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Devenirea istoriografiei în Moldova 
A. Texte slavone: 

Cronica scrisă în slavonă la curtea lui Ştefan cel Mare (1457-1504)→ (originalul pierdut, s-au păstrat 

unele copii manuscrise, o traducere germană şi cîteva la mănăstirile din Moldova – Bistriţa şi Putna). Această 

cronică este continuată de Macarie (episcop de Roman, moare în 1558, scrie din porunca lui Petru Rareş 

(1527-1538; 1541-1546) – evenimente pînă în 1551; urmează Eftimie (egumen de Neamţ în 1553), scrie la 

porunca lui Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561; 1564-1568) → pînă la zidirea Mănăstirii Slatina (1553-1564); 

→ Azarie (călugăr?) scrie din porunca lui Petru Şchiopul (patru domnii: 1574-1577, prima; 1582-1591) → a 

scris cronica între 1574-1577, continuă cronica lui Macarie (de la 1550 pînă la 1574). 

 

B. Cronicile în româneşte 

 

I. Grigore Ureche (~1590-1647) → prima cronică în româneşte, redactată între 1642-1647 

[În 1592, Nestor Ureche se refugiază în Polonia, de teamă faţă de Aron-vodă care reprimise scaunul de la 

turci şi îi cere, de la C-tinopol, lui Nestor, locţiitor de domn, să aresteze cîţiva boieri; revine în 1595, odată cu 

înscăunarea lui Ieremia Movilă – 1595-1606]. 

Studii în Polonia (~1612-1617), în 1617 revine, împreună cu tatăl său din cel de-al doilea exil în Polonia; 

mare spătar
1
 (1631) → ia parte direct la istoria zbuciumată a perioadei (vezi cap.XIII din Letopiseţul lui 

Miron Costin, a doua domnie a lui Alexandru-vodă Iliaş (1620-1621; 1631-1633) → (1631, delegaţia boierilor 

Moldoveni la Ţarigrad (vornicul Vasile Lupu, postelnicul Ioan Costin, tatăl lui Miron C., şi spătarul Grigore 

Ureche) + răscoala împotriva lui Alexandru vodă Iliaş (1633), care încearcă să-i aresteze pe cîţiva boieri, 

printre care Vasile Lupu şi Grigore Ureche); în timpul lui Vasile Lupu (1634-1653) este mare vornic (vezi 

discuţiile despre căsătoria domniţei Maria cu principele lituanian Radziwill - 1645). 

Redactează cronica între anii 1642-1647; e posibil să îi fi împrumutat manuscrisul prietenului de divan 

Eustratie Logofătul (care a adăugat cîte ceva); acesta i-ar fi încredinţat manuscrisul lui Simion Dascălul (român 

ardelean din părţile Maramureşului, ajuns în Moldova, dar nu prea bine văzut de boierii Moldoveni), acesta a 

copiat şi a amplificat cronica lui Ureche (folosindu-se de alte izvoare decît acesta), apoi manuscrisul lui Ureche 

a dispărut. Cronica cuprinde istoria Moldovei din 1359 pînă la a doua domnie lui Aron vodă cel Cumplit (1591-

1592; 1592-1595). 

 

Letopisețul țărâi Moldovei, de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viiața domnilor carea 

scrie de la Dragoș vodă pănă la Aron vodă (1359-1594) 

 

Predoslovie 

„Mulți scriitorii au nevoit de au scris rândul și povéstea țărâlor, de au lăsat izvod pă urmă, și bune și 

réle, să rămâie feciorilor și nepoților, să le fie de învățătură, despre céle réle să să ferească și să să 

socotească, iar dupre céle bune să urméze și să să învéțe și să să îndireptéze. Și pentru acéia, unii de la alți 

chizmindu-și însemnând și pre scurtu scriind, adecă și răposatul Gligorie Uréche
2
 ce au fost vornic mare, cu 

multa nevoință cetind cărțile și izvoadele și ale noastre și cele striine, au aflat cap și începătura moșilor, de 

unde au izvorât în țară și s-au înmulțit și s-au lățit, ca să nu să înnéce a toate țările anii trecuți și să nu să știe 

ce s-au lucrat, să sa asémene fierălor și dobitoacelor celor mute și fără minte. 

 

 scopul didactic-moralizator al scrierii: „să rămâie feciorilor și nepoților, să le fie de învățătură, 

despre céle réle să să ferească și să să socotească, iar dupre céle bune să urméze și să să învéțe și să 

să îndireptéze”. 

                                                           
1
 Spătarul avea la început sarcina de a purta la festivități sabia și buzduganul domnitorului iar mai târziu avea comanda cavaleriei, 

devenind comandant suprem al armatei în lipsa domnului (Wikipedia). 
2
 Sintagma aceasta şi persoana a III-a a unor verbe se explică prin faptul că „acest pasaj a fost redat de Simion Dascălul în vorbire 

indirectă după textul azi pierdut al lui Ureche” (notă a editorului). 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sabie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buzdugan
https://ro.wikipedia.org/wiki/Domnitor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cavalerie
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 finalitate cultural-identitară: „ca să nu să înnéce a toate țările anii trecuți și să nu să știe ce s-au 

lucrat, să sa asémene fierălor și dobitoacelor celor mute și fără minte”. 

