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O POSIBILĂ MENȚIUNE A PARTICIPĂRII ROMÂNILOR NORD-DUNĂRENI LA 
PRIMA CRUCIADĂ (1095-1099) 

 
Mircea Cristian Pricop∗ 

 
Rezumat: Referirea la o posibilă prezență a românilor din nordul Dunării în cruciada cavalerilor, a doua și cea 
mai însemnată etapă a Primei Cruciade, aparține cronicarului Fulcher de Chartres, martor ocular al 
evenimentelor. Relatarea învățatului francez mi-a atras atenția cu prilejul lucrului la traducerea integrală în 
limba română  a celui mai vechi izvor al Primei Cruciade, Cronica anonimă sau Anonymi Gesta Francorum et 
Aliorum Hierosolymitanorum. Valoarea acestei traduceri, care urmează a fi publicată anul acesta, rezultă din 
necesitatea ei pentru cercetarea în diferite domenii științifice, de la Istorie și Teologie la Științe Politice. 
Ajungând la descrierea - în varianta normandă (sud-italiană) a Gestei – a dificilei traversări a deșertului Pisidiei, 
a fost necesară o verificare/aprofundare a informațiilor prin comparația cu altă sursă. Menționarea „dacilor” în 
rândul trupelor cruciate, de către cronicarul din Chartres, a născut inevitabil un interes. Desigur, referirea lui 
Fulcher necesită o exegeză atentă și mai amplă decât cuprinsul unei note comparative din subsolul traducerii 
altui izvor istoric. De aici s-a născut nevoia de a extinde, printr-un studiu exclusiv, perspectiva cercetării de care 
mă ocupasem inițial spre verificarea ipotezei unui semnificativ contingent militar românesc care a însoțit oștile 
cruciate, cel puțin până la asediul Antiohiei (21 octombrie 1097 - 3 iunie 1098). 
 
Abstract: The mention of the possible presence of the Romanians from the North of the Danube in the 
Knights' Crusade, the second and most important stage of the First Crusade, belongs to the chronicler 
Fulcher de Chartres, the eye witness of the events. The account of the French scholar attracted my attention 
when I was working on the full translation into Romanian of the oldest source of the First Crusade, The 
Anonymous Chronicle (Anonymi Gesta Francorum et Aliorum Hierosolymitanorum). The value of this 
translation, to be published this year, arises from its necessity in research in various scientific fields, from 
History and Theology to Political Sciences. Reaching the narrative - in the Normand (South-Italian) version 
of Gesta – of the desert of Pisidia difficult crossing, it was necessary to verify / study thoroughly the 
information by comparing it with another source. The mention of the ‘Dacians’ among the crusader troops 
by the chronicler of Chartres gave rise to an unavoidable interest. Of course, Fulcher's reference requires a 
careful and broader exegesis than a comparative footnote in a translation  of a different historical source. 
Hence the need to extend, through an exclusive study, the perspective of the research I initially dealt with to 
verify the hypothesis of a significant Romanian military contingent that accompanied the crusader armies, at 
least to the siege of Antioch (21 October 1097 – 3 June 1098 ). 
 
Cuvinte-cheie: Români, Cruciada I, Fulcher de Chartres, Tatikios, daci. 
 
Key-words: Romanians, the First Crusade, Fulcher of Chartres, Tatikios, Dacians. 
 
Introducere  

 
Traducerea de izvoare reprezintă, pe lângă altele, una din probele de foc ale viitorului nostru. 

Carența de traduceri în limba națională a izvoarelor antice și medievale (multe incluzând date valoroase 
despre înaintașii din așa numita „perioadă albă” a istoriei), înregistrată de știința românească, în general, 
ne duce forțat la o situația ambiguă. Fără să cădem în plasa unei conspirații de carnaval, trebuie să 
mărturisim totuși că, spre deosebire de surorile ei din Apus, care, prețuind traducerile la justa valoare, 
explorează, cu multă sârguință, absolut toate cotloanele documentare ale trecutului și chiar față de 
surorile sale din vecinătate (Ungaria, Bulgaria, Grecia, Rusia), veșnic neliniștite în „descoperirea” a noi 
„dovezi de noblețe” (văzute și prezentate, nu de puține ori, ca pretenții de întâietate față de alții), știința 
românească dovedește o argumentație precară, deseori văduvită de izvoare, nu pentru că acestea nu ar 
exista ci, mai ales, pentru că nu îi stau la îndemână în limba națională.  

                                                            
∗ Doctor, Universitatea „Ovidius” din Constanța, e-mail: mirceacristianp@yahoo.com. 
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Mențiunea referitoare la posibila prezență a românilor din nordul Dunării în cruciada 
cavalerilor, a doua și cea mai însemnată etapă a Primei Cruciade, aparține cronicarului Fulcher de 
Chartres, martor ocular al evenimentelor și capelan al energicului Balduin de Boulogne, conte de 
Edesa și primul rege latin al Ierusalimului (1100-1118).  

Relatarea învățatului Fulcher mi-a atras atenția dintr-o fericită întâmplare, atunci când, lucrând 
la traducerea integrală în limba română a principalului izvor al Primei Cruciade – Cronica anonimă sau 
Anonymi Gesta Francorum et Aliorum Hierosolymitanorum – aflată în circulație deja la anul 1100, am 
simțit nevoia să compar anumite informații cu acelea furnizate de către alți participanți la campania din 
Răsărit. Valoarea acestei traduceri, care urmează a fi publicată anul acesta, rezultă din necesitatea ei 
pentru cercetarea în diferite domenii științifice, de la Teologie, Filologie și Istorie (primele beneficiare) 
până la Relații Internaționale ori Științe Politice. Prea puține izvoare din timpul cruciadelor - nici unul 
din perioada Primei Cruciade! - ne-au fost puse la dispoziție în limba română, până la momentul de 
față. De aceea Cronica Anonimă nu este necesară numai specialiștilor. Aș putea spune liniștit că, în 
concordanță cu destinația ei inițială, Gesta se adresează mai ales cititorului obișnuit. Subiectul traducerii 
este unul pasionant chiar și acum, după trecerea a nouă veacuri de la apariția cărții. Gesta Francorum 
devine în ochii noștri o lucrare complexă, matură,  în care ne putem oglindi ușor. Ea conferă cititorului o 
perspectivă amplă, sinceră, încărcată de sentiment, fără a fi totuși orbită de acesta. 

Desigur, referirea lui Fulcher necesită o exegeză atentă și mai amplă decât cuprinsul unei 
note comparative din subsolul traducerii altui izvor istoric. De aici s-a născut nevoia de a extinde, 
printr-un studiu exclusiv, perspectiva cercetării de care mă ocupasem inițial spre verificarea ipotezei 
unui semnificativ contingent militar românesc care a însoțit oștile cruciate, cel puțin până la asediul 
Antiohiei (21 octombrie 1097 - 3 iunie 1098). 
 

1. Sursa istorică (autorul și cronica) 
 
Una dintre cele mai importante relatări integrale ale Cruciadei I a fost scrisă de Fulcher de 

Chartres. Misiunea pe care și-a asumat-o în epoca sa îl evidențiază pe Fulcher de Chartres mai mult 
decât pe toți ceilalți martori oculari care au consemnat episoadele Cruciadei, motiv pentru care viața 
acestuia este cunoscută mai bine.  

Născut la Chartres în jurul anului 1059, a fost educat din tinerețe pentru serviciul Bisericii. La 
Conciliul de la Clermont, din 1095, el îndeplinea slujirea de preot fie la Chartres, fie la Orleans. Cuprins 
de entuziasmul general care s-a difuzat rapid în întreaga Franță, Fulcher, împreună cu mulţi alți 
concetăţeni de-ai săi, a depus jurământul Crucii și s-a înrolat în armata contelui Ștefan de Blois, ginerele 
regelui William Cuceritorul. Era convins că se împlineau cuvintele Mântuitorului: „Acum însă cel ce are 
pungă să o ia, tot aşa şi traista, şi cel ce nu are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere” (Luca 22, 36). 

