted by the janissary only after the 
intervention of a Christian who had privileged relations with some 
influential officials of the Porte. 3 This detailed information came from the 
testimony of the Christian, named Venanzio Tirello, Mariano Tirello's 
son, native of Camerino and a Pontifical subject; the document was 
presented, on August 15, 1581, to the Chancellor of the Venetian 
administration in Crete, who recorded it with scrupulousness and 
dispatched it to the Consiglio di Dieci (Council of Ten), the central 
institution which conducted the Serenissima's foreign policy and 
preserved the institutional configuration of the oligarchic republic. 

Venanzio Tirello embarked as an officer on board the Roman 
noble Pompeo Colonna's galley, part of the Pontifical fleet which 
participated, alongside Venetian and Spanish ships, in the maritime 
defence of Cyprus. Disembarked in Canea, due to severa! medical 
problems, Tirello retumed to Cyprus, after a short convalescence, this 
time among the Italian infantry who strengthened the defence of 
Famagusta, which was besieged by the Ottomans.4 Captured, after the 

2 State Archive of Venice (henceforth ASV), Capi del Consiglio dei X. Lettere di 
ambasciatori. Costantinopoli, 1551-62, b. 2, fol. 134. 
3 Jbid. 
4 Fernand Braudel, Mediterana şi lumea mediteraneană în epoca lui Filip al Ii-lea, V 
(translation by Mircea Gheorghe, foreword by Alexandru Duţu) (Bucharest, 1986), 318. 
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violation of the capitulation agreement, Venanzio Tirello was among the 
prisoners taken by Lala Mustafa Pasha; thus, Tirello followed him at 
Constantinople, together with the war booty obtained in Cyprus. In the 
Ottoman capital, Lala Mustafa Pasha gave Venanzio Tirello to the eunuch 
Gazanfer Aga (ante 1559-ţ 1603), chief of the white eunuchs of the 
harems of Sultans Selim II (1566-74), Murad III (1574-95) and Mehmed 
III (1595-1603) and chief of the Ottoman sovereigns' Private Chamber 
(1582-1603). Tirello remained Gazanfer Aga's property until 1574, when 
he regained his freedom, paying as ransom, with the help of the Venetian 
bai/o Antonio Tiepolo, the sum of 500 golden ducats received from his 
relatives in Camerino. But the Marchegian (from the Marche region, a 
territory belonging to the Pontifical State) did not hasten to retum to his 
hometown; on the contrary, he agreed to remain, as a free man, in 
Gazanfer Aga's service, in exchange for an initial wage of 7000 aspers 
annually, and accompanied him at the siege of the La Goleta fort, which 
capitulated on the 251

h of August 1574.5 After his retum to 
Constantinople, Venanzio Tirello remained in Gazanfer Aga's service, 
who, by nature of his duties was in constant contact with the Sultan, and 
had become one of the most influential Ottoman dignitaries. Living in 
Constantinople, Tirello adopted oriental clothes, but cleverly avoided 
conversion to Islam; he even managed to obtain an increase in the 
payment he received as the factotum of Gazanfer Aga, as well as of the 
other 'Signori principali' of the Porte. Eaming 30000 aspers annually, he 
easily purchased a house in the Ottoman capital.6 His employment was 
not random, as Gazanfer Aga was a former Christian Venetian - the son 
of Giacomo Michiel and of Franceschina Zorzi Michiel - captured by the 
Ottomans in 1559, when he was only a teenager, along with his mother, 
brother and two sisters, following the collision of a Venetian vessel which 
was carrying them to Budua (Serbo-Croatian: Budva), a possession of the 
Serenissima's on the coast of Montenegro.7 Entered among the slaves 

5 lbid., 379. 
6 ASV, Capi del Consiglio dei X. Lettere di ambasciatori. Costantinopoli, 1551-62, b. 2, 
foi. 133. 
7 Maria Pia Pedani-Fabris, 'Veneziani a Costantinopoli alla fine del XVI secolo', in 
Francesca Lucchetta (ed.), Veneziani in levante, musulmani a Venezia [supplement of 
Quaderni di Studi Arabi, 15 (1997)] (Venice, 1997), 68-70; Pedani-Fabris, 'Safiye's 
Household and Venetian Diplomacy', Turcica. Revue d'etudes turques, 32 (2000), 14; 
Eric R. Dursteler, Venetians in Constantinople: Nation, Identity and Coexistence in the 
Early Modern Mediterranean (Baltimore, 2006), 51, 119-26. 
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from Topkapi Sarayi, forcefully converted to Islam, Gazanfer owed his 
career to Selim II, whom he served before Selim succeeded his father, 
Silleyman I Kanunî, to the throne. In the end, Gazanfer's relations with 
the Porte's political hierarchy and the direct influence gained in nearly 
four decades as Harem custodian did not save him in 1603, when he was 
charged with abusing powers which belonged solely to the Sultan, and 
executed. 

At the peak of his career, Gazanfer Aga did not forget his 
Venetian origins and frequently exchanged letters with the Venetian 
bai/os; a part of his epistles were probably entrusted to Venanzio Tirello, 
who went quite often to the Serenissima's embassy at Pera, and, from 
1574 until 1581, was one of the most efficient informers of the bai/os 
Antonio Tiepolo (1573-6), Giovanni Correr (1575-7), Nicolo Barbarigo 
(1577-9) and Paolo Contarini (1580-2).8 The cordial relations with the 
Venetian diplomatic and consular representatives at Constantinople 
contributed to his involvement, at the request of the bai/os Correr and 
Tiepolo, in the attempts to release Franceschina Ghisi's daughter. 
Through Tirello's efforts, the young Venetian's redemption was obtained 
in exchange for a payment of 13000 aspers. With Franceschina Ghisi's 
agreement, Venanzio Tirello married the young girl and agreed that her 
mother and sister, together with the two maids, could accompany her to 
his house in Constantinople, where they lived until 1581. According to his 
testimony, Tirello took part, from early 1579 until mid 1580, in the 
Porte's military campaign in Georgia, as an official in the detachments 
entrusted with the Ottoman army's logistics. In the summer of 1581, 
Venanzio Tirello, embarked, together with his wife, sister-in-law, mother
in-law and their maids, on a Venetian commercial ship which left 
Constantinople for Candia. There, Tirello and his family were temporarily 
hosted in the merchant Antonio di Rossi's house, while waiting to board a 
ship that was to take them to Venice. 

After regaining her freedom, Franceschina Ghisi married a 
princely pretender 'destinato principe di Valacchia' in Constantinople, 
sometime during the interval 157 4-6. Venanzio Tirello mentioned that the 
Venetian patrician, although a widow, obtained bai/o Antonio Tiepolo's 
agreement to perform the religious ceremony, because, as a Catholic 
marrying an Orthodox and according to the Tridentine regulations, the 

8 ASV, Capi de! Consiglio dei X. Lettere di ambasciatori. Costantinopoli, 1551-62, b. 2, 
foi. 133. 
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wedding had to be performed by a priest belonging to the Roman Church, 
and the children resulting from the matrimony had to be baptized and 
educated in the Catholic rite. 9 This was a second marriage for both 
spouses; Franceschina Ghisi, as already stated, had two daughters, whose 
names were not mentioned in Tirello's long testimony, which represents 
the main source for these events, while 'esso principe haveva una figliola 
procreata con un'altra moglie', a wife who, of course, was no longer alive 
at that time. 1° For the history of the Romanians, the most significant 
fragment from Venanzio Tirello's thorough testimony is that referring to 
Franceschina Ghisi's second husband, who, unfortunately, was 
generically called prince of Wallachia: 

'[ ... ] il marito della madre [Franceschina Ghisi], padre [adoptive 
stepfather] delle figliole, che e destinato Principe di Valacchia, et al 
presente si trova confinato a Rodi al beneplacito del Gran Turco, 
perche nel tempo che morto suo padre, che era principe di esso luogo, 
esso si attrovo in Italia, et fu instituito un altro, per fino alla morte de! 
quale bisogna che questo figliolo, se ben e herede del detto Regno 
[Wallachia], habbia licentia di haver ii potentato, et affinche quei 
populi non facessero qualche atto di sollevatione, il Gran Turco lo fece 
andar a Rodi [Rhodes], ove si tiene con piato da Re per fino che 
venghi il tempo pure a beneplacito suo [ ... ]. [Franceschina Ghisi] si 
rescatto, prese per marito ii soprascritto, che vi ho detto esser stato 
destinato principe di Valacchia, con licentia del Clarissimo Bailo 
Thiepolo, et perche esso principe haveva una figliola procreata con 
un'altra moglie la raccomando alla consorte, gia 4 anni che gli 
convenne an dar a Rhodi [ ... ] '. 11 

So, four years before, in 1577, the princely pretender had been 
sent, on the Sultan's order, to the island of Rhodes, while Franceschina 
Ghisi, her two daughters and the daughter from her husband's first 
marriage remained in Constantinople in Venanzio Tirello' s house. 12 Very 
likely, the pretender's daughter <lied shortly after the start of her father's 
exile in Rhodes, because she was no longer mentioned by Tirello, 

9 Liviu Stan, 'Căsătoriile mixte şi ultimile măsuri luate de Vatican în privinţa lor', Studii 
Teologice, XX, 7-8 (1968), 498. 
10 ASV, Capi de! Consiglio dei X. Lettere di ambasciatori. Costantinopoli, 1551-62, b. 2, 
foi. 134. 
li lbid. 
12 lbid. 
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although it was clear that she did not accompany the Wallachian 
pretender to the island from the Dodecanese archipelago, as 'la 
raccomando alla consorte', that is he had lefi her in the care of bis 
V enetian wife. 

The Wallachian pretender mentioned by Venanzio Tirello had 
spent a period of time in the Italian Peninsula, where he might have been 
born, and, when bis father died, was somewhere in the Peninsula. 
Subsequently, the pretender reached Constantinople, hoping to obtain the 
reign of Wallachia from the Porte, but in 1577 he was sent to Rhodes, 
with the usual financial subsidies given by the Ottomans to exiled princes 
waiting to obtain the throne. Thus, this pretender was competing for 
Wallachia's throne during the last part of Alexander II Mircea's (1568-
77) reign and at the beginning of the reign of his son and successor to the 
throne, Mihnea II the Renegade (1577-83, 1585-91), when the latter 
ruled under bis the tutelage of his mother, princess Ecaterina Salvaressa. 
Until 1574, one aspirant to Wallachia's throne was Nicholas Basarab, son 
of Barbu Craiovescu III - Barbu Neagoe or Barbu Basarab, 'Banul 
Mărăcine' in the popular tradition, who was briefly prince, between 
February and April 1536, after removing Radu Pai sie ( 1534, 1535--45) 13 

from his throne. Nicholas Basarab aspired in vain to obtain the rule of 
Wallachia and travelled far and wide through Europe in search of the 
politica! and financial support that would have allowed him to obtain the 
throne. 14 Nicholas Basarab passed through Venice and Rome, 
convalesced at Udine, and crossed through Italy severa} times, 15 so it is 

JJ Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi 
Moldova. a. 1324-1881, I, Secolele X/V-XVI (Bucharest, 2001), 198-206. 
14 As regards the princely pretender, see Nicolae Iorga, 'Pretendenţi domneşci în secolul 
al XVI-iea ', Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii istorice, II"d series, XIX 
(1896-1897), 35-7; id„ 'Pretendentul Nicolae Basarab în Elveţia', Analele Academiei 
Române. Memoriile Secţiunii Istorice, IIl'd series, XII ( 1932), 41-3; Alexandru 
Ciorănescu, Documente privitoare la istoria românilor culese din Arhivele din Simancas 
(Bucharest, 1940), doc. LXXXII, 51-2; George Lăzărescu, Nicolae Stoicescu, Ţările 

Române şi Italia până la 1600 (Bucharest, 1972), 112-3; Andrei Pippidi, 'Les pays 
danubiens et Lepante', in id., Hommes et idees du Sud-Est europeen a l'aube de /'âge 
moderne (Bucharest and Paris, 1980), 41; Eugen Denize, 'Relaţiile româno-spaniole în a 
doua jumătate a secolului XVI', Anuantl Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. 
Xenopol» din laşi, XXIV/I (1987), 166-7. 
15 Iorga, 'Pretendenţi domneşci', 36; id., 'Venezia ed i paesi romeni de! Danubio fino al 
1600', in Scritti storici in memoria di Giovanni Mantico/o (Venice, 1922), 300-1; id., 
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very likely that his son, 'Basarab voivode', otherwise the only known 
descendant of the Craioveşti family's pretender, was horn in an Italian 
city, perhaps in Cremona, given his nickname 'Cremonese'. Nicholas 
Basarab' s disappearance coincided with the emergence of the pretender to 
the Wallachian throne mentioned in Venanzio Tirello's story. 
Hypothetically, a direct link between the two cannot be rejected and we 
consider that the pretender sent to the Rhodes in 1577, after he had 
resided in Constantinople for 3-4 years, could be 'Basarab voivode', 
Nicholas Basarab's son. Accepting this hypothesis, on the basis of 
Tirello's reports, it would appear that 'Basarab voivode' had a daughter 
from a first marriage, concluded ante 1574/6, whereas his second 
marriage brought him as wife the Venetian patrician Franceschina Ghisi, 
who, as mentioned above, had two daughters from a previous marriage 
with a Venetian notable from Cyprus. Franceschina Ghisi and 'Basarab 
voivode' resided in Constantinople in the period 1574/6-7, that is until 
the minor Mihnea II the Renegade received the Wallachian throne: the 
pretender was exiled to Rhodes so as not to endanger the young prince's 
throne by intriguing with the Wallachian nobility. The Mihneas certainly 
paid substantial sums to the Porte to remove this potential danger. In 
1584, after a period of more than six years on Rhodes, in despair at the 
hopeless waiting for the sultan's investiture, the pretender managed to 
escape from this regime of semi-captivity and arrived at Genoa; he should 
be that 'Principe di Valacchia con sua moglie Venetiana', mentioned by a 
contemporary Italian source - after a tour through Germany and a stay in 
Rome, where, although converted to Catholicism, he was rebuked by the 
pontiff Sixtus V because he apparently had 'quattro moglie' .16 The 
'exoticism' of this motivation refers, undoubtedly, not only to the 
pretender's first marriage, but also to his illegitimate relationships, from 
which we do not know any possible descendants, and to that marriage 
contracted at that time. The only known male descendant of 'Basarab 
voivode', Neagu 'voivode' Basarab, most probably resulted from his 
marriage with the Venetian Franceschina Ghisi. Neagu Basarab was at 
Constantinople during the interval 1638--44, and was a pretender to the 

'Pretendentul Nicolae Basarab', 41-2; Lăzărescu, Stoicescu, Ţările Române şi Italia, 
112-3. 
16 Virginia Vasiliu, 'Miscellanea di piccole notizie riguardanti la storia romena dei secoli 
XVI e XVII', Diplomatarium ltalicum, I (1925), 230-1. 
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Moldavian throne17 from 1633 to 1644, supported by Matei Basarab 
(1632-54) the Wallachian ruler to whom he was related, who descended, 
as is well known, from the Craioveşti noble family. 

'Basarab voivode' retumed to the Porte, probably long before the 
end of 1599, understanding that the connections with Christendom, which 
his father, Nicholas Basarab, had sought in vain, could never propel him 
to the Wallachian throne, but the rather the goodwill of the Sultan and his 
obedience towards the Ottoman Empire. Thus, 'Basarab voivode' 
appeared as a pretender to Michael the Brave's throne, entering Wallachia 
ante 21 November 1599, with the support of a Turkish contingent, while 
the Wallachian ruler was involved in a campaign in Transylvania. In the 
report of the Ragusan Aloysius Radibrad, who mentioned this episode, 
the pretender was called 'Basarab Voivode Cremonese', 18 which would 
indicate either that he was bom in Cremona and thus gained the respective 
nickname, or that he stayed for a long period in this Italian town. 'Basarab 
voivode' probably died in Constantinople, and his son Neagu Basarab 
lived in the Ottoman capital, without ever getting to see the Romanian 
territory. In fact, it seems evident that the pretender's father, 'Basarab 
voivode', had reached once to the north-Danubian territory, entering 
Wallachia only during the failed attempt to get the throne in 1599. 

All the logica} clues lead to the identification of 'Basarab voivode' 
with the Wallachian pretender referred to in Venanzio Tirello's testimony 
of 1581. To our knowledge, no other contemporary princely pretender 
was bom in ltal~ and none of those who were on Rhodes in the last 
quarter of the 161 century was married to a Venetian aristocrat. The only 
pretender who resided in the last quarter of the l 61

h century on the Greek 
island under Ottoman domination was Nicholas from Rhodes, who was 

17 Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, IV (Bucharest, 1902), 
clxxxi, note 1, 107-8; Ioan C. Filitti, 'Despre doi candidaţi la domnie din prima jumătate 
a sec. al XVII-iea: Mihai cămăraşul, 1602-1603, 1611, şi Neagu Vodă, 1633-1634', in 
id., Cercetări şi documente privitoare la istoria Principatelor Române (Bucharest, 
1935), 18-9; Paul Cemovodeanu, 'Din nou despre pretendentul Neagu „vodă" fiul lui 
„Basarab voevod" (1633-1644)', Revista de istorie, XXXIX, 6 (1986), 535-41; 
Stoicescu, Matei Basarab (Bucharest, 1988), 145; Ion Sârbu, Relaţiile externe ale lui 
Matei vodă Basarab, 1632-1654 (Cu privire la istoria Orientului european) (translation 
and edition by Rudolf Graf) (Timişoara, 1992), 50. 
18 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, XII, Acte relative 
la războaiele şi cuceririle lui Mihai vodă Viteazul adunate şi publicate de N. Iorga 
(Bucharest, 1903), doc. DCCCXXXIV, 520, doc. CMLXVI, 608-9; Rezachevici, 
Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova, I, 373. 
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not related to Nicholas Basarab (nor implicitly with 'Basarab voivode'), 
and who was mutilated in 1584 on order of the Great Vizier Siyavuş 
Pasha, while the Moldavian boyars who had asked the Porte for his 
nomination as prince were sentenced to hulks. 19 Nicholas from Rhodes 
was present on the island in the interval 1579-84, and appeared in the 
contemporary sources with the name Alexander or Nicolo, 'figliolo di un 
Vaivoda di Bogdania [Moldavia]',20 but only as pretender to the 
Moldavian throne and as descendant of a deceased Moldavian ruller or 
nobleman, while the pretender mentioned by Venanzio Tirello had 
certainly a Wallachian origin. Therefore, the pretender who resided in 
Constantinople in 1574-7 and was then sent to Rhodes in 1577-83/4, who 
reached Genoa in August 1584 and who tried to get the Wallachian throne 
in November 1599 in the forefront of a Turkish military contingent, was 
that 'Basarab voivode', Nicholas Basarab's son and Barbu Craiovescu 
III's grandson. 'Basarab voivode' could be, in our opinion, the 
Wallachian pretender who married Franceschina Ghisi, a marriage that 
would have resulted in the birth of Neagu Basarab, the unfortunate 
pretender to the throne of Moldavia in the period 1633--44. 

Radu Leon Tomşa's designation as the ruler of Wallachia, in 
December 1664, entailed an exchange of punctilious messages between 
him and the great chancellor of the Serenissima, Giovanni Battista 
Ballarino, through the mediation of Michele Parada, dragoman of the 
Venetian embassy at Constantinople. The fact that the intercessor who 
ensured the communication between the diplomatic representative of 
Venice and the new ruler of Wallachia was the brother-in-law of Michele 
Parada has passed unnoticed in Romanian historiography. At Radu Leon 
Tomşa's investiture with the signs of princely power in Adrianople, 
dragoman Michele Parada asked Giovanni Battista Ballarino to allow him 
to meet his brother-in-law, and the Venetian diplomat took advantage of 
this meeting between relatives to congratulate the new leader on obtaining 
the throne with a punctilious message, to which Leon Tomşa's son 

19 Hurmuzaki, Documente, IV/2 (Bucharest, 1884), doc. L, 122. This pretender to the 
throne of Moldavia had tried and, in 1579, gained the rule, contesting his throne with 
Peter the Lame, see ibid., doc. XXV, 107-8; Pippidi, Tradiţia politică bizantină în ţările 
române în secolele XVI-XVII! (Bucharest, 2001 2

), 262 and note 187; this Nicholas from 
Rhodes, in 1584, could not be Nicholas Basarab, who disappeared from the 
contemporary sources at the end of the anterior decade, but another pretender to the 
throne of Molda via. 
20 See the previous note. 
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responded with ' [ ... ] piemss1me espressioni d' ossequio verso la 
Serenissima Republica, con desiderio sincera di servirla, et di vederla 
piena di prosperi ta'. 21 Beyond the rhetoric specific to contemporary 
etiquette, exchanging expressions of courtesy represented a forrnality that 
Venetian diplomacy fulfilled with transparency and without hesitation, as 
long as it did not constitute the prelude to bilateral politica} contacts that 
would have an impact on the Porte's interests. The kinship between the 
dragoman Michele Parada and Radu Leon Tomşa was natural, 
considering that the two came from the Christian community in Pera or 
Galata of Constantinople, where Venice recruited a part of its 
dragomans, 22 whereas the pretenders who managed to obtain the rule of 
Wallachia and Moldavia hired many of their future high officials, often 
exactly those who supported them financially and through their relations, 
to win the support of some senior Ottoman officials and, implicitly, the 
throne. 

The Parada family came from Pera, but its lineage from the old 
Genoese colonists is not certain; it is indisputable that they were Latin-rite 
Ottoman subjects. The first among the Paradas about whom we have 
documentary inforrnation is Ippolito (I), horn at the beginning of the 
second half of the l 61

h century and dead before the third decade of the 1 ih 

century; from his marriage with a 'Perote' - a woman coming from the 
forrner Genoese colony of Pera - whose identity remains unknown so far, 
three sons and two daughters were born: Ippolito (II) (?-ţ 1637), 
Ludovico (?-ţ ante 1655), Michele (1622-ţ post 1670), Franceschetta 
and Luchiana (Luciana). Ippolito (II), who had successfully accomplished 
severa} diplomatic missions as Venetian delegate sent alongside the 
governor of the Algerian beylik, was an aspiring dragoman at the 
Venetian embassy when he died of plague in Constantinople in 163723

; 

his post was given two years later to Michele Parada.24 Ludovico Parada, 

21 Hurmuzaki, Documente, V/2 (Bucharest, 1886), doc. CLV, 100. 
22 Dursteler, 'Education and identity in Constantinople's Latin Rite comrnunity, c. 1600', 
Renaissance Studies, 18, 2 (2004), 291. 
23 Ella-Natalie Rothman, Between Venice and Istanbul: Trans-Jmperial Subjects and 
Cultural Mediation in the Early Modern Mediterranean (Ph.D. Thesis [dactylographic], 
University ofMichigan) (Ann Arbor, 2006), 224, 252, 462. 
24 ASV, Archivio proprio Costantinopoli, b. 24, fols. 322v-325v; ASV, Bailo a 
Costantinopoli. Cancelleria, b. 317, unnumbered doc. (30August1662), fols. Iv, 33', 47', 
49v, 50v; ASV, Inquisitori di Stato, b. 418, unnumbered doc. (9 June 1660); Rothman, 
Between Venice and Istanbul, 224, 294. 
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who was most likely a merchant, died before 1655 accoriding to a 
document25 written that year at his brother Michele's request. 
Franceschetta Parada26 married in the autumn of 1654 a certain Pietro 
Silvestri, probably a Venetian subject; Giovanni Battista Ballarino27 was 
the godfather of the spouses. Michele Parada started out as a dragoman in 
the position originally intended for his deceased brother, but the stages of 
his promotion, from aspirant interpreter to titular dragoman, were quite 
difficult; thus, he remained on the bottom stage of the professional 
hierarchy for 19 years, having the status of giovane di lingua,28 and only 
in 1658 obtained the long wished position of dragoman,29 by an order of 
the doge Bertucci Valier and of the Serenissima's Senate. It appears that 
Michele Parada was not married and had no offspring, dying soon after 
the end of 1670, his presence at the Venetian embassy in Constantinople 
mentioned for the last time by the bai/o Alvise Molin, who appreciated 
the dragoman's competence and his ability to negotiate with the 
Ottomans.30 In the papers of the Venetian embassy at Constantinople, 
starting from the third decade of the 1 ih century until the end of that 
century, there is no mention of any of Michele Parada's descendants, nor 
any reference to a possible marriage of the dragoman, personal data 
which, taking into consideration his obligations towards Venice's 
diplomatic and consular representation, would not have been omitted 
from the reports sent to the Serenissima's central authorities. Moreover, 
according to a tradition accepted by the bai/o and the Venetian Senate, the 
dragomans had the right to propose as an aspiring interpreter (giovane di 
lingua) one of their sons or grandsons, whose education they personally 
took care of. As far as Michele Parada is concemed, his absence from the 
Venetian documentary sources after 16 70 al so marks the complete end of 
his family's professional ties with the Screnissima's embassy in 
Constantinople. 

25 ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 317, unnumbered doc. (22 October 
1655). 
26 lbid. 
27 Rothman, Between Venice and Istanbul, 261. 
28 ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 317, foi. l v and unnumbered docs. (22 
October 1655 and undated). 
29 lbid., foi. 1 v and unnumbered doc. (17 September 1657); ibid., b. 323 I, unnumbered 
doc. (15 and 28 August 1660). 
30 ASY, Archivio propria Costantinopoli, b. 24, foi. 323'. 
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Therefore, only after the marriage of his sister Luchiana (Luciana) 
Parada31 to Radu Leon Tomşa (?-ţ 1670), Leon Tomşa's son, descendant 
of Stephen Tomşa II, prince of Moldavia (1611-5, 1621-3), did Michele 
Parada become the new Wallachian ruler's (1664-9) brother-in-law, 
invested with the symbols of princely power at Adrianople in December 
1664. From the marriage of Michele Parada's sister with Radu Leon 
Tomşa resulted a son, Stephen Tomşa III, bom at least a decade before 
1665, the year when his father agreed to make an alliance with Gheorghe 
Duca (?-ţ 1685), the Moldavian ruler, designed to unite the destinies of 
the two families: Stephen was to marry Ecaterina, Gheorghe Duca's 
daughter, with the understanding between the two princes being sealed by 
the organisation of an impressive banquet in Bucharest.32 But the 
marriage took place in 1681, after the removal of Radu Leon Tomşa from 
the throne, and the lack of opportunities to regain the throne and his 
disappearance in 1670 inspired Gheorghe Duca to try to cancel 
Ecaterina's engagement with Stephen, arguing that the former Wallachian 
ruler's son suffered from psychiatric disorders.33 The marriage was finally 
concluded more than a decade and a half after the agreement regarding 
the engagement of the two princely descendants. A contemporary 
Venetian source indicates that Gheorghe Duca eventually agreed to marry 
his daughter Ecaterina to Stephen Tomşa III whose reign in Moldavia was 
reconfirmed and who was made hetman of Ukraine34 (the matrimonial 
agreement had been established more than a decade and a halfbefore): 

'[„.] [Constantinople, 1681] Stabilitosi, dopa varie dibattute contese, ii 
matrimonio fra una figlia [Ecaterina Duca] de! Principe di Moldavia 

31 Alexandru Ciocîltan, 'Catolicismul în Ţara Românească în relatări edite şi inedite ale 
arhiepiscopului de Sofia Petru Bogdan Baksic (1663, 1668, 1670)', Revista Istorică, new 
series, XVIII, 1-2 (2007), 75; id., 'Vizitaţia arhiepis.copului de Sofia Petru Bogdan 
BakSic în Ţara Românească (1667)', in Ovidiu Cristea, Gheorghe Lazăr (eds.), Vocaţia 
istoriei. Prinos profesorului Şerban Papacostea (Brăila, 2008), 186. 
32 Radu Popescu vomicul, Istoriile domnilor Tării Româneşti (introduction and criticai 
edition by Constant Grecescu) (Bucharest, 1963), 135. 
33 Axinte Uricariul, Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, II (criticai edition 
by Gabriel Ştrernpel) (Bucharest, 1994), 157. 
34 Dernetrius Dvoichenko-Markov, 'Gheorghe Duca Hospodar of Moldavia and Hetrnan 
of the Ukraine, 1678-1684', Balkan Studies, 31, 1 (1990), 75-80, 82-4; Daniel Flaut, 
'Gheorghe Duca - hatman al Ucrainei', in Flaut and Iolanda Ţighiliu (eds.), Istorie şi 
diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiu istoricului Tahsin Gemi/ (Constanţa, 
2003), 313-8. 
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[Gheorghe Duca] con [ii] figlio [Stephen Tomşa III] del Valacco 
[Radu Leon Tomşa], in passato promessagli, finalmente partirono 
unitamente, ricevutosi da quello ii nuovo titolo et possesso 
dell'Ucrania [sic!] [Ukraine], con ordine di non agravar quelli Popoli, 
ma solo indurli alla di fesa de' I oro Stati, caso che fossero attaccati' :35 

The descendants of Giovanni Antonio Grillo, great dragoman at 
the Venetian embassy in Constantinople who was executed on the Great 
Vizier's order in May 1649, were related by alliance with two of the 
Wallachian ruling families: the Cantacuzins and the Mavrocordats. Since 
the end of the l 51

h century, the Grillo family (whose members had 
Genoese origins but resided in Constantinople,36 and belonged to the 
Catholic community of Pera) entered the service of the Venetian embassy 
at the Porte. In the l 61

h century they obtained the privilege of providing 
the Serenissima with a hereditary dragoman in the Ottoman capital or for 
other parts of the Venetian state. Giacomo Grillo, 37 the first on whom we 
have indirect data, had two sons: Ambrosio Grillo,38 draşoman of the 
Venetian embassy at Constantinople, and Francesco Grillo, 9 a merchant 
who died relatively young and had no offspring. From the marriage of 
Ambrosio Grillo's son, Giovanni Antonio Grillo, also called Antonaki,40 

with Soprana Ecaterina Olivieri - a widow since 1620, after the execution 
of her first husband, the great dragoman Marc' Antonio Borisi, by the 
Ottomans - resulted four daughters and a son41

: Onorata (Gioia), 
Cassandra, Battistina, Soprana, and Ambrogio Grillo. Onorata died 
without any offspring in 165842

; Cassandra married the dragoman Paolo 
Vecchia,43 but apparently did not have any children; Battistina44 was 

35 ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 368, no. 27 (Avvisi delie Corti, 1670-
1681) [1681]. 
36 Fram;ois-Alphonse Belin, Histoire de la latinite de Constantinople (Paris, 18942

), 172; 
Geo Pistarino, 'The Genoese in Pera - Turkish Galata', Mediterranean Historical 
Review, I, 1 ( 1986), 81. 
37 ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 317, fols. 37'-38v. 
38 ASV, Bailo a Costantinopoli. Atti protocolli, b. 271, fols. 66\ 68\ 89'; ibid., b. 273, 
foi. 45v, passim. 
39 Ibid., foi. 46'. 
40 ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 317, fols. 29r-v, 53r·v. 
41 ASV, Bailo a Costantinopoli. Atti Protocolli, b. 288, foi. 294v. 
42 ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 317, foi. 6v. 
43 Rothrnan, Between Venice and Istanbul, 238. 
44 ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 317, wmumbered doc. (7 February 1664); 
Rothrnan, Between Venice and Istanbul, 261. 
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married to Constantine Guliano; the documentary sources examined do 
not contain any data regarding the family situation of the youngest girl, 
Soprana.45 After the failed engagement with Ruxandra, Vasile Lupu's 
daughter, Ambrogio Grillo married in 1650 or 1651 in Constantinople a 
descendent of the Catargis or Rosettis (Rusets ), who had a daughter, 
Ruxandra, from a first marriage. From the second marriage were horn 
Tommaso Grillo, who followed his father's carrier of dragoman, and two 
daughters, whose names we do not know. Ruxandra,46 the adopted 
stepdaughter of Ambrogio Grillo, married Demetrius Cantacuzenus 
(1620-ţ 1686), prince of Moldavia (1673, 1674--5, 1684--5), and gave 
birth to Cassandra - who became the wife of Nicholas Mavrocordatos 
(1680-ţ 1730), Alexander Mavrocordatos' son, in August 1700 - Elena 
(who married a certain Duchi) and also a son whose name is unknown. 
After the marriage of Battistina, Ambrogio Grillo's sister, to Constantine 
Guliano, the Grillo family became related to two of the most influential 
Constantinopolitan families. Sofia, the daughter of Scarlat Grama 
(Beglitzi), 'famous Constantinopolitan merchant', and Demetrius Guliano 
had three sons: Tudorache, Demetrius and the above-mentioned 
Constantine Guliano. The latter married Battistina Grillo, who gave birth 
to Demetrius Guliano, the dragoman Ambrogio Grillo's favourite 
nephew,47 and Zamfira Guliano, married to John Mavrocordatos (1684--ţ 
1719), the brother of Nicholas Mavrocordatos. Nicholas Mavrocordatos's 
son, John (1712-ţ 1747), married Maria Guliano, a descendent of a 
collateral branch of the homonymous family. Through this web of 
matrimonial alliances, the Mavrocordats and Gulianos were related to the 
descendants of the Cantacuzins and Mihneas; the Gulianos received lands 
in the Romanian territory and during the Phanariot century entered the 
ranks of the privileged nobility, obtaining various dignities. Therefore, 
Demetrius Guliano and Zamfira Guliano were Ambrogio Grillo's 
nephews, and Ruxandra Grillo was the adopted stepdaughter of the 
Serenissima's dragoman. 

45 ASV, Bailo a Costantinopoli. Cancelleria, b. 317, unnumbered doc. (7 February 1664). 
46 ASV, Consiglio dei X. Parti Secrete, b. 47, unnumbered doc. (29 October 1685); 
Cristian Luca, 'Alcuni "confidenti" del bailaggio veneto di Costantinopoli ne! Seicento ', 
Annuario de/l'/stituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, V, 5 (2003), 
305. 
47 ASV, Bai Io a Costantinopoli. Cancelleria, b. 319 II, unnumbered doc. (17 December 
1699): '[ii] quondam Ambroso Grillo, gia Dragornanno delia Serenissima Repubblica, 
zio materno de! detto Signor Guliano [Demetrius Guliano]'. 
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In August 1700, when the young Nicholas Mavrocordatos took 
Cassandra Cantacuzenus to be his wife, the bai/o Lorenzo Soranzo 
expressed his congratulations to Alexander Mavrocordatos ( c. 1636-ţ 

1 709), the former great dragoman of the Porte, and offered Demetrius 
Cantacuzenus's daughter some selected clothes and other 'gallantries' as 
a wedding gift. The report sent by Soranzo to the Senate and to the doge 
of Venice contains interesting data regarding the diplomat's attitude 
towards the young spouses and especially towards Alexander 
Mavrocordatos: 

'[ ... ]Ha questo Maurocordati [Alexander Mavrocordatos] fatto sposo il 
di lui figlio primogenito [Nicholas Mavrocordatos], in cui ha anco 
trasferita [formally from 1697] la sua carica di primo Interprete della 
Porta, in una figliola [Cassandra Cantacuzenus] di Demetrio 
Cantacuzeno fu prencipe di Moldavia, povera ma di buone e stimabili 
parentele et adherenze; mi sono valso della congiontura per coltivarlo, 
[ho] mandato alla sposa regalo di 4 vesti ripartite nelle seguenti 
qualitâ: velluto cremese, lastra bianca, samisquardo broccato a fiori 
d'oro e seta, damaschetto naranzino broccato a fiori d'argento a 
galloni, con altre galanterie' .48 

The few unpublished Venetian sources, through the details they 
mention about the kinships of the Wallachian and Moldavian princes with 
the Catholic and Orthodox families from Constantinople, contribute to a 
better knowledge of the system of matrimonial alliances, motivated by 
financial reasons and prestige, in the politica! and social universe of 
South-Eastem Europe, in which the Porte's arbitrary role could determine 
the success or the downfall of any of these protagonists at the history at 
the turn of the l 61

h-l ih centuries. 

48 ASV, Archivio proprio Costantinopoli, b. 33, fols. 133•-•. 
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APPENDIX 

Al XV agosto 1581, in Candia 

„ 
[ fol. 133] Trasferitomi io Cancellier Este nella casa alla soli ta habitation del 
Messer Antonio di Rossi, mercante in questa Citta, posta appresso le 
accampagioni [?] ove si trovava quel Turco rinnegato venturiero Griman, venuto 
da Costantinopoli per ritomar alla fede Christianissima, et trovato dentro mi fu 
mostrato un homo di picciol statura, con barba castegnada, di eta d'anni 28 in 
circa, vestito di giupon, et braghesse di tela, et una baritina in testa, il quale fatto 
venir a parte fu interrogato de] suo nome, cognome, padre, parenti, et 
professione; rispose: io mi nomino Venanzio Tirello da Camerino, figliolo di 
Mariano, et la mia professione era di gentilhuomo della mia terra di Camerino, 
come mi conoscono tutti li miei paesani che si attrovano in questa Citta; gli fu 
detto che debba liberamente contar a che modo, et per quale causa e capitato in 
queste parti; rispose: nel tempo della passata guerra turchesca son venuto in 
questo Regno con le galere del Sommo Pontefice, cioe con quella del Signor 
Pompeo Colonna, nella quale io servivo da primo gentilhuomo vemrturiero, et 
perche il mare mi conturbava mi ammalai, et di consentimento di un mio barba 
che era meco, smontai qui in casa per risanarmi, onde esse galee in questo mese 
si partirono, et io dopo risanatomi havendo un parente noioso [ ... r cameval da 
Fabrian, ii che con fantaria italiana andava ne! presidio di Famagosta, mi risolsi 
di andar con lui et cosi feci con le quattro Navi, et 12 galee, che condussero ii 
soccorso in quella fortezza, alia presa delia quale io restai schiavo di Mustafa 
Bassa, ii quale da poi ritomato in Costantinopoli mi dono a Cassan Fer49 suo 
fratello, col quale stetti da quattro anni, et mezzo, et poi con 500 ducati 
mandatimi dai paese mi liberai da lui col mezzo del Clarissimo Messer Antonio 
Thiepolo gia Bailo in Costantinopoli. Et da poi fatto libero, esso Cassan Fer mio 
paron, essendo io homo da bene, et amorevole, mi fece haver una paga di sette 
mila aspri all'anno, et mi condusse seco alla guerra della Goleta, senza po' haver 
carico altro, ma solamente perche appresso la sua persona, perche mi amava da 
figliolo, et da poi presa la Goleta in 42 giomi tomassemo in Costantinopoli. Et 
sempre mi corriva la paga, et mi messi a stantiar la, et da poi alquante mesi, col 
favor d'altri Signori principali, che da me venivano corteggiati, ottenni paga di 
30 mila aspri all 'anno, et perche io continuamente praticavo con li Clarissimi 
Baili et da me hanno havuto molti servitij a beneficio delia Repubblica, cioe 
prima col Clarissimo Thiepolo, poi col Clarissimo Correr, poi con ii Clarissimo 
Barbarigo et hora con questo Clarissimo Contarini, vedendo che detti Clarissimi 

• Illegible. 
49 Gazanfer Aga. 
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Baili passati procuravano di riscattar una figliola di una gentildonna veneziana, 
moglie che fu d'un avocato in Nicossia, la qual con essa figliola, et con un'altra 
anchora, furono fatte schiave nella perdita di quella citta, et non potevano 
effetuar ne con somme di denari, ne con un altro mezzo questa loro bona 
volonta, mi pregarono, et ii Clarissimo Thiepolo, et ii Clarissimo Correr, di 
dover far modo tal di riscattarla, et cosi perche essa si trovava nelle mani di un 
giannizzero, che non la voleva dar, io con 13 mila aspri, che gli contai, et con 
favori d'altri la hebbi, et la pigliai anco per moglie, et dopo tolta feci venir a casa 
mia la madre et l'altra sorella, et anco due fantesche con un figliolo di una di 
esse, la qual essa madre che era libera, essendosi riscattata gia dui anni, et stava 
in Costantinopoli per aspettar la liberatione di quest'altra figliola, da me liberata 
fece riscattar, et tutti insieme gia doi anni siamo stati sempre in Costantinopoli; 
et ii primo anno della guerra di Persia io hebbi licentia de restar in 
Costantinopoli, et ii segondo come provvisionato andai, et stetti da un anno e per 
mezzo, et poi feci ritomo a Costantinopoli, et se ben io continuamente portavo 
I 'habito · Turchesco, tuttavia mai non ho rinnegato la mia fede, ne meno son 
ritagliato, et continuo ad esser buon cristiano, segondo che comanda la Santa 
Chiesa Romana, et ultimamente, con buona licentia di quel Clarissimo Bailo, per 
uscir di quella puzza mi risolsi di venir in Candia, et di la poi passar in Vinetia, 
et m'imbarcai sopra un navilieto de!// [foi. 134] Paron Zorzi da Verona, insieme 
con li sopradetti; ero con la madre, le due figliole, le due fantesche perche con ii 
puto, et son vinuto qua dicendo ii marito della madre, padre delle figliole, che e 
destinato Principe di Valacchia, et al presente si trova confinato a Rodi al 
beneplacito del Gran Turco, perche ne! tempo che morto suo padre, che era 
principe di esso luogo, esso si attrovo in Italia, et fu instituito un altro, per fino 
alla morte del quale bisogna che questo figliolo, se ben e herede del detto Regno, 
habbia licentia di haver ii potentato, et affinche quei populi non facessero 
qualche atto di sollevatione, ii Gran Turco Io fece andar a Rodi, ove si tiene con 
piato da Re per fino che venghi ii tempo pure a beneplacito suo, et per chiarir 
meglio, questa gentildonna madre della puta da me presa per moglie, insieme 
con essa figliola et con una delle pute fu fatta schiava in Nicossia, et ii suo primo 
marito morisse, onde in Costantinopoli, perche subito essa soia con la mascara si 
rescatto, prese per marito ii soprascritto, che vi ho detto esser stato destinato 
principe di Valacchia, con licentia de! Clarissimo Bailo Thiepolo, et perche esso 
principe haveva una figliola procreata con un'altra moglie la raccomando alla 
consorte, giâ 4 anni che gli convenne andar a Rhodi, per le cause che vi ho detto, 
et io poi liberai l'altra figliola, la qual teneva quel giannizzero come Turca, se 
ben non haveva rinnegato la fede, per ii qual rispose anco alcun altro che io non 
la puote ottener, poi che io la hebbi perche portavo I 'habito turchesco, perche ero 
provvisionato del Gran Signor, et perche promisi la figliastra per moglie, non 
havendo esso voluto daria ai christiani, et cosi essendo stato, per piu longo 
tempo con essa in Costantinopoli vedendomi libero quasi ogni dubbio, che 
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Turchi havessero di me, risolto per ii star di tanto tempo in quella citta con 
l 'habito di Turco et con la fama mi risolsi di venir come ho fatto, et ii Clarissimo 
Bailo ha anco scritto lettere a questi Signori, ma per la pressa del partire me le 
desmentegai, ma credo che col primo vascello esso Clarissimo Bailo me le 
remandera; et interrogata, disse la persona soprascritta: mi correva tutte le volte, 
che non vadi altro a ricercarla et ottener di haverla con <lire, che e vaccata; 
interrogato che sorte di roba ha posentio, rispose: oltre li vestimenti delia donna 
porto 17 fodre di gambetti de gebelli, tolte col consenso del Clarissimo Bailo, et 
alcuni pochi tapedi, et accio che li Turchi non si accorgessero delia nostra partita 
mi convenne lassiar la casa fomita nel modo che la tenevo, con li servitori et 
cavalli che tenevo, perche Dio guardi, se si havessero accorto havevo havuto da 
far, et mi haveriano inganzato, perche fussi mi havevano per Turco, se ben io 
non avevo rinnegato la fede, havendo trovato bona ventura di capitar nelle mano 
[sic!] di quel Cassan Fer, che era huomo da bene, et non ha mai cercato di farrni 
rinnegar la fede, perche esso sapeva lettere latine, et era stato figlio [sic!] del Re 
Carlo, ii qual ultimamente e passato all'altra vita. Interrogato se alcuna di quelle 
donne che messa con lui ha rinnegata la fede, rispose: Signor no, alcuna, et 
interrogato disse tutte sanno parlar in franco et in greco, eccetando quella che io 
hebbi per moglie, la quale quando fu fatta schiava era di 10 mesi [sic!] [possibly 
1 O years] et e stata tenu ta quattro anni da quel giannizzero, et gli fu sempre 
insegnata la lingua turchesca, ma hora incomincia ad imparar la christiana. 
Interrogato disse innanzi che se partissemo da Costantinopoli havemmo scritto a 
Rodi al marito delia gentildonna mia suocera, et da lui havemmo preso licentia 
di partir, per che altrimenti non saressimo mai partiti; interrogato a che modo 
fecero a partir da Costantinopoli, rispose: se partissero una sera, et siamo partiti 
quasi pubblicamente, per che non vi era alcun che ne potesse cercar, essendo 
tutti noi riscattati con denari, in quanto del nome et cognome delia gentildonna 
sua suocera rispose ha nome Franceschina Contechina, figliola del Clarissimo 
Messer lacomo Ghisi gentil 'huomo venetiano, la quale ha anco <lui fratelli, et 
uno di essi, ii piu piccolo, e podesta in Murano; disse ii primo marito di detta 
Franceschina si nominava Carlo Cornelio Zamberlan, et abitava in Nicossia, 
gentil 'huomo di quel Regno, la qual si marito in quella citta in tempo che ii detto 
suo padre vi stava come Consegliero; diceva: ii Clarissimo Bailo e stato 
consentiente delia partita mia da Costantinopoli, et gli ultimi giomi a parte che 
voleva imbarcarrni mi diede alcuni miei danari, che me teneva in salvo per la 
summa di circa 400, sicche non si <leve dubitar che per me sia per succeder alcun 
travaglio a questa Serenissima Repubblica, alia quale io sono stato e saro buon 
servitor. Interrogato, disse: se posso haver la comoditâ, credo imbarcarrni con la 
Nave Mosta, ma per ancora non sono risposte. 

(ASV, Capi del Consiglio dei X. Lettere di ambasciatori. Costantinopoli, 1551-62, b. 2, 
fols. 133-134 [two bifoglios ], originals) 
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Explanations of the conventional genealogica] signs: 

married with 
unofficial rapport 

? unknown I probably 
t deceased 
1 firs marriage 
2 second marriage 
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=? 

1. The probable descendents of Barbu III Craiovescu (?-t 1565) 
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2. The Paradis from Pera (Constantinople) 
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= Asanina Karadja (Caragea) 

Asanlna (?-ţ ?) 
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great cupar in Moldavia 

Tudorache Gullano (?-ţ ?) 

Sophia (?-t ?) 
= Demetrius Guliano 

Constantine Gullanil (?-t ?) 
= Battistina Grillo 
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=? 

Zamfira Gullanil (?-ţ ?) 
=John Mavrocordatos (1684-ţ 1719) 

govemor of Moldavia ( 1711) 
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= I . Alexander Coconul 

prince ofWallachia (1623-7) 
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Sultaoa (?-ţ ?) 

4. The kinship between the Gramas (Beglltzis), the 
Gullanbs and the Mavrocordatos 





RELAŢI! COMERCIALE MOLDO-TĂTARE 
IN SECOLUL AL XVIII-LEA 

TASINGEMIL 

Deşi tătarii - mai întâi cei din Hoarda de Aur, apoi cei din Hanatul 
Crimeei, ca şi cei din Bugeac şi Dobrogea - au jucat un rol deosebit de 
important în istoria medievala a românilor, problema relaţiilor româno
tătare nu a constituit o preocupare pe măsură a istoriografiei româneşti. 
După opinia mea, atenţia scăzută acordată de către istoricii români 
temelor legate de raporturile cu tătarii se datorează în primul rând 
înţelegerii greşite a statutului juridic al Hanatului Crimeei faţă de Poarta 
otomană. Istoriografia română a considerat Hanatul Crimeei doar un 
factor de represiune aflat în mâinile sultanului otoman. Altfel spus, s-a 
crezut că hanii crimeeni nu ar fi făcut nimic altceva decât să execute 
poruncile Porţii otomane, pentru a face campanii militare în Ţările 

Române, Polonia şi Rusia, iar în schimb otomanii le-ar fi îngăduit tătarilor 
raiduri prădalnice în ţinuturile învecinate, inclusiv în Ţara Românească şi 
mai ales în Moldova. Din păcate, această concepţie simplistă, care reduce 
rolul Hanatului Crimeei la cel de instrument politico-militar al Porţii 

otomane este încă dominantă în istoriografia română. De aici şi abordarea 
problemei relaţiilor cu tătarii ca o parte subsidiară a chestiunii privind 
raporturile cu Poarta otomană. 

Într-un studiu consacrat tocmai Statului juridic al Hanatului 
Crimeei faţă de Poarta otomană (sec. XV-XVIII) (Ovidius University 
Press, Constanţa, 2005) am încercat să demonstrez faptul că Hanatul 
Crimeei a fost într-adevăr cel mai important şi fidel aliat al Porţii 

otomane, fără ca aceasta să însemne totuşi o subordonare totala a 
hanatului. Statul tătar a avut suveranitate deplină pe plan intern şi libertăţi 
practic nelimitate pe plan extern, inclusiv dreptul de a iniţia şi întreţine 
relaţii internaţionale, chiar de a pomi război sau încheia pace, fără avizul 
Porţii otomane. Dimpotrivă, divanul imperial de la Istanbul trebuia să îl 
consulte pe hanul tătar în chestiuni de politică internaţională, mai cu 
seamă în privinţa relaţiilor cu statele din Europa, inclusiv legate de 
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succesiunea domnilor din Ţările Române. Ambasadorul regelui Franţei 
acreditat la Poarta otomană scria colegului său de la Varşovia, în 1762 
(deci, cu numai două decenii înainte de dispariţia Hanatului Crimeei), că 
dacă în Polonia " se consideră că un han tătar şi un prinţ al Moldovei sunt 
la acelaşi nivel, se face o mare eroare. Amovibilitatea este singurul raport 
care există între ei. Un han tătar nu este tratat aici (la curtea otomană -
T.G.) cu mai puţină consideraţie decât un suveran independent"1

• Mai 
mult, şi asociaţii la domnie ai hanului în exerciţiu, numiţi kalgay şi 

nureddin, ca şi şefii principalelor triburi din hanat, aveau dreptul de a 
cultiva propriile lor relaţii pe plan extern. 

Pentru înţelegerea relaţiilor româno-tătare în evul mediu credem că 
trebuie relevat şi faptul că, în ciuda puternicelor influenţe otomane, mai 
cu seamă în organizarea cancelariei de stat şi a vieţii de curte, Hanatul 
Crimeei a rămas până la sîarşitul existenţei sale un stat tătăresc cu o 
puternică individualitate, marcată de moştenirea structurilor politico
administrative şi social-economice ale Hoardei de Aur. In Hanatul 
Crimeei aristocraţia tribală a exercitat o autoritate cel puţin egală cu cea a 
hanului, ceea ce a apropiat hanatul tătar nu atât de modelul absolutismului 
de tip bizantino-oriental al otomanilor, cât de cel al Republicii nobiliare 
poloneze (Reczpospolita/. 

Deşi încă timide, trebuie să consemnăm cercetările ştiinţifice· 

întreprinse în ultima perioadă de către istorici din România şi din 
Republica Moldova legate de istoria tătarilor si de istoria relaţiilor 

romano-tătare3 . Este demn de relevat în acest context faptul că, arheologii 
de la Chişinău au reluat săpăturile de la Yangi Şeher (Şehr-i Cedid) sau 
"Oraşul Nou" de lângă Orheiul Vechi, şi de la Costeşti, unde au existat, 

1 Tahsin Gemil, Statutul juridic al Hanatului Crimeei faţă de Poarta Otomană (sec. XV
XVIII), Ovidius University Press, Constanţa, 2005, p. 15 (apud V. Mihordea, 
Participarea diplomatică a Moldovei la aplanarea neînţelegerilor polono-tătare în 
1763, în „Studii. Revistă de istorie", nr. 2, 1966, p. 323, n. 18). 
2 Vezi Tahsin Gemil, op. cit., p. 18-19. 
3 Vezi idem, Yeni belgelere gore ''Halii Paşa Yurdu '' ve ''iki Saatlik A razi'' ("Hotarul 
lui Halii Paşa" şi "Cele două ceasuri" în lumina unor documente noi), în voi. "IX. 
Ttirk Tarih Kongresi. Ankara, 21-25 Eyltil 1981. Kongreye sunulan bildiriler", II, Tiirk 
Tarih Kurumu Bas1mevi, Ankara, 1988, p.1011 -1020; idem, /'Evolution des limites de 
/'habitat des Tatars Nogai au sud-est de la Moldavie, în „Revue Roumaine d'Histoire", 
tome XXXV (1996), nr. 3-4, p. 149-152; voi. Originea Tătarilor. Locul lor în România 
şi în lumea turcă, coord. Tahsin Gemil, Editura Kriterion, Bucureşti, 1997; Tătarii în 
istorie şi în lume, coord. Tahsin Gemil, Editura Kriterion, Bucureşti. 2003. 
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în sec. XIV, oraşe tătăreşti înfloritoare, fiecare cuprinzând mai bine de 
450 ha, având edificii publice monumentale (moschei, băi, bazaruri), 
clădiri cu etaj şi încălzire centrală, străzi pavate, sisteme de fumizare a 
apei şi canalizare. Asemenea oraşe vechi tătăreşti, construite după planuri 
urbanistice demne de admiraţie şi dotate cu structuri deosebit de eficiente, 
sunt cunoscute şi în alte locuri, ca de pildă, Koneilrgern;: capitala 
Horezmulm (azi în Turkmenistan). Dar ele au fost până acum în mod 
deliberat ignorate, îndeosebi în perioada comunistă, tocmai cu scopul de a 
induce în opinia publică o imagine negativă a tătarilor4 . Astfel, ajungem şi 
la celălalt motiv, care, după părerea mea, ar explica reticenţa istoricilor 
români faţă de problematica istoriei relaţiilor cu tătarii. Anume, părerea 
preconcepută că tătarii nu ar fi fost purtători de civilizaţie, ceea ce a 
împins temele legate de ei la periferia interesului ştiinţific. În cazul 
istoricilor români a mai fost un alt motiv politic care i-a obligat să evite 
teme care aveau implicaţii în teritoriile de peste Prut, dată fiind interdicţia 
cenzurii comuniste de a se menţiona chiar şi simple toponime sau 
hidronime din Basarabia. Ori, este imposibilă abordarea problematicii 
relaţiilor cu tătarii rară referiri la Basarabia, îndeosebi la Bugeac. Un alt 
clişeu istoric referitor la tătari este şi cel privind activitatea lor predilect 
războinică, cu scop de prădăciune. Nu am de gând să neg faptul că tătarii 
făceau incursiuni de jaf; ele aveau chiar o denumire specială în limba 
tătară- r;:apul. Dar, nu este mai puţin adevărat şi faptul că expediţiile de 
jaf nu erau numai un apanaj al tătarilor. În evul de mijloc, incursiunile de 
pradă în ţinuturile vecine nu aveau numai un scop economic de jaf, ci şi 

unul de exerciţiu militar şi de probă a bravurii şi priceperii în luptă mai 
ales ale tinerilor. Şi asemenea rosturi aveau incursiunile de pradă şi la 
tătari, ca şi la polonezi, cazaci, ruşi, români ş.a. Este suficient să răsfoim, 
de pildă, Letopiseţul Ţării Moldovei al lui Ion Neculce, pentru a constata 
cât de dese erau prădăciunile poloneze şi „nemţeşti" în Moldova. „Şi era 
bine în ţară dintr-alteli, numai nu putea trăi oamenii de poghiazuri leşeşti, 
că era ţara pustie din Iaşi în sus", scrie Ion Neculce despre vremea lui 
Constantin Cantemir5

. Economia Hanatului Crimeei, ca şi cea a tătarilor 

4 Vezi „Ziua'', din 20.09.2005. Vezi lbn Battuta Seyahatnamesi (Cartea de călătorii a lui 
lbn Battuta), ed. A. Sait Aykut, YKY, Istanbul, 2005, p. 342 şi urm.; J. Gurbangeldiyev, 
lbn Battutah 's "Syyakhatnama" as a Source for the Medieval Turkmen History, în 
„Miras", Aşgabat, 3/2005, p. 169-174 (şi în turkmenă, rusă). 
s Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. Iorgu Iordan, Editura Minerva, Bucureşti, 
1975, p. 85. 
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din Bugeac, avea f'ară îndoială şi o latură parazitară, bazată pe prăzi şi 

stipendii primite din străinătate, inclusiv de la Poarta otomană. Dar nu 
poate fi negată esenţa productivă a acestei economii, susţinută atât de 
munca ţăranilor, meşteşugarilor şi negustorilor tătari, cât şi de cea a 
străinilor, îndeosebi robi. Aşadar, nu este deloc surprinzătoare afirmaţia 
aceluiaşi cronicar Ion Neculce, care, referindu-se la foametea, din 1684, 
din a doua domnie a lui Dumitraşcu Cantacuzino, notează faptul că „pâne 
aduce oamenii de pen Ţara Ungurească şi de la tătari". „Iară când au fostu 
în al doile anu a domniei, început-au a vini o mulţime de taberi de cară 
tătărăşti cu mălaiu de vândut în Ieşi"6 . 

De la început trebuie arătat că nivelul relaţiilor comerciale dintre 
români şi tătari nu a fost totuşi prea ridicat. Cele două economii nu erau 
complementare, ci asemănătoare. Cu excepţia Peninsulei Crimeea, care 
are o climă şi vegetaţie mediteraneană, restul hanatului tătar se întindea pe 
un teritoriu aproape identic cu cel al Moldovei, în privinţa reliefului şi 

climei. Comerţul extern al Hanatului Crimeei, cât şi cel al ţărilor române 
erau orientate cu precădere către aprovizionarea pieţelor otomane. Era 
valabilă şi în privinţa hanatului interdicţia de a vinde în alte ţări produsele 
cerute de piaţa otomană, în primul rând cerealele7

. 

Baronul de Tott, care l-a urmat pe Charles de Peyssonel, în funcţia 
de consul al Franţei la Bagcesaray, capitala Hanatului din Crimeea, la 
jumătatea secolului al XVIII-lea, scria că tătarii nu vroiau să valorifice 
prea mult preţioasele lor bogăţii de teama avidităţii Porţii, nedorind să 
vadă fructele pământului lor luând drumul Constantinopolului8

. Iar 
Charles de Peyssonel, care a fost cel dintâi consul francez în Crimeea, dar 
şi un înzestrat istoric (arheolog şi numismat), observa că dezvoltarea 
economică a Hanatului era împiedicată - ca şi în ţările române, adăugăm 
noi - de faptul că nobilimea tătară era prea puternică şi domniile hanilor 
erau prea scurte şi dependente de Poarta otomană, pentru a se putea lua 
măsuri eficiente în vederea înfloririi economice a statului9

. 

Totuşi, izvoarele documentare şi călătorii vremii atestă bogăţia 

recoltelor, varietatea şi mulţimea animalelor domestice, diversitatea 

6 Ibidem, p. 77. 
7 Vezi Charles de Peyssonel, Traite sur le commerce de la Mer Noire, tome second, 
Paris, 1781, p. 220-230. 
8 Vezi Baron de Tott, Memoires .... , II, Haye-Amsterdam, 1784, p. 56-57. 
9 Charles de Peyssonel, op. cit., I, p. 1 O. 
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meşteşugurilor, şi mai ales intensa viaţă economică din oraşele crimeene 
de la Marea Neagră şi din aşezările din Bugeac, în secolul al XVIII-iea. 

Principalele articole de export ale tătarilor, din Hanatul Crimeei şi 
din Bugeac, au fost produsele agricole şi animaliere. Iar mărfurile pe care 
aceştia le aduceau din afară erau în primul rând cele meşteşugăreşti, 
produse inclusiv şi îndeosebi în Europa occidentală. 

În mod obişnuit, tătarii vindeau în Moldova, dar şi în alte ţări, 
cantităţi foarte mari de blănuri de miel, numite de Astrakhan. Ch. de 
Peyssonel notează că moldovenii preţuiau mult pielicica de culoare 
brumărie, cu ambele sale forme, adică cu părul scurt ( bakla tiik) şi cu 
părul lung (kzvzrczk tiik) 10

• Pe pieţele Moldovei ajungeau şi cantităţi 
însemnate de caviar provenite din Bugeac 11

• 

Un articol meşteşugăresc renumit, nu numai în răsărit, ci şi în apus, 
inclusiv în Franţa, era cuţitul tătăresc. Cele peste 150 de ateliere 
specializate din Bag9esaray, Kefe, Kozlew, Karasu, Bahklava, Orkap1 
ş.a. produceau anual mai mult de 400 OOO bucăţi. Aceste cuţite erau 
confecţionate din oţel de Damasc, aveau mânere de corn, fildeş sau colţi 
de morsă („dinţi de peşte") şi erau încrustate cu piele şi argint. Moldova, 
ca şi Ţara Românească, cereau cantităţi mari de cuţite tătăreşti 12 • 

Ţările Române utilizau şi puştile şi ţevile de armă produse de 
armurierii crimeeni. Dar, şeile şi hamurile tătăreşti erau mai căutate de 
români decât armele de foc crimeene, dat fiind faptul că tătarii erau vestiţi 
din vechime pentru priceperea lor de a confecţiona şei şi hamuri 
complete, foarte comode, uşoare, rezistente şi la preţuri relativ mici 13

• 

Hanatul Crimeei servea şi ca zonă de tranzit pentru mărfuri 
răsăritene către Moldova şi mai departe. Cazanele de tuci de care aveau 
nevoie românii erau aduse deseori şi de la kalmâcii de pe Volga, prin 
Taman, Crimeea şi Bugeac 14

• 

Destul de importantă era şi ponderea exportului Moldovei către 
Crimeea şi Bugeac. Cea mai valoroasă marfă moldovenească pentru 
tătari, mai ales pentru cei din stepă, era cheresteaua necesară 

construcţiilor gospodăreşti şi şantierelor navale de pe litoralul crimeean. 
Dimitrie Cantemir ştia de existenţa unei înţelegeri între tătarii nogai din 

10 Ibidem, p. 136-138. 
11 Ibidem, p. 319-320. 
12 Ibidem, p. 147. 
13 Ibidem, p. 148. 
14 Ibidem, p. 85-86. 
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Bugeac şi moldovenii din Tigheci pentru livrarea periodică de lemne. „Ei 
(adică, tighecenii -T.G.) au o învoială cu tătarii din Bugeac, vecini cu ei, 
prin care s-au legat să le dea în fiecare an un anumit număr de trunchiuri 
de copaci, fiindcă Basarabia duce foarte mare lipsă de păduri. Această 
învoială ei o ţin şi astăzi cu stricteţe; dar dacă tătarii vor să încalce 
condiţiile şi să ceară mai mult, ceea ce nu se întâmplă rar, se împotrivesc 
cu armele şi adesea ies învingători" 15 • Documente publicate de N. Iorga, 
probează, într-adevăr faptul că, tătarii nu respectau totdeauna prevederile 
învoielii, încercând să obţină cantităţi mai mari de lemne sau la preţuri 
mai mici şi chiar fără plată 16 . 

Cea mai mare parte a cererii din hanat de pipe şi ţevi de pipă din 
lemn de cireş şi trandafir era satisfăcută de exportul moldovenesc. Anual 
erau vândute circa 200 OOO bucăţi de pipe şi ţevi de pipă, la un preţ ce 
varia între 1 şi 10 parale bucata 17

. În acelaşi timp, armureriile din Crimeea 
foloseau paturi de puşcă aduse din Moldova în stare brută. Ele erau 
confecţionate dintr-un lemn de esenţă tare, numit „sarma aga<;1", obţinut 
din pădurile de la Scânteia şi Rezina. Anual, armurierii crimeeni aveau 
nevoie de 5000-6000 bucăţi de paturi pentru puşcă, obţinute la preţul de 
10-20 parale bucata18

. Alte produse ale meşterilor lemnari din Moldova, 
ca albiile şi vasele mari pentru spălat, platouri de diverse mărimi şi alte 
ustensile din lemn aveau piaţa asigurată în Hanatul Crimeei şi mai ales în 
Bugeac. In fiecare an se aduceau din Moldova 8000-9000 de cofale de 
lemn, la 20-60 parale bucata, în funcţie de mărime. Mai erau aduse 2000-
3000 vase de lemn, numite „yantik", folosite pentru păstrarea apei şi a 
rachiului, la acelaşi preţ de 20-60 parale bucata. De asemenea, tătarii 

cumpărau anual din Moldova şi 2000 butoaie de lemn, numite „9otra", la 
preţul de 20-35 parale bucata sau de 20-60 parale bucata, în funcţie de 
dotarea butoiului cu buşon de lemn sau de cositor19

. 

În Crimeea şi Bugeac se vindeau şi blănuri20 , horincă21 aduse din 
Moldova, precum şi tutun cultivat în valea Siretului22

. 

