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Abstract. Giovanni Botero’s geographical opus, I relazioni universali, was
an encyclopaedic text compiled to afford cardinal Borromeo a description
of the spread around the world of the Christian religion at the time and the
ratio of Christian to Pagan territories. Interestingly, this highly detailed
17th-century document contains information taken from mediaeval cosmo-
graphies relating to the Land of Prester John. This paper intends to
present a study of the presence of Botero’s geographical work in Mediae-
val Romanian culture, having been impressed by the fact that in Le rela-
zioni we find the first ever description of the Romanian Principalities,
inserted into the description of the states of Europe which comprises the
first chapter of the work.
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Studiu introductiv1. Giovanni Botero

Personalitate marcantã a Renaºterii italiene, Giovanni Botero, filosof, prelat,
diplomat ºi om de litere, se naºte la Bene Vagienna în Italia, dupã anumite opinii
în 1533, conform altora, în 15442, iar Gioda, celebrul cercetãtor al operei lui
Botero, propune anul 1540. Controversele legate de data naºterii sale au fost am-
plificate ºi de însemnãrile de pe cele douã portrete ale lui: unul din 16033 (care
l-ar reprezenta la vârsta de 63 de ani, cum este ºi scris sub portret) ºi altul din
1607 (la vârsta de 74 de ani). Conform însemnãrii portretului din 1603, reprodus
de Gioda pe coperta volumelor I-III din 1894 dedicate lui Botero, acesta s-ar fi
nãscut deci în 1540. G. Assandria4 demonstreazã cã, deºi autentic, tabloul cu în-
————————

1 Acest studiu a fost realizat cu sprijinul material ºi moral oferit de: Svenska Institutet (Stockholm) ºi
Fondurile pentru cercetare oferite de Guvernul Italiei. Adresãm tuturor cãlduroase mulþumiri.

2 Carlo Curcio, Letteratura italiana, Milano, Marzorati, 1961, vol. II, p. 1383-1399. Traducerile în limba
românã a cãror sursã nu o semnalãm în text ne aparþin.

3 Gioda oferã o reproducere a acestui portret pe foaia de titlu a volumului I din opera: Carlo Gioda, La
vita e le opere di Giovanni Botero, con la quinta parte delle Relazioni universali e altri documenti inediti,
Milano, 1894. Acest portret apare ºi ca ilustraþie la articolul dedicat scriitorului din Enciclopedia italiana,
Roma, Treccani,1949, p. 567-569.

4 Giuseppe Assandria, Giovanni Botero. Note biografiche e bibliografiche, ediþie postumã coordonatã de
Gino Borghezio, Bene Vagienna, 1928, p. 5-8.
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semnarea 1603 nu poate fi o datare corectã, deoarece Botero este numit abbate,
titlu de care nu se bucura în anul 1603.
Scrierile lui Botero sunt influenþate de patronii pe care i-a avut de-a lungul

vieþii sale. Astfel, Gioda distinge urmãtoarele perioade mari:
— 1540-1576—Tinereþea, marcatã de relaþiile speciale de care se bucura, cu

reprezentanþi ai Casei de Savoia, în particular cu Emanuele Filiberto.
— 1576-1584— Botero se aflã în principal la Milano, în vecinãtatea cardina-

lului San Carlo Borromeo.
— 1584-1586 — Botero este trimis în Franþa la solicitarea Curþii de Savoia.

Relaþia cu Federico Borromeo.
— 1586-1599— Botero este la Roma.
— 1599-1603— Botero revine la Torino, la curtea lui Carol Emanuel I.
— 1603-1607— Botero în Spania, pentru ca în 1607 sã se întoarcã în Italia,

la Torino, unde îºi petrece ultimul an din viaþã.
Se cunosc puþine date despre prima perioadã a vieþii lui Botero. Abia dupã

vârsta de patruzeci de ani intrã în atmosfera culturalã a vremii sale, numele sãu
fiind rostit din ce în ce mai des în relaþie cu Carlo Borromeo ºi, dupã moartea
acestuia, cu numele nepotului sãu — Federico Borromeo.
La 15 ani (1559), probabil la recomandarea unchiului sãu iezuit, care preda

gramatica la Palermo, Botero se înscrie la ºcoala ordinului „Compagnia di Gesù“
din Sicilia. Datoritã rigorii cu care aceste ºcoli þineau evidenþa elevilor, cunoaº-
tem astãzi câteva lucruri despre prima perioadã de viaþã a lui G. Botero. Con-
form acestora, Botero s-ar fi nãscut în 1543, sau 1544.
Tot registrele iezuite ne spun cã în 1560 Botero este chemat la Roma pentru

o perioadã de probã.
Un fapt important de menþionat ar fi iniþiativa lui Carlo Borromeo — arhi-

episcopul de Milano (în 1564) — de a crea în fiecare diocezã un seminar pentru
educarea viitorilor preoþi. Primii profesori în aceste centre educaþionale au fost
tocmai cei mai strãluciþi absolvenþi ai colegiilor iezuite, printre care se numãrã
ºi tânãrul Botero.
În 1566, la doar 22 de ani, este deja profesor de filosofie la Colegiul din

Billom, de lângã Clermont, în Franþa, iar în 1568 preda retorica la Paris, unde-ºi
completeazã studiile de teologie. În 1582 este laureat în teologie al Universitãþii
din Pavia.
În 1573, ordinul iezuit („Compagna di Gesù“) îl menþioneazã pe Botero în re-

gistrele sale asupra provinciilor lombarde, ca profesor de litere ºi filosofie în
Franþa ºi Italia, elogiind ºi calitãþile sale remarcabile de poet ºi predicator.
În acest an „Botero publicã la Varºovia un amplu poem, de 370 versuri, un

adevãrat elogiu adus lui Henric de Valois, înscãunat rege al Poloniei, pentru cã
a luptat neostenit împotriva protestanþilor“5. Legãturile sale cu Polonia vor con-
tinua apoi prin amiciþia cu Andrei Bathory, iar sentimentele filopolone transpar
ºi din rândurile geografiei pe care o va alcãtui. Polonia se bucurã de o descriere
lipsitã de elemente critice negative.
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5 Ibidem, p. 10.



În 1576, la solicitarea cardinalului Carlo Borromeo, Botero devine secretarul
acestuia ºi, din acest moment, datele referitoare la activitatea ºi viaþa sa se am-
plificã, dupã cum relateazã C. Gioda6.
Tot Gioda afirmã cã „dacã în prima parte a vieþii sale desfãºuratã la Torino a

putut vedea cum se structureazã un stat“, referindu-se la prezenþa sa de la Curtea
Savoia7, „cei opt ani pe care îi va petrece la Milano îi vor arãta cum se structu-
reazã o Bisericã ºi reformele din cadrul acesteia“.8 Distanþa dintre Borromeo ºi
Casa Savoia nu era deloc mare, deoarece o amiciþie profundã a legat mereu pe
cardinalul Borromeo de membrii Casei Savoia9, o amiciþie care nu se rezuma
doar la planul personal al relaþiilor, ci se reflecta la nivelul larg al vieþii sociale,
în îmbinarea optimã dintre preceptele religioase ºi principiile politice.
Relaþia cu Carlo Borromeo îi permite lui Botero sã asiste din interior la toate

discuþiile Conciliului de la Trento10 ºi sã participe activ la aplicarea concluziilor
acestuia. Iezuiþii erau chemaþi sã participe activ, prin activitãþi educative desfã-
ºurate în ºcoli, la instruirea viitorilor preoþi. Astfel ne explicãm viitoarea activi-
tate de profesor desfãºuratã ºi de Botero în Italia ºi Franþa.
G. Assandria susþine însã cã momentul crucial în existenþa lui Botero ºi cel

care îl apropie de Borromeo este marcat de anul 1572. Botero îl însoþeºte pe
Carlo Borromeo11 la Roma, pentru conclavul în urma cãruia a fost ales Papa Gri-
gore al XIII-lea (1572-1585), dupã cum rezultã dintr-o epistolã din 14.02.1592,
publicatã de Emilio Motta12.
Ducele de Savoia, Carlo Emanuele I, îl trimite în anul 1583 într-o misiune se-

cretã în Franþa. Botero concepe ºi publicã în aceastã perioadã Delle cause della
grandezza delle città, Della raggion di stato ºi Le relazioni universali.
Privind aceastã sinteticã prezentare cronologicã, asupra cãreia vom reveni,

observãm în primul rând cã în afarã de cãlãtoriile în Franþa ºi Spania, legate nu
atât de propriile dorinþe, ci de traseele politice ale protectorilor sãi, Botero nu a
vãzut cu ochii sãi toate teritoriile despre care scrie în Le relazioni. Opera sa geo-
graficã este o operã bazatã pe sintetizarea informaþiilor existente în epocã ºi mai
puþin pe observaþii proprii rezultate din cãlãtorii.
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6 Carlo Gioda, op. cit.
7 Pentru istoricul acestei familii (a cãrei prezenþã în istorie este semnalatã din 515), precum ºi pentru rela-

þiile ei cu Franþa, vezi: Guido Castelnuovo, „Nati per regnare“, în Arheo, nr. 9, p. 91-111, Milano, DeAgostini,
1999.

8 Carlo Gioda, op. cit., vol. I, p. 39.
9 Pentru documentele care atestã aceastã amiciþie a se vedea: ibidem, p. 80.
10 Conciliul se desfãºoarã între 13.12.1545 ºi 3.12.1563, lucrãrile lui fiind legate în principal de operele

ºi activitãþile teologilor dominicani, augustinieni, franciscani ºi iezuiþi. Vezi: Francesco Chiovaro, Gérard
Bessiere, Urbi et Orbi, deux milles ans de papautè, Paris, Gallimard, 1995, p. 75.

