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Repere:
❑Cronicarii moldoveni: Grigore
.
Ureche,
Miron Costin și Ion
Neculce.
❑Aspectele filozofice, istorice,
religioase din Cronicile
moldovenești.
❑Portrete de domnitori, semnate
de cronicari.
❑În loc de Concluzii.

Sursa: google.com

Supușii zeului Cronos din Țara
Moldovei se vor afirma abia în
secolul al XVII-lea,prin cronicarii
care au rămas pentru totdeauna în
istoria neamului prin opera creată
de ei – Letopiseţul Ţării Moldovei.

Opera Cronicarilor
.

Grigore Ureche
(n. cca. 1590 – 1647)
1.Letopisețul Țării Moldovei
(titlul original: Letopisețul
țărâi Moldovei, de când sau descălecat țara și de
cursul anilor și de viiața
domnilor carea scrie de la
Dragoș vodă până la Aron
vodă), (scris în aa. 16421647).

Miron Costin
(1633-1691)

.

1.Viața Lumii (scrisă între anii 1671 si 1673)
2.Letopisețul Țării Moldovei de la Aron
vodă încoace, de unde este părăsit de
Ureche – vornicul - continuă cronica lui
Ureche din 1594 până în 1661.(scris 1675)
3. Poema polonă (Istoria în versuri polone
despre Moldova şi Ţara Muntenească)
(scrisă în 1684)
4.De neamul moldovenilor, din ce țară au
ieșit strămoșii lor - lucrare
neterminată. (scrisă 1686-1691)

Ion Neculce
( 1672 – 1745)
1.Letopisețul Țării Moldovei de la
Dabija Vodă până la a doua
domnie a lui Constantin
Mavrocordat. Lucrarea cuprinde
evenimentele din 1662 până la
1743.( scris în 1732 -1744)
2."O samă de cuvinte ce sîntu
audzite din om în om, de oameni
vechi și bătrâni și în letopiseții nu
sînt scrise..."

Istorie
Miron Costin ne convinge că, datorită cunoştinţelor, scrisului,
noi putem afla ce-a fost în timpurile îndepărtate, cunoaştem
domniile
şi viaţa ţării din trecutul i storic. Grigore Ureche, este
.
primul care ne motivează și stabilește caracterul formator al
istoriei prin opera ce a fost scrisă: ”să rămână nepoților și să
le fie de învățătură, despre cele rele sa se fereasca si sa
socoteasca, iara despre cele bune sa urmeze si sa
invete si sa se indirepteze”.
Descriind şi apreciind diferite fapte istorice, cronicarii
evidenţiază elementele lor componente, conţinutul și
procesul lor într-un spaţiu şi timp determinat. Faptele istorice
auzite sau culese din tradiţia orală, inclusiv interpretate
deoarece cronicarii au fost martori oculari. Fiecare dintre ei
au adoptat un caracter memoralistic dar și-au început
scriitura cu Descălecatul Țării Moldovei, concretizănd
originile poporului nostru, și marele merit a lor a fost
continuitatea, preluând evenimentele exact de unde au
rămas predecesorii cronicari.

Sursa: google.com

Religie
Trecutul eroic, înălţarea de biserici şi mănăstiri după fiecare
victorie, respectarea posturilor şi a altor canoane religioase,
darurile făcute bisericilor contribuiau, în mare măsură, la
cultivarea unor sentimente religioase profunde în conştiinţa
boierilor, ţăranilor, oştenilor. Grigore Ureche scrie că Ştefan-vodă
„au făcut .44 de mănăstiri” .
În ,,O samă de cuvinte”, Ion Neculce
menţionează, în legenda a II-a, că „Ştefan-vodă cel Bun multe
războaie au bătut. Şi aşe se aude din oameni vechi şi bătrîni, că
cîte războaie au bătut, atîte mănăstiri cu biserici au făcut”.
Cronicarii demonstrează prin faptele domnitorilor și a poporului
că neamul românesc este unul foarte religios. Conform
canoanelor creştine, oamenii care acceptă credinţa în
Dumnezeu sunt vrednici de onoare şi respect.
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Morala
Cu mare durere în suflet descrie Miron Costin faptele amorale,
exprimate prin făţărnicie, încălcarea jurământului sau trădare.
Aduce drept argument faptele logofătului Gheorghe Ştefan ,care
tindea să ocupe scaunul domnesc pe cale violentă. Respectarea
normelor moralei creştine, contribuie la afirmarea demnităţii omului,
în activitatea cotidiană. Deci, demnitatea, prestigiul social al
faptelor morale ale omului se află în dependenţă nemijlocită cu
ataşamentul lor faţă de biserica creştină.

