
I.	INTRODUCERE	

Cersei	Lannister:	Words	are	wind.	Words	cannot	harm	me.		
George	R.	R.	Martin,	A	Dance	with	Dragons	

„Scrie	Plutarhu,	vestit	istoric,	la	Viiața	lui	Alexandru	
Machidon		
(...)	că	hărnicia	împăraților	și	domnilor	mai	multu	să	
înțălege	
din	cuventele	lor	și	sfaturi	grăite	de	dânșii,	care	cum	și	
până	
cât	au	fostu,	decât	den	războaie	făcute	de	dânșii...”	

Miron	Costin,	Letopisețul	Țării	Moldovei	
	
„Sunt	două	persoane	 în	ale	 căror	 vorbe	nu	 trebuie	 să	 se	dea	

crezare,	căci	sunt	 în	stare	să	facă	astfel	 încât	calul	să	se	certe	cu	
căruța”.1	 Izvorât	 dintr‐o	 inconfundabilă	 înţelepciune	 orientală,	
sfatul	pe	care	un	dregător	otoman	îl	dădea	lui	Vasile	Lupu	pare	
să	sugereze	că	vorbele,	mânuite	cu	meșteșug,	pot	fi	 într‐atât	de	
periculoase,	 încât	 să	 transforme	 neverosimilul	 în	 realitate.	
Răspunsul	domnului	s‐a	dorit	a	fi	liniștitor	–	„Nu	știți	oare	că	noi	
nu	avem	încredere	în	vorbele	nimănui?”	–,	neîncrederea	apărând,	
aşadar,	 drept	pavăza	perfectă	 împotriva	 cuvintelor	 înșelătoare.	
Totuși,	 cum	 puteau	 fi	 identificate	 acestea	 din	 urmă?	 Cum	 se	
putea	 ști	 dacă	 „cuvintele	 mângâioase”2	 erau	 menite	 doar	 să	
flateze	 ori	 chiar	 să	 adoarmă	 vigilența	 interlocutorului?	 Vasile	
Lupu	pare	să	afirme	că,	pur	și	simplu,	nu	are	încredere	în	niciun	
fel	 de	 vorbe,	 indiferent	 de	 cine	 le	 rostește.	 Domnul	 se	
contrazicea	 însă	 singur	 în	 aceeași	 scrisoare,	 atunci	 când	dădea	
seamă	de	 cinstea	 cu	 care	 îl	 tratase	 pe	mesagerul	 demnitarului	
otoman,	 un	 anume	 Ionașcu.	 Onorurile	 se	 datoraseră	 nu	 numai	
persoanei	 care	 îl	 trimisese,	 ci	 și	 calităților	 emisarului	 căci,	
potrivit	 lui	 Vasile	 vodă:	 „Ionașcu	 (...)	 este	 iscusit	 în	 vorbe	 și	 în	
discuții	 și	 e	 o	 persoană	 înțeleaptă”3.	 Protagoniștii	 dialogului	
epistolar	erau,	prin	urmare,	de	acord.	Cuvintele	erau	puternice	
indiferent	 dacă	 erau	 folosite,	 asemenea	 lui	 Ionașcu,	 cu	
																																																																																																															
1	Documente	turcești,	I,	doc.	173,	p.	175.	
2	Axinte	Uricariul,	Cronica	paralelă,	II,	p.	17.		
3	Documente	turcești,	I,	doc.	173,	p.	175.	
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înțelepciune	sau,	asemenea	răuvoitorilor,	în	chip	perfid	pentru	a	
stârni	dihonie	între	cal	și	căruță.		

Câteva	decenii	mai	 târziu,	 autorul	 anonim	al	unui	panegiric	
închinat	 lui	 Constantin	 Brâncoveanu	 împărtășea	 ideea	 puterii	
cuvintelor:	„Mai	tare	decât	cuvântul	nemica	nu	easte.	Că	adevărat	
că	pre	o	mulţime	de	norod	pre	carea	nu	o	are	putea	nenumărată	
sabie	să	o	supuie,	iară	un	cuvânt	singur	o	pleacă	supt	voia	lui,	ori	
spre	 rău,	ori	 spre	bine	 şi	pre	 inema	 cea	prea	blândă	o	 face	mai	
sireapă	 decât	 toate	 ceale	 sălbatece,	 iară	 pre	 cea	 sălbatecă	 şi	
împietrită	 o	 mangâie	 şi	 o	 îmblânzeşte”4.	 Spre	 deosebire	 de	
corespondentul	lui	Vasile	Lupu,	autorul	anonim	al	panegiricului	
împinge	 lucrurile	 și	 mai	 departe.	 Cuvintele	 nu	 numai	 că	 au	
putere,	 dar	 sunt	 precum	 armele.	 Pot	 schimba	 binele	 în	 rău,	 și	
răul	 în	 bine,	 pot	 transforma	 furia	 în	 blândețe	 și	 reciproca,	 pot	
aduce	supunere	celor	neîmblânziți	de	sabie.		

Teoria	 pare	 confirmată	 de	 practică.	 O	 scriere	 prea	 puțin	
favorabilă	 lui	Constantin	Brâncoveanu	îl	 înfățișează	plângându‐
se	 marelui	 vizir	 în	 ajunul	 expediției	 din	 1711	 „că	 nu	 poate	
îndeplini	 poruncile	 cele	 atât	 de	 trebuincioase	 sultanului	 (...)	
fiindcă	Dimitrie	Cantemir,	domnul	Moldovei,	a	scos	vorbă	în	toată	
Valahia	cum	că	el	este	mazilit	din	domnie	de	către	Poartă	și	că	va	
fi,	în	scurtă	vreme,	prins	și	trimis	în	lanțuri	la	Țarigrad”.5	Zvonul	
pare	în	fragmentul	citat	să	fi	paralizat	Țara	Românească.	Vestea	
că	 domnul	 va	 fi	 mazilit	 i‐ar	 fi	 făcut	 pe	 supușii	 săi	 să	 nu	 mai	
asculte	 poruncile	 primite.	 Rezultatul	 ar	 fi	 putut	 fi	 fatal	 pentru	
domn,	 căci	 neîndeplinirea	 poruncilor	 padișahului	 ar	 fi	 avut	
rezultatul	prezis	de	zvon.	Cercul	pare	să	se	închidă	perfect	grație	
unor	cuvinte	abil	împrăștiate.	Și	tot	vorbele	meșteșugit	mânuite	
ar	 fi	 avut,	 la	 sfârșitul	 campaniei,	 un	 efect	 devastator,	 când	
Brâncoveanu	„ar	fi	răspândit	zvonul	cel	mai	nerușinat,	scriind	la	
Veneția	 și	Viena	 și	 în	alte	 țări	creștine	cum	că	rușii	au	crezut	că	
vor	înfrunta	și	înfrânge	nebiruita	putere	a	sultanului	cu	stacanele	
lor	de	vinars.”6	„Zvonul	cel	mai	nerușinat”	era	menit	să	împingă	
în	 derizoriu	 încercarea	 lui	 Petru	 cel	 Mare	 de	 a	 contesta	
																																																																																																															
4	Apud	Violeta	Barbu,	Locuri	ale	memoriei:	panegiricele	dedicate	 lui	Constantin	
Brâncoveanu,	 în	 vol.	 In	 honorem	 Paul	 Cernovodeanu,	 Violeta	 Barbu	 edita,	 Ed.	
Kriterion,	Bucureşti,	1998,	p.	377	care	publică	şi	comentează	acest	fragment	din	
Panegiricul	sfântului	împărat	Constantin,	păstrat	în	mss.	la	Biblioteca	Academiei.	
5	Dimitrie	Cantemir,	Scurtă	povestire	despre	stârpirea	familiilor	lui	Brâncoveanu	
și	a	Cantacuzinilor,	ed.	Paul	Cernovodeanu,	București,	1995,		p.	11	
6	Ibidem,	p.	15.	
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hegemonia	otomană.	Armele	alese	de	ruși	–	stacanele	de	vinars	–	
nu	 puteau	 vătăma	 nebiruitele	 oștiri	 otomane.	 Virtuțile	 celor	
două	oști	sunt	 într‐un	contrast	radical,	 iar	 în	 final	batjocura	 lui	
vodă	 Brâncoveanu	 pare	 să	 provoace	 răni	 mai	 adânci	 decât	
înfrângerea	de	la	Stănilești.7	

Împrăștierea	de	vorbe	răuvoitoare,	defăimătoare,	mincinoase	
se	 putea	 dovedi	 letală.	 Aflat	 în	 1476	 în	 campanie	 în	Moldova,	
sultanul	Mehmed	al	II‐lea	„a	împrăștiat	în	popor	vestea	că	nu	vine	
de	 fel	cu	atâta	 tărie	asupra	poporului,	ci	 împotriva	unui	atât	de	
neomenos	chinuitor	al	neamului	Moldovei”.8	Cuvintele	sultanului	
încercau	 să	 speculeze	 starea	 de	 nemulțumire	 care,	 potrivit	
sursei,	ar	fi	existat	în	rândul	supușilor	lui	Ștefan	cel	Mare.	Chiar	
dacă	 stratagema	 nu	 a	 avut	 efect,	 este	 demn	 de	 remarcat	 că	
războiul	din	1476	s‐a	purtat	cu	o	panoplie	întreagă	de	mijloace.	
Învingător	 pe	 câmpul	 de	 luptă,	 padișahul	 a	 încercat	 să	 pună	
rapid	 capăt	 conflictului	 prin	 folosirea	 unui	 limbaj	 prietenos,	
menit	 să‐i	 asigure	mai	 iute	 supunerea	 țării.	O	acțiune	 similară,	
dar	 cu	 mijloace	 mai	 sofisticate,	 a	 întreprins	 împăratul	
Maximilian	I	împotriva	Veneției,	pe	durata	războiului	„Ligii	de	la	
Cambrai.”9	 Împăratul	 a	 adresat,	 între	1509‐1511,	nu	mai	puțin	
de	 trei	 scrisori	 supușilor	 venețieni,	 îndemnându‐i	 să	 nu	 mai	
asculte	 și	 să	 nu	 mai	 apere	 un	 guvern	 incompetent	 și	 corupt.	
Aliații	 săi	 (papalitatea,	 Franța)	 nu	 au	 fost	 mai	 prejos.	 Textul	
interdictului	promulgat	de	Iuliu	al	II‐lea	împotriva	Veneției	a	fost	
tipărit	în	latină	și	în	limbi	vernaculare,	și	împrăștiat	în	teritoriile	

																																																																																																															
7	Pentru	discuția	de	față	are	prea	puțină	relevanță	dacă	cele	scrise	de	Cantemir	
au	avut	sau	nu	corespondent	în	realitate.	În	notele	ediției,	Paul	Cernovodeanu	a	
evidențiat	că,	 în	ambele	cazuri	citate,	afirmațiile	 lui	Dimitrie	Cantemir	nu	sunt	
confimate	de	alte	surse,	ci	dimpotrivă	(Dimitrie	Cantemir,	Scurtă	povestire,	n.	60,	
p.	47	și	n.	101,	p.	61‐62).	Chiar	dacă	sunt	doar	imaginate	de	Cantemir,	pentru	a	
întuneca	portretul	adversarilor	săi,	exemplele	citate	sunt	importante	pentru	că	
ilustrează	cât	de	eficient	putea	fi	folosit	în	epocă	zvonul	ca	armă	politică.	
8	Războieni,	 doc.	 32,	 p.	 184‐187.	 În	mod	 asemănător,	 Ioan	 Albert	 a	 sperat	 în	
1497	ca	o	bună	parte	a	boierimii	moldovene	să	treacă	de	partea	sa	din	pricina	
„cruzimii	 și	 tiraniei”	 lui	 Ștefan	 v.	Kroniki	Bernarda	Wapowskiego	 (1480‐1535),	
ed.	J.	Szujski	în	Scriptores	rerum	polonicarum,	II,	Krakow,	1874,	p.	27:”Albertus	
Polonie	 Rex,	 qui	 ob	 Stephani	 crudelitatem	 ac	 tyrannidem	Moldavorum	 ad	 se	
defectionem	 sperabat”.	 Fragmentul	 nu	 spune	 însă	 dacă	 Ioan	 Albert	 a	 folosit	
aceste	 teme	 pentru	 a‐i	 convinge	 pe	 moldoveni	 să‐și	 părăsească	 stăpânul;	 de	
asemenea,	 nu	 știm	 dacă	 cruzimea	 și	 tirania	 erau	 invocate	 de	 poloni	 sau	 de	
supușii	lui	Ștefan.	Prima	variantă	pare	mai	probabilă.	
9	Pentru	derularea	conflictului	K.M.	Setton,	Papacy,	III,	p.	51‐101.	
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venețiene	în	încercarea	de	a	submina	moralul	populației.10	Ca	și	
în	cazul	Moldovei,	„războiul	cuvintelor”	s‐a	soldat	cu	un	eșec.	