 

Domni care apar în Letopiseţul lui Gr. Ureche 

Alexandru cel Bun („Domniia lui Alexandru vodă cel Bătrîn şi Bun”) 

Ştefan cel Mare („Domniia lui Ştefan vodă, ce-i zic cel Bun, ficiorul lui Bogdan vodă şi de multe 

războaie minunate ce au făcut”) 

Bogdan vodă („De domnii lui Bogdan vodă cel Orbu şi Grozav, feciorul lui Ştefan vodă cel Bun”) 

Petru Rareş („De domniia lui Pătru vodă Rareş, ficiorul lui Ştefan vodă cel Bun”) 

Iliaş vodă („De domniia lui Iliiaş vodă, ficiorul lui Pătru vodă Rareş, carele mai apoi s-au turcit”) 

Ştefan vodă („De domniia lui Ştefan vodă, ficiorul lui Pătru vodă, fratele lui Iliiaşu vodă”) 

Alexandru Lăpuşneanu 

Ion vodă cel Cumplit (De domniia lui Ion vodă, ce-i zic Armeanul, carile mai apoi turcii l-au rupt cu 

doao cămile” 

Petru Şchiopul („… Cîndu au lăsat domniia şi scaunul de bună voie Pătru vodă Şchiopul şi s-au dus în 

Ţara Nemţască”) 

 

 

„Certările” → întreruperi ale firului narativ pentru o evaluare morală a unor evenimente/episoade/fapte 

relatate de către cronicar → scop didactic şi moralizator 

 

1. Nacazanie silnim, adică certarea celor puternici [după relatarea expediţiei lui Albert împotriva lui 

Ştefan cel Mare → victoria de la Codrii Cosminului: Războiul lui Ștefan vodă, când au bătut pre Albrehtu 

craiul leșescu la Codrul Cozminului, leat 7005 (1497)] 

„Dumnezeu cel direptu, cela ce ceartă nedireptatea și înalță direptatea, cu câtă certare pedepséște pre ceia 

ce calcă jurământul. Că acesta Olbrihtu nu spre păgâni, ci spre creștini vrea să facă războiul, nu da ajutoriu 

celuia ce nu avea odihnă de turci, ci vrea să slăbască pre cela ce să lupta cu vrăjmașii creștinilor, pre carile 

trebuia cu toții să-l ajutorească. Ci Dumnezeu la atâta lipsă și nevoie îl adusése pre cela ce mergea cu atâta 

hvală să stropșască țara și să o supuie, care întăi nici taina sa nu vrea să spuie nimăruia, ci scosése cuvântu că 

mérge să ia Chiliia și Cetatea Albă și încă adăogea de zicea că de ar ști haina sa dipre dânsul gândul lui, o ar 

arunca în foc. Apoi nici ai săi nu-l băga în samă, ci era în zavistiia celor de casă și de batjocura tuturora și în 

toate chipurile îl huliia, așa și cinstea din zi în zi micșorându-să, de inimă rea, puțin de n-au murit”. 

 

2. Învăţătură şi certare [după ce se relatează pedepsirea, de către Petru Rareş, întors în a doua domnie, a 

unor boieri vicleni, care, la rîndul lor, în uciseseră pe Ştefan vodă Lăcustă şi îl impuseseră la tron pe Alexandru 

vodă Cornea] 

„Iani socotéște cum plătéște Dumnezeu celora ce fac rău, aceștia fiindu lei sălbateci și lupi încruntați 

multe supărări au făcut lui Pătru vodă în domniia dintăi. Mai apoi stâmpărându-și mâniia inimilor sale asupra 

lui Ștefan vodă, neavându nici o vină, cu rea moarte l-au omorât, cum s-au poménit mai sus la domniia lui 

Ștefan vodă. lată dară după fapta lor cea rea, curândă vréme le trimisă Dumnezeu osândă asupră, de luară și ei 

plată cu sabiia, ca și Ștefan vodă. Și într-acéiași zi, Pătru vodă au pus pe Petre, ficiorul lui Vartic, hatman și 

pârcălabu de Suceava”. 

 
[Cându au omorât pre Ștefan vodă boierii țării, Găneștii cu Arbureștii, în târgu în Suceava 

Ștefan vodă domnind la Moldova, nu puțină grijă au avut, știindu pre vrăjmașul său, pre Pătru vodă viu, carile avusése mai di 

demult avuțiia sa scoasă la Ciceu și doamna cu coconii la Țara Ungurească, cum s-au pomenit mai sus. Mai apoi oblicind că și daca 

au mersu la împăratul, este la cinste mare, acéstea toate îi era ca o ghiață la inimă lui Ștefan vodă. Mai apoi în zilele acestui Ștefan 

vodă, fost-au foamete mare și în Țara Moldovei și la unguri, că au venit lăcuste multe, de au mâncat toată roada, pentru acéia l-au 

poreclit de i-au zis Lăcustă vodă.  