Contele Ștefan de Blois, în calitatea sa de senior de Chartres, îl remarcase pe Fulcher, atât pentru 
devotament cât și pentru erudiție, ținându-l în apropierea comandamentului oștirii sale. Oștirea a 
staționat până la reunirea cu trupele normande și flamande. Ștefan de Blois și Robert al Normandiei erau 
cumnați. Ștefan era căsătorit cu Adela, fiica lui William Cuceritorul, iar Robert era fiul cel mare al 
noului rege al Angliei. Alături de ei se mai afla și contele Robert II de Flandra, văr cu Robert 
Normandul. După ce ducele Robert al Normandiei și contele Robert de Flandra și-au unit contingentele 
cu cel al lui Ștefan de Blois, oștirea s-a pus în mișcare, spre sfârșitul anului 1096. Fulcher a însoțit-o în 
drum spre Constantinopol. De acolo, după depunerea jurământului de fidelitate față de împăratul 
Alexius I Comnenul (1081-1118)1, toți marii seniori au traversat, împreună cu oștile lor, Bosforul și s-au 

                                                            
1 Dinastia Comnenă avea origine vlahă și provenea din Tracia, probabil din cetatea Comne. Împăratul Vasile II Macedoneanul 
(+ 1025) împroprietărește, pentru excepționale merite militare, pe primul strămoș Comnen, Manuel Erotikos, țăran de origine, 
cu o moșie întinsă în Paflagonia, unde acesta și-a construit un castel numit Castra Comnenon (azi Kastamuni, în nordul 
Anatoliei). Comnenii erau aristocrați militari iar sursa lor de putere se găsea tocmai în priceperea lor de a apăra frontierele 
Imperiului. În conflictul dintre partidul curtenilor și cel al militarilor, stârnit pe tema succesiunii dinastiei Macedonenilor, spre 
sfârșitul anului 1056, primul Comnen, fiul țăranului vlah împroprietărit de Vasile II, urcă pe tronul Bizanțului din partea 
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îndreptat spre Niceea, susținuți de câteva trupe de recunoaștere și de artilerie puse sub comanda 
generalilor bizantini Tatikios și Butumites. 

Pe 14 mai 1097, Niceea, metropola Asiei Mici și capitală a sultanului selgiucid Kilij 
Arslan2, era complet înconjurată de franci.  Deși nu avea o comandă unică, oastea cruciată a 
acționat ca un tot unitar. Godefroy de Bouillon3 s-a poziționat în fața zidului nordic, Tancred4 era 
deja la zidul de răsărit, Raymond de Saint Gilles5 și Adhemar de Puy6 au ocupat (ceva mai târziu) 
latura de sud, iar Bohemond7, Robert de Flandra și Ștefan de Blois au închis pumnul de fier al 
încercuirii, ajungând pe 3 iunie. Mișcarea hotărâtoare a împăratului Alexius de a transporta 
ambarcațiuni militare până la lacul Ascania, blocând astfel unicul mijloc de aprovizionare al cetății, 
a determinat pe apărătorii turci să se predea Bizanțului pe 19 iunie. La cucerirea Niceei, tezaurul 
sultanului și familia acestuia au fost luate în custodie de bizantini. Cavalerii de rang înalt și 
comandanții Cruciadei au fost chemați la Pelecanum, unde Alexius își avea cartierul general. 
Împăratul le-a împărțit tuturor aur și nestemate din vistieria sultanului. Contele Ștefan de Blois îi 
scrie soției sale Adela că a rămas uluit de „muntele de aur” ce îi revenea8 . 

Se pare că după victoria de la Niceea, Fulcher a devenit capelanul contelui Balduin de 
Boulogne9, fratele ducelui Godefroy de Bouillon. Din acest moment și până la moartea lui Balduin, în 
1118, Fulcher a îndeplinit cu credință această calitate, fiind strâns asociat cu abilul comandant de oști.  

Continuându-și călătoria spre sud, pe vechiul drum militar bizantin, marea oaste s-a împărțit 
în două grupe. Prima ceată era condusă de către Bohemond, Robert Normandul și de Tancred. Lor li 
se alăturase, de la Niceea, corpul de oaste condus de generalul Tatikios. Balduin de Boulogne făcea 
                                                                                                                                                                                                     
ostașilor. Este vorba despre Isaac, unchiul după tată al împăratului Alexius I, care va domni între 1056 și 1059. Pentru mai 
multe date vezi: Bănescu, 1971, pp. 121-140; Runciman, 2014, pp. 68-73. 
2 Sultanul Kilij Arslan I (1079-1107). În textul Gestei apare ca Soliman (cel Tânăr). Emirul Soliman, fondatorul de fapt 
al sultanatului de Rum, era tatăl sultanului Kilij Arslan I. 
3 Godefroy de Bouillon (+1100), duce al Lotharingiei (Lorenei) Inferioare. După cucerirea Ierusalimului, devine primul 
suveran al statelor cruciate, asumându-și titlul de Protector al Sfântului Mormânt. Deși a condus efectiv regatul 
Ierusalimului, a refuzat, din evlavie, calitatea de rege susținând că nimeni nu ar trebui să poarte coroană de aur acolo 
unde Hristos a purtat coroană de spini. Va muri în condiții neclare (cronicile vorbesc fie despre rana de săgeată căpătată 
la asediul Acrei, fie de boală, fie, în sfârșit, de consumul unor fructe otrăvite pe care Godefroy le-ar fi primit în dar de la 
un nobil musulman), la un an de la cucerirea Cetății Sfinte. Va fi succedat de fratele său Balduin, care va avea mai 
puține scrupule în a lua pe frunte coroana de aur. 
4 Tancred era nepotul de frate al lui Bohemond. Era fiul lui Odo, supranumit „Bunul Marchiz”. Un soldat perfect, un 
diplomat abil și un conducător priceput, Tancred va reuși să-și creeze un nume greu de uitat în Orient. După ce își 
înființase un principat al său în Galileea, Tancred îl va ceda regatului Ierusalimului preferând să se stabilească definitiv 
la Antiohia, pe care o va guverna, în numele unchiului său Bohemond,  până la sfârșitul vieții (12 decembrie 1112). A 
fost căsătorit cu prințesa Cecilia a Franței. 
5 Cunoscut și sub numele de Raymond de Tolouse. Era cel mai bogat și mai respectat conducător al Cruciadei. El va 
pune bazele unui stat nou în Orient, intitulat Comitatul Tripoli. La moartea sa, survenită în 28 februarie 1105, bogatul 
oraș Tripoli, condus de o dinastie de judecători musulmani, era complet încercuit. Oștile creștine vor reuși să ia cetatea 
abia în 1109, sub conducerea fiului lui Raymond, contele Bertrand. 
6 Legatul papal Adhemar de Puy a fost cea mai luminoasă prezență a cruciadei. Om blând și integru, viteaz și înțelept, 
respectat chiar și de cei mai intransigenți, mediator între împărat și principii cruciați, între clericii catolici și cei 
ortodocși, episcopul francez a lucrat necontenit, cu mult sârg, la unitatea de acțiune a creștinilor. Episcopul Adhemar a 
fost răpus de febră tifoidă pe data de 1 august 1098, la puțină vreme după înfrângerea oștilor Mosulului, conduse de 
atabegul Kerbogha. 
7 Bohemond de Hauteville, conte de Taranto și prinț de Antiohia, fiul ducelui normand Robert Guiscard. Numele său 
era de fapt Marcu, însă el va rămâne cu porecla dată de tatăl său: Bohemond (Uriașul). Deși dușman al Bizanțului ca și 
tatăl său, Bohemond va fi obligat să devină, în cele din urmă, vasal al împăratului Alexius, semnând Tratatul de la 
Devol, din 1106. Va muri în 1111 în Italia. Prestigiul său de războinic a rămas pe tot parcursul vieții sale neegalat. 
Iscusința militară a lui Bohemond a smuls admirația tuturor celor care l-au cunoscut fie din postura de aliați, fie din 
aceea de inamici. O descriere foarte bine conturată a eroului o zugrăvește prințesa Ana Comnena, care l-a cunoscut 
personal (Ana Comnena, vol. II, 1977, pp. 236-238). „Nu există în toată Alexiada, făcând excepție doar basileul Alexie, 
un om căruia Ana Comnena să-i fi făcut onoarea unui portret mai perfect și mai măgulitor” (Diehl, 1969, p. 85). 
8 Runciman, 2014, p. 205. 
9 Balduin de Boulogne, fratele lui Godefroy de Bouillon, conte al Edesei și rege al Ierusalimului (1100-1118). 
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parte din cea de-a doua grupă. Bohemond și Tatikios ieșiseră primii din trecătoarea de lângă 
Dorylaeum. În valea Dorylaeum, însă, sultanul Kilij Arslan aștepta cu forțe imense (i se alăturaseră 
emirul Capadociei și oștile unchiului său Malik Ghazi, fiul emirului Danișmend) să-și ia revanșa 
pentru pierderea cetății sale de scaun. Crezând că toată oastea cruciată ieșise din trecătoare, turcii au 
declanșat un atac fulger de pe înălțimi asupra cavalerilor din prima ceată, încercuindu-i. Modul de 
luptă al turcilor se baza pe mobilitate și pe lansarea unor perdele succesive de săgeți. Cruciații au 
făcut cu greu față ofensivei furibunde a turcilor. Dar sultanul selgiucid nu știa că o a doua oaste 
cruciată vine degrabă în ajutorul lui Bohemond. Provensalii și lorenii, din grupul cărora făcea parte 
și Fulcher,  s-au aruncat în luptă punând în dezordine rândurile musulmane.  

