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Model şi replică în mediul imperial bizantin*

Notre essai passe en revue un genre /ineraire (,,Ies mirroirs des princes ''.), depuis
Synesios de Cirene (399) jusqu 'a /'empereur Manuel II (XV-e siecle). Dans /'oeuvre
de Manuel Ies principes de /'ethique onhodoxe et l'image ambigue d'un certain ideal
humain remplacent la morale pragmatique, habitue/le pour une te/le ecriture. Au
fond, c 'est une correspondance presque paifaite entre la politique depouroue de
rea/isme du /'empereur et son texte qui ne respecte pas le canon impose et legitime
par une histoire ii peu pres millenaire. Confrontee, pendant Ies Paleologues, ii /'Islam
et au Catolicisme qui cherchent soit ii la conquerir, soit ii la convertir, Byzance se
defend par le retour ii un monachisme de nuance idolatre. Ces changements
politiques et cu/ture/Ies entraînent certainement une autre fa~on de penser, une
autre ideologie, differentes, bien sur, de celles de temps d'Agapet, par exemple, qui
ecrit son "miroir" ii l'epoque fleurissante de justinien ..
La începutul veacului al XV-iea, în anul 1406, într-un Bizanţ răvăşit de atacuri
redus practic la dimensiunile propriei sale capitale, Manuel II Paleologu!,
împăratul de la Constantinopol, scrie un tratat de comportare, dedicat fiului său, viitorul Ioan VIII, al cărui titlu original este:
turceşti şi

MANOUELTOUPAI.AIOLOGOU
TOU EUSEBESTATOU KAI PHILOCHRISTOU BASILEOS
PROS TON ERASMIOTATON HYION AUTOU KAI BASILEA
IOANNEN TON PALAIOLOGON
HYPOTIIEKAI BASIUKES AGOGES
EN KEPHALAIOIS R'
Deşi se înscrie într-o tradiţie îndelungată, lămurind într-o bună măsură acţiunile
politice din timpul domniei sale, deşi constituie o pagină reuşită a literaturii de sfirşit
a Bizanţului, tratatul retoric al lui Manuel Paleologu! a fost aproape ignorat vreme de
cinci secole. Textul editat poate fi găsit numai în seria Patrologiae cursus completusl,
iar referirile la el, cîte am putut afla, sînt puţine şi, în mare parte, lipsite de consistenţă,
fiind ignorată, pe nedrept, o scriere cu o individualitate marcată în cadrul unui gen
constituit de la începutul literaturii bizantine şi numită, convenţional, Oglinda principelui. Pentru a putea discerne ce este tipar al genului, obişnuinţă retorică, deprindere
literară a epocii şi ce anume ţine de stilul autorului, de gîndirea lui politică, de cugetarea etică şi religioasă personală, trebuie să parcurgem, în trăsăturile lor definitorii, scrierile anterioare importante ale acestui gen literar.
• Articolul de faţă nu îşi propune să analizeze exhaustiv acest subiect, ci el doar
premerge unei lucrări mai ample.
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Ceea ce Herbert Hunger numea .Fi.irstenspiegel", definind-o ca pe o literatur.i
principelui de către cel în măsură să-i dea sfaturi, îşi are actul de naştere,
recunoscut îndeobşte, în scrierea lui Synesios din Cirene, datînd din anul 399 p. Ch.,
intitulată Peri tes basileias şi rostită în faţa împăratului Arcadios, la Constantinopol.
Substanţa acestui prim discurs parentic constă într-o comparaţie între domnia legitimă, hasileia, şi tiranie: în vreme ce pentru împărat, .legea e măsura comportării, tiranul este el însuşi măsura legii". O trăsătură pregnantă a tuturor textelor încadrate în
acest gen literar este apelul la valorile moralităţii creştine, la legea divină, la aspectul
de îndrumător şi model exemplar al lui Christos. Amintind acest fapt, trebuie subliniat un lucru adesea trecut cu vederea: anume că, la baza scrierilor de care ne ocupăm nu se află numai discursurile isocratice ci, mai ales, textele biblice, de tipul Pildelor lui Solomon sau chiar al parabolelor din Noul Testament. Aşadar, calitatea pe
care trebuie să o cultive împăratul, ca virtute supremă şi unificatoare, este mimesis
theou. Un alt amănunt care situează scrierea lui Synesios în fruntea parenezelor şi nu
doar cronologic, oi şi ca text purtător al unor simboluri reluate mai apoi de majoritatea operelor ce fac parte din acest gen literar, e formula sintetică şi sugestivă prin care
este definită principala trăsătură de caracter a domnitorului ideal: basilikos andrias.
