CRONACA DI MONEMV ASIA, Introduzione, testo crltlco, trad uzlone
c u r a dl Ivan Dujcev, I n stituto SiciHano di Studii Biziantini e

e note a

N eoellen ici,

Tesli, 1 2) P a l e rm o 1 976
,

Realizată în marginea manuscriselor ce alcătuiesc variantele a
cestei controversate cronici , " operă a unui cronicar destul de instruit
pentru epoca sa şi pentru ambianta provincială căreia ii aparţinea
prezenta ediţie critică vizează, mai mult decî t simpla reluare a unei
seculare controverse, revalorizarea, săvîrş ită printr-un instrumentar ana
litic modern, a unui text istoric ce interesează, într-o anume măsură,
şi istoria patriei noastre.
Semnalată pentru prima dată de codicologul italian Giuseppe Lu
ca Pasini în 1 749 în Biblioteca regală din Torino, " C ronaca di Monem
vasia" a rămas ignorată aproape un secol pînă ce a fost valorizată ca
sursă istoricil demnă de l uat în consideraţie de J. Ph. Fallmerayer în
lucarea sa "Fragmente aus dem Orient" , I l , Stuttgart
Tiibingen, 1 845.
De acum încolo textul acestei cronici (numită astfe l fie pentru că fur
niza cîteva date despre întemeierea oraşului Mon emvasia, fie întru c î t au
torul anon im al cronicii era din aceuslă loC"ali tate) s-a bucurat de atentia
multor învătati din tre cure e n umeri.im pe T. L. T. Tafel, C. Hopf, C. Fr.
H er tzberg, C . Paparrigopoulo, S. Lambros care au contribuit într-un
fel sau altul la elucidarea unor aspecte discutabile. Această primă în
tinsă perioadă de studii cristalizează două directii opuse : una susţi
nută de Fall merayer care vede în cronică o sursă istorică demnă de
luat în seamă de vreme ce anonimul autor şi-ar fi luat informaţiile de
la Evagrios, alta ilustrată de Hopf care manifestă mari rezerve nu atit
faţă de valorizarea cronicii ca izvor istoric cît faţă de " interpretarea
datelor furnizate de ea privind marea problem ă discutată atunci a pă
trunderii slavilor in Grec i a " .
O a doua p erioadă a studiilor referitoare l a Cronaca d i Monem
vasia" urma să rezolve problema autenticităţii datelor oferite de ano
n im precum ş i a cronologiei operei. Această etapă a fost ilus trată de
cercetările lui K. Krumbacher, H. Gelzer, A. A. Vasiliev, L. Niederle,
N. A. Bees( acesta din urmă fiind autorul unei n oi ediţii critice cupri n
zînd toate redacţiunile cunoscute şi precedentele editii) şi S. Kuje'as
care au adus utile, dar controversate contribuţii.
După al doil ea război mondial problematica acestei cronici a fost
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reluată, uneori cu accente polemice de nuanţă poiitică, prin studiile lui
P. Charanis care consid eră cronica "cea mai autorizată şi preţioasă
sursă pentru cunoaşterea slavilor şi avarilor din Grecia şi pentru dis
persarea popula tiei el e slirpc el ':' n i cc� sub d omn i a lui Mauricius ( 582602) , urmat în acelaşi sens de Sp. A. Pagulatos, dar nu şi de S.
Kyriakidis. Contributii au mai adus K . M . Setton, E. Chrisantopopulos
şi Antoine Bon care printr-un capitol magistral, după cum apreciază
Dujcev, a delimitat cu rar simţ critic şi luciditate istoria invaziilor slave
în Peloponnez de la sfîrşitul sec. al VI-lea la inceputul sec. al IX-lea.
1 . Dujcev procedează apoi l a trecerea in revistă a cercetărilor referi
toare la nu mai puţin con trove rsc:tta p r o : J ] e m 8 a pene tratiei slavilor in
Grecia.
Această varietate a opiniilor, divergenta punctelor de vedere se
datorează, după părerea lui Dujcev, stadiului nesatisfăcător al tradiţiei
manuscrise a documentului, fapt ce impune "o riguroasă analiză a con
tinu tului şi s tudierea comp u rati vE1 a mai multor su rse ff1ră de care ar fi
imposibil să se confirme valoarea efectivă a mărturiilor aduse" . O altă
dificultate o reprezintă dispersarea copiilor textului la Torino, mănăsti
rea Iviron de l a Muntele Athos şi mănăstirea atonită de l a Kutlumus.
Pe drept cuvint invăţatul bulgar apreciază că .,nefiind cunoscută istoria
manuscriselor conţinînd textul nostru este imposibil să se stabilească
in mod direct filiaţia reciprocă " .
Practic, 1 . Dujcev justifică î n finalul prolegomenelor utilizarea
în prezenta ediţie critică mai ales a textului existent in copia Iviron
care pare a fi cel principal şi mai apropiat de cel substituit.
Cît priveşte p roblema rlatării, 1. Duj cev, luînd în considerare o
epistolă a patriarhului Constantinopolului, Nicolae al III-lea Gramaticul
( 1 084- 1 1 1 1 ) către împăratul Alexei 1 Comnenul în care se vorbeşte
despre o dominare a slavilor şi avarilor în Peloponnez pentru o perioadă
de 2 1 8 ani, socoteşte că, după toate probabilit ăţile, cronica a fost com
pusă "în nucleul său principal" între 963169 şi 1 018.
Noua ediţie critică a acestei cronici interesează direct şi cercetă
torii români intrucit în text se menţionează în cîteva rinduri aspecte
referitoare la teritoriul şi, indirect, la populatiile de pe teritoriul ţării
noastre. Demne de semnalat sînt cel puţin aceste cîteva pasaje pe care
le vom cita după copia Iviron din ediţia Dujcev :
"(Avarii) . . . au traversat coasta Mării Negre şi au ajuns la Bas
for " ( 1 8- 1 9)
.,Arătindu-se uituci şi nerecunoscători, ei începură să subjuge pe
bizantini şi luară sclavi d intre locuitorii Thraciei şi Macedoniei" ( 4244) . Iată şi nota 1 3 a lui Dujcev la cuvintul Thracia : " Sub această dehttp://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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numire se înţelegeau, evident, diocezele din Tracia, adică Moesia
Inferior şi S cythi a Minor. Indicaţii Dujcev, Bulgarsko srednovekovie, p.
20, n. 1 0 " .
Rămas pen t ru puţină vreme î n pace, e l ( ba rbarul) rupse acorduri
le, întreprinse un război împotriva Unutului Sciţia şi Misia şi distruse
multe întărituri'" ( 83---85) . Reproducem nota 36 apartinind lui Dujcev re
feritor l a Sciţia : "Aşa-zisa Scythia Minor, Dobrogea de astăzi u .
A r fi d e dorit c a într-o nouă ed iţi e a l u crări i "Fontes llistoriae
Daco-Homaniae'' să fie introd use toate pasajele cu re ferire la istoria
patrie i din această c-ronică din C"are am semnalat doar cîteva scurte
fragmente.
Marius Ale:danu
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