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Abstract
Considering that the medieval historiography remains dependant on the
biblical conception according to which the appointment of throne successors
was the exclusive prerogative of the divinity, the image of Byzantium as
portrayed in the historiographical writings belonging to the XVIth and XVIIth
centuries progresses from the mere stereotype of a Christian state fallen under
the swords of the Ottoman forces to a more complex and nuanced Byzantine
Empire, Christian par excellence, that makes its presence felt in the region.
The collective memory of facts, personalities and aspects that form the history
of Byzantium, even if sometimes distorted or even completely inaccurate,
remains a fundamental element when trying to reconstruct the overall picture
of the Byzantine state and civilisation. Other times, the content of texts
depends a great deal upon the nature of historical sources, especially foreign
ones (Bulgarian, Serbian, Polish, Western, and, above everything, the
Byzantine documents), used as reference for documentation in order to
elaborate written works. However, when one tries to restore the image of a
state and of a political body in general, one must base their research for the
most part on the aggregate of ideas of social and political nature that are
characteristic, in this case, of the Romanian society and of the relationship
between Romanians and Byzantium. Facilitated by the proliferation of
knowledge regarding universal history, elements such as the continuity of the
Byzantium after the fall of the ancient Roman Empire, the Florence Council or
the Dominium Mundi are incorporated into progressively nuanced
presentations. The ethnic political terminology highlights first and foremost
the Christian and universal nature of this particular political body, a
historical truth which is supported by phrases such as Christian emperor or
„the emperor of Ţarigrad”. Towards the end of the VIIth century, the picture
of Byzantium is closely related to the intensification of the Greek influence
within the borders of the Romanian countries.
Introducere
Dincolo de reconstituirea evenimentului, scrierile cu conţinut istoric ne relevă
in egala măsură şi structurile mentale care au pus în mişcare mecanismele activităţilor
culturale. Organizate cronologic, şi, în măsura posibilului cantitativ, faptele istorice
ne dezvăluie nu doar conţinutul, ci şi preocupările oamenilor care le-au redactat, starea
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lor de spirit, aspiraţiile, viziunile despre lume. Elementul străin asimilat fuzionează
adesea cu reprezentările individuale şi colective generând curente de idei care hrănesc
starea de spirit a societăţii.
Ceea ce ne-am propus în lucrarea de faţă a fost exemplificarea acestui proces,
valabil si pentru cultura română, urmărind dinamica unei teme istorice majore. Ne-a
interesat să vedem dacă aplicarea unui model de interpretare moştenit din antichitate la
evoluţia unui stat precum Imperiul Bizantin, într-o anumită perioadă, (şi anume Evul
Mediu românesc când statul Bizantin tocmai îşi încheia existenţa sub loviturile unui
stat ale cărei tipare culturale şi de civilizaţie erau complet diferite) a influenţat şi
orientările ideologice şi culturale ale societăţii româneşti, structurându-se într-o
imagine de ansamblu, relativ coerentă care să releve, cel puţin în parte, trăsături ale
sinelui colectiv.
Succesiunea împăraţilor în istoriografia în limba slavonă (sec. al XVI-lea)
La cronicarii secolelor XV-XVI este greu de depistat o anumită viziune
istorică, vreo legitate în derularea evenimentelor istorice în afara voinţei divine. Cu
toate acestea, din puţinele informaţii îşi face loc principiul succedării fireşti a
domniilor şi împărăţiilor (translatio imperii), principiu care este tot de sorginte
bizantină şi care îşi găseşte ilustrarea cea mai elocventă la ultimii istoriografi
bizantini.89 Ideea succesiunilor „domniilor, măriilor şi împărăţiilor,” ce are ecouri
timide în operele cronicarilor călugări din Moldova, Macarie, Eftimie şi Azarie, fiind
dezvoltată ulterior de către cronicarii umanişti, avea însă o răspândire mult anterioară,
inclusiv în mediile cărturăreşti mai puţin informate. Predilecţia acestei teme avea rolul
de a explica şi justifica stăpânirea otomană, legitimând-o într-o manieră care dă
prilejul cronicarilor să vorbească despre statul bizantin.
Scriind din însărcinarea lui Petru Rareş, Alexandru Lăpuşneanu şi al lui Petru
Şchiopul, cronicarii Macarie, Eftimie şi Azarie întrebuinţează pentru patronii lor
princiari, alături de titlul de „voievozi”, pe cel de „ţari”90. Echivalarea „domniei” cu
„împărăţia” poate fi considerată o simplă contaminare terminologică, sau, dimpotrivă,
istoriografia de curte din veacul al XVI-lea urmărea să dea cititorilor impresia că după
vertiginoasa extindere a statului otoman, soarta popoarelor ortodoxe ameninţate de
„agareni” a fost încredinţată de Dumnezeu stăpânitorilor din scaunul de la Suceava.91
89

Prezentă în operele lui Laonic Chalcocondyl şi Pseudosphrantzes, ideea succesiunii împărăţiilor era
una destul de răspândită în istoriografia bizantină şi sud –slavă a secolelor XV – XVI. Concepţia îşi are
rădăcinile în operele primilor istorici creştini, dar a luat o amploare deosebită tocmai în preajma căderii
Constantinopolului. Ea îşi găseşte ilustrarea cea mai reprezentativă în opera lui Critobul din Imbros care
îşi dedică opera lui Mahomed al II-lea: „de când e lumea, împărăţiile şi stăpânirile n-au rămas în aceleaşi
mâini şi nici nu s-au mărginit la un singur popor şi la un singur neam... au trecut şi s-au oprit când la
asirieni, când la mezi şi perşi, când la eleni şi romani, rămânând o vreme şi un număr de veacuri şi
netrecând niciodată din nou la aceeaşi”, Critobul din Imbros, Din domnia lui Mahomed al doilea, 145 –
1457, ediţie critică de Vasile Grecul, Bucureşti, Editura Academiei, 1963, p. 36.