Dar	nu	numai	 suveranii	 străini	 au	uzat	de	 astfel	 de	metode	
pentru	 a	 grăbi	 deznodământul	 unui	 conflict.	 Ștefan	 însuși	 a	
folosit	 o	 asemenea	 strategie	 atunci	 când	 a	 încercat	 să	 câștige	
sprijinul	 boierilor	 din	 Brăila,	 Buzău	 și	 Râmnic	 pentru	
pretendentul	 Mircea.11	 Ceva	 mai	 târziu,	 Mihai	 Viteazul	 s‐a	
adresat,	 la	 rândul	 său,	 boierilor	 moldoveni	 care	 rezistau	 în	
cetatea	Hotinului	în	așteptarea	sprijinului	militar	al	Poloniei.	La	
10	 mai	 1600,	 „domnul	 creştin,	 Mihai	 Voievod	 domn	 al	 Ţării	
Româneşti	şi	al	Ţării	Ardealului”12	scria	„către	cinstiţii,	luminaţii	
mitropoliţi	şi	către	boierii	care	sunteţi	cu	fratele	nostru	cu	Ieremia	
Moghilă	Voievod,	acolo	în	cetate”13.	Neavând	mașini	de	asediu	cu	
care	 să	 poată	 spera	 să	 cucerească	 repede	 fortăreața,	 Mihai	
Viteazul	 utiliza	 persuasiunea	 ca	 armă	 pentru	 a‐i	 convinge	 pe	
sfetnicii	și	pe	apropiații	lui	Ieremia	Movilă	să	treacă	de	partea	sa.	
Desemnarea	 unui	 dușman	 declarat	 și	 de	 lungă	 durată	 drept	
„fratele	nostru”	constituia	un	artificiu	menit	să	sugereze	bunele	
intenții.	Mihai	 se	 angaja	 să	 cruțe	 viața	 lui	 Ieremia	 vodă	 și	 să‐l	
lase	să	plece	„unde‐i	va	fi	voia	lui”	şi,	de	asemenea,	promitea	să	
lase	cale	slobodă	tuturor	celor	care	ar	fi	dorit	să	îl	însoţească14.	
Continuarea	rezistenţei,	continua	domnul,	nu	ar	fi	făcut	decât	să	
amplifice	pierderile	de	vieţi,	ceea	ce	–	sugera	textul	–	constituia	
un	păcat	(„căci	destul	este	cu	vărsarea	sângelui	din	trupuri”),	iar	
rezultatul	 nu	 putea	 fi	 decât	 unul	 singur,	 înfrângerea	 fostului	
domn	al	Moldovei,	căci	nici	turcii,	nici	polonii	nu	îi	puteau	veni	în	
ajutor.	Textul	lui	Mihai	Viteazul	strecura	şi	o	dublă	ameninţare:	
dacă	 vărsarea	 de	 sânge	 continua,	 Ieremia	Movilă	 urma	 să	 dea	

																																																																																																															
10	M.	Rospocher,	Guerre	d’inchiostro,	p.	127‐147.		
11	O.	Cristea,	M.	Coman,	A	Late	Fifteenth	Century	Controversy,	p.	101‐119.	
12	Este	interesant	că	Mihai	Viteazul	nu	se	intitulează	domn	al	Moldovei,	deși	la	
momentul	respectiv	cucerise,	cu	excepția	Hotinului,	întreaga	țară.	
13	P.P.	Panaitescu,	Documente,	doc.	45,	p.	110;	cu	diferenţe	minime,	documentul	
a	fost	publicat	în	Mihai	Viteazul	 în	conştiinţa	europeană	(=MVCE),	I	Documente	
externe,	doc.	172,	p.	480‐482.	
14	 Ideea	 că	 fidelitatea	 faţă	de	 stăpânul	 tău	 este	 firească	 	 (“Căci	 slujitorii	 ce	 au	
stricat?	Nu	au	nici	o	vină,	numai	datoria	lor	este	să	slujească	domnului	lor,	care	
ţine	 ţara	 lor”)	 apare	 în	 multe	 texte	 ale	 epocii;	 cf.	 de	 ex.	 textul	 prin	 care	 Jan	
Potocki	 explica	 turcilor	 de	 ce	 nu	 se	 poate	 retrage	 din	 Ţara	 Românească	 fără	
acordul	regelui	Sigismund	al	III‐lea	Wasa	v.	Ilie	Corfus,	Documente	privitoare	la	
istoria	României	 culese	din	arhivele	polone.	Secolul	al	XVII‐lea,	 Bucureşti,	 1983		
(=	Documente	XVII),	doc.	2,	p.	6.	
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socoteală	 în	 faţa	 învingătorului	şi,	 în	ultimă	 instanță,	 în	 fața	 lui	
Dumnezeu,	 a	 cărui	 judecată	 decisese	 soarta	 conflictului.	
Concluzia	 este	 aparent	 binevoitoare,	 dar	 totodată	 fermă.	
Boierilor	 moldoveni	 li	 se	 sugera	 să‐l	 convingă	 pe	 Ieremia	 să	
capituleze,	căci	un	eventual	refuz	ar	 fi	atras	pentru	toți	o	mare	
nenorocire.	În	plus,	ar	fi	fost	un	mare	păcat	ca	un	domn	creștin	
să	verse	 sângele	unui	alt	domn	creștin.15	Epilogul	nu	a	 fost	 cel	
așteptat.	 Ca	 și	 în	 cazul	 sultanului	Mehmed	 al	 II‐lea,	 al	 împăra‐
tului	 Maximilian	 sau	 al	 lui	 Ștefan	 cel	 Mare,	 războiul	 dus	 prin	
cuvinte	de	Mihai	împotriva	lui	Ieremia	Movilă	a	dat	greș.		

Deși	 în	 toate	 exemplele	menționate	mânuitorii	 vorbelor	 au	
eșuat	 în	 tentativa	 de	 a	 convinge,	 frecvența	 folosirii	 cuvintelor	
drept	 armă	 politică	 sugerează	 că	 procedeul	 era	 redutabil.	
Tăioase	 sau	 blânde,	 batjocoritoare	 sau	 elogioase,	 cuvintele	 au	
avut	o	putere	de	care	oamenii	epocii	au	fost	conștienți.	Regăsim	
diverse	variante	ale	ideii	în	mai	toate	colțurile	Europei,	în	epoci	
mai	vechi	sau	mai	recente.16	Însă	cuvintele,	cu	toată	puterea	lor,	
nu	 sunt	 întotdeauna	 de	 ajuns.	 Solii	 Moldovei	 se	 plângeau	
venețienilor,	 în	 1476,	 că	 de	 la	 suveranul	 pontif	 nu	 au	 primit	
decât	vorbe,17	iar	acestea	nu	păreau	de	folos	în	lupta	împotriva	
turcilor.	O	idee	similară	exprima	șahul	Abbas	I	al	Persiei	în	fața	
unor	călugări	portughezi	la	aflarea	veștii	despre	încheierea	păcii	
de	 la	 Zsitva‐Törok	 (1606):	 „de	 la	 voi	 și	 de	 la	 prinții	 care	 v‐au	
trimis	aici	nu	am	primit	altceva	decât	vorbe	și	scrisori;	faptele	au	
fost	 de	 felul	 celor	 de	 acum	 (=	 încheierea	 păcii	 habsburgo‐
otomane).”18	

Ca	și	solii	Moldovei,	 șahul	Abbas	nu	pare	să	pună	mult	preț	
pe	tăria	vorbelor	atunci	când	acestea	nu	sunt	însoțite	de	fapte.	În	
plus,	 expresia	 „puterea	 cuvintelor”	poate	 fi	 înțeleasă	 în	 felurite	
chipuri.	 În	 lumea	 basmelor,	 această	 putere	 pare	 nelimitată.	
Cuvintele	 deschid	 porți	 ferecate,	 îmblânzesc	 fiare,	 dau	 calități	
nemărginite	 eroilor.	 În	 schimb,	 în	 lumea	 reală,	 forța	 lucrurilor	
grăite	pare	să	varieze	de	la	vorbele	goale	primite	de	moldoveni	
																																																																																																															
15	P.P.	Panaitescu,	Documente	Mihai	Viteazul,	doc.	45,	p.	110‐111:„Deci	spuneţi	
Măriei	Sale	să	nu	mai	facă	altă	tulburare	şi	pieire	pentru	domniile	voastre,	căci	
aş	dori	ca	domniei	sale	să	nu‐i	vină	pieirea	de	la	domnia	mea,	pentru	că	este	domn	
creştin	şi	suntem	şi	domnia	mea	creştin”(subl.m.)	
16	F.	De	Vivo,	Information,	p.	1‐2;	M.	Rospocher,	Guerre	d’inchiostro,	p.	127.	
17	Hurmuzaki,	VIII,	doc.	17,	p.	10:	„ab	Summo	Pontifici	nihil	impetrasse	praeter	
verba.”	
18	Anthony	Sherley,	p.	46.	
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din	 partea	 lui	 Sixt	 al	 IV‐lea,	 până	 la	 cuvinte	 ce	 fac	 „calul	 să	 se	
certe	 cu	 căruța”.	 Cuvintele	 pot	 fi	 doar	 vorbe	 în	 vânt	 (verba	
volant)	 sau	 pot	 exprima	 voința	 divină	 (vox	 populi	 vox	 Dei).	
Vorbele	 se	 pot	 împleti	 în	 zvonuri	 lipsite	 de	 temei	 sau	 în	
informații	care	cântăresc	greutatea	lor	în	aur.	Informația	poate	fi	
uneori	doar	vorbă	goală;	alteori	poate	însemna	putere,	iar	acest	
adevăr	banal	este	valabil	pentru	orice	epocă	istorică	am	studia.		