11 Pentru activitatea lui Carlo Borromeo ºi în mod special iniþiativele legate de Conciliul din Trento, vezi:
John M. Headly, John B. Tomaro (editors), San Carlo Borromeo: Catholic Reform and Ecclesiastical Politics
in the Second Half of the Sixteenth Century, Washington, D. C., and London, Folger Shakespeare Library,
1988. Pentru implicaþiile deciziilor conciliare asupra iconografiei vezi: Armand Guidetti, San Carlo Borromeo,
la vita nell’iconografia e nei documenti, Milano, Rusconi, 1984.

A se vedea ºi corespondenþa lui Carlo Borromeo: Lettere del glorioso arcivescovo di Milano San Carlo
Borromeo, Veneþia, MDCCLXII ºi Aggiunta di una nuova raccolta di lettere del glorioso arcivescovo di Mi-
lano San Carlo Borromeo, Veneþia MDCCLXII. Am consultat acest fond de epistole ºi nici una nu este
adresatã lui Botero.

12 Giuseppe Assandria., op. cit., p. 9. G. Assandria se ocupã de mare parte din fondul de scrisori referi-
toare la Giovanni Botero, care se aflã în patrimoniul Ambrosianei (Milano) ºi în Arhivele Vaticane.



Probabil se întoarce în Italia în cursul anului 1583, deoarece documentele
vremii ne atestã faptul cã Botero îl cunoaºte în acest an peAndrei Bathory la Mi-
lano. Tânãrul prelat transilvãnean, pe atunci în vârstã de 17 ani, venise în Italia
la Papa Grigore XIII, ca ambasador al unchiului sãu, ªtefan Bathory13, regele
Poloniei.
Botero îi dedicã lui Andrei Bathory, însoþitã de o scrisoare, una dintre cele

mai importante scrieri ale sale din perioada de tinereþe14 — Del dispregio del
mondo, la 20 mai 158415, adicã cu puþin timp înainte ca Andrei Bathory sã îm-
brace haina de cardinal (4 iulie 1584).
Dupã cãlãtoria în Franþa, Botero devine apropiatul tânãrului Federico Borro-

meo, pe care îl însoþeºte la Roma. Având de acum înainte reºedinþa la Roma, în
urmãtorii 14 ani, Botero va cãlãtori în diverse pãrþi ale Europei, cum am menþio-
nat anterior, având ocazia sã culeagã informaþii ºi sã verifice diverse surse scri-
se16 ºi orale ale viitoarei geografii, pe care o va compune sintetizând cunoºtinþele
existente despre spaþiile geografice cunoscute pânã la finele secolului XVI.
La 3 noiembrie 1584, cardinalul Carlo Borromeo a murit ºi Botero, îndurerat,

compune o scrisoare cãtre Andrei Bathory17 pentru a relata tragicul eveniment.
Rândurile lui Botero se alcãtuiesc într-un adevãrat omagiu adus aceluia care i-a
ocrotit existenþa18. Schema acestei scrisori va fi reluatã cu amplificãri, în Dis-
corso sopra i compimenti fatti dal cardinale Borromeo nell’ultimo atto della vita
sua, tipãritã la 12 noiembrie 158419, de acelaºi tipograf din Milano, Ponzio, care
tipãrise ºi scrisoarea cãtre A. Bathory.
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13 Trebuie menþionat aici rolul deosebit de important pe care l-a avut acest rege în încurajarea activitãþii

iezuiþilor din Transilvania ºi Polonia, iar din 1588 ºi de pe teritoriul Moldovei (unde iezuiþii ºi ºcolile lor au
fost autorizate de Petru ªchiopul). Activitãþile de sprijinire a iezuiþilor vor continua ºi dupã anul 1589, prin
iniþiativele noului rege al Poloniei, Sigismund III Wasa, ºi în Moldova prin eforturile susþinute ale lui Petru
ªchiopu. „Activitatea iezuiþilor ºi ofensiva Contrareformei înseamnã angajarea mai largã a papalitãþii în pro-
blemele politice din centrul ºi din rãsãritul Europei, angajare ale cãrei consecinþe se vor resimþi în ultimul
deceniu al secolului prin crearea Ligii creºtine“. Vezi: ªtefan Stefãnescu, Camil Mureºanu (coord.), Istoria ro-
mânilor, vol. IV, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 2001, p. 51.

14 Ipostaza de poet a lui Botero este cunoscutã în Polonia. Menþionãm cã în anul 1573, Botero dedicã un
volum de versuri omagiale lui Henric de Valois, duce de Anjou, care devenise noul rege al Poloniei. Botero
trimite în Polonia aceste versuri compuse în latinã, de la Padova, unde fusese trimis sã predea retorica ºi sã stu-
dieze teologia, prin bunul sãu prieten, preotul Pietro Kostka. Considerate demne de a fi tipãrite, ele sunt pu-
blicate într-o ediþie restrânsã, fãrã retipãriri ulterioare, având astãzi o deosebitã valoare documentarã. L. Firpo
publicã foaia de titlu, vezi: Luigi Firpo, Gli scritti giovanili di Giovanni Botero, Florenza, Edizioni Sansoni,
1955, p. 12-13.

15 Versurile sunt publicate la Milano în 1584. Pentru scurtã descriere ºi foaia de titlu vezi: Luigi Firpo,
op. cit., p. 32-33.

16 Pentru aceste surse ºi pentru bibliografia problemei vezi: Giuseppe Assandria, Giovanni Botero. Note
biografiche e bibliografiche, ediþie postumã coordonatã de Gino Borghezio în „Bollettino storico bibliografico
subalpino“, XXVIII, Torino, 1926, p. 407-442 ºi XXX, 1928, p. 307-351; Pietro Orsi, Saggio biografico e bi-
bliografico su Giovanni Botero, Mondavi, 1882.

17Andrei Bathory, ajuns principe al Transilvaniei (29 martie 1599), va avea o moarte tragicã: dupã înfrân-
gerea de la ªelimbãr, pleacã pribeag prin munþi, fiind ucis miºeleºte de un secui. Mihai Viteazul îl înmor-
mânteazã cu toate onorurile pe cardinal, pedepsind cu pedeapsa capitalã pe ucigaºul lui (Istoria Þãrii Româ-
neºti 1290-1690. Letopiseþul cantacuzinesc, ediþie Constant Grecescu, Dan Simonescu, Bucureºti, Editura
Academiei, 1960, p. 72; 75; C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria românilor, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1976, vol. II, p. 342-348).

18 Luigi Firpo, op. cit., p. 41 ºi urm. (prezintã ºi variantele latine ale scrisorii).
19 Ibidem, p. 66 ºi urm.



Moartea cardinalului îl apropie pe Botero de Federico Borromeo, nepotul
acestuia, dupã cum reflectã epistolele din acea perioadã20.
Între anii 1586 ºi 1599, rãmas în mare parte la Roma, Botero publicã Delle

cause della grandezza della città (1588), Della ragion di stato (1589) ºi com-
pune primele patru pãrþi ale operei cu caracter geografic Le Relazioni universali
— operã care apare pentru prima datã în anul 1591, la Roma, pe 25 mai, ºi care
este reeditatã la Roma ºi Ferrara în anul urmãtor. Ediþia completã a operei funda-
mentale cu caracter geografic va apare la Brescia în 1599.
Giovanni Botero este cunoscut în principal pentru lucrãrile sale cu caracter

politic (amintite anterior): Delle cause della grandezza della città (1588)21 ºi
Della ragion di stato (1589). La finele secolului XVI, Roma era un centru cul-
tural important, unde Botero intra în contact cu toate teoriile vremii referitoare
la noþiunile de naþiune ºi stat. În Roma aveau loc totodatã ºi întâlniri politice de
mare importanþã în epocã22. „Della ragion di stato (Despre raþiunea de stat) este
consideratã una dintre operele clasice ale curentului de gândire care face din ra-
þiunea de stat, ratio status, punctul central al unei filosofii politice conservatoare.
(…) Lucrarea apare într-o perioadã de cumpãnã în filosofia politicã între anu-
mite tendinþe care continuã ideea medievalã a unui princeps imago Dei, altele
care promoveazã concepþia unui monarhii limitate prin lege (anticipând astfel
ceea ce va fi mai târziu noþiunea monarhiei constituþionale) ºi tema monarhiei
contractuale care prinde contur în aceastã perioadã“23.
În anul 1598, Botero este bolnav la Padova ºi îi scrie lui Federico Borromeo.

O altã informaþie reconstituitã din traseul vieþii sale este anul 1601, când, stabilit
la Torino, publicã prima parte din De principi cristiani. A doua parte urmeazã sã
vadã lumina tiparului doi ani mai târziu, la 20 februarie 1603.
La aproape 60 de ani, Botero pãrãseºte Roma, pentru a se muta la Torino,

unde este chemat de ducele Carlo Emanuele I, pentru a avea grijã timp de opt
ani de educaþia fiilor sãi, dupã care rãmâne secretarul personal al ducelui.
Dupã o perioadã în Spania, Botero îºi petrece ultimii ani la Torino (1607-1617),

unde compune, printre alte lucrãri cu caracter poetic, ºi ultima parte din Relazioni.
În 1617, înainte de a muri (la Torino), lasã prin testament ordinului iezuit în-

treaga sa avere24. Interesantã ºi încã insuficient explicatã aceastã revenire a lui
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20 Giuseppe Assandria, op. cit., p. 21.
21 Între anii 1589 ºi 1606 vor apãrea 10 ediþii ale acestei scrieri. Della Ragion di Stato a fost tradusã în

11 limbi, între 1593 ºi 1617. Botero însuºi revine asupra textului în ediþia veneþianã tipãritã în 1598: Aggiunte
di Gio. Botero Benese. Alla sua ragion di stato, nelle quali si tratta Dell’eccellenze de gli antichi capitani.
Della neutralità. Della riputazione. Dell’agilità delle forze. Della fortificatione. Con vna Relatione del mare...
Venezia, 1598. Vezi: Luigi Firpo, Della Ragion di Stato di Giovanni Botero, con tre libri delle cause della
grandezza delle città, due Aggiunte e un Discorso sulla popolazione di Roma, Torino, UTET, 1948; Chiara
Continisio (ed.), Della ragion di Stato di Giovanni Botero, Roma, Donzelli, 1997.