90
I. Bogdan, Cronicile slavo – române din secolele XV – XVI, p. 62.
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În istoriografia română acordarea de către cronicari a titlului de Ţari voievozilor români a înregistrat
două curente de opinie. Unul care preferă să ignore aceste titluri tratându-le drept forme fosilizate ale
retoricii perpetuate prin inerţia copiştilor şi unele care insistă pe numărul deloc neglijabil al apariţiei
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În ciuda canonizării stilistice, a comparaţiilor nepotrivite şi a inspiraţiei din
Manases, cronicile secolelor XV - XVI sunt profund ancorate în prezentul epocii. Ele
nu fac referiri la trecut şi nici generalizări care să permită desprinderea unor
permanenţe, al unei continuităţi sau măcar al unor principii de filosofie istorică.
Informaţiile legate de statul bizantin, lipsesc, aşa cum lipsesc şi referirile tangenţiale
care ne-ar indica o atitudine a cărturarilor faţă de istoria Bizanţului. Şi acest lucru se
petrece în ciuda faptului că, mai ales episcopul Macarie, se inspiră masiv din Cronica
universală a lui Manases.92 Sunt extrase numeroase pasaje, care erau în legătură cu
diferite personaje din Bizanţ şi pe care el le aplică tale – quale unor figuri din istoria
Moldovei sau unei împrejurări din istoria acestei ţări. Redactând cronicile, I. Bogdan
se întreba dacă aceste pasaje copiate întocmai se potrivesc într-adevăr cu cele ce se
petreceau în Moldova sau sunt doar elemente ale unei retorici. Epitete precum „munţi
acestui termen şi al întrebuinţării strategice pe care teoreticienii ideologiei puterii o utilizau în formulări
specifice. Analizând structura instituţională a celor două ţări române, Valentin Al. Georgescu consideră
că în structura domniei din Ţările Române, autocraţia ecumenică expansionistă a bazileului bizantin se
transformă în poziţia de suveran local independent domn poziţie care se subordonează unei direcţii
naţionale, locale pe care a luat-o acest termen în decursul unui proces istoric. În acest proces termenul se
goleşte de semnificaţia sa ecumenică, adică de esenţa sa imperială, căpătând alte semnificaţii în lupta
pentru păstrarea independenţei în faţa cuceririi otomane în decursul secolelor XIV – XV; vezi Valentin
Al. Georgescu, Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea Bucureşti, Editura
Academiei, 1980, p. 45 – 46. O analiză mai amănunţită a tuturor elementelor din structura puterii
domniei este realizată de către Andrei Pippidi cu examinarea succesivă a titlului, a ceremonialului aulic, a
încoronării şi ungerii ca şi ale simbolurilor autorităţii princiare şi a emblemelor şi simbolurilor care
însoţesc puterea. Pippidi remarcă distincţia între idealul bizantin şi realităţile româneşti, contradicţie care
se sfârşeşte prin afirmarea inexorabilă a acestora din urmă. (A. Pippidi, op.cit., p. 23 – 77).
Pe de altă parte ideea bizantină, conform căreia suveranii din Ţara Românească şi Moldova se
considerau drept voievozi şi domni în ţările lor dar şi succesori ai ai împăraţilor din Constantinopol pe a
căror coroană pretindeau că o poartă a fost exprimată iniţial de P. Ş. Năsturel în Considerations sur l'idée
imperiale chez les roumains. Byzantina, V, 1973, p. 395 – 413; idem, Le mont Athos et les roumains.
Recherches sur les relations du milieu du XIV-e siècle à 1654, în Orientalia Christiana Analecta, 227,
Roma 1986 şi de către D. Năstase în Considerations nouvelles sur l'ideologie medievale du pouvoir.
L'apport du Byzance et du l'Europe orientale, în Rêvue des études roumaines, XVII – XVIII, 1993; Idem,
Ştefan cel Mare împărat, SMIM, Bucureşti XVI, 1998, p. 65 – 102; Idem, L'heritage imperial byzantine
dans l'art et l'histoire des pays roumains, 1976; Idem, L'aigle bicéphale dissimuleé dans les armoires des
Pays roumaines. Vers une crypto heraldique, în Roma Constantinopoli, Mosca. Atti del seminario
internationale di studi storici „Da Roma alla Terza Roma”, Roma 1981, Napoli, 1983. Oricum ar fi,
titlurile imperiale nu sunt utilizate în cronici ca simple sinonime pentru titlurile de voievod şi domn, ci
marchează nuanţe suplimentare ce izvorăsc din tradiţia juridică a celor două ţări române. Mai recent
asupra acesti chestiuni privind titulatura de ţar acordată lui Ştefan cel Mare s-au pronunţat Dumitru
Năstase, Ştefan cel Mare împărat, în Ştefan cel Mare şi Sfânt. Portret în istorie, Sfânta mănăstire Putna,
2004, pp. 567 – 609 precum şi Ştefan S. Gorovei, Titlurile lui Ştefan cel Mare. Tradiţie diplomatică şi
vocabular politic, în SMIM, XXIII (2005), p. 78 care pune acest titlu în legătură cu anul 1473 – an cheie
al domniei lui Ştefan cel Mare, în care pe de o parte se refuză plata tributului reafirmându-se ideea de
autodeterminare, dar şi de reafirmare a misiunii voievodale de luptă împotriva păgânătăţii. Pe de altă
parte, Liviu Pilat pune acordarea titlului de ţar lui Ştefan cel Mare în legătură cu definitivarea organizării
ecleziastice prin redistribuirea rolurilor după tiparul societăţii creştine ideale, aşa cum este ea prezentată
în gândirea ecleziologică a bisericii răsăritene. Liviu Pilat, Între Roma şi Bizanţ,, Societate şi putere în
Moldova, secolele XIV – XVI, Iaşi, Editura UAIC, 2008., p. 379.
92
Această cronică cuprinde istoria universală de la facerea lumii până la moartea lui Nichephoros
Botaniates în anul 1081 şi este compusă după scriitorii bizantini dinaintea lui Manases în formă de roman
istoric.; I. Bogdan, Cronica lui Manases, traducere mediobulgară, Bucureşti, 1922.
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cu vârfuri ascuţite” sau „eroi cu furie de leu” „râuri de bogăţie”, împăraţi cu mintea
îngâmfată” din cronica lui Macarie sugerează mai degrabă un mediu exotic decât unul
familiar moldovenesc. Manases scrie despre Nichifor Botaniatul că petrecea la Efes
„în băi, mâncăruri şi băuturi”, iar Macarie găseşte potrivită situaţia şi pentru Petru
Rareş.93 Noi credem că episcopul de Roman a găsit în opera bizantină întâmplări,
caractere, comparaţii apropiate în spirit de ceea ce el şi-a propus să prezinte.
