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reocuparea voievozilor munteni de a-și anunța pro-
pria concepție despre domnie și atitudinea lor față de 
biserică o regăsim în izvoarele epigrafice, în pisaniile 

și inscripțiile votive ale ctitoriilor domnești (care au un carac-
ter confesiv, conțin justificarea ctitorului, mărturisirea 
temeiului spiritual care îl determinase să înalțe monumentul9 
- de ex., pisania bisericii Mănăstirii Argeșului), în pomelnicele 
mănăstirilor, dar mai ales în documentele păstrate din secolul 
al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea. 

Se observă grija lor de a arăta, în preambulul și pe tot cu-
prinsul documentelor, sorgintea teocratică a puterii: domnul 
Țării Românești, „întru Hristos Dumnezeu, binecredincios”, 
este unsul și alesul Domnului, iar puterea sa vine „din mila 
lui Dumnezeu”10, nu este conferită de boieri. Utilizarea for-
mulei „din mila lui Dumnezeu” și a numelui Teofor Ioan, 
abreviat „Io”, acordate de Biserică domnilor români, exprima 
inserarea românilor în ierarhia imperială și în familia monar-
hilor și afirmarea dreptului divin11. Documentele interne din 

																																								 																							
9 Este vorba de mila care generează înălţarea şi înfrumuseţarea bisericilor şi 
care are drept consecinţă „pomenirea «ctitorilor pentru intrarea» în împă-
răţia cerului unde este bucurie netrecătoare”, Nicolae Iorga, Inscripţii, p. 
147-149.  
10 DRH, B, I, doc. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23 … 152, 153 etc. 
11 Marin Tadin, L’origine , p. 187; Valentin Al. Georgescu, Bizanţul, p. 41; 
Dan Horia Mazilu, Voievodul, p. 529.  
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secolul al XV-lea atestă calitatea de „binecredincioși în Hris-
tos Dumnezeu” a voievozilor munteni până în 1453, iar după 
aceea, în acte deosebit de solemne, în titlul domnilor Vladis-
lav al II-lea, Vlad Țepeș, Radu cel Frumos, Basarab cel Tânăr, 
Vlad Călugărul și Radu cel Mare12.  

Regăsim multe trimiteri directe la imaginea basileus-ului 
prin folosirea în titulatură a termenilor domn, mare voievod și 
autocrat. Domnul deține autoritatea de la Dumnezeu și nu o 
împarte cu nimeni, deci este „singur stăpânitor”, „domn de 
sine stăpânitor” sau, în traducerea în grecește, care accentu-
ează asemănarea cu titulatura imperială, autokrator, dovada 
ocupării de către Țara Românească a unei anumite trepte de 
independență în universul bizantin13. Formulele de cancela-
rie ne oferă, deci, prețioase informații referitoare la concepția 
despre domnie în secolul al XV-lea și începutul secolului al 
XVI-lea. 

Pentru înțelegerea documentelor oficiale și a celorlalte 
surse primordiale, trebuie să le analizăm geneza și felul în 
care au ajuns să fie create, aceasta fiind singura posibilitate de 
a depăși acea formă a istoriei care este ținta criticismului. A 
înțelege felul în care a apărut un document este foarte impor-
tant, căci el a fost generat de societatea pe care dorim să o 
înțelegem, și analiza lui înseamnă analiza chiar a acelei soci-
etăți. Ceea ce altfel ar fi un simplu text devine un proces 
descriptiv al mai multor straturi de înțelegere: aflăm când a 
fost emis documentul, de cine, cât este de reprezentativ, ce rol 

																																								 																							
12 DRH, B, I, p. 191, 193, 209, 213, 216, 220, 233, 243, 247, 251, 253, 262, 265, 
273, 283, 289, 297, 300, 305, 310, 326, 351, 374, 378, 431, 439, 441, 443, 454, 
456, 471, 479, 494. 
13 D.I.R., B, I, p. 55. 
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avea, de ce a fost emis, instanța care a eliberat actul și alte as-
pecte14. Se mai pune, de asemenea, problema veridicității 
unui text sau a altuia, dacă a fost redactat cu „bună-credință” 
sau „rea-credință”. Folosit într-un context socio-istoric, faptul 
acesta nu contează prea mult, căci este important să înțele-
gem împrejurările în care a fost emis, indiferent de intriga pe 
care o propune. La tribunal, chiar și falsitatea trebuie să fie 
credibilă, având, prin urmare, valoare culturală15. Dacă folo-
sim un număr semnificativ de documente, cel presupus fals 
sau răuvoitor nu poate influența cadrul general creat de cele-
lalte sute de documente.  