22 Carlo Gioda, op. cit., vol. I, p. 120 º. u.; Angelo De Guernatis, Roma e l’Oriente, Roma, 1892, discurs
inaugural la Universitatea din Roma: Lo storico dovendo, come ogni altro investigatore de fatti naturali, eleg-
gersi un Osservatorio propizio, non potrebbe trovarne, sulla faccia della terra, alcuno più vasto e più con-
veniente di Roma.

23 Ion Goian, Giovanni Botero (1544-1617). Despre raþiunea de stat (1589), în Alexandru Surdu, Gheor-
ghe Vlãduþescu, Alexandru Boboc (ed.), Enciclopedia operelor fundamentale ale filosofiei politice moderne,
Bucureºti, Editura Institutului de Teorie Socialã, 2001, p. 93.

24 Pentru date suplimentare referitoare la relaþia lui Botero cu ducele de Savoia, precum ºi cu Carlo ºi Fe-
derico Borromeo, a se vedea: Carlo Gioda, op. cit., vol. I.



Botero. Este cunoscut faptul cã la 41 de ani, probabil în urma conflictului dintre
Carlo Borromeo ºi „Compagna di Gesù“, Botero pãrãseºte ordinul25.

I relazioni26 universali27

Giovani Botero a ajuns un nume cunoscut internaþional, prin opera sa I
relazioni universali— o geografie menitã a oferi o „viziune organicã a lumii cu-
noscute“28. Scopul declarat al autorului este acela de a oferi cardinalului Borro-
meo o descriere a întinderii pe care o avea religia creºtinã la vremea aceea în
lume ºi a raportului dintre teritoriile creºtine ºi cele pãgâne29.
I relazioni este tipãritã la Roma, în trei pãrþi, în anul 1591 ºi ulterior republi-

catã tot la Roma, în 1592 ºi 1593. Aceste prime trei pãrþi sunt dedicate cardina-
lului Carlo de Lorena. Botero republicã cele trei pãrþi în 1595, la Roma, unindu-le
cu Relazione del mondo nuovo, dedicatã lui Simone Tagliavia d’Aragona, cardi-
nale di Terranuova, ºi cu o descriere a insulelor, dedicatã cardinalului Pietro
Aldobrandino. În acelaºi an, 1595, retipãreºte la Bergamo ºi la Brescia a treia
parte din Relazioni— cea în care vorbeºte despre rãspândirea creºtinismului în
lume, dedicând-o lui Federico Borromeo, care la data de 24 aprilie a aceluiaºi an
devenise arhiepiscop de Milano.
Relazioni universali cu toate cele patru pãrþi este tipãritã la Roma, la 20 mai

1596. Lucrarea este dedicatã lui Carlo Emanuele, duce de Savoia. În dedicaþie
Botero exprimã ºi scopul cu care a fost alcãtuitã aceastã lucrare de anvergurã:
„Havendo io finito una peregrinazione di tanti anni
nam me iam septima portat
omnibus errantem terris et fluctibus aestas nella
nella quale io ho girato l’uno e l’altro emisfero; ricercato i siti dei paesi, e
costumi dei popoli e le forze delli Re e (quel che m’haveva mosso all’im-
pressa) lo stato della religione christiana per il mondo.“30
„Din dedicaþie se deduce cã el trãise cu adevãrat experienþele religiilor pe

care le descria […] dar am vãzut deja cã în aceºti ani el fusese mereu în Italia, la
curtea cardinalului Federico Borromeo“31. Este vorba despre intervalul 1589-1596.
O altã ediþie apare la Veneþia, tot în 1596, urmatã de alte 17 ediþii în urmãtorii

10 ani, dintre care trei traduceri în latinã ºi în majoritatea limbilor de circulaþie
europeanã32.
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25 Nemulþumit de implicarea socialã a iezuiþilor în timpul pestei, Borromeo doreºte chiar excluderea

ordinului iezuit din Milano ºi mutarea acestuia în sud. Pentru descrierea conflictului vezi: Carlo Gioda, op. cit.,
p. 78 ºi urm.

26 Ibidem, p. 402: relazioni, cuvântul ales de Botero drept titlu pentru lucrarea sa, are profunde rezonanþe
veneþiene. Era utilizat de ambasadorii veneþieni trimiºi în diverse locuri, pentru a aduna informaþii.

27 Pentru probleme similare vezi: Ileana Stãnculescu, „Europa podoaba lumii“, în volumul colectiv Texte
uitate - Texte regãsite, vol. III, Bucureºti, FNªA, 2004 ºi vol. IV, Bucureºti, FNªA, 2005, p. 31-159.

28 Carlo Curcio, op. cit., p. 1390. Vezi ºi Federico Chabod, Giovanni Botero, Anonima Romana editoriale,
XII, 1934 (un studio biografic însoþit de un studiu critic al operelor lui Botero).

29 Pentru legãturile dintre opera geograficã a lui Botero ºi lucrarea cu un profund caracter politic La ra-
gion di stato, vezi: Luigi Pozzi, La ragion di Stato e le Relazioni universali di Giovanni Botero, Casale, 1881.

30 Giuseppe Assandria, op. cit., p. 24.
31 Ibidem, p. 24.
32 Pentru descrierea tuturor ediþiilor, vezi: Ibidem, p. 41-57.



A cincea parte, compusã de Botero la Torino, a apãrut abia în 1895, fiind pu-
blicatã de Gioda, care considerã cã spre deosebire de restul lucrãrii, aceastã parte
reflectã opiniile autorului33.
Dupã dispariþia autorului, Relazioni continuã sã fie reeditate în italianã ºi tra-

duse în alte limbi, iar opera lui Botero va fi comentatã la mai puþin de un secol
de la prima ei apariþie: G. Brusconi34, cel ce va edita la Veneþia, în 1627, Historie
Universali d’Europa în douã volume, publicã în 1629, tot la Veneþia, Varie os-
servationi di Girolamo Brusconi sopra „Le relazioni universali“ di Giovanni
Botero. Brusconi are diverse obiecþii la descrierile lui Botero; referitor la Þãrile
Române, se regãsesc doar menþiuni indirecte, precum: „Betlem Gabor il Ra-
gozzi, principe di Transilvania, e col suo mezzo il turco che è l’ultimo dei mali,
che soprastavano a invadere l’Ungheria, come di fatto resta invasa“35.
Un alt autor, care nu comenteazã textul lui Botero ci îi preia informaþiile,

alcãtuind o operã geograficã de sintezã, este francezul Pierre d’Avity36. În anul
1661, la Paris, publicã lucrarea Nouveau theatre du monde contenant les estats,
empires, royaumes, et principautez.
În secolele XVIII-XIX, diverºi autori vor aduce elogii lui Botero ºi activitãþii

sale cu caracter literar, politic ºi religios37.
În opera sa, Botero oferã ºi sistematizeazã diverse date istorice ºi geografice,

în intenþia de a alcãtui un adevãrat tratat de geografie politicã universalã, ce se
distanþeazã prin trãsãturile sale de cosmografiile secolelor anteriore. Lucrarea
geograficã are multiple surse posibile asupra cãrora ne vom opri, dar din
perspectiva scrierilor boteriene, o lucrare care anticipeazã Relazioni universali
ar putea fi consideratã Discorso de vestigii et argomenti della fede catholica
ritrovati nell’India da portoghesi e nel mondo nuovo da castigliani. Lucrarea
conceputã iniþial în stil epistolar ºi fãcând parte din ciclul de cinci scrisori cu
caracter teologic compuse ºi publicate la Paris, în octombrie 1585, este tradusã
în italiana vulgarã ºi publicatã ca operã de sine stãtãtoare la Roma, în 158838.
La Biblioteca Academiei Române se aflã mai multe ediþii39 ale lucrãrii Le

relazioni universali di Giovanni Botero Benese, divise in quattro parti — însoþite
de gravuri pe aramã reprezentând hãrþi ale Asiei, Africii ºi Europei.
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33 Carlo Gioda, op. cit., vol. I , p. 189 ºi urm.
34 Ibidem, vol. I, p. 403; Giuseppe Assandria, op. cit., p. 60-61.
35 Girolamo Brusconi, Varie osservationi di Girolamo Brusconi sopra le Relazioni universali di Giovanni

Botero, Venezia, 1629, p. 84.
36 Lucrare aflatã în patrimoniul Bibliotecii Archiginnasio din Bologna. Menþionãm cã Þãrile Române nu

prezintã pentru autor un interes deosebit, el rezumându-se la constatarea cã Transilvania aparþine Imperiului
Ungar, iar Moldova ºi Þara Româneascã plãtesc tribut turcilor. Aceste teritorii sunt totuºi menþionate ca þãri de
sine stãtãtoare în cadrul descrierii Europei, p. 215, 812. Interesant este faptul cã în aceastã riguroasã geografie
de secol XVII sunt conservate informaþiile legate de Þara Preotului Ioan. Vezi tom. II, p. 1229-1224: Discours
de l’Empire du Pretre-Jan.