15 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, trad. Gh. Guţu, Editura Academiei R. S. 
România, Bucureşti, 1973, p.111. 
16 N. Iorga, Studii şi documente, VI-2, p. 286, 345. 
17 Ch. de Peyssonel, op. cit., I, p. 110-114. 
18 Ibidem, p. 114. 
19 Ibidem, p. 112-114. 
20 Ibidem, p.198. 
21 N. Iorga, Studii şi documente, VI-2, p. 308. 
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Pieţele româneşti, în primul rând cele de la Iaşi şi Bucureşti, au 
constituit puncte importante de tranzit şi al unor mărfuri occidentale 
cerute de către tătari. N. Iorga afirmă că, la creşterea ponderii mărfurilor 
apusene pe pieţele tătăreşti, mai ales în a doua jumătate a secolului al 
XVIII-iea, ar fi contribuit în bună măsură şi orientarea gustului, a modei 
din Ţările Române către Occident, dat fiind şi faptul că domnii români şi 
boierii trimiteau hanului şi altor mari dregători tătari însemnate cantităţi 
de daruri, mai ales în ţesături fine şi podoabe alese23

. 

Stofele, mătăsurile şi postavurile franţuzeşti, englezeşti, olandeze, 
poloneze au început să aibă o căutare tot mai mare în rândurile 
aristocraţiei tătare. Alături de Istanbul, Edirne, Salonic, Rusciuk, Selimna, 
şi oraşele poloneze, Viena, Leipzig, Braşov, Iaşi şi Bucureşti erau centrele 
comerciale de unde negustorii tătari, turci, armeni, evrei, români ş.a. se 
aprovizionau cu astfel de mărfuri, pentru a le vinde în hanat şi Bugeac24

• 

În stadiul actual al cercetărilor îmi este dificil să precizez valoarea 
tranzitului comercial românesc către teritoriile tătăreşti. În orice caz, acest 
flux economic pare să fi destul de mare, de vreme ce Saint-Priest estima, 
la jumătatea sec. XVIII, faptul că, numai în Bugeac, se vindeau anual 20 
baloturi de stofe de Niems şi de Londra25

, ceea ce îl motiva pe acesta să 
susţină deschiderea grabnică a unor factorii franceze pe tot cuprinsul 
Hanatului Crimeei. Aceeaşi propunere era avansată şi de către consulul 
francez la Bagcesaray, Charles de Peyssonei26

. Dealtminteri, consulatul 
Franţei în capitala Hanatului din Crimeea fusese deschis în primul rând 
cu scopul de a susţine propensiunea economică a regatului în nordul şi 

estul Mării Negre. 
Vânzare bună avea, mai ales în Bugeac, poleiala poloneză şi 

veneţiană, adusă de la Iaşi şi Bucureşti, ca şi produsele de orfevrărie 
veneţiană, ajunsă la tătari pe aceeaşi cale27

. Statele germane furnizau 
pieţelor tătăreşti, prin Leipzig şi Polonia, iar pe Dunăre, prin intermediul 
oraşelor româneşti, mari cantităţi de produse meşteşugăreşti. Tătarii din 

22 Voyage en Krimee suivi de la relatzon de /'Ambassade envoye de Peterbourg a la 
Constantmople ... , Paris 1802, p. 268. 
23 N. Iorga, Istoria comerţului românesc cu Orientul, Bucureşti, 1939, p. 133. 
24 Ch. de Peyssonel, op. cit., I, p. 309-315. 
25 Th. Holban, op. cit., p. 3-4. 
26 Ch. de Peyssonel, op. cit., p. 36-38. 
27 Th. Holban, op. cit., p. 4. 
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Bugeac preţuiau foarte mult coasele nemţeşti, din care cumpărau anual 
mai bine de 200 OOO bucăţi28 . 

Vama Moldovei pentru comerţul cu Hanatul Crimeei era stabilită, 
încă din sec. XIV-XV, la Suceava, laşi şi Lăpuşna29, iar cea a Hanatului 
Crimeei pentru relaţiile comerciale cu Moldova se afla la Chilia30

, Orkap1 
şi Ozti (Vozia sau Oceacov); de fapt, aceasta din urmă era vamă 
otomană31 . Cel mai însemnat punct de vamă era la Orkap1 (Perekop ), care 
era poarta de intrare dinspre uscat a Peninsulei Crimeea. Aici se percepea 
vama ad valorem de 4-5%, la intrare, şi de 3-4%, la ieşire, cu excepţia 
pielii de miel, care era vămuită pe bucată, cu 2 beşlici fiecare. De bună 
seamă, şi în Hanatul Crimeei erau aplicate prevederile Şeri'a-tului, care 
impuneau tratament privilegiat pentru negustorii musulmani; aceştia erau 
impuşi la o vamă de 3%, la intrare, şi de 2%, la ieşire. Singurii negustori 
nemusulmani care beneficiau de un tratament special erau cei din 
Imperiul ţarist, care plăteau vămi identice cu negustorii musulmani, adică 
3% şi, respectiv, 2% 32

. 

Ca pe întreg cuprinsul Imperiului otoman, nici funcţionarea vămilor 
tătăreşti nu a fost scutită de abuzurile şi silniciile vameşilor. În Hanatul 
Crimeei acest fenomen era favorizat şi de acea prevedere, conform căreia 
evaluarea mărfurilor se făcea în moneda otomană, iar perceperea vămii în 
cea crimeană. Şi, cum în sec. XVIII moneda otomană a fost mereu 
fluctuantă, beneficiile vameşilor erau substanţiale. De aceea, unii 
negustori obişnuiau să facă un soi de abonament sau înţelegere particulară 
cu vameşii33 . Nu este deloc surprinzătoare constatarea că, în realitate, 
vameşii tătari percepeau o vamă mai mare decât prevederile legale, fără să 
ţină seama chiar şi de poruncile speciale ale hanului34

. Au fost însă şi 
cazuri în care hanul a dat scutiri de vamă şi moldovenilor, aşa cum reiese 
dintr-o însemnare, de la 26 noiembrie 1742, că hanul ar fi trimis un yarlâk 
lui „Păvlachi Sărdariul, în care iarlîk scrie la caimacamul tătarilor de la 
Bugiac să nu ia vamă tătarăi de la moldoveni"35

. 

28 Ch. de Peyssonel, op. cit., I, p.111. 
29 N. Iorga, Studii istorice privind Chilia şi Cetatea Albă, Bucureşti, 1899, p. 193. 
30 Ibidem, p. 258. 
31 Ch. de Peyssonel, op. cit., I, p. 295-296. 
32 Ibidem, p. 204-209. 
33 Ibidem, p. 204-206. 
34 N. Iorga, Studii istorice ... , p. 258. 
35 Idem, Studii şi documente ... , VI-2, p. 402. 
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Fără îndoială, comerţul dintre români şi tătari nu se reducea la atât. 
Extinderea documentării, în mod deosebjt către registrele vamale din 
Crimeea, va releva, cu siguranţă, alte multe aspecte interesante privind 
cooperarea româno-tătară pe plan economic. 
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ÎNCEPUTURILE PREOCUPĂRILOR ROMÂNEŞTI 
CU PRIVIRE LA ISTORIA MĂRII NEGRE 

ŞTEFAN ANDREESCU 

În prima jumătate a secolului al XIX-iea, adică în plină epocă a 
renaşterii naţionale, un capitol distinct din demersul cărturarilor români -
mai puţin vizibil sau, oricum, mai puţin cercetat - l-a constituit desluşirea 
relaţiilor ţărilor române cu Marea Neagră. În felul acesta, aşa cum se va 
vedea îndată, orgoliul naţional căpăta un temei în plus. 

Mihail Kogălniceanu, de pildă, proaspăt înapoiat de la studiile sale 
în străinătate, publica în cel dintâi tom din „Arhiva Românească" un eseu 
pe care-l încheiase în septembrie 1840 şi pe care l-a intitulat Bătălia de la 
Răsboieni şi pricinile ei. 26 iulie 1476. Din acest text prea bine cunoscut 
desprind următoarele: 

„ ... Mohamed II, fără a băga de samă la propunerile solilor leşeşti 
strinsesă toate oştile sale; şi cu o flotă de trei sute de vase care cuprindea 
patruzeci de mii de luptători au mers de au pus asedia înaintea cetăţei 
Kaffa în Crimea, piaţă de căpitenie pentru negoţul Moldaviei şi a 
Genovezilor. Caffa pică în mânile Otomanilor, la 4 iunie 1475. Acest oraş 
era, cum am zice, o parte a Moldaviei; căci de la începutul principatului, 
Genovezii stăpâni a Cafii simţiră că nu se vor putea ţinea multă vreme în 
Crimea din pricina popoarelor barbare ce-i învecina. Ei dar căutară a se 
uni cu Moldovenii, naţia cea mai putenică şi mai policiată. Alecsandru cel 
bun fu cel întei Domn carele se uni cu Genovezii într-un ţăl comercial. 
Moldovenii carii din vremile cele mai vechi se îndeletnicia cu navigaţia 
pe riurile plutitoare a Principatului, pe Dunărea, pe Nistru, privind 
bunătatea ţărmurilor ce avea pe Marea Neagră, începură a dura corăbii 
dintei pentru siguranţia porturilor, pe urmă pentru un negoţ întins. Aşadar 
prin alianţia lor cu Genovezii, Moldovenii în puţină vreme avură o flotă 
destul de mare şi de puternică ca să se poată întări în Marea Neagră. Subt 
Ştefan cel Mare mai ales înriurirea maritimă a Moldovei fu aşa de mare, 
încât domnii în titlurile lor se numia Stăpâni a Mărei Negre. Caffa se 
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făcusă întrepositul commerţului răsăritului ce se făcea atunce numai de 
Genovezi şi de Moldoveni. Mehmed II judecă dar foarte bine că luând 
Caffa el lovia Moldavia tocma în inima sa; şi aşa fu, că de atunce noi 
n-am mai avut nu o flotă, dar măcar o corabie. După asaltul Caffei, toţi 
neguţitorii Moldoveni ce se afla în oraş fură ucişi prin poronca sultanului. 
Cinci sute tineri nobili Genovezi, carii se mâna la Constantinopol pe 
corăbii turceşti spre a fi înrolaţi în şirurile Ianicerilor, sau spre a sluji la 
scârpabele desfătări a Seraiului, se răsculară în drum şi apucând corăbiile 
se traseră în portul Cetăţii Albe unde fură priimiţi foarte bine de 
pârcălabul Moldovinesc. La auzul acei rescoale a Genovezilor şi a bunei 
priimiri ce le făcuse de cătră Ocârmuitorul Akermanului, Mohamed II 
nu-şi mai putu stăpâni mânia. El trimise îndată în Basarabia o parte a 
armiei sale, care luă prin capitulaţie oraşul ce slujisă de azil fugiţilor de la 
Caffa ... " 1

• 

Două surse a avut la dispoziţie Kogălniceanu pentru redactarea 
lucrării sale, în această secţiune a ei: sinteza lui Joseph von Hammer
Purgstall despre istoria Imperiului otoman (1827-1835), dar şi un 
manuscris al cărui titlu îl citează în această formă: ,,Fragments de l'etat de 
la Moldavie depuis qu'elle a ete demembree de l'Empire romain, jusque et 
compris le regne de Stephan dernier prince independant de Moldavie, 
scrise în limba franţeză de D. De Balş". Acest Balş pare a fi făcut parte, 
alături de însuşi Mihail Kogălniceanu, din grupul de tineri trimişi la studii 
în Franţa, la Luneville, de vodă Mihail Sturdza2

• 

Oricum, în aceeaşi notă în care aflăm trimiterea la manuscrisul 
amintit, Kogălniceanu a găsit potrivit să extragă din el crâmpeiul următor: 

„Des que les Moldaves se joignirent par confederation avec les 
Genois, ils firent construire des vaisseaux de mer, et se declarerent 
maîtres de la mer noire; c'est ce qu'on trouve dans leurs titres «princes 
souverains de la Moldavie, maîtres de la mer noire». L'imperatrice 
Catherine II durant la premiere guerre contre la Porte fut convaincue de 
cette verite par le comte Feldmarechal Romanzof, qui avait eu l'ordre 

1 ,,Arhiva românească'', t. I, Iaşi, 1841, p. 102 (lucrarea este datată la sfârşit: septembrie 
1840). 
2 Vezi Al. Zub, Mihail Kogălniceanu istoric, Iaşi, 1974, p. 63. Un alt enigmatic membru 
al familiei Balş plecat în Europa la 1804, după ce a slujit timp de doi ani ca logom al 
doilea în cancelaria curţii de la Iaşi, ar putea la fel de bine, însă, să fie autorul acestui 
manuscris (date în legătură cu el, la Armand Goşu, La troisieme coalition 
antinapo/eonienne et al Sublime Porte, 1805, Istanbul, 2003, p. 60-62). 
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d'examiner Ies droits de la Moldavie sur la Bessarabie et la mer noire. -
Etienne-le-grand a senti qu'une marine militaire devait avoir pour base 
una marine marchande. L'abondance de ses munitions navales, le volume 
et la qualite de ses productions l'appelaient a une navigation plus vive et 
plus etendue. II connut la marche naturelle des choses, ii touma ses 
premiers regards a des navigations lucratives qui auraient forme une 
armee, maintenu le commerce, et multiplie des escadres qui ne pouvaient 
manquer ni d'instruction, ni d'experience. C'est ainsi que Ies Moldaves 
resterent maîtres de la mer noire jusqu'a la prise de Constantinople par le 
Sultan Mohamed II, qui fondit bientât apres sur la Crimee, chassa Ies 
Genois de Caffa et commen9a la guerre contre Ies Moldaves"3

. 

Din lectura celor de mai sus ne dăm seama cu uşurinţă că izvorul 
interpretat ca dovadă că domnii Moldovei ar fi fost ... „stăpâni ai Mării 
Negre" nu a fost altceva decât titlul domnesc, care însă suna puţin diferit: 
„stăpânind Ţara Moldovei de la munte până la mare" (subl. mea - Şt. 

A.)4. Era deci vorba în realitate, în acest titlu, numai de stăpânirea 
ţărmului mării. Şi asta, bineînţeles, doar în sectorul cuprins între gurile 
Dunării şi vărsarea Nistrului! 

Pe de altă parte, în subtextul acestei pretenţii istorice se 
întrezăreşte dorinţa de a pune într-o lumină şi mai puternică însemnătatea 
Moldovei în vremurile când avea în componenţa ei Basarabia, cu cetatea
port de la limanul Nistrului ... Căci, în fond, în anii când „D. de Balş" şi 
M. Kogălniceanu scriau cele de mai sus nu se scurseseră nici treizeci de 
ani de când Moldova fusese sfâşiată! 

După încheierea războiului Crimeii şi în baza prevederilor 
tratatului de la Paris din 1856 au fost convocate, cum se ştie, divanurile 
ad-hoc ale Moldovei şi Ţării Româneşti. În cadrul lucrărilor divanului ad
hoc al Moldovei, la un moment dat C. Hurmuzaki a citi raportul comisiei 
însărcinate să studieze problema „îndreptării hotarelor Principatelor prin o 

3 „Arhiva românească'', cit., p. 103. 
4 Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, I, Bucureşti, 1975, nr. 2-4, p. 3, 5 şi 6. 
Nu este deloc exclus ca acest Balş să fi luat contact cu titlul purtat de Roman I prin 
intermediul cronicii paralele a Ţării Româneşti şi Moldovei a lui Axinte Uricariul. Într
adevăr, în această cronică găsim menţionat un uric, „carele s-au aflat la mănăstirea 
Pobrata", în care „tituluşul" lui Roman I era: „Marele, singur ţiitoriu, cu mila lui 
Dumnedzău domnu Io Roman voevod, stăpânitoriu Ţărâi Moldovei, den plaiu şi până în 
mare" (Axinte Uricariul, Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, ediţie critică 
de Gabriel Ştrempel, I, Bucureşti, 1993, p. 6 şi 7). Cf. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţărâi 
Moldovei, ediţie îngrijită de P. P. Panaitescu, ed. a II-a revăzută, Bucureşti, 1958, p. 73. 
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com1s1e europeană". Printre altele, în acest raport întinderea până la 
Marea Neagră a principatelor române era dovedită şi astfel: 

„g) Prin hărţile geografice din secolul al XVIII-iea, în care Marea 
Neagră, începând de la Acherman până la gurile Dunării, şi anume până la 
acea a Sf. Gheorghie, se numeşte Marea Moldovei (le Pont Euxin de la 
Moldavie )"5

. 

Afirmaţia aceasta era susţinută printr-o trimitere la cartea lui Felix 
Colson, apărută la Paris, în anul 1839, sub titlul Coup d'oeil rapide sur 
l'etat des populations chretiens de la Turquie d'Europe. Iată ce se putea 
citi aici, la p. 261: 

„Cette province <Basarabia>, que la Moldavie possedait 
paisiblement depuis trois siecles, et qui dominait sur la mer Noire dans 
cette partie que Ies cartes du dix-huitieme siecle appellent ·ie Pont-Euxin 
de la Moldavie, a perdu un tres beau littoral, qui s'etendait depuis 
Akermanjusqu'â. l'embouchure du Danube". 

Marea Neagră, sau cel puţin o parte a ei, era deci o „Mare a 
Moldovei", iar domnii de odinioară ai Moldovei purtau în titlu formula 
„stăpâni ai Mării Negre"! Avem de-a face cu o imagine deosebit de 
măgulitoare, menită negreşit să slujească drept model pentru 
contemporanii chemaţi să-şi mobilizeze energiile sufleteşti ş.i spirituale 
întru împlinirea idealurilor naţionale. Şi, oricum, în contextul lucrărilor 
divanului ad-hoc din 1857, ea a devenit un argument concret pentru 
revendicări teritoriale. 

Teoria lui Kogălniceanu despre alianţa moldo-genoveză pare să-şi 
fi găsit un temei în plus în lectura vechilor cronici moldoveneşti, al căror 
editor a fost el însuşi. Numai că din cronici rezulta că genovezii şi nu 
moldovenii au controlat în realitate spaţiul maritim cuprins între Crimeea 
şi gurile Dunării ... Să citim, de pildă, ce scria Nicolae Costin, publicat de 
Kogălniceanu în 1852: 

„ ... Această Kilia are numele de-i zic Ahilia. Ceteşte geografii le 
ceste mai de curând şi vei afla şi în istoriile Ţarigradului, că împrumutând 
cu bani Genovezii pre împăratul Ţarigradului, să facă oşti împotriva 
turcilor, le-au pus zăloc Crâmul, să-l ţie Genovezii, care se chiema pre 

5 Dimitrie A. Sturdza şi C. Golescu-Vartic, Acte şi documente relative la istoria 
renaşterii României, voi. VI- I, Bucureşti, 1896, p. 315. Cel dintâi istoric care a trecut în 
revistă punctele de vedere din secolul al XIX-iea cu privire la contactul dintre genovezi, 
români şi Marea Neagră a fost Nicolae Iorga, în ale sale Studii istorice asupra Chiliei şi 
Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 42-43. Am folosit în cele de faţă indicaţiile sale. 
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atunce greceşte Hersonesul, şi la istorii tot acela nume are Crâmul, şi 

această parte unghiul mărei Negre cu scalele lui, unde-i acmu Bugeacul, 
şi pre atunce Genovezii au zidit Chilia ce se chema Ahilia pe Dunărea, şi 
Kefa pe malul mării în Crâm ce se chema Teodosia la istorii. Se află şi de 
greci făcute cetăţi, cum este Turnul, Neoptolimul în gura Nistrului ... În 
izvoadele răposatului Miron Logofătului aflu zicând pe părere să fie pe 
cogâlnic în Bugeag această cetate, care se chiamă la Tătari Tatar-Bunar; 
ce acel turn a lui Neoptolim este pe Nistru făcut de Neoptolim feciorul lui 
Mitridat, nu pe vreme când împărăţia Grecii Ţarigradul, ce cu mult mai 
înainte. Iară pe Cogâlnic de este altă cetăţuie, poate tot de Genovezi să fie 
făcută. - Iară cetatea Albă este mai veche decât aceste, făcută ori de 
Dachi, ori de Romani"6

. 

Aşadar, „unghiul" Mării Negre, cu porturile lui, din dreptul 
Bugeacului aparţinuse, după Nicolae Costin, genovezilor, care au înălţat 
atât cetatea Chilia, cât şi - poate - o cetăţuie pe Cogâlnic. În treacăt fie 
spus, această ultimă afirmaţie din scrierea lui Nicolae Costin pare să fi 
întărit tradiţia de familie despre originea ... genoveză a lui Mihail 
Kogălniceanu 7 . În orice caz, el ştia că prezenţa genoveză în această zonă a 
gurilor Dunării a precedat chiar întemeierea principatului Moldovei. Căci, 
în 1845, luându-se proba,bil după hramul mănăstirii Sf. Gheorghe din 
Galaţi, scria că acolo este vorba de „un ancien edifice bâti par les Genois 
avant meme la formation de la pricnipaute de Moldavie; il est situe sur les 
bords du Danube; la position en est magnifique ... "8

. Dar este de bănuit că, 
însufleţit de sentimente patriotice, printr-un fenomen de „translaţie" uşor 
de înţeles, a mutat accentul de pe genovezi pe moldoveni, subliniind cu 
precădere însemnătatea acestora în cadrul alianţei, cel puţin începând cu 
domnia lui Alexandru vodă cel Bun. Aşa se face că a ajuns până la urmă 

6 Neculai Costin, Cartea pentru descălecatul dintâiu a Ţării Moldavii şi neamul 
moldovenesc, în: letopisiţile Ţării Moldavii, publicate pentru întâiaşi dată de M. 
Kogălniceanu, t. I, Iaşi, 1852, p. 75. 
7 În 1891, într-un discurs rostit la Academia Română, el spunea: „Tatăl meu a fost 
vomicul Ilie Kogălniceanu; maica mea, Catinca, născută Stavilla, era coborâtoare dintr-o 
familie genoveză stabilită de secole în vechea colonie genoveză Cetatea Albă 

(Akerman), de unde apoi s-a fost răspândit în toată Basarabia, unde şi astăzi sânt mulţi 
proprietari purtând numele de Stavilla" (M. Kogălniceanu, Opere, II, Scrieri istorice, 
ed. îngrijită de Al. Zub, Bucureşti, 1976, p. 603). Vezi şi Ştefan Andreescu, Din istoria 
Mării Negre (Genovezi, români şi tătari în spaţiul pontic în secolele XIV-XVII), 
Bucureşti, 2001, p. 300. 
8 Vezi Mihail Kogălniceanu, op. cit„ II, ed. cit„ p. 437. 
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la exprimări metaforice, de tipul Caffa era „am zice, o parte a Moldaviei". 
Sau: „luând Caffa el <sultanul Mehmed II> lovia Moldavia tocma în 
inima sa" ... 

Nu este lipsit de interes a arăta aici că viziunea lui Kogălniceanu 
despre Moldova ca mare putere pontică l-a înrâurit pe contemporanul său 
ilustru Nicolae Bălcescu, care în 1846, în studiul Puterea armată şi arta 
militară la moldoveni în timpurile mărirei lor, putea aşterne aceste 
rânduri: „Dar acolo unde moldovenii se ilustrară mai mult fu în apărarea 
Cetăţii Albe. Această cetate era singurul port pe Marea Neagră şi 
printr'însa ei domnea asupră-i. Căci nu trebue a uita că această mare era 
odinioară un lac moldovenesc şi că domnii Moldovei purta titlu de 
stăpânitori ai Mării Negre. Turcii pricepură importanţa acestei cetăţi, şi 
nu pregetară nici.o jertfă spre a o dobândi ... "9

. Chiar dacă Bălcescu a 
făcut cuvenita trimitere la lucrarea colegului său moldovean, trebuie 
observat că sintagma „lac moldovenesc" aplicată Mării Negre reprezintă 
nimic altceva decât contribuţia sa proprie la exagerarea rolului pontic al 
statului românesc de la răsărit de Carpaţi. 

Indiferent de speculaţiile cărturarilor moldoveni sau munteni de la 
mijlocul secolului al XIX-lea, este sigur că în Moldova s-au păstrat până 
târziu şi unele tradiţii locale despre prezenţa genoveză. Altminteri nu-mi 
pot explica faptul că în opera lui Elisee Reclus, la 1880, sau într-o carte 
scrisă în cursul celui de-al doilea război mondial de Curzio Malaparte 
putea răzbate legenda după care cetatea Soroca, de pe Nistru, ar fi fost 
fondată de genovezi. Iată, de pildă, cele scrise de Elisee Reclus: „En aval 
de Mogilov, Yampol, Soroki, Doubossari, Grigoriopol, se succedent sur 
Ies bord du fleuve. Soroki, ville de Juifs et de Moldaves, entouree de 
plantations de tabac, etait, au douzieme et au trezieme siecle, une de ces 
colonies que Ies Genois avaient etablies dans la vallee du Dnestr pour 
commercer avec les populations de la Galicie et de la Hongrie"10

. Inutil să 
mai spun că, în afara acestei tradiţii, nu există nici o altă dovadă că 

genovezii ar fi înaintat atât de mult în amonte pe Nistru, pentru a-şi 

întemeia o aşezare fortificată ... 
Tot ceea ce am înfăţişat până acum reprezintă nu cercetări speciale 

româneşti privitoare la istoria Mării Negre, ci numai referiri tangenţiale, 
menţiuni mai mult sau mai puţin consistente în legătură cu această 

9 „Magazin Istoric pentru Dacia'', t. III, Bucureşti, 1846, p. 60. 
10 Elisee Reclus, Nouve/le geographie universelle. La Terre et Ies Hommes, t. V, Europe 
scandinave et russe, Paris, 1880, p. 555. Vezi şi Ştefan Andreescu, op. cit„ p. 292. 
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problemă. De aceea, în cele ce urmează voi discuta un text manuscris, 
care se constituie, după părerea mea, într-un adevărat „prolog" al 
demersului ştiinţific românesc în domeniul amintit. 

* 

Printre medieviştii de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga", mai 
cu seamă printre cei ce se apleacă asupra problemelor legate de litoralul 
pontic şi de gurile Dunării, au circulat aproape ca o legendă spusele 
regretatului Paul Cemovodeanu despre existenţa, la Biblioteca Academiei 
Române, a unui manuscris al lui Ion Ghica privitor la istoria Mării Negre. 
M-am numărat şi eu printre cei care, acum un sfert de secol, am auzit de 
la Paul Cemovodeanu cele abia pomenite. 

Cum până în ziua de astăzi nimeni nu s-a învrednicit să studieze 
mai îndeaproape acest manuscris, mi-am luat osteneala să o fac eu. Este 
vorba de manuscrisul francez 188, care însumează 14 foi mari, in 4°, 
scrise mărunt atât pe faţă, cât şi pe verso. Manuscrisul nu este semnat şi 
acesta a fost un prim element care mi-a atras atenţia asupra rostului lui. 
Oricum, scrisul aparţine, însă, fără nici o îndoială lui Ion Ghica. 
Transcrierea textului, cu toate că mi-a luat destul timp - în toamna anului 
2001 -, nu a fost totuşi dificilă. Ea mi-a îngăduit şi o a doua observaţie: în 
pofida faptului că textul prezintă numeroase corecturi, nici una nu este de 
fond. Toate, dar absolut toate, sunt stilizări de limbă franceză. 

Manuscrisul poartă titlul: Histoire des Colonies Genoises de 
Crimee. El are în frunte o scurtă introducere, din care vom reproduce 
chiar prima frază: „L'etablissement des Genois en Crimee, forme une des 
plus interessantes periodes de l'histoire de cette peninsule classique, et 
pourtant, tandis que Ies premieres epoques de son histoire etaient et sont 
encore l'objet de recherches perseverantes, la periode du moyen-âge par 
un etrange concours de circonstances presentait une lacune de plus de 
deux siecles". Apoi, autorul îşi enumeră predecesorii care au încercat să 
umple această „lacună", începând cu lucrarea „savantului mitropolit al 
bisericilor catolice romane din Rusia" Stanislaw Siestrzencewicz de 
Bohusz, intitulată: Histoire du royaume de la Chersonnes de Tauride, 
tipărită la St. Petersburg în anul 1824. 

La sîarşitul scurtei sale introduceri, autorul manuscrisului luat în 
discuţie înfăţişează - grupaţi în funcţie de origine - cronicarii, călătorii şi 
misionarii, dar şi istoricii sau observatorii contemporani, precum Pavel 
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lvanovici Sumarokov, de care s-a folosit pentru întocmirea propne1 
lucrări. 

Tot din introducere mai merită relevat şi omagiul adus contelui 
Mihail Semeniov Voronţov (1782-1856), care, în calitatea lui de 
guvernator al Rusiei Noi (1823-1844), împins de „zel luminat", a 
încurajat cercetările savante. 

Am bănuit de la bun început că naşterea acestui manuscris trebuie 
pusă în legătură cu activitatea Societăţii de istorie şi antichităţi din Odesa, 
al cărei vicepreşedinte a fost Alexandru Scarlat Sturdza (1791-1854), fiul 
vomicului Scarlat Sturdza, pribegit din Moldova în urma încheierii păcii 
de la Iaşi. Or, printre membrii corespondenţi ai acestei societăţi, care a 
luat fiinţă în anul 1839, s-a numărat şi Ion Ghica11

• Dar, m-am întrebat eu, 
dacă manuscrisul a fost redactat de Ion Ghica pentru a fi citit într-una din 
şedinţele Societăţii din Odesa, atunci de ce nu a fost semnat? Să avem 
de-a face oare numai cu o ciornă? 

Până la urmă lucrurile s-au lămurit. Şi asta deoarece pe măsură ce 
mă apropiam de momentul isprăvirii transcrierii manuscrisului în cauză 
unele pasaje îmi sunau cunoscute de altundeva. Aşa am ajuns să confrunt 
textul respectiv cu traducerea italiană a lucrării lui Nikolai Murzakevic, 
Istoria coloniilor genoveze din Crimeea, apărută iniţial în limba rusă la 
Odesa, în anul 1837. Şi astfel mi-am dat seama rapid şi rară putinţă de 
tăgadă că manuscrisul de la Academia Română nu este altceva decât 
tălmădrea din limba rusă în limba franceză a monografiei clasice a lui 
·Nikolai Murzakevic. Din păcate, nu am putut depista până acum la 
Bucureşti un exemplar în limba rusă al acestei lucrări, spre a efectua 
verificarea în chip direct. Dar şi controlul mediat cred că este absolut 
suficient şi nu lasă loc pentru nici un fel de îndoială. Iată câteva exemple, 
pentru edificare: 

1.- Ms.Jr. 188: 
„Le nouvel Empereur <Mihail Paleolog> pour marquer la 

reconnaissance aux Genois pour le secours qu'ils lui ont prete leurs permi 
de fonder a Constantinople meme deux etablissements Pera et Galata; et 
plus tard par un traite condu le 10 Juillet 1260 avec Ninfeo (sic!) charge 

11 G. Bezviconi, Contribuţii la istoria relaţiilor româno-ruse (din cele mai vechi timpuri 
până la mijlocul secolului al XIX-iea), Bucureşti, 1962, p. 298. Pentru profilul lui 
Alexandru Sturdza, vezi: Andrei Pippidi, Des lumieres a la Contre-revolution: 
Alexandre Stourdza, în „Re".ue des Etudes Sud-Est Europeennes", t. XXXIX, 2002, 1-4, 
p. 89-95. 
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d'affaires de la Republique leur permit l'entree de la mer Noire a 
l'exclusion de Venise et des autres nations et en acceptant seulement Ies 
Pisans restes dit-ilfideles a l'Empire" 12

• 

- Nikolai Murzakevic (trad. it.): 
„Michele, per dimostrare la sua riconoscenza per l'aiuto 

prestatogli, concesse ai Genovesi, nella sua capitale, le colonie di Pera e 
Galata e, seconda îl trattato concluso il 10 luglio 1260 con Ninfeo (înviato 
delia repubblica), l'lmperatore permise loro anche la navigazione nel mar 
Nero, proibendola ai Veneziani e agli altri popoli, eccetto che ai Pisani 
«fedeli all'imperio»" 13

. 

2.- Ms. Jr. 188: 
„Situee avantageusement et possedant un port excellent Sougdara 

venait immediatement apres Caffa en importance. Elle etait visitee 
frequement par Ies marchands russes qui suivant leur habitude de changer 
Ies noms l'appelaient Souroje. Le principal article de son commerce etait 
Ies fourures precieuses qui etaient echangee contre Ies etoffes orientales 
en soie et en coton et des epices". 

- Nikolai Murzakevic (trad. it.): 
„Poiche era in ottima posizione sul mare ed aveva un buon porto, 

Sugdaia era reputata seconda, per importanza, dopo Caffa. Anche i 
mercanti russi la frequentavano e, secondo la loro abitudine di cambiare i 
nomi, la chiamarono Surog. Oggetto di commercio a Sugdaia erano, tra 
l'altro, le pelli d'ermellino e altre pelli preziose, che venivano scambiate 
con tessuti orientali di cotone e di seta e con radici piccanti" 14

• 

3. - Ms. Jr. 188: 
„Les vieux chroniqueurs Genois ne font mention d'aucune 

alliance entre la Republique et Ies Tartares. Cependant un auteur modeme 
de Genes racconte positivement que dans cette malheureuse guerre qui 
finit par la defaite decisive des forces Tartares par Ies Princes Russes dans 
la plaine de Koulicof le 8 Septembre 1380 Ies Genois eprouverent des 
pertes considerables. Dans sa foite du territoire Russe Mamaî demanda de 
nouveaux secours d'eux et sur leur refus îl ordonna au Bey de Solcaty, 

12 Am respectat întru totul ortografia manuscrisului. 
13 Vezi Maria Teresa Dellacasa, Storici russi de! Levante genovese: Nikolai Murzakevic, 
în: Miscellanea di storia ligure in memoria di Giorgio Falco, Genova, 1966, p. 378-379. 
14 Ibidem, p. 405. 
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ville v01sme de Caffa, d'en tirer vengeance; le Bey entra dans Ies 
possessions Genoises, ravagea tous le pays et reunit a ses possessions Ies 
18 villages qui formaient l'arrondissement de Soldaîa. De leur cote Ies 
Genois leur arracherent par Ies armes la Gothia, une des parties Ies plus 
importantes de la Crimee, et des lors ils resterent maîtres absolus de la 
majeure partie des cotes meridonnales de cette presqu'isle". 

- Nikolai Murzakevic (trad. it.): 
„Gli antichi annali genovesi non dicono che gli abitanti di Caffa 

concedevano aiuto ai Tatari. Soltanto uno dei piu recenti storici di 
Genova dice che, quando le forze tatare furono sconfitte dai principi russi 
sul campo di Kulikov, presso la foce del fiume Nepriadva, 1'8 settembre 
1380, anche i Genovesi subirono notevoli perdite in questa «infelicissima 
guerra». Mamai, dopo essere fuggito dalla Russia, chiese aiuto ancora una 
volta ai Genovesi, ma essi rifiutarono e pereia, dietro sua richiesta, il 
principe di Solkati, cittâ vicina a Caffa, invase il territorio dei Genovesi, 
lo saccheggio e uni ai suoi possessi diciotto villaggi, che appartenevano a 
Soldaia. Ma i Genovesi, a loro volta, ripresero con le armi ai Tatari la 
Gozia, una delle regioni piu importanti della Crimea, e divennero i 
padroni assoluti de! litorale meridionale della penisola di Crimea"15

• 

Prin urmare textul francez, chiar dacă pe alocuri prescurtează, 
reproduce fidel conţinutul lucrării din 1837 a istoricului rus N. 
Murzakevic. Această concluzie nu face decât să confirme situaţii întâlnite 
deseori la începuturile culturii modeme româneşti: traducerile au avut 
necontenit un caracter formativ, pregătind terenul pentru creaţia originală. 
Aşa s-a întâmplat şi în domeniul istoriei Mării Negre. Tălmăcirea lui Ion 
Ghica, efectuată cu multă probabilitate în jurul anului 1840, a inaugurat 
un câmp de investigaţie care foarte curând va fi ilustrat de un Bogdan 
Petriceicu-Hasdeu prin cercetări şi ipoteze proprii. 

Trebuie precizat, înainte de a încheia prezentarea manuscrisului 
lui Ion Ghica, că, în afara câtorva excepţii, marea majoritate a notelor de 
subsol din monografia lui Murzakevic nu au fost preluate. De asemenea, 
tălmăcirea textului însuşi nu este completă. Au rămas netraduse câteva 
pagini de la sfărşit, în care erau înfăţişate măsurile luate de otomani după 
cucerirea Caffei şi, de asemenea, era istorisită căderea succesivă şi a 
celorlalte colonii de pe litoralul pontic. Sau poate, mai curând, deoarece 

15 Ibidem, p. 407. 
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fraza de încheiere a manuscrisului se întrerupe brusc, este posibil ca 
ultimele pagini ale traducerii în franceză să se fi pierdut16

• 

* 

Ce loc ocupă traducerea lui Ion Ghica, pe care - aşa cum am spus 
- o plasăm cronologic în jurul anului 1840, în preocupările europene în 
legătură cu istoria Mării Negre? 

Iată mai întâi ce scria în 1966, când publica traducerea în italiană a 
lucrării istoricului rus, Maria Teresa Dellacasa: „Nikolai Murzakevic e ii 
primo storico, e finora !'unico, che abbia affrontato organicamente il tema 
della colonizzazione genovese in Crimea, in una monografia specifica". 
Pe de altă parte, fiind vorba totuşi de o operă de pionerat, cu inerentele ei 
scăderi, este foarte meritorie „in particolare l'ampiezza di informazione 
sulla quale l'Autore imposta ii tema della colonizzazione di Crimea da 
parte dei Genovesi, che toglie allo studio qualsiasi limite di 
provincialismo, ponendolo in una prospettiva ben piu ampia di quella alla 
quale, di solito, siamo abituati"17

• 

Pe plan internaţional, interesul faţă de Marea Neagră - inclusiv cel 
istoric - s-a trezit în momentul în care ea a încetat să mai fie o mare 
închisă sau, cum s-a spus, un „lac turcesc", adică după 1774. Atunci sunt 
publicate lucrările lui Peyssonel (Traite sur le commerce de la Mer Noire, 
2 voi., Paris, 1787), lui V. A. Formaleoni (Storia.filoso.fica e politica delia 
navigazione, def commercio e delie colonie degli antichi ne/ mar Nero, 
Venezia, 1788-1789) sau G. L. Oderico (Leftere ligustiche, Bassano, 
1792). 

Odată cu anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia, în 1783, o 
mulţime de călători, ruşi sau străini, au străbătut stepele Rusiei 
meridionale şi Crimeea semnalând mai cu seamă urme ale antichităţii 

clasice, dar şi uneori, în treacăt, ruine din vremea genovezilor. 
Din perspectivă italiană, cea mai importantă lucrare din epocă 

privind istoria Mării Negre este cea publicată la Torino, în 1831, de L. 
Sauli, sub titlul: Delia colonia dei Genovesi in Gafata. Vedem aşadar că 
monografia lui Murzakevic cu deschiderea ei atât de amplă a venit cu 
numai câţiva ani mai târziu. De fapt, se poate spune că aceste două opere 

16 În schimb, în tălmăcire italiană a fost omisă scurta introducere a lui Murzakevit. 
17 M. T. Dellacasa, op. cit., p. 357 şi 359. 
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au inaugurat cercetările asupra perioadei medievale din istoria Mării 
Negre. 

Cu toate că a rămas în manuscris, tălmăcirea cărţii lui Murzakevic 
mărturiseşte despre interesul timpuriu al elitelor spirituale româneşti 
pentru trecutul spaţiului pontic, de care a fost atât de strâns legat, la un 
moment dat, şi destinul statelor româneşti învecinate. 
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ORAŞE, BISERICI, CURŢI 

„ .. .in terris subditis dieto domino imperatoris 
tam in Mauocastro quam alibi ... " 

BULGARII LA CETATEA ALBĂ ÎN ANII 1314, 1316 

SERGIU IOSIPESCU 

În numărul din 1926 al renumitei reviste bruxelleze „Byzantion", 
Gheorghe Brătianu publica studiul său Les Bulgares a Cetatea Albă au 
debut du X/Ve siecle1 ,o elegantă demonstraţie a stăpânirii lui Theodor 
Sviatoslav, ţarul Bulgariei ( 1302-1322) la Cetatea Albă. Alături de 
nomenclatura hărţilor lui Angelino Dulcert din Majorca (1339) şi cea a 
fraţilor Pzzigani (1367), indicând „Burgaria" la nord de Dunăre, tânărul 
medievist, pe atunci ieşean, afla temeiuri documentare puternice spre a-şi 
susţine teza. Astfel marele geograf Abulfeda socotea Aqqerman „un oraş 
din ţara bulgarilor şi a turcilor". Dar ceea ce i se păreau a fi probele 
incontestabile ale stăpânirii bulgare la Cetaea Albă erau două menţiuni, 
una franciscană despre martiriul unui frate al ordinului, ucis de buJgari la 
Mauro Castro (1314) şi alta, „ hotărâtoare", genoveză, despre interdicţia 
comerţului Republicii Sfăntului George cu împărăţia lui Sviatoslav, din 
pricina daunelor produse neguţătorilor italieni „atât la Mavocastro cât şi 
în alte părţi". Susţinut de~astfel de surse, studiul reconstituia contextul 
internaţional al domniei ţarului terterid al Bulgariei, conchizând că 

extraordinar de întinsa faţadă maritimă a stăpânirii. sale, de la 
Agathopolis2 la Nistru, se datora îngăduinţei marilor hani de la Saray, 
recunoscători pentru suprimarea la Tâmovo a lui Caqa, fiul lui Noqai. 

1 G. I. Brătianu, Les Bulgares a Cetatea Albă au debut du XIV' siecle, în ,,Byzantion", II, 
1926, pp. 153-168; reluat în idem, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă, Bucarest, 
1935, pp. 104-119. 
2 Zona Agathopolis - Mesembria - Anchialos fusese smulsă de ţarul Theodor Sviatoslav 
prin război ~eriului constantinoplitan. 

699 



Inclusă în partea consacrată Strâmtorilor din cartea sa capitală 
Marea Neagră3 demonstraţia a convins o seamă de însemnaţi istorici 
occidentali - Giorgio Soranzo, Michel Balard, Denis Deletant -, sovietici 
- P. F. Paraska, I. G. Konovalova şi a fost de la început îmbrăţişată cu 
entuziasm de istoricii bulgari Ivan Dujcev, I. A. Bojilov şi Vasil 
Gjuzelev4

, fericiţi de acest dar neaşteptat în susţinerea politică a 
drepturilor lor istorice asupra Dobrogei . Printr-o solidaritate naturală cu 
autorul demonstraţiei şi o aversiune mai puţin firească faţă de Nicolae 
Iorga, opinia a fost susţinută de P.P. Panaitescu şi C.C. Giurescu. 

O îndoială argumentată a venit abia în ultima vreme, relevându-se 
fragilitatea mărturiilor cartografice, existenţa unor consistente informaţii 
despre dăinuirea stăpânirii Hoardei de Aur, a marilor hani de la Saray 
pînă la Vecina şi în provincia Bulgaria, singura dovadă de neînlăturat 
rămânând, totuşi, actul genovez din 1316 5. 

+ 

Oricât ar părea de curios devetumul ţărmurilor bulgare instituit 
prin hotărârea cârmuirii Genovei la 22 martie 1316 fusese cunoscut încă 
lui Wilhelm Heyd, clasicul istoric al comerţului Levantului, şi lui Nicolae 
Iorga pentru nu mai puţin valoroasa sa monografie despre cele două mari 
porturi ponto-danubiene Chilia şi Cetatea Albă6, rară ca vreunul dintre ei 
să tragă concluzia stăpânirii bulgare la Cetatea Albă. 

După colecţia Monumenta Hungariae Historica7 actul a fost 
introdus în istoriografia română de Ilie Minea. Din greoaia frază şi 

încâlcita expunere a fostului student al medieviştilor budapestani se poate 
desprinde totuşi concluzia că stăpânirea pontică întinsă până la limanul 
Nistrului şi Cetatea Albă la începutul secolului al XIV-lea era aceea a 
familiei lui Dobrotici. Temeiul documentar era chiar decizia Officiului 

3 Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră. De la origini până la cucerirea otomană, ed. 
Victor Spinei, trad. Michaela Spinei, voi. II, Bucureşti, 1988, p. 170. 
4 La congresul de istorie de la Bucureşti din 1980 marele istoric bulgar îmi mărturisea 
admiraţia sa pentru Gheorghe Brătianu . 
5 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, ediţia a II-a, Chişinău, 1994, pp. 212-215, 
226. 
6 Nicolae Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 50. 
7 MHH, Diplomatarium, voi.XIII, p.469. 
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Gazariei de impunere la 1316 a interdicţiei comerţului cu bulgarii 8• Şi 
cum cruciatul german Schiltberger avea să numească stăpânirea lui 
Dobrotici a treia Bulgarie, nu exista nici un impediment pentru a localiza 
pe teritoriul acesteia evenimentele din preajma lui 1316, daunele suferite 
de negustorii genovezi la Moncastro/Cetatea Albă şi aiurea. Dar mai era 
un motiv, "metodologic'', care îl îndemnase pe Ilie Minea să admită 
stăpânirea despoţilor dobrogeni şi nu a ţarului bulgar la Cetatea Albă: 
apartenenţa Silistriei şi Chiliei la mitropolia de Vama la 1357 şi 1370, aşa 
cum reieşea din actele patriarhale publicate de Miklosich şi Muller. Cum 
însă aceste acte se refereau la o situaţie cu mult posterioară evenimentelor 
de la 1314-1316, Gheorghe Brătianu, firesc, nu le-a reţinut. 

Spre reluarea discuţiei este necesară, în primul rând,revenirea la 
împrejurările generale de la începutul secolului al XIV-lea din Bulgaria. 

Finanţaţi de un om de afaceri de la Vecina, Pantaleone, Caqa şi 
comparsul său Theodor Sviatoslav au reuşit să ia puterea în Bulgaria, fiul 
lui Noqai fiind cel înălţat la domnie cu sprijinul capului bisericii de la 
Tâmovo. Căci, poate, prin sângele său prinţul noqaid se înrudea cu însuşi 
întemeietorul dinastiei Paleologilor, basileul Mihail, a cărui fiică naturală 
fusese soţia puternicului cîrmuitor de la Dunărea de Jos, tocmai prăbuşitul 
şi răpusul Noqai. 

Uciderea lui Caqa, instigată de Theodor Sviatoslav a fost în 
realitate menită să-i aducă acestuia tronul şi, desigur, să-i atragă şi 

favoarea marelui han Toqta, al cărui control militar la Dunărea de Jos şi 
chiar contingente trimise în Bulgaria permiseseră răsturnarea 

uzurpatorului noqaid9
. În anii următori 1303-1305 ţarul bulgar, dealtfel de 

origine cumană, a reuşit să ocupe cetăţile bizantine de pe litoralul pontic, 
Mesembria, Anchialos, Sozopolis şi Agathapolis şi după ce în 1306 a 
obţinut şi sprijinul catalanilor, a impus Bizanţului pacea din 1307 prin 
care i se recunoşteau cuceririle. La acestea se reduce marea politică a lui 
Theodor ~viatoslav. . .]<;. 

Dm 1311 la Tana ş1 de la 1313 la Caffa ~:.:a produs spectaculoasa 
revenire genoveză în Gazaria prin graţia finală a hanului Ozbeq; 

8 I. Minea, Urmaşii lui Vladislav şi politica orientală a Ungariei, în "Convorbiri 
literare", L, 1916, p. 26. 
9 Pentru împrejurările de politică generală v. Sergiu Iosipescu, Românii din Carpaţii 
Meridionali la Dunărea de jos de la invazia mongolă (1241-1243) până la consolidarea 
domniei a toată Ţara Românească, în Constituirea statelor feudale româneşti, Bucureşti 
1980, p. 58-59 şi mai ales p. 68, unde însă trebuie îndreptat că fluviul Iaiq este Ural şi 
aici se instalase Ilbasar. 
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institutirea la Genova a Oficiului Gazariei în noiembrie 1313 marca 
organizarea deplină a comerţului în Împărăţia Hoardei de Aur. 
Corespunzător la 26 februarie 1318 bula papei Ioan al XXII-lea descria 
frontierele eparhiei episcopului de Caffa „ad pates tartarorum" astfel: „a 
villa de varia [Vama] in Bulgaria usque Saray inclusive in longitudine et a 
mari pontico usque ad terram Ruthenorum in latitudine"10

• 

Deşi Bulgaria era o anexă a împărăţiei tătare, totuşi eparhia 
catolică se oprea la Vama şi nu se întindea pe întregul litoral pontic 
stăpânit de ţarul de la Târnovo, adică până la Agathopolis. 

Pe de altă parte preluând desigur o informaţie sau copiind produse 
cartografice mai vechi, fraţii Pizzigani însemnau în 1367 pe harta lor: 
"Item in civitata de Saray manet imperator Usbech; imperium suum est 
valde magnum et incipit in provincia de Burgaria et in civitate de Vecina 
ed finit in civitate de Organ9i versus levante et comprehendit in illo 
directe totam tramontanam" 11

• 

Din aceste surse se poate reconstitui frontiera sudică a Hoardei de 
Aur în pontul Stâng dela Vama pe ţărmul mării la Vecina pe Dunăre. 
Vecina care nu poate fi astfel decât la capătul danubian al culoarului 
stepei. 

În anii 1317-1318 mitropolia Vicinei se aflase supusă ca şi mai 
înainte patriarhiei constatinopolitane. Către 1320 după acte patriarhale, 
publicate de mult de Franz Miklosich, castelele de la Caliacra, Cranea, 
Gerania, Cavarna, Dristra, Chilia sau Licostomion erau în stăpânirea 

capului bisericii constantinopolitane. Aceasta situaţie confirmă, de fapt, 
confuza opinie a lui Ilie Minea referitoare la o altă stăpânire decât cea a 
ţarului Theodor Sviatoslav în Dobrogea şi implicit a imposibilităţii 

extinderii puterii acestuia până la Cetatea Albă. 

+ 

Despre ilustrul cartograf Petrus Vesconte (Pietro Visconti) se 
ştie, din nefericire, numai ceea ce a însemnat el însuşi pe mapamondurile, 
atlasele sau hărţile regionale pe care le-a întocmit în circa cincisprezece 

10 Acta Joannis XXII (I 317-1334), ed. Aloisio Tăutu, Citta di Vaticano, 1952, p. 13. 
11 N. Grămadă, Vicina. lsvoare cartografice, originea numelui, identificara oraşului, în 
"Codrul Cosminului", I, 1925, p. 447. 
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ani, de la 1306 la 1321 12 .Cum dinainte de A.D. 1300 nu s-a păstrat din 
păcate decât Harta Pisana13

, grav avariată, opera lui Vesconte deschide 
seria aşa numitelor hărţi portulanice, întemeiate pe datele portulanelor, ale 
navigaţiei la estimă, cu busola şi lochul, de cabotaj, descoperind şi 

consemnând conturul ţărmurilor şi caracteristicile porturilor şi 

ancorajelor. Nu este sigur că Perrino Vesconte ce-şi înscrie numele pe o 
hartă din 1327 este tot el, cu prenumele diminutivat, sau un alt membru al 
familiei sale. 

Harta nautică de la 1311, păstrată la Florenţa îi arată originea 
genoveză: „Petrus Vesconte da Genua", dar, începând cu aceea datată 
1318 şi până la aceea de la 1327, semnată Perrino Vesconte, toate sunt 
lucrate la Veneţia, ceea ce trebuie subliniat. Hărţile nautice ale Mării 
Negre sau cuprinzând şi pe aceasta, întocmite de Petrus Vesconte, încep 
cu aceea de la de la British Library, nedatată dar părând mai veche decât 
aceea de la 1311 de la Arhivele statului din Florenţa. O alta, datată 1313 
se află la Departamentul de hărţi şi planuri al Bibliotecii Naţionale de la 
Paris (DD. 687). Două din 1318 sunt semnalate la Viena, la 
Hoffbibliothek şi la Veneţia la Palazo Reale, sala 34. Nicolae Grămadă în 
inventarul hărţilor nautice inclus în studiul său despre cartografia 
medievală a Sciţiei Minor14 lasă să se înţeleagă că ar fi vorba de versiuni 
ale aceleiaşi hărţi. Unele dintre hărţile lui Petrus Vesconte au fost copiate 
în manuscrisele operei lui Marino Sanudo, Liber Secretorum Fidelium 
Crucis, păstrate în mai multe codice italiene şi unul bavarez, aşa cum 
afirmase la 1884 Arnato di San Filipo, clasicul istoric al cartografiei 
italiene. Laurent Brun în contribuţia sa la site-ul ARLIMA - Arhivele 
literaturii evului mediu din anul 2005 enumeră nu mai puţin de 19 
manuscrise ale cărţii lui Sanudo în două redactări şi încă patru manuscrise 
cuprinzând fragmente ale celebrei opere. Am putut examina recent la 
Biblioteca regală Albert I de la Bruxelles unul dintre cele două 
manuscrise ale operei lui Marino Sanudo cu mappamondul lui Petrus 
Vesconte, dar nu şi cu o hartă specială a Mării Negre. 

12 V Jolantha T. Pekatz, Andrew C. Gow, Pietro Visconti, Bibliographie, în eadem, 
idem, Mapaemundi. 1200-1500. Single Manuscripts; Newberry Library Cartographic 
Catalog, sub voce, ambele site-uri internet. 
13 Leo Bagrow, History ofCartgraphy, Cambridge (Mass), 1964, p. 64. 
14 N. Grămadă, la Scizia Minore ne/le carte nautiche de/ medio evo, în "Ephemeris 
Dacoromana'', IV, 1930, pp. 212-256. 
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O cercetare atentă a hărţilor lui Petrus Vesconte, reproduse în 
diferite tipărituri precum şi a manuscriselor de la Paris, de la 
Departamentul de hărţi şi planuri al Bibliotecii Naţionale relevă faptul, de 
primă importanţă, al diferenţierii şi singularizării versiunilor din 1318 
referitoare la Marea Neagră. Pentru înţelegerea mai precisă a acestei 
constatări o prealabilă prezentare a Pontului Stâng după această hartă 
nautică este necesară 1 

• Desluşirea ei este înlesnită de informaţiile 
vestitului portulan pisano-amalfitan, Compasso de Navegare 16 de la 
sfârşitul secolului al XIII-iea. 

Parcurgerea ei poate fi asimilată navigaţiei de cabotaj- textual de 
la un cap la altul - din port în port sau ancoraj în ancoraj, spre a evita 
noaptea sau vremea rea. 

Nomenclatura hărţii cuprinde, cum era şi firesc pentru a fi utilă 

navigaţiei, atât aşezările, - oraşe, cetăţi, porturi, comptoare/fonducci, de 
la fonduq-ul arab - cât şi ancorajele şi punctele de orientare sau de evitat 
- în primul rând capurile sau promontoriile. Marcarea lor cu negru sau 
roşu trebuia să stabilească, probabil, o diferenţă de importanţă a 
aşezărilor. 

Ieşind prin Baca de Gira (Bosforul) pe la Fanar (Fanaraki, azi 
Kianei) corăbierii începutului veacului al XIV-iea treceau în largul 
capurilor Filea (Karaburunu) şi Malatra, pe la Midia - anticul Salmidesso 
- ajungând la Stangnara, Viopoli şi Gatapoli (Ahtopol). Apoi, dincolo de 
Sisopoli (Sozopol) şi adâncul golf Burgaz de azi, unde se aflau Scafida şi 
Paro, se putea acosta la Lassilo (Anchialos, azi Pomorie). De aici 
următoarea etapă a cabotajului era la Mesembria, „port bun, deasupra 
cărui port poţi vedea un castel ". De la Mesembria, dublând Cauo de 
Lemano şi trecând prin faţa Lavizei, apoi a unor promontorii, Aspro şi 
Mauro se ajungea la Gafata şi, dincolo de limanul Provadiei, la Varna. 
Urmau spre nord-nord est Castrici (identificat cu Osenovo ), Carbona 
(Cărvuna/Cavama) şi Caliacra. După capul şi cetatea de pe acesta, 

15 Pentru înţelegerea chipului de abordare v. Sergiu Iosipescu, Dans la mer Noire 
pendant l'antiquite et le moyen âge: en luvoyant a la recherche de la bouche sud du 
Danube, în RRH, XXI, 2( 1982), pp. 283-302. 
16 li Compasso da Navigare. Opera italiana delia meta de/ secolo X/li, ed Bacchisio R. 
Motzo, în "Annali della Facolta di Lettere e Filosofia della Universită di Cagliari, voi. 
VIII, 1947, pp.129-131 (Pontul Stâng). Comentarii şi interpretări Petar Koledarov, West 
Black Sea Coasts Ports in the Late Middle Ages(J4th-16th Centuries) Listed in Nautica/ 
Maps, în "Etudes Historiques", t. V, Sofia 1970; Sergiu Iosipescu Balica, Dobrotiţă, 
loancu, Bucureşti, 1985, pp.29-40. 
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navigatorul descoperea spre nord Laxilluzo - astăzi neştiut, poate capul 
Şabla - şi, mai departe spre nord, Pangalia (Mangalia) şi Constanza 
(Constanţa). Încă mai la nord se ajungea la Zanauarda, dincolo de care 
începea complexul lagunar deltic. Compasso de Navegare preciza că „Lo 
dieto Grosetto e la prima foce de Vecina", iar harta însemna în delta astfel 
concepută: Grossida, Grossea, Banbola, La donavici, Strauico, Georgy, 
Aspera, So/lina, Licostoma, Sa/line, Licostomo spre vest. Cursul Dunării 
era figurat în continuare spre interiorul continentului sub numele 
„flume/n/ de Vicina vel de Danubio" şi în amonte pe el, dincolo de 
capătul vestic al unui lac - Vecina. Revelator, Compasso de Navegare 
cuprindea localizarea esenţială: „De Aspera a la cittă. de Vecina CC 
millara sopra la dieto flume" ( „De la Aspera I o gură secundară a Sulinei 
-n.S.I./ la cetatea Vecinei 200 de mile în susul fluviului") , ceea ce 
exclude orice localizare a Vecinei în aval de Cernavodă şi în amonte de 
Silistra şi face identificarea faimoasei cetăţi cu aceea de la Păcuiul lui 
Soare - propusă de regretatul nostru Petre Diaconu 17 

- drept cea mai 
probabilă. Navigaţia putea continua spre nord-est până la limanul unui 
fluviu, pe malul estic al căruia era înscris Mauro Castro. Nu departe spre 
est, la Ginestra marca golful de azi al Odessei şi apoi limanurile căpătau 
nume sonore italienizate Fior d'lisso (Tiligul), Barbarexe ( Berezan ), 
Bouo (Bug), Ellexe (Niprul - „flumen Ilicis" în alte izvoare) şi, în fine, la 
capătul acestui segment de litoral al Pontului Stâng, Capo de Zacore -
extremitatea vestică a insulei Berezan18

• 

Pentru alcătuitorii lui Compasso de Navegare porturile 
recomandate până la capul Caliacra erau: Fi/ea , mai ales pentru barcaze, 
Stangnara,Gatopoli, Sisopoli, Asillo, Mesembria, Erminia, Varna, cărora 

li se indicau şi unele caracteristici necesare navigaţiei. Aceleaşi indicaţii 
se dădeau şi pentru gurile Dunării, de la Grosseto la Licostomo, fără a uita 
de Fidonissi („Filoxia ") - insula Şerpilor -, utilă pentru orientarea din 
mare. 

Revenind numai la opera cartografică lui Petrus Vesconte, chiar şi 
la o privire rapidă comparativă a hărţilor din 1311, 1313 şi a celei din din 

17 Petre Diaconu, Păcuiul lui Soare - Vicina, în ,,Byzantina", VIII, 1976, pp. 407-447. 
18 V. şi Sergiu Iosipescu, Balica, Dobrotiţă şi Joancu, Bucureşti, 1985, pp. 30-47 şi 
idem, Genois, Tatars et la creation de la fa<;ade maritime des pays roumains au XIV e 

siecle, în Enjeux politiques, economiques et militaires en mer Noire (XIV"- xxr siecles). 
Etudes a la memoire de Mihail Guboglu, ed. Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, 
Brăila, 2007, pp. 69-70, 96-98. 
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1318 se poate constata superioritatea contururilor ţărmurilor occidental 
euxinice din ultima. O secţiune întreagă, terra ferma, din zona lagunar
deltaică apare numai în harta Mării Negre de la 1318. O dovada 
suplimentară a acestei superiorităţi este chiar alegerea ei de către Marino 
Sanundo pentru ilustrarea proiectului său de cruciadă. 

Paternitatea lui Petrus Vesconte , nu numai asupra modelului ci 
chiar şi a execuţiei hărţilor, a fost recent probată prin descoperirea unui 
manuscris al cărţii lui Marino Sanundo cel Bătrân cu însăşi însemnarea 
marelui cartograf genovez. 

Manuscrisul principal de la Biblioteca Apostolică Vaticana 
(Vatican latin 2972) cu titlul Marini Sanuti Ep/iscopi/ Torcellani Secreta 
de Terrae sanctae acuisitione et lnfidelium Conversione, ad Iloannem/ 
Sum/m/um Pontifzcem pare a fi chiar cel înfăţişat papei Ioan al XXII. 
Hărţile şi atlasele lui Petrus Vesconte au inspirat, de altfel, şi pe 
cunoscutul enciclopedist al vremii Paolino da Venezia, ceea ce confirmă 
faima operei sale cartografice. 

Dar utilizarea astăzi a datelor sale impune o cercetare 
suplimentară, o verificare a valorii probate a informaţiei culese de pe 
teren din varii surse de talentatul cartograf. 

Ceea ce nu s-a subliniat îndeajuns este excepţionala şi singulara 
înfăţişare în hărţile lui Petrus Vesconte din anii 1~18-1320 a meleagurilor 
danubiene, deltaice şi lagunare. Ele sunt, aşa cum s-a arătat, singurele 
care figurează denumiri de pe terra ferma şi din complexul lagunar 
Razelm -Sinoe. Este vorba de grossida, banbola şi la donauici. Aşadar, în 
intervalul 1313-1318 cartograful de la Veneţia a primit informaţii despre 
această regiune pe care le-a şi introdus în hărţile sale şi în acelea pregătite 
pentru cartea lui Marino Sanudo. Informaţiile trebuie să fi fost 
confidenţiale şi hărţile de folosinţă restrânsă, întrucât ele nu au mai putut 
fi copiate şi datele cuprinse în ele nu au mai circulat ulterior. Dar mai este 
o explicaţie a acestei împrejurări legată de condiţiile generale ale 
confruntării genovezo-veneţiene pentru marele comerţ al mării Negre. 
Aşa cum sublinia recent profesorul Şerban Papacostea reglementările de 
la finele celui de-al doilea război între cele două thalassocratii din 1299 
nu deschiseseră Veneţiei accesul deplin în bazinul pontic; proziţiile 

genoveze nu încetaseră a se fortifica şi, între ele, desigur, după 1313, 
aceea de la Lycostomo. Profitând de bună seamă şi de evoluţia deltaică, 
navigatorii veneţieni au explorat complexul lagunar Sinoe-Razlem, 
încercând să găsescă o cale de pătrundere în amonte pe Dunăre spre 
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marele emporiu de la Vecina. Informaţi sau conduşi de localnici sau de 
piloţi greci, veneţienii au pătruns prin vechea gură sudică a Dunării dintre 
Grossea şi Grossida. Denumirile corespundeau formelor greceşti Glossa şi 
Glossida, în terminologia italiană Lingua (Limba) şi Linguetta 
(Limbişoara), iar în topografia actuală promotoriului Gyaurkoy de la 
intrarea de azi în lacul Sinoe, la nord de satul Vadu (odinioară 

Qaraharman) şi extremităţii sudice - de atunci - a ostrovului Chituc. 
Localizarea este asigurată de Compasso de Navegare unde se dau „de 
Costanza a Grosetto - XX millara per tramontana" - adică parcursul 
actual de la promontoriul Constanţei la Vadu. 

Marinarii veneţieni odată pătrunşi în lacul Razelm au identificat 
apoi şi celelalte repere esenţiale ale navigaţiei spre braţul Sîantul 
Gheorghe şi apoi în amonte pe fluviul Vecinei. Şi anume, pentru 
orientarea spre intrarea în şenalul navigabil, insula Popina, toponim a 
cărui formă pe teren sau sens al cuvântului a dat italienescul Banbola 
(Bambola - „păpuşă") şi însuşi braţul La Donavici-Dunavăţul, legătura 
dintre lac şi braţul Sîantul Gheorghe . 