Episcopul Adhemar de Puy10 s-a poziționat cu trupele sale în spatele inamicului, închizând 
orice posibilitate de scăpare pentru turci. Apariția salvatoare a lui Adhemar de Puy și a cavalerilor 
săi în spatele turcilor, de pe înălțimile de unde își lansaseră inițial chiar ei atacul, i-a panicat atât de 
mult pe selgiucizi, încât au rupt dispozitivul de luptă și și-au abandonat tabăra (în care se afla 
tezaurul sultanului) în mâinile vitejilor creștini11.  

Îndreptându-se spre sud-est, prin nordul munților Taurus, întreaga oaste cruciată, având drept 
avangardă călărimea ușoară a lui Tatikios, a luat în stăpânire, rând pe rând, Polybotos, Antiohia Pisidiei 
și Philomelium. Urmărindu-i pe inamici, cruciații s-au aventurat prin deșertul Pisidiei, unde setea și 
lipsurile de orice fel i-au potopit12. Cronicarul anonim consemnează cu acest prilej: „Prin urmare, i-am 
urmărit prin deșerturi, și prin pământ sterp și nelocuit, de unde abia am scăpat și am ieșit cu viață. 
Foamea și setea ne-au constrâns peste tot, și nu era absolut nimic de mâncat pentru noi, decât, din 
întâmplare smulgând și frecând cu mâinile noastre spice (de grâu), cu acea mâncare atât de mizerabilă 
am supraviețuit.  Acolo cea mai mare parte a cailor noștri a murit,  astfel încât mulți dintre cavalerii 
noștri au ajuns pedestrași și din lipsa cailor au ajuns boii noștri în locul cailor13 și din cauza marii 
nevoi, au ajuns să care poverile caprele noastre și oile, încă și câinii”14. 

Fulcher de Chartres își amintește cu emoție că, în ciuda situației dezastruoase în care se afla 
marea oaste,  moralul trupelor era totuși foarte ridicat, iar frățietatea dintre cruciații din atâtea neamuri 
era o dovadă evidentă a harului divin15. În luna august cruciații au reușit să ajungă la Iconium16 pe care 
l-au găsit abandonat de garnizoana turcă. Bogatele rezerve de alimente și de apă potabilă ale cetății au 
revigorat timp de câteva zile oastea extenuată. Încărcați de provizii, cavalerii Crucii și-au continuat 
drumul spre Heracleea, unde au înfruntat oștile emirului Hasan al Capadociei pe care le-au pus pe fugă. 
Următoarea oprire a fost Tyana, de unde Balduin de Boulogne și Tancred se despart de marea oaste și 
pătrund prin Porțile Ciliciene în valea prosperă a Tarsului. Animozitățile dintre Tancred și Balduin au 
dus la despărțirea dintre cei doi. Tancred, după cucerirea mai multor cetăți și castele ciliciene, se va 
alătura corpului principal cruciat la Maraș (Germaniceea), continuând împreună cu acesta asediul 
Antiohiei. Balduin, însă, va continua propria expediție, asociindu-și mai mulți despoți armeni în lupta 
contra turcilor. El va înainta până dincolo de Eufrat, în ținutul prosper dominat de măreața cetate a 
Edesei. Primul stat cruciat va lua ființă astfel, în 1098, sub denumirea de comitatul Edesei. Fulcher îl 
urmă în aventura armeană pe stăpânul său. 

Prin  urmare, el nu a fost prezent nici la asediul Antiohiei nici la cel al Ierusalimului, fiind 
atunci la Edesa, loc de unde nu a plecat până spre sfârșitul anului 1099, când a făcut un pelerinaj la 
Ierusalim, împreună cu Balduin şi cu Bohemund. Atunci când Balduin a fost convocat să preia 
                                                            
10 Legatul papal Adhemar de Puy a fost cea mai luminoasă prezență a cruciadei. Om blând și integru, viteaz și înțelept, 
respectat chiar și de cei mai intransigenți, mediator între împărat și principii cruciați, între clericii catolici și cei ortodocși, 
episcopul francez a lucrat necontenit, cu mult sârg, la unitatea de acțiune a creștinilor. Episcopul Adhemar a fost răpus de 
febră tifoidă pe data de 1 august 1098, la puțină vreme după înfrângerea oștilor Mosulului, conduse de atabegul Kerbogha. 
11 Runciman, 2014, pp. 210-211. 
12 Krey, 1921, p. 120. 
13 Sensul este acela că unii cavaleri ajunseseră să folosească vitele la călărie. 
14 Gesta III, 10.  
15 Fulcher de Chartres, 1913, p. 203. 
16 Astăzi Konya, cel mai important oraș al Anatoliei Centrale. 
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conducerea regatului Ierusalimului, după moartea fratelui său Godefroy, Fulcher l-a însoţit la 
Ierusalim, unde a rămas până la momentul morții sale, întâmplat în 1127. 

Lucrarea sa, Historia Hierosolymitana, a fost scrisă la solicitarea prietenilor săi. A apărut în mai 
multe etape, primul fascicul fiind difuzat încă din 1101. O altă parte a lucrării  a fost dată publicului spre 
sfârșitul lui 1105, iar ultimul fragment, redactat între 1124 și 1127, ia forma unei relatări analitice despre 
Regatului Ierusalimului, pentru începutul căruia reprezintă cea mai importantă sursă de informaţii. Este 
posibil să fi revizuit primele două porţiuni din istorisirea sa.  Cartea se termină brusc, la relatarea unei 
invazii de șoareci în anul 112717, fapt care dă de înțeles că Fulcher de Chartres nu a mai apucat să-și 
încheie opera. Se presupune astfel că 1127 este anul morții sale18.  

Spre deosebire de  alte mărturii ale participanților la Prima Cruciadă, inclusiv față de Gesta 
Francorum, cartea învățatului Fulcher nu este nici părtinitoare nici discriminatorie. Perspectiva sa 
este una obiectivă, binevoitoare și în același timp corectă, inclusiv față de creștinii răsăriteni, fapt 
care îi acordă, până în ziua de astăzi, o prioritate în ceea ce privește seriozitatea datelor furnizate.  

Lucrarea este autentică, valoroasă prin bogăția de informații pertinente referitoare la lumea 
sfârșitului secolului al XI-lea. După Gesta , este a doua în ceea ce priveşte răspândirea și utilizarea 
ei de către scriitorii care au scris ulterior despre Prima Cruciadă.  
 

2. Cronologia Primei Cruciade 
 
1089, septembrie: Conciliul de la Melfi, în cadrul căruia papa Urban II ridică, în prezența 

solilor bizantini, excomunicarea aruncată de Grigorie VII asupra împăratului Alexius I Comnenul.  
1089: Ca urmare a hotărârilor de la Melfi, basileul Alexius convoacă, în același an, un sinod 

la Constantinopol, unde s-a hotărât redeschiderea bisericilor de rit latin din Constantinopol, precum 
și restaurarea numelui papei în dipticele Marii Biserici. În același timp, Alexius ia decizia să-l 
sprijine pe Urban II în conflictul acestuia cu antipapa Guibert, favoritul împăratului german. 