Două secole mai tîrziu, în veacul al VI-lea, diaconul Agapet scrie pentru împă
ratul Iustinian, care i-a fost, se pare, discipol, un text parenetic, în 72 de capitole, numit Capetele lui Agapet. În istoria genului, opusul diaconului de la Sfinta Sofia se impune prin circulaţia sa extraordinară, lucrarea putînd fi întîlnită la toate curţile Europei, mai ales în veacurile de mijloc ale mileniului II. Credem că două sînt motivele ce
au determinat acest fapt: mai întîi, structura sa flexibilă (.capete" neînşiruite după o
ordine logică strictă şi bazate pe dezvoltarea unui precept), ce aducea textul într-un
tipar retoric ştiut, acela biblic, făcîndu-1 uşor de citit şi interpretat; apoi tematica abordată, aproape exhaustivă - morală, politică şi religioasă, idealistă şi pragmatică - pusă
sub semnul teologiei creştine. Sînt statuate de acum învăţături ce vor fi preluate de
întreaga literatură parenetică: împăratul trebuie să-l cinstească pe Dumnezeu, căci El
l-a chemat la putere, are datoria de a se apropia de divinitate (homoiosis theou) prin
cultivarea virtuţii numite eusebeia, trebuie să cultive rugăciunea, să-i ceară lui Dumnezeu luminare şi ajutor, să facă daruri şi celor buni şi celor răi, căci astfel creşte devotamentul celor dintîi şi scade răutatea celor din urmă. Pareneza lui Agapet se încheie
cu o scurtă rugăciune al cărei ton liturgic va putea fi regăsit şi în alte scrieri bizantine
ulterioare: .Străduieşte-te, mereu, împărate neînvins; şi după cum cei care încep să
ridice scările nu stau în Jocul cel mai de sus, fără ca mai înainte să atingă ultima treaptă, tot asemenea şi tu devotează-te urcării la cele bune, ca să te poţi bucura şi de împărăţia cea de sus. Pe care fie ca să ţi-o pregătească, şi ţie, şi soţiei tale, Christos, împă
ratul împăraţilor şi al celor de sub împărăţie, în veci. Amin."
Continuînd să parcurgem cronologic istoria acestui gen literar, în împlinirile lui
cele mai importante, menţionăm, în secolul al X-lea, scrierea atribuită lui Vasile I Macedoneanul, dar al cărei autor pare să fi fost patriarhul Fotie. Elementul de originalitate a textului, în seria unitară a lucrărilor închinate formării comportamentului principilor, îl constituie accentul pus pe conturarea culturii viitorului domn. Într-un veac
de renaştere culturală cunoscută sub numele de renaşterea macedoneană, lucrarea
adresată
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aceasta începe cu o evocare, nu a supunerii şi credinfei în Dumnezeu (elemente
nefrecuce însă cu vederea); ci cu un îndemn la învăfăcură, paideusis, care .esce un lucru de mare folos şi foarte însemnac pencru viafă, nu numai pencru împărafi, ci chi;u şi
pencru coţi ceilalţi oameni. Încrucîc aceia care o dobîndesc folosesc de pe urma ei cîc
se poale de mule, acîc în ce priveşce corpul, cîc şi suflecul: în ce priveşce corpul, prin
exercicarea fapcelor frumoase, iar în ce priveşce suflecul, prin medicarea la cuvincele
dumnezeieşci." ÎnvăfăCura crebuie să fie .conducăcoare a împărăfiei", făcînd ca împăra
tul .să rămînă în memoria poscericăfii". Începulă ascfel, lucrarea sfirşeşce rocund, încr-o
nocă idencică, amincind principelui să nu se lenevească în cicirea cugelărilor celor
vechi: .Căci mulce lucruri folosicoare vei găsi în ele. Mai mule decîc coace să ai în vedere cugecările lui Solomon şi pe ale lui Isocrace. Dacă vrei, medicează şi la sencinţele lui
Iisus Sirah, încrucit din ele vei pucea culege nu numai virtufi civile, dar şi împărăceşci."
