
Cuvânt	înainte	

 
 istorie a puterii în Evul Mediu nu ar fi de înțeles 
fără cercetarea atentă a două instituții cheie: mo-
narhia și biserica.1 Capii ambelor instituții au fost 

unși ai lui Dumnezeu, au avut datoria să vegheze la păstra-
rea dreptei credințe să îndrume „turma” credincioșilor și să 
o protejeze. Domeniile lor de competență au fost comple-
mentare, iar de buna înțelegere între conducătorul temporal 
și cel spiritual a depins pacea și bunăstarea credincioșilor. 
Țările Române nu au făcut excepție de la acest model, foarte 
schematic prezentat în rândurile de mai sus. Interesul isto-
ricilor români pentru studierea acestor instituții și a 
raporturilor dintre ele a fost considerabil. A existat însă un 
dezechilibru datorat evoluției (sau, în anumite privințe, in-
voluției) istoriografiei românești între 1947-1989. Dacă 
domnia a continuat să facă obiectul a numeroase cercetări, 
Biserica a fost sensibil mai puțin cercetată. Abia în ultimele 
două decenii tema a fost reluată într-un context istoriografic 
nou în care se întretaie, uneori într-o manieră cvasi-dadaistă, 
metode, perspective, puncte de vedere între care cu greu se 
pot găsi punți de legătură. De multe ori anumite păreri au 
fost preluate necritic sau au fost scoase din context perpetu-
ându-se astfel ipoteze nefondate sau prea puțin verificate, 
clișee și chiar erori, iar cartea recentă consacrată de Marian 
Coman puterii și teritoriului Țării Românești demonstrează 

																																								 																							
1 O foarte bună sinteză a realităților occidentale la Jeannine Quillet, Cheile 
puterii în Evul Mediu, trad. Maria Pavel, București, 2003. 
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cât de greu este pentru un medievist să se lupte cu moșteni-
rea înaintașilor.2  

Așa cum istoricul anterior menționat a subliniat în chip 
admirabil, medievistica românească a suferit de două mala-
dii greu de vindecat: demonstrația circulară și eșafodajul de 
ipoteze. În primul caz s-a postulat o premisă după care s-au 
căutat în surse argumente în sprijinul ei astfel încât acestea 
au părut să confirme ipoteza; în fapt, în multe situații, a fost 
vorba de o ajustare a textelor medievale la viziunea istoricu-
lui, de plasarea documentelor pe un „pat al lui Procust” 
astfel încât sursele au fost utilizate, instrumentate, câtuși de 
puțin interpretate. Un singur exemplu este revelator. Mult 
timp expresia „sa fie țara domniei voastre una cu cea a dom-
niei mele” din corespondența domnilor Țării Românești cu 
orașele Brașov și Sibiu a fost considerată drept expresia uni-
tății românești medievale uitându-se că sașii ardeleni aveau 
din punct de vedere etnic prea puține în comun cu locuitorii 
Țării Românești. În cazul celui de-al doilea viciu situația este 
mult mai complicată pentru că, nu de puține ori, rezultatul 
unui eșafodaj de ipoteze pare extrem de convingător chiar 
dacă „demonstrația” are multe puncte slabe. Principala pro-
blemă a maeștrilor eșafodajului de ipoteze este că din 
perspectiva lor, orice pare să aibă legătură cu orice, ameste-
cându-se într-un adevărat mozaic de mari proporții surse 
elaborate de autori diferiți, în scopuri diverse, cu particula-
rități și probleme de interpretare specifice, în spații culturale 
diferite și, în multe situații, la distanță în timp unele de cele-
lalte. 

																																								 																							
2 Marian Coman, Putere și teritoriu. Țara Românească medievală (sec. XIV-
XVI),  Iași, 2013. 



De	la	Mircea	cel	Bătrân	la	Neagoe	Basarab… 	|	11	

	

Din fericire niciuna dintre mai sus amintitele probleme 
metodologice nu se regăsește în paginile lucrării de față. 
Amănuntul se cuvine subliniat cu atât mai mult cu cât subi-
ectul ales de Ramona Lupu constituie un act de curaj. Nu 
numai pentru că autorul care se încumetă să pornească pe 
un astfel de drum are de străbătut un munte de informații, 
dar și pentru că drumul în cauză este presărat cu foarte 
multe capcane. Conștientă de această dificultate autoarea a 
căutat să-și croiască un drum propriu manifestând o bine-
venită preocupare pentru așa-numitele aspecte teoretice 
considerate, de multe ori, de istoricii români drept un balast, 
drept expresia dorinței de a epata, de a copia modele occi-
dentale prea puțin relevante pentru Evul Mediu românesc.  