Caracteristicile omului bizantin în comparaţie cu acelea ale omului evului mediu de la
noi, fie el domnitor sau om obişnuit nu cred că înregistrau diferenţe, ceea ce a permis
preluarea masivă. Morala creştină funcţiona în ambele spaţii. Imaginarul bizantin şi
românesc impuneau structuri mentale comune, obiecte asemănătoare de credinţă,
fantasmă, obsesie etc.94
În acelaşi spirit, de preluare necritică a nor expresii, Manases face câteva
referiri la elementele de civilizaţie bizantină. Cele mai multe dintre ele se grupează în
jurul interesului pentru istoria turcilor. Acest interes, ca şi cel pentru istoria bizantină
nu poate fi străin de influenţa exercitată de analele sârbeşti care circulau în Moldova
încă de la sfârşitul secolului al XV-lea şi care a rezultat cronica sârbomoldovenească. 95
Un alt exemplu de preluare necritică a unor elemente de ideologie politică din
istoriografia bizantină este referinţa la oraşul Constantinopol. Întrerupând descrierea
celui de-al doilea an al domniei lui Ştefăniţă, Macarie face o digresiune, începând să
povestească despre cuceririle turceşti. Descriind atacul turcilor asupra Belgradului din
1522, călugărul menţionează că moaştele sfintei Paraschiva au fost luate de la Belgrad
şi duse „în cetatea lui Constantin”96. Formularea, arhaizantă, este luată, desigur din
Manases, reprezentând iarăşi o preluare ad literam deoarece în istoriografia
românească de factură slavonă şi chiar şi după, Constantinopolul este numit în mod
constant Ţarigrad. Ulterior la f. 25, Macarie influenţat din nou de Manases descrie
oraşul ca fiind „cetatea împărătească, preafrumoasa cetate Constantinopolul, după
traducerea slavă „Constantina grad”97. Prin comparaţie, un paragraf mai jos se reiau
referiri elogioase la adresa Sucevei jefuită de turci în 1538 pe care în original,
Manases le-a făcut tot cu privire la Constantinopol. Să fie adevărat că omul Evului
mediu românesc nu era capabil să/şi exprime propriile viziuni decât prin intermediul
reprezentărilor externe – simboluri – citate, pasaje.
În ceea ce priveşte descrierea raporturilor Moldovei cu turcii, nu putem
spune că producţiile istorice ale ieromonahilor moldoveni au un caracter vădit antiotoman. Continuă demonizarea turcilor tot pe criterii religioase, dar, din punct de
vedere politic, sultanul este considerat stăpân legitim: „în anul 7052 în luna mai 15,

93

Dan Simonescu, Spiritul critic în istoriografia veche românească, Bucureşti, 1943, p. 7.
Ovidiu Pecican, Trecutul istoric şi omul Evului Mediu, Cluj, Editura Neremia Napocae, 2002, p. 25.
95
I. Radu Mircea, Rellation culturelles roumano – sérbes au XVI-éme siécle în RESEE, I, 1964, p. 405 –
408; idem Les vites des roi et archevéques sérbes et leur circulation en Moldavie. Úne copie inconúe de
1587, RESEE, 1966, p. 383 – 412.
96
I. Bogdan, op.cit., p. 74.
97
Ibidem, p. 79.
94
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Petru Voievod a trimis pe fiul său cel mare Iliaş, la Ţarigrad, la marele împărat singur
stăpânitor, unde se numeşte la Poarta împărătească”98.
Oricum ar fi, din cronicile şi letopiseţele secolelor XV –XVI nu apare în mod
evident ideea unui imperiu spiritual care ar fi continuat să existe mult timp după
cucerirea sa de către turci, transformat fiind dintr-o realitate politică într-una spirituală
care nu încetează să încerce să reconstituie prin însuşirea de către moştenitori a
titlurilor şi veleităţilor imperiale. Apar mai degrabă căutări, aşteptări, decât un
program politic concret de conservare a unei identităţi spirituale. La Azarie întâlnim,
pentru prima dată, sentimentul de resemnare în faţa nemăsuratei puteri a Imperiului
Otoman. Separaţia se datorează în mare parte moştenirii unui patrimoniu identitar,
considerat chiar un izvor de viaţă spirituală superioară care conservă elementele de
civilizaţie de la Bizanţ.
Elemente de ideologie politică la cronicarii umanişti moldoveni (sec. XVII)
Textele cronicilor din secolele al XVII-lea şi începutului de secol XVIII care
înregistrează istoria Moldovei şi Ţării Româneşti în nota unei temporalităţi specifice
povestirii simple, instituie un model de articulare a materiei deosebit de cele
precedente. Din punct de vedere istoriografic, trecutul istoric este plasat în continuare
sub semnul cauzalităţii divine, dar este explorată o foarte bogată cauzalitate umană,
care este pusă sub semnul acţiunii voluntare a oamenilor, iar, uneori şi sub acela al
dezvoltării naturale a statelor. Această din urmă idee face loc şi preocupărilor pentru
originea neamului. Vechea obsesie a originilor din mentalitatea medievală devine la
umaniştii erudiţi o temă fundamentală de cercetare, cu o importanţă foarte mare pentru
orientarea generală a culturii.
O fază superioară în atestarea trecutului, aşa cum apare ea în literatura
medievală românească, o reprezintă lectura critică a izvoarelor documentare.
Confruntarea lor, dezbaterea mai ales sub raportul verosimilităţii ştiinţifice sau
ideologice, acceptarea sau respingerea tezelor afirmate în cărţi sau în alte surse
documentare anterioare, începe să intre în practica obişnuită a celor mai importanţi
dintre cronicarii secolului al XVII-lea, tinzând să configureze profilul cărturăresc al
activităţii lor. De asemenea, recurgerea la tradiţie ca la un fundamental argument
istoric se leagă de o altă idee dominantă în mentalitatea elitei culturale a veacului al
XVII-lea şi anume obsesia originilor. Fie că este vorba de începuturile statalităţii sau
de originea neamului şi a comunităţii, această idee constituie baza peste care se
construiesc relatările. Totodată, istoriografii renunţă la a-şi mai împodobi cuvintele aşa
cum proceda un veac mai înainte Macarie şi urmaşii săi, şi se transformă în
comentatori şi judecători ai vremurilor pe care le trăiesc. Criteriul de comparaţie îl
reprezintă atât sistemul politic caracteristic altor state, cât şi trăsăturile vagi ale unui
trecut istoric al „vârstei de aur” reprezentat de perfecta concordanţă între idealurile
domnitorului şi cel al supuşilor, de o vreme a „autoguvernării” sau, mai exact, a
„singurei stăpâniri”, concept devenit mai degrabă un ideal în condiţiile formidabilei
presiuni otomane.