În acelaşi secol, o pareneză ce revine, compozifional, la scrierile de la începutul
acescui gen licerar, este Paideia basilike, alcăcuică de Teofilacc din Ohrida şi închinacă
împăratului Constantin t VII Porfirogenecul, aflac sub cucela mamei sale, împărăceasa
Maria. Textul este gîndit ca un discurs epideiccic, care laudă, în prima sa parte, însuşirile trupeşei ale vlăstarului împărătesc, ascendenţa sa deosebită, iar, în partea a
doua, îl sfăcuieşte în ce fel e bine să-şi educe suflecul şi mintea pencru a pucea sta cu
drepcace pe cronul părintelui său. Ceea ce individualizează aceaslă scriere în tabloul
divers al parenezelor bizancine sine cuvincele exagerace de laudă adresace acît lui
Conscancin, cîc şi părinţilor săi: „Şi acum, dacă esce vorba să amintesc şi de mama ta,
cine-mi va da dulceafa în cuvine a lui Herodot şi greucacea vorbei lui Aristides, ca să
nu trec cumva cu vederea ceva din ceea ce este demn de spus!? ... Roşeşti cînd auzi
ascfel de laude, porumbiţa Domnului, bună şi desăvîrşită femeie! Dar cocmai pencru
aceasca eşti demnă de şi mai multă laudă, ... căci numai acela ce fuge de laude este
cu adevărat filosof."
Faţă de scrierile amintice anterior, texcul redactat, probabil, în secolul al XII-iea,
de un aucor cu nume altfel necunoscuc iscoriei literare, Kekaumenos, aduce importante elemente de noutate. Sînt cuprinse în acest texc, pencru prima dală, sfacuri adresate nu doar împăracului, ci şi supuşilor acestuia. Norma de comporcare recomandată
nu este, fireşce, mule deosebită de cea descrisă în operele alcătuite ancerior. Accentul
personal constă însă într-un realism puternic ce deosebeşce nec scriitura .nobilului
cuminte" de cea retorică, manieristă şi încărcacă a slujitorilor bisericii creştine. Povesticor neîntrecut, Kekaumenos îşi numeşte scrierea Strategicon şi îşi doreşte a fi .un cuvînt de învăfăcură şi îndemn căcre împărac". Concepfia scriiturii aduce un alt element
de noutate: capitolele sînt ceva mai lungi şi nu se limicează la comencarea discanlă a
unui precepc sever. Autorul îşi ilustrează sfacurile cu anecdoce, alăcuri de care strecoară fapce întîmplate aievea: povesteşte lucruri petrecute în Thesalia şi descrie veridic,
pencru întîia dală, transhumanţa românească.
O pareneză în versuri, inticulală semnificaciv Hai Motlsai, scrie şi Alexie Comnenul, gîndind-o ca pe un tescament politic către fiul său, Ioan II Comnenul. Într-un
Bizanţ conservator, tradiţionalisc şi îmbătrînit, cum e descris adesea imperiul la vremea aceasca, Alexie îl sfătuieşte pe Ioan să aibă încredere în tineri, căci el adesea a
primit sfaturi bune de la ei, să îşi aleagă prietenii şi consilierii cu grijă şi, mai ales, să
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înveţe

el însuşi să se cunoască, să fie sincer cu sine şi să urmeze poruncile lui Dumnezeu, căci şi împăraţii sînt supuşi judecăţii divine.
În Bizanţul dinaintea împăratului Manuel, o singură pareneză ne mai atrage atenţia: aceea din secolul al XIII-iea a călugărului Nichifor Blemides. BasilikOs andnas este
intitulat acest text şi el reia formula întîlnită chiar în prima scriere parenetică atestată.