37 A se vedea elogiile din: Gianfrancesco Galeani Napione, Elogio di Giovanni Botero din Elogi italiani,
tom. VII, Piero Marcuzzi, Venezia, 1782; Felice Daneo, Piccolo panteon subalpino ossia vite scelte di piemon-
tesi illustri, vol. I, Torino, 1858, p. 202-212 (la p. 212, autorul susþine cã: „noi crediamo di poter affirmare
senza contradizione che il Botero fu uomo savio e retto d’intendimenti, scrittore egregio e degno che sia dai
posteri con onore ricordato)“. *** Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres, Paris, 1729-1745,
tom. XXIV, p. 305: Jean Botero.

38 Luigi Firpo, op. cit., p. 78-79, fig. 44.
39 Cotele din BibliotecaAcademiei Române sunt: CV II 12612: Bergamo— 1596; CV II 339385: Venezia

— 1597; CV II 355201: Milano — 1598; CV II 378313: Venezia — 1599; CV II 381641, Brescia — 1599.



Ediþia de la Brescia (1599) este ultima ediþie cu completãri ºi corecturi intro-
duse în text de autor. Opera geograficã este structuratã în patru pãrþi (fiecare
divizatã în mai multe cãrþi40), fiecare parte fiind dedicatã unui domeniu: des-
crierii geografice, vieþii politice, credinþelor ºi superstiþiilor. Botero va compune
la începutul secolului XVII o a cincea parte.
I relazioni este consideratã a fi unul dintre primele exemple importante de

prozã în literatura italianã, conþinând ºi importante consideraþii de ordin geo-
grafic ºi politic.41
Multe pagini sunt greu de urmãrit, dar multe alte pagini au o neîndoielnicã

valoare literarã.
În toate ediþiile existã capitole dedicate Þãrilor Române, percepute ca o

realitate geograficã de sine stãtãtoare42. Se pot urmãri respectivele capitole din
prima ediþie în trei pãrþi, tipãritã în 1595 la Vicenza, în paralel cu textul ediþiilor
pe care le-am gãsit în Biblioteca Academiei Române din Bucureºti (Bergamo —
1596, ediþie dupã care se pare cã a fost fãcutã traducerea din ms. rom. 1556,
Venezia — 1597; Milano — 1598; Brescia — 1599 ºi Venezia tot în 1599, ediþii
apãrute în timpul vieþii lui Botero).

Posibile surse ale lucrãrii Relazioni universali

Este binecunoscut faptul cã Botero îºi alcãtuieºte textul din diverse surse
literare ºi nu cãlãtoreºte efectiv, precum autorii de la care preia informaþii.43
Probabil cã aceste surse ar trebui cercetate ºi în relaþie cu personalitãþile de la
Curtea Ducilor de Savoia, unde Botero ºi-a desfãºurat o vreme activitatea.
Încercând o sistematizare a categoriilor de texte care ar fi putut sã îl inspire

pe Botero în alcãtuirea operei sale de sintezã, menþionãm douã grupuri distincte:

A. cãrþi tipãrite, care au circulat în diverse tiraje ºi au avut multiple reeditãri;
B. mãrturii ºi rapoarte ale unor persoane care au circulat efectiv în anumite

zone geografice.

A. Cãrþi tipãrite:
1. Enea Silvio Piccolomini44, Cosmografia care vede lumina tiparului în anul

1501. Partea referitoare la descrierea Europei este alcãtuitã în urma cãlãtoriei
diplomatice efectuate în Scoþia în 1435, când avea 30 de ani. Referitor la descrie-
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40 Pentru numele celor patru pãrþi ºi structura capitolelor, vezi: Ileana Stãnculescu, Þara Preotului Ioan,

în op. cit., vol. III, p. 79.
41 Luigi Firpo, op. cit., Firenze, Edizioni Sansoni, 1921, p. 31-34.
42 În cartea foarte documentatã a lui Adolf Armburster, Der Donau Karpatenraum in den Mittel-und

Westereuropäischen Quellen des 10. – 16. Jahrhunderts. Eine historische Imagologie, Wien, 1990, gãsim pre-
zentate diverse opinii despre Þãrile Române, Giovanni Botero fiind însã amintit doar în treacãt.

43 Descrierea Transilvaniei datã de Botero diferã de cea din alte douã descrieri italiene contemporane, a
lui Lorenzo d’Anania ºi a lui Antonio Magini. Textul din Anania ºi Magini referitor la Transilvania este publi-
cat în: Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1972, vol. IV, p.
565-589.

44 Papa Pius II (1458-1464). Vezi: Francesco Chiovaro, Gérard Bessière, op. cit., Paris, Gallimard, p. 69 ;
Francesco P. Casavola, Enciclopedia dei papi, Milano, Treccani, 2000, p. 663-685.



rea Þãrilor Române45, opera conserva printre altele ideea conform cãreia româ-
nii descind dintr-un general roman, pe nume Flaccus, idee dedusã dintr-o falsã
interpretare a unor versuri din Ovidiu46.
2. Sebastian Münster (1488 – 1552), autorul celebrei Cosmografii (editatã

prima datã în 1537), îºi continuã opera cu caracter geografic, prin publicarea
Geografiei lui Ptolemeu, la Basel, în 1540.47 Þãrile Române sunt tratate drept o
entitate geograficã bine definitã. Scrierea lui Ptolemeu era una foarte dragã
Renaºterii, italienii fiind aceia care au publicat-o pentru prima datã la Vicenza în
anul 1475 (fãrã hãrþi) ºi la Bologna în anul 1477 cu plãci de gravurã care repro-
duceau textul.
3. În anul 1551, la Paris, apare scrierea geografului ºi cartografului francez

Oronce Finc, Elementale cosmographicum quo totius e astronomiae e geogra-
phiae rudimenta, certissimis breuissimisque docentur apodixibus. Nu putem
deocamdatã argumenta cu date concrete influenþa acestei scrieri asupra operei
lui Botero, dar dat fiind cã autorul provine din Delfinat – o zonã a Franþei
învecinatã cu Italia de Nord, de care Botero nu era strãin, ºi datoritã largii circu-
laþii a acestei cosmografii, ne permitem sã o introducem în lista posibilelor surse
ale geografiei lui Botero.
4. Geografia lui Gian Lorenzo d’Anania48, apare pentru prima datã la Napoli,

unde autorul a locuit mai mult timp, în 1573, sub protecþia arhiepiscopiei. „Nu
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45 Informaþiile despre Þãrile Române ºi în special despre Transilvania ar fi putut sã îi fie foarte cunoscute

viitorului Papã Pio II, date fiind legãturile diplomatice strânse dintre acesta ºi Ungaria. Pentru proiectarea cam-
paniei antiotomane ºi Congresul de la Mantova (1459) precum ºi pentru relaþia E. S. Piccolomini — Matei
Corvin, vezi: Domenico Maffei (coord.), Actele congresului Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II, Siena, 1968;
L. Rotondi Secchi Tarugi, Pio II e la cultura del suo tempo, Milano, 1991.

46 Vezi: Claudio Isopescu, Notizie intorno ai romeni nella letteratura geografica italiana del cinquecento,
Bucureºti, Cultura naþionalã, 1929, p. 4 ºi urm. Pentru raportul dintre opera lui Miron Costin ºi lucrarea lui
Enea Silvio Piccolomini vezi: Claudio Isopescu, ed. cit., p. 5, nota 2.

47 Claudius Ptolemaeus, Geografia, Basel, 1540 (ed. Sebastian Münster), publicatã în ediþie facsimil la
Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum LDT, 1966. Vezi: Dacia (p. 44), Transilvania (p. 44, 175, 179), Vallahia
(p. 21, 178, 193). Pe lângã descrieri geografice reale, Münster preia elemente legendare, cum ar fi Prete Gianni
(p. 187). Preotul Ioan este amintit în text, dar, ca ºi la Botero, el nu apare localizat pe hãrþile ce însoþesc
descrierea geograficã. Relativ la problematica Þãrii Preotului Ioan, la care ne-am referit în volumul II din op.
cit., 2002, adãugãm câteva trimiteri importante: Baum Wilhelm, Äthiopien und der Westen im Mittelalter,
Klagenfurt, 2001 (137-141, 156 º.u., 162-166, 179-181, 191-195, 199 º. u. etc). BaumWilhelm, Die Verwand-
lungen des Mythos vom Reich des Priesterkönigs Johannes,Klagenfurt, 1999. Hans-Hennig Rausch,Methoden
und Bedeutung naturkundlicher Rezeption und Kompilation im „Jungeren Titurel“, Peter Lang Verlag,
Frankfurt am Main, 1977, p. 75 º. u., 88, 148 etc.