98

Ibidem, p. 143.
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O astfel de concepţie devine „normă ştiinţifică” pe larg acreditată la Grigore
Ureche. Acesta îşi manifestă dispreţul faţă de vechii scriitori care „au scris mai mult
de-n basme şi de-n poveşti ce au auzit unul de la altul"99. Trecutul nu este pentru
Ureche un obiect de contemplaţie şi de reflecţie (deşi meditaţiile asupra scurgerii
timpului nu lipsesc, toate puse în lumina unei morale biblice), ci tocmai un teritoriu
inert, puţin cartografiat, în care cronicarul intră cu circumspecţia omului de ştiinţă,
căutând solul sigur şi tatonând cu grijă soluţiile adoptate în interpretarea
evenimentelor trecutului. Peste modelul mitic, confirmat la Ureche prin faptul că
evocarea trecutului e pusă sub semnul destinului, iar ceea ce urmează să se întâmple e
întotdeauna anunţat prin semne premonitorii, scriitorul plasează faptele, atâtea câte i se
păreau a fi confirmate.100
Sursa istorică externă de bază pentru cronicarul moldovean este Bielski pe
care Ureche singur îl menţionează, comparându-l mereu cu date din aşa zisul Letopiseţ
moldovenesc.101 Evocat în mai multe rânduri, Letopiseţul moldovenesc (redactat între
anii 1642 – 1647) cuprindea însumarea faptelor dintre anii 1352 şi 1587 având la bază
tot cronica anonimă de la curtea lui Ştefan cel Mare şi unele fapte din trecutul apropiat
cronicarului care fuseseră conservate de tradiţie. Atât din sursele străine cât şi din
cronicile anterioare sunt preluate destul de multe inexactităţi dar, acolo unde ele
există, Grigore Ureche dă permanent întâietate izvorului intern şi opiniei
conaţionalilor săi.102 Informaţiile de istorie universală, printre care şi puţinele referiri
la statul bizantin sunt preluate din aşa zisul Letopiseţul leşesc unde sunt adunate mai
multe lucrări ale vechii istoriografii poloneze.
Puţinele elemente de istorie a Bizanţului sunt integrate de către Grigore
Ureche în capitolul „De împărăţia turcilor şi de începutul lor şi de adaosul lor...”. Ca şi
în cazul capitolului despre tătari, Ureche prezintă cu erudiţie limitele geografice ale
expansiunii acestora intercalând în descriere toponime foarte exacte din Aia Mică.
Ureche rezervă turcilor o origine tătărască şi un început de istorie nu foarte onorabil,
bazat pe furturi şi prădăciuni. Expansiunea acestora o pune însă pe seama vrajbei
dintre popoarele creştine inclusiv cea din familia imperială bizantină: „către acea
vreme întrasă vrajba între Paleolog şi între Cantacuzino, „carii erau capetile
Ţarigradului şi scotoci neprietinul crucii ca să arate unii părţi cu prietenie şi să-l
chiieme în ajutoriu, ce s-au şi întâmplat, că au trecut cu oaste la Evropa şi au deşchis
cale şi altora pre urmă la Evropa, să facă multă nevoie.”103 În contrast cu toponimele
şi cu numele de popoare redate foarte exact, uneori cu denumirea latinizată apoi
99

Grigore Ureche, Letopiseţul ţării Moldovei, ed.îngrijită şi studiu introductiv P.P. Panaitescu, ed a II-a,
Editura de Stat pentru literatură şi artă, 1959, p. 24.
100
Elvira Sorohan, Constantin Pricop, Valeriu Stancu, Naratori şi modelare umană în medievalitatea
românească, Junimea, Iaşi, 2000, p. 15.
101
Despre existenţa acestui Letopiseţ moldovenesc ca o variantă intermediară între cronicile slavo române
şi cronica lui Grigore Ureche s-au pronunţat cu precădere P. P. Panaitescu în Interpretărirpmâneşti.
Studii de istorie economică şi social, ed. aII-a . Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994., p. 213, precum şi
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tradusă, denumirea politică a statului bizantin lipseşte. Este folosită expresia generică
de „împăratu creştinescu”, iar denumirea etnică a locuitorilor este de greci. Cucerirea
Constantinopolului este descrisă lapidar: „După moartea acestuia stătu împărat al
doilea Mehmet, carile au încunjuratu Ţarigradul cu multă mulţime de oaste şi l-au luat
în anii 6961, în luna lui mai, în treizeci şi una de zile. Al doilea an după aceia s-au dus
la Belgrad si mulţime de ai săi acolo peritu.104” Sursa acestor scrieri este Cronica lumii
întregi a lui Martin Bielski, întocmită de fiul acestuia Joachim şi tipărită la Cracovia
în 1550105 de unde denumirile latinizate, şi preluările terminologice, precum expresia
„legea grecească” cu sensul de religie ortodoxă, atunci când descrie diferitele
comunităţi religioase din Ardeal şi Ungaria. Cronicarul a consultat şi acele reuşite
alcătuiri de tip enciclopedic, un soi de compendii de geografie şi istorie universală
numite cosmografii, foarte preţuite în acel timp. Mai precis, este vorba de lucrări
precum Atlas sive cosmographicae meditationes a olandezului Gerard Mercator,
opere ale italianului J. Antonius Maginus Patavinus şi ale germanului Sebastian
Münster.