1090:  Împăratul bizantin trimite papei o solie de prietenie, purtând cu ea tratatul Sfântului 
Teofilact al Bulgariei (1050-1108) care exprima cu tact, într-un mod complet nejignitor, punctul de 
vedere al teologiei ortodoxe referitor la practicile liturgice distincte dintre apuseni și răsăriteni. Deși 
nu putea fi de acord cu adaosul Filioque  și cu primatul de tip absolutist al papei asupra celorlalte 
biserici, totuși Sfântul Teofilact se arăta mai îngăduitor față de celelalte obiceiuri apusene. El 
îndemna stăruitor pe toți, fie greci fie latini, să nu exagereze cu privire la standardizarea ritualului și 
a practicilor liturgice ci, mai degrabă, să respecte vechile obiceiuri, unele păstrate încă de la 
Apostoli, ale bisericilor locale. Concluziile tratatului ortodox erau că nu există nici un fundament 
real pentru ca între Biserica Romei și celelalte Biserici Apostolice să existe vreodată o schismă. 

1095, 1-7 martie: Conciliul de la Piacenza. Solii basileului Alexius au fost prezenți. Ei au 
expus, la invitația Papei, situația din Orient. Enumerarea dezastrelor prin care trecuse Răsăritul 
creștin în ultimele decenii i-a convins pe conciliari că siguranța întregii Creștinătăți era pusă în 
primejdie și că, mai devreme sau mai târziu, fiecare va fi obligat să ia arma în slujba Crucii 
Domnului nostru Iisus Hristos și a Bisericii Sale. Diplomații lui Alexius au făcut apel la 
responsabilitatea creștină de a proteja pe cei aflați la nevoie. Atât Papa cât și episcopii au plecat de 
la Piacenza impresionați de elocvența trimișilor imperiali19. 

1095, 18-28 noiembrie: Conciliul de la Clermont. Pe 27 noiembrie, în fața unei mulțimi 
impresionate, Urban a ținut o predică mobilizatoare, în urma căreia: „francii care au ascultat 
acestea au pus de îndată să le fie cusute cruci pe umerii drepți, zicând că ei merg în unanimitate pe 
urmele lui Hristos, de Care au fost mântuiți din mâna iadului”20.    

                                                            
17 Runciman, 2015, p. 358. 
18 Krey, 1921, p. 10. 
19 Bernoldi Chronicon, MGH, SS, V, 462. Cantor, 1958, p. 89. 
20 Gesta I, 1. 
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1096, 1-8 martie: Petru Eremitul și Gautier „cel Sărac” (Guvalterius Sinehabere)21, senior 
de Boissy Sans-Avoir, pun în mișcare așa-numita „cruciadă a săracilor”, considerată de cercetători 
prima etapă a Cruciadei I. 

1096, iunie-august : Alte grupuri formate din germani și francezi, cum ar fi cel condus de 
călugărul Gottschalk, cel al lui Emich, conte de Leisingen sau cel al predicatorului Volkmar, au 
sfârșit tragic fiind distruse aproape complet de oștile maghiare pentru comportamentul haotic, 
jafurile și crimele pe care le săvârșiseră pe drum. 

1096, iulie: Hugo de Vermandois, fratele regelui Filip I al Franței, pornește în Cruciadă. 
1096, 1 august: Petru Eremitul și Gautier „cel Sărac” ajung la Constantinopol. 
1096, 6 august: Cruciații lui Petru Eremitul sunt traversați pe malul asiatic al Bosforului. La 

Nicomidia, pe seama unei discordii între facțiuni, francezii își aleg drept conducător pe Geoffroy 
Burel iar germanii și italienii pe Rainold. Cartierul general al celor două facțiuni este fixat la 
Kivotos/ Civitot. Petru Eremitul pierde din ce în ce mai mult controlul asupra trupelor. 

1096, 15 august: Ducele Godefroy de Bouillon pornește spre Răsărit, împreună cu frații săi 
Eustache și Balduin de Boulogne. 

1096, septembrie: Bohemond de Taranto și nepotul său Tancred depun jurământul de 
cruciați, la asediul cetății Amalfi. 

1096, 20-29 septembrie: Corpul germano-italian condus de Rainold cucerește fortăreața 
Exerogorgo (Xerigordon) dar este asediat la rândul său de armata sultanului Kilij Arslan.  

1096, octombrie: Oștile conduse de Robert al Normandiei, Ștefan de Blois și Robert al 
Flandrei pornesc spre Ierusalim. 

1096, octombrie: Legatul papal, episcopul Adhemar de Puy și Raymond IV, conte de 
Toulouse și de Saint Gilles, cu oștile provensale, pornesc în Cruciadă. 

1096, octombrie: Petru Eremitul se întoarce la Constantinopol. 
1096, 7 octombrie: În schimbul promisiunii că va fi cruțat, Rainold și câțiva cavaleri își 

trădează camarazii, deschizând porțile castelului Exerogorgo și trecând de partea turcilor. Toți 
cruciații din fortăreață sunt masacrați. 

1096, 21 - 23 octombrie: Sfârșitul „cruciadei săracilor”. Turcii zdrobesc trupele conduse 
de Geoffroy Burel, care în mod imprudent ieșiseră în întâmpinarea dușmanului.  Civitot este trecut 
prin sabie. Doar câteva mii de fugari sunt salvate de escadra bizantină venită în ajutor și transportate 
la Constantinopol. 

1096, 23 decembrie: Oastea lui Godefroy ajunge la Costantinopol. 
1096, 25 decembrie: Oastea lui Bohemond serbează Crăciunul la Castoria. 
1097, 18 februarie: Tancred înfrânge, pe râul Vardar, trupele pecenege ale împăratului.  
1097, 20 februarie: Armata lui Godefroy traversează Bosforul. 
1097, 27 februarie: Armatele lui Bohemond și Raymond de Saint Gilles ajung în apropiere 

de Constantinopol. 
1097, 26 aprilie: Trupele lui Bohemond și ale lui Raymond traversează Bosforul și se 

alătură lui Godefroy. 
1097, 6 mai: Cruciații ajung la Niceea. 
1097, 14 mai: Godefroy și Bohemond încep asediul Niceei. 
1097, 16 mai: Raymond și Adhemar de Puy se alătură la asediu. O primă oaste turcească 

trimisă în ajutorul Niceei este respinsă. 
1097, 21 mai: Cruciații resping oastea condusă de către însuși sultanul Kilij Arslan.  
1097, 3 iunie: Robert Normandul, Ștefan de Blois și Robert de Flandra ajung la Niceea. 
1097, 17-18 iunie: Trupele și aparatele de asediu bizantine aflate sub comanda generalului 

Tatikios se alătură cruciaților. O flotilă de mici dimensiuni este transportată pe lacul Ascania, unde, 
sub comanda amiralului Butumites, blochează ruta de aprovizionare a cetății. 

                                                            
21 Gesta I, 2.  
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1097, 19 iunie: Niceea capitulează în fața trimișilor împăratului. 
1097, 26 iunie: Cruciații părăsesc Niceea. Însoțiți de contingentul de „daci” comandat de 

Tatikios, ei mărșăluiesc spre trecătoarea Dorylaeum. Oastea se împarte în două grupe. Bohemond, conții 
de Flandra și de Blois împreună cu generalul Tatikios înaintează cale de o zi față de restul armatei.  

1097, 1 iulie: Bătălia de la Dorylaeum. Rezistența eroică a primului grup, sosirea la timp a 
grupei a doua, precum și inițiativa providențială a episcopului Adhemar obțin o victorie decisivă 
împotriva lui Kilij Arslan. 

1097, iulie-august: Traversarea deșertului Pisidiei, cu multe pierderi de vieți omenești. 
1097, aprox. 15 august: Ocuparea Iconiului. 
1097, 10 septembrie: Înfrângerea oștii emirului Hasan al Capadociei și ocuparea Heracleei. 