Însă	 și	 această	 idee,	 unanim	 acceptată	 în	 trecut	 ca	 și	 în	
prezent19,	poate	fi	analizată	din	perspective	variate	și	cu	diferite	
mijloace.	Cartea	de	față	își	propune	să	se	oprească	doar	la	două	
chestiuni.	Cea	dintâi	încearcă	să	surprindă	în	ce	măsură	acțiunile	
înaintașilor	noștri	au	fost	influențate	de	știri,	vești,	informații	de	
tot	 soiul.	 În	 istoriografia	 occidentală,	 problema	a	 fost	 analizată	
încă	 de	 la	 începutul	 secolului	 al	 XX‐lea20,	 dar,	 în	 ciuda	 unor	
contribuții	 de	 o	 valoare	 incontestabilă,	 până	 recent	 analiza	 s‐a	
concentrat	 asupra	 unor	 aspecte	 ce	 au	 părut	 să	 ignore	 meca‐
nismele	procurării	informației,	precum	și	implicațiile	politice	ale	
acesteia.21	Mai	mult	decât	atât,	 linia	de	demarcație	 între	 istoria	
informației	și	istoria	comunicării	a	fost	pusă	în	evidență	abia	în	
ultimii	 ani.	 Așa	 cum	 a	 subliniat	 Filippo	 de	 Vivo,	 cele	 două	
domenii	sunt	departe	de	a	se	suprapune.	Istoria	informației	este	
mai	 atentă	 la	 maniera	 de	 culegere	 a	 știrilor,	 la	 modul	 în	 care	
informația	 a	 circulat,	 la	 viteza,	 la	 distribuția	 în	 spațiu	 și	 la	
costurile	veștilor.	Istoria	comunicării,	în	schimb,	deși	derivă	din	
istoria	informației,	este	mai	interesată	de	felul	în	care	știrile	au	
fost	folosite,	prelucrate,	manipulate.	Nu	este	de	mirare	că	multe	
cercetări	din	acest	domeniu	s‐au	concentrat	pe	difuzarea	infor‐
mației	 și	 pe	 propagandă.22	 Domeniul	 comunicării	 a	 analizat	 în	
special	 informația	 tipărită	 și	 utilizarea	 acesteia	 fie	 ca	 mijloc	
diplomatic,	fie	ca	armă	politică.	Ambele	direcții	de	cercetare	sunt	
																																																																																																															
19	F.	De	Vivo,	Information,	p.	1‐17.	
20	 René	 Ancel,	 Étude	 critique	 sur	 quelques	 recueils	 d'avvisi,	 „	 Mélanges	
d'archéologie	 et	 d'histoire”,	 	 28,	 1908.	 p.	 115‐139;	 I.	Dujcev,	Avvisi	di	Ragusa;	
Sophia	Menache,	The	Vox	Dei;	 volumul	 colectiv	La	circulation	des	nouvelles	au	
Moyen	Age,	École	Française	de	Rome,	Roma,	1994.	
21	W.	Behringer,	Communication,	p.	332;	E.	Dursteler,	Power,	p.	602.	
22	 W.	 Behringer,	 Communication,	 p.	 325.	 Termenul	 de	 propagandă	 poate	 fi	
considerat	 neadecvat	 pentru	 perioadele	 medievală	 și	 modernă	 timpurie.	 El	
poate	fi	totuși	acceptat	dacă	prin	acest	termen	înțelegem	încercarea	unor	centre	
de	 putere	 de	 a	 impune	 o	 percepție	 anume	 asupra	 unui	 eveniment	 sau	 a	 unei	
decizii	 (v.	 în	 acest	 sens	 și	 definiția	 lui	 Ph.	 Contamine,	 Propagande	 de	 guerre,		
p.	7).	
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strâns	 legate	 de	 noile	 orientări	 ale	 istoriei	 politice	 nu	 numai	
pentru	că,	potrivit	noilor	abordări,	aproape	orice	are	legătură	cu	
politica,	 dar	 şi	 pentru	 că,	 așa	 cum	 Filippo	 de	 Vivo	 evidenția,	
comunicarea	constituie	un	aspect	fundamental	al	politicii.23	Din	
această	 perspectivă,	 puterea	 cuvintelor	 devine	 un	 domeniu	 de	
studiu	extrem	de	vast	și	de	fecund.	

Spre	 deosebire	 de	 istoriografia	 occidentală,	 unde	 miza	
subiectului	a	fost	sesizată	cu	mult	timp	în	urmă,	în	istoriografia	
românească	 domeniul	 nu	 a	 fost	 privit	 cu	 prea	 mult	 interes.	
Puținele	încercări	au	fost	mai	degrabă	timide	și	nu	lasă	impresia	
că	au	stârnit	prea	multe	ecouri.24	Pare	să	se	considere	evident	că	
domnii	munteni	 sau	moldoveni	erau	 înștiințați	despre	 tot	 ceea	
ce	 se	petrecea	 înăuntrul	 și	 în	afara	hotarelor	 lor,	 că	 informația	
necesară	sosea	totdeauna	la	timp	și	că	era	lipsită	de	incertitudini	
și	 ambiguități.	 Or,	 realitatea	 a	 fost	 mult	 diferită	 de	 aceste	
premise	ideale,	iar	o	cercetare,	fie	și	sumară,	poate	să	ducă	la	o	
înțelegere	 mai	 nuanțată	 a	 deciziilor	 politice	 din	 evul	 mediu	
românesc.	 Drept	 urmare,	 cartea	 își	 propune	 să	 exploreze	 cele	
două	domenii	anterior	amintite	strâns	legate	de	istoria	politică:	
istoria	informației	și	istoria	comunicării.	

În	primul	caz,	dintre	zecile,	poate	chiar	sutele	de	teme	care	ar	
putea	 constitui	 subiectul	 unei	 cercetări	 m‐am	 limitat	 la	 știrile	
despre	 turci	 și	 la	 reacțiile	 pe	 care	 le‐au	 suscitat.	Opțiunea	 ține	
cont	de	 faptul	că	pericolul	otoman	și	cruciada	anti‐otomană	au	
constituit	o	problemă	permanentă	a	cârmuitorilor	epocii.	Fie	că	
a	 fost	 vorba	 de	 o	 preocupare	 reală,	 fie	 de	 o	 simplă	 temă	 de	
discurs25,	 teama	de	puternicul	 imperiu	de	dincolo	de	Dunăre	a	
																																																																																																															
23	F.	De	Vivo,	Public	Sphere,	p.	118.	
24	 C.	 Göllner,	 Turcica,	 I‐III;	 C.	 Göllner,	Michael	 der	 Tapfere;	 C.	 Göllner,	 Faima;	
Cornelia	 Bodea,	 O	 tipăritură	 ,	 p.	 179‐189;	 	 M.	 Cazacu,	 Histoire;	 A.Pippidi,	
Șelimbăr,	p.	553‐574;	Violeta	Barbu,	Zvon,	p.	119‐143;	Ileana	Căzan,	Propaganda,	
p.	 117‐133;	 O.	 Cristea,	 “Much	 ado	 about	 nothing”.	 La	 victoire	 de	 Călugăreni		
(23	août	1595),	în	vol.	Pouvoirs	et	mentalités,	textes	réunis	par	Laurenţiu	Vlad	à	
la	mémoire	du	Professeur	Alexandru	Duţu,	Bucureşti,	1999,	p.	159‐181;	 Idem,	
La	guerre	et	ses	echos.	Le	cas	des	victoires	de	Târgoviste	et	Giurgiu	(1595),	în	vol.	
Timpul	 istoriei.	 I.	Memorie	 şi	 patrimoniu	 =	 In	 honorem	 emeritae	 Ligiae	Bârzu,	
Bucureşti,	1997,	p.	222‐236.	
25	Este	interesant	că	observatori	occidentali	considerau	că	pericolul	otoman	era	
doar	 un	 pretext	 folosit	 de	 unii	 suverani	 pentru	 a	 obține	 sprijin	 militar	 sau	
financiar.	Astfel,	în	1520,	monseniorul	de	Chievres	era	de	părere	că	„atunci	când	
italienii	 doresc	 ceva	 atunci	 pomenesc	 de	 turci”	 (CSP,	 III,,	 doc.	 55,	 p.	 37),	 iar	
cardinalul	 Wolsey	 pronunța	 o	 sentință	 similară	 referindu‐se	 la	 venețieni:	
„whenever	the	Signory	desired	too	obtain	some	object,	they	put	forward	news	
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lăsat	 destule	 urme	 în	 documentele	 medievale.	 Menționarea	
frecventă	 a	 mișcărilor	 trupelor	 Semilunii	 în	 corespondența	
domnilor	 munteni	 și	 moldoveni	 indică	 interesul	 cu	 care	 erau	
privite	veștile	despre	otomani,	iar	acest	interes	al	oamenilor	din	
epocă	ar	merita	o	cercetare	aparte.	

Pe	 lângă	 această	 îngustare	 a	 tematicii,	 am	 operat,	 supli‐
mentar,	 și	 o	 limitare	 cronologică	 la	 secolele	 XV‐XVI,	 ceea	 ce,	
desigur,	 poate	 suscita	 nedumeriri,	 poate	 naște	 critici	 sau	
contestări.	Nu	mi‐am	propus	însă	să	epuizez	un	subiect,	ci	doar	
să	 încerc	 să	 surprind	 felul	 în	 care	 strângerea,	 transmiterea	 și	
valorificarea	știrilor	despre	puterea	otomană	s‐au	făcut	în	Țările	
Române	în	comparație	cu	restul	Europei.	Perspectiva	în	care	am	
plasat	analiza	poate	sugera	câteva	răspunsuri	și,	totodată,	câteva	
ipoteze	de	lucru.		

Al	doilea	subiect	al	prezentei	lucrări	privește	„comunicarea”,	
felul	 în	 care	 principalii	 actori	 politici,	 odată	 intrați	 în	 posesia	
unor	 informații,	 s‐au	 folosit	 de	 acestea	 pentru	 a‐și	 atinge	
obiectivele.	Modul	în	care	a	fost	utilizată,	modelată	și	remodelată	
informația	ne	poate	oferi	detalii	importante	despre	felul	în	care	
înaintașii	 noștri	 au	 încercat	 să	 influențeze,	 prin	 mijlocirea	
știrilor	 și	 a	 limbajului,	 evoluția	 evenimentelor.	 Prin	 prisma	
aceasta,	 comunicarea	 se	 conturează	 drept	 o	 componentă	
esențială	a	istoriei	politice,	un	ingredient	indispensabil	al	luptei	
pentru	putere.26	O	știre	a	putut	să	fie	transmisă	mai	departe	ca	
atare,	 sau	 –	 în	 funcție	 de	 miză	 –	 a	 putut	 constitui	 un	 detaliu	
dintr‐o	 argumentație	 mai	 amplă	 destinată	 să	 convingă,	 să	
exercite	 o	 influență	 asupra	 destinatarului	 și,	 implicit,	 să	
determine	o	anumită	reacție.	Totodată,	despre	un	eveniment	au	
putut	circula	simultan	o	multitudine	de	păreri.	Între	ceea	ce	s‐a	
																																								 																																								 																																								 			
from	 Turkey”	 (ibidem,	 doc.	 86,	 p.	 69).	 Pentru	 problema	 cruciadei	 târzii,	
bibliografia	 este	 uriașă.	 Pentru	 o	 orientare	 generală	 v.	 K.	 M.	 Setton,	 Papacy;		
N.	 Housley,	The	 Later	Crusades;	 G.	 Poumarede,	Pour	 en	 finir	 are	meritul	 de	 a	
aduna	 mult	 material,	 dar	 este	 departe	 de	 a	 pune	 punct	 discuției.	 Pentru	
istoriografia	 românească	 cele	 mai	 recente	 contribuții	 privind	 contribuția	
românească	 la	 cruciada	 târzie	 aparțin	 lui	L.	Pilat,	Moldova	 și	Cruciada,	 p.	167‐
206;	 L.	 Pilat,	 Cruciada	 din	 1487,	 p.	 207‐221;	 Alexandru	 Simon,	 Pământurile	
crucii.	
26	Împărtășesc	întru	totul	punctul	de	vedere	al	lui	Filippo	de	Vivo,	potrivit	căruia	
„communication	was	 politics,	 and	 not	 in	 the	 vaguely	 postmodern	 sense	 that	
everything	 is	 communication,	 but	 in	 the	 very	 real	 sense	 that	 political	
communication	 was	 itself	 the	 terrain	 of	 both	 conflict	 and	 compromise,	
possibilities	and	difficulties”	v.	F.	de	Vivo,	Information,	p.	16.		
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spus	despre	întâmplarea	în	cauză	și	ceea	ce	s‐a	crezut	a	existat	
întotdeauna	o	diferență.	Paleta	de	receptori	a	putut	fi	extrem	de	
largă,	de	 la	creduli	 incorigibili	până	la	sceptici	declarați.	Ultima	
categorie	 este	 mai	 bine	 reprezentată	 în	 surse.	 Reprezentanții	
diplomatici	 ai	 Republicii	 venețiene	 tindeau	 să	 nu	 dea	 creazare	
decât	 documentelor	 oficiale,	 și	 acelea	 confirmate	 de	 propriul	
guvern.	 Întrebat	 de	 reprezentantul	 Franței	 la	 Roma	 dacă	 știe	
ceva	despre	înfrângerea	conetabilului	de	Montmorency	la	Saint	
Quentin	 (1557),	 ambasadorul	 venețian	 Bernardo	 Navagero	 a	
replicat	 că	 nu	 cunoștea	 mai	 mult	 decât	 se	 zvonea	 și	 că	 el,	
personal,	 nu	 punea	 preț	 decât	 pe	 veștile	 oficiale	 pe	 care	 le	
primea	de	la	Veneția.27	