Întâlnim în Letopiseţ... un pasaj interesant care transmite, dincolo de o
informaţie istorică vagă, un fapt de mentalitate. Pasajul priveşte domnia lui Alexandru
cel Bun pe care Grigore Ureche se străduieşte să o aşeze cu cât mai multă exactitate în
cadrele sale cronologice cu ajutorul surselor avute la îndemână. În interpolarea lui
Misail Călugărul, care a copiat textul pe la 1675 – 1685, găsim fragmentul următor:
„şi cu darul ce avea de înţelepciunea de la milostivul Dumnedzău, căutând şi văzindu
cinstea lumii, cum să cade a să purta podoabele împăraţilor şi a crailor şi a domnilor,
socotit-au şi la această ţară, măcar că n-au fost mai căutat alţii, ce au fost mai înainte
domni, întâie dată au trimis patrierşii de la Răsărit de au luat blagoslovenie s-au făcut
mitropolit......” Urmează enumerarea întemeierii ierarhiei bisericeşti şi a dregătoriilor.
Modelul de la care Alexandru cel Bun ar fi preluat instituirea dregătoriilor laice, a
mitropolitului şi a episcopilor nu este specificat, ci ascuns sub formula „cinstea
lumii”106 Să reprezinte acest fragment o conştientizare din partea cronicarilor asupra
direcţiilor normative pe care le preia Moldova odată cu intrarea în aşa - numitul
commonwealth bizantin? O confirmare ar fi tocmai faptul că o consemnare privitoare
la istoria internă a Moldovei este urmată de relatarea ştirilor legate de Conciliul de la
Florenţa din fragmentul „Când s-au făcut săbor al optulea” unde se oferă câteva date
concrete legate de istoria Imperiului Bizantin. Grigore Ureche nu reţine din domnia lui
Alexandru cel Bun decât o notiţă preluată din Letopiseţul moldovenesc, înfiinţarea
Mitropoliei cu „blagoslovenie de la patriarşii Răsăritului”, ctitorirea a două mănăstiri,
Moldoviţa şi Bistriţa, precum şi aducerea moaştelor sfântului mucenic „Ioan Novii de
la Cetatea Albă de la păgâni şi le-au aşezat în cetatea Suceava cu mare cinste şi cu
litie”. Interpolatorii săi polemizează însă nu numai asupra cronologiei, ci şi asupra
controversatului moment al întemeierii Mitropoliei pe care Ureche îl pune sub
oblăduirea Patriarhiei de la Constantinopol, iar Axinte Uricariul sub acela al
Arhiepiscopiei de la Ohrida.
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Alexandru Elian sublinia că, de fapt cu participarea românilor la Sinodul de la
Florenţa începe, prin cronica lui Grigore Ureche, "informaţia „bizantinologică” a
umaniştilor români din secolul al XVII-lea, preluată în formă laconică107. Totuşi, atât
din fragmentele aparţinând lui Ureche, cât şi din cele aparţinând interpolatorilor avem
impresia că nu i se recunoştea Bizanţului locul meritat în perpetuarea unor elemente de
organizare instituţională şi ecleziastică. Şi aceasta în condiţiile în care, cel puţin
Axinte Uricariul avea pentru descrierea acestor fapte un izvor de primă mână şi
anume cronografele greceşti, care în acea perioadă circulau deja în rândurile ştiutorilor
de carte din Moldova. De altfel, Axinte Uricariul specifică sursa în descrierea
Conciliului de la Florenţa: „Iară la hronograful grecescu scrie că au fostu papa
Evghenie şi de la Moldova au fostu Ioasaf şi văleatul 6947, cându s-au obârşit săborul.
Şi aşa vom putea crede cum scriu grecii că ei cum au fostu acolea şi cum au văzut aşa
au însemnatu”108. Pe lângă indicaţia sursei, interpolatorul recunoaşte în autorii
compilaţiilor din cronografe pe urmaşii participanţilor la conciliul florentin adică pe
bizantini.
Cu siguranţă, Grigore Ureche preia din vechea cronică moldovenească nu
numai informaţii, dar şi modele şi figuri de stil de factură bizantină, lucru care
demonstrează perpetuarea unor tradiţii, şi menţinerea unor criterii de valori mult
apreciate şi pe care vremurile de nesiguranţă în care trăiau moldovenii veacului al
XVII-lea le făceau şi mai apreciate. Bineînţeles că figura lui Ştefan cel Mare se
apropie cel mai mult de idealul domnesc de factură bizantină, aşa cum este prezentat
după victoria de la Vaslui: „şi într-aceea laudă şi bucurie au ziditu biserica în târgu în
Vasluiu, dându laudă lui Dumnezeu de biruinţă ce au făcut. Şi deci s-au întors la
scaunul său de la Suceava cu mare pohfală şi biruinţă de la Dumnezeu de sus ieşindu-i
înainte mitropolitul cu toţi preoţii, aducându-i sfânta Evanghelie şi cinstita cruce în
mâinile sale, ca înaintea unui împărat şi biruitori de limbi păgâne, de l-au
blagoslovit.”109 Imaginea este preluată şi de către interpolatorul Misail Călugărul în
cadrul fragmentului „Pentru neşte cazaci ce au venit în ţară să prade” sub forma unui
clişeu retoric dar şi al unui element de o mare forţă sugestivă.110 Comportamentul
domnesc aşa cum este reflectat în textul lui Ureche relevă modelul conducătorului
ideal care învinge forţele păgâne apoi se închină lui Dumnezeu, aducând laudă şi
mulţumire, ctitoreşte o biserică, fie în târgul Vasluiului sau al Iaşilor şi se întoarce la
cetatea de scaun unde îşi face intrarea în cadrul unui ceremonial, tot de factură
bizantină. Mai târziu, în operele cronicarilor munteni modelul cultural al principelui
ideal va fi completat şi cu alte elemente.