Balduin de Boulogne și Tancred se despart de marea armată și pătrund în Cilicia. 
1097, septembrie - octombrie: Balduin ocupă Tarsul Ciliciei. Dispută între el și Tancred. 

Tancred ocupă marile orașe Mopsuestia și Adana, precum și mai multe castele din împrejurimi. 
Marea armată urmează traseul Cezareea – Placentia – Coxon. Traversarea munților Anti-Taurus a 
pus mari dificultăți cruciaților. La ieșirea din munți cruciații ocupă Maraș (Germaniceea). Balduin 
și Tancred se alătură marii armate la Maraș. 

1097,  17 octombrie: Balduin părăsește marea oaste și se îndreaptă spre Edesa. 
1097, 20 octombrie: Cruciații cuceresc Podul de Fier al Antiohiei. 
1097, 18 noiembrie: Expediție împotriva turcilor din fortăreața Harenc. 
1097, 23 noiembrie: Construirea turnului Malregard. 
1097, 28 decembrie: Expediție fără succes în cătarea de provizii efectuată de Bohemond și 

Robert de Flandra. 
1097, 29 decembrie: Victorie a turcilor din Antiohia asupra cruciaților. 
1097, 31 decembrie: În căutare de provizii, Bohemond și Robert de Flandra dau peste 

marea armată musulmană condusă de către emirul Duqaq al Damascului în vederea despresurării 
Antiohiei. Cei doi reușesc să zdrobească oștile damaschine. 

1098, ianuarie: Foamete cumplită în tabăra cruciată. Petru Eremitul și Guillaume Tâmplarul 
dezertează dar sunt prinși de Tancred. 

1098, începutul lui februarie: Generalul Tatikios părăsește tabăra cruciată și se retrage în 
Cipru. Acest gest a fost interpretat de cruciați ca o trădare. 

1098, 9 februarie: Cruciații sunt prinși între oștile Antiohiei și cele ale emirului Ridwan al 
Alepului. Din nou, geniul militar al lui Bohemond preschimbă înfrângerea inițială într-o strălucită 
victorie. 

1098, 4 martie: În portul Sfântul Simeon sosește o flotă engleză, sub comanda prințului 
exilat Edgar Atheling (care intrase ca mercenar în slujba împăratului Alexius), încărcată cu 
materiale de asediu, provizii și cu luptători de elită britanici și scandinavi (varangi). Un ajutor 
substanțial fusese încărcat pe aceste corăbii, la Constantinopol, din porunca împăratului. Acest fapt 
este omis, din resentiment, de către cronicarii apuseni ai primei cruciade. Edgar Atheling și varangii 
săi vor cuceri al doilea port al Antiohiei, Latakia, și-l vor preda împăratului. Latakia fusese cucerită 
inițial de la turci, în vara anului 1097, de către piratul Guynemer de Boulogne care adunase o 
armată proprie de frisieni, flamanzi și scandinavi, îmbarcați pe o flotilă. Guynemer s-a aliat cu 
conducătorii cruciați, legând prietenie mai ales cu concitadinul său Balduin de Boulogne, ajutându-i 
pe creștini la cucerirea Tarsului și a Alexandretei. Edgar Atheling va cuceri Latakia de la oamenii 
lui Guynemer, în numele Bizanțului, sporind astfel neîncrederea apusenilor față de împărat22. 

1098, 5-6 martie: Bohemond și Raymond întreprind o expediție până la portul Sfântul 
Simeon. La întoarcere sunt atacați și înfrânți de turci. Concomitent cruciații din tabără, conduși de 
Godefroy, dobândesc o mare victorie împotriva garnizoanei antiohiene. Cu ajutor din partea 

                                                            
22 Runciman, 2014, pp. 224, 252-253, 281. 
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celorlalți prinți Bohemond reușește să-i  prindă din urmă pe turcii care organizaseră ambuscada și să 
recupereze proviziile și materialul de asediu. 

1098, 8-19 martie: Cruciații construiesc fortul Machumeria. 
1098, 29 mai: Conducătorii cruciați decid să predea Antiohia lui Bohemond dacă reușește să 

o captureze și dacă între timp basileul nu apare în ajutorul lor. 
1098, 2 iunie: Ștefan de Blois dezertează.  
1098, 3 iunie: Unul dintre comandanții antiohieni, armeanul Firuz, este convins de 

Bohemond să se alăture creștinilor. Cruciații, conduși de Bohemond, ocupă turnurile aflate sub 
comanda lui Firuz și de acolo ocupă în scurt timp întreaga cetate, cu excepția citadelei. 
Guvernatorul selgiucid Yaghi Siyan este ucis. 

1098, 5 iunie: Oștile Mosulului ajung la Antiohia pentru a o găsi deja ocupată de cruciați. 
Atabegul Mosulului, Kerbogha (în Gesta apare drept Curbaram) era, de departe, cel mai primejdios 
dintre conducătorii musulmani. Fost sclav-soldat, ridicat până pe treapta de atabeg („tată al 
principelui”), adică de regent al principelui minor al Mosulului, Kerbogha își extinsese puterea 
asupra întregii câmpii a Mesopotamiei. 

1098, 6-27 iunie: Asediul Antiohiei. Foametea din cetate atinge proporții apocaliptice. 
Speranța că împăratul va sosi în apărarea lor le este spulberată cavalerilor de vestea că acesta, la 
sfatul eronat al lui Ștefan de Blois, a decis retragerea spre Constantinopol.  

1098, 14 iunie: Descoperirea Sfintei Lănci. 
1098, 28 iunie: Cruciații atacă pe Kerbogha. Oștile creștine epuizate dobândesc victoria în 

ciuda șanselor extrem de mici pe care le aveau împotriva armatei Mosulului. Fortăreața Antiohiei se 
predă lui Bohemond. 

1098, 1 august: Moartea lui Adhemar de Puy. 
1098, 26 august: Marele vizir al Egiptului, Al-Afdal, cucerește Ierusalimul de la selgiucizi. 
1098, septembrie: Raymond cucerește Albara. 
1098, noiembrie-decembrie: Raymond, Robert de Flandra și Bohemond asediază și 

cuceresc Marra. 
1098, 29 decembrie: Bohemond se întoarce la Antiohia, rămânând acolo în calitate de 

principe. 
1099, ianuarie-martie: Raymond, Tancred și Robert al Normandiei înaintează prin estul 

munților Nosairi, ocupând o serie de cetăți și castele, printre care Hosn al Akrad (Krak). 
Traversează valea Buqaia și asediază Arqa. În același timp, Godefroy, Robert de Flandra și 
Bohemond înaintează de-a lungul litoralului Mediteranei până la Jabala, pe care o asediază. De 
acolo Bohemond se întoarce la Antiohia iar Godefroy și Robert de Flandra fac joncțiunea cu ceilalți 
prinți la asediul cetății Arqa. 

1099, 13 mai – 7 iunie: Cruciații ridică asediul și mărșăluiesc spre Ierusalim, ocupând cu 
ajutorul armelor (sau obținând supunerea emirilor) localitățile: Batroun, Byblos, Beirut, Sidon, Tyr, 
Acra, Cezareea Palestinei, Rama și Emaus. 

1099, 6 – 7 iunie: Tancred efectuează o expediție în Galileea, cucerind Betleemul. Se 
întoarce la Ierusalim. 