48 Am consultat exemplarul din 1576 (aflat la Biblioteca Archiginnasio, Bologna): Gio. Lorenzo d’Ana-
nia, L’Universale Fabrica del mondo overo cosmografia di Gio. Lorenzo d’Anania, divisa in quattro trattati,
nei quali distintamente si misura il cielo e la terra e si discrivono particolarmente le provincie, città, castella,
monti, mari, laghi, fiumi e fonti, Venezia, 1576. Acest exemplar este dedicat „alla Serenissima Caterina
Iaggellonie sforza d’Aragonia principessa di Polonia e reina di Svetia, Gothia e di Vandali“. Autorul se autode-
fineºte pe foaia de titlu: „Eccelente Gio. Lorenzo d’Anania della Città di Taverna, Cosmografo e Teologo“. În
patrimoniul Bibliotecii Academiei Române se aflã un exemplar din 1582, apãrut la Veneþia (CR II 271137),
exemplar dupã care este publicatã ºi descrierea Transilvaniei, în Cãlãtori, p. 367-370. Menþionãm cã în nota 1
la textul din Cãlãtori este afirmat în mod eronat cã ediþia este din 1576. Ultima ediþia apãrutã în timpul vieþii
lui d’Anania este într-adevãr cea din 1596. Pentru relaþia dintre Botero ºi Anania, vezi: Alberto Magnaghi,
D’Anania e Botero, Ciriè, 1914. Vezi ºi Roberto Almagià, Scritti geografici, edizioni cremonese, Roma, 1961,
p. 189: „Anania este fãrã îndoialã unul dintre cele mai bune tratate ale timpului sãu, care consemneazã cele
mai recente descoperiri ºi care demonstreazã opiniile lui Columb, Vespucci, Magellan, Pigafetta, Corsali, Car-
tier, Vertrazzano, Varthema, Cortes, Pietro Martire, Ortelio, Gastaldi etc.

Cu toate cã este privat de tratarea elementelor de geografie fizicã (...) opera are o structurã asemãnãtoare
cu tipul geografiilor noatre publicate cu 40 de ani în urmã“.



cunoaºtem izvoarele folosite pentru partea privitoare la þãrile române, în care,
alãturi de unele erori ºi confuzii manifeste, aflãm prima menþiune a acelui bitum
ce tâºneºte din pãmânt la Trescorto. Toatã aceastã parte a fost însuºitã ºi inclusã
de geografii italieni de la sfârºitul aceluiaºi veac G. Botero ºi G. A. Magini în
lucrãrile lor“49. Afirmaþia este parþial adevãratã. Dacã Magini include multe din
informaþiile lui Anania, în paginile referitoare la Þãrile Române, Botero nu le
preia. Nu regãsim în paginile lui Botero nici datele numeroase ºi logic structu-
rate din geografia lui Magini. Aprofundând cercetarea pe viitor, ne propunem sã
înþelegem din ce cauze Botero a recurs la alte surse, în loc sã valorifice informa-
þiile legate de teritoriile locuite de români din Anania ºi Magini, douã repere
importante ale scrierilor geografice italiene de secol XVI.
5. Alberto Magnaghi50 menþionând importanþa deosebitã a fondului de scri-

sori din Biblioteca Ambrosianã, referitoare la Botero, atrage atenþia ºi asupra
scrierii geografice a lui Urbano Monte51 (1544-1613) dintr-un manuscris din
aceastã bibliotecã: Trattato Universale – Descrittione et sito di tutta la terra sin
qui consciuta, descritta da Urbano Monte, gentiluomo milanese, 159652. Apro-
fundând cercetarea pe viitor, aº dori sã urmãresc ediþiile acestei scrieri ºi relaþia
dintre descrierile de aici ºi cele din opera lui Botero.
6. Federico Borromeo, protectorul lui Botero, dupã moartea unchiului sãu

Carlo Borromeo, scrie ºi el o Geografia universale53, aflatã în patrimoniul Bi-
bliotecii Ambrosiane. Aceastã scriere se bazeazã pe informaþii diverse sintetizate
de autor ºi, date fiind relaþiile dintre Federico Borromeo ºi Botero, nu ar fi sur-
prinzãtor sã fi ajuns la cunoºtinþa celui din urmã.
7. Geografia compusã de Giovanni Antonio Magini (1555-1617)54 — profe-

sor de astronomie la Universitatea din Bologna. Lucrãrile lui se aflã astãzi ºi în
patrimoniul Bibliotecii Archiginnasio, ce a avut drept membru fondator pe unul
dintre susþinãtorii ºi protectorii lui Giovanni Botero – Carlo Borromeo. Dacã
opera lui d’Anania apare, cum am menþionat deja, în anul 1573, Magini editeazã
textul ptolemeic, structurat ºi îmbogãþit cu informaþii care au circulat în epocã ºi
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49 Lorenzo d’Anania ºi Antonio Magini, op. cit., p. 566.
50 Alberto Magnaghi, D’Anania e Botero, p. 7, nota 1. Autorul evocã corespondenþa dintre G. V. Pinelli

ºi Botero, considerând cã studiul acesteia este absolut indispendabil pentru o înþelegere deplinã a conceptului
de geografie în secolul XVI.

51 Claudio Isopescu, op. cit., p. 67 pentru textul din aceastã descriere referitor la Þãrile Române.
52Alberto Magnaghi, op. cit., p. 8: Tratatul lui Botero este caracterizat de un „cumul de informaþii alcãtuit

fãrã o cercetare profundã a surselor, de un autor cu o structurã enciclopedicã ºi filosoficã, care ar fi putut sã
dea naºtere unei adevãrate abordãri antropogeografice, fãrã a avea suportul unei geografii caracteristice de sec.
XVI ºi chiar al secolului urmãtor, alcãtuitã de un autor dotat cu o culturã vastã cosmograficã ºi geografic“.

53 Vezi: Claudio Isopescu, op. cit, p. 68 pentru textul referitor la Transilvania, Moldova ºi Valahia.
54 Giovanni Antonio Magini, Geografia, cioè descrittione universale della terra. Otto libri della geogra-

fia di Cl. Tolomeo, nuovamente con singlare studio rincontrati e corretti, dall’eccell.mo sig. Gio. Ant. Magini
Padovano publico matematico nello studio di Bologna con una larghissima e copiosissima spositione del
medesimo sopra’l Primo de’detti libri d’intorno a’precetti e alle regole della Geografia, Venezia, 1597.

În Biblioteca Academiei Române existã atât o ediþie în latinã (CR II 523773), publicatã la Veneþia în 1596,
cât ºi o ediþie în italianã (CR III 381150), publicatã tot la Veneþia în anul 1598. Pentru relaþia cu textul lui
Ptolemeu, referitor la descrierea Italiei, a se vedea culegerea de studii: Luciano Lago (coord.): Imago Italiae:
la Fabrica dell’Italia nella storia della cartografia trà medioevo ed età moderna: realtà, immagine ed imma-
ginazione dai codici di Claudio Tolomeo all’atlante di Giovanni Antonio Magini, Trieste, Istituto geografico
militare, 2002.



cu hãrþi, în anul 1596 — în limba latinã (la Veneþia) ºi în versiunea italianã în
anul 1597. „Geografia ptolemaicã la care a lucrat 6 ani cuprinde ºi o descriere
bogatã a Þãrilor Române, redactatã, desigur, prin 1593-1594, deoarece menþio-
neazã înþelegerea tainicã a lui Aron-Vodã ºi Mihai Viteazul împotriva turcilor.“55
Completãrile lui Magini la geografia ptolemeicã pot fi considerate o sursã pentru
Botero, dar trebuie luat în considerare faptul cã activitãþile celor doi autori, din
perspectivã cronologicã, nu sunt consecutive, ci practic paralele (se sting din
viaþã în acelaºi an, 1617). Hãrþile din lucrarea lui Magini sunt executate de un
mare gravor al epocii – Girolamo Porro56. Ele abundã în detalii geografice, con-
stituind un progres faþã de hãrþile lui Gastaldi, spre exemplu, care ilustraserã an-
terior textul ptolemeic.
Informaþiile despre Transilvania se datoreazã, dupã cum este ºi menþionat în

text, lui Giovanni Ertilio, un transilvãnean care a studiat la Padova între 1586
ºi1595 ºi care în anul 1592 va fi admis în corpul profesoral al Universitãþii din
Padova, unde activase ºi Magini57.

Informaþiile trimise de diferiþi soli
cãtre Roma ºi Veneþia

Nu avem nicio dovadã istoricã sau literarã a faptului cã Botero a vizitat Þãrile
Române ºi chiar multe altele dintre þinuturile pe care le descrie. El utilizeazã
drept surse, pe lângã operele tipãrite amintite anterior, ºi „relazioni di ambascia-
tori, di legati pontifici, di missionari“58, „e di mercanti, che percorsero in quale
tempo la Romania“59.
1. Din perspectivã cronologicã amintim întâi raportul lui Matteo da Murano

— medicul trimis de veneþieni pentru a trata rana lui ªtefan cel Mare. Matteo
face o descriere elogioasã a Moldovei, în dialect veneþian, exaltând bogãþiile ei
naturale ºi considerând cã, din punct de vedere politic, aceastã þarã ar avea
poziþia geograficã cea mai potrivitã pentru atacarea turcilor. Matteo vorbeºte ºi
despre domnitorul ªtefan accentuând calitãþile morale ale acestuia: „huomo sa-
pientissimo, degno de molta laude, amato molto da li subiditi, per esser clemente
e justo, molto vigilante et liberale, prospero de la persona per la età sua, se
questa infirmità non lo avesse oppresso“. În continuarea portretului zugrãvit,
medicul veneþian adaugã o mãrturie oralã auzitã, dupã cum mãrturiseºte, chiar
de la ªtefan: „io sono circondato da inimici da ogni banda, e hò avute bataie 36
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55 Lorenzo d’Anania ºi Antonio Magini, op. cit., p. 578.
56 Girolamo Porro (1520-1604) a avut o bogatã activitate de desenator ºi gravor de artã, pe lângã comen-

zile legate de cartografie. A ilustrat printre altele ºi opera lui Camillo Camilli, publicatã la Veneþia în anul 1586.
Vezi: Emmanuel Bènèzit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et gra-
veurs, Paris, 1998; Claudio Isopescu, op. cit., p. 70.

57 Vezi: Roberto Almagià, „Padova e l’Ateneo padovano nella storia della scienza geografica“, Rivista
geografica italiana, XIX, 1912, p. 472 ºi urm.