Comunicarea	 nu	 s‐a	 redus	 numai	 la	 transmiterea	 știrilor.	
Remodelarea	unei	 informații	 cu	scopul	de	a	 impune	o	anumită	
interpretare	 sau	 reacție	 a	 jucat	 un	 rol	 extrem	 de	 important.	
Altfel	spus,	dincolo	de	suprafața	textelor	ar	trebui	să	discernem	
strategiile	textuale	utilizate	de	actorii	politici	ai	secolelor	XV‐XVI.	
Și	 în	 acest	 punct,	 studiile	 de	 istorie	 românească	 cu	 adevărat	
importante	pot	fi	numărate	pe	degete.28	Recent,	bine‐cunoscuta	
scrisoare	 trimisă	 în	1462	de	Vlad	Țepeș	regelui	Matia	Corvin	a	
fost	interpretată	din	perspectiva	termenilor	pe	care	fiul	lui	Vlad	
Dracul	 îi	 alege	pentru	a‐și	defini	 stăpânirea.29	Marian	Coman	a	
atras	atenția	asupra	alternanței,	în	cuprinsul	aceluiași	document,	
între	 termenii	 „părțile	 transalpine”	 și	 regniculum	 (=țărișoară),	
cuvânt	 cvasi‐inexistent	 în	 diplomatica	 latină	 a	 vremii.	 Cum	 se	
poate	 imagina,	 alternanța	 nu	 a	 fost	 câtuși	 de	 puțin	 rodul	
întâmplării,	 ci	 un	 artificiu	 retoric.	 Atunci	 când	 invoca	 lupta	
comună	împotriva	necredincioșilor,	Vlad	Țepeș	sugera	o	poziție	
oarecum	 egală	 între	 Ungaria	 și	 Țara	 Românească.	 În	 schimb,	
atunci	 când	 solicita	 sprijin	 regelui	 Matia	 Corvin,	 folosea	 un	
diminutiv	care	să	amplifice	nevoia	de	ajutor.	Multiplicarea	unor	
																																																																																																															
27	 http://www.storiadivenezia.net/sito/testi/Navagero2.pdf	 doc.	 328,	 p.	 558.		
„Il	segretario	del	signor	ambasciatore	di	Francia,	scrivendo	le	presenti,	e	venuto	
in	nome	del	ambasciator	suo	a	dimandarmi	se	io	haveva	hauto	corriero	con	la	
nuova	 della	 presa	 di	 San	 Quintino.	 Li	 dissi	 di	 no	 et,	 dimandatomi	 esso	 se	 ne	
sapevo	cosa	alcuna,	risposi	di	se,	saperne	quello	che	si	diceva	publicamente,	ché	
io	non	credevo	né	affermavo	nuove	che	non	mi	venissero	da	vostra	serenita”.	
28	Printre	excepțiile	notabile,	Maria	Magdalena	Székely,	 „Dixit	waywoda”,	AIIX,	
29,	1992,	p.	43‐52;	Șt.	S.	Gorovei,	Maria	Magdalena	Székely,	Princeps,	p.	456‐460,	
497‐503;	O.	Cristea,	Datoria,	p.107‐122;	M.	Coman,	Diploma	lui	Vladislav	pentru	
catolicii	din	Țara	Românească	din	25	nov.	1369,	(în	curs	de	publicare).	
29	M.	Coman,	Putere	și	teritoriu,	p.	25.	
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astfel	de	analize,	care	să	evidențieze	strategiile	textuale	utilizate	
de	domnii	munteni	și	moldoveni,	ar	permite	nu	doar	o	înțelegere	
mai	 nuanțată	 a	 unor	 episoade	 bine	 cunoscute	 din	 istoria	
românilor,	 dar	 și	 studierea	 dinamicii	 vocabularului	 politic	 și	 a	
ideilor	politice	din	evul	mediu	românesc.		

Analiza	celor	două	chestiuni	(circulația	și	valorificarea	infor‐
mației),	de	altfel	strâns	legate	între	ele,	pare	să	fie	îngreunată	de	
câteva	handicapuri	 importante.	Cel	dintâi	privește	sursele.	S‐ar	
putea	 invoca	 dificultatea	 unui	 demers	 ce	 își	 propune	 să	
stabilească	 o	 relație	 cauză‐efect	 între	 primirea	 știrilor	 despre	
turci	 și	 acțiunea	 politică.	 Atât	 timp	 cât	 rarerori	 dispunem	 de	
documente	 din	 care	 să	 reiasă	 clar,	 limpede,	 fără	 putință	 de	
tăgadă,	ce	l‐a	determinat	pe	un	suveran	să	ia	o	anumită	decizie,	
orice	 discuție	 ar	 risca	 fie	 să	 pronunțe	 truisme,	 fie	 să	 intre	 pe	
terenul	 speculațiilor.	 Mai	 mult	 decât	 atât,	 chiar	 și	 în	
eventualitatea	 în	 care	 dispunem	 de	 izvoare	 ce	 pot	 arunca	 o	
oarecare	lumină	asupra	subiectului,	conținutul	acestora	poate	fi	
pus	 la	 îndoială.	 Astfel,	 cronicarul	 silezian	 Balthazar	 Walther	
afirmă	 fără	 echivoc	 că	 lui	 Mihai	 Viteazul	 i‐a	 încolțit	 gândul	
răscoalei	 anti‐otomane	 în	 momentul	 în	 care	 turcii	 au	 cucerit	
orașul	Györ	(Raab,	Iaurinum).	„Tulburat	de	această	întâmplare”,	
adaugă	Walther,	 „palatinul	 (=	Mihai)	 (...)	a	 chemat	pe	boierii	 și	
pe	 oamenii	 cei	 mai	 de	 seamă	 ai	 țării	 și	 s‐a	 sfătuit	 cu	 ei,	
înfățișându‐le	fel	de	fel	de	planuri	pentru	<a	găsi>	leacul	potrivit	
la	rele	atât	de	mari	și	la	altele	încă	și	mai	mari,	care	amenințau	
din	 clipă	 în	 clipă.	 Acolo,	 atunci	 s‐a	 hotărât	 într‐un	 gând	 al	
tuturor,	că	mai	bine	este	să	încheie	o	alianță	cu	principii	creștini,	
decât	 să	 poarte	mai	 departe	 jugul	 cel	 nesuferit	 al	 tiranului”.30	
Este	paradoxal	 să	 constatăm	cum	un	 succes	 al	 Imperiului	Oto‐
man,	în	loc	să	îndemne	la	prudență,	a	provocat	efecte	contrare.	
Interpretarea	silezianului	trebuie,	desigur,	analizată	prin	prisma	
imaginii	 favorabile	 pe	 care	 o	 proiectează	 asupra	 domnului	
muntean.	Punctul	de	vedere	al	lui	Walther	diferă	însă	sensibil	de	
cel	 al	 altor	 contemporani.	 Astfel,	 principele	 Transilvaniei,	
Sigismund	Báthory,	susținea	 la	rândul	său	că	atașamentul	Țării	
Românești	 la	 cauza	 creștinătății	 era	 strâns	 legat	 de	 evoluția	
situației	militare	de	pe	frontul	din	Ungaria.	Numai	că,	în	contrast	
cu	 Balthazar	Walther,	 Sigismund	 insinua	 că	 succesele	 militare	
ale	Porții	din	anul	1594	l‐au	făcut	pe	Mihai	Viteazul	să	ezite	și	să	
																																																																																																															
30	Balthazar	Walther,	p.	64‐65.	
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amâne	continuu	data	intrării	în	război.31	În	acest	punct	se	cuvine	
să	 observăm	 că,	 indiferent	 cui	 am	 acorda	 credit,	 ambele	 surse	
par	 să	 fie	de	 acord	 că	declanșarea	 conflictului	 cu	Poarta	 a	 fost	
prefațată	 de	 urmărirea	 cu	 atenție	 a	 situației	 politico‐militare.	
Alte	 mărturii	 concordă	 spre	 acceeași	 concluzie.	 În	 noiembrie	
1596,	Mihai	 Viteazul	 a	 ridicat	 asediul	 cetății	Nicopol	 la	 aflarea	
veștii	 înfrângerii	 creștinilor	 la	 Mezökeresztes,	 în	 timp	 ce,	 în	
1598,	campania	domnului	la	sud	de	Dunăre	a	fost	întreruptă	de	
vestea	 falsă	 a	 cuceririi	 cetății	 Oradea	 de	 otomani.32	 Cele	 trei	
exemple	ne	arată	cât	de	importantă	era	informația	în	luarea	unei	
decizii.	 Concluzia	 pare	 banală,	 dar,	 pentru	 istoria	 românilor,	
problema	a	fost	rareori	pusă.	

O	excepție	a	avut	în	vedere	debutul	conflictului	lui	Ștefan	cel	
Mare	cu	Imperiul	Otoman.	Recent,	s‐a	emis	ipoteza	că	Ştefan	s‐ar	
fi	 lăsat	 amăgit	 de	 ştirile	 false	 despre	 o	 înfrângere	 a	 sultanului	
Mehmed	 al	 II‐lea,	 pentru	 a	 declanșa	 ostilitățile	 în	 noiembrie	
147333.	 Deși	 punctul	 de	 vedere	 mi	 se	 pare	 greu	 de	 susținut,	
întrucât	 în	 1473	 despre	 bătălia	 de	 la	 Bașkent	 au	 circulat	 deo‐
potrivă	 știri	 veridice	 și	 știri	 false,	 este	 neîndoielnic	 că	 domnul	
Moldovei	 a	urmărit	 cu	atenție	 acțiunile	militare	 în	 care	au	 fost	
implicate	trupele	sultanului.	Altfel	spus,	chiar	dacă	această	con‐
cluzie	nu	se	verifică,	problema	de	fond	rămâne:	ce	a	știut,	cât	a	
știut,	 cum	 a	 știut	 domnul	 Moldovei	 înainte	 de	 a	 lua	 decizia	
intrării	 în	 război?	O	 investigație	 în	 rândul	documentelor	 emise	
de	Ştefan	în	îndelungata	sa	domnie	va	încerca	să	răspundă,	dacă	
nu	 la	 întrebările	 mai	 sus	 formulate,	 măcar	 la	 importanța	
acordată	 strângerii	 de	 știri.	 Schimbul	 de	 scrisori	 cu	 diverși	
factori	de	putere	ai	vremii	arată	că	Ștefan	era	preocupat	să	afle	
cât	mai	multe	detalii	despre	mișcările	aliaților	și	adversarilor,	iar	
deciziile	luate	par	să	fie	rezultatul	cumpănirii	veștilor	primite	de	
la	 iscoade	sau	de	 la	aliați.	 Însă	o	hotărâre	nu	depindea	doar	de	
strângerea	informației	și	de	analiza	corectă	a	acesteia.	Existau	o	
mulțime	de	alți	 factori	care	puteau	 influența	decizia	politică	pe	
termen	scurt,	mediu	și	lung.	Spania,	de	exemplu,	cu	imensul	său	
																																																																																																															
31	Mai	pe	larg	pe	marginea	acestui	subiect	infra	cap.	Intrarea	în	scenă.	
32	 Evenimentele	 sunt	menționate	 fără	 o	 analiză	 specială	 de	 Ștefan	Andreescu,		
O	pace	prefăcută,	p.	176	(despre	episodul	din	1596);	Aurel	Decei,	Relațiile,	p.	236	
(despre	episodul	din	1598).	
33	 Bogdan	 Murgescu,	 Istorie	 românească	 ‐	 istorie	 universală	 (600‐1800),	
Bucureşti,	1999,	p.	134.	Argumente	împotriva	acestei	interpretări	la	O.	Cristea,	
N.	Pienaru,	Bașkent,	p.	19.	
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imperiu	 din	 epoca	 lui	 Filip	 al	 II‐lea,	 a	 dezvoltat	 o	 rețea	
admirabilă	de	strângere	a	știrilor	și	de	direcționare	rapidă	către	
centru.	A	suferit	însă	din	cauza	lipsei	de	flexibilitate,	de	pe	urma	
supraîncărcării	aparatului	de	decizie	și	din	pricina	caracterului	
reactiv	al	politicii	spaniole.34	