1099, 7 iunie – 15 iulie: Asediul Ierusalimului. 
1099, 15 iulie: Cucerirea Sfintei Cetăți. 
1099, 17 iulie: Adunarea marilor seniori cruciați.  
1099, 22 iulie: Godefroy de Bouillon este ales conducător suprem, însă el refuză titlul de 

rege, preferându-l pe acela de Apărător al Sfântului Mormânt. 
1099, 1 august: Este ales patriarh al Ierusalimului Arnulf Malecorne de Rohes. Tutorele 

prințesei Cecilia, fiica lui William Cuceritorul, Arnulf era capelanul ducelui Robert de Normandia. 
Un intelectual prin excelență, însă unul imoral, Arnulf se va folosi de calitatea acordată pentru a 
reduce la tăcere clerul ortodox precum și clerul celorlalte confesiuni creștine din Țara Sfântă. 
Preoții ortodocși care aveau în custodie Lemnul Sfintei Cruci au fost prinși și torturați din porunca 
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lui Arnulf, până când au predat cinstita relicvă în mâinile acestuia. Totodată, Arnulf a interzis 
slujbele ortodoxe în Biserica Sfântului Mormânt. Nici măcar din partea latinilor din Orient nu și-a 
putut menține respectul multă vreme.  Va fi repede demis, pe motiv de alegere necanonică.  Deja în 
decembrie 1099 Arnulf era înlocuit în scaun de legatul papal Daimbert de Pisa. Italianul Daimbert 
se va arăta și mai intransigent decât antecesorul său normand. În timpul lui Daimbert creștinii greci 
și orientali au fost expulzați din mănăstirile și instituțiile pe care le dețineau de secole în Țara 
Sfântă. În timpul păstoririi lui Daimbert, Focul Sfânt a refuzat să mai coboare în Mormântul 
Domnului, la Paștile anului 1101. Apusenii și-au recunoscut greșeala și toate confesiunile creștine 
au fost chemate să se roage pentru iertarea păcatelor francilor. În urma acestei întâmplări 
miraculoase preoților ortodocși li s-a permis să oficieze din nou în Biserica Sfântului Mormânt. 
După ce, la insistențele regelui Balduin I,  Arnulf va fi reabilitat de papa Pascal II și reinstalat în 
tronul patriarhal, în jurul anului 1112, el își va schimba complet atitudinea de la început față de 
răsăriteni. Patriarhul Arnulf și regele Balduin I vor retroceda toate bunurile confiscate de Daimbert, 
vor returna cheile Sfântului Mormânt clerului bizantin, vor permite oficierea cultului în limbile 
naționale ale ortodocșilor și vor redeschide mănăstirile ortodoxe pentru slujitorii și pelerinii lor. Cel 
mai important lucru realizat de către Arnulf, în colaborare cu Balduin I, a fost, pe plan eclesial, 
interzicerea amestecului clerului latin în treburile ortodocșilor. De aceea, susținerea lor în rândul 
populației locale creștine (majoritar ortodoxe) a fost la un nivel foarte ridicat până când ambii, 
regele și patriarhul, vor muri, în anul 1118. Tradiția deosebită instituită de Arnulf în cea de-a doua 
păstorire a sa va fi continuată până la desființarea statelor cruciate de către musulmani, în secolul al 
XIII-lea: deși ierarhia superioară era latină, se pare că aceasta își recruta episcopi auxiliari, fără nici 
un fel de convertire prealabilă, din rândul monahilor ortodocși23. 

1099, 12 august: Victoria de la Ascalon. Oștile vizirului Al-Afdal sunt zdrobite de cruciații 
conduși de Godefroy. 

1100, 18 iulie: Moartea lui Godefroy de Bouillon. 
1100, 25 decembrie: Balduin de Boulogne este încoronat rege al Ierusalimului. 

 
3. Mercenarii dunăreni ai Imperiului 

 
În armata lui Alexius I Comnenul existau mai multe contingente de mercenari recrutați de la 

Dunăre. Corpurile de pecenegi, amintite generic de cronicarii Primei Cruciade, ridică o anumită 
problemă de identificare. Știm că în secolul al XI-lea prezența lor în trupele de mercenari ale Bizanțului 
este frecvent menționată. Însă prin bătălia de la Lebunion, din 1091, poporul pecenegilor, care invadase 
provinciile bizantine din Balcani, este masacrat aproape în totalitate de către oștile reunite ale 
bizantinilor și cumanilor, conduse de către Alexius I Comnenul. Potrivit mai multor autori, pecenegii 
vorbeau aproximativ aceeași limbă cu uzii și cumanii. În cazul pecenegilor care i-au întâmpinat pe 
conducătorii Primei Cruciade și le-au escortat armatele spre Constantinopol, putem crede cu ușurință că 
este vorba de soldați aparținând diferitelor triburi turcofone ce au invadat spațiul nord-dunărean și au 
intrat în amestec cu românii și slavii în veacurile X-XI, încreștinându-se și fiind, în cele din urmă, 
asimilate de aceștia. Nu este exclus ca în legiunile de mercenari denumiți generic de latini pinzinacis iar 
de greci patzinakes (pecenegi) să se fi aflat un mare număr de români nord-dunăreni24.  

La această concluzie ne îndreaptă denumirea pe care cronicarii bizantini o dau migratorilor 
care ocupau temporar teritoriile de la nord de Dunăre (Moldova, Ardeal, Țara Românească).  Astfel, 
prințesa Ana Comnena, în Alexiada, cronica dedicată vieții și faptelor tatălui ei Alexius I 
Comnenul, numește pe unguri daci, pe pecenegi sciți, pe cumani sarmați iar pe uzi geți. Desigur, se 
poate invoca moda arhaizării, mult apreciată de cronicarii medievali, însă ea avea totuși un substrat 

                                                            
23 Jotischky, 2001, pp. 90-93; Runciman, 2014, pp. 320-321; Runciman, 2015, pp. 88-94. 
24 Bănescu, 1946, p. 101. 
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istoric, etnic, geografic, social, politic și religios, de care se ținea cont și la care ar fi bine să fim 
atenți. Acest substrat se prezintă astfel:  

I. Migratorii nu erau mai numeroși decât populația autohtonă. Alcătuiau clasa dominantă 
însă ei au fost cei care au primit denumirea arhaică a populației supuse.  

II. Deși preluaseră frâiele conducerii politice generale, axată la migratorii secolelor X-XII 
(inclusiv la ungurii conduși de dinastia arpadiană) pe recrutarea de forțe militare proaspete dintre 
autohtoni, pe negoț și pe strângerea de biruri, populațiile migratoare intraseră în proces de creștinare și 
de integrare în ordinea prestabilită a Bizanțului și - la nord de Dunăre - în cea a obștilor sătești române și 
slavo-române. Acest lucru se probează prin apariția unei numeroase categorii etnic-sociale „de 
tranziție”, consemnată de cronicarii bizantini sub numele de mixobarbari, spre care „a navigat” în chip 
natural o mare parte din invadatori, până la asimilarea lor totală25. Acestor mixobarbari, din rândul 
cărora erau alcătuite toate garnizoanele dunărene ale Imperiului, nu li se poate da o identitate exclusivă, 
ci, mai degrabă una de amestec. Savanți reputați precum Wilhelm Tomaschek sau Nicolae Bănescu 
recunosc în mixobarbarii din cetățile dunărene pe români și pe bulgari, iar în cei menționați ca făcând 
parte din trupele imperiale un amestec de pecenegi, uzi, români și bulgari26. 

III. După poziția geografică ocupată la momentul invocării lor, cu puțin mai înainte de 
bătălia de la Lebunion, putem trage concluzia că ungurii erau clasa dominantă în Transilvania, uzii 
în Moldova, cumanii în partea de sud a Moldovei și într-o parte a Munteniei, iar pecenegii în 
Dobrogea și nordul Bulgariei27.   

IV. Dacă sub denumirile de geți, daci, sarmați, sciți se ascundeau uzii, ungurii, cumanii și 
pecenegii, este probabil ca sub denumirea însăși de uzi, unguri, cumani sau pecenegi să se fi aflat, 
pe baza reciprocității, și un numeros contingent de „geto-daco-sarmato-sciți” de peste Dunăre: 
români și mixobarbari (slavo-români, pecenego-români, uzo-români, etc.). Astfel, fie sub 
denumirile antice proprii, fie sub „eticheta” preluată de la clasa conducătoare formată temporar din 
migratorii de origine turcică, românii erau înrolați în forțele armate bizantine28.  

 
4. Corpul de „daci”, condus de generalul Tatikios 

 
La plecarea din Niceea, cruciații au primit din partea împăratului un corp expediționar care 

să-i conducă în siguranță pe drumurile Asiei Mici. Grupa de soldați era pusă sub comanda 
experimentatului Tatikios, omul de încredere al lui Alexius.  