În ansamblul operei, evenimentele de istorie universală nu sunt izolate ci apar
ca o contribuţie complementară, susceptibilă de a face mai bine înţeleasă semnificaţia
faptelor istorice ce au loc în Ţările Române. Relatările externe precum cele privitoare
la structura de stat poloneză, la războiul pentru eliberarea Ucrainei, la politica Rusiei
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moscovite, ca şi acţiunile turcilor sunt ataşate într-o dezvoltare organică cu
dezvoltarea paralelă a evenimentelor din Moldova şi uneori din Ţara Românească.111
Letopiseţul lui Miron Costin este puternic ancorat în contemporaneitate, de aceea
autorul nu găseşte nici un prilej de referire la Bizanţ. În Letopiseţ, Miron Costin nu
pomeneşte decât într-o singură secvenţă de Ţarigradul bizantin cu prilejul descrierii
acţiunilor lui Mihai Viteazul, prilej cu care Miron Costin îl menţionează pe patriarhul
de Ţarigrad: „Scrie Hronograful grecescu că aşe era de vestit Mihai Vodă şi la leşi,
cât Ţara Podolii fiindu de lege de suptu ascultarea patriarhului de Ţarigrad, ca şi noi
pe acele vremi avându mare zarvă cu papistaşii pentru lege aştepta cu bucurie pe
Mihai Vodă”.112
Este surprinzătoare fascinaţia cu care Miron Costin descrie împărăţia romană
în De neamul moldovenilor. Prin această operă debutează în cultura română
preocupările sistematice legate de „obsesia originilor”, înregistrându-se ceea ce
istoricii numesc formarea conştiinţei naţionale. În condiţiile în care timpul istoric e
îngrădit în limitele corpului iar sentimentul zădărniciei îl împinge pe autor spre
concluzii cu totul pesimiste şi întunecate, căutarea leagănului istoric al poporului
român, presupune o încadrare sistematică a istoriei noastre în istoria universală,
încadrare care depăşeşte simpla aducere în scenă a unor împăraţi sau a unor mari
conducători de oşti, pentru a se realiza o expunere problematizată în jurul unităţii
poporului român şi al romanităţii.113 Remarcăm deja că scriitorul moldovean nu preia
artificial istoria spaţiului italian din sursele sale, ci face permanent legături cu
evenimente contemporane. Poate că în acest fapt constă tocmai umanismul autorului
interesat îndeosebi de evoluţia politică şi de încadrarea geografică a „împărăţiilor”.
Cu privire la Bizanţ, formula devenită deja tradiţională în cronicile româneşti
de „împărăţia grecească” lipseşte la Miron Costin. În corpul politic cu capitala pe
malurile Bosforului, Miron Costin nu vede decât vechiul Imperiu Roman, formula de
continuitate observându-se în cadrul lucrării în două rânduri: atunci când observă, şi
observaţia îi aparţine în totalitate, similarităţile dintre organizarea militară şi
instituţională din Imperiul Roman şi aceea din Imperiul Otoman („Multe obiceiuri ale
Râmului sântu acum la turci ca acestea ce iau şi ei a zecea oameni şi iară aşa îi împart
şi ei pre la grădini întâi, apoi în ceata ienicerilor şi fac şi ai apoi din slujitori bătrâni
oturaci şi timaruri (...) Şi nu-i minune că la turci vedem obiceiurile acestea care au fost
şi la împărăţia Râmului, căci şi la Ţarigradul şi câte ţări ţin turcii în ceasta parte de
lume care să chiamă Evropa, parte de împărăţiia Râmului iaste.”114). Se pare că
scriitorul moldovean are o viziune a continuităţii directe între stăpânirea romană şi cea
turcească, fără să ia în consideraţie existenţa unui Imperiu Bizantin, de civilizaţie şi
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limbă greacă ci, mai degrabă ideea unei continuităţi directe între Imperiul Roman şi
Imperiul Otoman.
În al doilea rând, la finalul operei, Miron Costin ţine să concluzioneze cu o
explicaţie, atât în ceea ce priveşte soarta finală a Imperiului Roman, cât şi a românilor,
care s/au aflat o vreme sub oblăduirea acestora, dar care au fost abandonaţi în cele din
urmă de strălucita împărăţie: „dzice-va neştine, dar cum de-au lăsat cei de pre urmă
împăraţi, ce au fostu a Râmului pe urmă, şi după ce au mutatu marele Constantin
scaunul Râmului la Ţarigrad şi pe urmă alţi împăraţi creştini, Leon Înţeleptul, Iraclie,
Iustinian, şi câţva hatmani vestiţi? Răspundzu: mai multă zăbava sa cu persii avea
împăraţii, pe urmă cu saraţinii şi aceste locuri sta fără agiutor şi aşe pustiirea lor de
tătari , cum s-a dzis mai sus.”115 Precum se observă, nostalgia originilor nu este
însoţită la noi de speranţa în „renovaţio mundi” acest mit, cu o circulaţie intensă în
Evul Mediu care a servit la încurajarea celor ce speră într-o reînnoire pacifistă a
lumii. Tema împăratului ascuns116 a cunoscut valuri ale credinţei populare în
Germania, Portugalia şi Rusia, dar nu se vădesc elemente şi la cronicarii români.
Operele lor sunt dominate de pesimism de un sentiment al zădărniciei acestei lumi, de
relatarea instabilităţii profunde a existenţei indivizilor precum şi de spaima faţă de
timpul care nu poate fi cunoscut: „neştiutoare firea omenească de lucrurile ce vor să
fie pe urmă”117.
Oricum, o viziune istorică despre succesiunea imperiilor şi a ariilor de
civilizaţie nu îi este prea clară nici autorului şi de aceea Bizanţul este menţionat în
spatele unor formulări vagi de tipul „împăratul Ţarigradului”. Spre exemplu, în
capitolul De cetăţile ce să află aicea în ţară la noi din De neamul moldovenilor Miron
Costin descoperă unele inexactităţi legate de data întemeierii cetăţii Chilia la
predecesorul său, Grigore Ureche: „Aflu pomenită cetatea Chilii, carii o scrie la v. leat
6973 (1465) că au luat-o Ştefan Vodă de la turci, ş-apoi la v. leat 6987 (1479) că în
cestu an a început Ştefan Vodă a zidi cetate Chilii”. Sesizând anacronismul, Miron
Costin pune întemeierea cetăţii Chilia în legătură cu zălogul pe care Împăratul
Ţarigradului l-au dar genovezilor pentru a fi împrumutat cu bani şi oşti pe care să-i
folosească împotriva turcilor”. Cărturarul indică şi sursa: „citeşte gheografiile cestu de
curându şi vei afla în historiile Ţarigradului...”. Este vorba, probabil, de cronografe
sau de acele cosmografii de geografie şi istorie universală ale lui Giovani Bontero pe
care le consultase şi Grigore Ureche. Dacă sunt erori şi confuzii în lucrarea lui Miron
Costin, ele se datorează şi cronicarilor din care acesta a preluat, din Paszkowski,
Bielski şi Stryikowski, şi, în general, nivelului de cunoştinţe al veacului din care făcea
parte şi cărturarul nostru.