Al	 doilea	 handicap	 al	 temei	 ține	 de	 caracterul	multiform	 al	
informației,	 de	 varietatea	 de	 mijloace	 în	 care	 aceasta	 poate	 fi	
folosită	și,	implicit,	de	diversitatea	direcțiilor	de	analiză	ce	poate	
rezulta.	În	funcție	de	intențiile	celui	care	a	utilizat‐o,	informația	
poate	fi	un	mod	de	a	obține	prestigiu,	de	a	câștiga	încredere,	de	a	
capta	bunăvoința,	de	a	dovedi	loialitatea	față	de	un	superior	sau	
prietenia	 în	 raport	 cu	 un	 egal.	 Documentele	 secolelor	 XV‐XVI	
subliniază	 adeseori	 că	 știrea	 a	 fost	 obținută	 de	 la	 o	 persoană	
demnă	 de	 încredere	 sau	 de	 la	 un	 prieten.	 De	 multe	 ori,	 în	
corespondența	dintre	doi	parteneri	se	aduc	mulțumiri	reciproce	
pentru	știrile	primite	și	se	iau	angajamente	ca	și	pe	viitor	să	se	
transmită	 vești	 sigure.	 În	 1536,	 emisarul	 lui	 Carol	 Quintul,	
episcopul	 Ioan	 de	 Lund,	 îi	 raporta	 suveranului	 său	 despre	
întâlnirea	avută	cu	Mateiaș,	„vistiernicul	voievodului	Moldovei”.	
La	 finalul	 expunerii	 intențiilor	 lui	 Petru	 Rareș	 cu	 privire	 la	
Transilvania,	Ioan	de	Lund	menționa	că	a	legat	prietenie	strânsă	
cu	boierul	moldovean	 și	 că	 și‐au	 făgăduit	 să‐și	 scrie	 în	perma‐
nență	unul	altuia.35	Prietenia	pare	să	fie,	în	opinia	episcopului,	o	
condiție	 indispensabilă	 pentru	 ca	 o	 relație	 epistolară	 să	
funcționeze.	 Portretul	 foarte	 favorabil	 făcut	 boierului	
moldovean36	pare	să	 indice	că	emisarul	 lui	Carol	Quintul	putea	
pune	preț	pe	informația	ce	ar	fi	primit‐o	din	Moldova37.		

În	 lumina	 episodului	 prezentat,	 informația	 primită	 de	 la	 un	
prieten	 este	 de	 două	 ori	 mai	 prețioasă,	 întrucât	 poartă	 girul	
																																																																																																															
34	G.	Parker,	Making	of	strategy,	p.	132‐135.	
35	 Hurmuzaki,	 II/4,	 doc.	 51,	 p.	 104	:	 „Contraxi	 cum	 homine	 isto	 magnam	
amicitiam	et	 dedi	 ordinem	ut	 unus	 alteri	 continuere	 scriberet	 posset”.	 Pentru	
cariera	lui	Mateiaș	vistiernic,	apoi	logofăt	al	lui	Petru	Rareș,	v.	Maria	Magdalena	
Székely,	 Sfetnicii,	 p.	 80‐119	 în	 special	 p.	 80,	 103	 și	 114	 pentru	 negocierile	 cu	
Ioan	de	Lund.	 Îi	mulțumesc	colegului	Augustin	Guriță	pentru	 faptul	de	a‐mi	 fi	
atras	atenția	asupra	acestui	document.	
36	 Hurmuzaki,	 II/4,	 doc.	 51,	 p.	 104	:	 „Est	 in	 veritate	 homo	 modestissimum	
optimorum,	preterea	prudens	et	satis	circumspectus		in	rebus	agendis.”	
37	Magdalena	Székely,	Sfetnicii,	p.	114	remarcă	în	mod	just	că,	pentru	ca	relația	
Ioan	de	Lund	–	Mateiaș	să	funcționeze,	era	nevoie	ca	cei	doi	să	se	poată	înțelege	
fără	 tălmaci.	 Cum	 episcopul,	 foarte	 probabil,	 nu	 știa	 nici	 românește,	 nici	
slavonește,	este	de	presupus	că	Mateiaș	cunoștea	bine	latinește.				
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autenticității.	Un	apropiat	nu	îți	va	oferi	cu	bună	știință	o	veste	
falsă,	 iar	 o	 știre	 pe	 care	 poți	 pune	 temei	 constituie	 o	 pavăză	
împotriva	 pericolelor.	 La	 fel	 de	 bine	 însă,	 știrile	 și	 maniera	 în	
care	sunt	anunțate	pot	fi	arme	de	temut	împotriva	unui	dușman.	
Astfel,	 tensionata	relație	ungaro‐venețiană	a	 fost,	 în	numeroase	
rânduri,	 dublată	 de	 lansarea	 de	 zvonuri	 răuvoitoare	 în	 scopul	
discreditării	 taberei	adverse.	Cronica	venețianului	Pietro	Dolfin	
amintește	 de	 „infamia”	 împăștiată	 în	 întreaga	 lume	 de	 regele	
Sigismund	de	Luxemburg;	regele	îi	acuza	pe	venețieni	că	s‐ar	fi	
străduit	 să	 împiedice	 rezolvarea	 Marii	 Schisme	 din	 Biserica	
Occidentală	și,	pe	deasupra,	ar	fi	dat	ajutor	otomanilor	împotriva	
creștinilor.38	 Șaizeci	 de	 ani	mai	 târziu,	 un	 alt	 rege	 al	 Ungariei,	
Matia	 Corvin,	 lansa	 prin	 solii	 săi	 la	 dieta	 de	 la	 Nürnberg		
(21	 decembriie	 1479)	 acuzații	 asemănătoare:	 Veneția	 era	
vinovată	de	încheierea	unei	păci	rușinoase	cu	sultanul,	căruia	îi	
promitea	 să‐i	 deschidă	 porturile,	 să‐i	 ofere	 libera	 trecere	 pe	
uscat	 și	 pe	 mare,	 și	 să‐i	 dea	 ajutor	 împotriva	 altor	 puteri	
creștine.39	Mai	 târziu,	 în	 disputa	 pentru	 tronul	 Ungariei	 dintre	
Ferdinand	 de	 Habsburg	 și	 Ioan	 Zápolya,	 ambele	 tabere	 au	
împrăștiat	 zvonuri	 răuvoitoare;	 Ferdinand	 I	 a	 lansat	 știrea	 că	
rivalul	său	s‐a	 înțeles	cu	Suleyman	Magnificul	 în	schimbul	unui	
tribut	de	100	000	de	galbeni	și	al	livrărilor	regulate	de	sclavi,	în	
timp	 ce	 Zápolya	 a	 replicat	 că	 astfel	 de	 vorbe	 erau	 simple	
minciuni.	Tratatul	încheiat	era	cel	mai	bun	cu	putință	și	câtuși	de	
puțin	defavorabil	creștinilor.	Nu	se	punea	problema	unui	tribut	
în	 bani	 sau	 de	 altă	 natură,	 iar	 singurul	 compromis	 privea	
trecerea	 liberă	a	oștilor	sultanului.	Nici	 aceasta	nu	era,	până	 la	
urmă,	 o	 concesie,	 întrucât	 niciun	 principe	 creștin,	 nici	 chiar	
Ferdinand,	nu	ar	fi	fost	în	stare	să	se	opună	forțelor	Semilunii.40	
																																																																																																															
38	Fragment	publicat	și	comentat	de	O.	Cristea,	Siamo	veneziani,	p.	28.		
39	N.	Iorga,	Notes	et	extraits,	V,	doc.	73,	p.	55‐56.	
40	Acta	Tomiciana,	X,	doc.	364,	p.	348:	„Majestati	de	nobis	nuntiasse	intelligimus,	
nos	cum	imperatore	Turcarum	in	tributo	centum	milium	ducatorum	quotannis,	
decima	autem	hominum	utriusque	sexus	regni	nostre	parte	decennio	quoque	ei	
solvenda,	convenisse	et	nescimus	quae	alia	de	castris	Sirmiensibus,	praeclaras	
christiani	 principis	 artes	 et	 inauditas	 calumnias.	 Nos	 cum	 imperatore	 ipso	
medio	 palatini	 Siradiensis	 concordasse	 non	 diffitemur,	 sed	 optimis	 et	
christianissimis	 conditonibus,	ac	 sine	ullo	vel	pecuniae	vel	 alterius	rei	 tributo,	
immo	cum	restitutione	Sirmii.	Quod	autem	subdit	de	libero	transitu	hoc	illi	tanto	
et	 tam	 potenti	 principi	 –	 si	 quo	 ire	 velit	 –	 neque	 nos	 neque	 quisquam	
christianorum	 principum	 neque	 ipse	 rex	 Ferdinandus	 viribus	 suis	 privatis	
prohibere	potest”	.	



24 | Ovidiu Cristea 

Exemplele	 menționate	 par	 să	 indice	 că	 disputele	 verbale	
precedau	 sau	 însoțeau	 înfruntările	 armate	 și	 că	 vărsarea	
cernelii,	 asemenea	 vărsării	 de	 sânge,	 avea	 importanța	 ei	 în	
derularea	 unui	 conflict.	 Odată	 cu	 apariția	 tiparului,	 „războaiele	
condeielor”	 au	 cunoscut	 o	 dezvoltare	 fără	 precedent,	monarhii	
europeni	fiind	conștienți	de	importanța	legitimării	poziției	lor	în	
ochii	 contemporanilor	 prin	 intermediul	 pamfletelor	 și	 foilor	
volante.	De	 la	 forma	orală,	 la	cea	scrisă	de	mână	și	până	 la	cea	
tipărită,	 informația	 a	 circulat,	 provocând	 reacții	 favorabile	 sau	
nefavorabile,	care	au	depins	însă	nu	numai	de	conținut,	ci	și	de	
maniera	de	prezentare.	

Astfel,	în	iunie	1513	o	solie	polonă	la	papa	Leon	al	X‐lea,	ce	a	
pledat	în	favoarea	apărării	creștinătății	împotriva	turcilor,	a	fost	
atât	 de	 convingătoare	 încât	 suveranul	 pontif	 și	 cei	 care	 au	
ascultat	mesajul	au	 izbucnit	 în	 lacrimi.41	 În	acest	caz,	cuvintele,	
meșteșugit	mânuite,	au	reușit	să	convingă	într‐o	manieră	subtilă	
audiența	 căreia	 i	 s‐a	 adresat.	 S‐ar	 putea	 obiecta	 totuși	 că,	 deși	
misiunea	a	fost	îndeplinită,	emisarul	și‐ar	fi	dorit	să	obțină	mai	
mult	decât	lacrimi.	Însă,	măcar	pe	moment,	ambasadorul	polon	a	
putut	 fi	 convins	că	mesajul	 său	a	avut	efect.	Alteori,	 încercarea	
de	 a	 impune	 un	 punct	 de	 vedere	 s‐a	 putut	 face	 în	 chip	 brutal.	
Când	 Ștefan	 cel	 Mare	 a	 dorit	 să	 obțină	 sprijinul	 boierimii	
muntene	 din	 Brăila,	 Buzău	 și	 Râmnic	 pentru	 pretendententul	
Mircea,	schimbul	epistolar	dintre	cele	două	tabere	a	generat	un	
duel	la	fel	de	aprig	ca	luptele	moldo‐muntene	din	epoca	lui	Radu	
cel	Frumos.	Duel	ciudat,	pentru	că,	spre	deosebire	de	săbiile	care	
se	încrucișează,	cuvintele	–	și	de	o	parte,	și	de	alta	–	par	să	cadă	
pe	un	teren	sterp.	Este	un	dialog	al	surzilor	în	care	niciuna	dintre	
părți	 nu	 este	 preocupată	 să	 se	 adapteze	 limbajului	 celeilalte.	
Ștefan	adoptă	un	ton	poruncitor,	fără	a	se	preocupa	prea	mult	de	
construirea	 legitimității	 protejatului	 său,	 în	 timp	 ce	 boierii	
munteni	 aleg	 batjocura	 ca	 armă	 de	 răspuns,	 pentru	 a	 distruge	
pretențiile	la	tron	ale	pretendentului.42		