Mai apoi urându-l curtea toată, s-au vorovit o samă de boieri din curtea lui, anume: Găneștii și Arbureștii și la așternutul lui, 

unde odihniia, l-au omorât în cetatea Sucévii. Începătoriu și ațâțătoriu acestui lucru au fostu Mihul hatmanul și Trotușanul logofătul, 

de s-au vorovitu într-o sară, ca niște lupi gata spre vânat, ca să înéce oaia cea nezlobivă, adecă pre Ștefan vodă și dându învățătură 

slugilor sale, ca toți să să într-armeaze și dându-le și jurământu, ca să le fie cu direptate, s-au pornitu cu toți. Și într-un foișor, sus în 

cetate, unde odihniia la așternutul lui, au răsipit ușa și neștiind Ștefan vodă nimica de aceasta, s-au sculat, fiind numai cu cămeașa, 
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iară ei cu toții, ca niște lei sălbatici au năvălit asupră-i și multe rane făcându-i, l-au omorâtu și l-au scos afară. Aceasta plată au luat 

Ștefan vodă de la acei ce-i miluise. Mai apoi de la Dumnezeu curându, peste puțină vréme, le-au venit și lor osânda asupră, de au luat 

și ei plată pentru moartea lui Ștefan vodă. Acestu Ștefan vodă ce l-au poreclit Lăcustă vodă au domnit doi ani și trei luni.] → [Cându 

au pierit Mihul hatmanul și Trotușanul logofătul și Crasneș și Cozma → Pătru vodă, daca au sosit la Suceava și s-au așezat la 

scaunul său, acolo au aflatu în viclenie și pe Mihul hatmanul și pre Trotușanul logofătul și pre Crasneș și pre Cozma, de carii multă 

pedeapsă și nevoie avusese Pătru vodă în domniia dintăi, pre carii, cându au pribegitu Pătru Vodă din țară, i-au fostu închis în cetatea 

Romanului, avându prepus de viclenie, cum s-au și arătatu mai apoi adevărat că au fost vicleni. Și décii îndată au învățat de i-au 

prinsu și cu gréle munci i-au muncitu, mai apoi le-au tăiat și capetile.] 
 

3. Certare şi învăţătură [după ce se povesteşte cum boierii l-au ucis pe Ştefan vodă, fratele lui Iliiaş vodă 

şi fiul lui Petru Rareş] 

„Mulți vor să zică cum au fostu boierii și capetile ficléni, de au omorât pre cel mai mare, că pre cel mare 

Dumnezeu l-au lăsat și județul său cel cerescu pre pământu i-au datu, cum iubéște să vază judecătoriu blându în 

ceriu, așa să să arate blându și el pre pământu acelora ai săi și cum nu sufere Dumnezeu strâmbătatea, așa și el 

să nu facă altuia. Carele poate să fie om ca acela, să-și vază muierea sa silită și batjocurită și să sufere, carile nu 

va suspina văzându ficioara sa din sânul său, ce o au cruțat-o, să o ia și să-și râză de dânsa, carile mai apoi 

slujitoriu și boierinu va priimi să-i ia făméia spre pofta sa cea nestâmpărată și nu-i va gândi rău ? Ci vom putea 

da vină aceluia ce nu va putea suferi amarul inimii sale, că nu el, ce Dumnezeu îi semețéște pre unii ca aceia, 

umblători și cercetători de păcate ca acéla, ci nu ei de la sine, ci Dumnezeu i-au trimis sfârșenie, ca să nu să mai 

adaogă păcatul. Că cei buni vedem că s-au săvârșitu bine și lăudat, iară cei răi rău s-au săvârșitu. (După 

cuvântul prorocului la Psalom 33, zicându: «Moartea păcătoșilor este cumplită»)”. 

 
[De domniia lui Ștefan vodă, ficiorul lui Pătru vodă, fratele lui Iliiașu vodă, 7059 (1551) iunie 15 zile → După ce au 

părăsit Iliașu vodă și țara și légea, iară boierii și lăcuitorii țării să sfătuiră și puseră domnu pre Ștefan vodă, ficiorul lui Pătru vodă, în 

anii 7059 (1551) iunie 15, gândindu-să că de n-au simănatu lui Pătru vodă cel dintăi, doară va face datoriia și obicéiul părinților 

acesta. De care lucru și el s-au apucatu cu osârdie și spre toți blându și milostivu și nevoitor spre lucruri bune, biséricilor s-au arătat 

cu dumnezeire mare, ca să poată stinge numele cel rău al frăține-său. Și ca să nu să vază ceva că este răsărit de la pravoslavie, toți 

eriticii din țara sa vrea, au să-l întoarcă, să fie la o lége, au să iasă din țară. Pre arméni, pre unii din bună voie, cu făgăduințe 

umplându-i, pre alții cu sila i-au botezatu și i-au întorsu spre pravoslavie, mulți din țară au ieșitu la turci și la léși și printr-alte țări, 

vrându să-și ție légea sa. Cu aceasta vrându Ștefan vodă să astupe faptele frăține-său, de lucruri ce făciia, cu nevoință siliia. Iară ce 

cerea pravoslaviia și légea creștinească nu ținea, că mai apoi nu numai lăcomiia și asupreală făciia, ce și curvie nespusă era într-însul, 

nu răbda de muieri cu bărbați, nu era fecioarile nebatjocurite, nu jupânésile boierilor săi neasuprite. Mai apoi, de-i vrea fi a domni 

multu, nu vrea putea fi să nu urmeaze frăține-său. 