Lucrarea se distinge prin marea dezvoltare a fiecărui capitol (cu excepţia celui de-al
XIV-iea care cuprinde o scurtă concluzie), prin folosirea amplă a exemplelor pilduitoare culese mai ales din literatura clasică, prin cuprinderea aproape a tuturor motivelor
de care am vorbit anterior. Într-o astfel de construcţie, înlănţuirea ideilor e mai logică,
deşi, ca în orice text dintr-o perioadă tîrzie a unui gen liter.ir, expresia e mai încifrată şi
încărcată de simboluri. Unele dintre ele, chiar dacă sînt expresive literar, încalcă
adevăml filologic, dind naştere unor etimologii populare: Blemides socoteşte, astfel, că
termenul grec basileUs are la bază cuvintele basis laou.
În evoluţia genului parenetic pe care am încercat să o schiţăm, scrierea lui Nichifor Blemides încheie o etapă ale cărei limite sînt impuse mai ales de conjunctura
istorică sub semnul căreia se plasează Bizanţul. Oglinzile ce au înfăţişat principilor
imaginea monarhului ideal aveau în fundalul lor, pînă spre veacul al XIII-iea, proiecţia unui stat puternic, cu inerentele lui slăbiciuni vremelnice, care însă nu-i ameninţaseră niciodată cu adevărat existenţa, a unui stat întemeiat pe dogma creştin-orlo
doxă asimilată într-atît, încît a reuşit să biruie ereziile de peste veac. Într-un cuvînt, a
unui stat ce trăia pe fundamentele-i proprii şi al cărui împărat, delegat cu această putere de însuşi Dumnezeu, nu avea decît datoria de a menţine ordinea universală, taxis
tou k6smou. De la începutul veacului al XIII-iea însă, cînd, prin devierea cruciadei a
IV-a, Constantinopolul este cucerit de către occidentali şi de cînd începe degringolada fără întoarcere a imperiului măreţ de odinioară, o reacţie puternică se naşte în
mentalitatea bizantină şi, sub presiunea catolică, ideea ortodoxă devine punctul central al ideologiei imperiale. Confruntat în vremea Paleologilor şi cu Islamul, şi cu un
catolicism care îl amăgeşte şi îl şantajează pentru a-l cuceri, Bizanţul se apără în secolele XIII-XV, prin revenirea la monahism, printr-un isihasm cu nuanţe idololatre.
În acest context, pareneza lui Manuel Paleologul, devenit, la sfirşitul vieţii, el însuşi călugăr, nu mai apare stridentă în spiritul ei profund religios, şi nici construită pe
un retorism fals şi fără acoperire. Dacă adăugăm şi faptul că ea este scrisă după o călă
torie umilitoare în Occidentul catolic, după atîtea încercări de a obţine ajutorul Scaunului Pontifical, al cărui răspuns nu a fost decît promisiunea rămasă mereu neîmplinită,
imaginea idealizată a bisericii (privită ca instituţie; este vorba, desigur, de biserica ortodoxă, chiar dacă lucrul acesta nu se spune explicit) ne apare ca o mărturisire de credinţă, patetică şi, pentru cel din afară, exagerată, dacă nu e înţeleasă în semnificaţia
adîncă a gestului său. Definiţia bisericii (Ekklesia) e memorabilă şi cuprinzătoare. Prezentă pretutideni în viaţa supuşilor, ea este meter, titthe, didaskalos, pltistes, aleiptes,
hod6s, kai SJ11U!186s, kai partiklesis, pros h6 ti ktilliston te kai monim6taton (cap. XI),
iar a-i sta împotrivă este ca şi cum ai vrea să muţi munţii din loc (cap. XI).