Descoperirea era însemnată dar f'ară urmări întrucât curând 
genovezii de la Lycostomo - poate alertaţi chiar de această intruziune în 
zona lor de influenţă - vor reuşi să se implanteze în zona promontoriului 
Dunavăţ, până într-atât încât acesta va deveni un teritoriu genovez. Două 
bine-cunoscute acte notariale dintr-un dosar semnalat de R.H. Bautier şi 
publicat de Geo Pistarino confirmă situaţia 19 • Astfel, la 5 aprilie 1361, 
Francesco Bustarino, bancher din Chilia, arenda pe trei ani unui Manoli 
de Romania, morar, o moară cu casă la Bruschaviza în „teritoriul 
Pendavogni". Menţiunea Bruschavizei-Proslavica pe hărţile nautice din 
secolul al XV-iea (copiind altele mai vechi) şi dăinuirea localităţii, azi 
Nufărul, ca şi traducerea toponimului grec Pendavogni - cinci coline -
prin turcescul Beştepe asigură localizarea propusă. Iar paşnica lucrare a 
morii de la Bruschaviza la 1361 denotă o stăpânire bine păzită a 
genovezilor. Şi mai mult, tot în acelaşi aprilie 1361, o navă - linh - pleca 
de la Chilia la Bruschaviza să înarce grâne cu destinţia Pera, ceea ce este 
dovada funcţionării atunci a comunicaţiei navale prin braţul Sîantul 
Gheorghe. 

19 Geo Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chilia da Antonio di Ponzo, 
Genova, 1971, p. 54, 68-69; pentru localizare v. Nicolas Oikonomides, Presthlavitza, the 
Little Preslav, în SOF, 42, 1983, pp. 1-9 şi Silvia Baraschi, Sur la topogrphie ponto
danubienne au moyen-âge:I. Proslaviţa, în RRH, XXVIII, 1-2 (1989), pp. 53-68. 
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Astfel hărţile Mării Negre din anii 1318-1320 datorate lui Petrus 
Vesconte dezvăluie, implicit, un episod necunoscut dar nu neînsemnat din 
rivalitatea veneto-genoveză pentru navigaţia şi comerţul pontic. 

Dar dacă reprezentările cartografice ale lui Petrus Vesconte au 
această valoare pentru ţărmurile deltaice danubiene este firesc să se 
presupună că toponimia lor poate reflecta şi alte evoluţii din primele 
decenii ale secolului al XIV-iea. 

+ 

După războiul victorios contra Porţii otomane purtat în anii 1877-
1878 de armatele ţarului eliberator Alexandru al Ii-lea şi aliaţii trecuţi cu 
vederea - oastea română a principelui Carol I de Hohenzolem -
Sigmaringen -, organizarea proaspătului cnezat al Bulgariei, vasal 
sultanului, a stârnit un adevărat avânt panslavist. Printre cei veniţi să 

contribuie la propăşirea civilizaţiei în Bulgaria s-au numărat remarcabilii 
arheologi fraţii Skorpyl şi nu mai puţin cunoscutul istoric praghez -
aromân după mamă - Constantin Jirecek. Scrierile acestuia din urmă - din 
nefericire cele mai constistente privind istoria Bulgariei în limba ţării sale 
de adopţie care îl făcuse şi ministrul învăţământului - rămân esenţiale 

pentru trecutul şi istoria ţinuturilor sud-dunărene şi pontice. Alături de 
fraţii Skorpyl, Constantin Jirecek a cercetat cu întărită atenţie litoralul 
maritim al noului cnezat bulgar. 

Între vechile aşezări ale acestuia, el stăruie şi asupra aceleia de la 
capul Emona, Emine Burun pentru turci. Folosindu-se de unul din elogiile 
lui Manuel Philes pentru strategul Mihail Glavas Tachamiotes, savantul 
ceh relevă existenţa unei cetăţi omonime cucerită de bizantini în primii 
ani de lupte de după restauraţia lui Mihail Paleolog la Constantinopol şi 

pe care o pune în legătură cu Cauo de Lemano din harta Mării Negre de la 
1318 a lui Petrus Vesconte. 

Şi astfel pierdută, uitată cu bună sau mai puţin bună ştiinţă, 

interpretarea actului genovez de la 1316 ca referitor tocmai la cetatea de 
la Cauo de Lemano, - castrul Emona, Emoncastro şi, printr-o eliziune a 
vocalei iniţiale, Moncastro - propusă într-o notă de subsol de Constantin 
Jirecek în a sa Cnezie a Bulgariei20 (1899), îndreaptă cercetarea în 
direcţia firească, corespunzătoare contextului internaţional, raporturilor 
reale de putere din peninsula Balcanică . 

2° Constantin Jirecek, KHR:J1Cecm60 5bllcapUR, II, Plovdiv, 1899, p.804. 
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+ 
Cunoscut mai ales pentru opera sa poetică, menită să-i susţină 

poziţia în preajma Curţii bizantine, Manuel Philes din Ephes (cira 1275-
1345), elev al lui Pachymeres, este folositor cu precădere pentru 
informaţia geografică abundentă, rod, probabil, al unor călătorii în 
imperiu şi vecinătăţi. Acesta este dealtfel şi interesul elogiului amintit 
pentru Mihail Glavas, unde topografia ţărmului vest-pontic se desfăşoară 
de la Viza la Vama, pomenindu-se şi conflictele bizantino-bulgare, până 
la acela declanşat de ţarul Theodor Sviatoslav21

• Este amitit aici Aimonos 
- Haemus, fără să se insiste însă asupra cetăţii de pe capul omonim22

• 

hnportanţa deosebită a cetăţii de la capătul oriental al munţilor 
Haemus apare însă pregnant pe timpul campaniei în Pontul Stâng a 
Contelui Verde, Amedeu al VI-lea de Savoia, din anii 1366-1367. Cetatea 
se predase cruciaţilor contra unei însemnate sume în hyperperi de aur 
după măsura Mesembriei şi pentru gamizoanarea ei fuseseră trimise atât 
nave - spre pază portului - cât şi trupe, puse sub comanda însuşi a lui 
Antonio cel Tânăr, bastard de Savoia. În socoteala ( computul) finanţelor 
savoiade, ţinut de Antonio Barberi, cetatea Emonei este numită „castrum 
de Lemona"23

. Aflată în partea de nord a marelui golf al Mesembriei ea 
făcea parte din sistemul defensiv al acestuia şi fusese cucerită de cruciaţi 
de la bulgarii ţarului Alexandru de la Tâmovo. 

Vechimea aşezării şi cetătii, în lipsa cercetătrilor arheologice 
sistematice, este greu de precizati4

, dar existenţa ei în sec. XIII-XIV, 
dovedită documentar, impune conexiunea şi reluarea fragmentelor de 
itinerarii ale lui ldrisi din secolul al Xii-lea. 

Înşelându-se doar asupra orientării - la nord în loc de sud de 
Vama - la 25 mile de aceasta şi la 2 zile de Desina/V ezina, Armucastro 
este pentru marele geograf arab al regelui Roger al Ii-lea al Siciliei, -
„oraş vechi cu clădiri înalte, câmpii roditoare şi comerţ aducător de câştig, 
aşezat pe panta unei coline înalte ce domina marea". Ceea ce constituise 
o şaradă de nepătruns pentru Nicolae Iorga25 

- excluzându-se Cetatea 

21 Manuelis Philae Carmina ex Codicibus escurialensibus, florentinis, parisinis et 
vaticanis, ed. E. Miller, voi. II, Parisiis, 1857, pp. 240-255. 
22 Ibidem, p. 248. 
23 V. F. Bolatti di Saint-Pierre, Illustrationi delia spedizione in Oriente di Amedeo VI (II 
ConteVerde), Torino, 1900. 
24 Eonzapc1<u cpeiJHoae1<0BHU zpaiJoae u 1<penocmu, t. I, ed. Aleksander Kuzev, Vasil 
Gjuzelev, Vama, 1981, pp. 316-324. 
25 N. Iorga, op. cit., pp. 29-30. 
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Albă, Enisala şi Argamum, nici una pe malul mării şi, încât priveşte pe 
ultimele două, evident necorespunzătoare cronologic - se lămureşte pe 
temeiul surselor cartografice şi itinerariilor de călătorie din secolele XIII -
XIV, şi identifică Armucastro lui Idrisi cu o aşezare din preajma capului 
Emona. 

Este însă Mavocastro din interdicţia de la 1316 vechiul 
Armucastro al lui Idrisi şi, deopotrivă cetatea de la Cauo de Lemano luată 
în stăpânire de Contele Verde în toamna anului 1366? Este totuşi de 
mirare că hărţile lui Petru Vesconte nu dau o formă mai apropiată de acest 
Mavocastro al actului genovez de la 1316. 

O ultimă privire asupra hărţii marelui cartograf genovez se opreşte 
însă ceva mai la nord de capul Emona, unde, între lauiza şi gallata 
(Galata Vamei) se afla inscriptia suprapusă mauro cetrizo. Deşi primul 
toponim Mauro a fost considerat a se referi la capul de la nord de râul şi 
satul Biala, cap numit în bulgară, astăzi, Cheren Nos sau în turceşte 
Karaburun, iar cel de-al doilea - Cetrizo - a fost ignorat, ele reconstituie, 
de fapt, toponimul Maurocastrizo/ Maurocastrico. El rezultă din 
informaţiile folosite de Petrus Vesconte în preajma alcătuirii hărţilor sale 
şi reflectă realităţile din Pontul Stâng cele mai apropiate de evenimentele 
din 1314 şi 1316. 

Aici, la acest Maurocastrico, în preajma anului 1316 vor fi fost 
prădaţi navigatorii genovezi de bulgarii ţarului Theodor Sviatoslav. Doar 
aceste ţărmuri de la sud de Vama, şi până la Agathpolis, le stăpânea 
cârmuitorului de la Tâmovo şi asupra acestora putea fi aruncat devetumul 
genovez. Şi tot aici putea fi ucis de bulgari fratele minorit Angelo da 
Spaleto la 1314, după ce va fi trecut de Vama şi de frontiera tolerantei 
împărăţii mongole a marelui han Ozbeq, spre a propovădui adevărata 
credinţă mai la sud, în ţaratul ortodox al lui Theodor Sviatoslav. 

Şi astfel stăpânirea acestuia la Cetatea Albă se reduce şi se 
îndepărtează spre sud la aceea a cetăţuii de pe capul Mauro -
Maurocastrico. Probabil chiar prima şi cea mai la nord posesiune pe 
malul Mării Negre a Bulgariei de la Tâmovo. 

Episodica stăpânire bulgară a ţarului de Târnovo, Theodor 
Sveatoslav la Cetatea Albă de pe limanul Nistrului trebuie aşadar 
eliminată din construcţiile istorice viitoare. 

Sub însemnările lor laconice ca şi în conturile lor surprinzător de 
precise hărţile nautice ale lui Petrus Vesconte păstrează încă o întreagă 
istorie neştiută. 
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Fig. 1 Petrus Vesconte, Harta Mării Negre, 1311 
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Fig. 2 Petrus Vesconte, Harta Mării Negre, 1318 
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Fig.3 Petrus Vesconte, Harta Mării Negre, 1318 detalii Pontul Stâng cu inscripţiile capurilor Emona şi Mauro 



Fig. 4 Harta Mării Negre actuale - detaliu cu litoralul vestic 

714 



·;:: 

'" r • 

'e ,, 
E 
'• A 

® 

Fig. 5. Harta lui ldrîsî - fragment cu Dunărea de Jos şi pontul Stâng 
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Fig. 6 Imagini satelitare capurile Emona şi Mauro 
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PEISAJUL CULTURAL ORHEIUL VECHI: 
DEFINIRE, CARACTERISTICI, SEMNIFICAŢIE 

GHEORGHE POSTICĂ 

1. Definirea 

Peisajul Cultural Orheiul Vechi, reprezintă ansamblul de 
monumente istorico-culturale şi naturale amplasate în defileul râului Răut 
din preajma satelor Trebujeni, Butuceni şi Morovaia, raionul Orhei, 
Republica Moldova (Collin 2004; Postică 2007a). 

Monumentele istorico-culturale din această zonă oferă date unice 
privind trecutul uman, fiind o ilustraţie perfectă a istoriei spaţiului pruto
nistrean de la paleolitic până în zilele noastre. Peisajul Cultural cuprinde 
vestigii arheologice remarcabile: aşezări preistorice, o salbă de cetăţi 

antice, urmele a două oraşe medievale (Şehr al-Cedid şi Orheiul Vechi), 
complexe megalitice cu mănăstiri creştine etc. 

Obiectivele respective se înscriu perfect în cadrul natural arhaic 
din zonă, cu un relief specific stâncos, format în cadrul platoului de calcar 
fosil sarmaţian, care conservă o diversitate de peisaje şi ecosisteme cu 
multiple plante şi animale rare. 

Cadrul istorico-natural al sitului este completat esenţial de 
activitatea cotidiană a populaţiei din zonă, care păstrează o arhitectură 
vemaculară specifică şi un stil de viaţă tradiţional rural caracteristic cu 
decenii în urmă pentru întreaga Europă de Sud-Est. 

2. Amplasarea 

Peisajul Cultural Orheiul Vechi este situat în partea centrală a 
Republicii Moldova, la distanţa de 50 km nord-est de la capitala ţării 
oraşul Chişinău. Situl este amplasat în partea de est a Platoului 
Moldovenesc pe suprafaţa masivului calcaros de tip sarmaţian, de-a 
lungul defileului format de râul Răut, un afluent de dreapta al râului 
Nistru. Graţie amplasării şi particularităţilor geografice acest sit aflat la 
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intersecţia unor importante reţele de comunicare, a beneficiat de variate 
influenţe, constituind un loc nodal al intersecţiilor dintre culturi şi 

civilizaţii pe axele est-vest şi nord-sud în Europa de Sud-Est. Acest sit 
este amplasat la intersecţia regiunilor de silvo-stepă şi de stepă, fiind parte 
din masivul Codrilor Orheiului, o subdiviziune istorico-geografică bine 
conturată din timpuri străvechi, cu tradiţii culturale bine profilate şi 

conservate în timp (Bacumenco 2006). 

3. Contextul climatic 

Situl este amplasat pe izoterma +21° C a lunii iulie şi între 
izotermele -4° C, -3° C a lunii ianuarie. Valoarea maximală a verii de 
+41,5° C a fost înregistrată pe 21 iulie 2007, valoarea maximală a iernii 
de -38,5° C a fost înregistrată pe data de 25 ianuarie 1942. Precipitaţiile 
medii anuale sunt de 500 mm. Durata strălucirii soarelui este de 2000-
2050 ore anual (22,8-23,4 %). Durata predominantă a vântului în regiune 
este de Nord-Est, iar calmul atmosferic este de 42 %. În linii generale, 
zona dată, beneficiază de o climă temperată de tranziţie, fenomenele 
meteorologice de risc fiind frecvente. 

4. Caracteristici generale 

Peisajul Cultural Orheiul Vechi ocupă un spaţiu de 4472,0 ha, cu 
o zonă tampon de 2451 ha, care în temei, corespunde teritoriului comunei 
Trebujeni (satele Trebujeni, Butuceni şi Morovaia) raionul Orhei, la 
periferie ocupând şi porţiuni ce ţin de satele vecine (Susleni, Furceni, 
Brăneşti, Măşcăuţi şi Mărcăuţi) (Planşa nr. 1). 

Axa centrală a sitului o reprezintă defileul râului Răut săpat în 
reciful de calcar al Platoului Central Moldovenesc. În zona Orheiului 
Vechi, râul a modelat platoul de calcar, formând un şir continuu de 
promontorii şi stânci, care pe parcursul mileniilor au adăpostit aşezări 
umane din timpurile preistorice până în evul mediu. 

Spaţiul a fost populat începând cu perioada paleoliticului şi 

neoliticului, iar în timpurile mai recente a fost urbanizat. Pe suprafaţa 
promontoriilor se află urmele unor cetăţi geto-dace (secolele VI-III î. Hr.) 
şi a două oraşe medievale - Şehr al-Cedid, construit de tătaro-mongoli în 
secolul al XIV-iea şi Orhei edificat de la sîarşitul secolului XIV - secolul 
XVI. În stâncile de calcar sunt prezente urmele de mănăstiri rupestre 
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creştine, chilii şi inscripţii cu caracter religios săpate în piatră de călugării 
medievali. Sub stâncile de calcar, în defileul Răutului se află satele 
Trebujeni, Butuceni şi Morovaia, care menţin perfect armonia dintre om 
şi natură, împletirea modului de viaţă tradiţional rural cu mediul natural. 

Situl ocupă şapte promontorii de proporţii, fascinante din punct de 
vedere peisagistic, nominalizate de către populaţia locală în mod 
tradiţional Furceni, Cot, Stojişte, Mihăilaşa, Peştera, Trebujeni, Butuceni 
şi şapte defilee adiacente de o frumuseţe deosebită: Defileul Selitra, 
Defileul Râpa Ciobanului, Defileul Morava, Defileul Jvancea, Defileul 
Hucişca, Defileul Răposu şi Defileul Culicăuca. 

Primele cinci promontorii, la fel ca şi defileele alăturate, reprezintă 
arii naturale protejate şi câmpuri cu multiple situri arheologice, iar 
ultimele două, care dispun de caracteristici naturale şi istorico-arheologice 
nu mai puţin importante, reprezintă în mare parte spaţii care adăpostesc 
actualele sate Trebujeni, Butuceni şi Morovaia, cu vechi tradiţii şi 

arhitectură vernaculară deosebită, acestea din urmă fiind parte 
componentă a Peisajului Cultural Orheiul Vechi. 

Defileul Răutului traversează suprafaţa Peisajului Cultural 
Orheiul Vechi de la nord-vest spre sud-est pe un traseu tri-sinusoidal de 
circa 15,0 km, fiind mărginit la extremităţi de satele din vecinătate: 

Furceni (raionul Orbei) şi Maşcăuţi (raionul Criuleni). 
În linie dreaptă, complexul istorico-natural se extinde pe o 

suprafaţă cu lungimea maximă de 9,0 km de la nord-vest spre sud-est şi 
lăţimea de 1,5-4,0 km de la sud-vest spre nord-est. 

Sectorul central al complexului Orheiul Vechi (promontoriile 
Peştera şi Butuceni) beneficiază de statut de „Rezervaţie istorico
arheologică" în conformitate cu hotărârea nr. 77 a Consiliului de Miniştri 
al RSS Moldoveneşti din 15 martie 1968, iar sectorul de vest 
(promontoriul Mihăilaşa şi defileul Selitra), în conformitate cu 
clasificarea nJCN, posedă statut de arie protejată de categoria a IV-a -
Rezervaţie peisagistică, aprobat prin hotărârea Nr. 1538-XIII a 
Parlamentului Republicii Moldova din 25 februarie 1998. 

5. Particularităţi geomorfologice 

Din punct de vedere geologic Peisajul Cultural Orheiul Vechi 
reprezintă un relict de calcare fosile de tip sarmaţian, specifice pentru 
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zona nord-pontică, acoperite de un înveliş original de depuneri de argilă şi 
cernoziom din cuaternar. 

Actualul relief al complexului Orheiul Vechi este rezultatul 
proceselor de morfogeneză (fluviale, torenţiale, gravitaţionale, carstice 
etc.), desfăşurate în perioada neogenului (miocen, pliocen) şi în cuaternar 
( eopleistocen, pleistocen, holocen) (Boboc, Chirică 2007). 

Elementul geomorfologic esenţial al complexului îl constituie 
valea râului Răut, care determină în ce-a mai mare parte specificul şi 

originalitatea Peisajului Cultural Orheiul Vechi. 
De la actualul oraş Orbei şi până la revărsare în Nistru, Răutul 

intersectează recife de calcare sarmaţiene, formând un defileu meandric 
profund cu maluri stâncoase, care oferă regiunii date un aspect pe cât de 
grandios şi monumental, pe atât de misterios. 

Segmentul defileului râului Răut aflat în cadrul Peisajului 
Cultural Orheiul Vechi, prin aspectul său deosebit, este cel mai 
impresionant şi cel mai semnificativ din punct de vedre ştiinţific şi 

cultural, fapt ce îl plasează printre cele mai importante monumente de 
patrimoniu de acest tip din lume. 

Valea râului Răut este compusă din albia minoră, albia majoră, 
terase şi versanţi. Defileul Răutului cu versanţi asimetrici este săpat în 
reciful de calcar sarmaţian mijlociu de circa 13,0-8,0 milioane ani 
vechime, precum şi în depunerile aluviale argiloase cuaternare 
(eopleistocen - 1,8-0,8 milioane ani şi pleistocen - 0,8 milioane-10,0 mii 
ani) (Boboc, Chirică 2007). 

Depunerile argiloase meotiene şi pontice (circa 8,0-2,0 milioane 
ani) în regiunea Orheiului Vechi lipsesc, dat fiind erodarea acestora în 
pliocenul târziu-începutul eopleistocenului de către apele Nistrului, care 
la etapa respectivă se extindeau peste actuala albie a Răutului. 

Valea Răutului în zona Orheiului Vechi are formă de defileu şi 

chei, fiind relativ îngustă, cu o lăţime ce nu depăşeşte 1,0-2,0 km. 
Albia minoră a râului Răut aflată la altitudinea de 20,0-22,0 m mai 

sus de nivelul Mării Negre, reprezintă un canal cu adâncimile medii în 
perioada apelor mici de 0,7-1,2 m, iar în perioada apelor mari cu valori 
extreme adâncimea poate atinge cota de 6,0-6,5 m. Lăţimea albiei variază 
în limitele 30,0-50,0 m, debitul mediu al râului este de 9,93 m3/s, 
scurgerea medie anuală constituie 0,35 km3

, maximă - 0,80 km3 (1981), 
iar cea minimă- 0,066 km3 (1959). Râul Răut primăvara are scurgerea de 
50 %; vara- 23 %, toamna- 14 % şi iarna 13 % din cea anuală. 
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Râul Răut are maluri concave sau convexe, de multe ori abrupte, 
cu panta până la 90°, reprezentând segmente de mare atractivitate, în 
deosebi în sectorul Trebujeni (versantul de dreapta), sectorul Peştera sau 
Trebujeni-Butuceni (versantul de stânga) şi sectorul Butuceni (versantul 
de dreapta). 

Caracterul pitoresc al văii este accentuat de trei meandre 
(Mihăilaşa, Peştera, Butuceni) de o rară frumuseţe şi de o originalitate 
deosebită. Înălţimea versanţilor abrupţi atinge în mediu altitudinea de 
circa 100-130 m, cotele maxime fiind de 170-180 m, mai sus de nivelul 
mării. 

Rocile miocene din zona Orheiului Vechi sunt reprezentate de 
subetajul Sarmaţianului mediu (denumit „Basarabean") în cadrul căruia se 
evidenţiază trei pachete de bază cu o grosime totală de peste 120 m, care 
corespund unor etape distincte în istoria geologică a zonei respective 
(Bepirna 1960; KpaatiyK, BepHHa, Cyxoa 1964; Roşca 2004a; 2004b; 
Roşca, Cemîrtan 2004; Ionesi et. al. 2005; Boboc, Chirică 2007). 

Pe suprafaţa calcarelor sarmaţiene sunt aşternute 5 terase din 
argile şi nisip de circa I0-17 m, formate de râul Nistru (nr. 7-11) în 
eopleistocen. Pe versanţii concavi mai domoli sunt prezente patru terase 
(nr. 1-4) ale râului Răut din pleistocen (Boboc, Chirică 2007). 

În afara defileului Răutului, pe locul teraselor nr. 7-11 se află 
podişuri mai mult sau mai puţin întinse, care reprezintă părţi componente 
ale Peisajului Orheiul Vechi, acestea fiind întretăiate de defilee mai mici, 
cu deschideri spre valea râului de bază, toate fiind deosebit de importante 
şi impresionate pe plan cultural, ştiinţific şi instructiv. 

În cadrul Peisajului Cultural Orheiul Vechi se deosebesc 8 
podişuri de bază, suprafaţa cărora este acoperită de păduri, pajişti de stepă 
sau culturi agricole: 

1. Podişul f3utuceni se află în partea centrală a Peisajului, la 
altitudinea de 100,0-115,0 m pe suprafaţa terasei nr. 8, având o întindere 
de circa 1,5x0,5-0,8 km pe axa est-vest. 

2. Podişul Trebujeni se află în partea de nord a Peisajului, la 
altitudinea de 130,0-235,0 m pe suprafaţa teraselor nr. 9-11, având o 
întindere de circa 7,5x5,0 km pe axa sud-nord. 

3. Podişul Jeloboc se află în partea de nord-vest a Peisajului, 
la altitudinea de 100,0-176,0 m pe suprafaţa teraselor nr. 9-10, având o 
întindere de circa 3,0-1 ;5 km de la nord spre sud de-a lungul marginii de 
vest a defileului Selitra. 
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4. Podişul Furceni se află în partea de vest a Peisajului, la 
altitudinea de 120,0-150,0 m pe suprafaţa teraselor nr. 9-1 O, având o 
întindere de circa 2,0 km de-a lungul malului de vest al r. Ivancea. 

5. Podişul Mihăilaşa (=Podiş) se află în partea centrală a 
Peisajului, la altitudinea de 130,0-171,0 m pe suprafaţa teraselor nr. 8-10, 
având o întindere de 3,5xl,5 km pe axa sud-nord. 

6. Podişul Brăneşti se află în partea de sud-vest a Peisajului, 
la altitudinea de 140,0-210,0 m pe suprafaţa teraselor nr. 10-11, având o 
întindere de circa 3,0x6,0 km pe axa nord-sud. 

7. Podişul Maşcăuţi se află în partea de sud a Peisajului, la 
altitudinea de 120,0-210,0 m pe suprafaţa teraselor nr. 7-10, având o 
întindere de circa 4,0x3,0 km pe axa vest-est. 

8. Podişul Marcăuţi se află în partea de est a Peisajului, la 
altitudinea de 140,0-210,0 m, pe suprafaţa teraselor nr. 8-10, având o 
întindere de circa 2,5x7 ,O km pe axa nord-sud. 

O trăsătură caracteristică a Peisajului Cultural Orheiul Vechi, care 
sporeşte cu mult originalitatea şi unicitatea lui, îl reprezintă multiplele 
structuri carstice, printre care se evidenţiază peşterile, dolinele (depresiuni 
în formă de pâlnie), palia carstică şi carstul conic, ultimele două 

reprezentând fenomene de unicat nu numai pentru Republica Moldova, ci 
şi pentru regiunile limitrofe (Boboc, Chirică 2007). 

Peşterile în număr de circa 300 unităţi se concentrează în versanţii 
de sud al Răutului de lângă satul Butuceni, dar nu lipsesc şi în alte locuri 
din cadrul Peisajului Cultural. 

Pe de altă parte dolinile, palia carstică şi carstul conic - structuri 
morfogeologice de o frumuseţe irepetabilă, reprezintă părţi componente 
ale Defileului Morava din stânga Răutului, aflat în preajma satului 
Morovaia. 

6. Specificul hidrogeologie 

Peisajul Cultural Orheiul Vechi beneficiază de resurse naturale 
acvifere foarte bogate, acestea reprezentând un element esenţial al 
complexului respectiv, care prin mijloace specifice au fost valorificate de 
către om din cele mai vechi timpuri, constituind astfel, un alt tip de 
îmbinare a fenomenului natural cu cel cultural. 

Necesităţile practice, l-au impus pe omul din zona Orheiului 
Vechi, să inventeze şi să construiască diverse sisteme tehnice pentru 
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extragerea apei potabile, acestea având forma fântânilor de diferite tipuri 
şi adâncimi sau de izvoare amenajate. 

Prin sistemele tehnice de extragere a apei potabile Peisajul 
Cultural Orheiul Vechi denotă încă o legătură fundamentală a omului cu 
natura, care izvorăşte din timpuri imemorabile, în formele sale primare 
fiind vie în zona dată până în prezent. 

Din punct de vedere hidrogeologie zona Orheiului Vechi este parte 
componentă a bazinului artezian moldovenesc. În limitele complexului 
istorico-natural de Orheiul Vechi se evidenţiază şase orizonturi acvifere 
(Boboc, Chirică 2007): 

1. Orizontul din· depozitele aluviale, aluvial-deluviale de vârstă 
holocenă. 

2. Orizontul din depozitele aluviale de vârstă Eopleistocen
Pleistocenul superior. 

3. Ape sporadice din depozitele eluviale, eluvial-deluviale de 
vârsta Pliocenului superior-Holocenă. 

4. Orizontul acvifer din rocile aluviale ale Pliocenului superior 
5. Orizontul acvifer din rocile pachetului III al Sarmaţianului 

mediu. 
6. Orizontul acvifer al Sarmaţianului mediu şi inferior. 

7. Caracteristici pedologice 

Peisajul~ Cultural Orheiul Vechi beneficiază de diversitate 
pedologică, care se manifestă prin prezenţa mai multor tipuri de soluri, 
printre care se evidenţiază cernoziomuri grase, care fiind tipice pentru 
spaţiul pruto-nistrean se impun drept unice pe plan european. 

Originalitatea pedologică a Peisajului Orheiul Vechi este 
condiţionată şi de faptul amplasării specifice a acestuia. Or, din punct de 
vedere pedologic zona respectivă se află la intersecţia a trei fâşiii de 
soluri: cernoziomuri malice, cernoziomuri levigate şi cernoziomuri slab 
humiferice. 

În zona Orheiului Vechi sunt identificate următoarele tipuri de 
soluri: 

1. Soluri aluviale, stratificate lut-nispoase şi lutoase, se 
întâlnesc în lunca râului Răut, 
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2. Soluri deluviale formate în perioada halocenului 
predomină pe suprafaţa teraselor cuaternare (nr. 1-4) ale râului Răut, 

inclusiv pe suprafaţa promontoriului Peştera, 
3. Soluri humico-carbonate (rezidele) predomină pe suprafaţa 

versanţilor râului Răut, 
4. Soluri (cernoziomuri) levigate grase se întâlnesc pe 

terasele înalte (nr. 7-11) ale râului Nistru, 
5. Soluri cenuşii de pădure se întâlnesc în spaţiile silvice. 

8. Particularităţile jlprei, vegetaţiei şi a ecosistemelor 

Originalitatea şi unicitatea Peisajului Cultural Orheiul Vechi este 
ilustrată în mod elocvent prin floră, vegetaţie şi ecosisteme. 

În cadrul respectiv este prezentă o diversitate de specii vegetale 
rare, care denotă originalitate pe plan regional şi european, dovadă a 
acestui fapt fiind prezenţa unui important număr de plante din regiune în 
Cartea Roşie a Republicii Moldova, Cărţile Roşii ale ţărilor limitrofe 
(România şi Ucraina) şi în Lista Roşie a Europei. 

Originalitatea vegetaţiei din cadrul Peisajului Cultural Orheiul 
Vechi rezidă din faptul amplasării sitului dat într-o regiune specifică de 
stâncării, aflată la intersecţia zonei silvice cu acelea de stepă şi silvostepă, 
particularitate ce a determinat formarea în acest spaţiu a covorului vegetal 
foarte variat şi a diversităţii de ecosisteme. 

În cadrul Peisajului sunt prezente o gamă largă de ecosisteme 
inclusiv: ecosisteme naturale (păduri, stepe, lunci, stâncării, acvatice) şi 
antropice (agrocenoze şi localităţi). 

Pădurile, reprezentate prin patru trupuri compacte aflate în zona 
obiectivului (Mihăilaşa, Selitra, Rotunda, Ţiganca), două trupuri de 
păduri aflate în zona tampon (Bacota şi Împuţita) şi câteva masive mai 
mici, ocupă spaţii de versant sau de podiş; pajiştile de stepă - se întâlnesc 
pe terase argiloase din eopleistocen; pajiştile de luncă - în albia majoră a 
Răutului din halocen; stâncăriile - pe versanţii sarmaţianului mijlociu; 
apa râului - în defileul de calcar al sarmaţianului mijlociu - baza de 
eroziune fiind sarmaţianul inferior; agrocenozele - pe terasele acoperite 
cu cernoziom format în perioada halocenului, iar satele actuale 
(Trebujeni, Butuceni şi Morovaia) - pe terasele Răutului (nr. 1-4) şi 

Nistrului (nr. 7-11). 
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În corespundere cu specificul zonei, complexul Orheiul Vechi 
beneficiază de vegetaţie foarte variată. Se evidenţiază cinci tipuri de 
vegetaţie: a pădurilor mezofile şi xerofile; a pajiştilor xerofile din 
sectorul de stepă; a pajiştilor mezofile şi mlăştinoase din sectorul de 
luncă; saxicol din sectorul petrofil şi a agrocenozelor din spaţii culturale 
(Istrati, Chirtoacă, Simonov 1994; Negru, Ghendov, Istrati 2001; Certan 
2005; Certan, Cuharschi 2005; Pânzaru 2006; Lazu 2006). 

Regnul vegetal din zona Orheiului Vechi include peste 500 specii 
de plante vasculare superioare, dintre care 66 sunt specii rare, iar 13 -
specii periclitate. 

Sectorul silvic cuprinde peste 150 specii de plante vasculare, 
printre care sunt 18 plante rare luate sub ocrotirea statului, inclusiv 9 
specii cuprinse în Cartea Roşie a Moldovei şi câte o specie cuprinsă în 
Lista Roşie a Europei, Lista Roşie a României şi Cartea Roşie a Ucrainei. 

În cadrul sectorului silvic se evidenţiază păduri mezofile zonale 
alcătuite din stejar pedunculat şi carpen obişnuit; păduri umede azonale, 
alcătuite din plop alb, cu stejar pedunculat, ulm foleaceu şi frasin; păduri 
termofile, alcătuite din stejar, frasin, arţar şi scumpie; precum şi păduri de 
salcâm. 

Sectorul de stepă include peste 100 de plante xerofile superioare, 
printre care sunt 32 specii rare ocrotite de stat, inclusiv 4 în Cartea Roşie 
a Moldovei, una în Lista Roşie a Europei, 19 în Lista Roşie a României şi 
6 în Cartea Roşie a Ucrainei. 

Pajiştile mezofite sunt mai puţin diversificate unde s-a menţionat 
prezenţa a 74 specii de plante spontane printre care se evidenţiază o 
specie de plantă rară. 

Flora saxicolă sau de stâncării este cea mai completă şi cuprinde 
aproape 200 specii de plante spontane, din care sunt I 5 plante rare, 
inclusiv 7 specii cuprinse în Cartea Roşie a Moldovei, două specii 
cuprinse în Lista Roşie a Europei şi o specie cuprinsă în Lista Roşie a 
României. 

Semiarboretul - drobisor (Genista tetragona Bess.) este o specie 
endemă care s-a format pe şisturile de calcar a sarmaţianului mijlociu. 
Specialiştii în domeniu califică complexul ecositemic saxicol din zona 
respectivă drept un remediu prielnic pentru formarea speciilor noi de 
plante superioare (vasculare) (Lazu 2006). 

În zona Orheiului Vechi sunt înregistrate 19 specii de plante 
vasculare cuprinse în Cartea Roşie a Moldovei, 4 specii - cuprinse în Lista 
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Roşie a Europei, 21 specii - în Lista Roşie a României (1994) şi 7 - în 
Cartea Roşie a Ucrainei ( 1996). 

Printre plantele vasculare din zona Orheiului Vechi în mod special 
se remarcă patru specii: Drobişor (Genista tetragona Besser), Şiverechia 
(Schivereckia podolica (Besser) Andrz.), Degiţel (Pulsatilla grandis 
Wend.) şi Crin de pădure (Lilium martagon L.) toate acestea fiind 
cuprinse în Lista Roşie a Europei (Lazu 2006). 

Peisajul Cultural Orheiul Vechi se află la hotarul estic al 
districtului geobotanic de păduri mezofile situat pe Platoul Moldovei 
Centrale. Aceste păduri de origine Central Europeană sunt constituite din 
stejărete, situate la cele mai joase altitudini în relief - până la 200 m, 
gorunete (altitudini medii - 200-300m) şi fagete (300-430 m). Aceste 
păduri zonale sunt puternic influenţate de vegetaţia pajiştilor xerofile a 
districtului geobotanic - pajişti de stepe asiatice, care face hotar în valea 
r. Nistru. 

În partea de nord-est a Peisajului Orheiul Vechi, pe cursul de 
mijloc al Văii Morova este amplasată Pădurea Ţigancii cu suprafaţa de 
505,24 ha. Spre nord-est se află Pădurea Rotunda cu o suprafaţă de 
166,4 7 ha şi Pădurea Împuţita cu suprafaţa de 224, 12 ha, iar în partea de 
sud-vest a Peisajului este amplasată Pădurea Bacota cu o suprafaţă de 
209,75 ha (Planşa 1). 

În partea de nord-vest a Complexului Orheiul Vechi, este 
amplasată Rezervaţia peisagistică Trebujeni cu o suprafaţă totală de 450,4 
ha, aflată în Gestiunea Gospodăriei Silvice de Stat Orbei. 

Rezervaţia peisajeră este alcătuită din două componente gestionate 
de Moldsilva: trupul de pădure Trebujeni, aflat pe promontoriul 
Mihăilaşa cu o suprafaţă de 243, 1 ha şi trupul de pădure Jeloboc
Furceni, din defileul Se litra cu o suprafaţă de 207 ,3 ha. În afară de acesta 
sunt 64 ha pădure aflata la poalele promontoriului Mihăilaşa, care sunt 
gestionate de primăria Trebujeni. 

Flora din trupul de pădure Trebujeni de pe promontoriul 
Mihăilaşa este alcătuită din specii de plante din geoelementul silvic 
mezofit Central European - 107,2 ha, păduri mai uscate (termofile) cu 
suprafaţa de 68,6 ha, păduri cu vegetaţie de stâncării - 23,8 ha şi păduri 
de salcâm - 33 ha. Se mai întâlneşte vegetaţia de pajişti xerofile cu 
suprafaţa de 10,5 ha de stepă. 

Pe teritoriul braniştii Trebujeni cresc 25 specii de arbori, 12 specii 
de arbuşti, o specie de liane şi 31 de specii de plante rare. Se întâlnesc 

726 



următoarele asociaţii vegetale: pădure subaridă de stejar, pădure de 
stejar pe stâncărie, pădure subaridă de gorun pe stâncărie, pădure 
reavănă de stejar cu arţar şi carpen şi pădure artificială de pin (Certan 
2005; Certan, Cuharschi 2005; Lazu 2006). 

Din cele 31 specii de plante rare înregistrate în braniştea 
Trebujeni, 29 sunt luate sub protecţia statului; 4 specii - Paronychia 
cephalotes (Bieb.) Bess., Schiverekia podolica (Bess) Andrz., Fritillaria 
meleagroides Patrin ex Schult, Sorbus domestica L. - sunt incluse în 
Cartea Roşie a Republicii Moldova, iar două specii - Lilium martagon L. 
şi Schiverekia podolica (Bess.) Andrz. - se află în Lista Roşie a Europei. 

9. Specificul faunistic 

Fauna reprezintă un alt element prin care se profilează 

originalitatea şi unicitatea Peisajului Cultural Orheiul Vechi. 
Diversitatea hidro-geologică şi vegetală a zonei Orheiului Vechi a 

determinat dezvoltarea în spaţiul respectiv a unei faune destul de variate, 
care acoperă practic toate nişele ecologice. 

În cadrul complexului istorico-natural sunt înregistrate 144 specii 
faunistice vertebrate, inclusiv 18 specii de mamifere, 91 specii de păsări, 
9 specii de reptile, 2 specii de amfibii, 6 specii de ihtiofaună, precum şi 
un număr important de insecte şi moluşte, toate acestea fiind concentrat în 
7 ecosisteme: pădure, pajişti de stepă, lunci, stâncării, râu, agrocenoze şi 
localităţi rurale (Corcimaru, Zubkov 2006; Postolachi 2004; Postolachi, 
Ţurcanu 2001). 

Nişa ecologică forestieră este populată de 79 specii de vertebrate, 
inclusiv: 11 specii de mamifere, dintre care sunt 3 specii rare; 59 specii de 
păsări, dintre care 4 sunt specii periclitate, 4 specii sunt vulnerabile, 3 
specii sunt rare; 5 specii de reptile, inclusiv 2 specii vulnerabile, 1 specie 
rară şi 2 specii de amfibii. 

Nişa ecologică de stâncărie este populată de 36 specii de 
vertebrate, inclusiv: 9 specii de mamifere, dintre care 6 sunt specii rare; 
23 specii de păsări, dintre care 3 sunt specii pereclitate, 3 sunt specii 
vulnerabile şi 4 specii de reptile, inclusiv 2 specii vulnerabile. 

Nişa ecologică de stepă este populată de 12 specii de vertebrate, 
inclusiv: 4 specii de mamifere; 4 specii de păsări şi 4 specie de reptile, 
dintre care o specie vulnerabilă. 
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Nişa ecologică de luncă este populată de 13 specii de vertebrate, 
inclusiv 2 specii de mamifere, 8 specii de păsări, dintre care una 
vulnerabilă; 3 specii de reptile, dintre care o specie rară şi 1 specie de 
amfibii. 

Nişa ecologică agrară este populată de 29 specii de vertebrate, 
inclusiv 2 specii de mamifere; 25 specii de păsări, dintre care o specie 
vulnerabilă; 1 specie de reptile şi 1 specie amfibii. 

Nişa ecologică acvatică adăposteşte 22 specii de vertebrate, 
inclusiv 1 specie de mamifere rare; 13 specii de apă; 1 specie de reptile si 
6 specii de ihteofaună, dintre care o specie vulnerabilă. Un element 
specific al nişei ecologice acvatice îl reprezintă păsările domestice din 
satele Trebujeni, Butuceni şi Morovaia, care sunt omniprezente în apa 
Răutului. 

Nişa ecologică antropică este populată de 15 specii de vertebrate, 
inclusiv de 5 specii de mamifere, dintre care 2 sunt specii rare; 7 specii de 
păsări; 1 specie de reptile şi 1 specie de amfibii. 

Fauna din zona Orheiului Vechi cuprinde mai multe specii rare, 
ocrotite prin legea de stat a Republicii Moldova, unele dintre acestea fiind 
înscrise în Cartea Roşie a Moldovei, a ţărilor vecine (România, Ucraina), 
în Lista Roşie a Europei (IUCN), a lumii (World Red List) etc. 

Printre animalele vertebrate din zona Orheiul Vechi deosebim: 5 
specii periclitate, 1 O specii vulnerabile şi 1 O specii rare, iar printre insecte 
deosebim 8 specii periclitate, 17 specii vulnerabile. 

În Cartea Roşie a Moldovei figurează 20 de specii de vertebrate şi 
27 specii de insecte din zona Orheiului Vechi, iar în Lista Roşie a Europei 
3 specii. O specie de şerpi cunoscuţi în regiunea Orheiului Vechi (Elaphe 
longissima) figurează în cartea Roşie Mondială. Patru specii de şerpi din 
regiunea Orheiului Vechi sunt incluse în Lista Convenţiei de la Berna ca 
specii periclitate în Europa. 

În Lista Mondială a Păsărilor (Bird Live International) Crex crex 
L., Falco vespertinus L. şi Circus macrourus sunt incluse ca specii 
periclitate (Near-threatened), iar Falco naumanni Fleisch ca specie 
vulnerabilă (http:! /www .bsc-eoc.org/avibase/). 

Speciile Falco naumani şi Circus macrourus sunt incluse în lista 
speciilor de protejare globală - IUCN 2004, iar speciile Spermophilus 
suslicus Guldenstaedt, Falco naumanni Fleisch. şi Crex crex L. figurează 
în Cartea Roşie a Europei. 
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Dintre fauna din zona Orheiului Vechi, în lista cu statut de 
protejare nesatisfăcătoare în Europa (European Threatened Status - ETS 
2004) sunt incluse 13 specii de păsări, dintre care Milvus migram are 
statut „VU" (vulnerable), Ciconia nigra şi Hieraetuspenatus statut „R" 
(rare), Circus macrourus - "EN" (endangered), Aquila pomarina - „D" 
( declining), iar restul speciilor au statut - „H" ( depleted). 

Din mamifere liliacul Miotis bechsteini cu statut „VU" şi Felis 
silvestris cu statut „EN" sunt incluse în „World Red List 2000" ca specii 
cu protecţie deosebită. 

Din reptile în acelaşi registru sunt incluse Coluber jugularis ŞI 

Corone/la austriaca cu statut "EN", iar din amfibii Hi/a arborea ŞI 

Bombina bomhina cu statut „LR". 

I O. Caracteristici arheologice 

O componentă fundamentală a Peisajului Cultural Orheiul Vechi 
este latura arheologică, care imprimă obiectivului un suflu istoric 
multimilenar. 

În cadrul Peisajului Cultural Orheiul Vechi sunt atestate 
numeroase vestigii arheologice care denotă prezenţa omului în spaţiu 

începând cu perioada paleoliticului; perpetuarea istorico-culturală din 
eneolitic până la etapa actuală; interferenţa civilizaţiilor preistorice, antice 
şi medievale; dialogul istorico-cultural est-vest şi nord-sud; integrarea 
omului în cadrul mediului ambiant şi valorificarea lui în scopuri social
economice şi culturale. 

Vestigiile arheologice păstrate la suprafaţa solului (valuri de 
pământ, şanţuri adiacente, construcţii arhitecturale din piatră) sunt 
integrate organic în mediul natural din zona Orheiului Vechi formând un 
peisaj cultural veritabil. 

În limitele zonei Peisajului Cultural Orheiul Vechi la anul 2007 
erau documentate 20 situri arheologice, două dintre care reprezintă 

complexe arheologice pluristratigrafice de proporţii mari (Orheiul Vechi 
şi Butuceni), alte 13 situri pluristratigrafice (Trebujeni-Potârca, Trebujeni 
-Scoc, Trebujeni-Gura Ivancei, Trebujeni-Selitra, Trebujeni-Selitra I, 
Trebujeni-Selitra II, Trebujeni-Selitra III, Trebujeni-Fântâna Joiei, 
Trebujeni-Piscul Ciobanului, Trebujeni-Valea Ţigăncii, Trebujeni-Sat, 
Brăneşti-Cariere, Maşcăuţi-Poiana Ciucului) sunt de proporţii mai 
reduse, iar 5 situri cuprind doar câte un orizont cultural (Furceni-Cot, 
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Furceni-lvancea, Maşcăuţi-Dealul cel Mare, Trebujeni-Lutărie şi 

Morovaia) (Postică 1999a, 199b; 2003; 2005a; 2005b; 2006; 2007b; 
Nesterov 2003; Niculiţă 2004; Niculiţă, Teodor, Zanoci 2002) (Planşa nr. 2). 

În preajma Peisajului Cultural Orheiul Vechi sunt identificate încă 
6 situri arheologice, inclusiv 3 în zona tampon (Furceni, Brăneşti-Valea 
Budăi, Maşcăuţi I) şi alte 3 în preajma acestei zone (Furceni-Drumul 
Brăneşti, Brăneşti-Biserica, Brăneşti-lvancea). 

Din punct de vedre stratigrafic în zona Peisajului Cultural se 
deosebesc situri arheologice cu 1 orizont cultural (5 situri); cu 2 orizonturi 
(2 situri); cu 3 orizonturi (5 situri); cu 4 orizonturi (1 sit); cu 5 orizonturi 
(1 sit); cu 6 orizonturi (1 sit); cu 7 orizonturi (3 situri); cu 8 orizonturi (1 
sit) şi cu 14 orizonturi culturale (1 sit). 

Situl arheologic Orheiul Vechi cuprinde practic toate orizonturile 
cultural-cronologice de bază cunoscute pe teritoriul Republicii Moldova, 
de la paleolitic până la epoca modernă. În cadrul acestui sit, dat fiind 
proporţiile mari, la anumite etape concomitent au funcţionat câte două 
aşezări separate (secolele XII-X î. Hr.; secolele IV-III î. Hr., secolele V
VII, VIII-IX, X-XI). 

În cadrul celor 20 de situri din carul Peisajului Cultural sunt 
identificate 78 aşezări nefortificate care datează de la paleolitic până în 
epoca modernă, 14 cetăţi (12 - din perioada geto-dacă şi 2 - din perioada 
medievală), 2 oraşe din perioada medievală şi 7 necropole (1 - din epoca 
fierului timpuriu şi 6 din perioada medievală). În acelaşi timp, în cadrul a 
6 situri din zona tampon şi din preajma acesteia sunt identificate încă 30 
de aşezări nefortificate din diverse epoci istorice. 

Din punct de vedere cronologic siturile arheologice descoperite în 
zona Peisajului Cultural Orheiul Vechi se prezintă după cum urmează: 

I. Paleolitic 
1. Paleoliticul superior, 30-20 mii ani î. Hr. - 4 staţiuni; 
II. Neolitic 
2. Cultura Band-Liniară, mii. V î. Hr. - 1 aşezare 
II. Eneolitic 
3. Cultura Cucuteni-Tripolie, mileniile N-III î. Hr. - 3 aşezări; 
III. Epoca bronzului 
4. Epoca bronzului târziu, secolele XN-XIII î. Hr. (?) - 1 aşezare; 
IV. Epoca fierului timpuriu: 
5. Cultura Chişinău-Corlăteni, secolele XII-X î. Hr. - 3 aşezări; 
6. Cultura Saharna-Solonceni, secolele IX-VIII î. Hr. - 2 aşezări; 
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7. Cultura getică, secolele VII-V î. Hr. - 2 aşezări; 
8. Cultura geto-dacică, secolele IV-III î. Hr. - 8 cetăţi şi 1 O aşezări; 
9. Cultura Poieneşti-Lucaşeuca, secolele II-I î. Hr. - 5 aşezări, 

inclusiv 1 cetate (?) şi 1 necropolă; 
IV. Perioada antică târzie: 
10. Cultura Sântana de Mureş-Cemeahov, secolele III-IV - 8 

aşezări; 

V. Evul mediu timpuriu: 
11. Cultura medievală, secolele V -VII - 7 aşezări; 
12. Cultura medievală, secolele VIII-IX - 6 aşezări; 
13. Cultura medievală, secolele X-XI - 9 aşezări, inclusiv 1 cetate 

(?) şi 1 necropolă(?); 
14. Cultura medievală, secolele XII-XIV - 3 aşezări; 
VI. Evul mediu târziu 
15. Cultura Hoardei de Aur, secolul al XIV-iea - oraşul de tip 

oriental Şehr al Cedid, citadelă, 2 necropole, 5 aşezări rurale; 
16. Cultura medievală (Ţara Moldovei), sfărşitul secolului al XIV

lea - secolul XVI - oraşul Orheiul Vechi, citadelă, 3 necropole, 7 aşezări 
rurale; 

VII. Perioada modernă 
17. Cultura modernă, secolele XVII-XVIII - 7 aşezări. 

Un loc aparte în cadrul complexului Orheiul Vechi îl ocupă 
categoria de vestigii arheologice aflată la suprafaţa solului, sesizabile 
pentru ochiul liber, care sunt clasificate în 4 categorii de bază: 

• Vestigii ale unor (ortificatii din pământ (13 valuri cu şanţuri 
adiacente) din epoca fierului timpuriu, mileniul I î. Hr., cultura traco
geto-dacă - Butuceni, Maşcăuţi-Poiana Ciucului, Maşcăuţi-Dealul cel 
Mare; Furceni-Cot, Trebujeni-Selitra, Trebujeni-Potârca, Trebujeni
Piscul Ciobanului şi perioada medievală - secolele XV-XVI (oraşul 

medieval Orheiul Vechi); 
• Vestigii ale unor (ortificatii din lemn (1 cetăţuie de tip 

palisadă) din secolele VI-li î. Hr., cultura geto-dacică (Butuceni); 
• Vestigii ale unor (ortificatii din piatră (1 citadelă) din 

secolele XIV-XVI (oraşul Hoardei de Aur Şehr al-Cedid şi oraşul 

medieval Orheiul Vechi); 
• Vestigii ale edificiilor publice din piatră - Moschee, Caravan 

Serai, Baie de tip oriental din secolul XIV (oraşul Hoardei de Aur Şehr 
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al-Cedid), Biserică creştină şi Locuinţa din citadelă din secolul XV 
(oraşul medieval Orheiul Vechi). 

Vestigiile arheologice aflate la suprafaţa solului s-au impus plenar 
în mediul natural din zona Orheiului Vechi, formând un peisaj cultural 
inedit. 

11. Coloritul arhitecturii rupestre 

Coloritul deosibit şi unicitatea Peisajului Cultural Orheiul Vechi 
sunt determinate în mare parte de prezenţa complexelor rupestre în 
stâncile de calcar sarmaţian din preajma satelor Butuceni şi Trebujeni 
(Bâzgu 1997; Grosu, Vasilachi 1997; Ghimpu 1998; Ciocanu 1998; 2000; 
2008; Postică 1999a). 

Complexele rupestre reprezintă un exemplu clasic de conlucrare a 
omului cu natura timp de secole în şir. Omul a valorificat în scopuri 
sacrale sau de apărare grote şi peşteri carstice - opere ale naturii create 
timp de milenii, a dezvoltat aceste complexe prin extindere, a creat 
încăperi rupestre noi pe care le-a adâncit în masivul de calcar sarmaţian. 

Complexele rupestre concordă perfect cu alte tipuri de 
monumente, inclusiv arheologice şi arhitecturale, dar şi cu mediul 
ambiant din cadrul Peisajului, formând o unitate organică de elemente 
culturale şi naturale, care oferă un tablou unic şi inedit al activităţilor 

culturale de milenii ale omului şi interacţiunii sale cu natura. 
Apariţia complexelor rupestre în regiunea dată, a fost favorizată de 

caracterul calcarelor, care permite o prelucrare relativ uşoară a acestora, 
fapt ce a şi condiţionat construcţia intensă de peşteri de locuit. 

În total, în zona dată sunt cunoscute circa 350 complexe rupestre, 
dintre care în jur de 100 reprezintă încăperi săpate de mâna omului în 
scopul creării de locaşuri pentru călugări sihastri creştini, iar circa 250 
sunt grote carstice formate de procesele naturale, unele dintre acestea 
fiind folosite de către om în scopuri de adăpost sau de apărare. 

Complexele rupestre monahale creştine din zona Orheiului Vechi, 
sunt datate pe baza unor inscripţii rupestre în perioada secolelor XVII
XIX. În acelaşi timp, ţinând de contextul arheologic general, cronologia 
lărgită este stabilită în perioada secolelor XIV-XIX. 

Complexele rupestre se concentrează pe suprafaţa a doi versanţi: 
versantul de nord al promontoriului Butuceni din stânga Răutului şi 
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versantul de nord al terasei Maşcăuţi din dreapta Răutului, aflat vis-a-vis 
de promontoriul Butuceni. 

În afară de acestea, complexe rupestre izolate, se întâlnesc şi în 
alte locuri: în dreapta Răutului - versantul de nord al promontoriului 
Mihăilaşa, versantul de nord al promontoriului Peştera (regiunea citadelei 
medievale), versantul de sud al promontoriului Peştera (vis-a-vis de 
corpul Direcţiei Complexului Orheiul Vechi); în stânga Răutului -
versantul de nord al promontoriului Trebujeni. 

Pe suprafaţa versantului Butuceni sunt amplasate 4 grupuri de 
complexe rupestre de bază: Complexul rupestru Butuceni - circa 255 
încăperi, inclusiv 72 încăperi artificiale şi 183 grote carstice; Complexul 
rupestru Mănăstirea pârcălabului Bos ie - 1 O încăperi artificiale; 
Complexul rupestru „ Cariera Trebujeni" - 25 încăperi, precum şi un şir 
de complexe rupestre izolate - 10-15 grote. 

Pe suprafaţa versantului Maşcăuţi sunt amplasate 2 grupuri de 
complexe rupestre de bază: Complexul rupestru Schitul pârcălabului 
Albu-Maşcăuţii - 20 încăperi; Complexul rupestru Schitul Peşterile 

Ciucului - 29 încăperi, la care se alătură câteva complexe rupestre izolate 
- 8-1 O încăperi, inclusiv un paraclis. 

Complexul rupestru Butuceni 
Complexul rupestru Butuceni este amplasat în sectoarele nr. 14-16 

ale versantului cu acelaşi nume, pe o suprafaţă cu lungimea de circa 460 
m. Este alcătuit dintr-un sistem de grote foste încăperi ale călugărilor
sihastri şi un centru monahal, ultimul fiind cunoscut sub denumirea 
Schitul Peştera. 

Suprafaţa promontoriului în sectoarele nominalizate este înclinată 
de la est spre vest, având o înălţime de circa 50,0-55,0 m de asupra 
oglinzii apei Răutului. Partea inferioară a versantului, pe o înălţime de 
circa 30,0-35,0 m este accesibilă, iar partea superioară pe o un segment cu 
înălţimea de circa 15,0-20,0 m este inaccesibilă, dat fiind verticalitatea 
stâncii. 

Versantul este alcătuit din multiple şiruri orizontale de calcar 
sarmaţian, despărţite de straturi exocarstice cu o grosime de la 2-3 cm 
până la 1,0-1,5 m, care graţie calităţilor slabe ale calcarelor, sub influenţa 
factorilor naturali sau umani, au condus la formarea multiplelor goluri
grote, folosite în trecut în scopul amenajării unor locaşuri de cult, chilii 
monahale şi biserici. 
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În partea inferioară a promontoriului, pe o înălţime de până la 
20,0-30,0 m mai sus de apa Răutului, straturile exocarstice sunt astupate 
de sol de deluviu şi prăbuşiri de calcar de la grotele din nivelurile 
superioare. Straturile exocarstice se observă începând cu cota 17,0-20,0 m 
de la nivelul apei Răutului, sau 25-33 m mai jos de nivelul superior al 
promontoriului. Analiza morfologică a versantului, în baza metodei 
panoramice computerizate, a permis evidenţierea în sectorul ocupat de 
Complexul rupestru Butuceni a 25 orizonturi-niveluri exocarstice, care 
ocupă 2/3 din înălţimea versantului, aflată în partea ei superioară. 

Orizontul exocarstic marcat cu nr.' 1 se află cu circa 20,0 m mai sus de 
nivelul apei Răutului, iar ultimul nivel, marcat cu nr. 24, documentat în 
partea de răsărit a complexului rupestru Butuceni, se află cu circa 2,0 m 
mai jos de suprafaţa contemporană a promontoriului, sau cu circa 48,0 m 
mai sus de nivelul apei Răutului. 

În spaţiul ocupat de Complexul rupestru Butuceni, sunt 
înregistrate 72 complexe rupestre lucrate de mâna omului şi 63 grote 
naturale dintre cele din urmă 9 purtând urme de activităţi umane. La cele 
menţionate se adaugă cel puţin 120 goluri carstice (grote naturale) 
neînregistrate, din partea centrală şi de răsărit a complexului, astfel, că 
numărul total de grote carstice se ridică în jurul la 185-200 unităţi. 

Majoritatea absolută a acestora se află în partea inferioară a versantului. 
Astfel, jumătate din numărul grotelor naturale înregistrate (31 din 
numărul total sau 49 %) se află în orizonturile exocarstice nr. 1-11, altele 
- 27 (43 %) se află în orizonturile de la mijlocul versantului (nr. 12-16) şi 
doar 5 grote (8 %) se află în niveluri exocarstice superioare (nr. 17-21). 

Printre obiectivele rupestre, cu funcţie sau destinaţie locativă sau 
de cult (73 în total) din cadrul complexului Butuceni se deosebesc 
construcţii alcătuite dintr-o singură încăpere - 50 (68,5 %), din 2 încăperi 
- 5 (6,8 %), din 3 încăperi - 2 (2,7 %), din 4 încăperi - 1 (1,4 %), din 5 
încăperi -4 (6,8 %), din 6 încăperi - 3 (4,1 %), din şapte încăperi - 1 (1,4 
%), din 10 încăperi - 2 (2,7 %), din 12 încăperi - 1 (1,4 %) şi din 14 
încăperi - 1 (1,4 %). 

Construcţiile rupestre cu mai multe încăperi (de la 2 până la 14) în 
număr de 23 sau 35,9 % din numărul total de 73, sunt plasate de regulă în 
trei orizonturi exocarstice superioare (nr. 16-18) - 17 complexe (73,9 %), 
mai rar se întâlnesc în orizonturile exocarstice nr. 12-15 - 6 complexe 
(26, 1 %) şi lipsesc completamente în orizonturile inferioare. 
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Din punct de vedere spaţial grotele artificiale din cadrul 
complexului Butuceni se grupează în 12 sectoare, marcate de la est spre 
vest, după cum urmează: nr. I - 6 complexe rupestre, II - 6, III - 5, IV -
6, V - 5, VI - 9, VII - 9, VIII - 2, IX - 2, X - 1, XI - 16 şi XII - 6. Cel 
mai numeros este grupul nr. XI, din cadrul căruia face parte biserica 
schitului Peştera care a funcţionat în secolele XVI/XVII - mijlocul 
secolului XX. 

Printre obiectivele rupestre ale complexului Butuceni se 
evidenţiază o biserică monumentală (nr. 44), denumită Peştera, plasată la 
nivelul orizontului exocarstic nr. 14, în prezent funcţională şi alte două 
bisericuţe de dimensiuni mai mici (nr. 6 şi nr. 19) plaste la nivelul 
orizontului nr. 16, evidenţiate în urma analizei elementelor arhitecturale. 

Schitul Peştera este amplasat la mijlocul versantei, la o înălţime de 
circa 40 m mai sus de apa râului. Este alcătuit din două unităţi: Biserică şi 
Corp de chilii monahale. Dimensiunile generale ale complexului sunt de 
circa 25,0x8,0-12,0 m. Deasupra complexului bisericesc, pe suprafaţa 
promontoriului Butuceni este instalată o cruce din piatră (secolele XVII
XVIII) şi amenajată o Clopotniţă (1822). 

Biserica a fost construită prin refolosirea unor încăperi mai vechi, 
ale căror urme se profilează foarte bine pe suprafaţa pereţilor. Este 
amenajată de-a lungul versantului, fiind compusă din Altar, Naos, 
Pronaos şi Gang de acces. Biserica este orientată pe axa vest-est cu o 
deviere de 20 grade spre sud. Lungimea Bisericii este de 14, 7 m, iar 
lăţimea de 4,0 în Naos şi 8,0 m în Pronoas, înălţimea de 2,6-3,5 m. 

Complexul de chilii se află la vest de Biserică, cu circa 0,60-0, 70 
m mai sus, fiind legat de aceasta printr-un coridor special. Chiliile sunt 
amplasate radiar, deschise spre centru obţinând lumina necesară din 
exterior. 

Schitul a funcţionat în mai multe etape, care se încadrează în 
secolele XV/XVI- începutul secolului al XIX-lea (1816). Din 1822 
Biserica Peştera a funcţionat în calitate de Biserică parohială a satului 
Butuceni, cu această ocazie fiind construit în anul 1820 un gang de acces 
dinspre sat. Din 1904 Biserica Peştera funcţiona doar în timpul marilor 
sărbători (Paşti şi Crăciun). În anul 1946 Biserica Peştera este închisă, iar 
în anul 1996 este preluată de către o comunitate monahală ortodoxă, care 
o foloseşte în prezent. 
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Complexul rupestru Mănăstirea pârcălabului Bosie 
Complexul rupestru Mănăstirea pârcălabului Bosie este amplasat 

la circa 1,5 km spre est de Schitul Peştera, între-un loc mai puţin 

accesibil. 
Reprezintă un complex relativ arhaic, compus dintr-o biserică 

rupestră şi 9 chilii monahale, toate fiind în acelaşi orizont exocarstic, cu 
circa 25,0 m mai sus de nivelul apei râului. 

Complexul se remarcă prin inscripţiile medievale lapidare, scrise 
cu grafie chirilică în limbile slavonă şi română, acestea fiind inscripţii 
unice de acest gen păstrate în Republica Moldova (Ciocanu 1998; 2000). 

În baza inscripţiilor, complexul monastic este datat cu secolul 
XVII, ce-a mai veche fiind data de 16 februarie 1656. În acelaşi timp, 
ţinând cont de faptul, că sub textele respective există urme de inscripţii 
mai vechi, se poate susţine, că respectivul locaş funcţiona cel puţin din 
secolul XVI. 

Complexul rupestru Schitul pârcălabului Albu-Maşcăuţii 
Este amplasat la mijlocul versantului Maşcăuţi, în locul Chilior, de 

pe malul din dreapta râului Răut, în locul intersecţiei cu Defileul Răposu, 
în axa bisericii satului Butuceni. 

Complexul păstrează circa douăzeci de încăperi rupestre situate în 
cinci niveluri, parte dintre acestea fiind legate între ele prin deschideri 
special amenajate. Starea actuală a componentelor schitului sugerează 
distrugerea în timp a mai multor încăperi şi acoperirea intrărilor în altele 
de fragmentele de roci şi pământ căzute de pe versante. 

Complexul rupestru Schitul Peşterile Ciucului 
Este amplasat în partea superioară a versantului Maşcăuţi 

(înălţimea 60-80 m) din dreapta râului Răut, vis-a-vis de marginea de sud
vest a satului Butuceni. 

Complexul păstrează 29 de grote şi galerii carstice dispuse în cinci 
nivele, în mare parte distruse de procesele tectonice. Pe pereţii unor 
încăperi sunt prezenţe diverse semne rupestre, iar pe podea este sesizat 
strat arheologic cu ceramică din secolele XIV-XVIII. 