Chiar dacă se dorește mai mult o sinteză a raporturilor 
dintre domnie și biserică în Țara Românească în sec. al XV-
lea și în primele decenii ale celui de-al XVI-lea, teza d-nei 
Ramona Lupu nu duce lipsă de idei și abordări originale. 
Subliniez în primul rând preocuparea pentru demersul 
comparatist, abordare privită adeseori cu neîncredere din 
cauza  prejudecății potrivit căreia comparaison n’est pas rai-
son. Subscriu însă la părerea autoarei potrivit căreia oamenii 
medievali, fie ei din lumea catolică sau din cea ortodoxă, au 
avut aceeași carte sfântă la care s-au raportat. Mai mult de-
cât atât, Biblia a fost o inepuizabilă surse de modele, un 
nesecat izvor de inspirație pentru monarhi și pentru ierarhi 
medievali. Nu există ceremonie, gest de putere, simbol de 
autoritate în care să nu găsim un crâmpei din cartea sfântă. 
Urmând modele biblice oamenii epocii au ținut să dove-
dească semenilor lor că urmează cuvântul lui Dumnezeu, că 
sunt pe calea cea dreaptă. Biblia a servit însă și drept sursă a 
contra-modelelor și este fascinant de urmărit felul în care 
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sursele medievale au împletit teme biblice în modelarea eve-
nimentelor și a personajelor contemporane. Din acest motiv 
consider bine-venită perspectiva comparatistă adoptată de 
Ramona Lupu care ne permite să surprindem mai bine locul 
domnilor români în familia de principi ai creștinătății. Car-
tea este elaborată într-un stil îngrijit autoarea manifestând 
grijă atât pentru conținut, cât și pentru exprimare; structura 
propusă este pertinentă, capitolele abordând aspecte impor-
tante ale chestiunii reușind în final să ofere o imagine destul 
de coerentă a raportului dintre puterea temporală și puterea 
spirituală în Țara Românească în secolul al XV-lea și la înce-
putul celui următor. Principala obiecție care cred că se poate 
formula este că vocea autoarei se deslușește cu mare greu-
tate. Poate greșesc, dar Ramona Lupu lasă impresia că îi este 
teamă să spună ce crede deși și-a întemeiat afirmațiile pe do-
cumente. În alte cazuri se plătește un tribut prea mare 
concluziilor unor predecesori. Desigur este onest și lăudabil 
ca lucrările folosite să fie citate în istoriografie; aș fi dorit însă 
un mai ascuțit spirit critic printr-o nouă lectură a izvoarelor 
care sunt departe de a fi epuizate. Voi da un singur exemplu: 
în capitolul consacrat formelor de expresie a puterii autoa-
rea îl citează pe Vlad Țepeș ca exemplu de domnie 
autoritară și citează bine-cunoscutul pasaj dintr-o scrisoare 
către brașoveni: „Și să vă gândiți că, atunci când un om ori 
Domn e puternic și tare, atunci poate face pacea cum vrea; dar, 
când e fără putere, unul mai tare va veni asupra lui și va face cu 
dânsul ce va voi.”3 Textul a reținut atenția mai ales prin ideea, 

																																								 																							
3 Ioan Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi 
cu Ţara Ungurească în secolele XV-XVI, Bucureşti, 1905, doc. 258, p. 317-318. 
Pentru interpretarea textului vezi Matei Cazacu, Dracula, Paris, 2004 p. 
138; Ștefan Andreescu, Vlad Țepeș (Dracula). Între legendă și adevăr istoric, 
București, 1998, p. 67. 
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răspicat exprimată, că doar un suveran puternic putea face 
pace după placul său. Formula, neîndoielnic spectaculoasă, 
pare însă mai puțin o pledoarie în sprijinul unei domnii au-
toritare, cât un artificiu diplomatic. Sașii, cărora le era 
adresată epistola, trebuiau să priceapă că Țara Românească, 
de una singură, nu se putea opune otomanilor. Doar ajutat 
corespunzător de regatul Ungariei și, implicit, de brașoveni, 
Vlad Țepeș ar fi putut încheia o pace favorabilă pentru toată 
lumea. 