De moartea lui Ștefan vodă, ficiorul lui Pătru vodă, fratele lui Iliaș vodă, care au pierit la Țuțora, v leato 7060 (1552) 

septevrie → Petrecându acéste nevoi réle boierii și lăcuitorii țării dispre domnu său, Ștefan vodă, n-au mai putut suferi fărădelegile și 

răotățile lui, ce întăi s-au sfătuit cu taină ce vor face, ca să să poată curăți de dânsul. Și sfătuindu-să, aciiași aflară sfat ca să ajungă 

degrabu la boierii cei pribégi, carii era în Țara Leșască ieșiți de multe nevoi. Décii, daca au avut știre și răspunsu de la dânșii, cum ei 

vor veni fără zăbavă, noaptea cu toții s-au rădicat la podul de la Țuțora și au tăiatu ațile cortului asupra lui Ștefan vodă și cu multe 

rane pătrunzându-l, au muritu, după ce au domnit doi ani și patru luni.”] 

 

4. Învăţătură şi certare [după ce se povesteşte cum a fost învins Alexandru Lăpuşneanul de către Despot 

vodă, fiindcă „ţara pizmuind lui Alixandru vodă, n-au vrut să saie la oaste”] 

„Zic unii că și acolea să fie fostu războiul cu viclenie, că cela ce piierde, fiește cându nu va să afle vina 

sa, ci mută la altul, iară acéstea de la Dumnezeu suntu tocmite ca nimica să nu fie stătătoare pre lume, ci toate 

de răsipă și trecătoare: pre cei de jos îi suie și pre cei suiți îl pogoară, ca să fie de pildă și de învățătură noao, să 

cunoaștem că nu avem nimica pre lume, fără numai lucruri bune”. 

 

5. Nacazanie, adică învăţătură şi certare celor mari şi puternici [după episodul uciderii celor 47 de 

boieri] 

„Pre Moldova este acest obicéiu de pier făr' de număr, făr' de judecată, făr' de leac de vină, însăș păraște, 

însăși umple légea și de acesta noroc Moldova nu scapă, că mai mulți suntu de le este drag a vărsa sânge 

nevinovat. Apoi zicu și dau vina lăcuitorilor că suntu vicléni. Dară cui nu este urât a muri, cine n-ar pofti să 

viețuiască ? Place-le lor viața, alții încă nu o ar lepăda; crezu, mai bine pentru dragostea decât de frică să-i 

slujască. Iani, de s-ar învăța cei mari de pre niște muște fără minte, cumu-ș țin domniia, cum este albina, că 

toate-și apără cășcioara și hrana lor cu acile și cu veninul său. Iară domnul lor, ce să chiiamă matca, pre 

niminea nu vatămă, ci toate de învățătura ei ascultă. Mai bine ar fi pentru blândéțe să-l asculte și să-l iubască și 
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cu dragoste să-l slujască, decât de frică și de groază să i se pléce. Că cela ce-i este voia să să teamă atâta norod 

di un om, trebuiește și el să să teamă de toți, că tot vărsătoriul de sânge de frică face să-i ia spaima și să să 

teamă toți de dânsul, ci ar putea face cu blândéțe. Ci de acéstea destulu-i”. 

 
[Cându au omorât Alixandru vodă 47 de boieri → Alexandru vodă daca s-au curățit de toată grijă denafară și au adus pre 

doamna să Ruxanda și pre fii săi din Țara Muntenească, au vrut să să curățască și de vrăjmașii săi cei din casă, pre carii prepusése el 

că pentru vicleșugul lor au fost scos din domnie ș-au învățatu cu taină într-o zi lefecii săi, pe carii au avut streini, de i-au supus în 

curte cea domnească, în Iași. Și i-au chiematu pre obicéiul boierilor la curte, carii făr nici o grijă și de primejdie ca acéia negândindu-

să, daca au intrat în curte, slujitorii, după învățătură ce au avut, închis-au poarta și ca niște lupi într-o turmă făr' de nici un păstor, au 

intrat într-înșii, de-i snopiia și-i junghiia, nu numai boierii, ce și slujitorii. Nici alegea pre cei vinovați, ci unul ca altul îi puneau suptu 

sabie, cădea mulțime, dipre zăbréle săriia afară, de-și frângiia picioarile. Și au pierit atuncea 47 de boieri, fără altă curte, ce nu s-au 

băgat în samă. Și așa după atâta nedumnezeire, îi păriia că ș-au răscumpărat inima.] 

 

6. Învăţătură şi certare [după ce se relatează cum Alexandru Lăpuşneanul şi-a distrus cîteva cetăţi pentru 

a-i mulţumi pe turci] 

„De acesta lucru cunoaștem că nici un bine nu au făcut țărâi, că vasul cel fără de fund, măcară câtă apă ai 

turna într-însul, nu-l mai poți umpléa, așa și turcul, de ce dai mai mult, de acéia îți face mai multă nevoie, că el 

darul îl scrie obicină, mai apoi de n-ai vrea să-i dai, numai ce-ți caută ca să-i dai”. 