La	un	limbaj	 încă	și	mai	violent	recursese,	cu	câteva	decenii	
mai	 devreme,	 în	 corespondența	 cu	 Sibiul,	 un	 domn	 al	 Țării	
																																																																																																															
41	Marino	 Sanudo,	 I	Diarii,	 vol.	 XVI,	 col.	 385:	 „Eri	 a	 di	 12,	 li	 oratori	 di	 Polana	
ebeno	audientia;	quel	episcopo	fece	una	degna	oratione,	prestandoli	ubediantia	
al	Papa	et	implorando	ajudi	contra	turchi;	el	Papa	e	altri	lacrimó.”	
42	Analiza	discursului	 dintre	 cele	 două	părți,	 pe	 larg	 la	Ovidiu	 Cristea,	Marian	
Coman,	O	 scrisoare	 pierdută;	 vers.	 engl.	 A	 Late	 Fifteenth	 Century	 Controversy,	
p.	101‐119.	
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Românești.	 Injuriile	 adresate	 atunci	 în	 mod	 retoric	 au	 fost	
folosite	drept	ultim	argument	pentru	a‐și	susține	bunele	intenții	
față	 de	 regele	Ungariei.	 Bănuit	 de	 sașii	 din	 Sibiu	 că	 ar	 face	 joc	
dublu,	 promițând	 supunere	 atât	 sultanului	 cât	 și	 regelui,	
Alexandru	 Aldea	 se	 jura	 că	 a	 fost	 loial	 „craiului	 și	 sfintei	
coroane”,	adăugând:	„cine	va	minți	să‐i	f....	câinii	pe	nevastă‐sa	și	
pe	mă‐sa”43.	Foarte	probabil,	 în	context,	 înjurătura	e	mai	puțin	
produsul	 unui	 psihic	 labil	 sau	 al	 unui	 caracter	 primitiv,	 cât	
rezultatul	 unei	 strategii	 retorice.	 Aparent,	 procedeul	 este	
grosolan,	 dar	 –	 în	 egală	 măsură	 –	 pare	 să	 impună	 punctul	 de	
vedere	al	celui	care	a	rostit‐o,	curmând	brusc	dialogul	cu	cei	care	
îndrăzniseră	 să‐i	 pună	 la	 îndoială	 bunele	 intenții.	 S‐ar	 putea	
obiecta	 că	 aceasta	 este	 doar	 o	 interpretare	 și	 că	 nu	 știm	 în	 ce	
măsură	vorbele	grele	transmise	de	boierii	munteni	lui	Ștefan	sau	
înjurătura	 lui	 Alexandru	 Aldea	 au	 produs	 rezultatele	 dorite.		
În	 cel	 dintâi	 caz,	 nu	 știm	 nici	 măcar	 dacă	 scrisoarea	 a	 ajuns	
vreodată	 sub	 ochii	 domnului	 Moldovei,	 întrucât	 exemplarul	 a	
supraviețuit	grație	păstrării	sale	în	arhiva	Brașovului.	Totuși,	în	
pofida	 acestei	 necunoscute,	 scrisorile	 au	 fost	 redactate	 pentru	
un	 destinatar	 precis	 asupra	 căruia	 au	 dorit	 să	 producă	 un	
anumit	efect.	După	cum	a	argumentat	convingător	Peter	Burke,	
injuria	 transgresează	regulile,	dar	–	 în	egală	măsură	–	respectă	
anumite	 principii	 sau	 convenții.44	 Duritatea	 vorbelor	 alese,	 în	
lipsa	altor	mijloace,	pare	să	fie	soluția	ultimă	pentru	a	convinge.			

Este	 drept,	 în	 absența	 unor	 efecte	 sesizabile	 datorată	 lipsei	
replicii	partenerului	de	dialog,	puterea	cuvintelor	poate	 fi	pusă	
la	îndoială.	Am	putea	crede,	precum	regina	Cersei	Lannister	din	
epopeea	lui	George	R.	R.	Martin,	că	vorbele,	asemenea	vântului,	
nu	pot	răni.	

Monarhii	 și	 demnitarii	 medievali	 au	 părut,	 totuși,	 să	 fie	 de	
altă	părere.	Deși	mânia	este	unul	dintre	păcatele	condamnate	de	
Biserică,	deși	cronicarii	medievali	o	asociază	adeseori	cu	tirania,	
furia	regală	se	manifestă	nu	de	puține	ori.	 În	unele	cazuri,	este	
doar	amintită	ca	avertisment	pentru	cei	care	ar	cuteza	să	încalce	

																																																																																																															
43	I.	Bogdan,	Brașov,	doc.	23,	p.	44.	
44	P.	Burke,	Insult	and	Blasphemy,	p.	95‐96.	Istoricul	menționat	compară		injuriile	
cu	sonetul.	Nu	numai	pentru	că	există	reguli	care	trebuie	respectate,	dar	pentru	
că	–	în	ciuda	acestor	constrângeri	–	este	lăsată	o	libertate	de	creație	apreciabilă.	
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poruncile	monarhului.45	Alteori,	ea	devine	realitate.	„Pasă	și	ieși	
din	țara	noastră”,	 i	se	adresează	Radu	cel	Mare	Sfântului	Nifon,	
„că	viața	și	traiul	și	învățăturile	tale	nu	le	putem	răbda,	că	strici	
obiceiurile	 noastre”.	 În	 ciuda	 numeroaselor	 probleme	 puse	 de	
textul	 care	 relatează	 episodul,	 un	 lucru	 este	 clar.	 Vorbele	
domnului	 au	 fost	 suficient	 de	 puternice,	 în	 viziunea	 autorului	
textului,	 pentru	 a‐l	 determina	 pe	 Nifon	 să	 părăsească	 Țara	
Românească.	Nu	oricum	însă,	ci	doar	după	proferarea	unui	teri‐
bil	blestem,	care	va	atrage	sub	Radu	cel	Mare	și	 sub	succesorii	
acestuia	 un	 șir	 nesfârșit	 de	 nenorociri.	 Doar	 dezlegarea	
blestemului,	survenită	în	tipul	domniei	lui	Neagoe	Basarab,	a	pus	
capăt	 încercărilor	prin	 care	 a	 trecut	 țara	 și	 a	 imprimat	un	nou	
curs	istoriei	Țării	Românești.		

Câțiva	 ani	mai	 târziu,	potrivit	 exarhului	patriarhal	Antonios	
Karmalikes,	 un	 alt	 domn	muntean,	 Vlad	 Vintilă,	 „izbucnind	 de	
mânie	 (...)	 a	 proferat	 în	 chip	 înspăimântător	 (...)	multe	 cuvinte	
teribile,	 cu	 totul	 departe	 de	 lege	 și	 nepotrivite	 pentru	 Marea	
Biserică”.46	Pe	urmele	lui	Alexandru	Aldea,	Vlad	Vintilă	folosește	
vorbe	tari.	Mai	grav,	spre	deosebire	de	predecesorul	său,	el	pare	
să	le	însoțească	prin	cuvinte	„nepotrivite	pentru	Marea	Biserică”,	
adică	prin	cuvinte	necugetate	la	adresa	lui	Dumnezeu.	Furia	lui	
Vlad	 Vintilă	 contopește	 insulta	 și	 blasfemia47.	 Este,	 dacă	 dăm	
crezare	mărturiei,	un	caz	extrem.48	Ca	și	 în	 timpul	 lui	Radu	cel	
Mare,	 episodul	 aduce	 față	 în	 față	 un	 reprezentant	 al	 puterii	
temporale	 și	 unul	 al	 puterii	 spirituale.	 De	 fiecare	 dată,	 se	
înfruntă	furia	diabolică	a	celui	dintâi	cu	duhul	blândeții	al	celui	
din	urmă.	Din	nou,	cuvintele	apar	asemenea	unor	arme,	a	căror	
mânuire	 țintește	 nici	 mai	 mult	 decât	 urmarea	 cuvântului	 și	
voinței	 lui	 Dumnezeu.	 Și,	 asemenea	 disputei	 dintre	 Radu	 cel	
Mare	 și	 Nifon,	 vocea	 lui	 Dumnezeu	 este	 cea	 care	 biruie	 prin	
mijlocirea	oamenilor	Bisericii.	

																																																																																																															
45	Gerd	Althoff,	 Ira	Regis:	Prolegomena	 to	a	History	of	Royal	Anger,	 în	Barbara	
Rosenwein	(ed.),	Anger’s	Past.	The	Social	uses	of	an	Emotion	in	the	Middle	Ages,	
Cornell	University	Press,	1998,	p.	59‐74.	
46	T.	Teoteoi,	O	misiune,	p.	301.	
47	 Pentru	 blasfemie	 și	 pedepsirea	 acesteia,	 v.	 P.	 Burke,	 Insult	 and	Blasphemy,		
p.	 102‐103;	 William	 J.	 Connell,	 Giles	 Constable,	 Sacrilegiu	 și	 răscumpărare	 în	
Florența	renascentistă.	Cazul	lui	Antonio	Rinaldeschi,	Iași,	2011.	
48	Foarte	probabil,	 lucrurile	nu	s‐au	petrecut	 întru	totul	după	cum	le	relatează	
Karmalikes.	Este	greu	de	crezut,	de	exemplu,	că	mitropolitul	țării	nu	a	mai	ținut	
slujba	în	zi	de	Sărbătoare	în	urma	discursului	exarhului	patriahal.	
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Puterea	nemăsurată	pare	să	predispună	la	atitudini	trufașe	și	
agresive.	 Nu	 este	 de	 mirare	 că,	 în	 mentalul	 european,	
brutalitatea	 caracterizează	 Imperiul	 Otoman	 atât	 în	 mânuirea	
armelor,	 cât	 și	 a	 cuvintelor.	 Un	 ceauș	 otoman	 s‐a	 folosit	 de	
amenințări	 (parole	 assai	 alte)	 pentru	 a	 transmite	 Senatului	
polon	 voința	 sultanului49,	 iar	 soli	 creștini	 ce	 nu	 respectau	
protocolul	 otoman	 erau	 alungați	 cu	 gesturi	 și	 vorbe	 de	 ocară.	
Marele	 vizir	 Rustem	 pașa,	 „cu	 obișnuita	 sa	 mânie”	 (con	 sua	
rabiosa	colera),	a	pronunțat	o	tiradă	nimicitoare	împotriva	unui	
sol	polon	pentru	a	scoate	în	evidență	uriașa	diferență	de	putere	
dintre	 padișahul	 Suleyman	 Magnificul	 și	 regele	 Poloniei,	 un	
simplu	sclav	al	sultanului.	„Și	astfel,	cu	acea	furie,	l‐a	alungat”	–	
rezuma	Giovanni	Maria	Malvezzi	finalul	episodului	–,	adăgând	că	
bietul	emisar	nu	știa	ce	urmează	să	se	mai	întâmple.50	Câțiva	ani	
mai	 târziu,	 un	 alt	 mare	 vizir,	 Mehmed	 Sokollu,	 pronunța	 o	
amenințare	 comparabilă:	 „Du‐te	 și	 spune	polonilor	 tăi	 că	 sabia	
Marelui	 și	 Nebiruitului	 Împărat	 atârnă	 deasupra	 lor”51,	 într‐un	
context	dominat	de	miza	alegerii	succesorului	la	tronul	Poloniei.		

Însă,	 nu	 doar	 cuvintele	 tari	 și	 amenințările	 au	 forță.	 Există	
numeroase	situații	în	care	vorbele	blânde	par	să	ajungă	mult	mai	
repede	 la	 țintă.	Chiar	otomanii	par	 să	urmeze	o	asemenea	cale	
atunci	 când	 interesele	 le‐o	 cer.	 În	 1465,	 cu	 ocazia	 eliberării	 în	
plin	 război	 a	bailului	Paolo	Barbadico,	 Senatul	 venețian	adresa	
mulțumiri	 marelui	 vizir	 Mahmud	 pașa	 pentru	 „cuvintele	
omenoase	și	pentru	faptele	sale	bune”	(le	humane	parole	et	bone	
opere	 sue).52	 Se	 pare	 că	 această	 atitudine	 era	 un	 prim	 pas	 al	
vizirului	în	încercarea	de	a	pune	capăt	conflictului	cu	Veneția.	În	
această	 optică,	 un	 gest	 de	 bunăvoință	 avea	 șanse	 să	 convingă	
mai	ușor	cercurile	politice	din	lagună	de	sinceritatea	intențiilor	
otomane.	