Acest exemplu, deși „punctual”, are un nivel mai mare 
de generalitate. Și în alte părți din carte o lectură mai cura-
joasă a surselor ar fi permis autoarei să își susțină cu mai 
multă tărie punctele de vedere și chiar să identifice direcții 
de cercetare abia schițate până în prezent. 

În chip contrar, există și situații în care unele afirmații 
care mi se par prea tranșante. Este cazul părerii potrivit că-
reia „Numai prin biografie putem determina de ce un lucru 
s-a întâmplat, iar altul nu și deci de ce un eveniment s-a pe-
trecut așa cum s-a petrecut”, opinie ce își găsește sprijin în 
exemplul ostilității lui Vlad Dracul și Vlad Țepeș față de oră-
șenii din Târgoviște. Explicația este plauzibilă, dar trebuie 
ținut cont că din ceea ce s-a petrecut avem – în cele mai 
multe cazuri – doar un crâmpei de informație și că de multe 
ori istoria a cunoscut răsturnări spectaculoase. Aș putea in-
voca o mulțime de exemple în acest sens, dar m-aș îndepărta 
cu mult de conținutul lucrării. 

Introducerea conține cele patru elemente indispensabile 
unei lucrări științifice: relevanța temei, istoriografia proble-
mei, sursele folosite și metoda de lucru. Odată parcurse 
aceste aspecte autoarea intră în subiect printr-un capitol 
consacrat domniei și discursului legitimator. Este un capitol 
consistent prin problematică și număr de pagini cu atât mai 
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necesar cu cât „legitimitatea” medievală constituie o pro-
blemă cu multe necunoscute în istoriografia românească. 
Tocmai din acest punct de vedere ar fi trebuit poate insistat 
pe faptul că legitimitatea este un concept extrem de fluid 
pentru că ceea ce poate fi legitim pentru un individ sau pen-
tru un grup, poate fi pentru tabăra adversă ilegitim. Cu 
riscul de a exagera se poate afirma că legitimitatea medie-
vală a fost într-o permanentă configurare și că, în constru-
irea ei, monarhii medievali au fost nevoiți să facă față unor 
provocări deloc neglijabile. Ramona Lupu s-a străduit să 
identifice elementele esențiale care au dat consistență pute-
rii domnești între domniile lui Mircea cel Bătrân și Neagoe 
Basarab. În ansamblu nu am obiecții de formulat, dar aș re-
lua o observație deja făcută. O mai mare atenție acordată 
unor surse și recursul la alte întrebări adresate acestora ar fi 
permis poate abordarea unor aspecte insuficient dezvoltate 
în istoriografie. Pentru a da un singur exemplu raportul 
domn-mitropolit, la care Ramona Lupu face numeroase re-
feriri,  pare să fie pus într-o lumină specială de scrisoarea 
trimisă de mitropolitul Macarie voievodului Transilvaniei, 
Ștefan Báthory. În acest document înaltul ierarh își exprima 
recunoștința pentru faptul că Ștefan Báthory își extindea 
protecția asupra lui Basarab cel Tânăr „am mulțumit lui 
Dumnezeu pentru domnia ta, că i te arăți cu bine și îngădui 
ca aceste două țări creștine să aibă pace”4. Mitropolitul sta-
bilea un raport de filiație spirituală între voievodul 
Transilvaniei și domnul Țării Românești, dar dincolo de 
acest artificiu diplomatic, textul ar fi putut naște întrebări în 
legătură cu relația domn-mitropolit, dar și cu privire la rolul 
																																								 																							
4 Grigore G. Tocilescu, 534 documente istorice slavo-române din Ţara Româ-
nească şi Moldova privitoare la legăturile cu Ardealul 1346-1603, Bucureşti, 
1931, doc. 371. 
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politic al celui din urmă. Acest rol politic apare, de altfel, și 
în alte documente. Episcopul de Severin a făcut parte dintre 
puținii ierarhi care au semnat actul de depunere al patriar-
hului Matei în 1402 și ne putem pune întrebarea dacă este 
vorba de o pură întâmplare sau un aspect al relației tensio-
nate între Țara Românească și Bizanț din timpul lui Mircea 
cel Bătrân. Exemplele ar putea continua. Mai important este 
faptul că autoarea a reușit, pe baza surselor și a istoriografiei 
problemei, să contureze un portret ideal al domnilor mun-
teni și să îl integreze, prin mijlocirea metodei comparative, 
într-o perspectivă europeană. 