Şi dacă legătura strânsă dintre împărat, figura providenţială aleasă de Dumnezeu şi biserică, privită ca reflex al puterii divine, este totuşi una de interdependenţă,
în care ascendenţa spirituală revine celei din urmă, iar rolul practic, de împlinire a
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învăţăturilor ei,

monarhului, relatia ce se stabileşte între acesta din urmă si Dumnezeire
este, fireşte, una de închinăciune şi supunere. În fata lui Dumnezeu, care a modelat cu
mîna-i proprie cel dintîi om, şi basileul nu este decît pelan homoiou pelou (cap. VII) şi
faţi de El trebuie să se comporte aşa cum ar dori să i se înfătişeze supuşii: Hopoious
gar an eînai soi theleis toUs hypo se tetagmenous, toi6sde depouthen ese to ton hOlon
autos desp6te(cap. VIII). Îndemnul urmării modelului suprem al divinităţii, în fiece clipă, străbate, explicit ori subînţeles, întreaga lucrare, căci, asemenea lui Christos, domnul pămîntean se află în fruntea unei împărătii ce nu e decît copia celei divine.
Funqia încredinţată de divinitace principelui creează drepturi şi obligafii de a
căror îndeplinire el dă seama în faţa dreptătii lui Dumnezeu. Astfel, împăratul este
legislator şi judecător asemenea lui Christos, însă el crebuie, cotodată, să fie conşcient
de micimea lui, de condiţia sa de om între oameni, să fie capabil de umilinţi şi supunere, să-şi plece fruntea în faţa ulcimei instanţe de judecată şi lege, înaintea celui ce
i-a dac scepcrul, făcîndu-1 păscor pesce popoare.
Pe ripare biblice se construieşce întreaga dizertaţie despre condiţia umană, pornind de la păcat în dubla lui ipostază: aceea a greşelii iniţiale, din raiul primordial,
mîntuită prin botez (cap. XXVII), dar şi aceea a greşelii perpetue şi fără de leac, pe
care omul o săvîrşeşte, devenind rob al păcatului în ciuda faptului că, prin firea lucrurilor, natura umană trebuie să urmeze calea binelui. Aşadar, împăratul trebuie să îşi
supună fapta şi gîndul propriei judecăţi, acest examen de conştiinţă fiind, în ordinea
pămîntească, singura valorizare permanent posibilă a actelor unui suveran: Sychna
poiou ten ereunan ton hypo sou pepragmenon, kai toîs men hos arista soi prachteîsi
kan6si chr6 pros ton exhes hapanta chronon (cap. XLI).
Absenţa crăsăturilor concrece care să definească şi comportamencul şi caraccerul
viitorului împărac face ca opusul lui Manuel II Paleologul să se piardă elegant în generalicatea formelor şi a ciparelor. Nu se mai regăsesc în această pareneză, ca în cele
ale lui Agapec sau Kekaumenos, de pildă, probleme cum ar fi aceea a discutării
inegalitătii averilor, a caraccerizării difericelor popoare, a prezencării relaţiilor dincre
ele, nu-şi mai au locul în scrierea aceasca personajele reale, aşa cum apăreau la Teofilact. Precepcele ce revin sînt concepuce încr-un plan mai abstracc, în care morala
pragmatică e înlocuită de principiile eticii creştine şi ale unei filosofii a comportamencului social şi policic pe care, într-un Bizanţ tulburac şi nescacornic, autorul însuşi nu a
pucuc-o pune în praccică. Sînt menţionare, şi în noca particulară a spiritualităţii isihasmului arieneai, virtuţi ca iubirea şi priecenia deschisă, comportarea ascecică şi inutilicacea bunurilor pămînceşti, înţelegerea faţi de supuşi şi milostenia. Celor patru virtuti
fundamentale - phr6nesis, andria, dikaios:/n.e kai sophros/ne - li se adaugă, într-o
lume inconsecventă, agape kai metri6tes, iubirea creştină şi dreapta măsură aristotelică. Citatul biblic întăreşte şi confirmă încă o dată justetea afirmatiei: Agapes gar me
paroU.Ses, ouden ofeloumai (cap. LXXIII). Priecenii însă trebuie aleşi cu grijă, căci
dragostea nu poare fi împăr{ită cu mărinimie necugetată oricui.· Doar milostenia nu
trebuie cîntărită, Dumnezeu primind darurile noastre prin mîinile săracilor.