Complexul rupestru Trebujeni-Cariera 
Este amplasat la capătul de nord-est a versantului Butuceni, la 

circa 0,5 km spre est de satul Trebujeni. 
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Reprezintă o carieră rupestră, formată în rezultatul experimentării 
în anii 60 ai secolului XX a unor utilaje noi, în scopul extragerii 
industriale a pietrei de calcar. 

Complexul include circa 25 de încăperi dispuse pe acelaşi nivel 
exocarstic, cu circa 20 m mai sus de apa Răutului. 

Complexe rupestre izolate 
În zona Orheiului Vechi, pot fi întâlnite sporadic, complexe 

rupestre izolate, care reprezintă de obicei goluri carstice, mai rar 
complexe monastice din perioada medievală. 

Într-un caz unic, în zona Orheiului Vechi este documentat un 
complex rupestru din care s-a păstrat o statuie antropomorfă megalitică, 
ruptă şi prăbuşită pe versantul de nord al promontoriului Peştera, datată în 
perioada secolului al XIV-iea. 

12. Coloritul arhitecturii vernaculare 

Un element indispensabil al Peisajului Cultural Orheiul Vechi îl 
reprezentă arhitectura vemaculară din satele Trebujeni, Butuceni şi 

Morovaia, care graţie originalităţii şi coloritului său deosebit oferă 

complexului dat un specific cultural aparte, care în îmbinare cu alte 
elemente istorico-naturale formează un ansamblu de valori de patrimoniu 
irepetabile de interes general uman. 

În forma actuală, arhitectura vemaculară de la Orheiului Vechi s-a 
format în secolele XVII-XVIII şi a ajuns la apogeu către mijlocul 
secolului XX. Prin esenţa sa, arhitectura vemaculară din piatră din zona 
respectivă reprezintă din punct de vedere planimetric şi volumetric 
aceleaşi elemente cheie ca si arhitectura tradiţională vemaculară din zona 
Codrului, tradiţional considerată o arhitectură a lemnului, în arhitectura 
din zona Răutului lemnul fiind un element arhitectural auxiliar din 
punctul de vedere al caracteristicii şi originalităţii (Bâzgu, Ursu 2005; 
Bâzgu 2007; Nesterov 2007). 

Apariţia arhitecturii din piatră în zona Orheiului Vechi se leagă de 
prezenţa în spaţiul respectiv a uriaşelor depozite de calcar sarmaţian, 
piatra posedând calităţi deosebite: aspect estetic frumos (culoare alba sau 
gălbuie de diferite nuanţe şi structură poroasă), calităţi fizice performante 
(durabilă în timp, conservă căldură şi răcoarea), uşor de prelucrat (moale 
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cu posibilităţi mari pentru ornamentare), greutate specifică mică (uşoară 
la transport şi prelucrare). 

Această piatră se extrăgea din carierele locale prin metode 
manuale cu folosirea ferestraielor mari din oţel călit, lungi de peste 1,80-
2,00 m. De obicei, blocul tăiat din masivul stâncii şi care avea în jur de 
2,00x l ,80x0,60/0,90 m era prelucrat datorita greutăţii sale mari (2,5-4,0 t) 
practic în acelaşi loc din interiorul carierii. În cariere meşterii executau 
toate operaţiile până la finisarea totală a pieselor de arhitectură (coloane, 
capiteluri, parapete, stâlpi etc.), care ulterior erau asamblate la locul de 
destinaţie, de obicei de chiar meşterul ce a executat în carieră elementele 
constitutive de decor arhitectural. 

Arhitectura din piatra se conformează caracterului accidentat al 
reliefului din zona Orheiului Vechi, înscriindu-se perfect în peisajul 
respectiv. 

Arhitectura vemaculară din zona Orheiului Vechi reprezintă 
expresia gospodăriei tradiţionale ţărăneşti constituită în forma actuală 

timp de mai multe secole. 
Din punct de vedere tipologic, arhitectura vemaculară cuprinde: 

case de locuit, anexe si amenajări gospodăreşti, toate acestea împreună 
reprezentând ansambluri unitare cunoscute drept gospodării tradiţionale 
ţărăneşti. 

Elementul definitoriu al gospodăriei tradiţionale ţărăneşti din zona 
îl reprezintă zidul din piatră de împrejmuire a curţilor, prezent de-a lungul 
uliţelor şi ulicioarelor din satele acestea. Varietatea modului de clădire a 
gardurilor, conjugată varietăţii decorului arhitectural al stâlpilor de piatră 
al porţilor, aminteşte caracterul rupestru al peisajului din zonă, 

conferindu-i expresivitate şi dimensiuni impresionate. 
Zidul gospodăriei delimitează, simbolic „universul ţăranului" de 

restul lumii. Construit din piatră spartă sau cioplită, cele mai vechi 
amenajate fără liant, iar cele mai noi cu liant din pământ sau lut, 
actualmente cu liant din ciment. Ultima inovaţie constă în placarea 
zidurilor cu lespezi din piatră poroasă pe mortar de ciment, procedeu 
apărut sub influenţa modelor orăşeneşti. 

Zidul din piatră se încheie cu poarta gospodăriei, care reprezintă 
locul de legătură dintre „lumea interioară" a ţăranului cu „lumea 
exterioară" - cea a satului. Porţile conferă o notă specifică zonei Orheiul 
Vechi, dat fiind că prin varietate::'. motivelor decorative arhitecturale ale 
stâlpilor de piatră, s-au păstrat elemente arhaice cu simboluri astrale sau 
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cu figuri geometrice. Un exemplu remarcabil este ornamentul alcătuit din 
arcada cerului, rozetele stelare şi discul solar cu razele coborâte pe rombul 
fertilităţii. Stâlpii de poartă din piatră sunt masivi, prismatici, cu laturile 
acoperite cu vopsea de culoare albastră. Vârfurile lor sunt dominate de 
compoziţii sculptate, dintre care celebrul motiv al florei de piatră. 

Complexul gospodăriei tradiţionale rurale cuprinde: casa de locuit, 
beciul, căsoaia, poiata, grajdul, coteţul pentru păsări, lozniţa, râşniţa şi 
construcţii specifice numai acestei zone - başca. Casa de locuit este 
elementul principal al gospodăriei ţărăneşti. Sunt edificate din piatră 

spartă, au suprafaţa pereţilor tencuită cu lut şi vopsită cu var. Colţurile 
exterioare ale casei sunt clădite din blocuri mari fasonate de piatră, ceea 
ce asigura o stabilitate antiseismică mai mare. 

Elementul arhitectural şi ornamental original de importanţă 

deosebită al casei de locuit este prispa cu coloane de piatră. Coloanele din 
piatră în calitate de element arhitectural distinct au apărut în zona 
Orheiului Vechi în secolele XVII-XIX, când au înlocuit stâlpii din lemn. 
În zona Orheiului, s-a cristalizat tradiţia stâlpilor sculptaţi din piatră în 
forma de torsadă (funie răsucită pe verticală), fie fus octogonal. 

Un rol decisiv în formarea arhitecturii vernaculare l-au avut satele 
Morovaia, Brăneşti şi Furceni, care au reprezentat un epicentru de iradiere 
a meşteşugului popular de prelucrare artistică a pietrei. Aici au activat 
până în anii 60-70 ai secolului XX meşteri de mare renume, care şi-au 
exportat piesele de arhitectură în localităţi aflate la distanţa de peste 80-90 km. 

13. Particularităţile habitatului tradiţional rural 

Originalitatea Peisajului Cultural Orheiul Vechi este dictată în 
mare parte de prezenţa în acest cadru a localităţilor rurale Trebujeni, 
Butuceni şi Morovaia. Păstrând un habitat tradiţional bine conservat, 
aceste localităţi se înscriu perfect în mediul natural şi istorico-arheologic 
din zonă, conferind peisajului o dimensiune specifică şi o faţetă culturală 
multicoloră. 

Satele Trebujeni, Butuceni şi Morovaia sunt atestate în 
documentele scrise de circa 400 de ani, acestea fiind moştenitoare şi 

urmaşe a localităţilor medievale din jurul Orheiului Vechi (Ciocanu 
2008). 

Dintre cele trei localităţi, cel mai mare şi totodată cel mai vechi 
este centru comunal - satul Trebujeni, a cărui prima atestare documentă 
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datează din 1 O mai 1574. Satul Trebujeni este amplasat pe promontoriul 
Trebujeni, ocupând versantul de stânga al râului Răut de la nord-vest spre 
sud-est pe o lungime de 2,5 km şi lăţimea de 0,2-0,6 km. 

Al doilea ca mărime şi număr de populaţie este satul Butuceni, a 
cărui primă menţiune documentară datează din anul 1616. Satul Butuceni 
la distanţa de 2,0 km spre sud de s. Trebujeni. Este amplasat pe versantul 
de sud al promontoriului cu acelaşi nume, în stânga Răutului, fiind 
orientat de la nord-vest spre sud-est pe o lungime de 1,90 km şi lăţimea de 
0,20-0,25 km. 

Cel mai mic este satul Morovaia, denumire provenită de la 
toponimul Morova atestat prima dată în documentele scrise la 1616. Se 
află la distanţa de 0,5 km spre est de la satul Butuceni pe versantul sudic 
al aceluiaşi promontoriu. Este orientat de la nord-vest spre sud-est pe 
lungimea de 0,9 km şi lăţimea de 0,20-0,25 km. 

Interesul faţă de Orheiul Vechi a început să se manifeste din partea 
oamenilor de cultură şi ştiinţă cu circa un secol în urmă. Cu toate acestea, 
populaţia locală a privit pasiv la aceste acţiuni, urmărind de la distanţă 
fără a se implica în soarta monumentelor arheologice şi naturale, mai ales 
că la acel moment nu mai păstra în amintire istoria locului, numit Orheiul 
Vechi. 

Locuitorii acestor sate au început a se manifesta ca deţinători ai 
acestui patrimoniu cultural şi natural doar în ultimii ani, de când unele 
organisme _internaţionale şi unele ONG-uri au început să promoveze 
proiecte educaţionale, culturale, ecologice şi turistice, cu implicare activă 
a factorului local, fapt ce a condus la schimbări în mare măsură a 
atitudinii localnicilor faţă de monumentele istorico-naturale. 

14. Specificul gospodăririi agricole 

Peisajul Cultural Orheiul Vechi se remarcă şi prin specificul de 
gospodărire tradiţională a teritoriului, axată pe agricultură şi diverse 
îndeletniciri auxiliare. 

Agricultura din zona dată în proporţie de circa 75 % este 
desfăşurată conform tehnologiilor tradiţionale, în cadrul loturilor 
individuale de pământ ale ţăranilor, distribuite în două categorii: de lângă 
casa de locuit din sat (12-40 ari) şi din câmp (în medie 0,5-1,5 ha). 

740 



Pământul arabil din comuna Trebujeni, în urma reformei agrare 
din anul 1991, a fost împărţit în 3000 parcele care au fost repartizate în 
proprietatea privată a 1170 gospodării ţărăneşti. 

Cultivarea pământului se face în mod individul, de către fiecare 
familie de ţărani, cu forţe proprii, prin folosirea procedeelor tradiţionale 
manuale, excepţie făcând doar unele procedee cum ar fi de exemplu aratul 
câmpurilor, realizat pe cale mecanică cu tractorul sau cu plugul tras de 
animale de tracţiune. 

În comuna Trebujeni activează, de asemenea, o Asociaţie Agricolă 
Ţărănească formată din 14 gospodării şi o Gospodăria agricolă industrială 
de viţă de vie, care promovează tehnologii modeme în cultivarea 
pământului. 

Activitatea agricolă a ţăranilor se axează pe cultivarea cerealelor, 
în special a grâului şi porumbului, mai puţin a florii soarelui şi orzului. O 
pondere importantă în gospodăria ţărănească, în special din cadrul 
gospodăriilor din satele Trebujeni, Butuceni şi Morovaia (50-70 % din 
suprafaţa agricolă) o ocupă cultivarea viţei de vie tradiţionale 

moldoveneşti şi a pomilor fructiferi. 
Dintre activităţile specifice de prelucrare a materiei prime agricole 

se remarcă procesul de producere şi depozitare a vinului tradiţional 

moldovenesc (în medie câte 500-1 OOO litri de vin la o gospodărie). 
O componentă importantă a gospodăriei tradiţionale ţărăneşti din 

zona Orheiului Vechi o constituie creşterea vitelor (bovine, ovicaprine, 
porcine, cabaline) şi a păsărilor. 

Dintre alte ocupaţii tradiţionale caracteristice pentru zona 
Orheiului Vechi se remarcă pescuitul peştelui şi a racilor în râul Răut, 
prepararea de plante sălbatice în scopuri alimentare şi medicinale, precum 
şi diversele meşteşuguri casnice (ţesutul, împletitul, construcţia etc.). 

În rând cu ocupaţiile agricole, în zona tampon a Peisajului Orheiul 
Vechi (regiunea satelor Brăneşti şi Maşcăuţi) de mai bine de 50 de ani se 
practică mineritul - extragerea industrială a pietrei de calcar de sub 
pământ -, fapt ce a condus la formarea la o adâncime de 40-80 metri sub 
nivelul actual al solului· a unor galerii subterane cu o lungime totală de 
circa 20 de km. 

În subteranele nominalizate este amenajată o fabrică prestigioasă 
de produs vin (S.A. Pivniţele Brăneşti), alte unităţi de producere, precum 
şi săli de degustare a vinului şi de agrement. 
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15. Specificul etnografic 

Vitalitatea Peisajului Cultural Orheiul Vechi este determinată în 
mare măsură şi de caracterul culturii tradiţionale promovate de populaţia 
din satele Trebujnei, Butuceni şi Morovaia. 

Cultura tradiţională din zona respectivă comportă un specific 
etnografic vizibil, cu trăsături originale bine definite, care concordă 
perfect cu mediul istorico-arheologic milenar şi cadrul arhaic natural al 
Peisajului Orheiul Vechi, oferind un produs cultural deosebit, a cărui 
importanţa depăşeşte cu mult limitele Republicii Moldova (Buzilă 2006). 

Din punct de vedre etnografic, cultura tradiţională din zona 
Orheiului Vechi se remarcă printr-un colorit special, care poate fi definit 
drept „ Coloritul Orhei ", acesta fiind propriu şi satelor din preajma 
Peisajului (Brăneşti, Păhărniceni, Furceni, Măşcăuţi). · 

Specificul etnografic al Peisajului Orheiului Vechi este 
caracterizat de principalele componente ale culturii tradiţionale, inclusiv: 

• constituirea unor localităţi perfect articulate, ca 
configuraţie, mărime şi intensitate a gospodăriilor, particularităţilor 

geografice ale locului. 
• înscrierea habitatului tradiţional forme proprii acestor 

locuri cu dominarea construcţiilor din piatră, a caselor, zidurilor, stâlpilor 
de case şi de porţi, fântânilor etc; 

• păstrarea unor tehnici şi forme arhaice de construcţie: 

zidării din piatră fără liant, locuinţe adâncite în stâncă sau în pământ; 
• consenJarea formelor şi complexului arhitectural 

tradiţional: gospodării cu amenajări tradiţionale alcătuite din casă, 

„başcă", beci, cuptor de vară, râşniţă, gard de piatră, poartă cu stâlpi de 
piatră etc.; case ţărăneşti compartimentate în mod tradiţional: cămară, 
tindă, casă mare; 

• îmbinare armonioasă a formelor de arhitectură tradiţională cu 
forme ornamentale arhaice, proprii faţadelor caselor, stâlpilor, prispelor 
şi stâlpilor de la porţi, multe dintre acestea fiind create de către meşterii 
locali în baza formelor construcţiilor de lemn ale casei populare din partea 
centrală a Moldovei, unele dintre ele fiind regăsite pe obiectele 
arheologice descoperite în timpul investigaţilor în zona dată cum ar fi 
simbolurile solare, cosmogonice, ale fertilităţii etc.; 

• culoarea specifică a caselor tradiţionale şi a stâlpilor de porţi, 
care denotă o cromatică deosebită - un albastru pronunţat, dar cu nuanţe 
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deschise, care se îmbină perfect cu culorile cerului, bine profilat în 
regiunea de defileu a zonei Orheiului Vechi şi care poate fi definit drept 
un „ albastru de Orhei" - un rezultat al îmbinării fenomenului natural cu 
cel al civilizaţiei. Paralel sunt prezente şi alte culori: verde, bleu, alb, 
combinări de albastru cu cafeniu şi verde; 

•forme, motive ornamentale şi culorile covoarelor tradiţionale, 
care împodobesc casele tradiţionale ţărăneşti; 

• modalităţi specifice de împodobire a caselor tradiţionale 

ţărăneşti, în special a încăperii cu sensuri simbolice - „Casa Mare"; 
• obiceiuri tradiţionale de nuntă, petreceri, înmormântări etc.; 
• păstrarea folclorului muzical autentic şi a dansului popular, 

promovat atât de către oameni în vârstă, cât şi de către copii de la şcoala 
din localitate; 

• cultura culinară a bucătăriei populare, care a conservat forme 
specifice de bucate tradiţionale (pâine şi colaci de cult şi de sărbători 

regionale tradiţionale, plăcinte împletite, ciorba etc.); 
• unelte arhaice gospodăreşti şi dispozitive de transport 

tradiţional, folosite de către ţăranii din zonă: plugul, căruţa, sania etc.; 
• piese de cultură materială tradiţională din zonă, colectate şi 

păstrate în fondurile complexului Orheiul Vechi; 
Mărturiile de cultură tradiţională descoperite la Orheiul Vechi sunt 

foarte elocvente în urmărirea continuităţii culturale şi menţinerea 

condensării culturale tradiţionale în acest spaţiu. 
Dovezile etnografice sunt în consens cu nivelul înalt valoric al 

monumentelor istorice şi naturale, cu valorile culinare, muzical-folclorice 
şi coregrafice ale populaţiei băştinaşe. 

Marea diversitate a formelor culturale tradiţionale atestate în 
spaţiul Orheiului Vechi încă funcţionale se datorează relativei izolări a 
zonei respective de centrele urbane contemporane, dar şi unei întârzieri în 
dezvoltarea acestor locuri faţă de alte zone sau localităţi din Moldova. 

Specificul expresiv al locurilor a marcat caracterul, psihologia şi 
comportamentul localnicilor. Locuitorii şi-au adaptat mereu locuinţele, 
gospodăriile, satele observând cum se scurg vertiginos la vale de pe 
dealurile abrupte apele provenite din ploile torenţiale sau zăpezi, sau cum 
şerpuieşte albia Răutului între cele două dealuri paralele, pentru a prinde 
un lot de pământ la şes pentru semănături. 

Locuitorii satelor au păstrat spiritul comunitar destul de puternic. 
El se resimte cotidian, când oamenii se ajută la muncă, dar cel mai mult la 
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sărbători, în timpul desfăşurării obiceiurilor, când membrii diferitor 
familii se întâlnesc şi comunică. 

La armonizarea vieţii sociale, întreţinerea spiritului comunitar 
activ şi a diversităţii culturale contribuie meşteşugurile artistice 
tradiţionale, obiceiurile şi sărbătorile practicate de către locuitorii din 
zona Peisajul Cultural Orheiul Vechi. 

16. Sacralitatea peisajului 

Pe parcursul istoriei specificul geologic miraculos din zona 
Orheiului Vechi a generat formarea în acest teritoriu a unui spaţiu sacral, 
care s-a perpetuat timp de milenii în şir, menţinând forme şi tradiţii 

intangibile până la etapa actuală. 
Sacralitatea spaţiului de la Orheiul Vechi a fost determinată de 

caracterul misterios al defileului râului Răut, de aspectul rupestru 
pronunţat al zone date, de formele specifice ale canionului; stâncilor şi 
promontorii lor. 

În legătură cu spaţiul sacral al Peisajului Orheiul Vechi se află 
sanctuarul-calendar circular al geto-dacilor din secolele IV-III î. Hr. 
identificat pe cale arheologică pe suprafaţa promontoriului Butuceni. 

De spaţiul sacral al Peisajului Orheiul Vechi se leagă multiplele 
complexe rupestre păstrate în stâncile de calcar ale defileului râului Răut 
în preajma satelor Butuceni şi Trebujeni. 

Complexe rupestre nominalizate reprezintă construcţii veritabile 
sacrale de rit creştin ortodox, care au funcţionat cu certitudine cel puţin pe 
parcursul evului mediu şi în epoca modernă. 

În zona Orheiului Vechi în secolele XVII-XVIII au funcţionat 
mănăstiri şi schituri monahale, dintre care din punct de vedre arheologic 
se remarcă Mănăstirea pârcălabului Bosie, Schitul Peştera, Schitul 
Pârcălabului Albu-Maşcăuţi, Schitul Peşterile Ciucului, precum o 
mulţime de chilii rupestre (peşteri) ale călugărilor sihaştri. 

De spaţiul sacral al peisajului se leagă, de asemenea, apariţia în 
zona Orheiului Vechi a arhitecturii tradiţionale vernaculare cu elemente 
ornamentale de cult, inclusiv cu motive astrale şi mistice. 

Începând cu anul 1996, după o perioadă 50 de ani de ateism 
militant, la Orheiul Vechi este reluată viaţa creştină, fiind valorificat în 
acest context şi schitului rupestru Peştera. 
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În prezent în zona Orheiului Vechi funcţionează două instituţii 
ecleziastice. În satul Butuceni îşi are sediul Mănăstirea Peştera, care 
gestionează două biserici: Biserica rupestră Naşterea Maicii Domnului 
amenajată în interiorul unei peşteri artificiale din secolele XVII-XX şi 

Biserica de zid Naşterea Maicii Domnului de pe promontoriul Butuceni 
construită în anul 1904. 

A doua instituţie ecleziastică funcţională se află în satul Trebujeni, 
având drept centru de cult Biserica de zid Acoperământul Maicii 
Domnului construită în anul 1844. 

Prezenţa în cadrul sitului Orheiul Vechi a comunităţii laice 
creştine ortodoxe şi a comunităţii monahale de acelaşi rit, ultima fiind 
strâns ataşată mediului rupestru, reprezintă dovezi vii de continuitate 
spirituală în zonă şi de valorificare sacrală a peisajului respectiv 

17. Creativitatea Peisajului 

Timp de peste 50 de ani, complexul Orheiul Vechi, graţie 

calităţilor deosebite ale peisajului, s-a bucurat de o atenţie sporită din 
partea oamenilor de cultură: artişti plastici, producători de filme artistice 
şi documentare, scriitori şi poeţi, a oamenilor de ştiinţă etc. 

Peisajul Orheiului Vechi, de decenii în şir, oferă oamenilor din 
sfera artelor frumoase inspiraţie, motive şi idei originale . 

În zona Orheiului Vechi, sub impresia peisajului local, timp de 
decenii, au creat opere de artă pictori cu renume mondial: Mihai Grecu, 
Igor Vieru, Andrei Sârbu, Gleb Sainciuc, Valentina Rusu-Ciobanu, 
Eleonora Romanescu, Andrei Mudrea, Iurie Platon etc. 

În cadrul Peisajului Cultural Orheiul Vechi au fost produse filme 
artistice şi documentare de mare valoare de către studiourile Moldova
Film, Mosfilm etc. 

La Orheiul Vechi au fost turnate capodoperele cinematografului 
sovietic şi moldovenesc: Insula vulturilor (Mihail Israilev, Marina Roşali, 
1961), Armaghedon (Mihail Israilev, 1962), Gustul pâini (Valeriu Gagiu, 
1966), Se caută un paznic (Gheorghe Vodă, 1967), Poienele Roşii (1966) 
şi Lăutarii (1971) (Emil Loteanu), Podurile (Vasile Pascaru, 1973), 
Calul, Puşca şi Nevasta (Vlad Ioviţă, 1975), Tunul de lemn (Vasile 
Brescanu, 1986), Dănilă Prepeleac (Tudor Tătaru, 1996) etc. 
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La Orheiul Vechi au fost turnate mai multe tihne documentare: 
Orheiul Vechi (1993), O scrisoare pe Internet (Ion Chistruga, 2003), 
Alexandru cel Bun (Ion Chistruga, 2006) etc. 

Peisajul Orheiului Vechi inspiră pe scriitori şi poeţi la elaborări 
artistice (Nicolae Dabija, Mihai Garaz, Tudor Gheorghe etc.). 

18. Încheiere 

În conformitate cu stipulările "Operational Guidelines for the 
lmplementation of the World Heritage Convention-Annex 3- Points 6-9", 
situl Orheiul Vechi este definit ,f!..eisaj Cultura/''. interpretat drept "operă 
formată de natură şi om ". 

În calitate de Peisaj Cultural Orheiul Vechi reprezintă o îmbinare 
perfectă de elemente naturale şi antropice, care ilustrează o evoluţie 

continuă a societăţii şi aşezărilor umane pe parcursul mai multor milenii, 
sub influenţa permanentă şi în strânsă legătură cu mediul geografic, 
relaţiile sociale, economice şi culturale de ordin intern şi extern. 

Potrivit stipulărilor "Operational Guidelines - Annex 3- Point 
10,2", situl Orheiul Vechi este atribuit celei de-a doua categorii de peisaje 
culturale, definită drept „Peisaj Evoluat Organic", dat fiind că acesta 
rezultă din exigenţe de origini sociale, economice, administrative şi 

religioase, atingând forma sa actuală prin asociere şi dialog cu mediul 
natural. Peisajul Orheiul Vechi reflectă aceste procese în evoluţie, în 
formele lor şi compoziţia lor. 

O particularitate fundamentală a Peisajului Cultural Orheiul 
Vechi, prin care situl respectiv se evidenţiază pe plan universal, constă în 
faptul că acesta se încadrează în ambele sub-categorii de Peisaj Evoluat 
Organic, stabilite de „Operational Guidelines UNESCO": atât de . .Peisaj 
Fosil". cât şi de . .Peisaj Viu". 

În calitate de Peisaj Fosil, situl Orheiul Vechi păstrează sedimente 
geologice, multiple forme carstice şi vestigii arheologice ce ilustrează 
procese naturale şi culturale consumate în timpuri străvechi, dar care au 
conservat la suprafaţa actuală a solului urme materiale deosebit de 
importante din punct de vedere informaţional şi fascinate din punct de 
yedere peisajer şi estetic. 

In calitatea de Peisaj Viu situl Orheiul Vechi conservă un rol activ 
în societatea contemporană, în relaţie strânsă cu modul de viaţă tradiţional 
în cadrul căreia procesul de evoluţie continuă. 
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Valoarea excepţională culturală ,şi naturală universală a Peisajului 
Cultural Orheiul Vechi, rezidă din următoarele caracteristici: 

Orheiul Vechi reprezintă un complex excepţional, care prin 
multiplele sale obiective primare naturale şi antropice amplasate într-un 
spaţiu restrâns, reflectă succesiunea, continuitatea şi unitatea desfăşurării 
proceselor naturale şi culturale din vremuri geologice şi preistorice până astăzi. 

Defileul râului Răut, cu maluri stâncoase şi promontorii 
sinusoidale formate în perioada cuaternarului, reprezintă un relict 
geologic, care păstrează până în prezent frumuseţea extraordinară a 
peisajului natural primar, constituind un fenomen unic pe plan universal. 

Elementele naturale de relief şi vegetaţie în asociere cu elementele 
istorico-culturale formează în cadrul Complexului Orheiul Vechi un 
peisaj armonios, de o frumuseţe rară şi de o valoare inestimabilă pe plan 
universal. 

Potenţialul natural al Complexului Orheiul Vechi reprezintă un 
ansamblu de ecosisteme, constituit din diverse specii vegetale şi 

faunistice, inclusiv multe specii rare aflate sub protecţia legislaţiei 

europene şi internaţionale. 
Orheiul Vechi cumulează valori culturale din toate epocile 

istorice, reprezentând un exemplu unic al vieţuirii umane durabile, al 
dialogului dintre culturi şi civilizaţii, al construirii unor culturii şi 

civilizaţii la intersecţia Occidentului cu Orientul, reprezentând astfel, un 
fenomen de o semnificaţie universală indiscutabilă. 

Complexele rupestre de la Orheiul Vechi reprezintă construcţii 
arhaice de cult religios, care prin formele şi elementele lor componente 
prezintă o semnificaţie universală. 

Factorul antropic contemporan, reprezentat de satele Trebujeni, 
Butuceni şi Morovaia, cu o arhitectură vernaculară originală şi tradiţii 

etnografice bine conservate, constituie elementul care aduce vitalitate în 
peisajul Orheiul Vechi, impregnând un suflu proaspăt vestigiilor de 
patrimoniu istorico-natural, oferind pe această cale un exemplu clasic de 
unitate organică a trecutului şi prezentului, fenomenul având o importanţă 
deosebită nu numai pe plan local dar şi pe plan universal. 

Orheiul Vechi reprezintă un exemplu tipic de dezvoltare 
echilibrată şi armonioasă a diferitor sisteme existenţiale, culturale şi de 
habitat: geologice, hidrologice, biologice, arheologice, cultural-istorice, 
sacrale, agrare, industriale şi tradiţionale ţărăneşti, care fiind integrate 
într-un ansamblu, prezintă o semnificaţie specială pe plan universal. 
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Planşa nr. 1. Peisajul Cultural Orheiul Vechi: hotare şi ecosisteme 
(Teritoriul sitului- 4472,0 ha, Zona tampon - 2451,0 ha; Ecosisteme: 
silvic, luncă, stâncă, stepă, acvatic, agrar, rural). 
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Planşa nr. 2. Peisajul Cultural Orheiul Vechi: harta siturilor arheologice 
(1. Orheiul Vechi, 2. Butuceni, 3. Măşcăuţi - Poiana Ciucului, 4. Măşcăuţi 
Dealul cel Mare, 5. Trebujeni - Sat, 6. Trebujeni - Lutărie, 7. Trebujeni -
Valea Ţigăncii, 8. Trebujeni - Piscul Ciobanului, 9. Trebujeni - Fântâna 
Joiei, 10. Trebujeni - Selitra I, 11. Trebujeni - Selitra II, 12. Trebujeni -
Selitra III, 13. Trebujeni - Selitra, 14. Trebujeni - Scoc, 15. Trebujeni -
Potârca, 16. Trebujeni - Gura lvancei, 17. Furceni - Cot, 18. Furceni, 
19. Furceni - lvancea, 20. Brăneşti - Valea Budăi, 21. Brăneşti - Cariere, 
22. Furceni - Drumul BrăneeŞti, 23. Brăneşti - Biserca, 24. Brăneşti -
lvancea, 25. Morovaia, 26. Măşcăuţi I). 
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V ASE TIP MILETUS DESCOPERITE LA SUCEA V A, 
STRADA DRAGOŞ VODĂ 

PARASCHIV A-VICTORIA BAT ARIUC, 
NICULINA DINU 

În toamna anului 1985 în partea de sud-vest a oraşului Suceava, în 
cartierul locuit în evul mediu de bogata şi prospera comunitate 
armenească a fost făcută o descoperire arheologică fortuită de excepţie. 
Pe strada Dragoş Vodă, la nr.13 B, în grădina fostei „Casei a pionierului'', 
edificiu realizat în deceniu patru al secolului trecut, a fost săpată manual 
fundaţia pentru o nouă casă, cu care ocazie au fost descoperite vestigiile 
unei construcţii medievale. Proprietarul noii construcţii, inginerul Ovidiu 
Toader Rusu a anunţat imediat Muzeul Judeţean Suceava, care a demarat 
cercetări arheologice de salvare. Din colectivul de cercetare au făcut parte 
Mircea Ignat - cel care a condus lucrările-, Vasile Demciuc şi regretatul 
Emil Ioan Emandi. 

Descoperirea făcută în octombrie 1985 a fost prezentată la 
Sesiunea de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din 
România, organizată în anul 1986 la Deva de către unul din autorii 
cercetării, Emil Ioan Emandi 1• Tehnica de realizarea a construcţiei 
descoperită pe strada Dragoş Vodă de la Suceava a fost făcută cunoscută 
în lucrarea Contribuţii de morfologie urbană la cunoaşterea istoriei 
oraşului Suceava. 1388 - 1988, redactată de Emil I. Emandi şi Mihai 
Ştefan Ceauşu şi apărută în Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean2, lucrare 
reluată cu titlul polemic Să nu dărâmi dacă nu ştii să construieşti3 • În 
anul 1994 vedea lumina tiparului un amplu studiu dedicat descoperirii 

1 Titlul şi textul inedit al comunicării prezentată de regretatul nostrum coleg ne-au fost 
inaccesibile. 
2 E. I. Ernandi, M. Şt. Ceauşu, Contribuţii de morfologie urbană la cunoaşterea istoriei 
oraşului Suceava. 1388- 1988, în „Suceava", XV, 1988, p. 137-139. 
3 E. I. Ernandi, M. Şt. Ceauşu, Să nu dărâmi dacă nu ştii să construieşti, Iaşi - Rădăuţi, 
1994, p. 137-139. De remarcat că pe foaia de gardă a cărţii apare un nou titlu, Să nu 
dărâmi dacă nu ştii să zideşti. 
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făcute pe strada Dragoş Vodă nr.13 B4
, studiu reluat fără nici o modificare 

în lucrarea postumă, apărută în decembrie 19965
· 

*** 

În vederea cercetării vestigiilor descoperite fortuit în toamna 
anului 1985 pe str. Dragoş Vodă nr.13 Bau fost trasate două secţiuni, Sl 
şi S2, precl.lill şi două casete, Cl şi C2, care au permis cercetarea unei 
suprafeţe de aproximativ 450 de mp6

. Săpătura arheologică a pus în 
evidenţă resturile carbonizate ale unei construcţii de plan rectangular, cu 
dimensiunile de 4 x 5 m, săpată în humusul medieval de la adâncimea de 
1,20 m faţă de nivelul de călcare din secolul XV, adâncimea totală 

ajungând până la 2,20 m. Podeaua, orientalizată, bine lutuită se prezenta 
încadrată pe toate laturile de bârne talpă pătrate, cu latura de 0,40 m, 
având la colţuri bârne verticale servind la montarea unor scânduri late de 
0,20-0,25 m şi lungi de 2, respectiv 4 m, scânduri care formau pereţii 

propriu-zişi. Pereţii de lemn au fost acoperiţi cu un strat de lut amestecat 
cu paie şi pleavă; bucăţi mai mari de lutuială, purtând pe suprafaţa 
exterioară urme de var proveneau de la tavanul lutuit al încăperii. Accesul 
în această încăpere se făcea cu ajutorul unui gârlici, cu trepte lucrate din 
scânduri de brad, gârlici mărginit de bârne care susţineau scândurile ce 
formau pereţii7 . Lipsa din interiorul construcţii a vreunei urme provenite 
de la o eventuală instalaţie de încălzire: vatră, cuptor, sobă de cahle, dar şi 
prezenţa unei mari cantităţi de diverse obiecte de ceramică şi metal au 
condus la formularea concluziei că ne găsim în faţa vestigiilor unei 
pivniţe - depozit de marfă, care a aparţinut unui negustor armean8

. După 
incendiu, resturile construcţiei au fost nivelate şi acoperite cu două 
straturi de nivelare de grosimi diferite: 0,20 m şi 0,85 - 1, 00 m, straturi 
care conţin pământ negru şi galben, amestecat cu fragmente de lutuială de 

4 E. I. Emandi, Civilizaţia medieval - urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ştefan 
cel Mare, descoperit la Suceava, în „Hierasus", IX, 1994, p. 235-291 (se va cita în 
continuare Un depozit de marfă). 
5 Idem, Habitatul urban şi cultura spaţiului. Studiu de geografie istorică. Suceava în 
secolele XIV-XX, Iaşi, 1996, p. 343-395 (se va cita înconinuare Habitatul urban). 
6 Idem, Un depozit de marfă, p. 235. 
7 Ibidem, p.236, 239, fig. 1,3. 
8 Ibidem, p. 239. 
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la pereţi, cărbune, piatră, fragmente ceramice caracteristice sîarşitului 

secolului XV, suprapuse de stratul de pământ vegetal9
. 

A fost formulată ipoteza, perfect plauzibilă, că pivniţa depozit a 
aparţinut unui negustor care îşi avea locuinţa în apropiere, locuinţa care a 
fost distrusl cu ocazia construirii, în deceniul patru al secolului trecuta 
imobilului ce adăposteşte „Casa copiilor" (fosta casă preot Coclici)10

. În 
timpul edificării „casei Coclici" au fost descoperite fragmente de cahle 
datând din a doua jumătate a secolului XV, decorate unul cu o căprioară şi 
un altul cu scena uciderii balaurului de către Sîantul Gheorghe 11

• 

În pivniţa depozit, pe podea, se găseau dispuse numeroase obiecte 
ceramice şi de metal: 74 de vase, castroane, capace, oale cu toartă, 

ulcioare, străchini, boluri, farfurii, variate ca formă şi utilitate casnică, 
simple şi smălţuite, precum şi 80 de unelte şi arme de fier şi aramă. 

Obiectele erau dispuse grupat: în zona peretelui de vest, lângă bârna-talpă 
erau grupate strachina şi farfuriile cu ·decor sgraffitat puse una în alta şi 
aşezate cu gura în jos, precum şi oalele cu toartă, castroanele şi ulciorul 
antropomoff, pe latura de est, într-un vas de provizii se găseau străchinile
farfurie şi bolurile de mici dimensiuni, iar într-o plasă de sfoară cu 
ochiuri, mari, romboidale, prinsă la ambele capete cu câte un mic disc 
circular de bronz, prevăzute cu un buton găurit, obiecte de bronz 
considerate a fi sigilii 12 se găseau două boluri (kâse) şi patru farfurii 
(tabak/ 3 pictate cu albastru pe fondul alb al angobei. Tot lângă peretele 
de est se aflau o parte a obiectelor metalice: sfeşnic de bronz, lacăte, 

lance, ferecătură de căruţă, în timp ce în zona centrală a pivniţei se găseau 
grupate alte obiecte de metal: cuie de şindrilă formând două grămezi 
compacte, cazanul şi vesela de aramă, cuţitoaia 14 • 

Observaţiile stratigrafice făcute în secţiunea S I au pus în evidenţă 
existenţa unei gropi cu resturi menajere ce conţinea fragmente ceramice 
de uz comun datând din prima jumătate a secolului XV, situaţie care a 
permis formularea ipotezei că pivniţa depozit a fost amenajată în ultimii 
ani de domnie a lui Alexandru cel Bun şi a sfârşit în urma unui incendiu 

9 Ibidem, p. 236. 
10 Ibidem, p. 236. , 
11 R.Gassauer, Teracote sucevene, în BCMI, XXVIII, 1935, p. 151, fig. 21, 36. 
12 E. I. Emandi, op.cit., p. 242, 288, fig. 47. 
13 Kase- strachină adâncă, tabak - vas pentru hrană pe jumatate adânc şi cu marginea 
plată; F. Sahin Seramik Sozlugu, Istanbul, 1983. 
14 E. I. Emandi, op. cit„ p. 241, 242, fig. 4. 
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care a avut loc în vremea lui Ştefan cel Mare, posibil în urma asediilor din 
anii 1476 sau 1485 15

• Caracterul eterogen al obiectelor aflate în pivniţa 
depozit a bogatului negustor sucevean se reflectă nu numai în diversitatea 
materialului din care au fost lucrate, a formei sau a utilizării acestora, cât 
şi a încadrării cronologice. Piesele metalice, lipsite de mărci de atelier 
care să permită stabilirea provenienţei sunt dificil de încadrat cronologic 
deoarece forma lor se păstrează neschimbată de-a lungul secolelor. 
Încadrarea cronologică a obiectelor aflate în pivniţa depozit în a doua 
jumătate a secolului XV este asigurată de prezenţa unor specii ceramice 
de uz comun, nesmălţuite, şi anume oala cu toartă cu buza înaltă, cu trei 
nervuri exterioare, gât profilat (pi. 1/4, 5) şi oala cu buza scurtă, rotunjită 
şi umărul decorat cu cercuri concentrice incizate16 (pi.li 3), forme de vas 
caracteristice pentru domnia lui Ştefan cel Mare 17

. De remarcat că o parte 
a formelor ceramice, precum strachina şi bolul de mici dimensiuni, cu 
picior inelar simple sau decorate în tehnicile sgraffito şi champleve, apar 
în prima jumătate a secolului XV, după cum o demonstrează descoperirea 
cuptorului pentru ars oale în zona IRC de la Suceava18 şi au continuat să 
fie produse şi în a doua jumătate a aceluiaşi secol, fiind ~rezente în 
locuinţa meşterului olar de pe strada Petru Rareş din Suceava 9

, dar şi în 
pivniţa-depozit (pi. 111 ), asociate cu oalele cu toartă, caracteristice 
domniei lui Ştefan cel Mare. În pivniţa-depozit (pi. 112), dar şi în locuinţa 
de pe strada Petru Rareş se întâlnesc şi străchinile-farfurii, cu buza 
dreaptă, perpendiculară pe pereţii arcuiţi ai vasului şi picior inelar, care de 
asemenea se datează în a doua jumătate a secolului XV20

. 

În lucrările apărute în anii 1994 şi 1996 Emil I. Emandi vorbind 
despre o anumită categorie ceramică, şi anume aceea a castroanelor şi 
farfuriilor pictate cu albastru de cobalt şi negru pe fondul alb al angobei şi 
acoperite cu smalţ plombifer le consideră ca fiind lucrate din „ceramică 

15 Ibidem, p. 236. 
16 Ibidem, p. 243, fig.5/a. 
17 Elena Busuioc, Ceramica de uz comun nesmălţuită din Moldova. (Secolul al XIV-iea 
până la mijlocul secolului al XVI-iea), Bucureşti, 1975, p.55-57, fig.4611, 4, 5. 
18 B. Mitrea et alii, Şantierul arheologic Suceava - Cetatea Neamţului, în SCIV, 6, 
1955, 3-4, p. 780-781, fig.26; Paraschiva-Victoria Batariuc, Motive ornamentale în 
ceramica de uz casnic de la Suceava din secolul al XV-iea, în Suceava, XI-XII, 1984-
1985, p.47-59, fig.4/4. 
19 M. D. Matei, E. I. Emandi, O casă de orăşean din secolul al XV-iea de la Suceava, în 
SCIVA, 28, 1977, 4, p. 563, fig.6/3-4. 
20 Ibidem, p. 564, fig. 6/1. 
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kaşină"21 
- termen folosit de arheologii sovietici pentru a desemna olăria 

de caolin persană produsă în centrul de la Kashan sau olăria de caolin 
influenţată de centrul de la Kashan, executată de meşterii Hoardei de Aur, 
datând din secolele XIII - XIV şi descoperită la Sarai-Batu şi Sarai Berke, 
în zona Volgăi inferioare22

, dar şi la Orheiul Vechi23
• „Ceramica kaşină" 

a fost modelată din pastă de caolin şi o anumită cantitate de frită, fiind 
acoperită cu smalţ gros, atît colorat cât şi incolor. A fost omis un detaliu 
extrem de semnificativ şi important: vasele descoperite pe strada Dragoş 
Vodă din Suceava, pictate cu albastru de cobalt şi negru pe suport de 
angobă albă şi acoperite cu o peliculă extrem de subţire de smalţ incolor 
au fost modelate din argilă comună, de foarte bună calitate, care în urma 
arderii oxidante a condus la obţinerea unor pereţi rezonanţi de culoare 
roşie (subl. n.n), culoare care nu caracterizează olăria de Kashan, dar este 
specifică pentru vasele produse în secolele XIV - XV la Iznik (bizantina 
Niceea), în Imperiul Otoman. 

Ne propunem, în cele ce urme?Ză, să reluăm discuţia referitoare la 
vasele din pastă roşie, pictate cu albastru şi negru pe fondul alb al angobei 
şi acoperite cu smalţ incolor, descoperite la Suceava pe strada Dragoş 
Vodă nr.13 B pentru a face cuvenita rectificare legată de provenienţa lor 
şi, implicit, de implicaţiile economice ale prezenţei acestor obiecte în 
Moldova celei de a doua jumătăţi a secolului XV. 

*** 

Cele şase piese descoperite aparţin ceramicii otomane denumită 
ceramică Miletus. Numele i-a fost dat de către Friedrich Sarre în perioada 
anilor 30 când a descoperit-o în săpăturile din anticul Milet24

, unde acest 
tip ceramic apărea pentru prima dată şi a fost considerat a fi de producţie 
locală. Arthur Lane a fost de părere că este vorba de ceramică de uz 
curent a cărei apariţie a plasat-o undeva la mijlocul secolului XV. Arthur 

21 E. I. Emandi, Un depozit de marfă, p.259-270; idem, Habitatul urban, p. 361, 366-
376. 
22 G. A. Fedorov-Davydov, lskusstvo kocevnikov i Zolotoi ordy. Ocerki kulturyi i 
iskusstva narodovo Evraziiskih stepei i zo/otoordynstih gorodov, Moscova, 1976, p. 132-
146, fig. 104-113, 116, 120 
23 E. N. Abyzva, P. P. Byrnea, A. A. Nudel'man, Drevnosti Starogo Orheja. 
Zoloordyckii period, Chişinău, 1981, p. 70-80, fig.34-40. 
24 Fr. Sarre, Die Keramik der islamischer Zeit, în Das islamische Millet, ed. 
K.Wulzinger, P. Wittek, Staatliche Museen zu Berlin, 4, Berlin, 1935. 
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Lane a preluat denumirea de la Friedrich Sarre, dar a observat că la Milet 
nu s-au găsit cuptoare cu material rebutat şi a concluzionat că producerea 
acestor vase trebuie căutată în altă parte, într-un centru care să-i asigure şi 
o piaţă mare de desfacere. Din punct de vedere calitativ a considerat 
ceramica Miletus superioară ceramicii albe siriene, desenul vegetal 
inspirându-se însă din arta porţelanului chinezesc. De asemenea, negăsind 
influenţe ale ceramicii bizantine a presupus că vasele Miletus sunt 
specifice lumii islamice, dar nu pot fi considerate obiecte de lux, ci doar 
produse provinciale cu paralele în aşa numitele ceramici Veramin şi 

Kubachi din Persia25
. Conform lui Kurt Erdman acest tip ceramic nu a 

fost niciodată produs în Milet, dar pentru că oraşul avea unul din porturile 
importante din perioada Principatelor otomane (1299 - 1453) probabil 
aceste obiecte.erau aduse aici pentru a fi exportate26

. Din primele cercetări 
efectuate la Iznik, în perioada anilor 60 de Oktay Aslanapa, s-a constatat 
că principalul centru de producţie s-a aflat aici. Au fost descoperite 
materiale rebutate, cuptoare dar şi produse nefinisate. S-a putut observa că 
este vorba de un stil decorativ com~lex care începe în secolul XIV şi se 
perpetuează până în secolul XV2 

• Desenul este realizat în diferite 
maniere: contururi subţiri negre sau albastre, tehnica sgrafitto sau chiar 
desen executat liber28

. La interior desenul acoperă tot vasul şi se află într
o continuă schimbare, îri timp ce suprafaţa exterioară este foarte puţin 
decorată (desen geometric) şi smălţuită de cele mai multe ori cu verde 
strălucitor. 

În secolul XIV se desenează cu albastru cobalt şi negru. Din 
secolul XV decorarea se diversifică, prin introducerea stilului cuerda 
seca, de influenţă persană. Culorile folosite alături de albastrul cobalt şi 
alb, sunt violetul (în diverse nuanţe), verdele deschis şi negrul pentru 
conturarea motivului decorativ. 

Vasele ceramice prezintă două scheme ornamentale: prima este 
cea dinspre centru spre margine (decorul se realizează în registre) şi a 
doua pe margine, unde modelele sunt repetitive, desenate larg. Decorul se 
presupune că a avut ca bază de inspiraţie ornamentaţia veselei metalice şi 

25 A. Lane, The ottoman Pottery of Isnik, în „Ars Orientalis'', II, 1957, p. 251. 
26 M. Paker, Anadolu beylikler devri keramik sanati, în Sanat Tarihi Y1lhg1 I 1964 -
1965, Istanbul, 1965, p. 155 - 182. 
27 O. Aslan'apa, Pottery and Kilns from the Iznik Excavations în Forschungen zur Kunst 
Asien. In memoriam Kurt Erdman, Istanbul, 1969, p.140-146. 
28 Idem, Tark Sanati, Istanbul, 1984, p. 15. 
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celadon-ul: decor geometric, radial şi floral29
. De cele mai multe ori 

decorul are elemente combinate din cele trei tipuri ornamentale. Motivele 
vegetale (frunze, lujeri, flori şi boboci) sunt desenate simplu, naturalist, 
grupate în buchete în cazul florilor sau în formă de evantai în cazul 
frunzelor. Motivele geometrice constau în trasarea unor reţele subţiri ce 
formează fondul desenului. În spaţiile libere create în acest mod sunt 
desenate frunze, spirale sau alte elemente geometrice (stele, pătrate, 

hexagoane). Marginile vaselor prezintă un alt registru decorativ: meandre, 
motive asemănătoare unor S-uri, valuri sparte de stânci, cercuri, spirale 
etc. Printre forme cele mai frecvente se găsesc castroanele cu picior 
circular scurt, cu dimensiuni aproximative de 25 - 30 cm şi farfuriile cu 
margini late de 3-4 cm, dar fără dimensiuni standard. Astfel se pare că 
pictura subţire cu albastru cobalt şi negru este cea mai timpurie, datată la 
sîarşitul secolului XIV şi începutul celui următor. Motivul chiparosului 
este unul din primele decoruri utilizate în ceramica Miletus fiind transmis 
mai departe şi ceramicii de Iznik (ceramica tare din caolin)3°. Din punct 
de vedere stilistic unele obiecte se pot asemăna cu producţia locală 

iraniană din secolul XV, dar şi cu modele mai îndepărtate, din Egipt şi 
Siria în secolele XI - XII (diferă doar pasta din care au fost modelate). 
Altele sunt legate stilistic de produsele Kubachi sau Kubachi persane. 
Decorul sub glazură se împarte în trei subgrupe: pictură pe angobă, 
pictură şi incizii. Pictura· monocromă este în albastru cobalt, verde sau 
negru. Pictura bicromă combină albastrul cobalt cu negru, verde, roşu, 
turcoaz sau purpuriu - mangan. Există şi fragmente al căror decor este 
negru sub o glazură turcoaz, fapt ce indică păstrarea tradiţiei selgiucide. 
Spre sîarşitul secolului XV (1480 - 1490) argila roşie este abandonată în 
favoarea pastei caolinoase31

. Pasta roşie nu încetează să fie folosită la 
Iznik cel puţin în secolul XVI pentru obţinerea unor vase destinate 
comercializării regionale. Descoperirile de la Iznik din ultimele decenii au 
indicat complexitatea stilul Miletus şi influenţele multiple care au fost 
păstrate până în secolul XVI. 

Primele două boluri (kâse) descoperite întregi la Suceava au 
dimensiuni aproximativ egale: diametrul gurii 26 cm, diametrul bazei 8,5 

29 Mariam Rosser - Owen, Teaching Course on Islamic Ceramics, Ashrnolean Museum, 
Oxford, 2002, p. 9 - 10. 
30 B. Kirmizi, An archaeometric application to a group of early ottoman ceramics from 
Iznik, Istanbul, 2004, p. 16- 19. 
31 O. Aslanapa, op. cit„ p. 142. 

761 



- 9,5 cm, înălţimea între 12 şi 13 cm, cu decor diferit. Pasta este din argilă 
roşie peste care s-a aplicat un strat de angobă albă, bază pentru decorul în 
albastru cobalt şi negru. Decorul ambelor boluri este mai elaborat la 
interior şi mai schematic în jumătatea superioară a exteriorului. 

Decorul la interior al primului bol (pi. 2/la-c) a fost interpretat ca 
fiind o moschee şi o figură umană reprezentate stilizat. Desenul este 
realizat în două nuanţe de albastru - cobalt. Exteriorul este decorat cu un 
motiv vegetal stilizat pictat cu culoare neagră. Vasul are analogii la Iznik 
unde s-au descoperit trei fragmente (unul identic, celelalte derivate din 
el)32 dar şi cu un bol descoperit la Milet33

. O. Aslanapa a interpretat acest 
model decorativ ca fiind caracteristic tipului Milet din secolul XIV. 

Cel de-al doilea bol (pi. 3/2a-c) prezintă la interior un decor 
compozit, geometric şi vegetal stilizat, de culoare albastră. O floare de la 
care pornesc frunze, înscrisă într-un cerc, delimitează centrul bolului. De 
la ea pornesc linii paralele ce marchează al doilea cerc (coincide cu pereţii 
vasului). Marginea dreaptă a vasului este decorată cu grupuri de „puncte" 
din cobalt albastru, formând al treilea cerc. Exteriorul este decorat cu 
baghete verticale de culoare neagră. Analogii pentru acest vas se găsesc 
tot în lotul descoperit la Iznik în 1964 (aproximativ cinci fragmente). 
Ceea ce este mai puţin discutat este prezenţa unui însemn incizat înainte 
de ardere pe interiorul piciorului primului bol, interpretat ca fiind litera E 
majusculă de tipar34

, semn incizat pe care îl considerăm a fi o marcă de 
meşter sau de atelier. 

Cele patru farfurii (tabak) se remarcă prin decorul compozit, 
vegetal şi geometric de la interior. Diametrul lor este cuprins între 24,5 şi 

30 cm, una singură având diametrul de doar 18 cm; înălţimea este 
cuprinsă între 5,6 - 7,5 cm. Se observă că farfuriile nu fac parte din 
acelaşi lot. 

Prima farfurie (pl.2/2a-c ), descrisă drept „farfurie cu chiparoşi"35 , 
se remarcă prin contrastul decorului. Pe fond alb se desenează cu două 
nuanţe de albastru - cobalt: conturul chiparoşilor şi al „moscheii" este în 
culoare albastru închis, cercurile concentrice, desenate mai subţire (decor 
perlat de inspiraţie chineză) sunt realizate în albastru deschis. Marginea 

• 
32 Idem, Anadoluda Tiirk (:ini ve Keramik Sanati, Istanbul, 1965, p. 60 - 61, nr. inv. 162, 
170, 171, res. 55, 56, 57. 
33 Katherine Otto - Dom, Das Islamische Jznik, Berlin, 1941, p. 151, taf. 50,4. 
34 E. I. Ernandi, op. cit., p. 261 fig. 18; idem, Habitatul urban, p. 368, fig. 18. 
35 Idem, Un depozit de marfă, p. 268-270, fig. 23; idem, Habitatul urban, p. 375, fig. 23. 
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este decorată cu segmente de linii albastre scurte. Jumătatea superioară a 
exteriorului este decorată cu un model floral stilizat, de culoare neagră. 
Smalţul este plombifer, incolor. Prezenţa literei E majusculă de tipar 
incizată înainte de ardere E pe fundul vasului o încadrează în acelaşi 
atelier cu primul bol. 

A doua farfurie (pl. 2/3a-c) prezintă un decor geometric albastru -
cobalt aplicat pe angobă albă. Decorul interior este format dintr-o stea cu 
şase colţuri (Steaua lui David), obţinută prin intersectarea a şase linii 
groase terminate la capete cu pete mari, asemănătoare unor puncte. Între 
aceste linii decorul devine o alternanţă de desene groase şi subţiri: o floare 
cu boboci, pentagoane trasate cu linii groase având la interior linii subţiri 
care imită scrierea islamică, fără a fi însă semne grafice. Modelul de 
floare/boboc este des întâlnit în descoperirile de la Iznik36

. Un bol 
asemănător ca manieră decorativă a fost descoperit la Milet37

. 

A treia farfurie îmbină ornamentul floral din centru cu decorul 
geometric de pe pereţii vasului (pi. 3/ 1 a-c )38

. Desenul este realizat cu 
albastru - cobalt, numai la exterior motivul decorativ a fost trasat cu 
negru. S-ar putea face o legătură între această farfurie, bolul mai sus 
descris şi cât şi fragmentele descoperite la Iznik39

. De aici se poate 
presupune existenţa unor serii decorative comune pentru farfurii şi boluri 
determinate de raţiuni estetice şi economice. 

Cea de-a patra farfurie se înscrie în acelaşi stil decorativ cu 
farfuria descrisă mai sus, singura diferenţă este modelul vegetal din centru 
şi cel geometric de pe margine (pi. 3/3a-c) Decorul este aplicat pe angobă 
albă în albastru - cobalt40

. Cea mai apropiată analogie este oferită de o 
descoperire făcută la Putna, unde a fost găsită o farfurie asemănătoare dar 
cu decor bicolor, albastru şi negru41

• 

36 O. Aslanapa, op. cit., nr. inv. 50, 37, res. 42, 44, lev. 24-30. 
37 Katherine Otto-Dom, op. cit., p. 151, taf. 50.3. 
38 E. I. Emandi, Un depozit de marfă, p. 263-265, fig. 21; idem, Habitatul urban, p. 370, 
fig. 19. 
39 O. Aslanapa, op.cit., p. 57-58, nr. inv. 127, 128 şi 130, res. 21, 22, 23; fragmentul cu 
nr. de inv. 127 este identic, celelalte două fragmente sunt modele derivate din acesta (nr. 
inv. 128 şi 130). 
40 E. I. Emandi, Un depozit de marfă, p. 267-268, fig. 22; idem, Habitatul urban, p. 374, 
fig. 22. 
41 Gh. I. Cantacuzino, Al. Rădulescu Consideraţii asupra ceramicii descoperite la 
mănăstirea Putna în anul 1971 în SCIVA, 25, 1974, p. 527-544; fără încadrare 
cronologică, p. 536, fig. 8. 
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Datarea acestor obiecte este dificil de realizat, deoarece analogiile 
oferite de descoperiri făcute în spaţiul românesc sunt puţine şi de cele mai 
multe ori fragmentare sau deteriorate42

. Cele şase vase descoperite pe 
strada Dragoş Vodă de la Suceava sunt de bună calitate, lucrate îngrijit şi 
pot fi considerate mărfuri de lux. Stratul gros de smalţ plumbifer le-a 
protejat destul de bine de focul care a distrus pivniţa. Frumos decorate, 
cele două boluri şi patru farfurii provenite din pivniţa negustorului armean 
nu au fost folosite ca veselă, ci au servit la împodobirea unor interioare 
aparţinând probabil atât orăşenilor, cât şi încăperi de la Cetatea de Scaun 
a Sucevei. Pentru că în cazul descoperirii depozitului negustorului din 
cartierul armenesc vasele tip Miletus au fost găsite împreună cu ceramică 
locală se poate formula ipoteza că provin din Imperiul Otoman din a doua 
jumătate a secolului XV, fiind aduse în Moldova în intervalul cuprins 
între anii 1450-1500. 

În acest moment descoperirile de la Suceava împreună cu cele de 
la Putna43 sunt cele mai nordice pe harta răspândirii ceramicii otomane 
timpurii, dovedind legăturile comerciale ale negustorilor moldoveni cu 
lumea islamică, dar şi receptarea unor produse orientale în viaţa cotidiană 
de la răsărit de Carpaţi în secolul XV. 

42Gh. Mănucu - Adameşteanu, Ceramica din sec. XIV descoperită în aşezarea medievală 
de la Enisala (jud. Tulcea), în „Peuce", X, 1991, p. 393-397; Dana Mihai, Ceramica de 
Iznik descoperită la oraşul de Floci,jud. Ialomiţa (I), în CA, X, 1997, p. 277 - 286. 
43 Materiale inedite în curs de publicare. 
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PI. 1 Suceava, str. Dragoş Vodă, ceramică de uz comun, sec. XV 
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PI. 2 Suceava , str. Dragoş Vodă, ceramică otomană tip Miletus, sec. XV 
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PI. 3 Suceava , str. Dragoş Vodă, ceramică otomană tip Miletus, sec. XV 
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BISERICILE ŞI RELIEFUL URBAN MEDIEVAL 
AL !AŞILOR. 

O ÎNCERCARE DE TOPOGRAFIE ISTORICĂ 

HRIBAN CĂTĂLIN 

I. Argument 
Judecând din punctul de vedere al structurii locuirii umane, 

comunitatea minimală, „atomul" locuirii, ar fi constituită din familia 
extinsă şi conglomeratul rezidenţial al acesteia. „Cuibul" familial din 
satele Europei medievale ar putea fi caracterizat prin autarhie, solidaritate 
internă, xenofobie şi, în multe cazuri, endogamie. Corespondenţa se 
opreşte atunci când comunicarea socială este adusă în discuţie: articularea 
„cuiburilor" în aşezări, cătune şi sate se face în jurul bisericii şi a 
cimitirului acesteia, în a cărui ţărână membrii „cuiburilor" gentilice îşi 
regăsesc rudenia originară. „Roirea" satului înseamnă, întotdeauna, şi 

roirea parohiei; chiar dacă prima are loc la nivelul minimal, al despărţirii 
în satul „de jos" şi cel „de sus", fundarea bisericii şi îngroparea primilor 
morţi ai noii comunităţi marchează clar separarea. 

Ceea ce încercăm, în textul de faţă, este să folosim studierea 
relaţiilor spaţiale dintre bisericile din interiorul oraşului medieval Iaşi 

drept bază pentru argumentarea existenţei şi evoluţiei structurii de locuire 
urbană în acest oraş, în particular, şi în Evul Mediu moldovenesc în 
general, plecând de la rolul de nucleu de agregare pe care biserica (cu 
cimitirul) îl are pentru comunitate şi de la conceptul de diferenţiere a 
comunităţii urbane de cea rurală prin gradul de diviziune internă (evoluţia 
de la mononuclear-rural, la polinuclear-urban în Evul Mediu)1

• 

1 O comunitate constituită prin delimitarea de exterior este mononucleară, atunci când 
centrele de agregare (religioasă, politică, economică) coincid din punct de vedere fizic şi 
social, sau polinucleară, când existenţa dispersată a centrelor de agregare duce la 
transformarea acestora în nuclee şi la fragmentarea internă a comunităţii. Discuţia 

problemei la Elizabeth Zadova-Rio, le Village des historiens et le village des 
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Dacă în sat comunitatea parohială coincide, cel puţin la nivelul 
Evului Mediu, cu comunitatea genetică, „ridicarea" oraşului peste sat 
marchează disjungerea aproape automată a celor două comunităţi. Mărind 
contrastele, putem spune că, dacă satul „inventează" parohia, în sensul de 
comunitate „tribală", supra-familială, oraşul „inventează" societatea. 
Biserica şi cimitirul parohiei devin, în oraş, centrul unei comunităţi ale 
cărei solidarităţi nu mai corespund legăturilor genetice, ci celor sociale. 
Astfel comunitatea parohială urbană se autoîntreţine, prin depăşirea 

„frânelor" biologice ale populaţiei rurale, înlocuirea rudeniei genetice cu 
rudenia socială transformând satul în cartier (mahala) şi biserica „de 
familie" a satului în biserica „de breaslă" a mahalalei. Antropologic, 
apariţia parohiei urbane se manifestă prin suprapunerea, peste vechiul 
centru familial de cult şi peste sfăntul patron al familiei extinse, a unui 
centru al cultului comunitar şi a unuia, sau mai multora sfinţi patroni ai 
breslei, ai cartierului şi, în ultimă instanţă, ai oraşului şi ai regatului. 

Dacă din punct de vedere administrativ, politic şi fiscal, aşa

numita „descălecare" a laşilor de către Ştefan cel Mare ar trebui să 

marcheze un debut oficial al vieţii urbane, din punct de vedere 
antropologic şi social laşii ar fi încă un sat, cu biserica de piatră Sf. 
Nicolae drept centru parohial, un nod de comunicare, centru politic şi 

economic, un spaţiu special de drept, dar totuşi un sat. Dacă acceptăm 
existenţa unor biserici din lemn anterioare ridicării Sf. Nicolae, atunci 
laşii ar putea exista ca oraş (din punct de vedere antropologic şi social), 
dinainte de Ştefan cel Mare. Logica istorică şi prezenţa cimitirelor de 
dinainte de sfărşitul secolului al XV-lea ne îndeamnă să credem în 
adevărul afirmaţiei anterioare. Totuşi, întrebarea rămâne: este laşii de 
dinainte de Ştefan cel Mare o comunitate constituită social, polinucleară? 
Este prezenţa bisericilor anterioare construirii Sf. Nicolae Domnesc o 
dovadă pentru polinuclearitatea aşezării sau sunt fiecare dintre acestea 
(bisericile), centrele respective ale unor comunităţi rurale aflate într-un 
stadiu premergător conglomerării? Este greu de probat şi, de aceea, ne 
vom limita la ceea ce poate fi probat prin dovezi fizice, reale, aşa cum 

archeologues, în Campagnes medievales. L 'homme et son espace. Melanges offert a 
Robert Fossier, Elisabeth Moret (ed.), Paris, 1995, p. 144-145. Mai recent, identitatea 
comunitară şi conceptul de delimitare a comunităţii/locuirii, la Fredrik Barth, Boundaries 
And Connections, în Signifying Identitie.1. Anthropological Perspectives On Boundaries 
And Contested Values, Anthony P. Cohen (ed.), London, 1999, p. 24, 34. 
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este biserica Sf. Nicolae, ridicată de Ştefan cel Mare la 1491-1492. În cele 
ce urmează, vom încerca, folosind datele existente despre bisericile ieşene 
din secolul al XV-iea, să argumentăm existenţa măcar a unei locuiri2 

polinucleare la Iaşi, înainte de momentul 1492. 
Comunităţile mononucleare, sunt constituite, de regulă, în jurul 

câte unui centru de cult familial (pentru a accentua diferenţele, l-am putea 
numi „tribal"), iar solidarităţile interne nu transcend legăturile biologice. 
Deşi oraşul medieval moldovenesc încă mai trebuie să răspundă, într-un 
fel sau altul, întrebărilor generate de statutul simultan de oraş 

(administrativ, politic şi fiscal) şi sat (social), laşii eludează paradoxul 
prin structura sa polinucleară. Chiar dacă existenţa, ante 1492, a 
mânăstirii Adormirea Maicii Domnului (a lui Tăutul ?), nu ar satisface 
cerinţa comunităţii polinucleare, existenţa comunităţii armeneşti, a 
bisericii şi cimitirului acesteia, care ar fi atestate încă de dinainte de 1451, 
dacă judecăm după mărturia textului dedicatoriu al unui Evangheliar3

, 

face din Iaşi măcar o aşezare cu cel puţin două nuclee, chiar dacă 
solidarităţile care le determină sunt etnice şi confesionale (iar nu pe deplin 
sociale), acestea sunt, cu siguranţă, solidarităţi care au depăşit stadiul 
relaţiilor biologice, nemaifiind centre familiale ale cultului, ci centre 
comunitare reale4

. 