 
[Când au răsipit Alexandru vodă cetățile din Țara Moldovei → Alixandru vodă vrându să intre în voia turcilor, precum să 

făgăduisă înaintea împăratului că va răsipi toate citățile din Țara Moldovei, numai să-i dea domniia, văzându împăratul atâta 

amestecături ce să făcea în țară, gândi ca să slăbească țara din temelie, să nu să afle apărături și lăsă cuvântu că cine va răsipi cetățile 

din Țara Moldovei, aceluia va da domniia. Deci Alixandru vodă făcându pre cuvântul împăratului, umplându toate cetățile de lémne, 

le-au aprinsu de au arsu și s-au răsipit, numai Hotinul l-au lăsat, ca să-i fie apărătură dispre leași.] 

 

II. Miron Costin (1633-1691) 

A copilărit în Polonia pentru că acolo s-a refugiat tatăl său, hatmanul Costin, în 1633; a învăţat acolo la 

colegiul iezuit de la Bar; la vîrsta de 19-20 de ani (1652-1653) se întoarce în ţară → s-a căsătorit cu Ileana 

Movilă (de neam domnesc) → a dobîndit o zestre substanţială (ţinuturi, terenuri); a avut mai multe „funcţii”: 

sol (diplomat), translator, mare vornic
3
 (1669-1675), mare logofăt

4
 (1675-1683); în 1683 este exilat în 

Polonia; în 1685, C-tin Cantemir îl pune pe fratele lui Miron Costin, Velicico, să-l cheme în ţară. Miron Costin 

revine; fratele său, Velicico avea aspiraţii domneşti → probabil de asta a fost decapitat de C-tin Cantemir în 

1691 (şi pentru că simpatiza cu polonii, nădăjduind în ajutorul lor pentru eliberarea de sub turci, în timp ce C-

tin Cantemir se aliase în secret cu Habsburgii). 

 

 

 

Letopisețulŭ țărîi Moldovei de la Aaron-vodă încoace, de unde este părăsitŭ de Uréche vornicul de 

Ţara de giosŭ, scosŭ de Miron Costinŭ vornicul de Ţara de giosŭ în orașŭ în Iași, în anul de la zidirea 

lumiei 7183, iară de la nașterea mîntuitorului lumii, lui Iisus Hristos, 1675  
 

Prédoslovie adecă voroava cătră cititoriul 

Fost-au gîndul mieu, iubite cititoriule, să fac létopisețul țărîi noastre Moldovei din descălecatul ei cel 

dintăi, carele au fostŭ de Traian-împăratul și urdzisăm și începătura létopisețului. Ce sosiră asupra noastră 

cumplite acestea vrémi de acmu, de nu stăm de scrisori, ce de griji și suspinuri. Și la acestŭ fel de scrisoare 

gîndŭ slobod și fără valuri trebuiește. Iară noi prăvim cumplite vrémi și cumpănă mare pămîntului nostru și 

noaă. Deci priiméște, în ceasta dată, atîta din truda noastră, cît să nu să uite lucrurile și cursul țărîi, de unde au 

părăsit a scrie răpăosatul Uréche vornicul.  

Afla-vei de la Dragoș-vodă, din descălecatul țărîi cel al doilè, la létopisețul lui, pre rîndul său scrise 

domniile țărîi, pănă la Aron-vodă. Iară de la Aronŭ-vodă încoace începe acesta létopiseț, carea ți l-am scris noi, 

nu cum s-ari cădè, de-amănuntul toate. Că létopisețele céle streine lucrurile numai ce-s mai însămnate, cum 

                                                           
3
 Marele vornic era un mare dregător, conducătorul curţii domneşti + atribuţii judecătoreşti. 

4
 Marele logofăt era conducătorul cancelariei domnești; supraveghea redactarea actelor domnești, punea sigiliul domnesc pe aceste acte. 

Treptat a devenit primul dregător în sfatul domnesc. 



5 

sintŭ războaiele, schimbările, scriu a țărîlor megiiașe, iară céle ce să lucreadză în casa altuia de-amănuntul, 

adecă lucruri de casă, n-au scris. Și de locŭ létopiseță, de muldovanŭ scrisă, nu să află. Iară tot vei afla pre 

rîndu toate.  

Și priiméște această dată această puțină trudă a noastră, care amŭ făcut, să nu să treacă cumva cu uitarea 

de unde este părăsit, cu această făgăduință că și letopiseț întrég să aștepți de la noi de om avea dzile și nu va hi 

pus preavécinicul sfat puternicului Dumnedzău țărîi aceștiia țenchiŭ și soroc de sfîrșire.  