58 Pentru legãturile dintre Italia ºi Transilvania a se vedea studiile: Domenico Caccamo, Eretici italiani
in Moravia, Polonia, Transilvania (1558-1611) studi e documenti, Florenza, Le lettere, 1970; Giacomo Bas-
capé, Le relazioni frà l’Italia e la Transilvania nel XVI secolo. Note e documenti, Roma, Anonima Romana
editoriale, 1931.

59 Claudio Isopescu, op. cit., p. 59.



da poi che son signor de queste paese, de le qual son stato vincidore de 34 e 2
perse“60.
2. Raffaello Volterrano (1451-1522) în lucrarea sa de sintezã Commentarii

Urbani apãrutã în anul 1506, combinã date ale autorilor antici cu elemente de
cosmografie ºi geografie la care are acces. Teolog ºi filosof, Raffaello, poreclit
Volterrano dupã localitatea Volterra, în care s-a nãscut, se bazeazã pe date con-
crete despre Þãrile Române, deoarece este trimis în delegaþie oficialã în Ungaria,
la scaunul episcopal, pe vremea lui Matei Corvin. El aminteºte, spre exemplu, în
cartea VII, pe românii din Transilvania ºi pe cei din Muntenia, „daci, qui va-
lacchi“61.
3. Franceso Massaro62 (? — dupã 1523) a scris o scrisoare în 1 mai 1520 prin

care descrie bogãþiile Transilvaniei. Massaro — secretarul oratorului Veneþiei la
Buda — fãcuse numeroase vizite în Transilvania în cursul anului 1519.
4. Antonio Possevino63 (1533-1611), iezuit din Mantova, scriitor, preot ºi di-

plomat, cãlãtoreºte în Transilvania între anii 1583 ºi 1587, alcãtuind o scriere in-
titulatã Transilvania. Lucrarea are 57 de capitole ºi afirmã, printre altele, cã inter-
pretarea lui Enea Silvio Piccolomini referitoare la originea românilor este falsã.

Þãrile Române în Le relazioni

Este interesant de urmãrit relaþia dintre informaþiile prezente în descrierile
Þãrilor Române din diversele ediþii, deoarece textele variazã, deºi tipãririle au
loc la intervale relativ scurte.
Trebuie precizat de la început faptul cã descrierile celor trei principate ro-

mâne Transilvania, Moldova ºi Vallachia, sunt integrate în Relazioni ca pãrþi dis-
tincte ale Europei, cu o pondere similarã cu a celorlalte state europene descrise64.
Contactul cu fragmente din textul scris de Botero, aºa cum a fost preluat ºi

prelucrat în manuscrisele româneºti, este un teren fascinant ºi încã insuficient
cercetat. Într-o ediþie viitoare îmi propun sã aprofundez modul în care textul lui
Botero referitor la Þãrilor Române este prezent în manuscrisele româneºti care
preiau fragmente din Relazioni.

12 MÃRTURIE ITALIANÃ DESPRE ÞÃRILE ROMÂNE 105

————————
60 Ibidem, p. 6-7. Matteo se pare cã ºi-a gãsit sfârºitul în Moldova, deoarece un sol moldovean se prezintã

la Veneþia în anul 1503, pentru a solicita un alt medic pentru domnitor. Pentru aceasta vezi: ibidem, p. 7, nota
1.

61 Ibidem, p. 8-12. Preia ideea cu Flaccus de la Enea Silvio Piccolomini.
62 Lorenzo d’Anania ºi Antonio Magini, op. cit., p. 162 ºi urm.
63 Claudio Isopescu, op. cit., p. 56 ºi urm. Alþi iezuiþi, citaþi de Isopescu (p. 54 ºi urm.), care au alcãtuit

scrieri despre Þãrile Române sunt Giulio Mancinelli ºi Antonio Possevino.
64 Descrierea Þãrilor Române în ediþiile Le Relazioni universali studiate la Biblioteca Academiei

Române:
— Bergamo (1596): Þãrile Române sunt integrate între descrierea Ungariei ºi a Schiavoniei: Transilvania,

Rascia, Vallachia. Transalpina. Moldova;
— Venezia (1597): Þãrile Române sunt integrate între descrierea Ungariei ºi a Bosniei: Transilvania,

Vallachia Transalpina. Moldova;
— Milano (1598): Þãrile Române sunt integrate între descrierea Ungariei ºi a Bosniei: Transilvania,

Vallacchia Transalpina. Moldova;
— Veneþia (1599): Þãrile Române sunt integrate între descrierea Ungariei ºi a Bosniei: Transilvania,

Vallacchia Transalpina. Moldova.



Botero începe descrierea Þãrilor Române cu Transilvania care urmeazã des-
crierii Ungariei. Descrierea începe cu urmãtoarea observaþie, care este conser-
vatã în toate ediþiile Botero (Vicenza 1595, Bergamo 1596, Veneþia 1597, Milano
1598, Brescia 1599, Veneþia 1599): Provincia pe care anticii o numeau Dacia,
cuprinde astãzi Transilvania, Transalpina ºi Moldova65.
Un alt subiect important de studiu este relaþia textului descrierii geografice cu

hãrþile reproduse în text. Astfel, ediþia de la Milano din 1598 are pentru prima
datã la fiecare capitol o gravurã cu harta þinutului. În harta generalã a Europei
din ediþia Milano 1598 sunt identificateMoldova ºi Vallachia, dar lipseºte Tran-
silvania. În schimb, la începutul capitolului dedicat Transilvaniei este o hartã a
acestui þinut, hartã ce va fi preluatã ºi de ediþia integralã de la Brescia (1599) a
cãrþii Le Relazioni.
Referitor la Þãrile Române, Botero reþine informaþii de diverse categorii:
8. geografice:
— localizarea Þãrilor Române, precum ºi relaþia acestora cu geografia isto-

ricã. Este menþionat de pildã cã pe teritoriul Daciei de odinioarã se întind acum
Þãrile Române
— relaþia cu statele învecinate
— mãrimea teritoriilor ºi bogãþiile naturale: sare, aur etc.
— oraºele cele mai importante: Severin, Ternvizza, Braila etc.
— încercarea de a oferi explicaþii denumirilor: Moldova poartã numele unui

fluviu
9. îndeletnicirile oamenilor care locuiesc în respectivele zone
10. obiceiuri
11. etimologii: Botero accentueazã originea latinã a limbii române ºi acest pa-

saj este pãstrat în textul tuturor ediþiilor. Vorbesc limba latinã, dar mai deterio-
ratã decât noi italienii
12. caracteristici ale oamenilor (popor dezordonat atât în felul de a mânca,

precum ºi în felul în care beau; puþin atenþi la curãþenie, menþioneazã Botero în
capitolul destinat descrierii Transilvaniei).
13. religie: românii folosesc limba slavonã în serviciul de cult
14. conducãtori importanþi: conducãtorul este numit voievod.
— Dintre aceºtia este menþionat „Dracula, personaj deosebit de iscusit în

mânuirea armelor, care l-a înfruntat o perioadã lungã pe Amurat, Regele turcilor
ºi care în aceste rãzboaie ºi-a pierdut mulþi din oamenii sãi“.
— Despre voievodul Moldovei se menþioneazã cã plãteºte tribut turcilor

70.000 ducaþi pe an.
Transformãri majore intervin în descrierea Transilvaniei; astfel în 1595 se

spunea cã „transilvãnenii vorbesc aproape ungureºte“, iar în oraºele de acolo lo-
cuiesc „mulþi nemþi, foarte mulþi saºi, care vorbesc limbi diferite“. Aceastã infor-
maþie, diferitã de a altor autori, este pãstratã în toate ediþiile menþionate, dar este
complet modificatã în textul de la Brescia (1599).
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65 N. tr. Pentru textele diverselor ediþii privite în paralel vezi: Ileana Stãnculescu, Europa, podoaba lumii

(II), în op. cit., vol. IV, p. 54.



Ediþia de la Veneþia din 159966 este fragmentatã din punct de vedere informa-
þional:
— datele referitoare la Transilvania sunt aceleaºi ca ºi cele din ediþia 1596 de

la Bergamo;
— datele despre Valahia ºi Moldova sunt la fel cu cele din ediþia Brescia

1599.
O altã asemãnare a ediþiei de la Veneþia, 1599, cu ediþiile anterioare este mar-

catã de prezenþa capitolului despre Rascia, ca un capitol separat, intercalat între
descrierea Transilvaniei ºi capitolul referitor la Þara Româneascã ºi Moldova.
Ediþia de la Bergamo din anul 1596 va îmbogãþi informaþiile despre transilvã-
neni, menþinând intacte datele din textul publicat în anul anterior: „sunt trei fe-
luri de locuitori acolo: secui, valahi ºi saºii care au fost aduºi acolo, dupã spusele
unora, de cãtre Carol cel Mare“. Ideea este comunã tuturor ediþiilor, cu o excep-
þie: probabil sub influenþa altor surse de informare, Botero opereazã anumite
schimbãri: plaseazã „valahii“ pe primul loc în enumerare, în textul de la Milano
(1598), text preluat ºi de ediþia Brescia (1599). „Transilvania este locuitã de
patru naþiuni“, aflãm aici, „de valahi, secui, saºi ºi unguri“, exaltând originea la-
tinã a primilor: „valahii sânt de origine italianã, locuiesc prin munþi, printre fiare.
Urmeazã ritul grec, dar cu multe elemente barbare, reflectate mai ales la înmor-
mântãri. Jurã încã pe Zeus ºi Venera“.