Saltul evolutiv al locuirii umane este evident, dacă punem în 
evidenţă analogia biologică a apariţiei organismelor pluricelulare; 
marcarea şi analiza relaţiilor prezente, mai mult sau mai puţin discret, în 
mozaicul de juxtapuneri de parohii, proprietăţi, fronturi de stradă şi 

incinte mânăstireşti care este, de fapt, scheletul urban al oraşului Evului 
Mediu în general (aplicabil, cum vom încerca să demonstrăm, şi laşilor), 
poate revela mecanismul funcţionării şi ritmurile creşterii oraşului, 

restituind o parte din topografia vie a Oraşului. 

2 Dacă nu putem dovedi existenţa comunităţii clar delimitate de exterior şi structurate 
social în interior, polinuclearitatea locuirii este cel mai bun substitut pentru a marca, din 
punct de vedere antropologic şi social, existenţa oraşului. 
3 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor din Moldova, Bucureşti, 
1978 p. 433. 
4 Ceea ce aminteşte, într-un mod neobişnuit, de afirmaţia (apropiată de o figură de stil) a 
lui Nicolae Iorga cum că „în Evul Mediu, în Moldova, târg fără armeni nu se putea". 
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2. Ctitori şi locuri. O încercare de clasificare 
Pe lângă rolul, primordial, de centru al comunităţii, biserica 

urbană are şi rolul, foarte important, de reper ordonator al vieţii cotidiene, 
individuale şi comunitare. Acest rol este evidenţiat atât sub aspectul 
material, de reper cadastral, topometrie, într-un oraş de paiantă bântuit de 
incendii devastatoare, cât şi sub aspect social, în calitate de conservator al 
memone1 comunitare (gestionar al calendarului, cimitirului, 
pomelnicului). 

Din cele 32 de lăcaşe de cult numărate de noi pentru laşii secolelor 
XV-XVIII (v. lista cronologică a ctitoriilor În Anexă şi figurile 3, 4 şi 
5), doar o treime îndeplinesc cu exclusivitate rolul de centru parohial, 
celelalte două treimi fiind mânăstiri sau spaţii de cult private, cum sunt 
Biserica de pe Poartă sau Biserica Doamnei. Necesitatea unor clasificări 
derivă din nevoia de clarificare a importanţei pe care fiecare lăcaş de cult, 
împreună cu comunitatea de ctitori, binefăcători, epitropi şi enoriaşi o are, 
la un moment dat, în definirea topografiei istorice a oraşului, datorită 
rolului catalizator pe care bunul renume şi bogăţia unei parohii sau 
mânăstiri urbane îl au în dezvoltarea unei regiuni a oraşului. 

Probabil cea facilă clasificare ar fi bazată pe criteriul originii 
iniţiativei ctitoriceşti, constând în împărţirea bisericilor în fundaţii 

domneşti şi boiereşti, ctitorii ale breslelor sau particularilor neexistând la 
Iaşi în perioada de care ne ocupăm. Astfel, între 1451 şi 1702 ar fi 
documentate, la Iaşi, zece ctitorii domneşti, la care se adaugă biserica Sf. 
Ioan Botezătorul a Mitropoliei re-ctitorită de doamna Anastasia a lui 
Gheorghe Duca cu hramul Întâmpinarea Domnului şi mânăstirea Hlincea, 
cu hramul Sf. Gheorghe, ctitorită de domniţa Maria, fiica lui Petru 
Şchiopul şi de soţul ei Zotu Tzigara . Dintre celelalte biserici, alte 1 O sunt 
ctitorii boiereşti, la care se adaugă prima biserică a Goliei, ridicată de 
logofătul Ioan Golâi şi rectitorită de Vasile Lupu şi biserica Vovidenia 
(Intrarea Domnului în Biserică), atribuită de tradiţie unui patriarh 
Nechifor5

. Cele opt biserici rămase includ cele două lăcaşe de cult 
armeneşti, Adormirea Maicii Domnului şi Sf. Grigore Luminătorul, 

biserica catolică Adormirea Maicii Domnului, biserica cu hramul Sf. 

s N. Stoicescu, op.cit„ p. 485 
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Apostoli Petru şi Pavel, ctitorită de negustorii Buzuca şi Sava6 şi şase 
biserici ale căror ctitor a rămas necunoscut. 

Dintre fundaţiile al căror ctitor este cunoscut, doar şase sunt 
mânăstiri, iar dintre acestea doar două, mânăstirea hatmanului Meletie 
Balica , din vale de Galata (m-rea Frumoasa de mai târziu), la care se 
adăugă biserica Sf. Ioan cel Nou (Nicoriţă)7 , sunt iniţiative boiereşti. În 
aceeaşi categorie pot fi incluse şi bisericile Dancu şi Bărboi, transformate 
mai târziu din biserici de mir în mânăstiri. Este de remarcat faptul că, în 
concordanţă cu structura generală a reţelei de aşezăminte monastice a 
Moldovei, marea majoritate a mânăstirilor din Iaşi sunt comunităţi de 
monahi, existând posibilitatea ca una dintre mânăstiri să fi găzduit o 
comunitate de călugăriţe, Metohul Maicilor, cu hramul Cuvioasei 
Parascheva, deşi acest statut este dobândit mai târziu, împreună cu 
numele, probabil odată cu închinarea bisericii către mânăstirea Agapia8

, la 
1700 biserica fiind amintită cu hramul, Preapodobna Parascheva şi cu cei 
doi preoţi şi poporenii de acolo9

. 

Clasificarea cea mai relevantă din punctul de vedere a analizei 
topografiei urbane ar fi clasificarea bazată pe localizare. Aici pot fi 
invocate mai multe criterii, pe care le vom discuta pe rând. 

Criteriul cel mai important ar fi cel legat de poziţia bisericii în 
raport de limitele târgului, la momentul construirii, clasificarea conform 
acestui criteriu relevând statutul enoriaşilor relativ la modul de viaţă şi 
societatea urbană a momentului respectiv. Astfel, există un număr de 
biserici şi mânăstiri ieşene ale căror prime atestări documentare sunt 
complet lipsite de echivoc în ceea ce priveşte plasarea lor în hinterlandul 
rural al laşilor, ceea ce ar fi făcut din membrii comunităţilor parohiale 
doar nişte săteni, deşi modul lor de viaţă i-ar fi încadrat într-una dintre 

6 Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. I, ed. Ioan Caproşu, Petronel 
Zahariuc, Iaşi, 1999 p. 293 (în continuare: Documente laşi I). 
7 Călugării de la „sfânta mănăstire unde este hramul sfântului mucenic Ioan Novi, ce este 
la marginea târgului leşului", în pricină cu mânăstirea Aroneanu pentru un iaz pe Ciric 
(Ibidem, p. 295), ar putea fi de la Nicoriţă deşi în atestările anterioare nu sunt menţionaţi 
şi călugării de la „sfânta mânăstiri în Tătăraşi, care iaste hramul Sviatî Ioan Novi" 
(Ibidem, p. 249), iar hramul Sf. Ioan cel Nou în dublează pe cel al Sf. Gheorghe la 
mânăstirea Bârnova. 
8 Ibidem, p. 455. 
9 Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. III, editor Ioan Caproşu, Iaşi, 
Dosoftei, 2000, p. 136 (în continuare: Documente laşi III). 
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categoriile de târgoveţi. Aici s-ar încadra mânăstirea Copoului, cu biserica 
cu hramul Sf. Atanasie, ridicată de Vasile Lupu în 1638, probabil 
succesoarea unei biserici din Copou, menţionată de o scutire din 1619, a 
lui Gaşpar Graţiani, pentru oamenii din Copou care lucrează pentru 
biserica de acolo, oameni asimilaţi totuşi cu „alţi orăşeni săraci ai Domnii 
mele" 10

• În aceeaşi situaţie sunt biserica Nicoriţă, cu hramul Sf. Ioan cel 
Nou, ridicată de Nicoară hatmanul în 1629 în Tătăraşi11 , mânăstirea 
Hlincea, cu hramul Sf. Gheorghe, aşezată în ţarina târgului de către 

Maria, fiica lui Petru Şchiopul şi de soţul ei Zotul Tzigara în 1587, 
mânăstirea Galata din vale (Frumoasa), construită de Meletie Salica pe 
şesul Bahluiului în 1587, ca şi bisericile de lemn Sf. Teodori (a marelui 
vornic Solomon Bârlădeanu, ante 1665) şi Sf. Arhangheli (a Roşcăi). Nu 
ştim dacă statutul extra muros se poate aplica ctitoriei lui Ioan Golâi şi a 
soţiei sale Ana, la care un document din 1608 se referă ca „sfintei s·ale 
mânăstiri din târgul laşilor" 12 şi nici bisericii Sf. Nicolae (cel Sărac), a 
pârcălabului de Chişinău Luca, aflată pe Uliţa din Afară la 169013

, 

informaţiile documentare la care facem referire fiind datate la cel puţin o 
generaţie după ridicarea respectivelor lăcaşe de cult, limita târgului 
putând să fi înglobat, între timp, „adresele" celor două ctitorii. 

Următorul criteriu, în ordinea importanţei, ar fi asocierea lăcaşelor 
de cult cu uliţele importante ale laşilor şi, prin asociere, apropierea de 
Uliţa Mare şi, implicit, de centrul social al oraşului, sau apropierea de 
Uliţa Sf. Vineri şi de Podul Vechi şi, implicit, de centrul economic al 
laşilor. Astfel, Sf. Nicolae Domnesc, Adormirea Maicii Domnului „a lui 
Tăutul'', Biserica Ungurească, mânăstirea Trei Ierarhi şi Biserica Albă s
ar alinia cu centrul social al târgului, cu Curtea Domnească şi casele 
boiereşti, Adormirea Maicii Domnului a armenilor, Sf. Vineri a lui 
Ureche vornicul, Sf. Sava a călugărilor greci ai lui Petru Şchiopul şi 

Adormirea Maicii Domnului a lui Miron Barnovschi de pe Uliţa 

Trapezănească s-ar alinia centrului economic, gravitând, oarecum, în jurul 

10 Documente Iaşi, I, p. 185. 
11 V. supra, nota 7. Dania lui Miron Bamovschi voievod din 5 iulie 1629 foloseşte 
formula „ ... sfănta mânăstiri ce iaste hramul Sventâi luan Novi în târg în Iaşi, den laturea 
Tătăraşilor" (Ibidem, p. 266). 
12 Ibidem, p. 118. 
13 Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. II, editor Ioan Caproşu, Iaşi, 
Dosoftei, 2000, p. 586 (în continuare: Documente laşi II). 
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Chervăsăriei. Se observă, cel puţin pentru aceste două grupuri de ctitorii, 
că nu există o discriminare teritorial-socială a fundaţiilor domneşti şi a 
celor boiereşti, cele două categorii fiind aproape egal distribuite în cele 
două zone. Un al treilea grup ar fi constituit de bisericile localizate în 
„mahalale", fără a putea şti în ce măsură ctitorii s-au asociat în vreun fel 
cu enoriaşii sau, pur şi simplu, au construit „pentru mântuirea sufletului" 
pe terenurile pe care şi le-au putut permite, financiar şi social. Lista 
ctitorilor acestor fundaţii pioase, care include trei domni, Ştefan Tomşa, 
Miron Bamovschi şi Vasile Lupu, ne face să credem că nu au fost 
determinante considerentele financiare, legate de preţurile terenurilor, ci 
cele legate de disponibilitatea unui spaţiu de mari dimensiuni pentru 
construcţie, anexe şi cimitir. În acest al treilea grup se clasifică biserica şi 
apoi mânăstirea Bărboi (1615) şi mânăstirea Golia (1564), amândouă în 
Făinărie, Sf. Ioan Gură de Aur (ante 1612) în Beilic, bisericile Dancu 
(1541) şi Sf. Dumitru-Balş (1690) în Măji, Sf. Ioan Botezătorul (1635) 
între Măji şi Brăhărie, biserica Vovidenia (ante 1645) în Tăbăcărie, 

Pogorârea Sf. Duh (mijlocul secolului al XVII-lea) pe Uliţa Curelarilor, 
Sf. Ilie a lui Ionaşco Ghenghea logofătul ( 1620) în Mahalaua Sârbească, 
biserica Naşterea Maicii Domnului (mijlocul secolului al XVII-lea) pe 
Uliţa Tălpălarilor, Sf. Gheorghe-Lozonschi între Tălpălari şi Calicime. În 
sfârşit , al patrulea grup teritorial, bisericile construite pe, sau chiar 
dincolo de marginea târgului, Sf. Nicolae cel Sărac (1690) în Muntenimea 
de Mijloc, Sf. Teodori (ante 1665) în Muntenimea de Jos, bisericile 
Nicoriţă şi Roşca dincolo de Cacaina, în Tătăraşi, mânăstirea Hlincea în 
ţarina târgului şi mânăstirea Galata din vale (Galata de Jos, Frumoasa) în 
şesul Bahluiului. 

Pentru scopurile analizei noastre, această clasificare este, practic, 
cea mai relevantă, folosind drept criterii de departajare aranjarea 
cronologică şi categoriile de ctitori. Astfel, pentru perioada 
corespunzătoare începuturilor târgului Iaşi, există trei lăcaşe de cult, unul 
domnesc, Sf. Nicolae, în dreptul Curţii, unul boieresc, probabila ctitorie a 
lui Ioan Tăutul, Adormirea Maicii Domnului, la capătul dinspre nord-vest 
al târgului şi unul plebeu, biserica armenească cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului, din marginea de nord-est a târgului. Cele trei biserici 
marchează punctele focale ale organismului urban al laşilor din prima 
perioadă a existenţei acestuia. În acelaşi timp, categoriile topografice 
menţionate anterior sunt reprezentate astfel: în centrul social al oraşului, 



biserica Sf. Nicolae; în zona comercială, biserica armenească, marcând o 
periferie socială şi etnică a negustorilor într-un târg nu este doar un 
„centru comercial"; în sfărşit, dacă acceptăm textual informaţia de pe 
Mineiul dăruit de logofătul Tăutul, mânăstirea de pe hotarul târgului, 
Adormirea Maicii Domnului, a cărei localizare, fie sub Mitropolia Veche 
(Stratenia), fie ca edificiul de cult descoperit la „Materna" (200 m nord
est de Mitropolie), ar marca, într-o restituire ipotetică, limita de nord a 
târgului de la 1500 (v. fig.1). Până la momentul mutării capitalei la Iaşi, 
oraşul se îmbogăţeşte cu încă două edificii, o biserică boierească, Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril, a lui pan Dancu ( 1541 ), şi o mănăstire, de 
asemenea boierească, Înălţarea Domnului, a logofătului Ioan Golâi, a 
cărei ridicare coincide, mai mult sau mai puţin, cu momentul în care laşii 
devin capitala Moldovei. O privire rapidă asupra situaţiei topografice a 
acestor două noi edificii consemnează, pentru fiecare dintre acestea, câte 
un fapt istoric. În primul rând, ridicarea bisericii lui Dancu, la trei ani 
după arderea şi jefuirea oraşului de oastea sultanului Soliman, în 1538, 
arată că structura demografică a oraşului nu pare să fi fost foarte afectată 
de acest eveniment şi că zona de amplasare a bisericii Sf. Arhangheli era 
suficient de populată pentru a asigura acesteia veniturile necesare 
funcţionării 14

• Amplasarea lăcaşului de cult în mijlocul teritoriului 
târgului şi între cele două zone centrale marcate de axul Uliţei Mari şi, 

respectiv, de Uliţa Sf. Vineri şi de Podul Vechi, dovedeşte omogenizarea 
locuirii urbane în spaţiul târgului, din punct de vedere demografic şi 

social. În al doilea rând, fundarea mânăstirii logofătului Golâi marchează 
noua limita nord-estică a târgului, a cărui dezvoltare teritorială, în ciuda 
invaziilor şi arderilor, mută periferia dincolo de zona bisericii armeneşti, 
tinzând către limita naturală a locuirii de tip urban, cursul Cacainei. 

Din punctul de vedere al lăcaşelor de cult din Iaşi, sîarşitul 

secolului al XVI-iea este momentul care marchează două elemente foarte 
importante de topografie istorică: inserarea mânăstirii în interiorul 
perimetrului urban, în chiar inima acestuia şi, respectiv, recunoaşterea 
oficială a unui centru al oraşului, moment legat de ctitorirea, înzestrarea 
şi închinarea bisericii Sf. Vineri a vomicului Nistor Ureche. 

14 Până la transformarea în mănăstire, înzestrarea cu proprietăţi şi închinarea la 
Xeropotam a bisericii Dancu de către Constantin Duca, aceasta nu are proprietăţi 

documentate (Documente Iaşi, III, p.155). 
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Primul element menţionat, apariţia mânăstirii urbane la Iaşi, este 
legat de înfiinţarea şi înzestrarea obştii de la Sf. Sava, de lângă biserica 
armenească, în ceea ce putem numi centrul comercial al târgului, şi 

fundarea bisericii acesteia, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, de 
către Petru Şchiopul, în 153815

. În ce priveşte definirea centrului oraşului, 
episodul fundării bisericii Sf. Vineri a lui Ureche este fundamental 16

• 

Această afirmaţie nu este hazardată şi, mai ales, nu face referire la 
atestarea directă a expresiei „fruntea târgului" 17

, ci la descrierea acţiunilor 
lui Nistor Ureche aşa cum apar acestea în actul din 21 decembrie 161 O. În 
primul rând, Ureche obţine locul şi hramul de la fiica şi nepoatele lui 
Samson, ctitorul primei biserici, pe baza unei înţelegeri încheiate cu 
Samson, din timpul vieţii acestuia. Biserica de lemn a târgoveţului este 
demontată şi transferată în mahala, în Târgul Nou, unde este re-sfinţită cu 
hramul Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul. Ureche ridică apoi biserica 
de piatră şi cumpără teren în jurul acesteia, „pentru lărgirea locului sfintei 
biserici dinspre toate părţile şi mai întâi, în fruntea târgului, cu locuri de 
dughene şi le-a îngrădit cu garduri tari, cum se şi vede." Putem crede că 
documentul slavonesc descrie, de fapt, o afacere imobiliară modernă, care 
ar cuprinde achiziţionarea terenului, construirea unui imobil, iar apoi 
„mutarea" terenului şi a construcţiei în zona centrală, prin achiziţii de 
extindere bine gândite, pentru a multiplica valoarea proprietăţii. 

Construcţia de piatră şi „gardurile tari", în calitate de standarde 
arhitectonice ale centrului capitalei, împreună cu investiţia imobiliară 

propriu-zisă şi cu „comportamentul de afaceri" asociat acesteia ar trebui 
să dovedească existenţa centrului, chiar şi fără menţionare expresă în 
document. 

Perioada domniilor lui Miron Bamovschi şi Vasile Lupu este cea 
în care segmentele funcţionale şi sociale ale oraşului Iaşi devin clar 
delimitate, iar articularea şi juxtapunerea lor definesc, în mod clar, un 
organism urban real, din punct de vedere funcţional, administrativ şi 

social. Spre sfărşitul secolului al XVII-iea, teritoriul târgului este împărţit 

15 Acest moment va fi tratat pe larg în capitolul al III-iea, dedicat special fenomenului 
penetraţiei obştilor monahiceşti în mediul urban. 
16 Documente Iaşi, I, p. 129. 
17 Ibidem. Expresia „mijlocul târgului" este atestată deja 1600, într-o întărire din timpul 
efemerei domnii moldovene a lui Mihai Viteazul (Ibidem, p. 74). 
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în parohii, într-o structură care va rămâne aproape neschimbată până în 
mijlocul epocii modeme 18

• 

3. Mânăstirile în oraş. Particularităţile unei structuri de locuire 
În Moldova medievală, asocierea mânăstirilor cu mediul urban 

este un fenomen care este foarte rar întâlnit înainte de mijlocul secolului 
al XVI-lea (doar două exemple, Sf. Gheorghe/Sf. Ioan cel Nou la Suceava 
şi Adormirea Maicii Domnului a „lui Ioan Tăutul" la Iaşi). Numărul mare 
de mânăstiri care se regăsesc pe teritoriul de astăzi al oraşului Iaşi este 
rezultatul unor fenomene convergente, care au cauze şi încadrări 

cronologice diferite, dar care au determinat, pentru istoricul sau 
topograful modem, acelaşi rezultat. Vom trece în revistă şi vom supune 
analizei şi comentariului, în continuare, fiecare dintre aceste fenomene. 

Topografic, cel mai vizibil curent este cel de apropiere treptată a 
mânăstirilor din mediul rural peri-urban de limita oraşului şi apoi 
includerea acestora în perimetrul urban, la un moment dat. Cauza acestui 
fenomen de „translaţie" este, fără îndoială, creşterea teritorială a oraşului. 
Astfel, mânăstirea Golia este aşezată de către ctitor pe marginea sau chiar 
în afara marginii propriu-zise a târgului, în hotar (conform cercetărilor 
arheologice 19

, care nu au identificat un strat consistent de locuire urbană 
în perimetrul mânăstirii). Lista proprietăţilor din actul de închinare din 
1604 denotă o structură a „zestrei" specifice unei mânăstiri peri-urbane, 
dacă nu chiar non-urbane de-a dreptul20

: pe lângă satele, părţile de sate, 
prisăcile şi ţiganii donaţi de ctitor, mânăstirea posedă în Iaşi doar locul 
unde au fost casele lui Ioan Golâi şi câteva dughene cumpărate de acesta, 
la care se adaugă vii şi pivniţe la Cotnari şi Vaslui. Reiese clar din 
document că, cel puţin la momentul ctitoririi, majoritatea veniturilor 
mânăstirii nu proveneau din oraş, situaţie care, e posibil, se schimbase în 
perioada în care este scrisă întărirea închinării. La momentul construirii 

18 Pentru o sectorizare teoretică a oraşului spre sîarşitul secolului al XVII-iea, v. fig. 2, 
extrapolarea grafică a datelor spaţiale extrase din planul lui Giuseppe Bayardi, pornind 
de la suprafeţele neconstruite din jurul bisericilor, potenţial utilizabile drept cimitire. 
19 Alexandru Andronic, Eugenia Neamţu, Stela Cheptea, Cercetări arheologice pe 
teritoriul oraşului laşi în anii 1961-1967, în Arheologia Moldovei, IX (1980), p. 100; cf. 
şi Alexandru Andronic, laşii până la mijlocul secolului al XVII-iea. Geneză şi evoluţie, 
Iaşi, 1986, p. 38. 
20 Documente laşi, I, p. 86. 
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bisericii lui Vasile Lupu la Golia, aceasta se afla deja în interiorul 
târgului, care se extinsese dincolo de incinta mânăstirii. Mânăstirea Galata 
de Jos sau Galata din vale, a hatmanului Balica, ridicată în şesul 

Bahluiului înainte de 158721
, refăcută de Grigore al Ii-lea Ghica la 

începutul secolului al XVIII-lea şi adoptată ca reşedinţă de odihnă „din 
afară"22 şi cunoscută drept mânăstirea Frumoasa, la momentul rezidirii 
(1839-1841) era chiar la marginea târgului23

. Acelaşi proces are loc în 
cazul altor mânăstiri: Hlincea (mânăstirea Zotei din ţarina laşilor) 
Aroneanu (mânăstirea lui Aron vodă din ţarină), Bucium (Clatia, sau 
mânăstirea lui Păun vameşul din Codrul laşilor), Cetăţuia, Galata sau Sf. 
Atanasie din Copou, ultimele fiind, în prezent, în interiorul limitelor 
oraşului Iaşi. 

A doua jumătate a secolului al XVI-iea aduce, pentru Moldova, o 
realitate de natură arhitectonică şi militară care impune adoptarea unor 
soluţii compensatorii rapide şi eficiente. Este vorba de renunţarea, la 
cererea otomanilor, la a mai folosi, în scopuri strategice, a cetăţilor ţării24 • 
În condiţiile în care necesităţile defensive nu dispar, ci dimpotrivă, 
renunţarea la fortificaţiile strategice implică, automat o regândire, din 
partea domniei, a sistemului de fortificaţii tactice care să permită 

adăpostirea şi apărarea pe termen scurt a populaţiei în cazul conflictelor 
de mică intensitate cum sunt expediţiile de jaf ale tătarilor sau cazacilor. 
Mânăstirile fortificate ale secolului al XVII-iea suplinesc tocmai această 
nevoie presantă de sisteme defensive tactice. Pentru oraşul Iaşi, incinta 
mânăstirii Golia asigură, împreună cu zidurile Curţii domneşti, cele ale 
Sf. Nicolae, incinta probabilă a mânăstirii Bamovschi şi podul fortificat al 

21 Actul de închinare a mânăstirii, cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, către 
mânăstirea Sf. Ecaterina de la Sinai, dat de Petru Şchiopul, conţine menţiunea 

„pomenirea mai sus amintiţilor răposaţilor pan Balica şi Ana", ctitorii mânăstirii 

(Ibidem, p. 44). 
22 Dan Bădărau, Ioan Caproşu, laşii vechilor zidiri, Iaşi, 1974, p. 378. 
23 N. A. Bogdan, op. cit„ p. 446. 
24 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, (ed. P. P. Panaitescu), Bucureşti, 1978, p. 
148; cf. şi relatarea lui Anton Verancsics: „„. lor nu le este îngăduit să întemeieze cetăţi 
şi fortăreţe, nici să îşi împrejmuiască oraşele cu ziduri şi întărituri ... ", în Călători străini 
despre Ţările Române, I, ed. Maria Holban (coord.), Bucureşti, 1968, p. 404, şi ştirea din 
Descrierea anonimă a Moldovei (1587), despre dărâmarea Cetăţii sucevei de către 

Alexandru Lăpuşneanu, în 1564, Călători străini despre Ţările Române, III, ed. Maria 
Holban (coord.), Bucureşti, 1971, p. 201. 
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Sf. Ioan Botezătorul „din Măji" (care datează din timpul lui Vasile Lupu, 
care termină construcţia începută de Miron Bamovschi) o formă limitată 
de protecţie a vieţilor şi averilor mobile ale boierilor şi târgoveţilor25 . În 
hotarul târgului, mânăstirile Galata, Hlincea, Bâmova şi Cetăţuia asigură 
aceeaşi funcţie defensivă, dar la un nivel uşor mai elevat, constituind, 
practic, puncte fortificate de sprijin pentru o eventuală operaţiune 

defensivă a laşilor, aşa cum s-a şi întâmplat în vremea lui Mihai Racoviţă 
cu expediţia căpitanului Ferenţ, când moldovenii şi tătarii au folosit 
mânăstirile Cetăţuia şi, respectiv, Aroneanu, ca puncte fortificate de 
sprijin pentru atacul asupra cătanelor austriece26

. 

Încercarea lui Antonie Ruset de a construi a unui zid de incintă la 
mânăstirea Sf. Sava27

, după ce îl ridică pe cel de la Sf. Nicolae Domnesc28 

ar ridica la trei numărul incintelor fortificate de care ştim cu siguranţă, 
spre sfărşitul secolului al XVII-iea, în interiorul oraşului, la care s-ar 
adăuga cea a Curţii domneşti. Pe lângă incintele fortificate din interiorul 
oraşului mai există, în ordinea distanţei faţă de oraş (implicit a valorii 
defensive pentru târgoveţi), incinta Galatei, a Cetăţuii, a mânăstirii 

Hlincea, a mânăstirii Aroneanu, a mânăstirii Bârnova. O studiere rapidă a 
distribuţiei teritoriale relevă faptul că, în interiorul oraşului, zona Curţii şi 
centrul comercial al târgului ar fi fost protejate astfel (chiar în condiţiile 
existenţei unei incinte a mânăstirii Barnovschi), în timp ce Uliţa Mare şi 
mahalalele ar fi fost neapărate. Datorită faptului că o asemenea situaţie nu 
ar fi plauzibilă, nu ne rămâne decât să presupunem că aproape fiecare 
biserică din Iaşi dispunea de o formă oarecare de amenajare defensivă, fie 
sub forma unui pod fortificat, cu guri de tragere (Sf. Ioan din Măji), fie 
sub forma unei clopotniţe foarte solid construite (Bamovschi, Trei Ierarhi) 
sau a unei turle-clopotniţă înălţate peste pridvor, cu pereţi groşi şi cu 
capacităţi defensive (Sf. Ilie a Gheanghei, Sf. Vineri, Nicoriţă), toate 
aceste amenajări dispunând de cel puţin câte o tainiţă pentru depozitarea 
odoarelor şi a obiectelor preţioase ale celor privilegiaţilor care aveau 
acces aict. 

Pe lângă justificarea de natură defensivă a prezenţei mânăstirilor 
pe teritoriul oraşului (deşi, după cum am văzut, justificarea s-ar fi referit 

25 N. A. Bogdan, op. cit, p. 138. 
26 Ibidem, p. 134. 
27 Ibidem, p. 123. 
28 Documente laşi, II, p. 425. 
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exclusiv la elementele constructive cu rol defensiv, specifice arhitecturii 
şi topografiei monastice, dar prezente, în forme variate, şi la biserici de 
mir) şi includerea mânăstirilor în perimetrul urban datorită creşterii 
oraşului, cel mai important fenomen care „aduce" comunitatea monastică 
în mediul urban este acţiunea conjugată a monahilor greci şi a domnilor 
cu rădăcini constantinopolitate. Fundarea mânăstirii Sf. Sava este 
momentul istoric cel mai semnificativ din acest punct de vedere, care 
pune bazele, pe lângă cele ale primei obşti monastice de factură urbană 
reală, unei tendinţe a domniei care va culmina, la Iaşi, cu ctitorirea 
mânăstirii Trei Ierarhi. 

La 4 august 1583 Petru Şchiopul, domnul Moldovei, dăruieşte 

călugărilor de la mânăstirea Sf. Sava de la Ierusalim o casă cu locul ei din 
Iaşi, ridicată de domn pe un teren cumpărat cu 7000 de aspri29

, „ ... ca să 
locuiască acolo rugătorii noştri şi să îşi facă acolo biserică, în numele lui 
Dumnezeu, să fie rugă şi pomenire veşnică a domniei noastre şi pentru 
pomenirea părinţilor[ ... ] şi pentru întreaga ţară şi întreaga Creştinătate; 
[ s.n.] ... " şi semnează cu propria mână. Faptul că prima mănăstire ridicată 
în mijlocul oraşului este o obşte grecească, chiar de la Ierusalim, nu este o 
coincidenţă, aşa cum nu este întâmplător faptul că documentul de fundare 
este semnat manu propria de domn, de mitropolitul ţării, de primul 
episcop şi de logofătul mare. Călugării de la Ierusalim erau în Iaşi încă de 
la începutul domniei lui Petru Şchiopul, la 5 mai 1575 ei primind o danie 
de la monahul Gavril, fost mare vistiernic al Moldovei, o vie cu grădină şi 
case în dealul Copoului din hotarul Iaşilor30 . Putem presupune că monahii 
de la Ierusalim veniseră la Iaşi odată cu suita lui Petru voievod şi obştea 
lor ar putea fi considerată „vectorul" monahismului urban, de tip levantin, 
în general, şi constantinopolitan, în special, în capitala Moldovei. Lista 
proprietăţilor mânăstirii Sf. Sava31 arată clar o structură economică clădită 
în jurul surselor de venit de natură urbană: dughene, locuri de casă, 
poverne, hanuri (chervăsăria) sau peri-urbană: vii, iazuri, grădini, prisăci 
la care se adaugă scutiri de taxe. Prin danii, achiziţii şi moşteniri, 

mânăstirea Sf. Sava îşi alcătuieşte un adevărat domeniu în interiorul 
oraşului şi în hotarul acestuia. Scopurile pentru care domnia implantează 

29 Documente laşi, I, p. 37. 
30 Ibidem, p. 26. 
31 Ibidem, p. 26, 37, 46, 72, 74, 75, 78, 83, 93, 102, 104, 113, 132 etc. 
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o mănăstire în mijlocul oraşului, la mică distanţă de Curte, pot fi încadrate 
în categoria largă a construirii unei baze puternice de legitimizare (Petru 
Şchiopul era muntean, iar dacă domnii moldoveni din neamul Muşatinilor 
deveniseră ctitori la distanţă, la Athos, Petru vodă aduce Locurile Sfinte la 
Scaunul Ţării, odată cu monahii de la Sf. Sava de la Ierusalim şi cu cei de 
la Sf. Ecaterina de la Sinai). Pentru monahi, amplasarea obştii în 
apropierea centrului puterii era o tactică de dezvoltare probată deja în 
Imperiul Otoman, unde, în absenţa unui monarh creştin, beneficiarii 
gravitau în jurul patriarhiei sau/şi în jurul marelui dragoman, atunci când 
acesta era creştin ortodox. Amplasarea în interiorul oraşului şi construirea 
unei structuri urbane a proprietăţii avea avantajul major de a pune la 
dispoziţie beneficiarilor în principal bani lichizi, uşor de transferat obştii
mamă, celelalte bunuri putând fi valorificate rapid în bani, pe piaţa din 
Iaşi. Un agendă economică similară au călugării sinaiţi de la mânăstirea 
Sf. Ecaterina (hramul Schimbării la Faţă), care obţin de la Petru Şchiopul 
închinarea mânăstirii hatmanului Balica (Galata de Jos, Sf. Arhangli~li 

Mihail şi Gavril), în 158732
, şi darul a şase fălci de vie la Dealul Porcului. 

Întărirea închinării ctitoriei lui Nestor Ureche, Sf. Parascheva (Sf. Vineri 
din fruntea târgului) către aceiaşi călugări sinaiţi conţine un pasaj relevant 
pentru politica de „dezvoltare economică" a mânăstirilor din Levant: „ ... 
au căzut cu feţele la pământ înaintea domniei mele, rugându-se ca domnia 
mea să am a îndemna, pentru iubirea de Dumnezeu, pe mai sus scrisul 
nostru credincios şi cinstit boier, pan Nistor Ureche, mare vomic, ca să 
facă, acea sfăntă biserică, mănăstire şi metoh sfintei, marii mânăstiri a 
Sinaiului, ca să aibă, cu mila lui Dumnezeu, a câştiga din mâinile 
milostivirii sale şi din mila lui câte ceva bun, şi milostenii de pe la 
creştini, spre ajutorarea şi întărirea acelui sfănt loc, zicând că şi domniei 
mele îi va fi de mare pomenire pentru această binefacere"33

. Biserica Sf. 
Vineri, reconstruită din piatră de vomicul Ureche, în centrul oraşului şi 
căreia îi cumpărase teren de jur împrejur şi locuri de dughene la cele două 
străzi comerciale ale oraşului, este cerută, la modul propriu, de călugării 
sinaiţi, pentru a fi făcută mănăstire. Este cât se poate de clar că, pentru 
beneficiarii închinărilor, micile mânăstiri din zona rurală propriu-zisă şi 
din ţarina târgului nu constituie o „investiţie" atractivă, aşa cum se vede 

32 Ibidem, p. 44. 
33 Ibidem, p. 130. 
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din cazul mânăstirii Aroneanu34
, care a ajuns pustiită din nepăsarea 

călugărilor de la Zografu, sau din cel al mânăstirii Hlincea35
, ajunsă 

„pustie şi cu toate satele răshirate şi pustiite" prin proasta administrare şi 
neglijenţa călugărilor de la Dionisiu, de la Muntele Athos. Transformarea 
în mănăstire, la fel ca în cazul Sf. Vineri, se face pentru biserica Dancu, 
de către Constantin Duca, în 1701, care o înzestrează cu proprietăţi şi 

închină la Xeropotamou, la Muntele Athos36
. Mânăstirea Adormirea, 

ridicată de Miron Barnovschi în „târgul Iaşi", numită în actul de închinare 
la Sf.. Mormânt de la Ierusalim „biserica pe care domnia mea am zidit-o în 
târgul Iaşi"37 , deşi se înscrie, topografic şi istoric, în seria mânăstirilor 
urbane, are o structură a proprietăţii diferită de cea a Sf. Sava, sau chiar a 
Goliei, mânăstiri urbane care pot fi considerate ca standard în analiza 
tipologică a lăcaşelor de cult din Iaşi. În schimb, mânăstirea Bărboi (Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel), ridicată de vornicul Bărboi la începutul secolului 
al XVII-iea, închinată de urmaşii acestuia Sturzeşti38 la mânăstirea 
Vatoped, la Muntele Athos, transformată din biserică de mir în mănăstire 
în preajma aceleiaşi date (1669), are o structură a proprietăţilor 

asemănătoare cu Sf. Sava, putând fi numită mănăstire urbană, datarea 
acestui statut într-o perioadă ulterioară fundării mânăstirii Sf. Sava fiind 
dovedită de textul documentului de închinare, în care majoritatea 
proprietăţilor şi veniturilor din Iaşi ale mânăstirii sunt donaţii ale 
Sturzeştilor (Ilie Sturza stolnic) sau ale rudelor acestora prin alianţă 

(Grigore Hăbăşescul mare vornic şi Andrieş mare şătrar, ginerii lui Matei 
Sturza mare vistiernic). Mânăstirea Trei Ierarhi, ridicată de Vasile Lupu în 
1639 nu este o excepţie de la standardul monastic aşezat de Sf. Sava, deşi 
intenţia ctitorului, care o împodobeşte, o înzestrează şi o închină tuturor 
celor 20 de mânăstiri ale Muntelui Athos39

, a fost de a întrece, prin 
grandoarea ctitorie sale, pe toţi domnii anteriori. Dacă vom considera 
statutul special de mănăstire urbană derivând din structura proprietăţilor şi 
din aşezarea complexului monastic, atunci Trei Ierarhi, în ciuda localizării 
în mijlocul oraşului şi a faptului că posedă un număr destul de mare de 

34 Ibidem, p. l 00. 
35 Ibidem, p. 152. 
36 Documente Iaşi, III, p. 154; N.A. Bogdan, op. cit„ p. 198. 
37 Documente Iaşi, I, p. 237 (9 decembrie 1627). 
38 Documente Iaşi, II, p. 196 (întărirea lui Gheorghe Duca din 12 martie 1669). 
39 Documente Iaşi, I, p. 376. 
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proprietăţi urbane, nu poate fi numită o mănăstire urbană standard, aşa 
cum ar fi Sf. Sava sau Barnovschi. În fapt, ctitoria lui Vasile Lupu de la 
Golia, cu proprietăţile primite de la Ioan Golâi şi de la urmaşii acestora, la 
care se adaugă daniile ulterioare şi incinta ridicată de noul ctitor şi de fiul 
acestuia, Şteraniţă Lupu, se încadrează aproape perfect în cadrul unei 
definiţii generale a unei mânăstiri urbane devenind, pentru istorici şi 
urbanişti, prototipul aproape perfect al mânăstirii urbane din spaţiul 

românesc extracarpatic. 
În laşii secolului al XVII-lea există, aşadar, patru lăcaşe de cult 

care, prin structura proprietăţilor şi caracterul specific al terenului şi 

arhitecturii, cu potenţial defensiv (poate mai puţin în cazul Trei Ierarhi), 
pot fi considerate elemente specifice ale unei topografii urbane 
premoderne, atât prin elementele de demografie asociate obştii monahice 
şi prin modelul de gestiune financiară, cât şi prin relaţia specială pe care o 
au cu domnia, conferă oraşului Iaşi aparenţa şi structura unei capitale 
post-bizantine, după modelul constantinopolitan. 

4. Reperele urbanităţii: Turle şi clopotniţe 
Vederea oraşului Iaşi, ataşată descrierii luptelor dintre ruşi şi turci 

pentru oraş, în primăvara lui 1788, ne înfăţişează o „cetate turcească"40 , 
iar această apreciere este întărită de autori prin prezenţa semilunii pe toate 
turlele şi clopotniţele laşilor, vizibile în imagine. Acest izvor (tardiv, este 
adevărat) confirmă tendinţa iconografiei medievale şi modeme timpurii 
europene de a marca prezenţa locuirii urbane prin construcţii de piatră, 
turnurile şi clopotniţele bisericilor identificând şi transmiţând lectorului 
(şi călătorului sau vizitatorului în cazul contactului direct) informaţiile 
necesare despre oraşul respectiv. Bogata colecţie de imagini de oraşe şi 
reprezentări ale ţărilor europene ale Cronicii Ilustrate de la Niimberg 
(1493)41 este un exemplu cât se poate de grăitor în acest sens. Deşi 
majoritatea cadrelor sunt convenţionale şi inventarul de imagini este 
refolosit pentru diversele ţări europene, chiar în lipsa unei „chei" care să 
traducă numărul şi înălţimea turnurilor şi clopotniţelor (ale Cracoviei, 
spre exemplu (v. fig. 6), în informaţii statistice legate de numărul de 
locuitori, întinderea oraşului, mărimea şi frumuseţea catedralei, statutul 

40 „Die tiirkische Festung IaBi'', N.A. Bogdan, op. cit., p. 40-41. 
41 www.beloit.edu/-nurember/. 
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orăşenilor etc.), putem, pornind de la imagine, să tragem o concluzie 
generală în privinţa mesajului de ordin topografic şi istoric pe care autorul 
îl transmite. La fel cum pentru laşii de la 1788 „cetatea turcească" este 
foarte clar arătată prin intermediul semilunelor de pe turnuri, pentru 
autorul Cronicii Ilustrate de la Nilrnberg, statutul Constantinopolelui de 
capitală a imperiului creştin cucerită de turci este arătat de prezenţa, 
alături de cruci, a semilunelor pe turlele Sfintei Sofia, transformate în 
minarete (v. fig. 8). Departe de a fi o imagine fidelă realităţii, pădurea de 
turle şi clopotniţe care apar cu insistenţă în gravurile din secolul al XVIII
lea care au ca subiect oraşul Iaşi transmit, totuşi, un mesaj real: acela că 
aşezarea, indiferent dacă imaginea corespunde sau nu realităţii, este un 
oraş şi, mai mult decât atât, este capitala unei ţări, creştine în gravura „de 
la Augsburg" (1701)42

, turceşti în gravura de la 1788. Realitatea sprijină, 
din punct de vedere istoric, iconografia, cel puţin pentru secolul al XVII
lea, când turnurile înalte ale Goliei, mânăstirii Trei Ierarhi şi Bisericii 
Domneşti de pe Poartă dominau oraşul. 

Pentru aşezarea rurală biserica este polul unic, marcând, în acelaşi 
timp, centrul social al satului şi punctul fizic în care ordinea umană pune, 
efectiv, stăpânire pe peisajul natural. Necesitatea marcării suplimentare a 
prezenţei şi a locuirii printr-o construcţie înaltă, vizibilă de la mare 
distanţă, nu este întotdeauna resimţită de comunitatea rurală; multe 
biserici medievale de sat nu au turle, iar clopotniţa este înlocuită de o 
simplă zvoniţă43 . Structura multipolară de locuire umană care este oraşul 
prezintă necesitatea marcării acestor poli (şi a teritoriilor comunitare, 
respectiv) într-un mod vizibil şi irefutabil, în ciuda orizontului fizic foarte 
fragmentat al peisajului construit. Marcarea vizuală prin intermediul 
turlelor (şi sonoră, prin intermediul clopotniţelor) a „stăpânirii" 

teritoriului de către comunitate şi, într-un sens antropologic mai larg, a 
„descălecării" cartierului, a comunităţii, a vecinătăţii, este o necesitate 
care este cu atât mai evidentă în oraş, unde solidaritatea comunitară este 

42 N.A. Bogdan, op. cit„ p. 3. 
43 Biserica de zid din mediul rural în Moldova secolul al XV-iea şi a primei jumătăţi a 
celui de-al XVI-iea este practic lipsită de turlă, indiferent dacă este o ctitorie domnească 
(Borzeşti, Războieni, Reuseni, Volovăţ) sau una boierească (Arbore, Dolheşti, Lujeni, 
Părhăuţi). Vasile Drăguţ, Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, 

Bucureşti, 1976, passim. 

785 



de natură socială, spre deosebire de sat, unde solidaritatea comunitară încă 
este, în secolul al XVII-iea, de natură biologică. 

Cu mult deasupra turlelor şi clopotniţelor oraşului se înalţă, 

începând cu domnia lui Vasile Lupu, turnurile-clopotniţă ale ctitoriilor 
domneşti. Turnul Trisfetitelor din vederea Uliţei Mari a lui Rey44 (1845) 
este un exemplu palid al felului în care laşii afirmau, prin intermediul 
înălţimii turnurilor, statutul de capitală domnească. Turnul Bisericii de pe 
Poartă, cel al Goliei, al Trei Ierarhilor la care se adaugă, la începutul 
secolului al XIX-iea, cel al mânăstirii Bărboi, marchează, prin intermediul 
diferenţei de înălţime, nu doar faţă de locuinţele târgoveţilor, dar şi faţă de 
bisericile târgului şi faţă de palatele boiereşti, faptul că laşii, deasupra 
peisajului urban fragmentat în teritorii comunitare, este teritoriul domniei. 
Chiar dacă putem face o legătură între progresul tehnologiei construcţiilor 
(care ajunge, prin intermediari ardeleni, în Moldova lui Vasile Lupu)45 şi 
perioada în care turnurile domneşti apar la Iaşi, este mult mai probabil ca 
momentul în care acestea încep să fie construite este legat de intenţiile lui 
Vasile Lupu în direcţia unei restituiri imperiale, cel puţin la nivelul 
declarativ. Dacă turnurile Goliei şi Trei Ierarhilor fac parte din aceeaşi 
serie de monumente cu valoare ideologică la fel ca şi bisericile celor două 
mânăstiri şi palatul domnesc sau aparţin, proiect şi execuţie, domniei lui 
Ştefăniţă Lupu, este un subiect care ar putea cercetat, mai amplu, separat. 

Terminarea construcţiei şi sfinţirea ctitoriei Sf. Ioan Botezătorul a 
lui Miron Barnovschi de către Vasile Lupu, ca şi restaurarea Sf. Nicolae 
Domnesc de către Antonie Ruset, pot fi socotite iniţiative care, dintr-o 
direcţie mai largă de analiză, sunt menite a proteja oraşul în sine, chiar 
organismul acestuia, prin oprirea procesului de degradare a nucleelor 
comunitare. În fapt, preluarea de către domn sau doamnă a sarcinii de 
ctitor a unor lăcaşe de cult din Iaşi (indiferent de forma legală) şi 

transformarea acestora, cum este cazul bisericii Dancu46 sau a bisericii Sf. 
Ioan Botezătorul (Biserica Albă)47 , are scopul de a opri dezagregarea 

44 N.A. Bogdan, op. cit., p. 29. 
45 D. Bădărău, I. Caproşu, op. cit., p. 176. 
46 „ ... multe pomane făcute cu svinteli mânăstiri [ ... ] fiind unele din ani mulţi făcute şi 
apoi vechite şi pin tâmplări multe de nime căutate, precum şi aicea în oraşul domnii 
meii, în Iaşi, „.", Documente Iaşi, III, p. 154. 
47 „... n-au lăsat aceea svântă şi vestită rugă aice, în oraş în laş, să stea pustie şi 
cădzută,„.", Documente Iaşi, II, p. 509. 



comunităţii sociale formate în jurul respectivului locaş de cult, chiar dacă 
scopul acesta nu este aparent. În final, re-ctitoririle lui Vasile Lupu, 
Constantin Duca sau doamnei Anastasia ajung să semnifice, în cadru 
antropologic mai larg, necesitatea păstrării statutului, în esenţă 

împiedicarea decăderii în rural a unui fragment al organismului urban. Un 
argument a rebours în acest sens ar fi tradiţia populară din jurul ctitoririi 
bisericii Nicoriţă, în care hatmanul îi cere voie lui vodă să i se sfinţească 
biserica, a cărei construcţie ar fi fost la fel de frumoasă ca cea a bisericii 
domneşti a mânăstirii Barnovschi48

. Interpretarea acestei tradiţii ar fi în 
sensul în care mahalaua rurală Tătăraşilor pretinde un statut superior, de 
deplină urbanitate, prin intermediul unei biserici de piatră, la fel de 
frumoasă ca cea a domnului, statut pe care vodă, în legendă, nu este foarte 
convins ca l-ar merita. 

Turlele şi clopotniţele bisericilor, care dau relief urban laşilor 

secolului al XVII-iea, sunt dovezile evoluţiei oraşului, în sensul în care 
interacţiunea comunităţilor organizate social, în mediul complex al 
capitalei, este combustibilul dezvoltării urbane. Turnurile ctitoriilor 
domneşti se ridică deasupra acestei complexităţi urbane a secolului al 
XVII-iea ca dovezi ale însuşirii de către puterea domnească a vieţii 

urbane, după ce, în secolul al XV-iea, pusese bazele „constituţionale" ale 
oraşului. Din aceste declaraţii domneşti şi urbane, arhitectonice şi vizuale, 
doar turnul ciuntit de la Golia a supravieţuit, ca un memento. 

5. Concluzii: 
Probabil cea mai izbitoare caracteristică a oraşului moldovenesc 

medieval şi modern timpuriu este alăturarea noroaielor, lutului şi 

acoperişurilor de stuf cu dantelăriile din piatră şi crucile aurite ale turlelor. 
Dacă spiritul de rezistenţă şi pragmatismul târgoveţilor ieşeni este 
manifestat prin pivniţele de piatră care adăpostesc bunurile şi marfa 
oricărui negustor sau meşteşugar din Iaşi, oricât de sărac ar fi şi oricât de 
precară i-ar fi locuinţa, în faţa incendiilor care pustiesc, cu o descurajantă 
periodicitate, oraşul, bisericile sunt locurile în care comunitatea urbană, în 
complexitatea ei multi-nucleară, se manifestă ca „naţiune creştină". Din 
acest punct de vedere, biserica urbană, centrul cultului comunitar, apare 
ca o manifestare a solidarităţii sociale care transcende nivelul individual 

48 N. A. Bogdan, op. cit., p. 219. 
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de educaţie, bunăstare economică, inteligenţă, sănătate fizică şi mentală 
etc. Biserica şi cimitirul creează o „familie" socială care, ca structură, 
depăşeşte în flexibilitate şi forţă de adaptare orice structură familială 

biologică produsă de locuirea de tip rural. 
Astfel, ca element de cultură şi civilizaţie, biserica urbană 

anulează argumentele contra existenţei oraşului ca fapt de istorie 
medievală, chiar şi ca variantă foarte particulară a oraşului medieval 
european. Structurile de solidaritate pe care le determină şi „coordonează" 
biserica din oraşul medieval extra-carpatic nu sunt, din punctul de vedere 
al antropologiei sociale, diferite în vreun fel, de cele ale Evului Mediu 
european, luând în calcul, evident, diferenţa temporală, deşi, dacă 

acceptăm sensul cultural al termenului „medieval", aşa cu am făcut-o deja 
pentru termenul „modern'', diferenţa temporală devine irelevantă. 
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7. Anexă 
Lista bisericilor şi mânăstirilor din Iaşi, documentate în perioada 

secolelor XV-XVII. 

Denumire 
Hram Datare Atestare Ctitor Localizare 

populară 

Însemnare 

Biserica 
Adormirea 

Ante 
pe un 

armenească 
Maicii 1451 Evangheliar ? actuală 

Domnului dăruit 

bisericii 

Biserică de 
lemn, pe 

Ante Sf. Nicolae 
locul Sf. necunoscut 1491 fără ? 

Domnesc 
Nicolae 
Domnesc 

Însemnare 

Adormirea 
pe un Minei, 

?, Ioan 
? Maicii 

Ante dăruit de 
Tău tul 

„Materna" 

Domnului 
1491 Ioan Tăutul 

logofăt? 
? 

logofăt la 
1491 

Biserica 
Ştefan cel 

Sf. Nicolae Sf. Nicolae 
1491-

Pisania 
Mare, 

actuală 

Domnesc 
1493 Antonie 

Ruset 

Sf. Pe Uliţa 
Biserica Arhangheli 1541 Pisania 

Pan Iurie Strâmbă 
Dan cu Mihail şi (şi?) Dancu (Teatrul 

Gavril Naţional) 

Inscripţie pe 
Ioan Golâi 

Ante o cruce 
logofăt, 

m-rea Înălţarea 1564, dăruită de 
Golia Domnului posibil Maxim 

Vasile Lupu, actuală 

1540? Burnar, 
Ştefăniţă 

1564 Lupu 
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m-rea Sf. 
Adormirea 

Petru 
Sava 

Maicii 1583 Pisania 
Şchiopul 

actuală 

Domnului 

Sf. 
Actul de 

închinare la Melentie 
m-rea Arhangheli Ante 

Sinai, Petru Balica actuală 
Frumoasa Mihail şi 1587 

Şchiopul, hatman 
Gavril 

1587 

Biserica 
Popa Ioan 

Albă, 
Naşterea Sf. 

Ante 
Mafteiu 

biserica de 
Ioan 

1606 
martor, doc. ? Mitropolia 

la Feredeie 
Botezătorul 18 martie 

1615 

Pe Uliţa Sf. 

Ante Doc. 21 Nestor 
Vineri, în 

Sfânta Sf. 
1610 (de decembrie Ureche mare 

fruntea 
Vineri Paraschiva târgului 

lemn) 1610 vomic 
(Hala 

Centrală) 

Curtea 
Biserica de 

Sf. Treime 1614 
Miron Ştefan Domnească 

pe Poartă Costin Tomşa (Palatul 
Culturii) 

Uliţa 

Podului 
Biserica Sf. Grigore Ante 

? ? 
Vechi (în 

armenească Luminătorul 1615 spatele 
Halei 

Centrale) 

Biserica Sf. Ioan Gură Ante 
Pisania 

Ştefan 
Actuală 

Zlataust de Aur 1615 Tomşa 

Biserica 
Sf. Apostoli 1615 Doc. 1631 

Ursu Bărboi 
Bărboi vomic 
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Ionaşco 
Pe Uliţa 

Biserica Doc. 24 Sârbească 
Gheanghei 

Sf. Ilie 1620 
iunie 1624 

Gheanghea 
(Piaţa 

mare logofăt 
Unirii?) 

Biserica 
Adormirea 

Miron 
Bamovschi 

Maicii 1628 Pisania 
Bamovschi 

Actuală 

Domnului 

Biserica Sf. Ioan cel 
Nicoară 

Nicoriţă Nou 
1629 Pisania (Nicoriţă) Actuală 

hatman 

Danie de la 

Biserica 
Adormirea 

Ante 
Miron 

Catolică 
Maicii 

1630 
Bamovschi, ? Actuală 

Domnului doc. 13 mai 
1629 

Sfântul Sf. Apostoli 
Ante 

Doc. 13 Buzuca şi 
1631 (de ? Petru Petru şi Pavel 

lemn) 
aprilile 1631 Sava 

Biserica 
Sf. Ioan 

Miron 
Sf. Ion din 

Boteză torul 
1635 Pisania Bamovschi, Actuală 

Măji Vasile Lupu 

m-rea 
Sf. Atanasie 1638 Pisania Vasile Lupu Actuală 

Copoului 

m-rea Trei Sf. Trei 
1639 Pisania Vasile Lupu Actuală 

Ierarhi Ierarhi 

Intrarea 
Însemnare 

Biserica 
Domnului în 

Ante pe o icoană ? Patriarhul 
Actuală 

Vovidenia 
Biserică 

1645 dăruită la Nechifor 
1645 

Preoţii 

? Sf. Dimitrie 
Ante martori, 

? ? 
1649 doc.3 iunie 

1649 
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Biserica 
Sf. Gheorghe 

Ante 
Doc. 1676 

? Vasile Curtea 
Doamnei 1654 Lupu Domnească 

Mijlocul 
Popa 

Biserica 
Naşterea 

secolului 
Vasilie, doc. Iordache 

Tălpălari 
Maicii 

al XVII-
26 Cantacuzino Actuală 

Domnului octombrie mare vistier 
!ea 

1681 

Mijlocul Popa Ioan, 
Biserica Coborârea Sf. secolului martor, doc. 

? Actuală 
Curelari Duh al XVII- 14 aprilie 

!ea 1663 

Ante 
Popa Gligor, 

Solomon 
Biserica 

Sf. Teodori 1665 (de 
martor, doc. 

Bârlădeanu Actuală 
Sf. Teodori 19 iunie 

lemn) 
1669 

mare vornic 

Întâmpinarea 
Doc. Anastasia, 

Mitropolia 
Domnului 

1682 Octombrie doamna lui Actuală 

1682 Duca vodă. 

Mitocul Sf. 
Ante 

Însemnare 
Maicilor Paraschiva 

1702, 
1702 

? Actuală 

(1680 ?) 

Biserica 
Sf. Dumitru 1691 Pisania 

Ionaşco Balş 
Actuală 

Balş mare vornic 

Sf. 
Sec. 17 

Preotul Ioan, 
Biserica Arhangheli 

(de 
martor, doc. 

? Actuală 
Roşcăi Mihail şi 28 martie 

Gavril 
lemn) 

1681 

794 



8. Ilustraţii 

Spre Rom.an 

Fig. 1. Schema de organizare a spaţiului urban la Iaşi folosind ca nuclee 
cele trei biserici existente la 1500. Aria colorată marchează zona de 
locuire urbană, ariile haşurate marchează zonele teoretice de intensitate 
urbană, cu caracter social (orizontal), respectiv economic (vertical). 

795 



Fig. 2. Încercare de restituire a teritoriilor parohiale, folosind ca bază 
spaţiile neconstruite din jurul bisericilor (marcate cu linie punctată) din 
planul lui Bayardi, extinse cu o rază de 50 de metri şi extrapolate (cu 
haşură încrucişată). Biserica catolică şi cele două biserici armeneşti sunt 
marcate difţrit. 
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Fig. 3. Bisericile din Iaşi la sfărşitul secolului al XV-iea. 
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Fig. 4. Bisericile din Iaşi la sfârşitul secolului al XVI-lea. 
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Fig. 5. Bisericile din Iaşi la sfârşitul secolului al XVII-lea. 
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Fig. 6. Imaginea oraşului Cracovia, din Cronica Ilustrată de la Niimberg 
(1493). (www.beloit.edu/- nurember/inside/contents/images). 

Fig. 7. Imaginea Constantinopolelui şi a Cornului de Aur, din Cronica 
Ilustrată de la Niimberg (1493). Sf. Sofia este marcată, în centrul oraşului. 

(www.beloit.edu/-nurember/inside/ contents/images). 
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BISERICI DE CURTE MAI PUTIN CUNOSCUTE 
' (MOLDO V A ŞI ŢARA ROMÂNEASCĂ, SECOLELE XIV-XVI) 

CRISTIAN NICOLAE APETREI 

Cercetările arheologice şi de istorie a artei întreprinse în special 
după cel de-al doilea război mondial au scos în evidenţă existenţa în 
Ţările Române a unui grup de biserici care se distinge de restul edificiilor 
ecleziastice autohtone printr-o caracteristică funcţională aparte. Este 
vorba despre grupul bisericilor de curte, numite adesea capele sau 
paradise, grup a cărui apariţie şi evoluţie s-a aflat în strânsă legătură cu 
reşedinţele domneşti, dar mai ales cu cele boiereşti. Cele mai multe dintre 
aceste biserici au făcut obiectul unor studii de arhitectură, publicate sub 
formă de micromonografii de sine stătătoare sau în cadrul sintezelor de 
istorie a arhitecturii, astfel încât ele şi-au putut găsi locul în evoluţia 
fenomenului constructiv din spaţiul extracarpatic. Mai mult decât atât, 
numărul mare al exemplelor aduse la cunoştinţa cercetătorilor a permis 
chiar demararea unui proces de clasificare a acestor edificii pe criterii 
planimetrice 1• Trebuie adăugat însă că în afara monumentelor păstrate 
până astăzi într-o formă sau alta de conservare, studierea izvoarelor 
existente scoate la iveală şi o serie de biserici de curte dispărute (având, 
aşadar, caracteristici constructive rămase deocamdată complet 
necunoscute), a căror existenţă este menţionată documentar sau poate fi 
bănuită coroborând diversele surse aflate la dispoziţie. În marea lor 
majoritate, aceste din urmă edificii sunt cunoscute istoriografiei actuale, 
dar nu în calitatea lor funcţională de biserici de curte. Iată de ce, în 

1 Vezi Ştefan Andreescu, O biserică din secolul al XV-iea: Dragomireştii, în GB, 
XXVIII, 1969, nr. 1-2, p. 149-158; idem, Din nou despre bisericile de curte din 
veacurile X/V-XVI, în SCIA-AP, 20, 1973, nr. 1, p. 164-167; Cornelia Pillat, Biserici de 
plan dreptunghiular din Ţara Românească în secolul al XVI-iea, în SCIA-AP, 18, 1971, 
nr. 2, p. 223-234; Răzvan Theodorescu, Artă şi societate în Ţara Românească a veacului 
al XIV-iea, în SCIA-AP, 19, 1972, nr. 1, p. 3-34; idem, De!>pre planul triconc în 
arhitectura medievală timpurie a sud-estului european, în SCIA-AP, 20, 1973, nr. 2, p. 
211-225; idem, Bizanţ, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale româneşti 
(secolele X-XIV), Bucureşti, 1974, p. 268-318. 
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rândurile de faţă ne vom opri atenţia asupra lor, încercând să scoatem în 
relief acele izvoare şi argumente istorice care pledează în sensul 
apartenenţei lor la categoria de edificii de cult enunţată mai sus. 

Izvoarele existente ne permit identificarea unui număr de şase 
astfel de biserici în spaţiul moldovenesc: la Trifeşti, jud. Iaşi, Feereşti, 

jud. Vaslui, Trebeş, jud. Bacău, Suceava, Părhăuţi, jud. Suceava şi 

Cordăreni, jud. Botoşani; precum şi a unui număr de zece edificii similare 
pentru cazul Ţării Româneşti: Bucov, jud. Argeş, Brâncoveni, jud. Olt, 
Stănceşti, jud. Prahova, Piscani, jud. Argeş, Comăţelu, jud. Dâmboviţa, 
Şuiei, jud. Argeş, Bucureşti, Modruzeşti, jud. Buzău, Coiani, jud. Giurgiu 
şi Băleni, jud. Dâmboviţa. 