 

Capitolul VI – Ştefan vodă Tomşa (1612-) → (C-tin Movilă, cu maică-sa şi cu alţi boieri, printre care 

Nestor Ureche se retrag în Polonia, iar de acolo, ajutat de Ştefan Potoţki, cumnatul lui C-tin Movilă, adună 

oameni împotriva lui Ştefan vodă Tomşa → bătălia de la Cornul lui Sas, Ştefan învinge → mulţi boieri sînt 

ucişi) →  atmosfera de teroare (revolta boierilor zac. 13-18) → alungat de la tron în 1615 prin intervenţia 

polonilor. 

Capitolul XI A doua domnie al lui  Radu vodă cel Mare (1623-1626) → înţelepciune, dar şi lux 

pustiitor pentru ţară (cf. zac. 7), moare de podagră în 1626 → urmează Miron Barnovschi (cap. 12, zac. 4-5, 

reînvierea ţării) → renunţă la tron de bună voie (1629) şi se stabileşte în Polonia, de unde va reveni (1633) ca 

să moară la C-tinopol, dorind a doua domnie şi susţinut de mulţi boieri, dar clevetit de Vasile Lupu) → cap. 14, 

zac. 1-12. 

Cap. XIII – Încercarea boierilor (Costin Postelnicul, Ureche Spătariul, Lupul Vasilie Vornicul) de a 

împiedica numirea lui Alexandru Iliaş pentru a doua oară la tronul Moldovei (1631) → eşec → încercarea de 

răzbunare → revolta boierilor şi alungarea de la tron (masacrarea lui Batişte Veveli, zac. 21, folosită de 

Negruzzi). 

Cap. XVIII Domnia lui Gheorghe Ştefan (1653-1657) succesorul lui Vasile Lupu → de aici Miron 

Costin relatează ca participant la istoria Moldovei (cf. zac.5, cum l-a trimis Vasile Lupu la starostele de 

Cameniţă) 

Letopiseţul se încheie cu moartea lui Ştefăniţă Lupu (Cap. XXII→ zac. 26 boala şi moarte lui 

Ştefăniţă 1661) şi perspectiva urcării pe tron a lui Eustratie Dabija voievod (1661-1655). 

 

De neamul moldovénilor, din ce țară au ieșit strămoșii lor (1686-1691) 

 

Predoslovie, adecă cuvântare dintăi de descălecatul țărâi cel dintăi și a neamului moldovenescŭ 

„Începutul țărâlor acestora și neamului moldovenescŭ și muntenescŭ și câți sunt și în Țările Ungurești 

cu acest nume, români și până astăzi, de unde suntŭ și de ce seminție, de când și cum au dăscălecat, acéste părți 

de pământŭ, a scrie, multă vréme la cumpănă au stătut sufletul nostru. Să înceapă osteneala aceasta, după 

atâta véci de la discălecatul țărâlor cel dintăi de Traian împăratul Râmului, cu câteva sute de ani peste mie 

trecute, să sparie gândul. A lăsa iarăș nescris, cu mare ocară înfundat neamul acesta de o seamă de scriitori, 

ieste inimii durére. Biruit-au gândul să mă apucu de această trudă, să scoț lumii la védére felul neamului, 

din ce izvor și seminție suntŭ lăcuitorii țărâi noastre, Moldovei și Țărâi Muntenești și românii din Țările 

Ungurești, cum s-au pomenit mai sus, că toți un neam și o dată discălecați suntŭ, de unde suntŭ veniți strămoșii 

lorŭ pre acéste locuri, supt ce nume au fostŭ întăi la discălecatul lor și de cândŭ s-au osebit și au luat numele 

cest de acum, moldovan și muntean, în ce parte de lume ieste Moldova, hotarăle ei păn unde au fostŭ întâi, ce 

limbă țin și păn-acum, cine au lăcuit mai nainte de noi pe acestŭ pământŭ și supt ce nume, scot la știrea 

tuturorŭ, carii vorŭ vrea să știe neamul țărilor acestora. 

Dzice-va néștene: prea târziu ieste; după sutele de ani cum să vorŭ putea ști poveștile adevărate, de 

atâtea vacuri? Răspunzŭ: Lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită oglindă minții omenești, scrisoarea, dintru 

care, daca va nevoi omul, céle trecute cu multe vremi le va putea ști și oblici. 

(…) Îndemnatu-m-au mai multŭ lipsa de știința începutului aceștii țări, de descălicatul ei cel dintâi, 

toate alte țări știindŭ începuturile sale. Laud osârdiia răposatului Uréchie vornicul, carile au făcut de 

dragostea țărâi létopisețul său, însă acela de la Dragoș-vodă, de discălicatul cel al doilea al țărâi aceștiia din 

Maramoroșŭ scrie. Iară de discălicatul cel dintăi cu români, adecă cu râmléni, nimica nu pomenéște, numai 

ameliță la un loc, cum că au mai fostŭ țara o dată discălicată și s-au pustiit de tătari. Ori că n-au avut cărți, ori 

că i-au fostŭ destul a scrie de mai scurte vacuri, destul de dânsul și atâta, câtŭ poate să zică fiéștecine că numai 

lui de această țară i-au fostŭ milă, să nu rămâie întrŭ întunerecul neștiinței, că célelalte ce mai suntŭ scrise 
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adăosături de un Simeon Dascalul și al doilea, un Misail Călugărul, nu létopisețe, ce ocări suntŭ. (…) 