Captarea	bunăvoinței	prin	 cuvinte	 frumoase	și	daruri	era	 și	
calea	 pe	 care	 o	 recomanda,	 în	 relația	 cu	 Poarta,	 unul	 dintre	
ambasadorii	venețieni,	Giovanni	Dario.	Dario,	cel	care	reușise	să	
																																																																																																															
49	A.	Veress,	Documente,	II,	p.	53.	
50	Austro‐Turcica,	189,	p.	503.	
51	 A.	 Veress,	Documente,	 II,	 p.	 56	:	 „Va	 et	 di	 alli	 tuoi	 Polachi	 che	 la	 spada	 del	
Grande	 et	 Invitto	 Imperatore	 pende	 sopra	 di	 loro”.	 Marele	 vizir	 rostea	
amenințarea	în	contextul	în	care,	după	plecarea	lui	Henric	de	Valois	în	Franța,	se	
zvonea	că	 leșii	vor	să	aleagă	pe	Maximilian	de	Habsburg	sau	pe	 „Moscovit”	ca	
rege	al	Poloniei.	
52	MHH,	doc.	201,	p.	327.	
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ducă	 la	 bun	 sfârșit	 negocierile	 ce	 au	 pus	 capăt	 războiului	 din	
1463‐1479,	era	de	părere	că	vorba	blândă	putea	deschide	mult	
mai	ușor	calea	spre	o	bună	relație	cu	Imperiul	Otoman.	Cei	care	
ar	 fi	 propus	 o	 atitudine	 agresivă	 ar	 fi	 pus	 în	 pericol	 chiar	
interesele	vitale	ale	Serenissimei,	pentru	că	războiul	abia	încheiat	
arătase	 că	 turcii	 nu	 puteau	 fi	 înfrânți.53	 Tot	 vorbele	 pașnice	 și	
multe	 rugăminți	 au	 împiedicat	 vărsarea	 de	 sânge	 în	 1507,	 în	
războiul	 dintre	 Moldova	 și	 Țara	 Românească.	 Medierea	 lui	
Maxim	Brankovici,	în	disputa	dintre	Radu	cel	Mare	și	Bogdan	al	
III‐lea,	 a	 avut	 darul	 să	 împiedice	 războiul	 fratricid	 și	
restabilească	pacea	între	„creștini	și	rude”.54	Desigur,	s‐ar	putea	
obiecta	că	întregul	fragment	este	modelat	de	autorul	anonim	al	
letopisețului	 Moldovei,	 respectiv	 de	 episcopul	 Macarie.	 Chiar	
dacă	 episodul	 este	 povestit	 de	 cei	 doi	 cronicari	 potrivit	 unor	
clișee	 prin	 care	 „omul	 sfânt”	 desface	 întotdeauna	 lucrătura	
diavololului,	textul	este	construit	prin	apelul	 la	un	set	de	valori	
specific	 universului	 medieval.	 Împreună	 cu	 sfințenia	
personajului,	 vorbele	 blânde	 și	 rugămințile	 par	 să	 fi	 fost	
argumentele	decisive	care	au	făcut	ca,	în	ziua	respectivă,	armele	
să	se	odihnească.	Spre	sfârșitul	secolului,	un	alt	om	al	Bisericii,	
nunțiul	papal	în	Polonia,	Malaspina	di	San	Severo,	împărtășea	o	
părere	similară.	Referindu‐se	la	evenimentele	derulate	în	1595,	
Malaspina	 nu	 se	 sfia	 să‐l	 critice	 pe	 principele	 Transilvaniei,	
Sigismund	 Báthory,	 care	 avea	 intenții	 lăudabile,	 dar	 „foarte	
vehemente	 și	 îndrăznețe”	 (molto	 vehementi	 et	 risoluti),	 uitând	
astfel	 prea	 ușor	 că	 virtutea	 supremă	 a	 oricărui	 monarh	 era	
moderația	(la	moderatione).	Dacă	ar	fi	dat	dovadă	de	măsură	în	
vorbă	 și	 în	 faptă,	 Báthory	 ar	 fi	 obținut	 în	 Moldova	 rezultate	
foarte	bune	și	de	folos.55		

Acest	 poate	 prea	 lung	 excurs	 nu	 a	 dorit	 decât	 să	 ilustreze	
câteva	 forme	 în	 care	 s‐a	 putut	 manifesta,	 în	 veacurile	 XV‐XVI,	
puterea	 cuvintelor.	 De	 la	 informația	 care	 a	 circulat,	 până	 la	
dialogurile	 de	 zi	 cu	 zi	 ale	 capetelor	 încoronate,	 ambasadorilor,	
oamenilor	de	arme	sau	ai	Bisericii	ș.a.m.d.,	vorbele	au	putut	răni	
sau	tămădui,	au	putut	dezbina	sau	împăca,	au	putut	fi	date	uitării	
sau	fixate	spre	aducere	aminte.	Fără	cuvinte,	nu	am	ști	mai	nimic	

																																																																																																															
53	O.	Cristea,	Acest	domn,	p.	70.	
54	 Cronicile	 slavo‐române,	 p.	 23	 și	 91.	 Comentariul	 episodului	 la	 L.	 Pilat,		
O.	Cristea,	Le	moine,	p.	121‐140.	
55	A.	Veress,	Documente,	V,	doc.	2,	p.	5.	
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despre	oamenii	din	veacurile	de	demult.	Ele	ne	deschid	o	cale,	nu	
ferită	 de	 capcane,	 spre	 o	 înțelegere	 a	 faptelor	 și	 gesturilor	 de	
altădată.	Dacă	până	de	curând	episoade	de	genul	celor	mențio‐
nate	au	fost	privite	drept	anecdotice,	irelevante,	pete	de	culoare	
într‐o	 istorie	 politică	 exilată	 de	 „Școala	 Analelor”	 la	 periferia	
cercetării	istorice,	în	ultimele	decenii,	noua	istorie	politică,	care	
preia	 multe	 dintre	 sugestiile	 și	 câștigurile	 epistemologice	 din	
istoria	socială	și	din	cea	culturală,	le	valorifică	din	plin.56	Potrivit	
noii	perspective,	 gesturile,	 cuvintele,	 comunicarea	 sunt	aspecte	
fundamentale	din	viața	de	zi,	care	au	avut,	la	vremea	producerii	
lor,	o	 relevanță	ce	se	cuvine	analizată	și	explicată.	Este	ceea	ce	
încearcă	să	facă	prezenta	lucrare.			

Structura	 este	 una	 mai	 puțin	 obișnuită.	 Am	 dorit	 inițial	 să	
reunesc	 o	 parte	 dintre	 studiile	 publicate	 de‐a	 lungul	 anilor	 în	
reviste	sau	volume	colective.	Cum,	 însă,	de	 la	publicarea	unora	
dintre	studii	s‐au	scurs	un	număr	semnificativ	de	ani,	s‐a	impus	
rescrierea	unor	fragmente,	amplificarea	unor	argumentații,	folo‐
sirea	concluziilor	unor	cărți	și	studii	apărute	între	timp,	recitirea	
și	 reinterpretarea	 unor	 documente.	 Am	 optat,	 prin	 urmare,	
pentru	 o	 variantă	 hibridă	 –	 nici	 monografie,	 nici	 culegere	 de	
studii	 –,	 în	 care	 cercetări	 mai	 vechi	 au	 fost	 revizuite	 și	
dezvoltate.		

Prima	parte	este	 consacrată	știrii	 ca	 subiect	al	 istoriei.	Cum	
au	 deosebit	 înaintașii	 noștri	 între	 zvonuri	 și	 vești;	 ce	 fel	 de	
informații	au	circulat,	cum,	ce	efecte	au	provocat	sunt	câteva	din	
întrebările	 la	 care	 am	 căutat	 să	 răspund,	 pornind,	 în	 cele	 mai	
multe	cazuri,	de	 la	documente	 foarte	bine	cunoscute.	Secolul	al	
XV‐lea	 a	 constituit	 punctul	 de	 plecare	 nu	 numai	 pentru	 că,	 în	
raport	cu	veacurile	anterioare,	dispunem	de	un	mai	mare	volum	
de	 informație,	 dar	 și	 pentru	 că	 amenințarea	 otomană	 a	 fost	 o	
problemă	 importantă	a	 lumii	 creștine	 înainte	de	 și	 după	1453.	
Pornind	 de	 la	 definirea	 știrii	 ca	 „marfă	 de	 lux”	 (Fernand	
Braudel),	 am	 încercat	 să	 constat	 dacă,	 în	 afara	 valorii	 de	
moment,	 informația	nu	creează	un	anumit	tip	de	 legătură	 între	
cei	 implicați	 în	 schimbul	 epistolar.	 Urmărind	 corespondența	
Moldovei	și	Țării	Românești	cu	Brașovul,	respectiv	cu	Brașovul	
și	Sibiul	în	veacul	al	XV‐lea,	impresia	care	se	degajă	este	că	știrile	
consituie	 un	 barometru	 sensibil	 al	 raporturilor	 politice	 dintre	
																																																																																																															
56	 Catherine	 Fletcher,	 Jennifer	 Mara	 de	 Silva,	 Italian	 Ambasadorial	 Networks,	
	p.	505‐512.	
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centrele	 comerciale	 transilvănene	 și	 Țările	 Române.	 Concluzia	
pare	banală,	dar	o	analiză	mai	atentă	scoate	în	evidență	maniera	
extrem	de	diversă	în	care	domnii	celor	două	țări	s‐au	folosit	de	
știri.	Totodată,	strategiile	utilizate	pentru	a	convinge,	a	pune	 la	
încercare	sau	a	înșela	par	să	fi	variat	nu	numai	de	la	un	domn	la	
altul,	 dar	 chiar	 și	 de	 la	 o	 situație	 la	 alta.	Mai	mult,	 pe	măsura	
accentuării	dominației	otomane,	informația	a	devenit	un	aspect	
de	 neocolit	 al	 relațiilor	 cu	 Poarta,	 dar	 –	 în	 egală	 măsură	 –	 o	
pârghie	 de	 putere	 indispensabilă	 pentru	 cei	 aflați	 pe	 tron.	
Domnii	munteni	au	fost	nevoiți	să	dezvolte	o	rețea	de	culegere	a	
informațiilor	pentru	a‐și	dovedi	loialitatea.	Au	încercat,	astfel,	să	
afle	cele	ce	se	petreceau	în	afara	hotarelor	țării	nu	numai	pentru	
a	informa	Imperiul	Otoman,	dar	şi	pentru	a	fi	la	fel	de	informați	
despre	 intențiile	 puterii	 suzerane.	 Transmițând	 știri	 spre	
Istanbul,	domnii	munteni	sau	moldoveni	își	dovedeau	fidelitatea	
față	de	sultan;	în	egală	măsură,	prin	păstrarea	contactului	cu	ce	
se	întâmpla	în	capitala	imperiului,	stăpânii	celor	două	țări	erau	
la	curent	cu	 intrigile	 țesute	 la	Constantinopol	și	puteau	 încerca	
să	pareze	la	timp	amenințările.	