În cursul întregii sale viefi, împăratul trebuie să fie cumpătat pînă la asceză,
numai în felul acesta cugetul său fiind liber să aleagă drumul bun de urmat, iar vointa nestăpînită de patimi. Libertate:i de acfiune şi posibilitatea alegerii în cunoştinţi
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deplină

de cauză sine penrru Manuel II înrre virtuţile primordiale ale suveranului. Căci
prin ele poare fi depăşiră orice clipă de cumpănă şi coc prin ele viaţa capăcă
conrinuicare şi sens. Libertarea aceasca se deprinde însă cu greutate şi ea nu vine de
la sine, ci poate fi rezultatul unui sfat sau al propriei cugetări (cap. III, XVI).
Faţă de el însuşi, ca şi faţă de supuşi, împăratul trebuie să fie mereu cu adevăml
pe buze, căci minciuna şi, asemenea ei, invidia, sînt păcate satanice care macină sufletul
omului, precum rugina fierul: Ion men sideros tfktei, mfsos de kai d6lon, kai ta toiauta,
psyche zel6typ6s te kai phtoizera (cap. XXIII). Valorile care trebuie cultivate sînt to
semnon kai to diarkes (cap. II), tot ce înfăptuieşti e bine să fie metil torl kairou, iar
fericirea pe care o cauţi nu o poţi gusta decît alături de Dumnezeu.
Pentru formarea armonioasă a firii principelui, Manuel îi recomandă împletirea
activităţilor, citirea cărţilor bune şi plimbarea în apropierea izvoarelor (cap. LXXX),
căci numai astfel sănătatea trupească se poate completa cu cea spirituală.
Un singur sfat practic răzbate din lunga pareneză a lui Manuel II Paleologu!. El
se adresează moştenitorului ca viitor conducător al unei oştiri ce constituie forţa principală de apărare a cetăţii şi vine din partea împăratului care a luat parte atît la luptele
duse împotriva Imperiului turcesc, cit şi la campaniile acestuia de înrobire a teritoriilor
bizantine. Iar sfatul îl povăţuieşte pe fiu să arunce împotriva duşmanului toate vicleniile şi subterfugiile de care este capabil, să pornească lupte de noapte prin care să-l
surprindă nepregătit, obţinind astfel nu doar biruinţa, ci mai ales încrederea trupelor în
conducătorul lor şi în puterea de care dispun (cap. LXXXIX). Doar în aceste condiţii,
cind în joc este pusă chiar soarta statului, Manuel îl sfătuieşte pe prinţ să folosească asemenea mijloace. În rest, îndemnul nu poartă <lecit asupra cultivării virtuţilor celor mai
alese, a deprinderii cu o viaţă spirituală bogată, a plecării în faţa măreţiei divine.
Interesant şi nu lipsit de semnificaţie este faptul că într-o scriere a unui cap încoronat (paternitatea asupra operei nu a fost pusă la îndoială), adresată fiului, ca viitor
purtător al coroanei, nu apar nici un fel de îndemnuri cu caracter politic mai pronunţat,
nici un fel de poveţe referitoare la modalităţile practice de conducere a statului, de
pu1tare a negocierilor, nici un fel de învăţături privitoare la diplomaţia epocii şi nici
referiri la suveranii ţărilor ce icar fi putut fi parteneri sau duşmani viitorului împăr.it.
Faptul că Manuel II Paleologul a conturat în oglinda pusă în faţa propriului fiu
doar imaginea imprecisă, fără contur, sublimată, a unui ideal uman şi nu a unui domn
realist şi puternic ne îndreptăţeşte să afirmăm că scrierea sa nu este opera unui suveran încredinţară unui candidat la domnie, ci o oglindă întoarsă spre sine, din imaginea
căreia au fost îndepărtate discret umbrele şi trăsăturile stridente, liniile contorsionate
şi nuanţele nepotrivite. Ce ne-a rămas nu este o .oglindă a principelui", ci o scriere
ad se ipsum, asemenea celei compuse de Marc Aureliu, semnată de un împărat care
nu a avut puterea să-şi contureze chipul cu siguranţa unei singure trăsături de condei,
expresivă prin simplitate şi rigoare, ci a apelat la cuvinte multe şi imprecise, rotite cu
eleganţă în fraze sofisticate, guscate de filologi.