Dacă n-au fostŭ dară dintăi scrisoare în țară și nici streinii n-au știut și nimica n-au scris, de unde suntŭ acéste 

basne, cum ca să fie fostŭ moșii țărâi aceștiia din temnițile Râmului, dați întru ajutoriul lui Laslău craiul 

unguresc? (…) Eu, iubite cetitoriule, nicăirea n-am aflatŭ nici un istoric, nici latin, nici leah, nici ungur, și 

viiața mea, Dumnezeu știe, cu ce dragoste pururea la istorii, iată și pănă la această vârstă, acum și slăbită. De 

acéste basne să dea seama ei și de această ocară. Nici ieste șagă a scrie ocară vécinică unui neam, că 

scrisoarea ieste un lucru vécinicŭ. Cândŭ ocărăsc într-o zi pre cineva, ieste greu a răbda, dară în véci? Eu voi 

da seama de ale méle, câte scriu. 

(…) Putérnicul Dumnezeu, cinstite, iubite cetitoriule, să-ți dăruiască după acéste cumplite vremi 

anilor noștri, cânduva și mai slobode veacuri, întru care, pe lângă alte trebi, să aibi vréme și cu cetitul cărților 

a face iscusită zăbavă, că nu ieste alta și mai frumoasă și mai de folos în toată viiața omului zăbavă 

decâtŭ cetitul cărților. Cu cetitul cărților cunoaștem pe ziditoriul nostru, Dumnezeu, cu cetitul laudă îi facem 

pentru toate ale lui cătră noi bunătăți, cu cetitul pentru greșalele noastre milostiv îl aflăm. Din Scriptură 

înțelégem minunate și vécinice fapte puterii lui, facem fericită viiața, agonisim nemuritoriŭ nume. Sângur 

Mântuitorul nostru, domnul și Dumnezeu Hristos, ne învață, zicândŭ:  «Cercați scripturile». Scriptura departe 

lucruri de ochii noștri ne învață, cu acéle trecute vrémi să pricépem céle viitoare. Citéște cu sănătate această a 

noastră cu dragoste osteneală”. 

De toate fericii și daruri de la Dumnezeu voitoriŭ  

Miron Costin, care am fost logofăt mare în Moldova 

 

III. Ion Neculce (1672-1745) 

1686 – la întoarcerea polonilor după despresurarea Vienei, podgheazuri de poloni pradă Moldova → tatăl 

ucis de poloni; conacul familiei ars → pribegie în Muntenia → revenire 1690 (în timpul lui C-tin Cantemir, 

1683-1695, urmat de C-tin Duca (1693-1695; 1700-1703 – ginerele lui C-tin Brîncoveanu (1688-1714). 

1705 – mare spătar (Antioh Cantemir 1695-1700; 1705-1707); 1710-1711 – mare hatman
5
 (Dimitrie 

Cantemir 1710-1711) → pribegie în Rusia (Harcov) → revine în Polonia (la graniţa cu Moldova în 1713, află 

că Lupu vornicul îl acuzase în Divan că fusese vinovat de alianţa lui Dimitrie Cantemir cu ruşii → Divanul îl 

consideră vinovat de trădare (viclenie) → averea confiscată; Neculce îl roagă pe domn (Nicolae Mavrocordat 

1711-1716) să intervină pentru el la Poartă; din cauza uneltirilor lui Lupu vornicul nu reuşeşte să dobîndească 

firman de iertare decît în 1719, sprijinit de Mihai Racoviţă (1703-1705; 1716-1726) → 1720 proces cu văduva 

vornicului Lupu şi cu fiul său → I. Neculce repus în drepturi → mare vornic (1731-1733, în timpul lui Grigore 

Ghica II, 1729-1733; 1735-1741; după el urmează C-tin Mavrocordat (1733-1735; 1741-1743) şi Ioan 

Mavrocordat (1743-1747). 

Letopiseţul… redactat după 1733 pînă spre 1744, cuprinde perioada 1661 (Dabija vodă) – 1743 (a doua 

domnie a lui C-tin Mavrocordat; de la Gheorghe Duca (Duca vodă cel bătrîn) (1666; 1668-1671, 1678-1683) 

scrie „singur, dintru a mea ştiinţă”. 

 

Subiecte din sesiunile anterioare: 

 

Strategii de moralizare la cronicarii moldoveni 

Timpul trăirii, timpul mărturisirii la cronicarii moldoveni. Povestirea istoriei între evocare, 

memorialistică şi autobiografie 

 Idei comune între Letopiseţ şi Viiaţa lumii, pornind de la epilogul poemului („Născîndu-ne, murim…/ … 

te măreşte”) 

Miron Costin, moralist 

Elemente de reflexivitate la unul dintre cronicarii moldoveni 

 

                                                           
5
 Hatmanul era un mare dregător însărcinat de domn cu comanda întregii oştiri (Wikipedia). 
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Eugen Negrici, Naraţiunile în cronicile lui Gr. Ureche şi Miron Costin, Editura Minerva, Bucureşti, 1972 

 

„A vorbi de naraţiunea lui Ureche înseamnă a vorbi de naraţiunea pură. Limpezimea intuiţiei, siguranţa în 

reprezentarea lucrurilor, nervul şi vigoarea relatării trimit gîndul la proza latină. Prin această cronică, literatura 

istorică românească  dobîndeşte, de la început, evidenţa şi desfăşurarea firească. 