În concluzie, deşi Bizanţul nu se află în centrul preocupărilor lui Miron
Costin, probabil şi datorită formaţiei sale culturale filo-polone, informaţiile oferite se
ridică la un nivel superior faţă de cele din operele cronicarilor care l-au precedat. În
primul rând oferă primele informaţii articulate şi încadrate într-un peisaj istoric mai
larg. Din fragmente, observăm că autorul se îndepărtează de formulările tradiţionale
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legate de „împărăţia grecească” şi împărtăşeşte concepţia erudită, clasică,
împrumutată din istoriografia occidentală, conform căreia Bizanţul nu este altceva
decât Imperiul Roman continuat prin mutarea capitalei şi nu împărăţia grecească din
vechile cronici slavoneşti, imperiu reprezentând un factor de civilizaţie din care
românii au făcut parte integrantă.
Fiul său, Nicolae Costin, fără să reuşească să atingă desăvârşirea tatălui, în al
său amplu Letopiseţ al ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601, alcătuieşte
practic o operă de compilaţie, preluând informaţiile din lucrarea tatălui său şi imitând
câteva modele străine. În intenţia de a prezenta istoria Moldovei într-un cadru de vaste
proporţii unde pot figura în egală măsură evenimente contemporane luate din istoria
generală europeană, autorul se foloseşte de un mare număr de izvoare ungureşti,
germane italiene şi poloneze de unde copie cu fidelitate conţinutul, fără nici un spirit
critic.118
Scopul lucrării a fost încadrarea istoriei Moldovei într-un tratat de istorie
universală început de la Adam după modelul cronografelor greceşti care circulau la
acea vreme în Ţările Române.119 Se pare că redactarea lucrării a fost finalizată înainte
de instaurarea regimului fanariot, deoarece, inclusiv într-o variantă dedicată
domnitorului sunt amintite unele scăderi ale grecilor.120 Recunoscut ca fiind
traducătorul Geografiei universale a lui Giovani Botero121 în mai multe interpolări,
Nicolae Costin foloseşte pasaje din opera scriitorului polonez Strjkowski, Cronica
polska litewska, pasaje utilizate şi de Miron Costin în primele capitole din Letopiseţul
Ţării Moldovei „de la zidirea lumii până la 1601”.
Cu privire la Bizanţ, Nicolae Costin se mulţumeşte să preia aproape toate
informaţiile din De neamul moldovenilor. Aceste sunt completate cu unele localizări
geografice şi actualizări ale vechilor popoare, care au ca punct de reper Ţarigradul:
„acmu toate aceste năroade (popoarele din Tracia n.a.) le stăpânesc turcii. „Lăcuitorii
aceştia grăiesc greceşte, turceşte slavoneşte şi pre la oraşele ce-s pre mare, grăiescu
şi italieneşte. Oraş mai ales acolo în Vizantia iaste ce să zice acumu Ţarigrad, sau
cetatea lui Constantin, Pera ce-i zice Galata, Silivriia, Odriiul şi altele.” Nevoia de a
actualiza şi de a explica termenii Vizantia sau Constantinopol prin apelativul slavon
Ţarigrad este întâlnită şi la Dosoftei şi la Nicolae Milescu, şi chiar la Cantemir
întâlnim o folosire diferenţiată a termenului în funcţie de publicul căruia i se adresa
opera. Nevoia aceasta de translare a termenului dovedeşte de fapt cât de înrădăcinată
era la noi cultura de factură slavonă. Odată cu impunerea limbii române ca limbă de
cultură, cronicarii nu folosesc denumirea reală a oraşului pe care bizantinii înşişi o
foloseau şi care s-a perpetuat şi în cultura occidentală, ci rămân la formula mai veche
de factură slavonă Ţarigrad care se pare că era utilizată şi în limbajul uzual chiar şi
118
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atunci când se făcea referire la oraşul sultanilor. Alte informaţii despre statul bizantin
mai sunt preluate din cronicarii polonezi, informaţii coroborate cu cele din cronografe.
Se păstrează apelativele consacrate; Cantacuzino, împăratul grecescu şi grecii ca şi
denumire etnico – politică a populaţiei ce stăpânea Tesalonicul.122 Nicolae Costin
remarcă vag autoritatea Bizanţului asupra Peninsulei Balcanice dinainte cuceririi
turceşti: „iară pre urmă au luat sultan Murat de supt ascultarea împăraţilor greceşti:
bolgarii, sârbii, Bosna i proci.”
Căderea Constantinopolului este descrisă pe baza surselor poloneze: „iară în
anul 1453, sultan Mehmet, împăratul turcesc au luat Ţarigradul cu mare jele şi grijă a
toată creştinătatea, cinzăci de zile bătându-l.....” Ca informaţie suplimentară a fost
extrasă ideea înlesnirii capturării capitalei de către turci datorită trădării unui grec.”
În descrierea de un dramatism moderat al ultimului ceas dinaintea agoniei,
Constantinopolului îi este recunoscută calitatea de centru al creştinătăţii, iar cucerirea
sa a fost considerată o tragedie. Totuşi tragicul eveniment care chiar şi la secole după
aceea a impresionat Europa nu prilejuieşte lui Nicolae Costin reflecţii istorice şi
filosofice aşa cum se va întâmpla la istoriografii contemporani, reflecţii legate de
natura expansiunii turceşti, a sorţii alunecătoare sau a creşterii şi descreşterii
imperiilor şi stăpânirilor.
Deşi Nicolae Costin preia aproape în totalitate ideile relatate de către tatăl
său cu privire la originea latină a românilor, el nu este preocupat în mod special de
reliefarea continuităţii istorice a Bizanţului din mai vechiul Imperiu Roman prin
creştinare şi mutarea capitalei. Nicolae Costin nu recunoaşte în statul bizantin pe
moştenitorul vechiul Imperiu Roman şi nu se străduieşte să lege istoria propriului
neam de civilizaţia romană. Informaţiile, deşi exacte, sunt preluate din surse străine şi
nu sunt comentate în mod creator aşa cum vedem la Dosoftei.