Portretul lui Manuel II Paleologu! reiese din propria-i .scriere la fel de tremurat
ca şi acela mărturisit de faptele sale. Căci anii în care s-a aflat la cîrma Constantinopolului au fost pentru imperiu doar o prelungire a dureroasei sale agonii. Să amintim,
pentm început, că Manuel s-a format ca posibil moştenitor în preajma tatălui său,
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servindu-i adesea ca monedă de schimb la curţile împărăteşti de care a fost legată
soarta Constantinopolului. TrimL'i ostatic la turci, asemenea lui Cantemir, sau doar gaj
proptL'i Scaunului Pontifical, curţii ungare sau celei veneţiene, în speranţa declanşării
unei noi cruciade europene împotriva otomanilor sau măcar a obpnerii unui ajutor
material, Manuel II Paleologu) a dus, odată ajuns pe tronul Constantinopolului, o
politică duplicitară riscantă pentru un imperiu atît de slăbit. A luptat, ca vasal, alături
de turci la Sinope, în 1392, şi a participat, în 1396, la cruciada îndreptată împotriva
acestora, soldată cu înfrîngerea categorică de la Nicopole. În nenumărate rînduri a
încercat să obţină sprijinul Occidentului pentru a-i înfrunta pe otomani, trimişii constantinopolitani exercitîndu-şi diplomaţia şi deprinderile retorice în Veneţia, Anglia,
Franţa, în faţa Scaunului Pontifical. În 1399, împăr.itul însuşi a plecat după ajutoare,
lăsînd, pentru trei ani, capitala asediată de turci, în mina nepotului său, Ioan VII. De
ce un voiaj atît de lung într-o perioadă aşa de grea, de unde speranţa că va reuşi să
obţină cu mult mai mult, acolo unde nu reuşiseră nici tatăl său şi nici propriii lui trimişi, de ce tocmai în Veneţia mercantilă, la Roma, care nu se gîndea decît la
convertirea Bizanţului la catolicism şi supunerea lui, de ce în Anglia şi Franţa neantrenate în problemele orientale, ci într-un război ce avea să ţină o sută de ani, sînt întrebări la care nu putem da un răspuns care să-l absolve pe împărat de răspunderea
istorică a nereuşitei lui.
Întors în Constantinopol, Manuel II încearcă din nou să. obţină avantaje din
intrigile politicii externe, sprijinindu-I pe Mahomed în lupta pentru obţinerea tronului
Imperiului otoman, în detrimentul lui Musa Celebi. Deşi, pentru o vreme, alianţa
aceasta oferă spectacolul paradoxal al unui sultan turc apărînd Oraşul imperial
împotriva propriului său frate" 2 , politica ajutorării imperiului duşman a avut ca rezultat, în locul distrugerii acestuia, refacerea unităţii şi puterii otomane, periculoasă pentm Constantinopol prin însăşi existenţa ei, chiar dacă Bizanţul va fi, pentru o vreme,
la adăpostul prieteniei pe care Mahomed a purtat-o lui Manuel II. Ca orice relaţie stabilită între doi conducători şi nu între două state şi, mai ales, între doi conducători ai
unor puteri atît de inegale, şi pactul tacit dintre sultan şi Manuel Paleologul nu putea
să dureze <lecit, cel mult, cită vreme dura şi domnia acestora.
În răgazul pe care şi l-a oferit, Manuel II a încercat să reorganizeze imperiul, plecînd în Morea, unde construieşte un zid de apărare pe istmul Corintului. Şi ca în toate
perioadele în care tac armele, în Morea şi, mai ales, la Mistra, în urma unei reforme
sociale şi politice conduse de Gemistos Plethon, reînvie activitatea literară şi bisericile
sînt acoperite cu fresce, totul într-o atmosferă pe care ba.-;ileul literat şi-ar fi dorit-o,
cu siguranţă, în întreaga lui domnie.