Segmentul	al	doilea	al	cărții	se	concentrează	asupra	„părților	
mecanismului”.	 Cine	 sunt	 oamenii	 implicați	 în	 obținerea,	 în	
circulația	și	în	utilizarea	informației,	care	sunt	traseele	prin	care	
veștile	 despre	 Imperiul	 Otoman	 ajung	 la	 destinație,	 care	 este	
prețul	acestora.	În	această	parte,	textul	suferă	o	drastică	schim‐
bare	 de	 decor	 în	 raport	 cu	 primele	 capitole.	 Motivele	 țin	 în	
primul	 rând	de	precaritatea	 informației	despre	Țările	Române.	
Urmele	din	 sursele	 interne	ne	 spun	prea	puțin,	 iar	 situațiile	 în	
care	există	ceva	mai	multe	detalii	pot	cu	greu	să	fie	generalizate.	
Știm	că	existau	iscoade,	dar	nu	şi	din	ce	categorii	erau	recrutate,	
ce	abilități	aveau,	cât	de	fidele	erau	stăpânilor,	cum	erau	recom‐
pensate,	cât	timp	acționau.	Nici	despre	celelalte	aspecte	(trasee,	
cheltuieli)	nu	dispunem	de	mai	multe	indicii.		

Personajul	 principal	 al	 acestei	 părți	 este	 Veneția,	 „capitala	
mondială”	 a	 știrilor	din	Europa	medievală	 și	modernă.	Felul	 în	
care	Republica	Sfântului	Marcu	a	reușit	să‐și	creeze	și	să	facă	să	
funcționeze	 o	 rețea	 de	 culegere	 și	 difuzare	 a	 știrilor	 ne	 poate	
ajuta	 să	 înțelegem	 mai	 bine	 problemele	 de	 care	 se	 loveau	
oamenii	 secolelor	 XV‐XVI	 în	 mânuirea	 informației.	 Opțiunea	
pentru	Veneția	 este,	 în	plus,	 justificată	de	 importanța	 jucată	 în	
difuzarea	unor	știri	despre	evenimente	petrecute	în	Moldova	și	
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Țara	Românească,	făcându‐se	în	acest	fel	legătura	între	prima	și	
a	treia	secțiune	a	cărții.			

Această	 ultimă	 parte	 este	 consacrată	 unor	 studii	 de	 caz.	
Fiecare	 are	 surse	 diferite,	 trăsături	 specifice,	 dar	 prezintă	
totodată	 elemente	 relevante	 pentru	 istoria	 știrilor	 în	 general.	
Primul	 exemplu	 dorește	 să	 ilustreze	 efectele	 pe	 care	
manipularea	 informației	 le	 poate	 provoca	 asupra	 receptorilor.	
Modul	 în	 care	 otomanii	 au	 modelat	 informațiile	 referitoare	 la	
campania	 regelui	 Ioan	 Albert	 în	 Moldova	 ne	 spune	 mai	 puțin	
despre	războiul	moldo‐polon	din	1497,	cât	despre	 imaginea	pe	
care	otomanii	încercau	să	o	proiecteze	în	Occident,	mai	cu	seamă	
la	 Veneția,	 despre	 puterea	 propriului	 lor	 imperiu.	 În	 mod	
paradoxal,	 turcii	 s‐au	 folosit	 în	 conturarea	 acestei	 imagini	 de	
elemente	 ale	 discursului	 polon,	 în	 primul	 rând	 de	 ideea	 de	
cruciadă	 lansată	de	 Ioan	Albert	 ca	 scop	 al	 expediției	 din	1497.	
Dar,	 în	 timp	 ce	 regele	 a	 utilizat	 proiectul	 de	 cruciadă	pentru	 a	
masca	intențiile	de	atacare	a	Moldovei,	otomanii	au	continuat	pe	
toată	 durata	 anului	 1497	 să	 transmită	 vești	 potrivit	 cărora	 se	
aflau	sub	o	amenințare	teribilă.	Scopul	unei	asemenea	manevre	
a	fost	tatonarea	intențiilor	Veneției	și	abaterea	atenției	acesteia	
de	 la	 pregătirile	 de	 război	 ale	 sultanului,	 conflict	 ce	 se	 va	
declanșa	în	1499.	

Al	doilea	caz	analizat	este	al	războiului	otomano‐safavid	din	
1514	 și	 al	 bătăliei	 de	 la	 Caldîran.	 Este	 o	 analiză	 în	 care	 planul	
duratei	scurte	(cel	al	știrilor)	se	întrepătrunde	cu	planul	duratei	
medii	 (cel	 al	 istoriografiei	 vremii).	 Exemplul	 ales	 este	 de	 două	
ori	interesant.	În	primul	rând,	pentru	că	taberele	aflate	în	coflict	
au	generat	mesaje	înșelătoare	despre	puterea	lor	militară.	Șahul	
persan	 Ismail,	 aflat	 în	 dificultate,	 a	 exagerat	 efectivele	 de	 care	
dispunea	 la	 momentul	 respectiv,	 în	 timp	 ce	 otomanii	 au	
procedat	 exact	 invers,	 amplificând	 problemele	 din	 propria	
tabără.	 Cele	 două	 perspective	 au	 fost	 preluate	 ca	 atare	 de	
observatorii	 occidentali,	 generând	 discursuri	 paralele	 care	 au	
creat	 nu	puține	 confuzii	 și	 îndoieli.	 În	 al	 doilea	 rând,	 exemplul	
merită	 atenție	 pentru	 că	 știrile	 par	 să	 fi	 avut	 un	 impact	 pe	
termen	 lung	 în	 formarea	 imaginii	 despre	 eveniment.	 Dacă	
punem	 în	 paralel	 veștile	 ce	 au	 circulat	 despre	 Caldîran	 cu	 o	
cronică	elaborată	patru	decenii	mai	 târziu	pentru	uzul	exclusiv	
al	 senatorilor	 venețieni,	 observăm	 variații	 nesemnificative.	
Autoritatea	veștilor	primite	de	 la	 reprezentanții	Serenissimei	 în	
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Levant	pare	să	fi	fost	atât	de	mare,	încât	autorul	luat	ca	exemplu	
–	Alvise	Borghi	–	pare	să	nu	fi	îndrăznit	să‐și	contrazică	sursele.	
În	 acest	mod,	deși	 lucrarea	a	 fost	 redactată	 la	patruzeci	de	ani	
după	bătălie	şi	cu	toate	că,	la	momentul	redactării,	autorul	avea	
posibilitatea	de	a	compara	cele	spuse	în	1514	cu	cele	petrecute	
ulterior,	 textul	 păstrează	 multe	 din	 ideile,	 erorile,	 îndoielile	 și	
certitudinile	care	au	circulat	 în	1514	în	lumea	mediteraneeană,	
în	timpul	războiului	otomano‐safavid.	

Cazul	 al	 treilea	 face	 notă	 discordantă.	 Nu	 este	 vorba	 de	
reflectarea	unei	bătălii,	a	declanșării	unei	răscoale	anti‐otomane	
sau	 de	 relatarea	 derulării	 unui	 război,	 ci	 de	 povestea	 unui	
eveniment	 excepțional.	 Turcirea	 unui	 domn	 al	 Moldovei,	 Iliaș	
Rareș,	a	lăsat	urme	în	corespondența	bailului	venețian	Bernardo	
Navagero,	martor	al	evenimentelor.	Unul	care,	în	ciuda	pregătirii	
diplomatice,	 a	 contactelor	 din	 capitala	 otomană	 și	 a	 acuității	
observației,	nu	pare	să	fi	înțeles	foarte	bine	cele	întâmplate.		

Ultimele	 două	 cazuri	 sunt	 consacrate	 primilor	 doi	 ani	 ai	
participării	Țării	Românești	la	„Războiul	cel	Lung”	(1593‐1606).	
Modul	 în	 care	 „vocea”	 lui	 Mihai	 Viteazul	 s‐a	 făcut	 auzită,	
elementele	de	discurs	pe	care	a	mizat	în	încercarea	de	a‐și	atinge	
scopurile,	felul	în	care	punctul	său	de	vedere	a	„concurat”	cu	cel	
al	 unor	 aliați	 sau	 adversari,	 imaginea	 creată	 în	 centrele	 de	
decizie	 ale	 coaliției	 anti‐otomane	 despre	 bătăliile	 de	 la	
Călugăreni,	Târgoviște	și	Giurgiu	sunt	câteva	dintre	problemele	
la	care	am	încercat	să	schițez	unele	răspunsuri.			

*	
Cartea	 de	 față	 datorează	 foarte	mult	 unor	 instituții	 și	 unor	

oameni.	 Programul	 de	 cercetări	 condus	 în	 Institutul	 de	 Istorie	
„Nicolae	Iorga”	de	Șerban	Papacostea	și,	mai	apoi,	din	2001,	de	
Ștefan	 Andreescu,	 a	 constituit	 un	 important	 laborator	 de	
formare.	 Același	 rol	 l‐a	 jucat	 Centrul	 de	 informare	 și	
documentare	 „Ștefan	 cel	 Mare”	 de	 pe	 lângă	Mănăstirea	 Putna,	
creat	 din	 inițiativa	 d‐lui	 Ștefan	 Sorin	 Gorovei	 și	 susținut	 prin	
eforturi,	 greu	 de	 prețuit	 în	 cuvinte,	 de	 părintele	 stareț	
Melchisedec	 și	 de	 întreaga	 obște	 a	 mănăstirii.	 La	 „Colocviile	
Putnei”,	 organizate	 an	de	 an	 începând	 cu	2004,	 au	 fost	 supuse	
atenției	 colegilor	de	breaslă	măcar	o	parte	din	 ideile	expuse	 în	
paginile	prezentei	cărți.	Totodată,	rolul	Veneției	nu	mi‐ar	fi	fost	
conturat	atât	de	bine	fără	sprijinul	acordat	de	Institutul	Român	
de	 Cultură	 și	 Științe	 Umaniste	 din	 Veneția	 și	 de	 directorii	
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acestuia,	Ioan	Bulei,	Ioan‐Aurel	Pop,	Rudolf	Dinu,	pe	durata	unor	
stagii	mai	lungi	sau	mai	scurte	în	cetatea	lagunelor.		

Se	 cuvine,	 de	 asemenea,	 să	 mulțumesc	 unor	 seniori	 ai	
istoriografiei	–	Șerban	Papacostea	și	Ștefan	Andreescu	–	pentru	
amabilitatea	cu	care	mi‐au	pus	la	dispoziție	texte,	aflate	în	curs	
de	publicare,	 care	 scot	 în	evidență	atenția	 cu	care	era	mânuite	
informația	 în	sec.	XV‐XVI	și	 importanța	acesteia	 în	 jocul	politic.	
În	egală	măsură,	 îmi	exprim	recunoștința	 față	de	o	multitudine	
de	 colegi	 care,	 de‐a	 lungul	 anilor,	 mi‐au	 acordat,	 direct	 sau	
indirect,	 sprijin	 în	 cercetările	 întreprinse,	 punându‐mi	 la	
dispoziție	 texte	mai	 greu	accesibile	 sau	 semnalându‐mi	cărți	 și	
studii	 pe	 teme	 de	 interes.	 Cum	 este	 imposibil	 să	 stabilesc	 o	
ierarhie,	mă	voi	mulțumi	să‐i	amintesc	în	ordine	alfabetică:	Ivan	
Biliarsky,	 Ileana	 Căzan,	 Virgil	 Ciocîltan,	 Florina	 Ciure,	 Marian	
Coman,	Gheorghe	Lazăr,	 Cristian	Luca,	 Ecaterina	Lung,	Bogdan	
Maleon,	 Șerban	 Marin,	 Mária	 Pakucs‐Willcocks,	 Ovidiu	 Olar,	
Radu	Păun,	Alexandru	Pânzar,	Liviu	Pilat,	Cosmin	Popa,	Maria‐
Magdalena	 Székely,	 Constanța	 Vintilă‐Ghițulescu,	 Petronel	
Zahariuc.	Acestei	 liste	trebuie	să	îi	adaug	în	chip	obligatoriu	pe	
Smiley,	Mephisto,	 Locusta	 &	 comp.,	 a	 căror	 activitate	 a	 ușurat	
multor	cercetători	 în	chip	considerabil	munca	de	documentare.	
În	sfârșit,	 îmi	revine	datoria	de	a	aminti	că	această	carte	a	 fost	
elaborată	în	cadrul	proiectului	CNCS	–	UEFISCDI,	IDEI,	PN‐II‐ID	
PCE–2011–3–0309:	Romanian	Principalities	as	Frontier	Societies	
and	the	Late	Crusades	(15th–16th	Centuries).	

	