În Moldova, cel mai vechi astfel de caz este înregistrat la Trifeşti, 
unde cercetările de suprafaţă au condus la descoperirea unui număr 
semnificativ de cahle şi fragmente ceramice comune, databile în secolele 
XIV, XIV-XV şi XV2

. Întregul material arheologic a fost strâns din trei 
puncte aflate la distanţă mică unul de altul, numite în mod sugestiv 
"Dealul curţii", "La curte" şi "La iezătură", îndreptăţind astfel concluzia 
că aici a existat la un moment dat o reşedinţă boierească3 . În punctul 
numit "La Curte" a fost identificată însă şi o necropolă care a funcţionat 
pe parcursul secolului al Xiii-lea şi în prima jumătate a secolului al XIV
lea. Între cele 87 de morminte investigate aici se remarcă câteva care, prin 
piesele de inventar funerar, contrastează în mod evident cu marea 
majoritate a celorlalte4

. În interiorul acestor morminte au fost descoperiţi 
cercei, plăcuţe de diademă şi alte piese de podoabă din argint aurit, care 
par să indice faptul că ne aflăm în faţa unei necropole în care au fost 
înmormântate personaje aparţinând "unei categorii sociale cu posibilităţi 
materiale care le depăşeau pe cele ale comunităţii săteşti de la Trifeşti"5 . 
Mai mult decât atât, se pare că, în cea mai mare parte, obiectele indicate 
îşi au ca sursă de provenienţă opt morminte amplasate în şir, unul lângă 
altul, sugerând concluzia că cei înhumaţi au aparţinut unei singure 

2 Vezi N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De la 
paleolitic până în secolul al XVIII-iea, Bucureşti, 1970, p. 282-283; Paraschiva Victoria 
Batariuc, Cahle din Moldova medievală. Secolele XIV-XVII, Suceava, 1999, p. 186. 
3 Vasile Chirică, Marcel Tănăsache, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi, voi. II, Iaşi, 
1984, p. 409-410. 
4 Vezi Ion Ioniţă, Săpăturile de salvare de la Trifeşti, în MCA, VIII, 1962, p. 736-738; 
Victor Spinei, Săpăturile de la Trifeşti Oud. Iaşi), în MCA, XVI, 1986, p. 237-242. 
5 Ibidem, p. 240. 
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familii6
. Datele fumizate de toponimia locală, cercetările de suprafaţă şi 

cele arheologice converg, aşadar, către concluzia că, în perioada 
premergătoare întemeierii Ţării Moldovei, la Trifeşti a funcţionat 

reşedinţa unui reprezentant al elitei sociale autohtone. Cel mai probabil 
este vorba despre unul dintre "puternicii locului" (cum îi numesc 
izvoarele vremii), aflat în relaţii de ascultare faţă de hanatul Hoardei de 
Aur7

, ale cărui rude sau descendenţi au fost înmormântaţi în cuprinsul 
cimitirului sătesc, alături de populaţia de rând. Prezenţa necropolei este în 
mod indiscutabil legată de existenţa unui lăcaş de cult, care, date fiind 
toate detaliile amintite mai sus, este de bănuit că va fi funcţionat atât în 
calitate de biserică parohială, cât şi ca paraclis pentru reşedinţa respectivă. 
Prezenţa ceramicii de secol XIV-XV şi XV şi, în mod special, aceea a 
cahlelor, ne conduce şi către o altă încheiere posibilă, anume aceea că, 
după întemeiere, reşedinţa şi-a continuat existenţa până spre începutul 
secolului al XV-iea, indiciu al integrării de către domnie a familiei 
nobiliare locale în rândurile boierimii. 

O situaţie similară, dar ceva mai târzie, pare a fi aceea de la 
Feereşti, unde documentele interne de cancelarie indică existenţa unei 
reşedinţe boiereşti ale cărei începuturi se plasează în prima jumătate a 
secolului al XV-lea. Un document emis la 9 octombrie 1487, îl atestă aici 
pe "Mihul de la Feereşti", cel care vinde unui oarecare boier Ursu, slugă 
domnească, jumătate din satul Stârceşti, la gura Tutovei8

. Câţiva ani mai 
târziu, la 15 octombrie 1491, Drăgălina şi Maruşca, fiicele lui Cozma 
Streşină, precum şi nepoţii acestora, Ion şi Maria, fiii mai sus pomenitului 
Mihu, vând domnului Ştefan cel Mare satul "Feereştii, unde au fost casăle 
moşilor lor, a lui Feair şi a lui Petre şi a Cozmei Streaşină'', aflat pe 
Racova9

. În textul aceluiaşi document, marele voievod mai precizeză că 
cei patru vânzători "încă şi ispisocul ce l-au avut moşii lor, Feair şi Pătru 
şi Cozma Straşină, pre acest sat de la unchii noştri, de la Illiaş şi Ştefan 
voievozi, pe când au fost încă în pace, încă l-au datu-I în mâna domnii 
mele" 10

. Cercetările genealogice au arătat că "Mihu de la Feereşti", tatăl 
lui Ion şi al Mariei, stăpân în Stârceşti până în 1487, este foarte probabil 

6 Ibidem. 
7 Vezi Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, ediţia a III-a, Chişinău, 1994, p. 272. 
8 DRH, A, voi. III, p. 24, nr. 15. 
9 Ibidem, p. 188, nr. 96. 
10 Ibidem. 
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unul şi acelaşi cu boierul Mihu, fiul lui Ivan Damianovici 11
, cel care a 

deţinut dregătoriile de pârcălab de Crăciuna şi medelnicer la curtea lui 
Ştefan cel Mare 12

• Din acest dregător descind însă boierii din familia 
Racoviţă, stăpâni ai satului în secolul al XVIl-lea 13

, boieri pe care un act 
de cancelarie, emis la 12 iulie 1705, de domnitorul Antioh Cantemir, îi 
pune în relaţie cu o veche biserică din Feereşti. Documentul, care are 
drept obiect scutirea de dări a preoţilor respectivului lăcaş de cult, ţine să 
arate că biserica "iaste făcută de răposaţii strămoşii dumnealor a 
Racoviţeştilor, undia zac şi trupurile lor" 14

• În contextul ipotezei 
genealogice expuse mai sus, această din urmă precizare ne conduce, 
aşadar, la două importante concluzii, care se leagă una de cealaltă: 

biserica Racoviţeştilor este foarte probabil vechiul paraclis al reşedinţei 
locale 15

, ridicat cândva în cursul secolului al XV-lea; iar în interiorul 
acestuia au fost înmormântaţi membrii familiei boierilor Feereşti. 

O carte de judecată emisă în anul 1702 de domnul Constantin 
Duca, în favoarea slugerului Ştefan Ruset, aflat la momentul respectiv în 
litigiu cu Episcopia catolică de la Bacău pentru satul Trebeş, ne dezvăluie 
existenţa unei alte vechi reşedinţe boiereşti care a fost înzestrată cu un 
lăcaş de cult propriu. După obiceiul vremii, domnul face o adevărată 
istorie a satului, pentru a ilustra drepturile părţii care a avut câştig de 
cauză, justificându-şi în acelaşi timp şi decizia adoptată. Cu acest prilej, 
se precizează că slugerul "ne-au arătat şi un uric de la Petru vodă, scriindu 
cum acel sat Treabeşul au fost tot satul al lui Tudor portariul de cetatea 
Sucevei, şi pe urmă l-au ţinut doi ficiori a lui, anume Tudor ce-au fostu 
logofăt al treilea şi Branciea postelnicul şi împărţindu-şi acei fraţi satul 
Treabeşul în douâ, s-au venit lui Toader logofătul partea din sus cu 
biserică şi cu curte, iar partea din gios s-au vinit Brancii postelnicul cu 
vecinii unguri" 16

. Mergând regresiv pe firul documentelor, pentru a 

11 Despre Ivan Damianovici şi familia sa, vezi Voica Maria Puşcaşu, Biserica Dobrovăţ 
-dateistorice,înMMS,LIII, 1977,nr. l-3,p.165-167. 
12 Vezi eadem, Mănăstirea Dobrovăţului, II, Date istorice, în MMS, LIV, 1978, nr. 5-8, 
p. 530-531. 
13 Ibidem, p. 532. 
14 Gh. Ghibănescu, Surele şi izvoade, voi. VIII, 1694-1828, Iaşi, 1914, p. 329; idem, 
Surele şi izvoade, voi. XVI, Fereştii, Vaslui. Studiu şi documente, Iaşi, 1926, p. 111; 
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale 
din Moldova, Bucureşti, 1974, p. 292-29:2; p. 305, nota 18. 
15 Voica Maria Puşcaşu, Mănăstirea Dobrovăţului, II, p. 531. 
16 Publicat f. a., f. t., în "Arhiva. Organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare", Iaşi, I, 1889-
1890, p. 115-116; Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic, p. 870. 
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unnări evoluţia satului în cauză, aflăm un alt document, din 26 iunie 
1636, în care se arată că un oarecare Ştefan fost vomic, aflat în litigiu cu 
aceeaşi Episcopie catolică din Bacău, pentru partea de sus a satului, aduce 
în faţa domnului Vasile Lupu "un uric de împărţire al străbunicului său, 
Toader logofăt, de la bătrânul Petru voievod" 17

• Acest nou izvor, mai 
apropiat de momentul împărţirii satului între cei doi fraţi sus menţionaţi, 
ne oferă posibilitatea stabilirii identităţii voievodului menţionat în cele 
două documente cu persoana voievodului Petru Rareş 18 , ceea ce, 
finalmente, ne permite identificarea stăpânului reşedinţei şi a bisericii 
acesteia. Este vorba despre Tudor portar de Suceava, probabil unul dintre 
numeroşii stăpâni cu acest nume care intrau la 15 martie 1489 în 
stăpânirea unei părţi din satul Trebeş, în urma unui schimb de ocini 19

. 

Coroborând totalitatea acestor informaţii documentare, se desprinde 
concluzia că atât locuinţele boiereşti de la Trebeş, cât şi lăcaşul de cult 
care a funcţionat pe lângă acestea, trebuie plasate cândva la sfărşitul 
secolului al XV-iea sau la începutul secolului al XVI-iea. 

O însemnare făcută în anul 1529 pe un tetraevangheliar, aflat 
actualmente în tezaurul mănăstirii Rilska din Bulgaria, vorbeşte despre 
existenţa în Suceava medievală a unei biserici ctitorite de boierul Onufrie 
Barbovschi. Conform acestei însemnări "a binevoit piosul jupan 
Barbovschi, pârcălabul cetăţii Suceava, prin dania lui să se scrie acest 
Tetraevanghel, care s-a şi scris cu mâna ieromonahului Macarie şi s-a 
terminat de el în Putna. Şi l-a dat în biserica cea zidită de el în Suceava, 
unde este hramul Adormirii Prea Curatei Născătoare de Dumnezeu. În 
anul 7037"20

. Trebuie subliniat aici faptul că studierea fenomenului 
ctitoricesc din Ţările Române ne arată că o astfel de fundaţie nu putea 
funcţiona decât în cuprinsul unui curţi boiereşti ori în cadrul unui 
aşezământ monahal21

. Aruncând o privire generală asupra raporturilor 

17 1 DRH, A, vo. XXIII, p. 501, nr. 439. 
18 Vezi şi Gh. Burlacu, Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVI!/), în "Carpica", XIII, 
1981, p. 53-54, cu spiţa de neam. 
19 DRH, A, voi. III, p. 98, nr. 52. 
20 Tit Simedrea, Tetraevanghelul vistiernicului Matiaş, în BOR, LII, 1934, nr. 3-4, p. 
154, nota 1; Ernil Turdeanu, Oameni şi cărţi de altădată, ediţie îngrijită de Ştefan S. 
Gorovei şi Maria Magdalena Szekely, note complementare, traducere şi postfaţă de 
Ştefan S. Gorovei, Bucureşti, 1997, p. 267; Maria Magdalena Szekely, Sfetnicii lui Petru 
Rareş. Studiu prosopografic, Iaşi, 2002, p. 301. 
21 Vezi Voica Puşcaşu, Actul de ctitorire ca fenomen istoric în Ţara Românească şi 
Moldova până la sfârşitul secolului al XVlll-lea, Bucureşti, 2001, p. 65. Cea de-a treia 
variantă funcţională cunoscută până în prezent este reprezentată de monumente cu 
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dintre aceste tipuri de complexe şi izvoarele scrise, se desprinde 
observaţia că în mod obişnuit bisericile de curte erau trecute sub tăcere, 
întrucât ele însele nu făceau obiectul daniilor, moştenirilor, tranzacţiilor 
sau proceselor (urmând de obicei, situaţia satului sau a părţii de sat în care 
se aflau), în vreme ce mănăstirile, considerate subiecte de drept, intrau 
adesea în atenţia actelor de cancelarie, care erau interesate de evoluţia 
statutului lor juridic, de satele şi bunurile deţinuţe, de litigiile în care erau 
antrenate etc. Iată de ce absenţa din documentele oraşului Suceava a 
oricărei precizări legate de existenţa unui schit sau a unei mănăstiri 

ctitorite de Onufrie Barbovschi ne conduce în final la concluzia că lăcaşul 
de cult de aici a funcţionat ca paraclis al unei reşedinţe boiereşti. Ipoteza 
avansată aici beneficiază şi de un alt argument, fumizat de specificul 
dregătoriei de portar sau pârcălab al Sucevei22

, pe care ctitorul o deţinea 
în momentul edificării bisericii. Aceasta presupunea, în mod evident, 
perioade lungi de şedere în capitala ţării, motiv pentru care ni se pare 
firesc să presupunem că Onufrie Barbovschi îşi va fi construit o curte la 
Suceava, în cuprinsul căreia va fi funcţionat şi o biserică, cea pe care 
ctitorul se preocupa să o înzestreze cu obiectele de cult necesare în anul 
1529. Nu este lipsit de interes să amintim aici şi o altă ipoteză înaintată de 
unii cercetători, care sunt de părere că monumentul a servit drept loc de 
înmormântare pentru ctitorul său23 , venind astfel în sprijinul afirmaţiilor 
noastre referitoare la rosturile acestui lăcaş de cult sucevean. Biserica 
ctitorită de Onufrie Barbovschi a dăinuit până în anul 179224

, când a fost 
dărâmată de autorităţile austriece, urme ale sale fiind descoperite în cursul 
cercetărilor arheologice desfăşurate în vechea capitală a Moldovei25

. 

Analiza coroborată a diverselor tipuri de izvoare existente în 
legătură cu biserica curţii logofătului Gavriil Totruşan din Părhăuţi 

caracter comemorativ, aşa cum srmt bisericile ridicate de Ştefan cel Mare la Reuseni şi 
Războieni; însă, după cunoştinţele noastre, în spaţiul românesc extracarpatic nu există 
ctitorii boiereşti de acest fel. 
22 Despre dregătoriile deţinute de acest boier, vezi Maria Magdalena Szekely, op. cit., p. 
298-300. 
23 N. Grămadă, Aspecte de viaţă din trecutul oraşului Suceava, în MMS, XXXIII, 1957, 
nr. 10-12, p. 876; Ştefan S. Gorovei, Note şi îndreptări pentru istoria Mitropoliei 
Moldovei, în MMS, LVI, 1980, nr. 1-2, p. 82. 
24 Ioan Caproşu, Vechea Catedrală Mitropolitană din Suceava. Biserica Sfântul Ioan cel 
Nou, Iaşi, 1980, p. 34-35. 
25 Emil-Ioan Emandi, Mihai Ştefan Ceauşu, Contribuţii de moifologie urbană la 
cunoaşterea istoriei oraşului Suceava, 1388-1988, în "Suceava. Anuarul Muzeului 
Judeţean", XV, 1988, p. 221-222. 
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indică faptul că reşedinţa de aici este mai veche decât o arată monumentul 
terminat la 15 iunie 1522, necesităţile de cult ale familiei boiereşti fiind 
asigurate anterior acestei date de o biserică mai veche26

. Concluzia este 
prilejuită de constatarea prezenţei în pronaosul bisericii a pietrelor 
funerare aparţinând părinţilor marelui dregător, panul Anjinco şi jupâniţa 
Maria, pietre care poartă datele de 4 noiembrie 1494 şi 14 februarie 
150627

• De reţinut este faptul că cele două date nu reprezintă momentele 
în care mormintele au fost "înfrumuseţate", prin adăugarea pietrelor 
tombale, ci chiar anii în care părinţii logofătului au trecut în nefiinţă; ceea 
ce înseamnă că amplasarea mormintelor a precedat cu 28 ani, respectiv 16 
ani, ridicarea binecunoscutului lăcaş de cult. Rezultă de aici nu numai că 
edificiul logofătului Totruşan a fost precedat de un altul, dar şi concluzia 
probabilă că cele două se află pe acelaşi amplasament, nefiind exclus ca 
vechea capelă de la Părhăuţi să fi fost o biserică din lemn. Vechimea 
primei biserici este susţinută şi de împrejurarea că reşedinţa boierească în 
ansamblul ei pare să coboare în timp către finele secolului al XV-lea. În 
acest sens, pot fi aduse drept argumente rezultatele investigaţiilor 

arheologice şi ale cercetărilor de suprafaţă desfăşurate în zona locuinţelor 
boiereşti, rezultate care, printre altele, s-au materializat prin descoperirea 
unor cahle specifice secolului al XV-lea28

. 

Un ultim caz cunoscut în legătură cu spaţiul Moldovei este cel al 
bisericii din satul Cordăreni, ţinutul Dorohoi. Lăcaşul de cult de aici este 
amintit într-o carte de mărturie din 3 martie 1598, emisă de câţiva mari 
dregători, prin care adeveresc faptul că Magdalena, cneaghina defunctului 
pârcălab de Hotin Neagoe cel Bătrân, dăruieşte fiicei sale Tudora şi 

nepotului său Toader, fiul Salomiei, "a treia parte a ei din tot satul 
Cordăreni şi cu case vechi ce sunt lângă biserica de piatră şi cu mori şi cu 
heleşteu şi cu sladniţă şi cu povame şi cu toate bucatele de la acea mai 
înainte spusă parte de sat"29

. Documentul, deosebit de preţios, ne 

26 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti de la Bogdan voievod, Bucureşti, 1940, p. 
144; I. Grămadă, Biserica Părhăuţi, în MMS, XXXV, 1959, nr. 9-12, p. 623-626; 
Mugur Andronic, Evoluţia habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneţ, din 
paleolitic până la 5fârşitul secolului al XV!Il-lea, în "Suceava. Anuarul Muzeului 
Judeţean", XXII-XXIII, 1995-1996, p. 80-81; Maria Magdalena Szekely, op. cit., p. 436. 
27 G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, în BCMI, XVIII, 1925, p. 273. 
28 Mugur Andronic, op. cit., p. 27; Paraschiva Victoria Batariuc, Ceramica monumentală 
descoperită la curţi boiereşti din judeţul Suceava, în SCIV A, 45, 1994, nr. 1, p. 79. 
29 I. Caproşu, Documente moldoveneşti din secolele al XV-iea - al XVII-iea, în AIIAI, 
IV, 1967, p. 211. 
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înfăţişează, aşadar, imaginea tipică a unei curţi din secolul al XVI-iea, cu 
locuinţa amplasată în proximitatea lăcaşului de cult, ambele componente 
fiind înconjurate de diversele unităţi economice pe care le putea pune la 
dispoziţie un sat boieresc de reşedinţă. 

Situaţii asemănătoare sunt întâlnite şi în Ţara Românească, un 
prim exemplu fiind cel al reşedinţei de la Bucov30

, aparţinând jupanului 
Dragomir Udrişte31 • În acest caz, existenţa bisericii de curte este evocată 
într-o scrisoare adresată autorităţilor braşovene, cândva între anii 1482-
1492, prin intermediul căreia boierul se plânge că "a venit un om rău, un 
hoţ, la casa mea din Bucov şi mi-a prădat biserica şi a luat tot ce era în 
biserică"32 • 

Un alt caz este vechea biserică din Brâncoveni, a cărei existenţă a 
fost dovedită cu ocazia cercetărilor arheologice întreprinse la capela curţii 
ridicate de Matei Basarab în 1634. Aici, sub fundaţiile unei alte capele, 
ridicate din lemn în secolul al XVI-iea, au fost găsite câteva morminte cu 
inventare funerare bogate, alcătuite din bijuterii de aur şi argint, databile 
în a doua jumătate a secolului al XV-lea33

• Judecând după inventarele 
avute şi după poziţia în care au fost descoperite, se poate afirma că 
mormintele au aparţinut cu siguranţă unor persoane aflate în vârful 
ierarhiei sociale, persoane care s-au înhumat în spaţiul unui lăcaş de cult 
asupra căruia aveau drepturi ctitoriceşti. A vând în vedere tipologia 
bijuteriilor descoperite şi considerente de ordin stratigrafic, ridicarea 
lăcaşului de cult trebuie să fi avut loc cândva în a doua jumătate a 
secolului al XV-iea, perioadă în care, potrivit documentelor de cancelarie, 
satul aparţinea boierilor Craioveşti. O dovedeşte un act din 16 martie 
1494, care ne informează că, la această dată, Brâncovenii erau dăruiţi de 
jupanii Barbu Craiovescu, Pârvu, Danciul şi Radu mănăstirii pe care 
aceştia tocmai o ridicaseră la Bistriţa34 . În consecinţă, se poate spune că 

30 Pentru localizarea satului, vezi Voica Puşcaşu, Actul de ctitorire, p. 251, nr. 603. 
31 Despre acest boier, vezi George D. Florescu, Divanele domneşti din Ţara 
Românească, voi. I, 1389-1495, Bucureşti, 1943, p. 161-162; Nicolae Stoicescu, 
Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV-XV/l, 
Bucureşti, 1971, p. 20. 
32 Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu 
Ţara Ungurească în sec. XV şi XVI, Bucureşti, 1905, p. 296, nr. CCXL. 
33 Mariana Beldie, Cronica săpăturilor arheologice. Biserica Sf Nicolae din Brâncoveni 
eudeţul Olt), în RMM-MIA, V, 1974, nr. 2, p. 95. 
4 DRH, B, voi. I, p. 404, nr. 247. Vezi şi Ion Donat, Domeniul Craioveştilor, în idem, 

Domeniul domnesc în Ţara Românească (sec. XIV-XVI), ediţie îngrijită de Gheorghe 
Lazăr, Bucureşti, 1996, p. 160. 
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lăcaşul de cult este foarte probabil o ctitorie a Craioveştilor, ceea ce ar 
însemna automat că cei înhumaţi aici erau membri ai familiei acestora. 
Din punct de vedere funcţional, vechea biserică din Brâncoveni putea 
aparţine fie unei mănăstiri, fie unei reşedinţe boiereşti. Dacă este să 
judecăm însă după rosturile avute de cele două lăcaşuri de cult care i-au 
succedat în timp pe acelaşi amplasament, ea trebuie să fi fost, ca şi 

acestea din urmă, o capelă de curte. În acest context, existenţa sa nu poate 
fi legată decât de prezenţa în Brâncoveni a uneia dintre multiplele 
reşedinţe pe care, cu certitudine, le-au avut fraţii Craioveşti. 

Tot o capelă trebuie să fi fost şi biserica cu hramul "Sfinţii 

Apostoli Petru şi Pavel" din Stănceşti, ridicată în anii 1501-1502 de 
boierul Cârstian din Stănceşti35 , membru al sfatului domnesc în timpul 
domniilor lui Radu cel Frumos36

, Vlad Călugărui37 şi Radu cel Mare38
. 

Informaţiile privitoare la ctitor şi momentul terminării lucrărilor de 
construcţie sunt prezente în textul unei pisanii aşezate la jumătatea 
secolului al XIX-iea, de marele clucer Ion Arion, stăpânul satului din 
această ep_ocă, cel care a refăcut din temelie vechea ctitorie boierească, 
întrucât aceasta "au stătut stricată întru lungimea vremii până când la anul 
de la Naşterea lui Hristos 1848 s-au preînoit de iznoavă"39 . Preluând 
conţinutul alteia mai vechi, aşezate la 15 februarie 1720 (când biserica a 
beneficiat de un prim set de reparaţii), pisania precizează că: "această 
sfântă şi dumnezeiască bisearică din temelie ei iaste făcută de robul lui 
Dumnezeu, jupan Crâstiian Vomicu i sînu ego Stoica şi se-au făcut întru 
hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, când a fost leat 7010'.4°. 
Informaţiile din pisanie sunt preţioase însă şi din perspectiva încercării de 
a preciza care era funcţia lăcaşului de cult iniţial, întrucât ele pot fi puse 
în relaţie cu inscripţia unei pietre de mormânt aflate în biserică, care 
spune că: "s-a pristăvit jupan Stoican, fiul lui Criistian vomic în anul 

35 Vezi DRH, B, vol. Vil, p. 16, nr. 12, act din 3 aprilie 1571, prin care mănăstirea 
Mărgineni primeşte întărire, printre altele, pentru jumătate din satul Zănoaga, dăruită de 
către nepoţii lui "Cârstian vornic din Stănceşti". Despre acest boier, vezi şi George D. 
Florescu, Divanele domneşti din Ţara Românească, l, p. 254. 
36 DRH, B, voi. I, p. 234, nr. 139; ibidem, p. 235, nr. 140; ibidem, p. 237, nr. 142. 
37 Ibidem, p. 299, nr. 184; ibidem, p. 300, nr. 185; ibidem, p. 303, nr. 186 etc. 
38 DRH, B, vol.11, p. 18, nr. 5; ibidem, p. 19, nr. 6; ibidem, p. 21, nr. 7; ibidem, p. 22, nr. 
8; ibidem, p. 25, nr. 9 etc. 
39 N. Iorga, Inscripţii de la biserica din Stănceşti, Prahova, în Analele Academiei 
Române. Partea administrativă şi dezbateri. Şedinţele din 1926-1927, XLVII, 1926-
1927, p. 33. 
40 Ibidem. 
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7016 (1508), crugul Soarelui 16, al Lunii 5, luna martie, ziua 8"41
• Prin 

urmare, cele trei inscripţii ne oferă motive să credem că biserica a servit 
drept loc de înmormântare pentru ctitori şi pentru membrii familiei 
acestora, concluzie care, coroborată cu prezenţa reşedinţei ctitorilor în 
acelaşi sat, ne permite să afirmăm că ne aflăm în faţa unei alte biserici de 
curte. 

O însemnare făcută pe un Minei, aflat actualmente în colecţia de 
manuscrise a Academiei Române afirmă că lucrarea a fost comandată de 
jupanul Vlaicu mare logofăt, care "a pus-o în sfânta biserică numită satul 
Piscani"42

. Însemnarea lasă să se înţeleagă, aşadar, că marele dregător a 
ridicat o biserică la Piscani, pe care, mai apoi, s-a îngrijit să o înzestreze 
cu cele necesare cultului. Informaţia oferită de această însemnare poate fi 
însă corelată cu rezultatele cercetărilor arheologice desfăşurate la Piscani, 
rezultate care s-au materializat prin scoaterea la iveală a resturilor 
locuinţei marelui logofăt43 . Fiind înălţată în hotarul aceluiaşi sat în care 
jupanul Vlaicu îşi avea locuinţa, biserica nu putea funcţiona decât în 
relaţie cu aceasta din urmă, ca paraclis de curte, motiv pentru care ea a 
adăpostit, se pare, chiar mormântul ctitorului său44 . 

Biserica înăltată la Cornătelu în anul 1596 - ceva mai bine 
cunoscută, întrucât ~ supravieţuit, ~u unele modificări, până astăzi45 - a 
fost precedată de un lăcaş de cult care poate fi pus în legătură cu strămoşii 
banului Vintilă (II) din Comăţeni şi cu reşedinţa acestora din prima 

41 Ibidem, p. 34. 
42 P. P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R., voi. I, 
Bucureşti, 1959, p. 363. 
43 Spiridon Cristocea, în Situri arheologice cercetate în perioada 1983-1992, Brăila, 
1996, p. 87; idem, Cercetările arheologice de la Piscani, judeţul Argeş, în "Argessis", 
X, 2001, p. 128-129; Tereza Sinigalia, Arhitectura civilă de zid din Ţara Românească în 
secolele XIV-XVJ/J, Bucureşti, 2000, p. 172-173. 
44 Flaminiu Mârţu, Mânăstirea Valea (Ţiţeşti-Argeş) în lumina controverselor 
istoriografice şi a cercetărilor arheologice, în MO, XXX, 1978, nr. 7-9, p. 636-638; 
Spiridon Cristocea, Cercetările arheologice de la Piscani, judeţul Argeş, în "Argessis", 
X, 2001, p. 130; Teodor Dina, File din istoria unui vechi sat argeşean, Piscani, în 
"Argessis", VIII, 1999, p. 119, 121. 
45 Al. Lapedatu, Lucrările Comisiunii Monumentelor Istorice. Raport pe anul 1909, în 
BCMI, II, 1909, p. 45; I. Kalinderu, Al. Lapedatu, Raport general al Comisiunii 
Monumentelor Istorice pe anul 1912, în BCMI, V, 1912, p. 189; Victor Brătulescu, 
Raport de activitate pe anul 1942, în ·'Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice", 
Bucureşti, 1943, p. 26 şi 51; Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi 

monumentelor feudale din România. Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi 

Dobrogea), voi. I, Craiova, 1970, p. 196. 
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jumătate a aceluiaşi secol46
• Acest vechi lăcaş este pomenit în inscripţia 

unei cruci ridicate în anul 1645, în curtea noii biserici, de marele clucer 
Socol din Comăţeni, nepotul de frate al banului Vintilă. Aici se arată că 
vechiul edificiu a purtat hramul "Sfântul Nicolae" şi fost ridicat de 
întemeietorii neamului boierilor din Comăţeni, marele vomic Vintilă (I) şi 
soţia acestuia, jupâniţa Voica 47

. Biserica aflată în discuţie este probabil 
unul dintre cele două lăcaşuri de cult pe care marele vomic intenţiona să 
le ridice în jurul anului 1553, motiv pentru care se adresa în scris 
autorităţilor braşovene cu rugămintea să le permită trecerea la sud de 
Carpaţi lui Petre zidarul şi lucrătorilor săi, care înălţaseră astfel de biserici 
şi pentru alţi boieri munteni48

. Scrisoarea către braşoveni conţine nu 
numai elemente utile pentru datarea lăcaşului de cult, ci şi informaţii 

valoroase cu privire la materialele de construcţie utilizate pentru 
construirea lui. Foarte elocvent în acest sens, este faptul că marele vomic 
ţine să informeze conducerea oraşului transilvănean că, în vederea 
ridicării celor ~ouă biserici, şi-a pŢegătit "tot ce a fost de trebuinţă, şi 

cărămidă şi var şi piatră"49 . Aşadar, primul paraclis al reşedinţei din 
Comăţeni a fost foarte probabil un edificiu de zid. El a avut însă o 
existenţă scurtă, fiind dezafectat înainte de 1596, an în care, aşa cum am 
văzut mai sus, pe locul său a fost construit noul lăcaş de cult cu hramul 
"Sfinţii Împăraţi"50 . 

O reşedinţă boierească a existat şi în satul Şuiei, probabil încă din 
a doua jumătate a secolului al XV-lea, întrucât documentele interne de 
cancelarie îl menţionează în anii 1501 51 şi 150552 pe 'jupanul Badea din 

46 Vezi DRH, B, voi. III, p. 209, nr. 133, act din 16 august 1532, în care este citat, în 
calitate de membru al sfatului domnesc, "Vintilă stolnic din Corneşti'', viitorul mare 
vornic 
47 Vezi textul inscripţiei, la George D. Florescu, Un sfetnic al lui Matei Basarab ginere 
al lui Mihai Viteazul, în "Revista istorică română'', XI-XII, 1941-1942, p. 75, nota 2. 
48 Grigore Tocilescu, 534 documente istorice slavo-române din Ţara Românească şi 
Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul, 1346-1603, Bucureşti, 1931, p. 437-438, 
nr. 437. 
49 Ibidem. 
50 Biserica este cunoscută cu acest hram până în perioada interbelică, vezi Victor 
Brătulescu, op. cit., p. 26 şi 51; Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi 

monumentelor feudale din România. Ţara Românească, voi. I, p. 196. Între timp însă, i-a 
fost atribuit hramul vechii biserici, cel al Sfântului Nicolae, vezi Voica Puşcaşu, Actul de 
ctitorire, p. 289, nr. 1344. 
51 DRH, B, voi. II, p. 26, nr. 10. 
52 Ibidem, p. 89-92, nr. 40. 
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Şuiei", cel care primeşte cu aceste ocazii întăriri domneşti pentru mai 
multe sate, munţi, vii, selişti şi ţigani, precum şi scutiri de toate dările şi 
slujbele53

. Documentul din 1505 ne înfăţişează şi familia jupanului Badea, 
formată din patru fiii - jupan Şuica paharnic, jupan Dara spătar, jupan 
Dragomir şi jupan Căzan - între care, judecând după poziţia avută în listă, 
jupanul Şuica trebuie să fi fost cel mai vârstnic. Numele celui mai mare 
dintre fraţi îl regăsim însă şi pe o lespede de mormânt aflată astăzi în 
pronaosul bisericii "Sf. Nicolae" din Şuiei, ridicată în anul 1797 pe locul 
vechiului edificiu de cult al satului, distrus în anul 1789, în cursul luptelor 
dintre turci şi austrieci54

. Inscripţia în cauză ne spune că "a răposat robul 
lui Dumnezeu, jupanul Drăghici portarul, fiul lui Şuica, în <zilele lui Io 
Radu voie>vod, <luna> noiem<vrie>„ .zile, în anul 7050 (1541)"55

. 

Prezenţa mormântului de la jumătatea secolului al XVI-iea în spaţiul 

bisericii ridicate la sfărşitul secolului al XVIII-iea nu îşi poate avea altă 
explicaţie decât aceea că piatra funerară a fost recuperată din ruinele 
vechiului edificiu de cult, pentru ca, mai apoi, să fie transferată în 
pronaosul celui nou. Aceasta înseamnă însă că jupanul Drăghici portarul a 
fost foarte probabil înmormântat în interiorul bisericii ruinate în anul 
1789, fapt posibil doar în măsura în care boierul respectiv deţinea drepturi 
ctitoriceşti în raport aceasta. Prin urmare, concluzia care se desprinde de 
aici nu poate fi decât aceea că vechea biserică din satul Şuiei a fost o 
ctitorie a familiei din care jupanul Drăghici făcea parte, motiv pentru care 
a fost utilizată ca necropolă de către membrii acesteia. Asemenea 
bunicului şi tatălui, jupanul Drăghici a rezidat şi el în satul Şuiei, după 
cum o demonstrează un document de cancelarie din 15 iunie 1571 56

, ceea 
ce înseamnă că prezenţa familiei boiereşti aici a fost constantă de-a lungul 
a cel puţin trei generaţii. Plasată în acest context, funcţionarea vechii 

53 Vezi şi DRH, B, voi. IV, p. 344, nr. 290, document din 11 mai 1550, în care se 
precizează că jupanul Badea din Şuiei a cumpărat satele Voiceşti, Cacaleţi, Pleşeşti şi 
Cocoţi în timpul uneia dintre domniile lui Vlad Ţepeş. 
54 Dumitru Georgescu, George Georgescu, Date privind unele biserici monumente 
istorice de pe Valea Topologului, în GB, XXIX, 1970, nr. 7-8, p. 783; George 
Georgescu, Biserica "Sfântul Nicolae" din Şuiei, judeţul Argeş, monument istoric de 
arhitectură din secolul al XVlll-lea, în "Argessis'', XIII, 2004, p. 224. 
55 Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Argeş (sec. X/V
I 848), voi. întocmit de Constantin Bălan, Bucureşti, 1994, p. 442. 
56 Vezi şi DRH, B, voi. VII, p. 56, nr. 41, document din 15 iunie 1571, prin care Oprea 
din Rătivoeşti, fiul lui Drăghici din Şuiei, primeşte întărire pentru părţile pe care le 
stăpânise tatăl său în satele: Şuiei, Voiceşti, Pleşeşti, Podeni, Brusturoasa, Stoeneşti şi 
Dângeşti. 
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biserici din Şuiei nu se poate lega, aşadar, decât de necesităţile reşedinţei 
boiereşti locale. În ceea ce priveşte momentul ridicării lăcaşului de cult, 
acesta trebuie plasat cândva în prima jumătate a secolului al XVI-lea. 
Judecând după modul în care jupanul Drăghici este prezentat în inscripţia 
pietrei sale de mormânt (subliniindu-se descendenţa din jupanul Şuica, cel 
care, cu siguranţă, era mort la data respectivă57), edificiul este foarte 
probabil rodul activităţii ctitorice~ti a jupanului Şuica, ajuns în finalul 
vieţii la dregătoria de mare vomic5 

. 

Biserica cu hramul Naşterii Domnului ridicată în Bucureşti de 
marele postelnic Ghiorma din Pogoniani59 trebuie să fi avut şi ea legătură 
cu existenţa unei reşedinţe boiereşti. În sprijinul acestei afirmaţii vine 
constatarea că prezenţa permanentă a marelui dregător în capitală 

presupunea în mod obligatoriu existenţa unui spaţiu de cazare. Este drept 
că activităţile specifice îl legau pe acesta foarte mult de curtea domnească, 
unde se îngrijea personal de camera domnului60

, însă este destul de puţin 
probabil ca el să fi rezidat permanent în cadrul complexului aulic 
domnesc, întrucât celelalte preocupări majore ale sale, cele legate de viaţa 
familială sau de administrarea domeniului, reclamau construirea unei 
locuinţe proprii în oraş. Legătura strânsă pe care postelnicul o avea cu 
Bucureşti-ul se vede şi din împrejurarea că acesta a înălţat la marginea 
târgului un al doilea lăcaş de cult, cu hramul Sfăntul Nicolae, destinat de 
această dată unei mici comunităţi monahale61

• Acest din urmă aşezământ 
a precedat, se pare, construcţia bisericii de curte62

, ceea ce înseamnă că pe 
lista treburilor cotidiene care făceau obligatorie existenţa unei reşedinţe a 

57 Fratele său mai mic, Dragomir, se sfârşise din viaţă încă din anul 1533, vezi Inscripţii 
medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Argeş, p. 153. 
58 Despre acesta, vezi Ştefan Andreescu, Observaţii asupra pomelnicului mănăstirii 
Argeşului, în GB, XXVI, 1967, nr. 7-8, p. 823; Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor 
dregători, p. 96. 
59 Ştefan Andreescu, Din relaţiile Ţărilor Române cu Epirul: ctitoriile bucureştene ale 
lui Ghiorma din Pogoniani, în SMIM, XXIV, 2006, p. 101-105, cu o schiţă biografică a 
ctitorului. Despre cariera acestuia din urmă, vezi şi Nicolae Stoicescu, Dicţionar al 
marilor dregători, p. 60. 
60 Vezi idem, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. 
XIV-XVII), Bucureşti, 1968, p. 266-267. 
61 Ştefan Andreescu, Câteva precizări despre ctitoriile bucureştene ale lui Ghiorma 
banul, în GB, XXIII, 1964, nr. 5-6, p. 552-557; Petronel Zahariuc, "Soră după Sfânta 
Evanghelie". Note despre neamul jupânesei Cap/ea şi despre mănăstirea Sfântul 
Nicolae din Bucureşti, ctitoria lui Ghiorma banul, în SMIM, XXV, 2007, p. 69-86. 
62 Ştefan Andreescu, Câteva precizări, p. 552. 
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postelnicului în Bucureşti trebuie inclusă şi o susţinută activitate 
ctitoricească. Revenind la biserica Naşterii Domnului, trebuie spus că 
aceasta era deja funcţională la 11 mai 1565, când domnitorul Petru cel 
Tânăr făcea un popas în curtea ei, pentru a emite un act de întărire în 
beneficiul unor megieşi care cumpăraseră o selişte63 . În textul acestuia, 
mai precis în formula indicaţiei topografice, se arată că actul respectiv a 
fost scris de "Dajul gramaticul, în cetatea de scaun Bucureşti, înaintea 
bisericii lui Ghiorma postelnicul"64

. O pisanie târzie, de la începutul 
secolul al XVIII-lea, pusă probabil cu ocazia refacerii picturii, precizează 
la rândul ei că biserica "s-a clădit din temelie în anul 7073"6 

, adică în 
intervalul 1 septembrie 1564 - 31 august 1565. Ţinând cont de faptul că 
ne aflăm în faţa unei biserici de zid, care putea fi înălţată doar în timpul 
anotimpurilor călduroase66, rezultă din coroborarea celor două izvoare că 
ridicarea lăcaşului nu a putut avea loc decât în cursul anului 1564, 
lucrările de construcţie terminându-se cel mai probabil în toamnă. Din 
documentele secolului al XVII-lea, aflăm că biserica a fost înzestrată de 
ctitor şi de familia acestuia cu o vie în dealul oraşului67 , câteva prăvălii68 , 
precum şi cu terenul pe care a fost înălţată69 • Acesta din urmă a fost închis 
în spatele unei îngrădituri din lemn, dând naştere astfel unei curţi de mari 
dimensiuni70

. Prezenţa curţii vine, aşadar, să explice modul în care au 
putut fi găzduiţi aici Petru cel Tânăr şi toţi sfetnicii săi. Despre locuinţa 
marelui postelnic, izvoarele cunoscute nu fac însă nici o referire, ceea ce 
poate să însemne că aceasta nu se afla în perimetrul curţii respective, ci, 
probabil, undeva în vecinătatea ei. După dispariţia ctitorului, lăcaşul de 
cult a rămas în patrimoniul familiei acestuia până la 18 ianuarie 1631, 
când Despa vistiereasa, fiica lui Manta, nepoata marelui postelnic, 
hotărăşte să îl închine arhiepiscopiei greceşti din Pogoniani71

, locul de 
baştină al ctitorului. Ajunsă metoc, sub administraţia unor reprezentanţi ai 

63 DRH, B, voi. V, p. 355, nr. 319. 
64 Ibidem. 
65 Inscripţiile medievale ale României, voi. I, Oraşul Bucureşti, 1395-1800, întocmit de 
Al. Elian (redactor responsabil), Constantin Bălan, Haralambie Chircă, Olimpia 
Diaconescu, Bucureşti, 1965, p. 486. 
66 Pentru explicaţii, vezi Cristian Moisescu, Procedee tehnice, materiale şi meşteri 
constructori în evul mediu, în RMM-MIA, XVI, 1985, nr. I, p. 26. 
''

7 DIR, B, veac XVII, voi. IV, p. 61, nr. 71. 
'
8 Ştefan Andreescu, Câteva precizări, p. 558, nr. III. 

'
9 DRH, B, voi. XXV, p. 64, nr. 47. 
·o Ibidem. 
1 DRH, B, voi. XXXIII, p. 370, nr. 23 l. 
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arhiepiscopiei, biserica va fi cunoscută de acum înainte mai ales sub 
numele de "Biserica Grecilor"72

. 

Un alt mare dregător muntean despre care izvoarele interne de 
cancelarie ne informează că avea o reşedinţă cu capelă de curte, este 
jupanul Stoica mare postelnic 73

. Simţindu-şi sfărşitul aproape, fostul mare 
dregător îşi împarte averile la 15 decembrie 15 79, lăsând reşedinţa din 
Modruzeşti în stăpânirea Episcopiei din Buzău: "iar biserica şi casele şi 
ocina din Modruzeşti şi din Crăpeşti, oricât se va alege, să fie la sfănta 
Episcopie, adică metoh. Şi biserica din Modruzeşti, ea să fie în mâna 
părintelui episcop chir Athanasie de Buzău"74 • 

O biserică de curte a existat şi la Coiani, în cadrul complexului 
rezidenţial75 ridicat probabil de viitorul domn Radu Şerban. Se pare însă 
că edificiul a avut o existenţă scurtă, întrucât la jumătatea secolului 
următor va fi necesară COf!Struirea unui nou lăcaş de cult, pisania aşezată 
în anul 1669 de fiica ctitorului, postelniceasa Elina, şi de fiii acesteia, 
arătând că biserica "cea bătrână care lângă aceasta era mai dentâi făcută 
de tatăl doamnei Ilincăi, cel mai sus zis Io Şerban Basarab Voevod, moşul 
acestor coconi ai ei, crăpându zidurile acele de'ntâi, ceastalaltă de iznoavă 
începutu-o-au" 76

. 

Biserica boierilor din Băleni a fost construită în apropierea 
reşedinţei acestora77

, la câteva sute de metri spre nord-est. Edificiul a fost 
unul de zid, fără turlă, ridicat probabil după un plan dreptunghiular sau 
mixt. El a suferit două refaceri succesive în anii 1767 şi 1772, însă, din 
păcate, a fost demolat de autorităţile locale în anul 1940. Se mai ştie doar 
că a fost pictat în manieră bizantină şi că, la intrare, avea zugrăvite 
chipurile ctitorilor, boierii Băleni78 . Ridicarea lui trebuie să fi avut loc în a 
doua jumătate a secolului al XVI-iea, probabil odată cu primele case 
boiereşti din vecinătate. În această eventualitate, ctitori ar putea fi 

72 Ştefan Andreescu, Câteva precizări, p. 550. 
73 Despre acest boier, vezi Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători, p. 93. 
74 DRH, B, voi. VIII, p. 435, nr. 269. 
75 Despre locuinţa boierească de la Coiani, vezi Gh. I. Cantacuzino, Gh. I. Sion, Ruinele 
curţii feudale de la Coiani-Mironeşti Oudeţul Giurgiu). Date arheologice şi 

arhitectonice, în BCMI, serie nouă, I, 1990, nr. 1, p. 62-69, fig. 1, 4; Tereza Sinigalia, 
op. cit., p. 313-316; Anca Brătuleanu, Curţi domneşti şi boiereşti în România. Valahia 
veacurilor al XVII-iea şi al XVlfl-lea, Bucureşti, 1997, p. 15, 27, 39, pi. II. 
76 N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, voi. I, Bucureşti, 1905, p. 88. 
77 Despre casele Bălenilor, vezi Gheorghe Olteanu, Repertoriul arheologic al judeţului 
Dâmboviţa, voi. I, Târgovişte, 2002, p. 43-44. 
78 Ibidem, p. 44. 

815 



consideraţi fraţii Pătru ban şi Radu clucer, cărora li s-ar datora astfel 
edificarea întregului complex rezidenţial. O altă variantă ar fi aceea că 
biserica a fost ridicată de următoarea generaţie, reprezentată de fiii celor 
doi mari dregători, Udrea Băleanu şi lvaşco I Băleanu. Ipoteza este însă 
puţin probabilă, pentru că Radu Băleanu era încă în viaţă la începutul 
domniei lui Mihai Viteazul79

, în vreme· ce fiul său Udrea murea executat 
de Simion Movilă în anul 1601 80

. Aşadar, pentru ridicarea bisericii, Udrea 
nu ar fi avut la dispoziţie decât intervalul de timp acoperit de dollUlia 
zbuciumată a lui Mihai Viteazul. Cum el a fost totuşi unul dintre actorii 
principali ai luptelor din epocă, această variantă trebuie părăsită. De altfel, 
la momentul executării sale, Udrea era, după câte se pare, un bărbat foarte 
tânăr, fără copii81

• Varianta lvaşco Băleanu nu poate fi nici ea luată în 
calcul, întrucât acesta trebuie să fi fost un adolescent la sfârşitul secolului 
al XVI-iea, de vreme ce reuşeşte să ajungând mare dregător abia în 
deceniul doi al secolului următor82 . Prin urmare, nu ne rămâne decât să 
conchidem că iniţiativa ridicării bisericii reşedinţei boierilor Băleni 

aparţine părinţilor celor doi, fraţii Pătru ban şi Radu clucer. 

* 

Adăugate pe lista edificiilor de curte, alături de cele cu planimetrii 
cunoscute, cele 16 biserici analizate în aceste rânduri vin să sublinieze 
odată în plus ponderea deosebit de mare pe care a avut-o acest tip 
funcţional în cadrul fenomenului ctitoricesc din spaţiul extracarpatic. Aşa 
cum s-a putut observa, cele mai multe dintre aceste lăcaşuri de cult nu au 
făcut încă obiectul unor investigaţii arheologice, prin urmare demararea 
unor astfel de cercetări ar fi un lucru de dorit. În acest fel, ele ar putea . 
introduse în tipologia planimetrică a arhitecturii ecleziastice româneşti; ar 
putea beneficia de descoperirea unor noi elemente (cronologice, 
constructive, funcţionale etc.) care să le contureze evoluţia cu o mai mare 
precizie, iar în cazurile reşedinţelor în care cercetările au fumizat deja alte 
componente (Piscani, Coiani), ele ne-ar putea completa imaginea generală 
pe care o avem despre înfăţişarea complexelor rezidenţiale respective. Din 

79 Vezi DRH, B, voi. XI, m. 143, p. 188, act din 29 decembrie <1595>, în care este 
menţionat cu titlul de logotht. 
80 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători, p. 100. 
81 Ştefan Andreescu, Boierii lui Mihai Viteazul, în idem, Restitutio Daciae, vol. III, 
Studii cu privire la Mihai Viteazul, Bucureşti, 1997, p. 358, nota 76. 
82 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători, p. 114-115. 
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această perspectivă, precizările făcute în paginile de faţă şi-au propus să 
aducă nu numai clarificări de natură funcţională legate de trecutul acestor 
lăcaşuri de cult, ci şi un îndemn adresat arheologilor pentru a le introduce 
în planurile unor viitoare campanii. Cunoaşterea mai bună a rosturilor 
complexe pe care le-au avut şi a aspectelor lor constructive ne-ar permite 
în cele din urmă o mai bună înţelegere a resorturilor sociale, economice şi 
culturale care au marcat trecutul aşezărilor între hotarele cărora au fost 
înălţate. 

Lesser-Known Nobiliary Chapels in Moldavia and Wallachia 
(14th_16th Centuries) 

Abstract 

This paper aims to bring into the specialists' attention a relatively 
numerous group of churches, which have probably served, during the 
l 41

h -l 61
h centuries, as chapels of the Romanian nobiliary residences. As 

the majority of the reviewed churches are known in the Romanian 
historiography, but not in this functional quality, the author of the paper 
has put a special emphasis on the historical sources and the arguments 
which plead for their being included in the above mentioned category of 
buildings of worship. The reviewed group includes six churches situated 
on the territory of Moldavia {Trifeşti, Iaşi county; Feereşti, Vaslui county; 
Trebeş, Bacău county; city of Suceava; Părhăuţi, Suceava county, and 
Cordăreni, Botoşani county) and ten similar edifices in Wallachia (Bucov, 
Arges county; Brâncoveni, Olt county; Stănceşti, Prahova county; 
Piscani, Arges county; Cornăţelu, Dâmboviţa county, Şuiei, Argeş 

county, the city of Bucharest; Modruzeşti, Buzău county; Coiani, Giurgiu 
county, and Băleni, Dâmboviţa county). The vast majority of the churches 
have not been archaeologically investigated, so that the author's 
contribution is also meant as a plea for their localisation and research 
using the specific methods of archaeology. The better knowledge of the 
complex objectives of these chapels, as well as of their constructive 
aspects, would eventually allow us to better understand their social, 
economic and cultural functions, which marked the past of the settlements 
inside which the chapels had been erected. 
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NOI MĂRTURII ARHEOLOGICE DIN VATRA 
MEDIEVALĂ A ORAŞULUI BRĂILA (SEC. XIV-XVIII) 

IONEL CÂNDEA, COSTIN CROITORU 

Cu mai bine de două decenii în urmă ( 1986) debutau la Brăila 
cercetările arheologice sistematice în vatra medievală a oraşului. Ele 
începeau în curtea Casei memoriale „Dumitru Panaitescu Perpessicius" 
situată pe str. Cetăţii la nr. 701 şi aveau să continue, practic an de an, 
conturând încă de la mijlocul anilor '90, deci după circa un deceniu, vatra 
medievală a importantului port dunărean2 . 

Principalul câştig dobândit prin investigaţiile arheologice 
practicate în aria vechii aşezări, suprapusă de cea modernă şi 

contemporană, a fost acela al conturării din ce în ce mai precise a vetrei 
medievale a oraşului Brăila. 

Dacă amplasamentul citadelei cetăţii ne este bine cunoscut, graţie 
planurilor realizate în primul rând de austrieci3 şi apoi de ruşi4 , aria 
vechiului oraş - a celei de până la plecarea turcilor (1828-1829) - cu greu 

1 Raţionamentul ce a stat la baza alegerii acestui loc a fost acela al unui sondaj în 
imediata apropiere a citadelei cetăţii construită de turci după 1538 (chiar din octombrie 
1540), dar şi constrângerea de a nu „ataca" arheologic un spaţiu, o suprafaţă în afara 
muzeului brăilean. Spre marea noastră şansă casa natală a marelui cărturar Perpessicius a 
fost punctul în care am descoperit, sub conducerea regretatului cercetător Petre Diaconu, 
cea mai veche necropolă creştină a oraşului (sec. XIII-XIV) suprapusă, ulterior, de 
citadela otomană. Vezi în această privinţă I. Cândea, Brăila. Origini şi evoluţie până la 
jumătatea secolului al XVI-iea, Brăila, 1995, p. 75-88. 
2 Ibidem, passim; dar şi rapoartele noastre de cercetare arheologică de după 1995, 
publicate în „Istros" VIII-XI ( 1997-2001 ). 

Pentru cel mai vechi dintre ele vezi I. Cândea, The First Plan of the Citadel and City of 
Brăila under the Ottoman Occupation, în Enjeux politique, economiques et militaires en 
Mer Noire (XIV" - XXf siecles). Etudes a la memoire de Mihail Guboglu, sous la 
direction de Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Brăila, 2007, p. 313-326. 
4 Planul lui Riniev din 1 O mai 1830 şi apoi cel al lui Berroczyn din 1834 sunt în atenţia 
noastră. Am reuşit chiar separarea intervenţiilor dorite de Riniev în 1830, şi pe care nu a 
mai apucat să le realizeze, de ceea ce reprezenta oraşul la momentul plecării turcilor din 
Brăila. Îl vom publica cât de curând în „Istros" sau „Analele Brăilei". 
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poate fi urmărită în evoluţia ei din veacul al XIV-iea şi până la Pacea de 
la Adrianopol. 

Pe lângă suprapunerea aşezării medievale Brăila de· către oraşul 
contemporan, o dificultate majoră - ce se iveşte aproape în fiecare situaţie 
în care, cu greutăţi şi de alt ordin, reuşim să cercetăm unele suprafeţe de 
teren, - este aceea a dimensiunilor acestora precum şi a vecinătăţilor, 
totdeauna primejdioase, datorită prezenţei unor clădiri foarte vechi cu 
ziduri ce stau să se prăbuşească. 

La zestrea de date şi fapte dobândită până în acest an5 
- afl.ată in 

plin proces de evaluare şi reevaluare - prezentăm în rândurile de faţă, în 
mod succint, principalele argumente ce s-au ivit în 2008 în trei puncte 
situate în vatra medievală a Brăilei - unde a trebuit să întreprindem 
cercetări arheologice preventive în vederea construirii unor imobile pe 
aceste amplasamente: str. Justiţiei nr. 21-23, str. Malului nr. 24 şi 

str. Vapoarelor nr. 3. 
Dorim să precizăm de la bun început că în toate cele trei situaţii au 

fost descoperite artefacte specifice Brăilei secolelor XIV-XVIII. Ele 
îmbogăţesc pe de o parte inventarul agonisit în mai bine de două decenii 
de cercetări şi aduc interesante completări în 2008. 

Două din cele trei puncte - str. Justiţiei nr. 21-23 şi Vapoarelor 
nr. 3 - sunt situate aproximativ la jumătatea distanţei dintre citadela 
otomană la nord (limita extrem nordică a aşezării fortificate) şi 

Mitropolia Proilaviei la sud (exact pe strada Malului) - reprezentând, la 
rândul ei, extremitatea sudică a aşezării civile Brăila. Aceasta din urmă, 
împreună cu o imensă necropolă erau apărate însă de ultimul zid (val de 
pământ cu şanţ şi palisadă construit, probabil, în sec. al XVIII-iea). 

Deşi oraşul medieval s-a structurat astfel încă de la jumătatea 
veacului al XVI-iea, odată cu aşezarea turcilor aici, pe malul stâng al 
Dunării, în sensul prezenţei otomane masive în partea de nord şi a 
înghesuirii cartierelor creştine spre sud, astăzi, materialele purtate în 

5 În afara celor menţionate în nota 2 unde facem trimitere la primele rezultate evaluate şi 
publicate an de an în „lstros", buletinul nostru ştiinţific, trebuie să arătăm că o bună parte 
din materialul descoperit în intervalul 2003-2007 se află în proces de evaluare, urmând 
să întregească în noua ediţie ce pregătim lucrarea noastră despre geneza şi evoluţia 

Brăilei până la ocupaţia otomană. Menţionăm aici faptul că în 2008 cercetările 

arheologice pe teren le-am început în punctul str. Justiţiei nr. 21-23 cu Viorel Stoian, 
după care, din motive obiective, am continuat aici şi în celelalte două puncte cu Costin 
Croitoru, tot de la Muzeul Brăilei. 
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decursul a aproape jumătate de mileniu în acest areal apar imposibil de 
deosebit în raport cu aceste repere. 

Argumentăm observaţia noastră cu faptul că ceramica de factură 
otomană chiar din secolele XVI-XVII, inclusiv omniprezentele lulele 
(sec. XVII-XVIII), le aflăm în tot acest cuprins, cu deosebire pe str. 
Malului nr. 24 unde, la fel ca şi în celelalte două puncte - Justiţiei nr. 21-
23 şi Vapoarelor nr. 3 nu a existat posibilitatea unor observaţii 

stratigrafice clare. 
Descoperirea a două monete - imitaţie de dirhem de la Noghay6 

(1296-1301) şi respectiv o para de la Ahmed al Iii-lea - e drept în aceeaşi 
secţiune (str. Justiţiei nr. 21-23, SlD 6 Gr. 1 - 3,50 m şi respectiv SF_~ 4 -
2,30 m) cu o distanţă între ele de circa patru veacuri arată odată mai mult 
dificultăţile ce se ridică în calea investigaţiilor arheologice într-un astfel 
de sit dar mai ales posibilităţile limitate de a concluziona pe baza unor 
astfel de obiecte. 

Remarcăm însă consolidarea ipotezei noastre cu privire la Brăila -
centru al ceramicii smălţuite de tradiţie bizantină, - dat fiind numărul 
relativ mare al fragmentelor de străchini, oale, căni etc., smălţuite şi 

sgrafittate, dar mai ales al fragmentelor de tripozi folosiţi, cum se ştie, la 
arderea în şarje a vaselor în cuptoare. 

Două frumoase castroane cu picior inelar, întregibile, au îmbogăţit 
colecţiile noastre dar, întâi de toate, ele au probat la nivelul secolului al 
XV -lea, faptul că perimetrul Piaţa Poligon 7 

- str. Vapoarelor şi, mai 
vechiul punct cercetat, str. Belvedere nr. 1, au făcut parte din vatra 
medievală a oraşului în acest timp. În special asemănarea dintre cele două 
castroane (str. Vapoarelor şi Piaţa Poligon) este frapantă. 

Ca şi în situaţiile descoperite între anii 1986-2003 şi după aceea, 
au continuat să apară pe lângă specii ceramice legate de nevoile unei 
populaţii aflată într-o semnificativă creştere numerică, dar interesată şi de 

6 Determinarea aparţine dr. Ernest Oberlănder Tâmoveanu căruia îi mulţumesc şi aici. 
7 Din Piaţa Poligon, în urma supravegherii lucrărilor la Proiectul de reabilitare a 23 de 
străzi şi amplasamente din centrul istoric al oraşului Brăila, colega Dinu Niculina a 
recuperat un frumos exemplar întregibil cu analogii atât la Brăila dar şi în spaţiul sud
dunărean şi chiar mai departe spre răsărit, în arealul bazinului nord-vestic al Mării 

Negre. Cf. B. KHpHJJKO, KpenocmHou aHca.M6flb </JyHbt, KHeB, 2005, p. 68, fig. 48-56, în 
special fig. 48 (pentru desen) şi 55. 
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un trai mai bun, mai rafinat, multe, foarte multe mărturii ale unor 
importuri otomane8

. 

Apoi bogăţia, fabuloasa bogăţie a Brăilei de care vorbesc 
cronicarii poloni9 de pildă la sfârşitul secolului al XVI-iea, este 
confirmată şi de reglementările otomane pentru portul Brăila10 . 
Arheologic această bogăţie a oraşului este doar sugerată putem spune de 
câteva obiecte de podoabă mărunte ce-au apărut în această campanie. Nu 
putem uita, fireşte, faptul că „arderea şi nimicirea Brăilei" în februarie 
1470 a avut drept principal motiv bogăţia adunată aici dar şi posibilitatea 
de îmbogăţire oferită de cel ce stăpânea acest loc. 

Am dorit doar să semnalăm aici bogăţia descoperirilor din acest an 
şi din aproape fiecare an cu gândul la noua ediţia a monografiei Brăilei 
medievale la care lucrăm. 

8 Vezi în acest sens N. Dinu, Ceramica otomană descoperită la Brăila, I şi II, în „lstros'', 
X, Brăila, 2000, p. 43 5-454 şi respectiv „lstros'', XI, 2004, p. 191-217 unde au fost 
identificate cu ajutorul fragmentelor descoperite până la această dată prezenţa câtorva 
centre: Damasc, Rhodos, Kutahya, Iznik. 
9 De pildă L. Gorecki în Tezaur de monumente istorice, III, 1864, p. 229. 
10 A. Popescu, Circulaţia mărfurilor la Dunărea de Jos reflectată în kanunname-le (a 
doua jumătate a sec. al XVI-iea), în RI, t. VI, nr. 3-4, 1995, p. 258 şi urm; eadem, Brăila 
otomană într-o kanunnamea de la I 570, în „Istros", VII, Brăila, 1994, p. 153-188. 
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a. b. 

PI. I. Ceramică smălţuită cu decor sgrafittat. a. str. Vapoarelor nr. 3; b. Piaţa Poligon (sec. al XV-iea). 
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a. 

b. 

c. 

PI. II. Ceramică smălţuită cu decor sgrafittat, tripod. 
a-b. str. Justiţiei nr. 21-23; c. Str. Vapoarelor nr. 3 (sec. XV - XVI). 
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a. b. 

c. d. 

e. f. g. 

PI. III. Lulele, ceramică otomană. a, c-d, f-g. str. Malului nr. 24; 
b. str. Justiţiei nr. 21-23; e. str. Vapoarelor, nr. 3 (sec. XVII - XVIII). 
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PJ. IV. Căni smălţuite . a. str. Justiţiei nr. 21-23; b-c. str. Malului nr. 24 
(sec. XVI - XVII). 
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a. b. 

PI. V. Ceramică otomană - boluri cu picior inelar. a-b. str. Malului nr. 24 (sec. XVI - XVII). 
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a. 

b. 

c. 
PI. VI. Ceramică otomană a-c. str. Justiţiei nr. 21-23 (sec. XVI - XVII). 
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a. b. 

c. d. 

PI. VII. Discuri ornamentale. 
Ceramică nesmălţuită (a, b, d - sec. XV), str. Justiţiei nr. 21-23; 
Disc ornamental smălţuit (c - sec. XVI-XVII), str. Vapoarelor nr. 3. 
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a 

b 

PI. VIII. Ceramică smălţuită cu decor sgrafittat. 
a. str. Vapoarelor nr. 3; b. Piaţa Poligon (sec. al XV-lea). 
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PI. IX. Ceramică smălţuită (sec. al XVI-lea). 
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PI. X. Căni smălţuite (sec. XVI - XVII). 
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I .. ..; -· ... > - _...~ I a. 

--- --------- --- ----- ---------- -------- b. 

PI. XI. Ceramică otomană - boluri cu picior inelar. a-b. str. Malului nr. 24 (sec. XVI - XVII). 
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PI. XII. Lulele (sec. XVII - XVIII). 
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PI. XIII. Discuri ornamentale şi fragment de cahlă, nesmălţuite 

(sec. al XV-lea). 
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PI. XIV. Obiecte de podoabă şi vestimentaţie (sec. XVII-XVIII) 
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SIGILIUL BISERICII „SFÂNTA VARVARA" 
DIN SATUL OCEA, ŢINUTUL NEAMŢULUI (1843) 

COSTEL CHIRIAC, SORIN IFTIMI 

În colecţia regretatului numismat amator ieşean care a fost 
inginerul Rudolf Kalinka, vechi şi pasionat membru al Societăţii 

Numismatice Române, s-a aflat şi piesa sigilară pe care o prezentăm în 
rândurile ce urmează. Ea ne-a fost încredinţată spre publicare de fiul 
colecţionarului, d-1. inginer Radu Kalinka, fapt pentru care îi aducem 
cuvenitele mulţumiri. 

Sigiliul. Matricea sigilară care face obiectul analizei de faţă este o 
piesă din bronz, de formă rotundă, având diametrul de 30 mm şi grosimea 
de 3-4 mm. Mânerul peceţii lipseşte astăzi. Modul în care este realizată 
gravura arată că pecetea era destinată spre a fi aplicată în tuş sau în fum, 
şi nu pentru sigiliile de ceară (Fig. I şi 2). 

În câmpul peceţii se află imaginea sfintei care patronează biserica 
respectivă, Sfânta Varvara, aceasta fiind reprezentată în picioare ţinând în 
mâna dreaptă o ramură de finic (palmier), în timp ce mâna stângă se 
odihneşte pe o sabie, aflată cu vârful în jos1

• Potrivit regulilor Erminiei 
ortodoxe, ramura de finic este un simbol al martirilor, al celor care au 
murit pentru credinţă, iar sabia este instrumentul prin care a fost 
îndeplinită jertfa, în cazul dat2

. După aceleaşi reguli, veşmântul martirei 
ar trebui să fie de culoare roşie. 

În exerga matriţei este gravată legenda sigiliului, de asemenea "în 
oglindă", în limba română, dar folosind caracterele chirilice: ţU. liC. CT. 
oq1A. QU. HIAMQYJIYU. X. C. B'hIPBAPA. 1843. În transcriere şi 
cu anumite întregiri, legenda are următorul conţinut: ţ P(ECETEA) 
B(I)S(ERICII) S(A)T(ULUI) OCIIA Tl(NUTUL) NEAMTULUI. 
H(RAMUL) S(FÂNTA) VÂRVARA. i843. Surpriza legenclei este 

1 Imaginea din câmpul este lucrată "în oglindă'', având în vedere că se află pe o matriţă; 
ea trebuie evaluată după înfăţişarea amprentei pe care o lasă pe hârtie. 
2 "4. Sfânta Varvara, de către al ei părinte, prin sabie se săvârşeşte" (Dionisie din 
Furtuna, Erminia picturii bizantine, Bucureşti, 2000, p. 192). 
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faptul că biserica este arătată, la anul respectiv, ca fiind a satului, deci 
parohială şi nu ca metoc al mănăstirii Neamţului, deşi se ştie că a fost 
construit de călugării amintitului aşezământ şi chiar a ascultat o vreme de 
acesta. 