Strâns legată de problema legitimității este cea a formelor 
de expresie ale puterii care constituie subiectului capitolului 
următor. Rând pe rând, autoarea se oprește asupra titlului 
domnesc, însemnelor și ritualurilor puterii. Alegerea este 
justificată ținând seama de faptul că aceste elemente au jucat 
un rol esențial în definirea puterii domnești. Elaborarea 
acestui capitol a fost îngreunată nu numai de caracterul ade-
seori disparat și vag al documentației, dar și de multitu-
dinea de controverse din jurul fiecărui element din această 
parte a lucrării. A fost nevoie de un efort de sinteză aprecia-
bil și de o încercare deloc de invidiat de a-și croi drum 
printre puncte de vedere ireconciliabile. Metoda compara-
tivă a fost din nou folosită cu succes autorul încercând să 
ofere câteva ipoteze de lucru prin raportarea la alte spații ale 
Europei occidentale. Singura observație de fond ține de ca-
racterul oarecum static al expunerii. Însemnele analizate nu 
numai că au avut o evoluție în timp, dar au avut o încărcă-
tură aparte în funcție de contextul în care au fost folosite și 
de raportarea la alte însemne. De asemenea, multe mărturii 
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surprind o situație într-un anumit moment, iar în cazul măr-
turiilor unor „călători străini” nici nu știm dacă aceștia au 
înțeles întotdeauna corect ceea ce au văzut.  

Ultima parte a lucrării face pasul de la teorie la practică. 
Dacă segmentele anterioare analizaseră premisele teoretice 
ale definirii puterii domnești și modul în care aceasta se de-
finește în raport cu Biserica, ultimul capitol analizează felul 
în care domnii Țării Româneștii au fost percepuți în sursele 
contemporane. Domnii buni sunt definiți adeseori prin ra-
portare la un model negativ și, mai important, având drept 
sursă de referință Cartea Sfântă. Din această perspectivă 
sunt de acord cu autoarea atunci când afirmă că „pentru 
autorii medievali istoria era o permanentă luptă între forțele 
binelui și ale răului” și aș adăuga că „monarhul rău” a con-
stituit, pentru cronicarii Evului Mediu, un excelent model 
pedagogic. Capitolul se construiește în jurul unor episoade 
cheie care dezvăluie atât felul în care poate fi definit 
monarhul, dar și modul prin care Biserica, printr-un repre-
zentant al ei, poate interveni în modelarea unei anumite 
imagini. Ar fi fost poate de dorit căutarea unor pesonaje 
ambigue care ar fi permis o discuție mai nuanțată asupra 
mecanismelor de legitimare. Chiar Radu cel Mare – al cărui 
portet este extrem de întunecat în Viața Sfântului Nifon – ar 
fi putut oferi câteva elemente pentru un studiu de caz.  

Concluziile, poate prea sumare, nuanțează unele dintre 
afirmațiile făcute pe parcursul cărții și oferă câteva 
răspunsuri la întrebările formulate la început. La capătul 
lucrării consider că Ramona Lupu și-a atins scopul de a oferi 
o imagine coerentă a raporturilor dintre domnie și biserică 
în secolele XIV-XVI pornind de la sursele medievale 
publicate și de la o consistentă bibliografie nu întotdeauna 
ușor de parcurs. Este un demers care se cuvine a fi continuat 
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întrucât istoria puterii constituie o componentă esențială a 
oricărei istorii politice, iar istoria politică rămâne, așa cum 
Jacques Le Goff sublinia într-un studiu admirabil5, „coloana 
vertebrală” a istoriei. 

 
Dr. Ovidiu Cristea 

																																								 																							
5 Jacques Le Goff, Istoria politică mai poate fi coloana vertebrală a istoriei? În 
Idem, Imaginarul medieval, trad. Marina Rădulescu, București,  1991, p. 
438-459. 