În textul din ediþia Brescia 1599 este exclusã o informaþie legatã de secui:
„popor crud, care nu respectã gradele de rudenie“. Se revine ºi asupra infor-
maþiilor legate de „rasciani“, care iniþial formau un capitol aparte ce separa des-
crierea Transilvaniei de cea a Valahiei ºi Moldovei. În 1598 ei sunt consideraþi a
cincea naþiune în Transilvania, dar þara lor s-ar afla între Bulgaria ºi Transilvania.

Traducerea textului în manuscrise româneºti

Interesant este cã traducerea cãrþii lui Botero a circulat în Moldova ºi în Þara
Româneascã. Traducãtorul român a folosit, probabil prin intermediar polon, un
text apropiat de ediþia din 1596, care conþine multe inexactitãþi referitoare la
Þãrile Române67.
Copiºtii au intervenit în text ºi au fãcut modificãri în textul cu descrierea

Moldovei, pentru ca apoi sã modifice anumite elemente ºi în textul despre Þara
Româneascã.
Capitolul despre Transilvania este unica parte rãmasã fãrã schimbãri majore

de text, ci doar cu minime intervenþii, între care menþionãm:
a. introducerea unor explicaþii referitoare la denumirile geografice: „Tran-

salpina“ sau „Þara Munteneascã“; „Transilvania“ sau „þara a 7 cetãþi“; „Alba-Iu-
lia“ sau „Belgradul“;
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66 Subliniem cã în anul 1599 apar douã ediþii, una la Veneþia ºi o alta la Brescia.
67 Pentru istoricul acestei traduceri ºi pentru bibliografia problemei, vezi: N. A. Ursu, „Nicolae Costin,

traducãtorul geografiei universale dupã Botero“, Revista de istorie ºi teorie literarã, XXXIX, nr. 3-4, 1991;
Cãtãlina Velculescu, V. Guruianu, Povestea þãrilor Asiei. Cosmografie românã veche, Editura Vestala, Bucu-
reºti, 1997, p. 24-27, 93-94; Ileana Stãnculescu, Europa, podoaba lumii, în op. cit., III, 2004, p. 51-150, v. p. 21v.



b. introducerea unor denumiri geografice precum „Þara Ardealului“ acolo
unde Botero spune „Transilvania“;
c. eliminarea negaþiei ºi deci transformarea informaþiei într-una pozitivã:

dacã Botero afirmã cã vinurile din Transilvania nu sunt mai bune decât cele un-
gureºti, în manuscrisul românesc citim: „vinurile acolo aºa sânt de bune ca ceale
ungureºti“.
Un fel de punere la punct a problemei ar putea fi consideratã introducerea în

ms. rom. 1267, chiar în corpusul geografiei lui Botero, a scrierii stolnicului Con-
stantin Cantacuzino, Istoria Þãrii Româneºti. Cum aceastã scriere se referã în
realitate la originea tuturor românilor, ea conþine implicit ºi un punct de vedere
corect asupra Transilvaniei68.
Sursele afirmaþiilor iniþiale ale lui Botero despre Transilvania ar putea pro-

veni din anturajul tânãrului, pe atunci, Andrei Bathory, ambasador al regelui Po-
loniei ªtefan Bathory: „i transilvani parlano quasi onghero“. Totuºi, atenþie, Bo-
tero afirmã: „si che vi sono tre sorti d’habitanti, siculi, vallaci e i sassoni […]“
În cea de a doua variantã, cea din ediþia Brescia, 1599, se schimbã ordinea ºi

numele popoarelor: „la Transilvania e habitata de quattro nationi, da’vallacchi,
da siculi, da sassoni, da ongheri“. Este foarte interesant cã de aceastã datã Botero
afirmã clar originea italianã a valahilor: „I vallacchi sono d’origine italiana: abi-
tano per li monti e tra le selve“.
Care este motivul schimbãrilor aduse de Botero? S-ar putea oare ca ele sã se

datoreze informaþiilor venite de la misiunile iezuite din Transilvania? Iezuiþii au
intrat în Transilvania în 1579 ºi au rãmas pânã în 1588, când au fost alungaþi, dar
au revenit dupã anul 1595, angrenându-se apoi în lungul ºir de conflicte acute cu
arienii ºi cu protestanþii69. S-ar putea ca anumite rapoarte anuale, mai ales de
dupã 1595, sã fi ajuns sub ochii lui Botero, care, sã nu uitãm, redacta o geografie
cu un scop precis: acela de a-l informa pe Papã care este situaþia creºtinilor în
diferite þãri.

*
Traduceri din textul Geografiei lui Botero sunt semnalate în urmãtoarele ma-

nuscrise din Biblioteca Academiei Române: ms. rom. 3515 (f. 82-88v), 1556 (f.
84v-88), 1267 (f. 201v-258v). Menþionãm cã mai existã un manuscris târziu de
mijloc de secol XIX, ms. rom. 1263 (mijloc de sec. XIX)70.
În traducerea româneascã pe care o editãm, am remarcat prezenþa unor

toponime sub o formã apropiatã de cea latinã (latinizantã), nu de forma italianã
a acestora. Amintim cã N. A. Ursu susþine cã versiunea în românã a textului lui
Botero provine probabil dintr-un intermediar polon, alcãtuit dupã o traducere din
italianã în polonã. Totodatã este susþinut faptul cã românii au utilizat ediþia a
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68 Pentru semnificaþia acestei intervenþii, din manuscrisul 1267, vezi Cãtãlina Velculescu, Între scriere ºi

oralitate, Bucureºti, Minerva, 1988, p. 37-58.
69 Lucian Periº, I cattolici e la vita politica in Transilvania (1601-1613), în volumul colectiv Transyl-

vanian Spirituality and European History, ed. Iacob Mârza, Ana Dumitran, Alba Iulia, 1999, p. 139-148.
70 Cãtãlina Velculescu, V. Guruianu, op. cit., p. 43; Gabriel ªtrempel, Catalogul manuscriselor româneºti,

vol. I, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1978, p. 270.



doua în limba polonã – cea de la Cracovia (1659)71 — ºi nu prima ediþie. N. A.
Ursu vorbeºte despre o primã ediþie în polonã din 1609: Relatiae powszechne…,
dar aceasta nu figureazã în inventarul fãcut de Assandria72, care, în schimb, vor-
beºte despre o ediþie în limba polonã, apãrutã la Cracovia, în 1613, unde pe foaia
de titlu este trecut „Relazioni universali, ossia notizie degli stati […] dall’ita-
liano in lingua polacca […] da un religioso dei bernardini fedelmente interpre-
tate ed ora di nuovo corrette“. Versiunea polonã din 1613 conservã deci titlul
italian, prin utilizarea cuvântului relazioni, în timp ce ediþia din 1659 poartã titlul
Theatrum swiata wszytkiego, ceea ce ar indica faptul cã traducerea ar fi alcãtuitã
dupã o versiune latinã a textului lui Botero (Amphiteatrum…)73.
1. Descrierea Moldovei. În ms. 3515 capitolul despre Moldova este amplifi-

cat74. Aceastã formã amplificatã apare atât în copia lui Antim ieromonahul de la
Cozia (ms. rom. 1556), cât ºi în cea a luiAnatolie de la Râmnicul Vâlcea (ms. rom.
1267). Dupã forma din 1267 acest capitol a fost publicat de G. Nicolaiasa75.
S-ar putea ca amplificãrile sã se datoreze intervenþiei a doi autori diferiþi:
a. În prima parte a amplificãrii, Moldova ºi Þara Româneascã (deºi se spune

cã sunt douã state diferite) sunt confundate. Se afirmã cã Bucureºtiul ºi Ruº-
ciucul (?) sunt în Moldova ºi cã dupã Basarab, craiul care „s-au pricit cu Carol
craiul unguresc în anul 1330“, ar fi urmat la domnie un ªtefan! Principala sursã
a adãugirilor este Kronika Polska a lui J. Bielski.76
De la el sunt preluate (poate chiar în prelucrarea polonã a textului lui Botero)

afirmaþiile despre aºezarea Þãrii Moldovei ºi rãzboaiele cu Traian. Este omisã
afirmaþia cã în Moldova ar fi fost trimiºi tâlhari de cãtre romani.77 Paragrafele
urmãtoare, cele referitoare la generalul Flaccus ºi la Ovidiu, provin din altã sur-
sã78. Interesant este cã atunci când se vorbeºte despre Ovidiu, se spune cã roma-
nii trimiteau „vinovaþi preste mare ºi mai mult aicea unde este Crâmul“. Se
aminteºte cã Ovidiu spunea cã „acel neam iaste acolo, care nici de moarte, nici
de puterea Râmului se teame“. Sigur ne punem întrebarea unde scrie cel care a
alcãtuit acest text. De la fraza „sã împarte dar Valahia în douã pãrþi ºi are doi vo-
ievozi“ pânã la „ºi aceasta era în anul 1359“, se revine la textul lui Bielski, care
este uºor prelucrat ºi prescurtat. Este omisã, între altele, trimiterea la istoricul
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71 Titlul acesteia fiind: Theatrum swiata wszytkiego…
72 Giuseppe Assandria, op. cit., p. 57.
73 Ibidem, p. 53-61: Assandria menþioneazã urmãtoarele ediþii latine: 1598 (Germania), 1600 (Germania,

Lubeck) J. Boteri, Amphiteatridion, hoc est Parvum Amphiteatrum, cui panca Mundi Theatra comparare vix
ullum anteponere Amphiteatrum possis; alte douã ediþii latine: 1664 (Germania, Helmstedt), 1670 (Germania,
Helmstedt).

74 Cãtãlina Velculescu trimite la Joachim Bielski, Kronika polska (Cracovia, 1597). Vezi: Cãtãlina Velcu-
lescu, V. Guruianu, op. cit., p. 45.