Dacă a fiinţat ca aşezământ monastic de sine stătător, schitul de la 
Ocea ar fi putut avea, teoretic, un sigiliu iconografic propriu încă din anul 
fundării sale, 18383

. În tradiţia sigiliilor mănăstireşti, bine reprezentată 
prin impresiuni sigilare cel puţin începând cu veacul XVII, se obişnuia ca 
pecetea să reprezinte icoana hramului corespunzător4 . 

Ca sigiliu de biserică parohială rurală, problema se pune în mod 
diferit. Se ştie că, în urma introducerii Regulamentului Organic (1832), şi 
a Manualului Administrativ, satele au dobândit personalitate juridică şi 

drept la sigiliu propriu. În anul 1834 au fost confecţionate matriţe sigilare 
de metal pentru toate satele Moldovei5

• Acestea conţineau însă doar text, 
rară nici o emblemă. Sigiliile amintite au fost folosite până în anul 1864, 
când, prin reforma administrativă a lui Alexandru Ioan Cuza, s-au înfiinţat 
comunele rurale. Prin aceasta satele îşi pierdeau personalitatea juridică şi 
deci, dreptul la sigiliu. Prin urmare, acestea au fost retrase din uz, 
majoritatea matriţelor fiind depuse la Arhivele Statului din Iaşi, unde se 
află şi astăzi. În 1864 s-au comandat noi sigilii, doar pentru reşedinţele de 
comună, având de astă dată figurată şi stema ţinutului din care acestea 
făceau parte. 

Sigiliile bisericilor săteşti au urmat, la început, acelaşi curent. În 
1834, sub Mihail Sturdza, au fost comandate matriţe sigilare pentru toate 
lăcaşurile de cult rurale din Moldova. Ca şi cele săteşti, ele erau lipsite de 
reprezentări iconografice, conţinând doar text6

. Aceste peceţi nu au rămas 
în uz prea multă vreme, fiind înlocuite, în ultima parte a aceleiaşi domnii, 
cu sigilii iconografice reprezentând hramul bisericilor respective, după 

3 Dacă era un modest metoc al mănăstirii Neamţului, tară drept de auto-administrare, 
tară capacitatea de a emite acte în nume propriu, probabil că nu a avut sigiliu deosebit de 
Ia început, folosindu-se cel a aşezământului de care aparţinea. 
4 Cf. Petronel Zahariuc, Note de sigilografie eclesiastică moldovenească, în "Herb". 
Revista Română de Heraldică, I (VI}, 1999, nr. 1-2, p. 171-182. 
5 Pentru acestea vezi Sorin Iftimi, Emblemele sigiliilor săteşti ca izvor pentru elaborarea 
stemelor comunale, în "Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei", III, 2003, Iaşi, 

p. 177-124. 
6 DJAN-Iaşi, Colecţia Matriţe Sigilare, nr. 232-673, 674-1112. Tot aici se păstrează, de 
exemplu sigiliul metalic al bisericii "Adormirea Precistei" din Grumăzeşti din ţinutul 
Neamţ, având gravat pe el anul 1834. 
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modelul vechilor peceţi mănăstireşti. Majoritatea acestor matriţe poartă pe 
ele anii 1842-1843 7• Deci, matriţa sigilară a bisericii din Ocea, care face 
obiectul acestei analize, nu este o apariţie singulară, ci face parte din 
această generaţie de sigilii eclesiastice, având gravat pe ea anul 1843. 
Teoretic, acest tip sigilar ar fi trebuit să rămână în uz doar până pe la 
1860, când alfabetul chirilic este înlocuit cu cel latin, dar este cunoscut 
faptul că în mediul eclesiastic, mai conservator, uzul vechiului alfabet s-a 
menţinut până spre 1900. 

La ieşirea din uz, matriţele erau depuse la Arhivele Statului. 
Colecţia Matrice sigilare aflată la Direcţia Judeţeană a Arhivelor 
Naţionale Neamţ (căreia îi era arondat teritorial satul Ocea), cuprinde un 
număr însemnat de asemenea piese, atât pentru sate cât şi pentru bisericile 
săteşti 8 . Pe lângă peceţile aparţinând bisericilor săteşti de pe cuprinsul 
fostului ţinut al Neamţului, aici se păstrează şi un număr însemnat de 
asemenea matriţe provenite din fostul ţinut al Romanului, precum şi 

câteva din sate ce făceau cândva parte din ţinutul Vasluiului, teritorii 
incluse în actualul judeţ Neamţ. 

Probabil după 1918, a fost executată o altă comandă masivă de 
sigilii parohiale, tot iconografice, dar cu inscripţia în alfabet latin, care vor 
fi folosite până la instalarea regimului comunist. Ulterior, după 1948 
credem, se vor succeda două tipuri sigilare pentru bisericile parohiale. 
Unul avea ca efigie o simplă cruce, iar celălalt reprezentarea schematică a 
unei biserici. Astfel, s-a renunţat la personalizarea lăcaşurilor de cult prin 
reprezentarea în sigiliu a hramului bisericilor respective. 

Hramul. Sfânta Mare Mucenită Varvara este sărbătorită în 
calendarul ortodox în ziua de 4 decemb;ie9

. Potrivit tradiţiei, aceasta era 
fiica unui anume Dioscorus şi a fost martirizată în timpul persecuţiilor 
împăratului Maximian (cca 303)10

, dar texte hagiografice privitoare la ea 

7 Ibidem, nr. 1352 şi urm. 
8 Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, 
p. 212-214. 
9 Dicţionar al sfinţilor. Oxford, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 1999, p. 515-16. 
Date certe privitoare la biografia ei lipsesc, de aceea chiar existenţa sa reală este 
considerată îndoielnică (a şi fost exclusă din calendarul romano-catolic în 1969). 
w Pentru hagiografia Sfintei Muceniţe Varvara, în varianta ortodoxă (având ca surse 
scrierile Sf. Simion Metafrast şi ale Sf. Ioan Damaschinul) vezi Vieţile Sfinţilor pe luna 
Decembrie, ed. II, îngrijită de P.C. Arhimandrit Ioanichie Bălan, Editura Episcopiei 
Romanului, 2000, p. 53-64. 
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apar, în limba greacă, abia în secolul VII. Sfânta Varvara (Barbara) s-a 
bucurat de un cult foarte popular în evul mediu, chiar şi în Occident, mai 
ales în Franţa, deşi hagiografia ei conţine "fapte notoriu de nerealiste". 
Mai multe oraşe, precum Nicomedia, Heliopolis, Toscana şi Roma se 
revendică drept locuri în care această fecioară a fost martirizată. Pentru că 
s-a convertit la creştinism, a fost nevoită să fugă dinaintea mâniei tatălui 
său, care voia să-i taie capul cu sabia. Fecioara a fugit de acasă pe un 
munte; la un moment-dat, un perete de stâncă îi închidea calea, tăcând-o 
victimă sigură a furiei paterne; la rugăciunile sale, Dumnezeu a despicat 
stânca, deschizându-i calea spre ascunzătoa.rea unei peşteri. Varvara a fost 
găsită, în cele din urmă, şi dusă în faţa judecăţii "ighemonul Marchian", 
care o condamnă la moarte, pentru vina de a se fi convertit la o religie 
scoasă în afara legii romane. Chinurile la care a fost supusă şi prin care a 
trecut ·în rândul martirilor au fost numeroase şi de o cruzime 
inimaginabilă. În cele din urmă, ea a fost decapitată cu sabia de către 
propriul său tată, pe locul ce fusese însemnat anume, pe un munte. 
Pedeapsa divină cuvenită lui Dioscor şi Marchian nu a întârziat, amândoi 
fiind loviţi de câte un fulger, de nu a mai rămas nici cenuşa din ei. A vând 
în vedere întâmplările cuprinse în hagiografia sa, Sfânta Barbara a fost 
considerată ocrotitoarea celor ameninţaţi de primejdia unei morţi bruşte, 
prin lovirea de trăsnet, prin prăbuşirea minelor sau prin lovirea cu ghiulele 
de tun. A fost adoptată ca patroană a minerilor şi tunarilor. În occident, 
simbolul ei obişnuit era un tun. În spaţiul ortodox este zufrăvită uneori cu 
potirul în mână şi crucea pe cap, având cunună de martir1 

• 

Monumentul. Satul Ocea, din care provine piesa care . face 
obiectul acestei însemnări, se afla la est de Topoliţa12 (corn. Grumăzeşti). 
Pe la 1803 aşezarea a fost înglobată în Topoliţa. În unele catagrafii, de 
după 1820, satul Ocea, sau Ociea, mai este numit Oancea sau 
Gemeneşti 13

. Sigiliul de faţă este deci o mărturie a existenţei unei aşezări 
astăzi dispărute. 

11 P. S. Gherasim Timuş, Sfintele Creştinismului. Dicţionar, Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 
2003, p. 276-77. 
12 Este cunoscută mai vechea mănăstire de maici de la Topoliţa, care a fost multă vreme 
metoh al mănăstirii Văratec, de la Neamţ (cf. Mănăstirea Văratec, ed. Mitropolia 
Moldovei şi Sucevei, Bucureşti, 1986, p. 56. 
13 Vezi Tezaurul toponimic al României. Moldova, coordonator Dragoş Moldovanu, voi. 
I, Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale (1772-1988), Partea I, A. 
Unităţi simple (localităţi şi moşii), A-0, Bucureşti, 1991, p. 783-784. 
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Biserica Sf Varvara, din satul Ocea a fost înălţată la 1838, ca 
metoh al mănăstirii Neamţ 14 • Aşa cum sugerează şi hramul, se pare că 
aceasta a fiinţat, de la început, ca mănăstire de călugăriţe, ca şi cea de la 
Topoliţa. G. Balş ţine să lase o notiţă despre ea "din cauza amintirilor din 
trecut ce le înfăţişează până într-o vreme recentă", deşi depăşea cadrul 
cronologic al cunoscutei sale lucrări 15

• Arhitectul arată că această biserică 
urma un plan asemănător cu cel al bisericii mănăstirii Golia, având însă 
un pridvor larg, precum cel de la Sf. Spiridon din Iaşi. Bolţile 

moldoveneşti, de două ori repetate, erau asemeni celor de la bisericile 
mănăstirilor Neamţ şi Văratec. Biserica Oceanu se regăseşte însă pe Lista 
monumentelor istorice, fiind astăzi foarte degradată sau dispărută 1 

• 

THE SEAL OF „ST. BARBARA" CHURCH, FROM THE 
VILLAGE OCEA (NEAMŢ COUNTY) IN 1843 

Abstract 

The authors present a bronze fragmentary seal belonging to the 
church ofthe medieval - modern village Ocea from Neamţ county. 

The seal (now in a private collection) depicts the image of the 
saint martyr-woman Barbara (Varvara in the Orthodox Church). 

Both, church and village Ocea dissapeard after the middle of the 
l 91

h century. The piece is a rare one for the modem sigillography m 
Moldova. 

Figures 1 and 2: the images ofthe seal (down and up). 

14 N. Stoicescu, Repertoriu/ localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, 
Bucureşti, 1974, p. 611. O listă de inventar a lucrurilor metocului de aici se păstrează la 
Biblioteca Academiei Române, MLIX/4-6 (cf. N. Stoicescu, op. cit., p. 623, nota 5; un 
sat omonim este semnalat, pentru anul 1778, la ţinutul Vasluiului). 
15 G. Balş, Bisericile moldoveneşti din veacurile XVII-XVIII, 1933, p. 300. Autorul mai 
semnalează că biserica poseda câteva icoane interesante, zugrăvite de un călugăr de la 
mănăstirea Secu, la 1697, cu cheltuiala doamnei Caterina, a lui Antioh vodă Cantemir. 
16 Cf. Patrimoniu/ arhitectura/ creştin înscris în lista Monumentelor Istorice din 
România, Ministerul Culturii, Bucureşti, 2000, p. 388-397 Uudeţul Neamţ). Schiţe şi 

relevee ale acestui monument, executate la 1931, se păstrează încă în arhivă ( cf. 
Comisiunea Monumentelor Istorice (1892-1948). Inventar de arhivă, în "Revista 
Monumentelor Istorice'', an LXVIII, 1999, nr. 1-2, p. 126, nr. 2473). Obiectele de cult 
de la schitul Ocea, ca şi de la mănăstirea Topoliţa, au fost depuse la mănăstirea Văratec, 
unele fiind expuse chiar în muzeul acestui aşezământ (informaţie datorată colegului 
Daniel Ciobanu). 
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Fig. 1. Sigiliul satului Ocea cu imaginea Sfintei Muceniţe Varvara 

Fig. 2. Sigiliul satului Ocea, partea superioară cu lăcaşul de prindere a 
mânerului. 
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BOIERI, NEGUSTORI, TĂRANI, ROBI . 

UN BOY ARD EPIROTE DE MOLDA VIE: 
LE GRAND CHAMBELLAN GHEORGHE LECA DE 

VEZITSA (XVIIe SIECLE) 

LIDIA COTOV ANU 

La presente etude prendra pour point de depart une erreur 
d'identification commise par l'historien Nicolae Stoicescu, lorsqu'il 
identifia le grand chambellan (mare postelnic) de Valachie Gheorghe 
Catargi, le fils de Ianachi Catargi, grand ban de Craiova (administrateur 
de la partie ouest de-la Valachie ayant pour centre la viile de Craiova), â 
Gheorghe, grand chambellan de Moldavie. Selon Stoicescu, Gheorghe 
Catargi aurait detenu l 'office de grand chambellan en Valachie entre le 1 O 
novembre 1623 et le 21 decembre 1625, mais aussi en Moldavie pendant 
la periode comprise entre le mois de mars 1622 et le 25 juin 1623, sous le 
prince Ştefan II Tomşa (1611-1615, 1621-1623), etil etait toujours investi 
de cette <lignite le 25 avril 1626, pendant le regne de Miron Bamovschi 
Movilă (1626-1629). L 'historien precise en note que ledit boyard est 
mentionne en Moldavie sous son seul prenom, Gheorghe 1• 

En realite, pendant toute la periode citee, â savoir entre le 1 O 
novembre 1623 et le 21 decern bre 1625, Cheorghe Catargi est atteste 
comme grand echanson (mare paharnic) de Valachie, et non comme 
grand chambellan2

. C'est d'ailleurs la seule fonction qu'il avait detenue 

* Tous mes remerciements s'adressent a Florina Manuela Constantin et a Gheorghe 
Lazăr, chercheurs a !'Institut d'Histoire « N. Iorga» de Bucarest, pour m'avoir fait 
parvenir Ies photographies des textes originaux des documents d'archive cites dans la 
presente etude. 
1 N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. 
XIV-XVII, Bucarest 1971, p. 370 (ou la date de 15 avril 1626!: cf. DRH, A, XIX, n° 51, 
pp. 69-70) et n. 4; suivi par R. Păun,« Les grands officiers d'origine greco-levantine en 
Moldavie au XVIl0 siecle. Offices, carrieres et strategies de pouvoir », Revue des Etudes 
Sud-Est Europeennes XL V I 1-4 (2007), pp. 156 et 186, Tableau 5. 
2 Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, III (1621-1632), 
(desorrnais: CDŢR), eds. Doina Duca-Tinculescu, M.-0. Ciucă, Bucarest 1977, voir a 
!'Index: Catargi Gheorghe. 
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en Valachie de toute sa carriere. Aucun document ne le mentionne â ce 
jour de maniere explicite comme revetu de la <lignite de grand chambellan 
ni en Valachie, ni en Molda vie. C' est plutot son cousin, un autre 
Gheorghe Catargi, le fils de Nicolae Catargi grand tresorier (mare vistier), 
qui <levint grand chambellan en Moldavie, â partir du 29 mars 16363

. 

Malgre l'erreur de Stoicescu, je me suis pose quand meme la 
question si Gheorghe Catargi grand echanson de Valachie ne pouvait etre 
en effet la meme personne que Gheorghe grand chambellan de Moldavie, 
mentionne sous son seul prenom. A priori la chose n'est pas impossible et 
la chronologie va plutot dans le sens de cette identification. Qui plus est, â 
l'epoque de Gheorghe grand chambellan de Moldavie, identifie par 
Stoicescu â Gheorghe Catargi, le frere de ce dernier, Apostol Catargi, y 
detenait la charge de grand echanson (1622, mars - 1623, juin 25)4

. Apres 
quoi, â Gheorghe grand chambellan a succede dans sa fonction Necula 
Catargi (des avril 1626\ l'oncle paternei de Gheorghe Catargi grand 
echanson6

, lui-meme remplace par Costin grand chambellan (premiere 
mention en tant que membre du conseil princier le 9 decembre 1627)7

. 

3 Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Centrală a Statului (desormais: 
CDM), II (1621-1652), eds. M. Regleanu, Iulia Gheorghian, Veronica Vasilescu, Doina 
Duca, Bucarest 1959, n° 1142, p. 240; N. Stoicescu, Dicţionar, pp. 370-371. 
4 N. Stoicescu, Dicţionar, p. 370. 
5 Le document qui mentionne Necula Catargi pour la premiere fois comme chambellan 
et membre du conseil princier est date par ses editeurs entre 1626, avril - 1627, 
decembre: DRH, A, XIX, n° 32, pp. 43-46, alors que N. Stoicescu, op. cit„ p. 369, croit 
que Necula Catargi a detenu cette fonction a partir du Ier mars 1627. Or, ii est 
remarquable qu'apres le 25 juin 1623, Gheorghe est mentionne comme grand 
chambellan une seule fois, le 25 avril 1626, mais pas comme membre du conseil princier 
cette fois-ci. II apparaît a cette date dans l'entourage des marchands de Jassy: DRH, A, 
XIX, n° 51, pp. 69-70. Cela pourrait indiquer que Gheorghe avait cesse d'exercer 
effectivement la charge de grand chambellan - probablement avec la fin du regne de son 
prince et protecteur Ştefan II Tomşa en Moldavie (aofit 1623) - mais gardait le nom de 
son ancienne dignite comme «titre de noblesse »: voir infra, n. 13. Le 25 avril 1626, le 
grand chambellan de Moldavie devait etre deja Necula Catargi, sans pouvoir expliquer 
pourquoi son nom est absent des documents moldaves pendant toute une annee, jusqu'au 
1°' mars 1627: DRH, A, XIX, n° 160, pp. 193-198. N. Stoicescu, op. cit„ p. 369, place 
justement pendant cette periode Ies divers missions diplomatiques de Necula Catargi en 
Transylvanie et a Constantinople. 
6 N. Stoicescu, op. cit„ p. 369. 
7 Documenta Rumaniae Historica, A, Moldova, XIX, (desormais: DRH), ed. H. Chirca, 
Bucarest 1969, n° 266, pp. 348-353. On ignore qui a detenu !'office de grand chambellan 
de Molda vie entre le 15 a vrii 1626 et le l er mars 1627, ce qui fait presqu 'un an. 
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Finalement, plusieurs elements viennent â l'encontre de l'identification 
des deux Gheorghe comme etant une seule et meme personne. 

L'un comme l'autre signent au moins une fois en grec - l'un 
comme grand echanson (I'f:dJpyu; n:axapv1Koc;), le 14 mars 1624 8, et 
l'autre, alors qu'il etait grand chambellan, le 18 juin 1622. Pour la 
signature grecque de Gheorghe grand chambellan, restee inapen;:ue de 
Stoicescu, Ies editeurs du document ont lu et transcrit en caracteres latins 
« Ghiorghis Leos »9

. Tout d'abord l'ecriture meme des deux signatures 
montre que leurs auteurs sont bien deux personnes differentes (voir notre 
planche 1 et 2). Ensuite, Ies sceaux qui accompagnent chaque signature 
sont differents eux aussi. Enfin, Gheorghe grand echanson de Valachie est 
connu sous son patronyme de Catargi, alors que Gheorghe grand 
chambellan de Moldavie a, comme on vient de le voir, celui de « Leos ». 
Cela montre que le grand chambellan, mentionne sous son seul prenom 
dans Ies actes moldaves, etait effectivement different de Gheorghe 
Catargi. 

Le trace de la signature de Gheorghe grand chambellan, meme s'il 
est quelque peu maladroit, est plut6t de bonne qualite. Les deux demiers 
caracteres du nom « Leos » sont neanmoins difficile â lire, car unis et tres 
serres, ce qui donne l'impression d'une seule lettre 10

. La lecture -os- est 
tres probable, mais je me demande quand meme s'il ne pourrait pas s'agir 
du nom de Leca ou Leco, si bien qu'il faudrait dechiffrer I'11opy11c; AcKa 
ou AcKo. En effet, ma lecture est confirmee par un acte du 20 janvier 
1645, emis en Valachie cette fois-ci. On y retrouve la signature du meme 
Gheorghe chambellan (I'rnJpywc; AcK), aux c6tes du marchand Dima 
Măglan (signe L111µoc; MayA.avac;) 11

• 11 utilise le meme sceau qu'en 1622, 
representant deux lions se dressant et tenant une croix dans leurs pattes, 

8 Archives d'Etat de Bucarest, Mitropolia Ţării Româneşti, LV bis/2; CDŢR, III, n° 328, 
p. 173. 
9 Documentele Istoriei României (desormais: DIR), A, XVIl/5, eds. I. Ionaşcu, L. 
Lăzărescu-Ionescu, 8. Câmpina, E. Stănescu, D. Prodan, M. Roller, Bucarest 1957, n° 
200, pp. 144-145. 
10 Archives d'Etat de Bucarest, Documente istorice, LXVIIl/133. 
11 Archives d'Etat de Bucarest, Episcopia Buzău, X/17; DRH, 8, XXX, eds. Violeta 
Barbu, Marieta Chiper, Gh. Lazăr, Bucarest 1998, n° 26, p. 31, ou Ies editeurs du 
documents on lu « AEKKa ». Ils omettent la signature de Dirna Măglan, en attribuant le 
mot « µapTipo » - en fait ii faut lire « µapn1pm; » - â Gheorghe Leca, alors qu'elle est 
la suite de la signature de Dima Măglan. 

845 



avec la legende grecque « ftropyo~ AEKa », dont Ies deux dernieres lettres 
a peine lisibles (planche 3). 

Le document invoque ci-dessus prouve que depuis quelque temps 
deja Gheorghe Leca avait quitte la Moldavie, dans des circonstances 
inconnues, pour s'installer dans le pays voisin de Valachie 12

• Comme on 
pourra le voir plus loin, ii semblerait que le 11 octobre 1628, Gheorghe 
Leca n'y residait plus. En Valachie ii ne connut pas la meme ascension 
dans la hierarchie socio-politique du pays. L'acte du 20 janvier 1645 le 
mentionne simplement comme chambellan. II n' est pas certain que 
Gheorghe Leca ait detenu effectivement cette fonction. II se peut que 
I' ancien boyard de Molda vie ait garde tout simplement le nom de sa haute 
fonction d'autrefois comme une sorte de «titre de noblesse », chose qui 
ne serait pas exceptionnelle de son temps 13

. 

12 II est courant au XVII° siecle que Ies boyards passent avec leur prince et protecteur 
d'un pays a l'autre: N. Stoicescu, «Un aspect al relaţiilor politice dintre Ţara 

Românească şi Moldova în secolele XVI-XVII: mutarea dregătorilor dintr-o ţară în 
alta», Anuarul Institutului de Istorie «Al. Xenopol », Iaşi XI (1974), pp. 251-256. 
13 Voir, par exemple, le cas de Zotos Tsigaras qui, apres avoir quitte la Moldavie et 
jusqu'a sa mort survenue a Venise, garda son «titre» de grand spathaire: M.G. 
Ştephănescu, « O piatră de mormânt uitată şi o pecete necunoscută. Mărturii vechi şi noi 
despre marele spătar Zotu Tzigara », Buletinul Monumentelor Istorice XL/4 ( 1971 ), pp. 
58-62. De meme agira l'ancien grand chambellan de Moldavie pendant le regne de Petru 
Şchiopul (Pierre le Boiteux) (1574-1577, 1582-1591), Constantin Paleologue (signe 
Kwvrrravrivoc; llorrrtJ..v11coc;), apres avoir quitte le pays: Al. Ciorănescu, Documente 
privitoare la istoria românilor culese din arhivele din Simancas, Bucureşti 1940, n° 
CCCLXXVI, pp. 172-177; M.I. Manousakas, AvtKbora narp1apx1Ka ypG.µµara (1547-

1806) npoc; rovc; ev Reveria µYfrponoJ..irac; <1>1J..a&J..rpeiac; Kai TYfV op86bo(.ov eMYfVlK~v 
A&J..rp6rYfra, Venise 1968, p. 56; Th.B. Papakonstantinou, Ta enavarrrar1Ka Klv~µara rov 
L1wvvaiov rov <1>1J..oa6rpov µYfrponoJ..ir'f Aap1aac; <1T1'f BeaaaJ..ia rrra 1600 Km ITTYfV 'Hne1po 
ITTa I 611 (avtKbora fyypa<pa an6 ra apxeia TYfc; B1tvv„c;), Athenes 2000, pp. 49, 65-67; 
id., EKKl~ae1c; rwv E).).~vwv npoc; rovc; Hyeµ6vec; T'fc; L16<1Yfc; Km T'fc; Pwaiac; yia TYfV 
andev8tpw<1Yf T'fc; E).).O.bac; an6 TYfV rovpKlK~ c>ovJ..eia, 145 3- I 821 ( avtKbora Km ayvwITTa 
tyyparpa an6 ra Apxeia Simancas TYfc; 1<17raviac;), Athenes 2002, p. 28; id., 01 
andevOepWrtKOi aywvec; T(J)V E).).~vwv Kara rwv TovpKWV, ra„ I()"' - apxtc; 11'" mwva: 
avtKbora tyyparpa an6 ra apxeia Simankas T'fc; 1<17r:aviac;, Athenes 2004, pp. 11-12, 14. II 
arrive aussi que le nom d'un office soit conserve et transforme en nom de famille chez 
Ies descendants du boyard qui l'avait detenu. Tel fut le cas du sluger (dignitaire charge 
de l'approvisionnement en viande de la Cour princiere et de l'armee) Gheorghe 
Grammatikos de Valachie, originaire du village d' Agrapha en Epire, dont Ies 
descendants etaient connus comme membres de « la noble souche des Sloutziarides » 
(eni<1Yfµo ytvoc; rwv IJ..ovr(1ap1bwv): D. A. Zakythinos, «AvEKOora na-rptapxtKa 
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* * * 

Grâce ă. nos collegues grecs, on sait aujourd 'hui qu' en 1626, 
Gheorghe Leca, l'ancien grand chambellan de Moldavie, fit donation d'un 
evangeliaire, date du Xlle siecle14

, a l'eglise de la Mere de Dieu de son 
village natal, Vezitsa (aujourd'hui Kato-Vezitsa ou Kato-Vitsa), situe a 
une distance de 37 km de la ville de Ioannina, en Grece. Voici le contenu 
de l 'inscription dedicatoire gravee sur le dit evangeliaire : 

« To Jtagov 8Ei:ov xal. LEgov Euavyy€J ... tov fiyogacr8TJV 
EO'tax68TJV, xal. ExocrµLeT]V JtaQ' Eµou fEoogyCou Af.xa, xal. µf.ya 
JtOO'tEÂ.Â.LXO'U, 't'OU E; 1ooavvC( V(l)V) EX xroga~ BEtii'tta~ xal. 
acpLEQOOOa au't6, EV 'tcj) vacj) 'tf)~ UJtEQay(a~ e(Eo't6)xou, EV 'tfl 
au'tfl xc.Oga BEtii'tta, bta µ VT]µ6cruvov Eµov xal. 'tci'>V yovf.oov 'tci'>V 
Î)µE't'EQOOV. xal. oL 6.vaytvc.Ocrxov't'E~ xal. Â.EL'tO'UQyouv'tE~ EUXE08E 
UJtEQ fiµci>v. ocr't'L~ b' âv ~o'UÂ.TJ8ELTJ cruÂ.f)crm au'to EX 't'OU 
ELQT]µf.vou vaou EXE'too 'ta~ 6.ga~ 'tci>v 't'L TJ' 8EOcp6goov Jt( a 't'E)goov 
xal. 'tlJV JtavayCav 6.v't'Cbtxov. 'Ev hEL 't'TJ~ 8EOyov(a~ c;xxx~ » 15

. 

(le present divin el sacre evangeliaire je I' ai a chete, fait revetir et embellir par 
moi Georgios leca el grand chambellan de /oannina, du villnge de Vezitsa, el je 
/'ai dedie a l'eglise de la Tres Sainte Mere de Dieu de ce viliage de Vezitsa, pour 
natre memoire et celle de nas parents, et vous qui lisez et officiez, priez paur 
naus. Quiconque vaudrait l 'aliener de ladite eglise, qu 'ii ait la maledictian des 
318 ?eres theaphores et la Toute Sainte Vierge comme accusatrice (au jugement 
dernier - LC). l 'an de la naissance de Dieu 1626). 

Sur la couverture d'argent dore de l'evangeliaire, ă. cote de l'image 
de la Vierge Marie, une autre inscription confirme que: 

tyypa<pcrn, E).A71v1Ka 4 (193 I), p. 390; I. Valanidiotis, «01 K1irnpE<; îTJ<; IE:pa<; MoviJ<; 
BA.acriou îffiV Aypfopffiv», E).A71v1Ka 5 (1932), pp. 206; N. Stoicescu, Dicţionar, p. 200. 
14 Pour la description du manuscrit voir I. Nikolai'dis, lawp1K~ µovoypa<pia n:epi r71r; ev 
Hn:eipw xwpar; &(~r(71r; (BirITTfr; - Movabevbpiov - Zayapiov), Ioannina 1939, pp. 81-
83; A. Papaioannou, «EMT]VtKa naA.m6nma crE ~1~A.100ÎJKE<; îTJ<; nEp1oxiJ<; Zayopiou 
lffiawivffiv (1645-1863 )», Hn:e1pwr1Ka Xpav1Ka 22 ( 1980), pp. 136-13 7. 
15 D. Sarros, « H7mpffinKai EV0uµiJcrEt<; iJ XPOVtKa crî]µmilµarn Km rn1ypa<pai», 
Hn:e1pwr1KO.Xpav1KO. 12 (1937), pp. 107-108. 
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«Etou'to 8Etov xm EQOOV EuayyEÂ.Lov uTC6.QXEL 'tou xugou 
fEOQYLO'U IloO'tEÂ. VLXO xm 'tO cicpT)EQOOa El!; 'ttiv TCavayCa Els 'tT)V 
BEtTJ'tta. a.x.x.s.»16

• 

(Ce divin et sacre evangeliaire appartient a messire Georgios chambellan et je 
/'ai consacre a la Toute-Sainte (Vierge- LC) a Vezitsa. 1626). 

La page collee sur la face interieure de la couverture conserve une 
autre inscription maladroite, dont voici le contenu, avec ses fautes telles 
qu'elles ont ete reproduites par son premier editeur: 

«EO'tEQE0081') (I) XOQO!; (;) A3tQLÂ.Lo'U s' Em E'tO!; c;ixxt' (1627) ,tQ>..s' 
(7136) 'tOOV aQXOO'tO!; x' fE6Qytou AExa xal. TCQOO'tO'U 
TCocr'tEQÂ.T)xou oTCos 'tou'tov EO'tTJOE µE 'ta XEQLa 'tou + TC(a)TCa 
61')µ ~( 'tQ )TJ( o )s xal TCQOO'toTC( aTCas) E:xoo LEQEUS XQ6vous 25 E'tO!;. 
II" Aatagos 0EµEÂ. fJs (;)» 

17
. 

(La nef (?) a ete consolidee le 6 avril en I 'an 1627, 7136, par le seigneur Kyr 
Georgios Leca premier (=grand) chambellan. Celui qui /'a fait de ses mains + 
Pere Dimitrios et protopope, je suis pretre (depuis) 25 ans. P(ere) Lazaros 
Themelis )(?)18

. 

On apprend ainsi que Gheorghe Leca grand chambellan, mentionne 
dans Ies sources moldaves sous son seul prenom de Gheorghe, etait 
originaire du village de Vezitsa. Tout ce qu'on connaît d'autre sur lui 
c'est qu'il fit d'autres donations a l'eglise de son village natal. Selon 
Dimitris Kamaroulias, il y offrit precisement un calice, une patene et un 
chandelier en 1678 19

• L'auteur n'indique pas sur la base de quels indices 
la donation des trois objets est attribuee a Gheorghe Leca. Faute de 
sources supplementaires, il est impossible a ce jour de verifier si 
Gheorghe Leca etait reellement en vie en 1678, comme l'affirme 
Kamaroulias, pour avoir pu faire une nouvelle donation a Vezitsa. 

On ignore si Gheorghe Leca de Vezitsa avait ete accompagne par 
d' autres membres de sa famille quand il prit la route de la Moldavie. Par 

16 D. Sarros, op. cit., p. 108; D. Kamaroulias, Ta µovaGT1]p1a Ul\: H7Ccipov, l, Athenes 
<1996>, p. 315. 
17 D. Sarros, loc. cit. 
18 Cette traduction de l'inscription est approximative, le texte grec lui-meme etant bourre 
de fautes et d'incoherences. 
19 D. Kamaroulias, Ta µovaurf/p1a Ul\: Hir:cipov, l, pp. 314-316. 
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contre, on le retrouve au moins une fois, le 25 avril 162620
, dans 

l'entourage d'autres grecophones, tel Manolachi grand douanier (mare 
vameş) de Moldavie, Neculachi, lui aussi grand douanier21

, Dona 
douanier22 et Tănasie grand căminar (percepteur d'imp6t sur Ies boissons 
alcooliques), tous exen;ant leur commerce parallelement a la fonction de 
douanier. On Ies retrouve tous, sauf Gheorghe chambellan, deux ans plus 
tard, le 11 octobre 162823

, en tant que temo ins lors d 'une vente de 
propriete a Dănceni (dept. de Covurlui). Cela indique qu'a cette date le 
grand chambellan Gheorghe ne residait plus en Moldavie. Manolachi 
grand douanier est probablement le meme que le « Grec » Manea, deja 
grand douanier de Moldavie sous Petru Şchiopul (Pierre le Boiteux) 
(1574-1577, 1582-1591)24

. Le 23 mars 1604, ii souscrit a cote d'autres 

20 DRH, A, XIX, n° 51, pp. 69-70; I. Caproşu - P. Zahariuc (eds.), Documente privitoare 
la istoria oraşului laşi, I, Acte interne (1408-1660), Jassy 1999, n° 163, p. 216; DRH, 
A, XIX, n° 51, pp. 69-70. 
21 II s'agit du« Grec» Neculachi (Neculai, Nicula, Necula) Nevridis, marchand installe â 
Jassy et figurant parmi Ies crediteurs du prince Petru Şchiopul: I. Caproşu, O istorie a 
Moldovei prin relaţiile de credit până la mijlocul secolului XVIII, Jassy 1989, p. 54; Fani 
Mavroeidi, o EMYfVIUµ6r;; uro ralara (I 453-1600), Ioannina 1992, p. 140. 
22 II s'agit de Lupul Donos, mentionne toujour comme douanier le 22 juin 1650, losqu'il 
signe en slavon en tant que temoin (Az Lupul Donos iscai): DRH, B, XXXV, eds. 
Violeta Barbu, Constanţa Ghiţulescu, Andreea Iancu, Gh. Lazăr, Oana Rizescu, Bucarest 
2003, n° 208, p. 236-237. Le nom de Lupul est porte au moins une fois par un Epirote, 
qui n'est autre que Lupul Coci, devenu prince de Moldavie sous le nom de Vasile (1634-
1653): Fr. Babinger, «Originea şi sfârşitul lui Vasile Lupu», Analele Academiei 
Române. Memoriile Secţiunii Istorice (=AARMSI), Ille serie, XVIII (1936/37), pp. 63-
73; id., «Originea lui Vasile Lupu», AARMSI, Ille serie, XIX (1937), pp. 137-143. On 
retrouve le nom de Dona dans la familie des Pepano, originaire de l'eparchie epirote de 
Pogoniani et installee en Valachie, nom porte par Dona Pepano le grand căminar: Gh. 
Lazăr, «Pepano: o familie de negustori greci în Ţara Românească. Consideraţii istorice şi 
genealogice», ln honorem Paul Cernovodeanu, ed. Violeta Barbu, Bucarest <1998>, pp. 
431-448; id., «Documente privitoare la negustorii Pepano şi la ctitoria lor de la Codreni 
pe Mostişte (I)», Studii şi Materiale de Istorie Medie XVIII (2000), pp. 147-158; id., 
«Documente privitoare la negustorii Pepano şi la ctitoria lor de la Codreni pe 
Mostişte (II)», Studii şi Materiale de Istorie Medie XIX (2001), pp. 265-272; A. 
Falangas, «Mopq>tc; H7tEtpomilv crnc; pouµavtKEc; xci>pEc; KUTCt îOV ucr-rEpo BaAKClVlKO 
MEcraiffiVCI», Llw&i.JvYf. luropia Km Apxaio).oyia 33 (2004), pp. 426-432. 
23 Document publie avec signatures grecques incompletes: DRH, A, XIX, n° 407, 
pp. 556-557. 
24 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documene privitoare la Istoria Românilor din sec. XVI 
relative mai ales la domnia şi viaţa lui Petru-Vodă Schiopul, XI, ed. N. Iorga, Bucarest 
1900, n° CCCCXLVIII, p. 318; N. Iorga,« Contribuţiuni la istoria Munteniei în a doua 
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marchands epirotes de Jassy, originaires ((du Pays grec, de l'Epire, lequel 
Epire est â cote de la Macedoine ... nous tous qui sommes des Grecs d'un 
pays etranger », â la demande adressee aux autorites de la ville de Bistriţa 
d' envoyer en Moldavie le betail appartenant a leur compatriote et parent 
Giva, qui y etait decede25

. 

* * * 

Le cas de Gheorghe Leca grand chambellan me paraît interessant 
aussi d'un autre point de vue. II allonge la liste des dignitaires de 
Valachie et de Moldavie, de premier rang ou de rang inferieur, portant le 
nom de Leca et originaires des contres sud-danubiennes. On connaît deja 
tres bien le cas. de Leca, natif du village de Tyrnavo, en Thessalie et 
devenu grand agă (chef de }'infanterie ou chef de la police de la capitale) 
sous Michel le Brave de Valachie (1593-1601)26

. Des sources extemes 
precisent qu'il etait Albanais27

, c'est-a-dire qu'il etait albanophone. Mais, 
puisqu'il etait ongmaire d'un espace de langue liturgique et 
d'intercommunication grecque, aga Leca etait sans doute un aJbanophone 
attache a l'ecriture grecque, comme ce fut le cas d'autres membres de sa 
famille. En effet, ii n'etait pas venu tout seul s'installer en Valachie. On y 
retrouve aussi sa mere Creaţa (Cheraţa), ainsi que son frere Miho Racotă 
(signe Mixoc; cnrarapzc;)28

, qui fit a son tour une brillante carriere dans Ies 

jumătate a secolului al XVI-iea », AARMSI, lle serie, XVII (1895-1896), p. 97; DIR, A, 
XVl/4, n° 94 et 95, pp. 74-77; I. Caproşu, O istorie a Moldovei ... , p. 58; I. Corfus, 
Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVI-iea, 
8ucarest 1979, n° 190, pp. 360-362. 
25 Eudoxiu de Hunnuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, XV/2, Acte şi 
scrisori din arhivele oraşelor ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu), 1601-1825, ed. N. 
IORGA, 8ucarest 1913, n° MDCLlll, pp. 809-810; N. IORGA, Scrisori de negustori, 
8ucarest 1925, n° XXXlll, pp. 60-6 l. 
26 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privind Istoria Românilor, XII, Acte relative la 
războaiele şi cuceririle lui Mihai-Vodă Viteazul, ed. N. Iorga, 8ucarest 1903, p. 1246; N. 
Stoicescu, Dicţionar, p. 80. 
27 I. Crăciun (ed.), Cronicarul Szamoskăzy şi însemnările lui privitoare la Români, 1566-
1698, Cluj 1928, p. 159; A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, 
Moldovei şi Ţării Româneşti, VI, Acte şi scrisori (1600-1601), 8ucarest 1937, p. 357. 
28 DRH, 8, XXII, ed. D. MIOC, 8ucarest 1969, n° 68, pp. 140-142, n° 173, pp. 348-349, 
n° 252, p. 479, n° 259, pp. 491-493; DRH, 8, XXlll, ed. D. MIOC, 8ucarest 1969, n° 
58, pp. 106-108, n° 68, pp. 125-126, n° 88, pp. 161-162, n° 100, pp. 181-182, n° 104, pp. 
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armes, devenant le grand spathaire (mare spătar) de Valachie29
. Les 

enfants de ce demier, qui vecurent et firent carriere toujours en Valachie, 
resteront eux aussi attaches a l'ecriture grecque, comme le prouve la 
signature autographe de l'un de ses fils, Leca spătar (Atxa~ rnrarapyt~)30 . 
On retrouve dans I' entourage et le reseau des parentes de la famille 
Racotă de Valachie maints autres grecophones, mais l'on ne saurait <lire 
quelle etait la langue pratiquee en famille par toutes ces personnes. 

II suffirait de mentionner le chambellan Dediul de Râmnic, 
mentionne par Ies sources de Valachie comme neveu de Miho Racotă 
grand spathaire31

. D'ailleurs, ii allait appeler l'un de ses fils Miho -
devenu lui aussi spathaire -, d'apres le nom de son oncle32

. Dediul 
chambellan fut le fondateur du monastere de la Sainte-Trinite a Deduleşti 
(dept. de Buzău), dedie - on ne sait si ce fut par lui ou par ses descendants 
- en tant que metoche au monastere des Saints-Apâtres du village de 
Katsika·, situe tout pres de Ioannina, en EpiFe33

. 

On ajoutera ici le nom du grand tresorier de Valachie Nica de 
Corcova, originaire du village de Frastani, aujourd'hui Katâ-Meropi, situe 
en Grece, tout pres de la frontiere greco-albanaise, ou ii fonda le 

191-193, n° 361, pp. 550-552. Je signale l'orthographe roumanisante du terme unarap1~ 
(spathaire), avec --r-, l'orthographe grec correcte exigeant la forme unaOapw~. 
29 N. Stoicescu, Dicţionar, pp. 233-234. Cf. P.Ş. Năsturel, « Melanges roumano
athonites (II)», tire a part de Anuarul Institutului de Istorie « A.D. Xenopol », Iaşi 

XXVIII (1991 ), pp. 60-61. 
30 DRH, B, XXV, eds. D. Mioc, Maria Bălan, Ruxandra Cămărăşescu, Coralia Fotino, 
Bucarest 1985, n° 91, p. 108. 
31 DRH, B, XXI, ed. D. Mioc, Bucarest 1965, n° 268, pp. 434-435. 
32 CDŢR, V, eds. M.-D. Ciucă, Doina Duca-Tinculescu, Silvia Vătafu-Găitan, Bucarest 
1981, n° 79, pp. 51-52; CDŢR, VIII, eds. M.-D. Ciucă, Silvia Vătafu-Găitan, D. Şeşan, 
Mirela Comănescu, Bucarest 2006, n° 677, pp. 316-317. 
33 I. Lampridis, H1Ct:1pamKa µt:A.cr~µam, VI, Athenes 1888, p. 34 (reimpression de 
Ioannina 1993); Ariadna Camariano-Cioran, L 'Epire et Ies Pays roumains, loannina 
1984, p. 167; N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din 
România, I'"e Partie, Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), Tome 1: A-L, 
Mitropolia Olteniei 1970, pp. 272-273; V. Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. 
Mică enciclopedie de creaţii româneşti şi de izvoare despre români în colecţii din 
străinătate, /, Albania - Grecia, Bucarest 1991, p. 561; R. Păun, « Devotion et solidarite 
communautaire dans la principaute de Moldavie au XVUC siecle », dans Church and 
Society in central and eastern Europe, eds. Maria Crăciun - O. Ghitta, Cluj-Napoca 
1998, p. 281, n. 18. 
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monastere de Saint-Jean-Baptiste-le-Precurseur34
. Le 17 aout 1606, la 

mere des freres Racotă, Cheraţa, a I' occasion de la vente de son village de 
Tâncăbeşti au grand tresorier Nica, affirmait avoir adopte Nica comme 
fils, a la condition qu'il la soignerait tant qu'elle serait en vie (căci l-a 
luat fecior de suflet pe Ni ca vistier ... pentru a avea « cinste şi milă şi 
căutare de la acesta până la moartea ei)35

. Le fait que Cheraţa adopta 
Nica, alors que son fils Miho Racotă grand spathaire et Ies enfants du 
dernier vivaient eux aussi en Valachie, me semble suggerer qu'il etait deja 
apparente d'une fa9on ou d'une autre a la famille Racotă. 

J' ai evoque le cas des freres Leca agă et Miho Racotă grand 
spathaire, car ii est eloquent pour aider a comprendre l'installation des 
familles elargies d' Albanais grecophones, le plus souvent originaires 
d'Epire, comme ce fut aussi le cas de Leca grand spathaire de Leurdeni 
(t1616), mentionne egalement comme Albanais36

. Le nom de Leca qu'on 
retrouve dans Ies deux cas, donne a entendre qu'il etait caracteristique des 
albanophones, ce qui d'ailleurs est toujours le cas des Albanais de nos 
jours (alb. Leka <gr. AAt~avt5poc;). Cela implique encore que Ies gens 
portant ce nom et installes en Valachie et en Moldavie etaient tres 
souvent, eux-memes ou de proches parents a eux, originaires d'Epire ou 
des regions voisines, comme ce fut le cas du grand chambellan de 
Moldavie Gheorghe Leca de Vezitsa. 

La liste des grands et petits boyards de Valachie et de Moldavie 
portant le nom de Leca peut inclure egalement le chambellan Leca Meiută 
de Valachie, frere de Gheorghe chambellan et de Negoiţă ecuyer (comis) 
de Berileşti, ce demier etant marie a Pătrana, fille de Palaloga logothete 

34 N. Stoicescu, Dicţionar, pp. 218-219; D. Kamaroulias, Ta µovaITT~p1a U'/c; Hn:eipov, l, 
pp. 225-229; M. Cazacu,« Niko de Frastani ou Nica de Corcova: la carriere d'un Epirote 
au service des princes de Valachie ( c. 1560-1618) », communication, inedite, au 
Symposium «H C1Ctppo~ wv EM.17v1crµov r:mc; flapar5ovv6.f31ec; Hyeµoviec;. H crvµ{Jo).~ r17c; 
1crwp1K~c; flwywviav~c; (L1m:aAircra-Mo1vfJr5ocnd:n:aCTU/)», Konitsa, juin 2002; A. 
Falangas, «Mop<pt<; H7rEtpw-rci>v», pp. 414-418. Cf. P. Ş. Năsturel, « Hrisovul lui Radu 
Vodă Şerban din 1607 către o mănăstioară azi pierită din Rumelia », dans In memoriam 
- Ele; µv~µ17v Alexandru Elian, ed. V. Muntean, Arhiepiscopia Timişoarei 2008, p. 203, n. 9. 
35 CDŢR, II, eds. Maria Soveja, Doina Duca-Tinculescu, Reghina Dragomir, Bucarest 
1974, n° 180, p. 104. 
36 I. Crăciun (ed.), Cronicarul Szamoskăz:y, p. 159. II est tres probable que Leca grand 
spathaire de Leurdeni etait un proche pat"ent des freres Leca agă et Miho Racotă grand 
spathaire, vu que Miho Racotă avait appele sa fille Grăjdana du nom porte par la femme 
de Leca de Leurdeni, Grăjdana <Săteanu>: N. Stoicescu, Dicţionar, pp. 202-203 et 233. 
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(logofăt) de Curiac, et ayant un fils appele Dediul spathaire37
. Ils etaient 

tous les fils de Neagoe armaş (subalterne du grand armaş qui etait, lui, le 
maître de l'artillerie et le responsable des prisons) et les petits-fils d'un 
certain Meiută38 . Ils avaient pour cousin le grand agă Oprea de Bucu39

, 

dont le fils s'appelait lui aussi Leca chambellan, devenu plus tard căpitan 
(chef de troupe militaire )40

. 

Au stade actuel demon enquete, ii m'est difficile d'etablir des liens 
concrets de parente entre Ies freres Leca aga et Miho Racotă grand 
spathaire, leur neveu Dediul chambellan de Deduleşti, le grand spathaire 
Leca de Leurdeni, le grand chambellan Gheorghe Leca de Vezitsa, Ies 
boyards Meiuteşti, â savoir Ies freres Stanciul armaş, Neagoe armaş et 
Gheorghe Meiută chambellan, puis Oprea agă de Bucu et son fils Leca 
chambellan. La repetition anthroponymique remarquee au sein de ces 
familles (Leca, Dediul, Grăjdana, Gherghe), ainsi que la repetition des 
fonctions administratives â prerogatives militaires (agă, spătar, armaş, 

căpitan)41 , mais aussi de celle de chambellan, constituent d'importants 
indices du fait que toutes ces personnes appartenaient au meme reseau 
familial. 11 faudrait peut-etre leur ajouter Gherghe grand căpitan (signe 
Gherghe capi/an) et son fils Leca ecuyer de Finta (signe Ac1ca KWµY/<;)

42
, 

ainsi que Gherghe de Blagodeşti et de Drăghineşti, devenu grand armaş, 

37 I. Ionaşcu, Documente bucureştene privitoare la proprietăţile mănăstirii Colţea, 
<Bucarest 1941>, p. 44; CDŢR, V, n° 331, p. 156, n° 1157, p. 486, n° 1198, p. 506. 
Palaloga logothete a eu trois fils, dont l'un s'appelait Leca logothete: DRH, B, XXXVI, 
eds. Oana Rizescu, M.-1. Ciucă, Bucarest 2003, n° 140, pp. 154-155; DRH, B, XXXVII, 
eds. Violeta Barbu, tConstantin Bălan, Florina Manuela Constantin, Bucarest 2006, n° 
55, pp. 50-51. 
38 DRH, B, XXI, n° 251, pp. 412-415; DRH, B, XXX, n° 220, pp. 266-267; DRH, B, 
XXXIV, n° 178, eds. Violeta Barbu, Gh. Lazăr, Oana Rizescu, Bucarest 2002, p. 162, n° 
213, pp. 200-202; DRH, B, XXXVII, n° 145, pp. 122-123. 
39 DRH, B, XXV, n° 284, pp. 311-312, n° 291, pp. 322-325. 
40 N. Stoicescu, Dicţionar, p. 221. 
41 Deux fils de Miho Racotă grand spathaire, Leca et Ghinea, ont detenu eux aussi des 
offices a implications militaires: l'un fut grand spathaire et l'autre chambellan, puis 
grand armaş: N. Stoicescu, Dicţionar, pp. 233, 234. Le frere du grand spathaire Leca de 
Leurdeni, Toma, a exerce la fonction d'ecuyer. II eut deux fils: Tudosie spathaire et 
Mihai chambellan, puis centenier dans la cavalerie (iuzbaşă de roşii): N. Stoicescu, op. 
cit., p. 203; DRH, B, XXIII, n° 354, p. 541, n° 355, p. 542, n° 355, p. 542, n° 385, pp. 
575-578. Les deux fils aînes du logothete Palaloga de Curiac ont ete des chambellans de 
second rang: CDŢR, V, n° 114, p. 64, n° 331, p. 156. 
42 DRH, B, XXI, n° I 00, pp. 196-199; DRH, B, XXII, n° 215, pp. 426-427, n° 312, 
pp. 601-602. 
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puis frand agă (signe Gherghe aga), dont Ies fils s'appelaief!t Gherghe et 
Leca 3

. 

11 faut esperer que de nouveaux documents permettront de mieux 
reconstituer un jour Ies vastes reseaux familiaux - bien plus vastes qu'on 
le croirait -, s'etendant de l'espace epirote et avoisinant aux Principautes 
danubiennes, et de mieux comprendre Ies mecanismes de leur 
developpement et de leur maintien dans la duree. Le but est de pouvoir 
mieux saisir Ies types de solidarite qui soudaient entre eux ces vastes 
reseaux, ainsi que l' emergence au fii du temps de solidarites collectives a 
une echelle depassant le cadre restreint de la petite patrie, qui n'etait autre 
que le village ou la ville natale. 

43 N. Stoicescu, Dicţionar, pp. 182 et 183, qui croit que Gherghe de Blagodeşti est 
different de Gherghe de Drlghineşti. Cf. DRH, B, XXII, n° 167, pp. 335-338. 
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Planche I: La signature de Gheorghe Catargi grand echanson de Valachie 
(Archives d'Etat de Bucarest, Mitropolia Ţării Româneşti, LV bis/2, doc. 1624, mars 14) 

Planche 2: La signature de Gheorghe Leca grand chambellan de Moldavie 
(Archives d'Etat de Bucarest, Documente istorice, LXVIII/133, doc. 1622,juin 18) 
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Planehe 3: La signature de Gheorghe Leca grand chambellan de Moldavie 
(Archives d'Etat de Bucarest, Episcopia Buzău, X/17, doc. 1645, janvier 20) 

Planche 4: L'eglise de la Mere de Dieu du village de Kat6-Vezitsa 
(apud D. Kamarulias, Ta µova<JTf/pza nK Hneipov, l, Athenes <1996>, p. 314) 
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UN NEGUSTOR MUNTEAN ŞI «CRONICA» SA 
DE FAMILIE (1702-1736) 

GHEORGHE LAZĂR 

Aşa cum adeseori s-a subliniat, absenţa cronicilor de familie, a 
memoriilor şi a jurnalelor intime, constituie un serios handicap pentru 
oricine se încumetă să purceadă la o cercetare a vieţii cotidiene, a 
comportamentelor şi a istoriei familiei în Vechiul Regim românesc. În 
lipsa acestor importante categorii de surse, dincolo de puternicul 
sentiment de frustrare, dacă avem în vedere abundenţa cu care acestea se 
regăsesc în spaţiul Europei Occidentale - acele ricordanze din spaţiul 

italian, livres de raison în cel franceze şi diaries în cel englez, pe baza 
cărora în ultimele decenii s-au elaborat numeroase şi importante studii 1 

-, 

cel ce se încumetă totuşi la un asemenea demers pentru spaţiul nord
dunărean este nevoit, lucru de altfel şi el remarcat, nu numai să depună un 
efort considerabil de identificare, selecţie şi interpretare a surselor, dar şi 
să-şi limiteze în mod considerabil obiectivele cercetării. Dacă la aceasta 
mai adăugăm şi stereotipia supărătoare a surselor noastre interne în cea 
mai mare parte a lor, putem să avem o imagine a multiplelor problemelor 
cu care se confruntă cercetătorul preocupat de realităţile sociale ale 
respectivei perioade2

. Fără îndoială, această situaţie va putea fi ameliorată 
prin utilizarea unor noi metode de cercetare, dar şi prin depunerea unor 

1 Cu titlu de exemplu, amintim: R. Mandrou, lntroduction a la France moderne, essai de 
psychologie historique, Paris, 1961; A. Ciorănescu, Bibliograhie de la litterature 
fram;ais du XV!f siecle, 3 voi„ Paris, 1969; Elisabeth Bourcier, Les journaux prives en 
Angleterre de 1600 a 1660, Paris, 1976; Christiane Klapisch- Zuber, La maison et le 
nom. Strategies et rituels dans I '!talie de la Renaissance, Paris, 1990; Claire Chatelain, 
L 'inventaire du quotidien: le «papier journal» d'un marchand angevin el de sa femme 
au XV!f siecle, în Revue d'histoire moderne el contemporaine, t. 47/2000, nr. 3, p. 429 - 457. 
2 Violeta Barbu, De bono coniugali. O istorie a familiei din Ţara Românească în secolul 
al XVII-iea, Bucureşti, 2003, p. 18-20; Constanţa Ghiţulescu, În şalvari şi cu işlic. 
Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVJJJ-lea, 
Bucureşti, 2004, p. 9 - 1 O. 
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eforturi considerabile în arhive în vederea depistării şi introducerii în 
circuitul ştiinţific a unor surse inedite sau mai puţin exploatate în 
istoriografia românească. Iar uneori, cel puţin din această ultimă 

perspectivă, surprizele nu lipsesc. 
Este şi cazul cronicii de familie ce face obiectul studiului de faţă, 

al cărei autor, dovedind o deosebită preocupare pentru memoria familială, 
consemnează timp de aproape patru decenii, în ordine cronologică şi într
un stil destul de laconic, acele evenimente - logodna, căsătoria, naşterea şi 
decesul celor apropiaţi - pe care le-a considerat importante în viaţa şi 

destinul familiei sale şi, de ce nu, demne de a fi reţinute şi transmise 
urmaşilor. Ineditul izvor3 se află inserat în miscelaneul românesc BAR 
1 320, f. 1 r - 1 or (f. rv este albă), care mai conţine şi câteva liste 
cronologice ale domnilor Ţării Româneşti (f. 15 - 17v, 19r-v, 23 - 29), 
diverse reţete medicale (f. 20 - 22v, 31 - 32), un fragment dintr-o poveste 
(f. 22v), precum şi o listă, întocmită la 22 ianuarie 1770, cu lucrurile 
găsite în lăzile unui anume Iordache (f.11 r - 13r). De amintit şi faptul că 
manuscrisul în care se găseşte inserat izvorul nostru provine din 
biblioteca episcopului Dionisie al Buzăului4 . 

1. Autorul cronicii şi familia sa. Aşa cum reiese din ultima 
însemnare a cronicii, autorul acesteia a fost negustorul muntean Şerban 
Grozea, a cărui activitate s-a desfăşurat între sfârşitul secolului al XVII
lea şi primele decenii ale secolului următor. Îl găsim menţionat în 
documentele vremii achiziţionând prăvălii în Bucureşti 5, ca martor la 

3 Deşi în culegerea sa Însemnări de demult {laşi, 1975), Ilie Corfus a inclus două pasaje 
din această cronică, se pare că el nu a realiza în vreun fel faptul că se află în faţa unui 
izvor unitar; fără îndoială, dacă autorul ar fi sesizat acest lucru, textul de faţă şi-ar fi găsit 
locul în capitolul X111 al amintitei lucrări, intitulat «cronici mici». Aceeaşi constatare 
este valabilă şi în ceea ce-l priveşte pe Gabriel Ştrempel, care în Catalogul 
manuscriselor româneşti BAR, voi. I (Bucureşti, 1978), în dreptul paginilor ce conţin 
textul respectivei cronici, a făcut următoarea constatare: «însemnări de stare civilă şi 

gospodăreşti». Singurul care a sesizat caracterul unitar al acestui izvor a fost I. Ionaşcu 
care în studiul său, Neamul lui Colţea Doicescu, un ctitor al bisericii Colţea, a folosit 
informaţiile oferite de aceasta pentru a face o scurtă prezentare a lui Şerban Grozea 
(extras din Revista Istorică Română, voi. XV, fasc. III, 1946, p. 6, nota 10). 
4 Gabriel Ştrempel, Catalogul, voi. I, p. 291 - 292, cu precizarea că în descrierea 
respectivului miscelaneu, conţinutul filelor 11' - 13' nu este menţionat. 
5 La 20 martie 1724 el cumpără de la jupâneasa Despa Popeasca, nora lui Cârstea fost 
mare vistier, 5 prăvălii în mahalaua bisericii Grecilor pentru suma de 300 de taleri 
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diverse tranzacţii6 sau, după obiceiul vremii7
, acordând bani cu camătă8 . 

Se pare că se bucura de un bun renume printre confraţii săi, ceea ce 
explică faptul că o perioadă de timp el a ocupat şi funcţia de staroste de 
negustori şi că numele său figurează printre cei 5 epitropi «din ceata 
neguţătorească» pe care mitropolitul Antim Ivireanul i-a desemnat să 
poarte grija ctitoriei sale bucureştene9 . Că Şerban Grozea era un negustor 
important şi binecunoscut în epocă reiese şi din faptul că, aşa cum aflăm 
din propria «cronică», naşi de cununie (şi mai mult ca sigur, şi de botez, 
dacă avem în vedere numele pe care îl poartă) i-au fost marele vomic 
Şerban Cantacuzino şi soţia sa, Andreiana (j. 4'), care de altfel, i-au 
botezat şi primul născut (j. 4v). Ca şi alţi negustori din epocă10 , s-a bucurat 
şi de o relaţie specială cu domnul Constantin Brâncoveanu şi familia sa. 
În sprijinul acestei ultime afirmaţii, putem invoca nu numai gestul 
doamnei Marica «a răposatului bun domnu Costandin Brâncoveanu 
voievod», care deşi se afla «fugită de frica ciumei la satul mări<i>i sale, 
la Obileşti», i-a botezat prima fiică născută din cea de-a doua căsătorie (j. 
8'), cât şi faptul că aproape toţi membrii familie sale şi-au găsit odihna 
veşnică între zidurile a două locaşuri bucureştene - Sfântul Gheorghe Nou 
şi «Dintr-o .Ci» - a căror legătură cu familia domnească este bine 
cunoscută 11 

• 

(George Potra, Documente privitoare la istoria oraşului Bucureşti, 1594 - 1821, 
Bucureşti, 1961, p. 303 - 304, nr. 213). 
6 Ibidem, p. 295 - 296, nr. 205 (6 aprilie 1722), p. 313, nr. 221 (29 martie 1726); I. 
Ionaşcu, Documente bucureştene privitoare la proprietăţile mănăstirii Co/ţea, Bucureşti, 
1941, p. 107 (2 martie 1720). 
7 Gheorghe Lazăr, Les marchands en Valachie, XV!f - XVI!f siec/es, Bucureşti, 2006, 
p. 195 -210. 
8 La 11 decembrie 171 O, Ghica armaşul din Fi lipeşti, împreună cu soţia sa, dădeau zapis 
la mâna lui, punând zălog viile şi livezile lor din dealul Bonţeştilor, pentru cei 12 taleri 
împrumutaţi pe o perioadă de un an de zile, fără dobândă (DANIC, Documente 
Munteneşti, LXXVIIl/5). 
9 Antim Ivireanul, Opere, ediţie critică şi studiu introductiv de Gabriel Ştrempel, 
Bucureşti, 1972, p. 328. 
10 Vezi, în acest sens, studiul nostru În umbra puterii. Negustori «prieteni ai domniei» şi 
destinul lor ({ara Românească, secolul al XV/1-/ea), în Ovidiu Cristea şi Gheorghe 
Lazăr (coord.), Vocaţia istoriei. Prinos profesorului Şerban Papacostea, Brăila, 2008, p. 
605 -634. 
11 Nicolae Stoicescu, Repertoriu/ bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, 
Bucureşti, 1960, p. 200 - 201, 281 - 286. 
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În ceea ce priveşte familia autorului, ştim că la rândul său era fiul 
unui alt negustor, Grozea cojocarul 12

, a cărui dispariţie «În Duminica 
Tomii apostolului, după Paşti, când tuturor creştinilor veselie le naşte», a 
reprezentat momentul de cotitură - «eram gata toţi spre moarte fără dă 
zăbavă şi multă vreme am pătimit tot cu întristare» -, în ceea ce priveşte 
decizia lui Şerban Grozea de a înregistra în scris acele evenimente mai 
importante din viaţa familiei lui. Deşi întristarea13 provocată de tragicul 
eveniment, după cum singur mărturiseşte, «a povesti margine n-are», el 
nu uită totuşi să consemneze cu acribie sumele cheltuite la înmormântarea 
părintelui său şi la toate «pametile „.până la anul», aşa cum cerea cutuma. 
Despre mama sa, Stanca, dispărută după 2 ani de «boală foarte gre, 
boala ohticăi» şi cele două surori - Păuna, moartă de copilă şi cea de-a 
doua, Maria, căsătorită cu un anume Alexandru paharnic - nu avem prea 
multe alte informaţii, în afară de cele consemnate de autor în cronica sa. 