Cu toate acestea, Nicolae Costin ne oferă o singură imagine de o mare forţă
evocatoare, atunci când leagă cunoştinţele obţinute din surse externe care constituie
cadrul istoric de descriere a evenimentelor, de realităţile social-politice contemporane.
Este vorba de fenomenul infiltrării grecilor în structurile sociale şi politice ale
Moldovei şi Ţării Româneşti. Din punctul de vedere al imaginii, grecii făceau obiectul
unei alterităţi absolute, a cărei vecinătate era complet dăunătoare societăţii româneşti.
De aceea cărturarii români, printre care şi Nicolae Costin, au căutat explicaţia
istorică a imoralităţii şi viciilor cu care erau înzestraţi aceşti străini.. La sfârşitul
capitolului Greţia sau Ţara Grecească, traducătorul interpolează următorul fragment
intitulat „Pentru neamul grecilor” care corespunde unuia din capitolul al V-lea al
Letopiseţului de la zidirea lumii intitulat De seminţia şi neamul lui Afet al treilea
fecior al lui Noe: „Aicea am socotit să dăm a înţelege că cine s-ar trage din neamul
grecilor şi din cine a ieşit (...). Grecilor le dzicea de demult ioni, de la Iavan sau Ion, al
patrule ficior al lui Iafet, fiiul cel mai mic al lui Noe. Iavan se înţălege latineşte
viclenitoriu sau amăgitoriu. Pentru aceea şi grecii pururi îşi samănă cu porecla sa
pentru care vicleşug şi amăgituri au cădzut supt giugul turcilor”123
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La Neculce, apelativul de „ţara grecească” acoperă teritoriul locuit de greci
aflat sub stăpânirea otomană (p. 386). Opera lui Neculce se compune din Letopiseţul
Ţării Moldovei de la Dabija Vodă până la a doua domnia a lui Constantin
Mavrocordat (1661 – 1743) şi o Samă de cuvinte.... Caracteristicile ambelor opere,
prima fiind aproape o lucrare memorialistică, iar a doua o culegere de legende orale,
nu permit relatarea unor aspecte de istorie universală, şi mai ales dintr-un trecut
devenit deja îndepărtat, cum era cel al existenţei Imperiului Bizantin. În schimb,
Neculce este contemplator al unei ţări a Moldovei cu mai mulţi duşmani decât
prieteni, populată cu indivizi aflaţi într-o perpetuă agitaţie, mânaţi fiind de pofta de
putere şi de insaţiabila dorinţă de a se îmbogăţi. Suntem şi în spirit, puternic
îndepărtaţi de Bizanţul creştin şi pravoslavnic al cărui spirit domina din plin opera lui
Dosoftei.
Acceaşi atitudine antigrecească ca şi cea a lui Nicolae Costin, dar în altă
expresie literară o întâlnim la Neculce, în acest fel făcându-se dovada unui curent de
opinie generalizat, cel puţin la nivel cărturăresc: „Aşe socotescu eu cu firea mea
această proastă. Când a vre Dumnedzeu să facă să nu fie rugină pe fier, şi turci în
Ţarigrad să nu fie, şi lupii să nu mănânce oile în lume, atunce poate nu vor fi nici greci
în Moldova şi în Ţara Românească, nici or fi boieri, nici or putè mânca aceste două
ţări, cum le mănâncă (...). focul îl strângi, apa o iezăşti şi o abaţi pe altă parte, soarele
intră în nor (...)iar la grec milă sau omenie, sau dreptate sau nevicleşug, nici unele
dintre aceste nu sunt, sau frica lui Dumnedzău.”124 Stăpânirea turcească reprezintă, ca
şi la Nicolae Costin o consecinţă a imoralităţii grecilor, numai că de data aceasta
Neculce face cititorului recomandarea de a citi cronografele în care se găsesc
explicaţii pentru purtarea arogantă a acestora: „Caută de vezi la hronograful grecescu
de vă încredinţaţi şi mai bine, pe când au fost grecii puternici şi împărăţia era a lor, ce
făce pre atunce şi ce lucra!”125
S-a făcut caz în ultima vreme de antigrecismul lui Neculce (grec după tată, era
fiu al lui Neculce vistiernicul, grec din insula Chios, însurat cu Catrina, fiică a
vistierului Iordache Cantacuzino), nelipsind exagerările ce tindeau a transforma
răbufnirile sale din acest plan într-o veritabilă doctrină xenofobă. Adevărul este că
îndârjirea şi vehemenţa pe care scriitorul le cheltuie în pagini cu totul remarcabile
erau îndreptate împotriva unor adversari care dovedeau un apetit nemăsurat şi abilităţi
neobişnuite pentru înavuţire, totul în afara oricărui sentiment de moralitate. Mijoacele
sale de atac, deşi sunt îndreptate împotriva tuturor spoliatorilor, dinăuntru şi din afară
au căpătat în condeiul scriitoricesc denumirea de greci, dar mijloacele sale de atac sunt
identice cu cele din Letopiseţul Cantacuzinesc, care făcea distincţie între Cantacuzini,
boierii pământeni şi grecii veniţi de curând în ţară. Cu toate acestea, cronicarul
moldovean recunoaşte originea nobilă a lui Dumitraşcu Cantacuzino. „Şi era grec
ţarigrădean de felul lui de neam de-mpărat creştinescu de Cantacozoneşti şi ştie rândul
acestor ţări...”126
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În istoriografia secolului al XVII-lea, Bizanţul depăşeşte imaginea de stat
grecesc decăzut şi el sub tăvălugul otoman alături de celelalte state din Peninsula
Balcanică, aşa cum a fost reflectat în vechile letopiseţele şi producţiile literare de până
la 1620, atunci când va apărea Cronica universală a lui Mihail Moxa. Extinderea
treptată, dar deosebit de consistentă a cunoştinţelor legate de istoria universală face ca
imaginea Bizanţului să capete alte contururi, evoluând spre calitatea de model cultural
pe care o capătă această reprezentare. Determinantă pentru această calitate
predominantă a imaginii Bizanţului a fost şi ascendenţa culturii greceşti în principate,
dar şi cataliza acesteia în mediul autohton. Fenomenul cultural al influenţei greceşti,
care nu poate fi separat de cel demografic şi social, dar nici de factorul unităţii
ortodoxe, a dus la formarea unei ambianţe post bizantine în care cultura românească sa integrat.
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