Înţelegînd, poate, greşeala săvîrşită prin ajutorul pe care l-a dat la întremarea şi
refacerea imperiului turcesc, Manuel, deşi aflat în relaţii favorabile cu Mahomed, se
alătură totuşi unui complot al ţărilor balcanice, care îşi propunea înlocuirea sultanului
cu un aşa-zis fiu al lui Baiazid, Mustafa. Amestecul lui Manuel Paleologul într-o intrigă
atît de periculoasă pentru stabilitatea firavă a imperiului său, a cărei posibilă, deşi
improbabilă, reuşită nu avea să-i aducă decît un nou aliat în locul celui deja existent
şi cîştiguri teritoriale ce n-ar fi putut sta în balanţă cu rezultatul dezastruos al unei
eventuale înfrîngeri, amestecul acesta a fost o nouă greşeală politică importantă.
0
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Salvarea imperiului a intervenit, cum notează inspirat o cronică a epocii (referindu-se
însă la un eveniment petrecut în 14223), numai .graţie Sfintei Maici a lui Dumnezeu"!
În 1422, în Bizanţ are loc un schimb de putere; Manuel II Paleologul retrăgîndu

se la mînăstirea Peribleptos şi lăsînd tronul fiului său, IoariVIII, care va rescrie greşelile
politice ale tatălui. El îl susţine, împotriva lui Murad II, pe Mustafa, acelaşi presupus
fr.ite al lui Baiazid, şi intuiţia lui e la fel de eronată ca a părintelui său, căci noul sultan,
Murad, nu mai iartă gestul domnului din Constantinopol şi asediază cetatea, fără să o
poată cuceri. Ca şi tatăl, ca şi bunicul său, Ioan VIII pleacă în Occident după ajutoare,
iar Manuel semnează, înainte de întoarcerea fiului său, un tratat umilitor cu Murad II,
prin care se obligă la plata unui tribut de 300.000 aspri şi la cedarea porturilor de la
Marea Neagrl, cu excepţia Mesembriei şi a Derkosului.
În 1425, Manuel II moare, umilit de sultan şi aşteptînd, fără speranţă, ajutor din
Occident. Ioan VIII îşi începe domnia moştenind umbra unui imperiu pentru a cărui
supravieţuire trebuie să bată mereu la porţile unor ţări străine. În perpetuă aşteptare,
Bizanţul va mai trăi, ca şi paralizat, mai puţin de trei decenii, pînă în 1453, cînd, sub
Constantin XI, fiu şi el al lui Manuel Paleologul, va dispărea pentru totdeauna, încheindu-şi existenţa cu al zecelea omonim al întemeietorului său.
Ca domn al Constantinopolului, Manuel II a jucat soarta imperiului său pe o
carte greşită: aceea a încrederii în salvarea ce vine din Occident. Dar înţelegînd că
speranţa aceasta nu poate avea sorţi de izbîndă, a sfirşit prin a-l îndemna pe fiul său,
Ioan VIII: .Nu considera unirea dintre biserici decît ca pe o armă împotriva turcilor.
Propune un conciliu; deschide negocierile, dar fă-le să întîrzie. Nu vei ajunge niciodată să împaci orgoliul latin cu încăpţînarea grecilor şi, dorind să realizezi unitatea,
nu vei reuşi decît să adînceşti schisma."
Portretul politic pe care am încercat să-l schiţăm, al unui domn din perioada de
apus a Bizanţului, seamănă, în oglindă, cu cel al înţeleptului platonic guvemînd cetatea: acelaşi cap luminat şi aceeaşi nereuşită politică; aceleaşi bune intenţii urmate de
aceeaşi neputinţă a concretizării lor practice; acelaşi idealism şi aceeaşi neadecvare la
realitate. Inversate, numai mijloacele şi conjunctura: în faţa libertăţii antice, imaginea
supunerii de acum, în faţa rectitudinii şi a lipsei de compromisuri cerute de filosof,
balansul, intriga, nehotărîrea întregesc imaginea de acum.

Note
1. „Hypothekai basilikes agoges", ed. Mihne, Patrologia graeca, 156, col. 313-384.
2. L. Brehier, Le monde byzantin- Vie et mort de Byzance, EditionAlbin Michel, 1969,
p. 391.
3. Joannis Canani, De Constantinopoli oppugnata, p. 457, referitor la asediul turcesc
al Constantinopolului din anul 1422, citat de A.A. Vasiliev, idem, pag. 330.
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