75 G. Nicolaiasa, „Þara Moldovei“, Revista arhivelor, I, nr. 1-3, 1924-1926, p. 371-373.
76 Joachim Bielski, cronicar polon (1495-1575).
77 Am vãzut ediþia din anul 1597 (Cracovia) (p. 234-235 ºi p. 248) a Cronicii lui Bielski. Pentru compa-

raþie am folosit traducerea româneascã datã de G. I. Nãstase în Cercetãri istorice, Iaºi, nr. 1, 1925, p. 114-158,
traducere fãcutã însã dupã o altã ediþie decât cea din 1597, fãrã a fi menþionatã care ediþie anume. Mai existã
o traducere a acestor pãrþi din J. Bielski, dar dupã altã ediþie decât cele douã anterioare, Varºovia (1792).

78 Vezi: Ion C. Chiþimia, Probleme de bazã ale literaturii române vechi, Bucureºti, 1972, p. 184-185; P.
P. Panaitescu, Influenþa polonã în opera ºi personalitatea cronicarilor Grigore Ureche ºi Miron Costin, Bucu-
reºti, Cultura naþionalã, 1925.



grec Zonaras. Urmãtoarea referinþã, la anul 1376, este tot din Botero, dar luatã
dintr-o relatare ulterioarã (ediþia 1597, p. 248).
b. A doua parte o identificãm de la fraza: „De alte vremi supt ce stãpâni era

în rând vei afla la Ureche…“ S-ar pãrea cã avem în faþã intervenþia unui autor
local, care dã mai multe amãnunte despre târgurile Moldovei. Totuºi, nu mai ºtie
exact anii când a cãzut Hotinul sub turci ºi Cetatea Neamþului sub leºi, precum
ºi anul când a venit Petru cel Mare în Moldova. Sunt amintite cronicile lui Ure-
che ºi ale lui Miron Costin. Se face trimitere ºi la De neamul moldovenilor („au
scris descãlecãtura þãrii întâiu de la Traian împãratul Râmului“79).
Deºi, cum am mai spus, aceastã a doua parte a capitolului despre Moldova

s-ar pãrea cã provine de la un autor local, remarcãm totuºi cã, vorbind despre
Moldova, are o altã perspectivã a percepþiei spaþiale, spunând cã „oamenii acolo
se bat cu neguþãtoria“.
2. Descrierea Þãrii Româneºti. În ms. 1556 (manuscrisul de la Cozia) se dã

ºi pentru Þara Româneascã o formã amplificatã. Probabil cã autorul, cel puþin
pentru o parte din forma amplificatã, este chiar Antim sau un alt cãlugãr de la
Cozia, pentru cã cea mai mare parte a adãugirilor se referã la aceastã mânãstire.
Autorul care amplificã, sã spunem Antim, invocã printre izvoarele sale Leto-

piseþele lui Neagoe-Voevod. Textul sãu prezintã evidente apropieri cu acea formã
a Letopiseþului cantacuzinesc în care fusese introdusã scrierea lui Gavril Protul,
Viaþa patriarhului Nifon80. În scrierea sa, Gavril Protul enumerã ºi descrie mâ-
nãstiri din strãinãtate ºi din þarã, pe care Neagoe le-a fondat ºi le-a reparat.
Interpolatorul de la Cozia aminteºte, ca ºi Gavril Protul, mânãstirea Tisma-

na81 (ctitoria lui Nicodim), despre care dã mai multe amãnunte. Încã ºi mai apro-
piate sunt textele în pãrþile referitoare la alte douã mânãstiri: Curtea de Argeº82
ºi Cozia83. Din felul cum interpolatorul de la Cozia citeazã Letopiseþul lui
Neagoe, înþelegem cã fie a avut în faþã o formã azi pierdutã a letopiseþului, fie a
prelucrat el însuºi forma pãstratã ºi cunoscutã nouã.
În acea redacþie a Vieþii lui Nifon care a fost preluatã de Letopiseþul cantacuzi-

nesc, ctitoria lui Neagoe de la Curtea de Argeº este descrisã cu admiraþie ºi cu
multe amãnunte. Ca o concluzie se afirmã: „(…) ºi aºa vom putea spune cu
adevãrat cã nu iaste aºa mare ºi sãbornicã, ca Sionul carele-l fãcu Solomon, nici
ca Sfânta Sofiia carele o fãcu Iustiniian împãrat; iar cu frumuseºea iaste mai pe
deasupra decât acelia“84. Acest pasaj apare puternic transformat în manuscrisul
de la Cozia: „Mãria Sa, rãposatul întru fericire ºi vreadnecul de pomenire Nea-
goe-Voevod, cel ce a zidit cu a sa chieltuialã Mitropolia din Târgoviºte ºi mãnãs-
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79 Ms. rom. 1556, f. 89r.
80 Vasile Grecu, Viaþa sfântului Nifon, Bucureºti, 1944.
81 C. Grecescu, D. Simonescu (ed. criticã), Istoria Þãrii Româneºti 1290-1690. Letopiseþul cantacuzinesc,

Bucureºti, Editura Academiei, 1960, p. 34-35: „ªi mai vârtos în Þara Munteneascã, mari ºi minunate mânãstiri
au fãcut: Arhimandriia sfântului ºi purtãtoriului de Dumnezeu, pãrintelui nostru Nicodim, care sã chiamã
Tismeana, hramAdormirea Preacuratei Nãscãtoarei de Dumnezeu ºi pururea Fecioarei Mariei, toatã biserica o
au acoperit cu plumb ºi alte lucruri au sãvârºit“.

82Ibidem, p. 35-36.
83Ibidem, p. 34, 37.
84Ibidem, p. 36.



tirea ce sã chiamã Argeºul (carea iaste foarte minunatã lumii) zice în letopiseþile
sale, fãcând voroavã de laudã pentru mãnãsitrea Mãriii Sale, cãtre preaînþeleptul
Solomon, de zice: «Întrecutu-m-ai, Solomoane, cu mãrimea, dar cu frumuseþea
te-am întrecut eu»“85. Recunoaºtem aici ecoul legendei despre cuvintele rostite
de împãratul Iustinian când a terminat biserica Sf. Sofia86 din Constantinopol.
Acelaºi tip de transformare, mai accentuatã prin amplificare, întâlnim în pa-

sajul despre mânãstirea Cozia: „Iar acea mãnãstire Coziia, de care am povestit,
s-au înnoit biserica cea veche ºi au pus icoane preafrumoase: sfânta ºi nedespãr-
þita troiþã ºi Preacuratei despuitoare a lui Dumnezeu nãscãtoare ºi pururea Fe-
cioarã Mariia ºi alte poale de analoghi ºi odãjdii mult ºi frumoase. Cã acea mã-
nãstire are loc fãr’ de gâlceavã ºi ales de petrecerea cãlugãreascã, dãpãrtat de
lume ºi plin de toate bunãtãþile, cu munþi mari îngrãditã ºi cu vãi, ºi ocolitã cu
un râu mare, ºi izvoarã multe înprejurul ei. ªi are toatã hrana cãlugãreascã, poeni
ºi livezi, nuci ºi alþi pomi roditori fãrã de numãr, vii ºi grãdini. ªi acolo curã
piatrã pucioasã. ªi tot pãmântul împrejurul ei iaste pãmânt roditoriu. Care ºi noi
cu ochii l-am vãzut acel loc ºi i-am zis: pãmântul cel fãgãduit“87.
Pentru interpolatorul de la Cozia, afirmaþiile lui Gavril Protul apar sub forma

unui dialog între doi interlocutori neprecizaþi, poate chiar între Gavril însuºi ºi
Neagoe-Voievod:
„Zice:
— Vãzut-au ochii voºtri pre Sfânta Mãnãstirea Coziia?
— Vãzut-am, zice, ºi m-am bucurat. Mi s-au bucurat sufletul ºi mi s-au ve-

selit inima, nu pentru frumuseaþea sau cioplirea pietrilor, ce pentru întemeiarea
ºi cuviinþa locului. Cã are loc // 87r de hranã împrejurul mãnãstirii, cât pot sã-ºi
agoniseascã hranã cãlugãraºii cu mâinile lor. Sânt pomi ºi izvoarã frumoasã ºi
ciºmeale cu ape dulci, rãsãdesc ºi vii, mãcar cã iaste foarte între munþi, dar pã-
mântul«ui» îi crescu verdeþile mai timpurii88 decât într-alte pãrþi. ªi zãpadã cade
mai puþinã ºi nu stã, cã o încãlzeaºte boiarea apei ºi curându sã ia. Sânt schituri
împrejurul mãnãstirii în care lãcuiesc cãlugãrii dupã placul lor. Poate sã sã nu-
meascã acesta partea cea mai micã din locul fãgãduinþii, fãrã nici o doialã“89.
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85 Ms. rom. 1556, p. 86v.
86 Iustinian decide începerea contrucþiei viitoarei biserici cu hramul Sf. Sofia în anul 532. Sfinþirea

bisericii are loc dupã cinci ani ºi zece luni, la 24 dec. 562. Vezi: André Grabar, L’età d’oro di Giustiniano,
Milano, 1966, p. 86; Procopiu de Cezareea, De Aedificiis, ed. H. B. Dewing, Cambridge, 1971; Fernanda
de’Maffei, L’arte bizantina nell’età di Giustiniano, „Art dossier“, nr. 23, Giunti, Florenþa, 1988.

87C. Grecescu, D. Simonescu, op. cit., p. 37.
88 Scris: „tãmpurii“.
89 Ms. 1556, f. 86v-87r. Vezi infra.