Relațiile cu Tatikios au fost bune până la asediul Antiohiei. Cruciații au predat împăratului 
toate cetățile conform jurământului de fidelitate iar micul corp expediționar al lui Tatikios (format 
din mercenari greci, armeni și dunăreni, ușor înarmați) a fost de folos acestora prin cunoașterea 
terenului și prin relațiile bune cu populația creștină băștinașă. Până și inamicilor turci, la momentul 
respectiv, flamura împăratului încă le mai inspira respect29. Toate rapoartele despre evoluția 
cruciadei, expediate de Tatikios către împărat, până la momentul despărțirii generalului bizantin de 
cruciați (în februarie 1098), sunt favorabile apusenilor.  

Motivul plecării generalului bizantin este învăluit până astăzi în taină. Circulă mai multe 
opinii cu privire la retragerea lui Tatikios. Varianta lui, prezentată de Ana Comnena, este că 
Bohemond l-ar fi informat că restul seniorilor ar fi hotărât să-l suprime ca să potolească setea de 
răzbunare a ostașilor înfometați și înconjurați de dușman30. Steven Runciman tinde să dea crezare 
variantei bizantine31. 

                                                            
25 Ana Comnena, vol. I, 1977, pp. 289-291.   
26 Bănescu, 1938, p. 22.   
27 Ana Comnena, vol. I,  1977, pp. 134-135, 261. 
28 Barnea, Ștefănescu, 1971, p. 132. 
29 Ana Comnena, vol. II, 1977, pp. 121-122. 
30 Ana Comnena, vol. II, 1977, pp. 129-130. 
31 Runciman, 2014, pp. 249-250. 
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Indiferent cum am pune problema, totuși împăratul Alexius, cel ce se afla în spatele lui 
Tatikios,  și-a încălcat jurământul de a-i apăra pe vasalii săi de primejdia de moarte în care se aflau. 
Motivația diplomatică a Bizanțului a fost că atât informațiile primite de la dezertori, cât și cele 
venite dinspre zona musulmană, l-au făcut pe împărat să concluzioneze că expediția cruciaților se 
încheiase deja prin înfrângerea mai mult decât sigură pe care urmau s-o capete de la atabegul 
Mosulului și că nu mai avea rost să investească într-un proiect eșuat. La toate acestea se adăuga 
zvonul că Ismail, fiul sultanului de Chorasan, se afla, cu o oaste, pe drumul spre Antiohia, încercând 
să blocheze o eventuală inițiativă bizantină de a sări în ajutorul cavalerilor. E dovada că Bizanțul nu 
i-a perceput niciodată pe ostașii Crucii ca pe niște frați și tovarăși de luptă, ci mai degrabă ca pe 
niște mercenari puși conjunctural în slujba lui, de care, la nevoie, se putea dispensa32. Aceste lucruri 
nu vor fi uitate, nici iertate vreodată.  

Tatikios nu se va mai întoarce și nici sprijinul promis nu va ajunge vreodată la cruciați. Gesta 
menționează cu gravitate: „Între timp, vrăjmașul Tetigus33, auzind că armata turcilor a tăbărât asupra 
noastră,  a spus că se temea34 și, crezând că noi toți vom pieri și că vom cădea în mâinile inamicilor, 
inventând tot felul de falsuri, pe care, cu meșteșug, putea să le răspândească, a rostit: „Seniori și 
bărbați preaînțelepți, vedeți că ne aflăm aici în cea mai mare nevoie, și că nu ne vine nici un ajutor, de 
nicăieri. Deci, lăsați-mă să mă întorc în patria mea, Romania35, iar eu, fără nici o îndoială, voi face 
astfel încât multe corăbii să vină aici pe mare, pline cu grâu, vin, orz, carne, făină și brânză și cu toate 
bunurile care ne sunt necesare. Voi face în așa fel ca să fie aduși spre vânzare cai, și să se întemeieze 
aici o piață, pe uscat, sub protecția împăratului. Iată, acestea toate cu credință vi le promit și mă voi 
ocupa de ele. Încă și servitorii mei și cortul meu sunt în tabără, de unde puteți crede cu tărie că mă voi 
întoarce cât de repede posibil”. Astfel și-a încheiat cuvântul. A plecat acel dușman, și a lăsat toate ale 
sale în tabără, și în călcare de jurământ este și va rămâne”36. 

Cu privire la etnicitatea oștenilor puși sub comanda generalului bizantin, el însuși un 
mixobarbar, există o singură semnalare, cea a cronicarului Fulcher de Chartres, exprimată cu ocazia 
traversării dificile a deșertului Pisidiei, în perioada iulie-august 1097. În deșertul Pisidiei37, Fulcher 
de Chartres, capelanul contelui Balduin de Boulogne, amintește că, în ciuda lipsurilor, moralul 
trupelor era totuși foarte ridicat iar frățietatea dintre cruciații din atâtea neamuri era o dovadă a 
harului divin: „Sed quis unquam audivit tot tribus linguae in uno exercitu, cum ibi adessent Franci, 
Flandri, Frisi, Galli, Allobroges, Lotharingi, Alemanni, Baioarii, Normanni, Angli, Scoti, Aquitani, 
Itali, Daci, Apuli, Iberi, Britones, Graeci, Armeni?... sed qui linguis diversi eramus, tamquam 
fratres sub dilectione Dei et proximi unanimes esse videbamur” („Dar cine a auzit vreodată de un 
așa amestec de limbi într-o singură oaste? Erau franci, flamanzi, frizieni, gali, allobrogi, 
lotharingieni, alemani, bavarezi, normanzi, englezi, scoțieni, aquitani, italieni, daci, apulieni, 
iberieni, bretoni, greci și armeni...Dar deși vorbeam diverse limbi, eram oricum frați în dragostea 
față de Dumnezeu și păream a fi de cea mai apropiată rudenie”)38.  

Desigur că Fulcher, participant la cruciadă, nu a vrut să epuizeze aici toate națiile creștine 
participante la eliberarea Orientului, ci să sublinieze că, în ciuda diferențelor de sânge, de limbă și 
de obicei, ostașii (cel puțin cei de rând) au conlucrat excepțional chiar și în cele mai grele condiții.  

                                                            
32 Ana Comnena, vol. II, 1977, pp. 133-139. 
33 Generalul Tatikios, legatul imperial care însoțea armata cruciată.  
34 „Tatikios, văzând atunci că foametea era mare (căci capul de bou se vindea cu trei stateri de aur) și pierzând orice 
speranță de a cuceri Antiohia, a plecat de-acolo; s-a îmbarcat pe corăbiile romeilor care se aflau ancorate în portul 
Soudi și s-a îndreptat spre Cipru...” (Ana Comnena, vol. II, 1977, p. 130). 
35 Numele nu se mai referă la Asia Mică ci la modul în care își numeau bizantinii propriul imperiu în perioada 
respectivă. Pentru stabilirea unor legături între împărăția Romania și numele patriei noastre, România, vezi: Pricop, 
2013, pp. 59-69.    
36 Gesta V, 16. 
37 Gesta III, 10. 
38 Fulcher de Chartres, 1913, p. 203. 
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Cu privire la daci, menționați de Fulcher doar o singură dată, în contextul traversării 
deșertului anatolian, ca participanți la prima cruciadă, identificarea lor ar fi posibilă în patru 
variante: a) Prin asimilarea lor cu scandinavii. E drept că în două cronici - Historia Normannorum 
(finalizată în jurul anului 1015), de Dudo de Saint Quentin și în continuarea evenimentelor descrise 
de aceasta, Gesta Normannorum Ducum (finalizată în jurul anului 1070) de Guillaume de Jumièges, 
Regatul Danemarcei (Dania) este numit Dacia, însă această substituire de nume – favorizată de 
asocierea reală dintre goți și daci în timpul marilor migrații (secolele IV-VIII) - nu a avut nici un 
impact real asupra societății și nici asupra literaturii istorice contemporane celor doi cronicari.  