Miron Costin exprimă încrederea că oamenii vor conştientiza
necesitatea afirmării lor cetăţeneşti prin obţinerea libertăţii şi a
independenţei,că ei vor deveni stăpâni la ei acasă. Această
încredere în om, în aptitudinile sale fireşti rezultă, în mare măsură,
din învăţătură, și cunoştinţe.
Cronicarul scrie: „Puternicul Dumnezeu, cinstite, iubite cetitoriule,
să-ţi dăruiască, după aceste cumplite vremi anilor noştri, cânduva
şi mai slobode vacuri, întru care, pe lângă alte trebi, să aibi vreme
şi cu cetitul cărţilor a face iscusită zăbavă, că nu iaste altă şi mai
frumoasă, şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă decâtu
cetitul cărţilor. Cu cetitul cărţilor cunoaştem pe ziditoriul, nostru
Dumnezeu...”
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Filozofie
În Letopisețe se desprinde manifestarea reală a Binelui care
constă în apărarea creştinismului. Autorii descriu aceste
manifestări, când domnitorii sau alţi mari demnitari, inclusiv
boierimea, se pronunţau în apărarea celor mai sfinte lucrurifapte – apărarea creştinismului. Ei reproduc evenimente când
suveranii ţărilor creştine se uneau la lupta comună împotriva
turcilor, pe care-i numeau „păgâni”.
Cronicarii dezaprobă vrajba dintre creştini; dintre moldoveni şi
polonezi (Ieşi), dintre moldoveni şi unguri, precum şi, îndeosebi,
vrajba dintre Ţările Române creştine. Ei îi acuză pe domnitorii
creştini, care îi lăsau pe moldoveni singuri în faţa turcilor păgâni
─ adevăraţii duşmani ai întregii creştinătăţi.
Fiind oameni credincioşi şi adepţi fideli ai creştinismului, cronicarii
considerau învăţătura lui Hristos ca cea mai dreaptă şi cea mai
adevărată. De aceea, în viziunea lor, apărarea creştinismului era
o datorie sfântă a oricărui om cu adevărat credincios şi cu
dragoste de Dumnezeu.
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Portrete de domnitori:

Ștefan cel Mare
În concepţia cronicarilor, personalităţile istorice, manifestând un
patriotism adevărat, îndeplinesc un rol deosebit în dezvoltarea
societăţii. Aşa a fost Ştefan cel Mare, care, după aprecierea lui
Grigore Ureche, pentru faptele lui vitejeşti, pentru victoriile glorioase
şi faptele creştineşti a devenit „sfânt” încă în timpul vieţii. Grigore
Ureche se oprește în mod expres la domnia lui Ștefan cel Mare și-i
realizează un portret emblematic atât pentru istorie căt și pentru
știința literară.
,,Fost-au acest Stefan Voda un om nu mare de statu, manios si de
graba varsatoriu de sange nevinovat; de multe ori la ospete
omoraia fara giudet. Amintrelea era om intreg la fire, nelenesu, si
lucrul sau stia a-l acoperi, si unde nu gandeai, acolo il aflai. La lucruri
de razboaie mester; unde era nevoie, insusi se varaia, ca vazandu-l
ai sai, sa nu indarapteze, si pentru aceia raru razboiu de nu biruia. Si
unde il biruia altii, nu pierdea nadejdea, ca stiindu-sa cazut gios, sa
radica de-asupra Biruitorilor”.
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Dimitrie Cantemir,Vasile Lupu
Iar Ion Neculce evidenţiază figura
monumentală a lui D.Cantemir,
numit mai târziu „Rege între filozofi
şi filozof între regi”. Este elogiat şi
Vasile-vodă, şi alţi domnitori care,
în opinia cărturarilor, au contribuit
la dăinuirea în timp a Ţărilor
Române.
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Esenta Umanismului Cronicarilor:
Dumnezeu a creat lumea, care
merită pe deplin să fie însuşită,
valorificată de către oameni.Omul îl
poate cunoaşte pe Dumnezeu,
dacă-1 caută cu adevărat şi, în
special, prin fapte şi acţiuni umane
concrete.
Acţiunile, trăirile sufleteşti, stările
psihologice, experienţa religioasă
demonstrează în fapt participarea
la cunoaşterea realităţii lumii – a
existenţei divine.

http://www.onlinearts.ro/peisaj/nunta-taraneasca-de-camelia-mitea.html

În loc de Concluzii...
Apariția Cronicilor a fost impulsionată de necesitatea de afirmare a noastră -ca
stat, popor cu însemnele identificatoare: limba, nume etnic, ci şi de a răspunde
cronicarilor vecini „zmintelele istoricilor”despre Moldova şi neamul moldovenilor…

.
Miron Costin afirmă ca toată lumea să ştie: Neamul Moldovei de unde se tărăgănează
Din ţările Rîmului, tot omul să creadză… Afirmația este facută de Miron Costin în 1675 în baza
asemănărilor dintre limba moldovenească și cea latină, astfel concretizând încă odată originile
romane ale poporului nostru.
Umanismul romanesc din Cronici este prezentat de toți autorii prin Grigore Ureche care
descrie unitatea românilor din toate provinciile românesti astfel: ,,cati se afla locuitori in
Tara Ungureasca si la Ardeal si la Maramoros, de la un loc sunt cu moldovenii si toti de la
Ram se trag”.
Cronicile marchează o etapă crucială în dezvoltarea istoriografiei feudale moldoveneşti,
punând bazele în ştiinţa noastră -a istoriei, etnografiei, filosofiei, etnologiei. Privite chiar din
mileniul III-şi ca volum, şi ca viziune, şi ca mod de abordare această moştenire ştiinţifică
merită toată aprecierea, recunoştinţa şi admiraţia urmaşilor.

De retinut:
.

Primele două Letopisețe au fost scrise manual de autori, în
limba veche română, sau cum o numesc ei,
moldovenească.

Între anii 1845 şi 1852, Mihail Kogalniceanu editează la Iaşi, pentru prima dată
„Letopiseţele Ţării Modovei”, în trei volume (care cuprind Letopisețele lui Grigore
Ureche, Miron Costin și Ion Neculce), însoţite de Prefaţa semnată de istoric.
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