Ştiri ceva mai multe avem însă despre fratele lui Şerban, Grigore, 
cel căruia îi datorăm mai mult ca sigur ultimul pasaj al cronicii în care se 
consemnează moartea iniţiatorului ei. Din documentele vremii aflăm că şi 
el s-a ocupat cu negoţul 14 şi că a fost căsătorit cu fiica unui alt negustor 
vestit al vremii, Maxim mărgelarul, Tudora, sora lui Costandin cupeţul, 
ctitorul bisericii Sf. Elefterie Vechi din Bucureşti 15

. De altfel, cele mai 
multe documente ce privesc persoana lui Grigore Grozea le datorăm 
conflictului iscat între el şi cei doi epitropi numiţi de către cumnatul său 

12 DANIC, Documente Munteneşti, LXXVIIl/5. Pe Grozea cojocarul îl întâlnim în 
documentele din a doua jumătate a secolului al XVII-iea achiziţionând vii în dealul 
Scăienilor, jud. Prahova, sau în calitate de martor (I. Ionaşcu, Documente Colţea, p. 34, 
36; George Potra, Nicolae Simache, Contribuţii la istoricul oraşelor Ploieşti şi Târgşor 
(1632 - 1857), p. 144 - 145, nr. 7). Nu ştim în ce măsură Grozea cojocarul este una şi 
aceeaşi persoană cu un alt negustor, Grozea din Oraşul de Floci, amintit de mai multe ori 
în documentele din timpul domniei lui Matei Basarab în calitate de martor. 
13 Nu trebuie ignorată nici posibilitatea de a vedea în decizia lui Şerban Grozea de a 
consemna aceste evenimente expresia unei conştientizări a noului său statut de cap al 
familiei; în acest sens, vezi şi Clare Chatelain, op. cit„ p. 435. 
14 La 1734, împreună cu alţi negustori, el hotărnicea un loc din mahalaua Săpunarilor, 
lângă biserica Scaune (I. Ionaşcu, Documente Colţea, p. 89). Un deceniu mai târziu, 
Grigore Grozea este menţionat ca martor într-un act prin care popa Nicola din mahalaua 
Scaunelor adeverea că a primit de la mitropolitul Neofit 60 de taleri, 15 ocă de ceară şi 
un covor pe care le dăduse pentru pomenirea lui Iordache Botezatul, ibidem, p. 128 -
130. 
15 Din mariajul celor doi au rezultat două fete, Stanca şi Safta, ibidem, p. 16. 
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prin testament, Panait şi Andrei 16
, referitor la administrarea averii după 

decesul acestuia din urmă. Nemulţumit de faptul că nu s-a numărat şi el 
printre epitropi şi ca unul ce-i era lui Costandin cupeţul «rudă mai de 
aproape», el înaintează domnului o plângere în care îi acuza pe cei doi că 
«nu vor urma, nici nu vor face ceale hotărâte şi lăsate de cumnată-său». 
Domnul, împreună cu mitropolitul ţării şi boierii cei mari ai ţării, «luându 
seama de toate ceale lăsate şi orânduite», constată că suspiciunile lui 
Grigore nu au nici un temei real; totuşi, dorind să elimine orice urmă de 
bănuială în ceea ce priveşte modul în care Panait şi Andrei, unchii lui 
Constantin, împlineau «ceale orânduite den diiată», domnul îl numeşte şi 
pe el în rândul epitropilor, ca «să.fie şi el ... purtător de grijă pe deplin» 17

. 

În ciuda acestei decizii prin care se urmărea să se pună capăt conflictului, 
ei nu au reuşit să se înţeleagă, astfel încât, pentru «gâlceava şi vrajba ce 
avea între dânşii» şi întrucât constatase că <<fieştecarele dintr-înşii siliia 
ca să înşele unul pe altul», domnul Grigore Ghica se vede obligat să ia o 
măsură extremă: cei trei sunt decăzuţi din drepturile lor de epitropi. Însă, 
«ca să nu rămâe jos pomenirile şi hotărârile mortului», decide ca din acel 
moment întreaga avere rămasă în urma lui Costandin cupeţul, «moşii, vii, 
case, pimniţe, prăvălii, ţigani, vite, arămuri, arginturi, haine, scule şi 

orice s-ar mai afla», să fie sub administraţia directă a mitropolitului 
Ştefan18 • 

Pierderea dreptului de a se implica în vreun fel în administrarea 
averii cumnatului său, precum şi dispariţia fratelui său Şerban, se pare că 
au contribuit la degradarea vizibilă a situaţiei economice a lui Grigore 
Grozea, căci în scurt timp el era obligat să-şi vândă în mai multe rânduri 
proprietăţile. Astfel, la 23 decembrie 1736, invocând « ... multe morţi în 
casă şi inimi reale», vindea mitropoliei pentru suma de 480 de taleri 6 
prăvălii - 3 dintre acestea le avea de zestre de la socrul său, iar 3 îi erau 
dăruite de cumnatul său - situate în mahalaua bisericii Sf. Gheorghe 
Vechi 19

• Trei ani mai târziu, deoarece «ne-au călcat focul, când au arsu 
târgul», vindea lui Scarlat fost mare căpitan, pentru suma de 500 de taleri, 
o pivniţă de piatră şi cu locul ei de lângă zidul mănăstirii Colţea, pe care 
le avea tot de la cumnatul său20 . Nu peste mulţi ani, mai exact la 12 aprilie 

16 Testamentul lui Constantin cupeţul la G. Potra, op. cit., p. 340 - 344. 
17 Ibidem, p. 345 - 346 (30 martie 1735). 
18 Ibidem, p. 346 - 349 (25 iulie 1735). 
19 Ibidem, p. 351 - 352. 
20 I. Ionaşcu, Documente Colţea, p. 127 - 128. 
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1746, având şi asentimentul fiicelor sale, el vindea mitropolitului Neofit, 
pentru suma de 120 de taleri, alte două prăvălii şi un loc sterp de prăvălie 
situate în Uliţa Baraţilor; de această dată, Grigore Grozea invoca atât 
neputinţa sa fizică şi starea de degradare a respectivelor proprietăţi 

(«neavând putere ca să le mai prefac, hiind şi prăvăliile vechi şi 

stricate»), cât şi nevoia de a-şi achita datoriile, pentru care pusese drept 
zălog «haine şi alte sculişoare ale copilelor care sunt mai trebuincioase 
decât prăvăliile»21 . 

Revenind la negustorul Şerban Grozea, din informaţiile oferite de 
cronica sa ştim că a fost căsătorit de două ori. Mai întâi cu 
Alexandra/Sanda, fiica unui alt negustor, Iane Kifala22

, naş de cununie 
fiind, aşa cum am amintit mai sus, marele vomic Şerban Cantacuzino care 
«însuşi capul dumisale au mersu la beserică şi cu a dumisale jupâneasă», 
Andreiana. Deşi nunta, care a avut loc la 8 februarie 1708, a fost prilej de 
«veselie foarte frumoasă după cum s-au căzut» (f. 4r), cei doi nu au trăit 
prea mult timp împreună, căci după câţiva ani (1713), Alexandra şi-a dat 
«sufletul în mâna lui Dumnezeu». Nu le-a fost dat să se bucure nici de 
copiii rezultaţi din mariajul lor - Andreiana-Maria, Şerban şi Mihai -, 
căci toţi trei au trecut la cele veşnice la o vârstă destul de fragedă, fiind 
astrucaţi «la sveati Gheorghie, lângă mumă-sa». Doi ani mai târziu 
(1715), aflat la Braşov, probabil cu afaceri, Şerban Grozea s-a recăsătorit 
cu Maria, fiica lui Neacşu} vomic23

. Deşi cu noua soţie a convieţuit 
aproape 14 ani24

, «amărăciunile» vieţii nu l-au ocolit nici de această dată, 
căci în anii ce au urmat asistă neputincios la dispariţia, rând pe rând, atât a 

21 G. Potra, op. cit„ p. 379 - 380, nr. 289. 
22 Dintr-un document din anul 1732, prin care Nicolae Mavrocordat întărea negustorului 
Dumitru Lehliu dreptul de stăpânire asupra unei case în Bucureşti, pe care o cumpărase 
de la feciorii lui Iordache beizadea Ruset, aflăm că respectiva casă se găsea în 
vecinătatea uliţei unde se afla locul lui Jane Kefala, cumnat cu Manta negustor (ibidem, 
p. 304 - 306, nr. 214 şi 215). Nu ştim dacă a exista o legătură de rudenie între Jane 
Kefala, socrul lui Şerban Grozea, şi un anume lstodor Kefala, amintit în documentele 
muntene în a doua jumătate a secolului al XVII-iea; asupra acestuia ultimul, vezi studiul 
nostru Avatarurile unei călugăriri. Cazul negustorului Istodor Kefala, în curs de 
publicare în Revista de Istorie Socială. 
23 Printre martorii zapisului prin care Şerban Grozea cumpăra cele 5 prăvălii de la Despa 
Popeasca, figurează şi un Neacşu vomic, care cel mai probabil este socrul său (G. Potra, 
op. cit„ p. 303 - 304, nr. 213). 
24 În cronica sa, Şerban precizează că a vieţuit cu Maria « 12 pol ani» (j. 7v), deşi eroarea 
este evidentă dacă luăm în calcul data căsătoriei (I septembrie 1715) şi cea a dispariţiei 
acesteia (20 martie 1729). 
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6 din cei 8 copii pe care i-a avut din acest ultim mariaj, cât şi a soţiei. 
Toate aceste evenimente tragice, pe care le-a acceptat cu stoicism şi le-a 
consemnat conştiincios, i-au lăsat în suflet «multă întristare şi 

amărăciune» şi fără îndoială i-au grăbit trecerea la cele veşnice la 
«septembrie JO dni, leat 7245, sâmbătă seara la 2 pol ceasuri den noapte 
fiind», fiind înmormântat «cu cinste» la biserica Dintr-o Zi, alături de 
soţie şi o parte din odraslele sale. În urma sa nu a lăsat prea multă avere, 
căci la 15 februarie 1737, «rămâind câtăva sumă de bani dator pe la unii 
alţii şi nefiind bani ca să să plătească», epitropii săi vindeau doctorului 
Dumitrache Pamperii 6 prăvălii ce îi aparţinuseră, situate în mahalaua 
biserici Grecilor, pentru suma de 500 de taleri; aşa cum se menţionează în 
document, vânzarea se făcea cu asentimentul «copilelor răposatului», 
Aniţa şi Safta, precum şi a fratelui acestuia, Grigore Grozea25

. 

2. Conţinutul cronicii. Aşa cum aminteam încă de la început, 
cronica lui Şerban Grozea este alcătuită dintr-o serie de scurte însemnări 
ce înregistrează, într-o manieră lipsită de orice pretenţie stilistică, 

evenimentele importante din viaţa familie sale. Astfel, într-o succesiune 
ce rareori se abate de la logica cronologică, autorul se rezumă a consemna 
într-un stil sec şi fără prea multe detalii doar momentele mai importante 
din viaţa familii sale: naşteri, botezuri, căsătorii şi decese. Această 

dimensiune esenţialmente privată/familială a însemnărilor şi absenţa 

aproape cvasi-totală a referinţelor privind evenimentele din viaţa locală -
singurele excepţii sunt cele în care autorul consemnează moartea naşului 
său de botez, Şerban Cantacuzino, eclipsa de soare din 5 mai 1705 şi 

epidemia de ciumă ce i-a urmat -, constituie un element ce-i conferă 
izvorului nostru o notă de originalitate. Şi totuşi, această «indiferenţă» a 
autorului faţă de cele ce se întâmplau în jurul său, a căror importanţă 
probabil o conştientiza, este cu atât mai greu de explicat, nu numai dacă 
avem în vedere relaţiile privilegiate pe care le-a avut cu unii membri ai 
casei domnitoare şi numeroasele evenimente de factură politică cărora 
le-a fost martor - decapitarea a doi domni, cele câteva schimbări de 
domni, incursiunile militare şi pierderea unei importante părţi din 
teritoriul ţării, etc. -, dar şi dacă avem în vedere «apetitul» altor confraţi 

25 G. Potra, op. cit., p. 352 - 353. Una din cele două fiice a fost căsătorită cu postelnicul 
Iordache Văcărescu care, la 19 iulie 1741, vindea lui Gheorghe bărbierul un loc de casă 
din mahalaua bisericii Dintr-o Zi, pe care o avea de la socrul său (ibidem, p. 362, nr. 
269). 
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de ai săi, este drept într-o epocă ceva mai târzie, pentru consemnarea 
acestui tip de evenimente26

. 

Un al doilea aspect ce merită subliniat este cel al relaţiilor inter
familiale aşa cum se reflectă ele din perspectiva acestei cronici. La o 
primă vedere, este greu de ascuns dezamăgirea pe care o încearcă acela ce 
îşi propune să identifice în textul izvorului elementele care ar putea să-i 
ofere o cât de neînsemnată informaţie referitoare la viaţa de familie, 
sentimentele dintre membrii acesteia. Şi totuşi, în ciuda stilului sec în care 
sunt consemnate aceste evenimente, analiza atentă a textului poate oferi 
câteva detalii în această direcţie. Cum era previzibil, consemnările venirii 
pe lume a unui copil sau cel al morţii membrilor familie sale, dincolo de 
stilul monoton, sunt momentele în care, spontan şi în puţine cuvinte, 
autorul lasă să răzbată nu numai bucuria sau durerea trăirii unui asemenea 
eveniment, dar şi sentimentele pe care le avea faţă de aceştia. Astfel, 
moartea iubitului şi cinstitului său tată în apropierea Sfintei sărbători a 
Paştelui, i-a provocat multă întristare şi durere «cât a povesti margine n
are»; aceaşi «necuvântată întristare» l-a cuprins şi în momentul în care a 
primit vestea morţii <<pentru iubitul şi al nostru drag cumnatu». Durerea 
provocată de moartea soţiilor - dispariţia Alexandrei, «iubita soţie», i-a 
lăsat «multă întristare», iar cea a Mariei i-a provocat «multă întristare şi 
amărăciune» - şi cele câteva cuvinte pe care simte nevoia să le aştearnă 
pe hârtie în legătură cu aceste evenimente tragice - «mă rog Doamne dă 
astăzi înainte să păzeşti pre toţi creştinii dă acest pahar fără dă vreme», 
în cazul primei soţii; «Domnul să-i odihnească sufletul într-un loc cu 
drepţii», în cazul celei de-a doua - lasă să se întrevadă afecţiunea, mai 
mult sau mai puţin mărturisită în timpul convieţuirii, pe care Şerban 
Grozea a nutrit-o faţă de cele două. Tot în puţine cuvinte, dar cu 
intensitate şi tonalităţi diferite, el înregistrează trecerea la cele veşnice a 
copiilor săi. Dacă de cele mai multe ori, autorul se rezumă a aminti în 
acelaşi stil monoton doar data şi locul unde au fost «astrucate» trupurile 
acestora, sunt totuşi momente în care durerea şi disperarea tatălui ce asistă 
neputincios la dispariţia propriilor odrasle devin ceva mai «vizibile». Aşa 
este cazul dispariţie fiului Şerban, «acest iubit al mieu feţişor», care i-a 
provocat «multă întristare», sau cel al fiicei Zoiţa, care a lăsat în sufletul 
părinţilor «foc şi durere», lipsind în această ultimă situaţie cuvintele de 

26 Avem în vedere cele două izvoare publicate de Ilie Corfus: Cronica meşteşugarului 
Ioan Dobrescu, 1802 - 1830 (în Studii şi articole de istorie, VIII, 1966, p. 309 - 403) şi 
Însemnările Androneştilor, Bucureşti, 1947. 
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mulţumire adresate Divinităţii. Din perspectiva legăturilor inter-familiale 
şi a sentimentelor nutrite de Şerban Grozea faţă de descendenţii săi, 

trebuie amintită şi preocuparea ca toţi să-şi găsească odihna veşnică în 
locuri unde fuseseră deja înmormântaţi şi alţi membri ai familiei27

. Astfel, 
cei trei copii rezultaţi din prima căsătorie sunt înmormântaţi la Sfântul 
Gheorghe Nou, alături de mama lor, părinţii şi sora mai mică a autorului, 
în timp ce patru dintre copiii rezultaţi din cea de-a doua căsătorie -
excepţie fac Zamfira şi Zmaranda, una înmormântată la Albeşti, iar 
cealaltă la Brezoaia -, au fost depuşi la biserica «Dintr-o Zi», unde deja se 
odihnea mama lor şi unde va fi depus şi trupul lui Şerban. 

Un ultim aspect pe care dorim să-l amintim, şi asupra căruia am 
atras atenţia şi cu altă ocazie28

, este cel referitor la nivelul ridicat al 
mortalităţii infantile în rândul descendenţilor familiilor de negustori, cazul 
lui Şerban Grozea fiind unul concludent, dacă avem în vedere că din cei 
11 copii pe care i-a avut din cele două căsătorii au supravieţuit doar 2. 
Fără îndoială, această stingere biologică, ale cărei dimensiuni încă nu le 
putem bănui în absenţa unor cercetări sistematice în această direcţie şi 

prin comparaţie cu alte grupuri sociale, a avut consecinţe dintre cele mai 
importante în ceea ce priveşte evoluţia în timp a acestui grup profesional. 
Rămâne în sarcina viitorului ca o asemenea analiză să fie efectuată. 

& 
Ajunşi la finalul expunerii noastre, nu credem că ne înşelăm dacă 

afirmăm că, în ciuda dimensiunilor sale modeste şi a stilului laconic, 
cronica de familie întocmită de negustorul Şerban Grozea, care ne duce cu 
gândul la scrierile occidentale de care aminteam la începutul prezentării 
noastre, reprezintă un izvor de excepţie, fie şi numai dacă luăm în calcul 
faptul că este cel mai vechi text de o asemenea factură din Ţara 

Românească ce a ajuns până la noi29
. Nu ne rămâne decât să sperăm că 

27 Asupra acestui fenomen, considerat un indicator al noilor sentimente ce se năşteau în 
jurul noţiunii de familie, vezi Paul H. Stahl, l 'Autre monde. Les signes de 
reconnaissance, în Buletinul Bibliotecii Române, Freiburg, t. XIV, 1983, p. 87-106; 
idem, le depart des morts. Quelques exemples roumains et balkaniques, în Etudes 
Rurales, 1987, nr. 105-106, p. 215 -241. 
28 Vezi Gh. Lazăr, Les marchands en Valachie, p. 310-311. 
29 Singurele texte cu caracter privat pe care le putem considera ca fiind anteriore celui al 
cărui conţinut îl publicăm noi, deşi motivaţiile diferite ce au stat la baza redactării lor 
sunt mai mult decât evidente, pot fi cele reprezentate de însemnările de taină aparţinând 
lui Constantin Brâncoveanu (vezi, în acest sens: Emil Vîrtosu, Faletul Novei. Calendarul 
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noi cercetări în arhive vor identifica alte asemenea izvoare care, rară 

îndoială, vor fi în măsură să ofere specialiştilor noi perspective în ceea ce 
priveşte istoria familiei, a comportamentelor sociale etc. 

lui Constantin vodă Brâncoveanu. I 693 - 1704, Bucureşti, 1942, p. 173 - 194; Ion -
Radu Mircea, Constantin Brâncoveanu. Însemnări de taină, în Manuscriptum, t. XVI, 
1985, nr. 4, p. 10-33). Pentru situaţia din Moldova, a se vedea recentul corpus de 
Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, voi. I (1429- 1750), editat 
de I. Caproşu şi E. Chiaburu (Casa Editorială Demiurg, laşi, 2008), a cărui apariţie poate 
fi considerată un adevărat eveniment editorial pentru specialişti. 

866 



ANEXĂ 

/.Jr: 
La leat 721 O, aprilie 12, cinstitul şi iubitul mieu părinte stffletul 

său l-au dat în mâna lui Dumnezeu, în Duminica Tomii apostolului, după 
Paşte, când tuturor creştinilor veselie le naşte, iar atunce noi eram plini de 
[ ••• ] 

1
, cât eram gata toţi spre moarte fără de zăbavă şi multă vreme am 

pătimit tot cu întristare cât a povesti margine n-are, numai ci ne-au fost 
îngăduit şi a răbda şi pre cerescul Dumnezeu a lăuda, a căruia slavă şi 
cinste cu dumneavostră să fie cu toţii, amin. 

Numele părintelui mieu este anume Groaze. 

f. lv: 
Aice însemnez câţi bani am cheltuit la toate pametile părintelui 

mieu până.la anul: . 
t La astrucare<a> dumisale 
t La 9 zile, la pomană 
t La 20 dă zile, la pomană 
t La 40 dă zile 
t La pol(= jumătate) de anu 
t La un an 

taleri 120 -20 
taleri 12 
taleri 20 pol -13 
taleri 16 
taleri 16 
taleri 22 

t Am dat şi patriar<hului> dă la Ierusalim dă i-au făcut o 
liturghie taleri 60 

t Am cheltuit dă i-au făcut 1 piiatră săpată pre 
mormânt taleri 12 

t I-am dat şi 6 sărindare taleri 45 

f. 2 r-v: albă 
f. 3r: 

Cin cup taleri 324 

t La leat 7211 au răposat întru Domnul şi o soru a noastră mică, 
dă vârstă ca dă 4 ani, anume Păuna. Şi s-au îngropat iar lângă părintele 
nostru la mănăstire lui sveti Gheorghie. Şi am cheltuit la toate pametile ei 
taleri 65. 

t La leat 7213 datu-şi-au sufletul şi mo<a>şa noastră, muma 
maicăi, în mâna Domnului, pre care o şi chiiamă anume Marica, fiind 

867 



femeia foarte bună şi pravoslavnică creştină. Şi am astrucat-o la biserica 
Grecilor unde easte moşul nostru îngropat. Şi am cheltuit dă la mine taleri 50. 

f. 3v: 
t Iar la leat 7213, maiu 5 dni, s-au întunecat soarele şi după 

aceasta nu s-au mânat multă vreme şi au dat mare ciumă, cât au ţinut toată 
vara şi toată iama şi au pierit mult norod dă o<a>meni. Pre toţi Doamne 
pomeneşte-i întru împărăţia Ta, amin2

. 

f. 4r: 
t Leat 7215, iunie 8 dni, m-am logodit cu soţie-me<a>, cu Sanda, 

fata jupân Jane Kifala. Şi am fost logodiţi luni 9. 

Iar când au fost la leat 7216, fevruarie 8, la Lăsatul Secului dă 
carne3 dă postul cel mare, am făcut veselie foarte frumoasă după cum s-au 
căzut. Şi am luat mie soţu pă Alexandra, fata lui Jano Kifala, şi ne-au 
cununat naşul mieu Şerban Cantacuzino vel vomic, însuşi capul dumisale 
au mersu la beserică şi cu a dumisale jupâneasă fiind încă şi cam bolesce 
dă rinichi4

. 

f. 4v: 
La leat 7217, la fevruarie 27, duminică la Lăsatul Secului dă 

postul cel mare, am făcut nuntă foarte frumoasă. Şi am măritat pă sora 
noastră, pă Marie şi am dat-o după al nostru iubit cumnat, anume 
Alexandru păhamic. 

F evruarie 28 dni, leat 7217. Iar a doa zi, luni la 11 ceasuri, soţul 
mieu Sanda au născut o copilă şi au botezat- <o> dumneaei naşa şi i-au 
pus numele dumneaei Andriiana, iar noi, pentru dragoste<a> surorii5 

noastre i-am pus numele Marie, pentru carele Domnul Hristos mă rog să 
mi-o trăiască, amin. 

f. 5r: 
Avgust, leat 7217, datu-şi-au sufletul în mâna lui Dumnezeu şi 

cinstitul şi dă bun şi mare neam şi blagorodnicul şi al nostru ca un părinte 
şi naş, dumnealui Şerban Cantacuzino vei vomic, pentru care zic: 
Doamne pomeneşte-l întru împărăţia Ta când vei veni. 
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La leat 7218 ne-au venit veste pentru iubitul şi al nostru drag 
cumnat, dumnealui Alexandru păharnic, pă cum că au răposat în dealul 
Albeştilor. Şi l-au adus aice dă l-au astrucat la beserica lui Vergo, pentru 
carele multă şi necuvântată întristare am tras, pentru carele iarăşi ne 
rugăm Domnul să-l pomenească întru împărăţie Sa. 

/. Sv: 
Cându au fost la leat 7218 octomvrie 28, nefiind eu acasă, mi-au 

venit veste pă cum că au răposat şi cinstita a noastră maică, anume 
Stanca, carele 2 ani dă zile au tras boală foarte gre, boala ohticăi. Şi aşa 
după multu chin al boliştii au răposat şi s-au îngropat lângă o<a>sele 
cinstitului nostru părinte trupescu, pentru care ne rugăm Domnului 
Dumnezeu să le odihnească sufletele lor într-un loc cu ai lui sfinţi părinţi. 

f. 6r: 
Fevruarie 23 dni, în zioa dă sveati Polucareau joi, când era la leat 

7218, dân mila lui Dumnezeu şi dân ajutorul Prefeciorii Maicii sfinţii sale 
născutu-s-au mie fecior dă trup, pre carele după sfântul botezu pusu-s-au 
numele lui Şerban6 , pentru carele mă rog cerescului Dumnezeu să-mi 
trăiască. 

A vgust 1 dni, leat 7218, într-o marţi 2 zile, au bolitu acest iubit al 
mieu feţişor, anume Şerban, iar într-ace zi cum mai în sus scriu au răposat 
şi l-am îngropat la sveati Gherghie, lângă părinţii miei, lăsându-mi mie 
multă întristare, lui Dumnezeu laudă. 

f. 6v: 
Leat 7220, fevruarie 8 dni, din noianul milii Domnului Hristos 

născutu-s-au mie fecior, anume Mihai, pentru carele mă rog Domnului să
i trăiască ai tuturor şi să de<a> viiaţă îndelungă şi acestui. 

Leat 7220, la septemvrie 5, au răposat copilaşa me<a> ce<a> 
dintâi7

, Andriiana, dându-şi sufletul în mâna lui Dumnezeu. 

Leat 7221, ghenarie 17, în zi oa dă sveati Antonie, au răposat şi 
iubita soţie me<a>, Alexandra, dându-şi sufletul în mâna lui Dumnezeu şi 
mie lăsându-mi multă întristare8

, care mă rog Doamne dă astăzi înainte să 
păzeşti pre toţi creştinii dă acest pahar rară dă vreme. 
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ţ Leat 7223, au răposat copilaşul mieu Mihai dă vărsat. Şi l-am 
îngropat iar la sveati Gheorghie, lângă mumă-sa. 

f. 7r; albă 
f. 7v: 
Leat 7224 
t Septemvrie 1 dni, în zioa de sveati Simeon Stâlpnecul, m-am 

<în>surat a doao la Braşov, făcându nuntă, luându-mi mie soţie pă Marie, 
fiica dumnealui taicăi Neacşului vomic, vieţuind cu dânsa 12 pol ani. 

Iar când au fost la leat 7237, martie 20 dni, în postul cel mare, şi
au dat sufletul în mâna lui Dumnezeu, îngropând-o la biserica Dentr-o Zi, 
lăsându-mi9 multă întristare şi amărăciune. Domnul să-i odihnească 
sufletul într-un loc cu drepţii 10

• 

f. 8r: 
Leat 7227, avgust 16 dni 
t Într-o duminecă, fiind la 3 ciasuri de noapte, la Mostişte, s-au 

născut fiica noastră ce dântâi, Aniţa, botezând-o măriia sa, doamna 
Marica, a răposatului bun domnu Costandin Brâncoveanul voievod, 
aflându-se fugită de frica ciumei la satul mări<i>i sale, la Obileşti. 

Domnul să n-o trăiască, cu îndelungă viiaţă 11
• 

f. 8v: 
Leat 7229, aprilie 2 
t În Duminica Floriilor către dimineaţă, la 8 ciasuri de noapte, s

au născut o copilă, anume Zamfira, botezând-o dumneaei socră-me<a>, 
iar cându au fost la octomvrie 22, fiind noi la vii la Albeşti, şi-au dat 
sufletul în mâna lui Dumnezeu şi am astrucat-o la biserica de acolo den 
deal. 

Leat 7230, martie 1 O. 
t Vineri s-au născut fiica noastră Mariuţa, pre carele ne rugăm lui 

Dumnezeu ca să ne-o hărăzească12 , dăruindu-i multă viiaţă. 
t După moarte măsii şi-au dat sufletul în mâna lui Dumnezeu 13

• 
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f. 9r: 
Leat 7231 
t S-au născut o copilă, anume Zoiţa, botezând-o dumneaei 

cumnata noastră, Zoiţa. Şi iar piste puţină vreme şi-au dat sufletul în 
mâna lui Dumnezeu, lăsându-ne nouă părinţilor foc şi durere. 

Leat 7233, ghenarie 6 dni 
t Sâmbătă s-au născut fiica noastră Safta, botezând-o iar cumnata 

Zoiţa, pentru care ne rugăm milostivului Dumnezeu ca să ne-0 14 trăiască. 

f. 9v: 
Leat 7234, martie 22 
t S-au născut altă copilă, anume iar Zoiţa, botezând-o iar cumnata 

Zoiţa. Şi în zioa de Crăciun, ne-au luat-o Dumnezeu. Mulţumim sfinţi<i>i 
sale de toate. 

Leat 7235, avgust 10 dni 
t S-au născut fiica noastră Zmăranda, miercuri fiindu. Şi au 

botezat-o iar dumneaei cumnata Zoiţa. 
t Ochtomvrie 8 dni, 7241, duminică noapte şi-au dat sufleţelul în 

mâna lui Dumnezeu, îngropându-se în biserica de la Brazoie15
. 

Leat 7236, dechemvrie 5 dni 
t S-au născut fiica Sava16

, botezând-o Necşuţul. Şi iar după 
moarte<a> //f. JOv// Mariei, mumă-sa, şi-au dat sufletul în mâna lui 
Dumnezeu, îngropând-o iar acole, lângă mormântul mâne-sa. 

t Septemvrie 1 O dni, leat 7245, sâmbătă seara la 2 pol ceasuri den 
noapte fiind, au răposat şi preaiubitul nostru mai mare frate, dumnealui 
Şerban staroste de neguţători, carele de la începutul aceştii cărţi au scris 
până aici, de la răposarea părinţilor dumisale toate câte s-au întâmplat, 
bucurii de naşterile fiilor săi şi pentru săvârşitul lor. 

Şi pe dumnealui cu cinste s-au dus de i s-au odihnit oasele la 
biserica Dintr-o Zi în groapa iubitei sale soţii, Mariia17

• 
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1 Indescifrabil; iniţial a fost scris un alt cuvânt. 
2 Acest fragment a fost publicat de I. Corfus, Însemnări de demult, Iaşi, 
1975, p. 171, nr. 1. 
3 dă carne, ad interlinear. 
4 Citire probabilă. 
S c8ppHpH°i. 
6 Ad. ulterior. 
7 

T't.NA 't.H. 
8 

TuTpHCT"p't.. 
9 

l\'t.l\'t.NA8MH. 
10 Pasajul «Iar când au fost la leat 7237 ... .într-un loc cu drepţii», ad. 
ulterior. 
11 Fragmentul a fost publicat de I. Corfus, op. cit., p. 172, nr. 5. 
12 XP1>~iiCK't.. 
13 Pasajul «După moarte măsii şi-au dat sufletul în mâna lui Dumnezeu», 
ad. ulterior. 
14 

NiiW. 
15 Pasajul «Ochtomvrie 8 dni, 7241, duminică noapte şi-au dat sufleţelul 
în mâna lui Dumnezeu, îngropându-se în biserica de la Brazoie», ad. 
ulterior. 
16 

G"ss". 
17 Pasajul «Septemvrie 1 O dni, leat 7245 ...... iubitei sale soţii Mariia», 
alia manu. 
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DOCUMENTE NOI ÎN COLECTIILE 
MUZEULUI BRĂILEI (SEC. XVII ~ XVIII)* 

IONEL CÂNDEA 

Cartea de hotărnicie a 24 de boieri „luaţi pe răvaşele" domnului 
Constantin Şerban Basarab (Câmul) 1

, consfinţeşte ducerea la îndeplinire a 
unei porunci atât de frecventă nu numai în veacul al XVII-iea la noi -
stabilirea hotarelor unor moşii a satelor - Racoviţ[ a], Cioplea şi Piscul 
Furului din judeţul Vlaşca ce „sunt toate într-un hotar şi împietrite". Ele 
aparţineau, la momentul 2 octombrie 1657, Mănăstirii Cobea2 unde se 
prăznuia hramul Sfântului Nicolae. 

Măsurătoarea ce se face de către cei 24 de boieri luaţi pe răvaşele 
domneşti are în vedere ocinile vândute de către moşianii satului 
Racoviţ[a] (numiţi cu toţii, cu suprafaţa şi suma primită) lui Tanasie vei 
sluger care, la rândul său, le vinde lui Constantin Şerban voievod cu 135 
de ughi bani gata. Acesta din urmă dăruieşte ocinile cumpărate de la 
Tanasie vei sluger mănăstirii Cobea împreună cu alţi 1100 de stănjeni 
cumpăraţi „pre bani de-n visteria domnească" de Matei Basarab pentru 

• Cele trei documente fac parte dintr-o colecţie de aproape 2000 de acte din secolele 
XVII-XIX, alcătuită de profesorul universitar Ion Ionaşcu, reputat arhivist, paleograf şi 
istoric. Cf. Enciclopedia istoriografiei româneşti, Buc., 1978, p. 177/178, sub voce. Ea 
mi-a fost semnalată de către domnul Matei Cazacu de la Institut nationa/ des /angues et 
civilisation orienta/es de la Paris, care a remarcat colecţia în Bucureşti şi mi-a dat adresa 
deţinătorilor. Îi mulţumesc şi pe această cale. 

Considerăm că prin achiziţionarea acestei colecţii şi apoi prin publicarea actelor 
ce le conţine vom reda circuitului ştiinţific o adevărată comoară de date şi fapte - cele 
mai multe inedite - punându-le, totodată, la adăpost din punctul de vedere al conservării. 
1 Este vorba de ctitorul bisericii catedralei patriarhale din Bucureşti, Constantin Şerban 
Basarab (1654/1658), urmaşul lui Matei Basarab la tronul Ţării Româneşti. 
2 Este vorba de mănăstirea Cobia, în documentul nostru Cobea, ctitorită de Badea 
Boloşin stolnicul 1571-1572 şi reparată de Pârvu Cantacuzino după 1680. Cf. pentru alte 
date şi fapte din trecutul ei N. Stoicescu, Bibliografia localităţi/or şi monumente/or 
feudale din România, I - Ţara Românească, Buc., 1970, p. 182. 
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Elina doamna, soţia sa. Voievodul Constantin Şerban îi dă şi pe aceştia 
„să fie pomeană la această srantă mănăstire ce scrie mai sus şi răposatului 
Matei vodă şi doamnei Elinii". 

Apoi, cei 24 de boieri luaţi pe răvaşele domneşti s-au strâns şi au 
strâns pe toţi megiaşii dinprejur „cu toţi moşianii satului" care au avut 
moşie în Racoviţ[ a] „şi cu cărţi domneşti bătrâne şi fără de cărţi". Apoi 
au ieşit la câmp „ca să/unim şi să înpitrim cum iaste legea". 

Cei care „au avut moşie nevândută în sat în Racoviţ[a}, venit-au 
toţi" înaintea celor 24 vânzând fiecare „cine cât au avut" înaintea lor, apoi 
„toate cumpărăturile ce s-au cumpărat înaintea noastră iar le-au dat 
măriia sa domnul nostru la sfânta mănăstire" afirmă cei luaţi pe răvaşele 
domneşti. Se procedează în continuare la identificarea hotarelor tuturor 
trupurilor de moşie prilej cu care apar o serie de toponime interesante 
precum Putinei sau Cacaleţii3 . 

Dar iată că după încheierea măsurătorilor făcute pe toate moşiile 
cumpărate a rezultat o situaţie mai puţin plăcută: „n-au ajuns în curmeziş 
în punctul O inii ca să-s umple, stânjeni 165 O". Atunci, „ .. . noi socotind ca 
să nu miargă moşiianii satului cu lacrămile pre obraz... am grăit mării 
sale domnului nostru de le-au dat banii şi le-au plătit deplin aceşti 

stânjeni ce au fost lipsă precum au văndut ei cu zapisele lor dintăiu. Şi le
au dat tuturora toţi banii deplin. .. ". 

Documentul pe care îl publicăm aici conţine însă şi unele elemente 
interesante în ceea ce priveşte modul de validare precum şi dovezi ale 
folosirii sale târzii, în secolul al XIX-iea. 

Scris de un Necula logofăt în oraşul Bucureşti, actul pomeneşte pe 
Danciul Pârâianul4

, care este ispravnicul acestui demers domnesc, biv vei 
postelnic la această dată (2 octombrie 1657). 

Interesant este şi faptul că documentul păstrează în partea de jos şi 
pe verso (sus) 25 de peceţi - a ispravnicului şi a celor 24 de boieri luaţi pe 
răvaşe domneşti - ce merită o specială atenţie. 

În sfârşit remarcăm cele două „note" de pe manşeta dreaptă şi 
respectiv de deasupra scrisului. 

3 Vezi în acest sens identificarea Rovinelor făcută de Gh. T. Ionescu (locul bătăliei lui 
Mircea cel Bătrân cu turcii) pe care o localizează la Cacaleţii za Rovina. Idem, Unde 
sunt Rovinele bătăliei din f394?, în „Istros", V, Brăila, 1987, p. 232-256. 
4 N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. 
XIV-XVII. Buc., 1971, p. 224-225, sub voce (Pîrîianu Danciu) unde şi bibliografia. 
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Prima arată că hotărnicia a fost „ Văzută la Direcţiunea Generală a 
Arhivelor Statului ... după care s-a eliberatu copie legalisată. Semnează 
Dem. G. Peşiacovu la 14 aprilie 1883". 

Cea de-a doua consfiinţeşte acelaşi lucru: „Pesentat la Direcţiunea 
generală a Arhivelor Statului dupe care s 'a liberat copia cu nr. 
5381[1}905", sub semnătura marelui istoric şi director general al 
Arhivelor Statului Dimitrie Onciul (în original). 

* * * 

Buna rânduială din arhiva de familie, norocul, poate stăruinţele 
profesorului Ion Ionaşcu sau, de ce nu, toate trei aceste elemente la un loc, 
au păstrat unul lângă celălalt două hrisoave domneşti, târzii, pentru un 
înalt personaj boieresc din Moldova sub fanarioţi. 

Este vorba de Dumitraşco Iacodin, logofătul de taină al Divanului 
care fiind miluit cu cinci ţigani - „cu fimeile şi copiii lor" - cel puţin zece 
robi - sub Alexandru Constantin Moruzi voievod, domnul Moldovei în 
1792, reuşeşte în 1793, sub Mihail Constandin Suţul voievod, să-şi 

întărească hrisovul de miluire. 
Remarcăm faptul că la sfârşitul secolului al XVIII-iea, sub 

fanarioţi, instituţia robiei continua să funcţioneze, reprezentând una din 
prelungirile ale evului mediu în spaţiul românesc, după cum, ca logofăt de 
taină al Divanului ştia mai bine decât oricine că „dacă ai carte ai parte". 
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1657 (7166) octombrie 2, Bucureşti 

ţ Adecă noi 24 de boiari hotarneci anum[e] Jipa cluce[r] ot Mărşi i 

Miho mazălul ot Brănceani i Cărstea ot tam i Iosif post[ elnic] ot Mitreşti i 

Vâlcul log[ofăt] ot Na[c]ul i pan Roşul ot tam i Calot[ă] Roşul ot 

Bărbăteştii Calot[ă] Roş[ ul] ot Sfinţeşti i Tud[o]ră p[ost] ot Letcă i Muşat 

Roşul ot Ruşceani i Şărban mazălul ot tam i Vălean ot Bulciul i Părcea ot 

tam i Ioan ot tam i Iosif ot Comeşti i Neagul ot tam i Paraschiva ot 

Trestienii i Savul ot tam i Petco ot tam i Băra ot tam i Mih[a]il ot Topor i 

Stănislav sînă Sărban ot tam i Nedealea iuz[baş] ot Mărzăneşti i Stroi 

Roşu ot Flămănda carii au fost luaţi pre răvaş[e]le măriei sale mării sal[e] 

(sic) domnu nostru Io Costandin Şărban voivod ca să stăm şi-s hotărâm 

ocina satului Racoviţii i Cioplea i Piscul Furului ot sustvo Vlaşca carel[ e] 

sănt toate într-un hotar şi înpitrite ce sănt ale sfintii mănăstirii Cobiii unde 

iaste hramul S[fe]tii Necolae Ciudtvoriţ care ocine fost le-au vândut 

moşianii satului lui Tanasie vei sluj[ er] însă anum[ e] de la Paraschiva şi di 

la văru său Nedealea stă[nli[eni] 400 za ug[hi] 45 iot Stredia stă[nli[eni] 

200 za ug[hi] 20 iot Radomir stă[nli[eni] 200 za ug[hi] 20 iot Dobrot[ă] 

stă[nli[eni] 100 za ug[hi] 10 i ot Badiul Mazălul i ot Răfeiu stă[nli[eni] 

100 za ug[hi] 1 O i ot Negre stă[ n li[ eni] 100 za ug[hi] 1 O i ot unchiaşul 

Stanciu} Cocoşil[ă] stă[nli[eni] 2 za ug[hi] 10 (sic) i ot Stan şi di la fiiu 

său Stan stă[nli[eni] 100 za ug[hi] 10 ci-s stă[nli[eni] 1300 ci-s cupt 

ug[hi] 135. Iar Tanasie vei sluj[er] văndut-au măriei sal[e] domnu[lui] 

nostru Io Costandin Şărban voivod iar derept aceşti bani, câţ[i] scrii mai 

sus, ug[hi] 135 ban[i] gata iar măriia sa domnul nostru o au dat şi o au 

miluit la această srant[ă] măn[ă]stire ce scrie mai sus să-i fie de 
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pomean(ă]. Şi iar au căutat pentru ocina ce s-au fost mai vândut mai 

vândut (sic) mai nainte vrăm(e] în zilel(e] răposatului Matei vo[evo]d 

răposatei doamnei Elinii. Iar moşneanii satului de acolea stănj [ eni] 1100 

za ug[hi] (loc liber în text) de aceast(ă] ocină fost-au tot pre seama 

domnească că au fost cumpărat(ă] pre bani den vistieria domnească. Iar 

măria sa domnul nostru dat-uo-au să fie de pomean[ă] la aceast(ă] sf'antă 

măn(ă]stire ce scrie mai sus şi-s(ă] fie de pomeană şi răposatului Matei 

vod(ă] şi doamnei Elinii şi să-s pomenească la sfăntul jărtăvnec. Deci noi, 

după ce ne-am strănsu toţ[i] boiarii denpriun[ă] aici la sat la Racoviţ[a] şi 

s-au strânsu toţ[i] megiiaşii de aici[i] denprejure şi cu toţ[i] moşianii 

satului carii au avut moşie aic[i] în sat în Racoviţ(a] şi cu cărţi domneşt[i] 

bătrăne şi făr[ă] de cărţi. Şi dup(ă] ce am vrut să işim la câmpu să funim 

şi s[ă] înpitrim cum iaste leagea. Iar aceşti moşeani ai satului şi boiarii 

carii au avut moşie nevăndută în sat în Racoviţ[a] venit-au toţi naintea 

noastră de ş-au făcut on a lor vănzător, cine cât au avut însă cu st(â]njănul 

şi boiarilor precum le-au scris cărţii[ e] ceale bătrăne. Însă să ştie cine cât 

au vândut naintea noastră: Vâlcul stănj[eni] 150 za ug[hi] 15 i Andrei 

stănj [ eni] 150 za ug[hi] 15 i Mania stănj[ eni] 100 za ug[hi] 10 i Snăs 

feciorul lu Drăgoi i brat eg[ o] stănj [ eni] 50 za ug[hi] 5 i Oancea ot 

Brănceani stănj[eni] 100 za ug[hi] 10 i Dadul iuz[başă] stănj[eni] 100 za 

ug[hi] 10 i Bărcă cumpăr(ă]toare ot Stancu} stănj[eni] 100 za ug[hi] 10 i 

Neagoi iuz[başă] ginerel(e] lu Neagoe iuz[başă] stănj(eni] (100] za ug[hi] 

10 i Oancea Surdul stănj(eni] 100 za ug[hi] 10 i pop(a] Aldea stănj[eni] 

50 şi di cumpăr(ă]toare stănj [ eni] 65 za ug[hi] 11 p( o ]I i popa Istratie 

stănj[eni] 100 za ug[hi] 10 i Albul stănj(eni] 100 za ug[hi] 10 i Radul 

stănj[eni] 100 za ug[hi] 10 i Rusin stănj(eni] 100 za ug[hi] 10 i Albul i 
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brat ego stănj[eni] 150 za ug[hi] 15 i Marin snăs Drăgoi stănj[eni] 50 za 

ug[hi] 5 iot Stamatie stănj[eni] 35 ug[hi] 3 p[o]l iot Bercea stănj[eni] 50 

ug[hi] 5. Şi iar a mai văndut jup[â]neasa Alba a Radului log[ofăt] ot 

Cămpăşor şi feciorul ei Necula şi nepot[u] să[u] Moş, fec[i]orul Neculii, 

ce au fost frate Radului log[ofăt] toate părţil[e] lor de oc[i]nă ot 

Racoviţ[ a] i ot Cioplea i ot Piscul Furului cari le îngrădeaşte cărţile ceale 

bătrăne toate într-un[a]. Socototu-i-am cumpărătorile de pre cărtele ceale 

bătrăne şi oc[i]na ce i-au fost de moşie făcutu-i-au ug[hi] 112 şi 2 postave 

turceşti şi au făcut şi zapis de vănzare şi le i-au dat toţ[i] banii gata i şi 

aceaste postavi din naintea noastră de[p]l[in]. Am socotit cum s-au văndut 

şi a[i]altă ocină stănj[e]nul po ban[i] 20 făcut-au şi la aceşti boiari 

stănj[eni] 1320. Şi aceaste cumpărători toate ce s-au cumpărat [îna]intea 

noastră iar le-au dat măriia sa, domnul nostru, de [p ]omeană la s.f'anta 

mănăstire. Dici noi dup[ă] aceaste cunpărători ai si[ f a toată ocina 

satului şi în lungiş şi în curmeziş a[ f a ta în lungul ocinelor de-n hotaru 

Tristiinicului den sus priste părău cu apa pre la făntăni în jos spre 

Dun[ă]re păn[ă] în hotarul Cacaleţ[i]lor în piatră stănjini 16332 şi în larg 

prin capul ocinii despre Tristiinii pre la păr[ u] ciotin stănji[ ni] 2296 iar în 

lat pren Măgura Marmurii păn în hotarul Puteneiului stănjin[i] 3864. Iar 

în lat pren silişti, pre lângă apă, den a l in şorului pren Puţul Milii păn în 

piscul cu tufele în hotarul Bărcăneasii stănjini 3136. Iar pre denjos de apă 

în hotarul Turţeştilor stănjini 2620, iar în lat prin drumul Cervevenii i 

pren Băşcuţ stănjini 1084. Iar pre la capul Oinii pre den jos, în lat, 

alăturea cu Oina Cacaleţilor stănjini 1033. Deci dup[ă] ce am tras aceste 

• loc distrus în text. 
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ocine care scriu mai sus n-au ajunsu în curmeziş la Oinii ca să-s umple 

stânjenii precum au văndut moşeanii satului stănjini 1650. Însă am socotit 

pre unde au fost mai lată. Deci noi socotind ca s[ă] nu miargă moşiianii 

satului cu lacrămile pre obraz şi-s zică nu li s-au plătit moşiia, precum au 

văndut ei, ce li s-au luat ocina făr de bani, noi am grăit mării sale 

domnu[lui] nostru de le-au dat banii şi le-au plătit deplin şi aceşti stănjini 

ce au fost lipsă precum au văndut ei cu zapisele lor den tăiu cum scrie 

mai sus. Şi le-au dat tut[ u]rora toţ[i] banii deplin gata ca s[ă] nu zică 

vriunii dentrănşii alt dat că nu li s-au plătit toat[ă] ocina deplin ce le-au 

plătit şi aceşti stânjini toţ[i] deplin carii le-au lipsit cine cum au zis cu 

gurile lor. Şi au pus pietri înprejurul aceştii moşii ce scrie mai sus. Prin 

hotarăle ceale bătrâne ca-s fie sfintii mănăstiri ce scrie mai sus moşie 

stăt[ă]toar[ e] şi ohabnecă în veaci. Şi mării sal[ e] domnu[lui] nostru 

pomean[ă] nesfârşit[ă] în veacî. Însă moşie făr de nice un rumănu. 

Cu sufletel[e] noastre aşa am tocmit şi am aşăzat şi am împitrit. Şi 

penetru bună cridinţă ne-am pus mai jos toţ[i] peceţil[e] şi iscălituril[i]. Şi 

au fost ispravnec la aceast[ă] hotămecie jupănul Danciul Părăianu ce au 

fost marii[ e] postealnicî. 

I na pisah az Necula log[ o făt] Boldiu u grad Bucurişt[i] m[ ease ]ţa 

ohtovrie 2 dni vl[ea]t 7166 

MBR. 

Arhiva Ion Ionaşcu, nr. inv. 5952, orig. rom., hârtie (43,7 x 29,3 cm), cu 

sigiliile în cerneală neagră a celor 24 de boieri şi cel al ispravnicului 

Danciu Pîrîianu, fost mare postelnic. 
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1792 decembrie 10, Iaşi 

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Costandin Moruz[i] 

v[ oe ]vod domn Ţăriei Moldavie. Strălucită podoabă este domnilor şi 

oblăduitorilor carii din dumnezeiasca pronii sănt orănduiţi stăpănitori şi 

povăţuitori de noroadi, nu numai a purta de grijă şi a-i săli. Ce încă de a 

purure a lua aminte şi a puni la ce mai bună stare şi rănduială pe fiişticare 

cuprinzându-i după cuviinţă cu deosabite domneşti mile spre a 

oblăduirilor sale laudă cinste şi vecinica pomeniri. Drept aceia dar şi 

domnia me următori voind a ne arăta la toate celi cuvincioasă spre 

înplinirea celor ce să cade din partea domneştii noastre datorii, luat-am 

dar sama şi pentru sluga noastră Dumitraşco Iacodin logoflăt] di taină a 

Divanului că să cuvini a fi miluit şi ajutat ca unul ci din copilăria sa şi 

până acum la vârsta bătrăneţilor ce să află nelipsit s-au aflat slujind şi 

slujăşti şi acum la slujba condeiului Divanului cu toată dreptate[a] şi 

credinţa. 

Pentru aceia dar, deosăbit de alte a noastre dumnezeeşti mili, 

miluitu-I-am pe dânsul şi cu aceşti ţigani domneşti anume: Nechita Bantaş 

i Nechifor sin lui i Natalie sor[a] Nechitii ce să află în ţănutul Fălciului i 

Grigorii sin Oanii şi Ioniţă brat lui ce sănt la ţinut[ ul] Cărligăturii. Şi toţi 

aceştia cu fim[ e ]ile şi copii[i] lor îi afierosim domniea mea să-i fie robi cu 

tot rodul ce s-au născut şi să va naşte dintru dânşii stăpânindu-i cu bună 

paci ca pe ai săi drepţi robi, asupra cărora să-i fie hrisovul acesta de danii 

şi de miluiri de la do~nia me întărit, neclintit şi neruşuit nici odinioară în 

veci. Care hrisov s-au întărit şi cu a noastră domnească iscălitură şi pecete 

la care poftim domnie me cu dragoste şi pe alţi fraţ[i] luminaţ[i] domni ce 
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vor fi în urma no[ast]ră la domnia aceştii ţări să nu străce această puţănă 

milă care cu dreptate am făcut dania mea cu mai sus numitul Dumitraşco 

Iacodin logoQă]t de taină pentru slujbile sale acele care din copilărie sa au 

făcut cu credinţă şi cu dreptate la slujba Divanului, ce mai vărtos 

adăogând să întărească pentru a domniilor sale cinste şi vecinica 

pomeniri. Scr[isu-s-au hrisovul acesta la scaunul domnii mele în oraşul 

Iaşi întru ace dintâi domnii a noastră la Moldavia în anul din[tăi] de sluga 

noastră Ioniţă Agărici diacul de Divan anul 1792 dechemvrii I O 

Alecsandru Constantin Moruzi 

Sigiliu în chinovar 

logofăt procitit 

S-au trecut în condica de hrisoave de Matei Constantin condicaru 

MBR. 
Arhiva Ion Ionaşcu, inv. nr. 5953, orig. rom., hârtie (50,5 x 48,5 cm), cu 
sigiliu în chinovar, semnătura lui Alexandru Constantin Moruzi voievod 
în original. 
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1793 martie 20, Iaşi 

Noi Mihail Costandin Suţul vo[e]voda bojiiu milostiiu gospodar 

zemii Moldavscoi. Înştiinţare să face cu acest hrisov al domniei mele că 

prin jaloba ci ni-am dat boieriul nostru Dumitraşco Iacodin log[ o ]fTă]t di 

taină s-au rugat să-i să întărească de către domnie me hrisovul de miluire 

ce are de la domnie sa Alexandru Costandin Muruzi v[ oie ]voda pe ţigani 

ce pentru multe slujbile sale i s-au dat danie şi miluire. Care hrisov 

arătându-l de faţă aşă s-au văzut scriind: că între alţii luând domnia sa 

sama şi pentru numitul logofăt de taină, că să cuvine a fi miluit şi agiutat 

cu domniştile mile, ca unul ce din copilărie sa şi pără acum la vărsta 

bătrăneţilor s-au aflat slujind la slujba condeiului divanului cu toată 

credinţa şi dreptate, miluitu-I-au şi cu aceşti ţigani arătaţi mai jos din 

drepţi ţiganii domneşti anume: Nechita Bantăş, Nechifor sin lui, Natalie 

sora Nichitei ci să află în ţinutul Fălciiului, Grigorie sin Oanii şi Ionuţă 

brat lui sănt în ţinutul Cărligăturii. Toţi aceştie cu fimeile şi copiei lor îi 

afirosăţi domnie-sa să fie robi în veci cu tot rodul ce s-au născut şi să vă 

naşte dintru dânşii cum pre largu arată acelaş hrisov de miluire care s-au 

văzut de domnie me întărit cu iscălitura şi pecete[ a] domniei sale fiind din 

anul trecut: 1792 dechemvrii 1 O asupra cărora ţigani măcar că 

Mitropolie[a] au stătut pricină, cerşendu-i la Stăpănire Mitropoliei cu un 

izvod cu pecete[a] răposatului Gavriil mitropolitu din anul 1785. Întru 

care izvod, cuprinzându-să şi unii din ţiganii aceştie şi alţi ţigani di pin 

tralte hrisoave de miluire a altora, Domnie me am orănduit să să facă 

cercetare pricinii aceştie de cătră dum[nea]lor veliţii boeri după obicei şi 

după lege[ a] ţărăi şi să înştiinţează pe domnie me. Şi stă di la înfăţoşare 
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vechilul Mitropoliei, anumi Nil arhidiaconul, atât cu numitul Dumitraşco 

lacodin log[ o ]flă]t de taină cât şi cu alţii ce ave hrisoave cuprinzătoare pe 

nume de ţiganii ci să cuprinde în izvodul Mitropoliei de sus pomenit. Prin 

anafora ni-au înştiinţat iar veliţii boeri că obicei vechiu au fost şi iaste în 

ţara aceasta care pănă astăzi nestrămutat să păzăşti că adică, oricâţi ţigani 

boereşti sau mănăstireşti vor veni de peste hotari aice, în ţară, să-i eu în 

stăpânire domnească şi sănt domneşti. Şi domnie[a] ori cui va voi şi-i va 

da danie şi miluire cu hrisov în toată vreme[ a] bună iastă danie şi 

temeinică să păzeşti. Şi fiindcă Mitropolie[a] hrisov de danie pe ţiganii 

aceştie n-au avut, anumi că cu izvodul acela nu s-au putut agiuta, fiind rar 

de nici un temei, cum pre largu arată anaforaua dumn[ii]lor sali (sic) 

veliţilor boeri ci iaste din anul şi luna aceasta mart[ ie] 16. Apoi şi pentru 

numitul jăluitor încredinţându-ne domnie me că de multă vremi să află 

log[ o ]flă]t de taină în slujba divanului şi slujăşti cu toată silinţa şi 

dreptate[a], carile şi acum să află la slujba divanului domniei meli, 

Domnie mea găsind cu cale şi cu dreptate că să cade a ave această 

miluire, iată printr-acest al nostru domnesc hrisov, dăm şi întărim 

stăpănire pentru aceşti ţigani de mai sus arătaţi cu fimeile şi cu toţi copiei 

lor, să fie şi de la domnie mea danie şi miluire robi stătători în veci şi atăt 

numitului log[ o ]făt de taină cât şi urmaşilor lui clironomi stăpânindu-i cu 

bună pace ca pe ai săi drepţi robi ci pintru slujbili sale i s-au dat, asupra 

cărora să-i fie hrisovul domniei mele acesta de întăritură de danie şi de 

miluire statornică, neclintit[ă] şi neroşit nici odânioară în veci. Care s-au 

întărit cu al (sic) noastră domnească iscălitură şi pecete, la care poftim 

domnie me cu dragoste şi pre alţi fraţi luminaţi domni ce vor fi în urma 

noastră la domnie[ a] aceştii tări, să nu surpe această puţină miluire care cu 
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toată dreptate[a] s-au dat ci, mai vârtos, adăogând cu sporire să întărească 

pentru a domniilor sale cinste şi vecinică pomenire. Scrisu-s-au hrisovul 

acesta la scaunul domnii meli în oraşul laşii într-n ce dintăi domnie a 

noastră la Moldova di anul dintăi 1793 

Semnătură m. p. 

S-au trecut în condica de hrisoave 

de 

Matei Costin condicar 

vel logofăt procitoh 

logofet procitit 

Hrisov de întăritură pe ţigani ci mi s-au dat danii, care hrisov 

iaste de la măriia sa Mihail Costandin Suţul voevod din anul 1793 martie 

20. 

MBR. 
Arhiva Ion Ionaşcu, inv. nr. 5954, orig. rom., hârtie (50 x 61 cm), sigiliu 
în chinovar, semnătura lui Mihail Costandin Suţul voievod în original. 
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I. 1657 (7166) octombrie 2, Bucureşti 
Cartea de hotărnicie a 24 de boieri luaţi pe răvaşele domnului 
Costandin Şerban Basarab 
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II. 1657 (7166) octombrie 2, Bucureşti 
Sigiliul lui Danciu Pîrîianu, biv vel postelnic şi al jupanului Filip clucer 
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III. 1792 decembrie 10, laşi 
Hrisovul lui Alexandru Costandin Moruzi voievod al Moldovei 
pentru Dumitraşco Iacodin 

887 



IV. 1793 martie 20, Iaşi 
Hrisovul lui Costandin Suţul voievod al Moldovei 
pentru Dumitraşco Iacodin 
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V. 1793 martie 20, laşi 
Hrisovul lui Costandin Suţul voievod al Moldovei 
pentru Dumitraşco Iacodin cu sigiliul şi semnătura domnească. 
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AARMSI 
ActaMN 
AIIACluj 
A II AI 

AMN 
ANRM 
AP 
ARBSH 
Arh Mold 
BBR 

.BBRF 
BCMI 
BNRM 
BOR 
BRM 
BRV 
BŞCAŞM 

BSHAR 
BSNR 
BUSMCS 

Byzantinoslavica 

BZ 
CA 

CCA 
CCDJ 
CD 

CDM 

ABREVIERI 

= Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice 
= Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca 
= Anuarul institutului de istorie şi arheologie Cluj 
= Anuarul institutului de istorie şi arheologie „A. D. 
Xenopol", Iaşi 
= Acta Musei Napocensis 
=Arhiva Naţională a Republicii Moldova 
= Archaeologica Pragensia, Praga. 
= Academie Roumaine. Bulletin de la Section Historique 
= Arheologia Moldovei, Iaşi 
= Buletinul Bibliotecii Române. Studii şi documente 
româneşti. 

= Buletinul Bibliotecii Române din Freiburg 
= Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti 
= Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 
=Biserica Ortodoxă Română 
= Bibliografia Românească Modernă 
=Bibliografia Românească Veche 
= Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei 
=ARBSH 
=Buletinul Societăţii Numismatice Române 
= Biblioteca Universităţii de Stat din Moldova. Colecţii 
Speciale 
= Byzantinoslavica. Revue Intemationale des Etudes 
Byzantines 
= Byzantinische Zeitschrift 
= Cercetări arheologice, Muzeul Naţional de Istorie, 
Bucureşti 

= Cronica Cercetărilor Arheologice, Bucureşti. 
= Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi 
= Fejer G., ed., Codex diplomaticus Hungariae 
ecclesiasticus ac civilis, Buda, 1829-1844. 
= Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Centrală 
a Statului 
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CDŢR 

CIEB, XIV, II 

CNH 

ComArchHung 
Crisia 
Dacia N.S. 

DIMB 

DIR 

DRH 

DVL, II 

FHDR 

GB 
Gombos, 
Catalogus 
Gyorffy 

Hurmuzaki 

IGB 

IGR 

IMS 
ISM 

Jak6 

KLIO 
MBR 

= Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele 
Statului 
= Actes du xrve Congres Intemational des Etudes 
Byzantines. Bucarest, 6-12 septembre 1971, voi. II, 
Bucureşti, 1975. 
= L. Rethy, G. Probszt, Corpus Nummorum Hungariae, 
Graz, 1958. 
= Communicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest. 
= Crisia, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea. 
=Dacia. Revue d' archeologie et d'histoire ancienne. 
Nouvelle serie. 
Ioan Dimitrie Suciu, Radu Constantinescu, Documente 
privitoare la istoria mitropoliei Banatului, voi. I, Timişoara, 
1980 
Documente privind istoria României (seria A: Moldova; 
seria B: Ţara Românească; seria C: Transilvania) 
Documenta Romaniae Historica ( seria A: Moldova; seria B: 
Ţara Românească; seria C: Transilvania; seria D: Relaţii 
între Ţările Române) 
Diplomatarium veneto-levantinum sive acta et diplomata res 
venetas, grecas atque Levantis illustrantia, II: 13 51-1454, 
ed. R. Predelli, Venetiis 1899. 
Fontes Historiae Daco-Romanae (Izvoarele istoriei 
român iei) 
Glasul Bisericii, Bucureşti 
F. A. Gombos, ed., Catalogusfontium historiae Hungariae, 
3 voi., Budapest, 1927-1938. 
Gyorffy Gy., Az Arpad-kori Magyarorszag t6rteneti 
foldrajza, I-III, Budapest, 1963-1987. 
Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria 
românilor, Bucureşti, 1887 
G. Mihailov, Jnscriptiones Graecae in Bulgaria repertae, 
Serdica 
R. Cagnat, Jnscriptiones Graecae a dres Romanas 
partinentes, Paris 
Inscriptions de la Mesie Superieure, Belgrad 
Inscripţiile din Scythia Minor/ Inscriptiones Scythiae 
Minoris, Bucureşti 
Jak6 Zs., ed. Erdelyi okmanytar/ Codex diplomaticus 
Transsylvaniae, voi. 1 ( 1023-1300), Budapest, 1997. 
Klio. Beitrăge zur alter Geschichte, Berlin 
Muzeul Brăilei 
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MCA 
MHSMV 

MLR 
MMS 
MNAIM 
MNAM 
MNEIN 
MO 
Opuscula Hung 
Peuce s.n. 

Pontica 

RE 

REB 
RER 
RESEE 
RI s.n. 
RIR 
RMM-MIA 

RRH 
SCIA 
SCIV 
SCIVA 
SK 
SRH 

SUC.SH 
SzMMA 
SzOkl 

TRET 
Zbomik 
ZM 
zw 

Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti 
Ljubic S. (ed.), Listine o odnosajih ismedju jufooga 
slavenstva i mletacke republike, IV: Od godine 1403 do 
1409, Zagreb 1875 (Monumenta spectantia historiam 
Slavorum meridionalium V). 
Muzeului Literaturii Române „Mihail Kogălniceanu" 
Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi 
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei 
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei 
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală 
Mitropolia Olteniei, Craiova 
Opuscula Hungarica, Budapest. 
Peuce. Studii şi cercetări de Istorie şi Arheologie. Serie 
nouă. 

Pontica - Studii şi materiale de istorie, arheologie şi 
muzeografie. 
Real - Encyclopedie des classischen 
Althertumswissenschaft, Stuttgart 
Revue des Etudes Byzantines 
Revue des Etudes Roumaines 
Revue des Etudes Sud-Est Europeennes 
Revista Istorică. Serie nouă. 
Revista Istorică Română, Bucureşti 
Revista Muzeelor şi Monumentelor - Monumente de Istoria 
Artei, Bucureşti. 
Revue Roumaine d'Histoire, Bucureşti 
Studii şi cercetări de istoria artei 
Studii şi Cercetări de Istorie Veche. 
Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie. 
Seminarium Kondacovianum. 
Szentpetery I., ed. Scriptores rerum hungaricarum tempore 
ducum regumque stirpis arpadianae gestarum, voi. 1-11, 
Budapest, 193 7-193 8. 
Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. 
Szolnok Megyei Muzeumi Adattâr, Szolnok. 
Szc.b6 K., Szâdeczky L., eds. Szekely okleveltar, voi. I-VIII, 
Kolozsvâr/Cluj, 1982-1898, 1934. 
Tortenelmi es Regeszeti Ertesito, Timişoara. 
Zbomik Radova Vizantoloskog Instituta. 
Zalai Muzeum, Zalaegerszeg. 
F. Zimmermann, C. Werner, Urkundenbuch zur Geschichte 
der Deutschen in Siebenbilrgen, voi. I, Hermannstadt, 1892. 
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