Prima utilizare de impact a fost cea a administrației papale, care, de-abia începând cu 1192, 
în actele ei, definește Scandinavia drept Dacia. Din 1196, în majoritatea documentelor topogafice 
cuvântul Daneis este înlocuit cu Dacus. Între 1220 și 1230, ordinele catolice dominican și 
franciscan mendicant și-au stabilit centre monahale în Danemarca, intitulată în documentele lor ca 
regio Dacia, precum și în întreaga Scandinavie, numită provincia Dacia39. Așadar nu este probabil 
ca scandinavii să fi fost numiți daci la momentul finalizării cronicii lui Fulcher de Chartres, scrisă în 
mai multe etape: 1101, 1106 și între 1124-1127.   

b) Prin asimilarea lor cu unul dintre popoarele migratoare așezate în zona carpatică (ungurii, 
bulgarii, pecenegii, cumanii sau uzii) din rândul cărora împăratul bizantin își recruta mercenarii. În 
trupele acestor mercenari se vor fi aflat și români, urmașii adevăraților daci. Totuși, ca o excepție de 
la regula medievală a arhaizării denumirilor, observăm că scriitorii apuseni contemporani cu autorul 
Gestei nu aplică această normă la neamurile din estul Europei. Ei amintesc neamurile pe care le-au 
întâlnit în drumul lor sau care făceau parte din armata bizantină, direct, fără a le arhaiza numele. Pe 
de altă parte Fulcher însuși îi numește pe mercenarii pecenegi, greci și armeni, pe unguri și pe 
bulgari cu denumirile lor reale, fără să existe vreun fragment al operei sale în care să le atribuie vreo 
denumire arhaizantă.  

Un plagiator timpuriu al operei lui Fulcher, Bartolf de Nangis, decedat în Siria pe la 1109, 
menționează etniile care alcătuiau populația Constantinopolului la venirea cruciaților, trăind pașnic 
în metropola lumii. El enumeră, cu denumirile reale, pe greci, bulgari, alani, cumani, pecenegi, 
italici, venețieni, romani, daci, englezi, amalfitani, turci, evrei, cretani și arabi, precum și convertiți 
din mai multe neamuri40. 

Un alt contemporan al său, Raymond D’Aguilers, însoțitor al contelui Raymond de Toulouse și 
al episcopului Adhemar de Puy, în lucrarea sa Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem (1099), 
consemnează: „Am ajuns la Durazzo. Am crezut că ne aflam pe pământul nostru, gândindu-ne că 
împăratul și supușii lui erau frații și tovarășii noștri...Pentru că în față și în spate, de-a dreapta și de-a 
stânga, turci, cumani, uzi, tanaci (tanaces), pecenegi și bulgari pregăteau o ambuscadă împotriva 
noastră”41. Tanacii rămân „neidentificați” până astăzi de către istoricii primei cruciade. Tagma  militară 
a „nemuritorilor” (athanatoi), cu care ar putea fi suprapuși tanacii, nu mai este menționată după 
războiul dintre bizantini și normanzi (1081-1085) în nici un document literar sau administrativ, ceea ce 
atestă faptul că fusese deja desființată la momentul venirii cruciaților42.  

c) Identificarea numelor oferite de Fulcher și Raymond - daci, respectiv tanaci - cu românii sud-
dunăreni (vlahii) încorporați în armata bizantină, pare a fi o opțiune demnă de luat în seamă43. Ana 
Comnena menționează recruți vlahi în oastea tatălui său44. În ajunul bătăliei de la Lebunion (marți, 29 
aprilie 1091) lui Alexius i s-au alăturat „5000 de munteni îndrăzneți și gata de atac” în lupta contra 
pecenegilor45. Această ipoteză este totuși improbabilă, fiindcă nicăieri în istoriografia medievală nu se 

                                                            
39 Field, 1977, p. 32. 
40 Hagenmeyer, 1913, pp. 176-177, nota 1. 
41 Krey, 1921, pp. 65-66. 
42 Birkenmeyer, 2002, p. 8, nota 8. 
43 Birkenmeyer, 2002, pp. 30, 76-77, 124. 
44 Ana Comnena, vol. II, 1977, pp. 12, 16, 71. 
45 Ana Comnena, vol. II, 1977, pp. 16-17. Vezi: Cojoc, 1990, pp. 53-67. 
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acordă românilor sud-dunăreni denumirea de daci. Ei sunt amintiți exclusiv ca blachi, blaki, blasi, vlahi. 
Nu este valabil și în cazul românilor de la nordul Dunării, care deși amintiți ca vlahi sau valahi, cronicile 
îi denumesc și după numele antic al zonei în care trăiau, respectiv daci. 

d) Prin asimilarea termenilor oferiți de Fulcher, Bartolf și Raymond - daci, tanaci (?) - cu 
românii de pe malul stâng al Dunării. Mai întâi prin așezarea geografică, apoi prin romanitatea lor, 
prin armele și portul specifice și nu în ultimul rând prin credința creștină, românii de la nordul 
Dunării au reprezentat întotdeauna un avanpost al civilizației în mijlocul migratorilor, fără să se 
confunde vreodată cu aceștia. Intrați în solda împăratului bizantin, mereu însetat de forțe proaspete, 
românii au alcătuit corpuri de oaste, fie în asociere cu alte grupe de mercenari balcanici, fie de sine 
stătătoare, așa cum reiese din exprimarea cronicarilor amintiți mai sus. De remarcat este și așezarea 
dacilor lui Fulcher între italienii de Nord (itali) și cei de Sud (apuli), subliniind, poate, apropierea 
lingvistică dintre ei. 

În sprijinul acestei ipoteze, pe care o îmbrățișez, vine punctul de vedere avizat al savantului 
Heinrich Hagenmeyer, care atribuie termenului de „daci” folosit de către Fulcher înțelesul de 
locuitori ai teritoriului cuprins între Dunăre, Tisa și Prut, care probabil aparțineau trupelor trimise 
de Alexius cu Tatikios46. Cum populația majoritară a acestei regiuni a fost mereu cea românească, 
este ușor de înțeles că referirea se făcea exclusiv la membrii ei. Desigur, grecii și armenii sunt 
amintiți și ei cu același prilej în compania generalului Tatikios. 
 
Concluzii 
 

Moștenirea cruciată a marilor domnitori, purtată cu titlu de onoare pe veșmintele, stemele și pe 
sigiliile voievodale, nu se trage doar din acele „cruciade târzii” la care oștile noastre au participat 
(Nicopole, 1396 și Varna, 1444). Mărturii ale prezenței noastre semnificative în marile campanii din 
Orient încep chiar de la Prima Cruciadă (unde suntem amintiți, în asociere cu mercenarii cumani și 
pecenegi, la doi dintre cronicari) și continuă până spre secolul al XII-lea, când oastea împăratului 
Frederic Barbarosa, pornită în Cruciada a III-a, este suplimentată pe la anii 1189-1190, cu un contingent 
de 40.000 de „vlahi și bulgari”, căreia i se mai adăuga încă unul format din „vlahi și sârbi” în număr de 
60.000 de oșteni. În ciuda posibilelor exagerări ale cronicarilor apuseni, trebuie totuși să înțelegem că nu 
puțini români, alături de alte neamuri ortodoxe, au îmbrățișat idealul cruciat.  

Cruciada I, pentru noi, românii, deprinși a ne considera / a fi considerați în ultima vreme – 
parțial din inconștiență, parțial din „strădania” vehementă a unor cărturari de cetățenie română – o 
obscură notă de subsol a istoriei, se poate înfățișa ca un câmp istoric (pe nedrept puțin explorat) de 
mare preț, în care s-a forjat cea mai viguroasă trăsătură a ființei noastre: aceea de apărători ai 
Creștinismului. „Armatele române au menținut în Răsărit fără întrerupere steagurile cu cruce ale 
lui Constantin”47. 

Ca atare, trebuie să ne recuperăm de urgență dreptul acesta istoric, prin cunoașterea 
temeinică și afirmarea curajoasă a sa, din care își trag obârșia cu mândrie cele mai dezvoltate 
națiuni europene. Apartenența la această distincție de noblețe a neamului nostru se află, fără doar și 
poate, în strânsă legătură cu durabilitatea noastră în timp, reprezentând un ideal superior, o idee-
forță în jurul căreia se pot contura, iar și iar, bazele unui „descălecat” românesc, ale unui nou avânt 
și – de ce nu? – ale unei noi descinderi în istorie. 
 

 
 
 
 

                                                            
46 Hagenmeyer, 1913, pp. 176-177, nota 1. 
47 Iorga, 1972, p. 165. 
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