Totul se mişcă, se desenează rapid; naraţiunea, fără vreo intenţie literară, înaintează repede, naturală, într-

o indiferenţă netulburată pînă la a fi colţuroasă. S-ar putea spune că există mai multă acţiune decît povestire. 

(…) Totul se transformă în acţiune politică şi se desfăşoară fără oprire, fără comentariu, pînă la deznodămîntul 

fatal unei guvernări, apoi povestirea o ia de la capăt, în acelaşi fel, pînă la o nouă prăbuşire, la o nouă 

ascensiune.  

Nu găsim nici un cuvînt de prisos. → „Sobrietatea naraţiunii”, „simplicitatea expunerii” (p. 11) 

 

 

Eugen Negrici, Naraţiunile în cronicile lui Gr. Ureche şi Miron Costin, Editura Minerva, Bucureşti, 1972 

„Primul paragraf al primului capitol din cronica lui Costin deschide brusc o altă lume a slovelor. Trebuie 

să spunem, de la început, că autorul nu face deloc impresia savantului istovit de demonstraţii, povestind 

stîngaci şi fără apetit întîmplările istoriei. Dar un cărturar atent la ţinută, cultivîndu-şi scrisul, este, în mod cert, 

acest cronicar. Cele dintîi fraze semnalează pe scriitor şi primele cuvinte ce îţi vin în minte sînt: compuziţie, 

sistematizare, artă. 

Sîntem foarte departe de redactarea glacială, rezumativă, a cronicii lui Ureche. Peste tot, în zona ajunsă 

de experienţă, dar şi în cea necunoscută direct, Costin ţine strîns firele povestirii, lasă să se vadă că există, că 

judecă, că alege. Şi nu e o prezenţă incidentală, sau vag insinuantă, cum se întîmplă cîteodată cu Ureche, ci una 

tiranică, cel mai adesea orgolioasă, zidindu-şi în fiecare episod narat propriul portret. Stilul narativ este 

personal în diverse chipuri şi grade, de la opinia marcată ferm («eu să le dau acestu nume nu pociu, că ei crai 

nu sintu, ce direpţi domni sau cnédzi»), la antipatia violentă, răzbunătoare («O, să nu-l ierte Dumnedzău hin ca 

acela»), la afecţiunea discretă, înfiorată («l-au înţăpatu pre Bucioc, săracul, acela carile pururea sfătuie pre 

Gaşpar-vodă spre bine»). 

Participă, cum se observă, la tot pasul, scriitorul în rol de comentator şi, astfel, valul subiectivităţii poate 

să urce treapta de sus a patetismului («O! Moldova, di ar hi domnii tăi, carii stăpînesc în tine, toţi înţelepţi, încă 

n-ai peri aşè lesne»)”. (p. 151-152) → „conduita narativă subiectivă”, „stilul participativ” 

 

Elvira Sorohan, Introducere în istoria literaturii române, ediţia a II-a, Editura Universităţii „Alexandru 

Ioan Cuza”, Iaşi, 1998 

„Încît, conceput în spiritul retoricii, spre a crea convingeri morale, Letopiseţul este o carte scrisă în stilul 

înţelepciunii, o împletire, cu sens, de contingent şi universal, un exerciţiu de subtilizare a povestirii istorice, 

preliminar redimensionării în ficţiune, exerciţiu pe care lectura îl descoperă şi îl consideră ca element 

constitutiv al poeticii textului vechi. Din atitudinea reflexivă, ca vocaţie, vine contribuţia lui Costin la ceea ce 

am numit a fi matricea stilistică a seriei narative cronicăreşti. Cu Miron Costin începe, în istoria naraţiunii 

româneşti, cariera stilului livresc meditativ, mînuit într-o formă natural adecvată structurii mentale a naratorului 

de istorie” (p. 214). 

 

 

Elvira Sorohan, „Postfaţă” la Ion Neculce, Letopiseţul Tării Moldovei, Editura Junimea, Iaşi, 1997, p. 

507; p. 515 

„Neculce e foarte atras să povestească întîmplări de aspect dramatic. Le regizează bine momentele 

constitutive, urmînd, într-un fel natural, legile loviturii de teatru. Sînt prea multe episoadele ce şi-ar revendica 

etichetarea călinesciană de «drame în miniatură»” 

„În comparaţie cu Grigore Ureche, Ioan Neculce, amatorul de anecdotic şi senzaţional, realizează în mod 

spontan o mai mare distanţă între persoana reală şi umbra ei din textul scris. Memorialistul, cu imaginaţia lui 

vizuală foarte activă, străin de modelele livreşti, adaugă noi elemente, altele decît cele din tiparele anterioare, 

pentru reconstituirea viguroasă a figurilor istorice: mimica şi gesturile caracteristice, amănuntele vestimentare 

şi de viaţă intimă, temperament, replici etc.”  
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