Spre deosebire de Moldova, în Țara Românească nu s-au 
păstrat „analele primordiale”, care se vor fi scris în secolele al 
XV-lea și, mai sigur, în al XVI-lea16. Este neîndoios că astfel 
de scrieri au existat, deoarece informațiile pe care ele le con-
semnau au fost preluate în compilații ulterioare, din a doua 
jumătate a secolului al XVII-lea. Petre P. Panaitescu este de 
părere că exercițiul istoriografic a început prin 1495, la curtea 
lui Radu cel Mare. O primă cronică, boierească prin atitudine, 
ar fi cuprins evenimentele petrecute între 1495 și 1545. De la 
urcarea pe tronul Țării Românești a lui Mircea Ciobanul 
(1545), și-a început lucrul un alt istoriograf, ceva mai atent la 
înșiruirea datelor și a domnilor, text care va fi continuat până 

																																								 																							
14 Ian Mortimer, Medieval Intrigue, p. 6.  
15 Ian Mortimer, Medieval Intrigue, p. 7. 
16 Ovidiu Pecican a emis ipoteza circulaţiei unor anale valahe în versiuni 
concurente, încă din vremea lui Vlad Ţepeş, influenţate de confruntările 
dintre Dăneşti şi Drăculeşti. Se pare că Vlad a făcut un pas decisiv pe linia 
unificării acestor scrieri într-o cronică de curte, „încurajându-i” pe boieri să-
şi însuşească corect succesiunea domniilor şi contribuind astfel la „valorifi-
carea istoriografiei în planul profesiunii de curtean şi politician” (Ovidiu 
Pecican, Analele, p. 8). 
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la anul 1591. Pavel Chihaia identifica, în interiorul primei sec-
vențe (de la Radu cel Mare la Radu Paisie), o „Cronică a lui 
Radu de la Afumați”, dusă până în anul 152517, iar Ștefan An-
dreescu așază momentul redactării primei cronici, desigur, 
scrisă în slavonă, a Țării Românești, în vremea lui Alexandru 
al II-lea Mircea, deci la începutul celei de-a doua jumătăți a 
secolului al XVI-lea18. 

Ar fi locul să spunem câteva lucruri legate de importanța 
biografiei, ca gen istoric, pentru studierea temei noastre. 
Atunci când suntem interesați de un eveniment individual, 
fie el politic sau de rutină cotidiană, avem în vedere individul 
sau indivizii care au luat parte la acel eveniment, adică ne im-
plicăm într-o cercetare biografică. Încercăm, astfel, să 
înțelegem motivul pentru care el sau ea au făcut un lucru sau 
altul, ne dorim într-un mod subiectiv să empatizăm cu unele 
puncte de vedere sau cu altele. Biografia este indispensabilă 
pentru înțelegerea motivelor și intențiilor. Numai prin bio-
grafie putem determina de ce un lucru s-a întâmplat, iar altul 
nu, și, deci, de ce un eveniment s-a petrecut așa cum s-a pe-
trecut19. De exemplu, nu am putea, altfel, înțelege de ce Vlad 
Dracul sau Vlad Țepeș au avut atitudinea ostilă față de oră-
șenii din Târgoviște, adepți ai lui Alexandru Aldea, care l-au 
ucis pe Mircea, fratele lui Țepeș. În afara acestui context bio-
grafic, gesturile și acțiunile celor doi domni ar părea de 
neînțeles. Am putea spune, deci, că obiectivitatea istorică de-
pinde de descrierea cât mai plauzibilă a subiectivităților care 
influențau viața individului, de unde tragem concluzia că 

																																								 																							
17 Pavel Chihaia, Pagini, p. 116. 
18 Ştefan Andreescu, Considérations sur la date de la première chronique de Va-
lachie, în R.R.H., XII, 1973. 
19 Ian Mortimer, Medieval Intrigue, p. 9. 
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este aproape imposibil ca un singur istoric să creeze o per-
spectivă impersonală și echilibrată a faptelor. Este posibil ca, 
pornind de la aceleași dovezi, diferiți istorici să ajungă la con-
cluzii diferite, care nu sunt, neapărat, și neadevărate.  

De la începutul secolului al XVI-lea ni s-a păstrat o scriere 
care are marele merit de a ne schița un tablou al mentalităților 
și al concepțiilor epocii, legate de instituțiile domniei și bise-
ricii. 

Operă literară hagiografică și istorică, Viața Sfântului Nifon 
a fost scrisă de Gavriil, prôtos al comunității călugărești de la 
Athos, din 1517 până în 152720, la cererea lui Neagoe Basarab, 
după data de 15 august 1517, când s-a târnosit ctitoria lui 
Neagoe de la Curtea de Argeș, și după construirea Mitropo-
liei din Târgoviște. Găsim ambele evenimente descrise în 
detaliu de autor, deci lucrarea trebuie că a fost scrisă în 1520 
sau 1521. Gavriil Protul fusese elev al lui Nifon, patriarh al 
Constantinopolului în anii 1486-1488 și 1497-1498, „cerșut” la 
sultan și adus, pe la 1504, de Radu cel Mare pentru reorgani-
zarea bisericii muntene. Discipol al lui Nifon, în scurta sa 
perioadă de ședere în Țara Românească, a fost și Neagoe Ba-
sarab, fapt care explică colaborarea dintre cei doi, dar și tonul 
operei.  

Textul inițial, scris în greaca bizantină sau în slavonă, nu a 
ajuns până la noi. În orice caz, versiunea după care s-a făcut 
traducerea în românește, probabil de Udriște Năsturel, era 
una slavonă21. Cea mai veche copie conservată este cea lu-
crată în 1682 de ieromonahul Ioan ot Bistrița, la schitul Trivale 

																																								 																							
20 Petre Ş. Năsturel, Recherches, p. 45. 
21 Dan Zamfirescu, Literatura, p. 63-65; Petre Ş. Năsturel, Recherches, p. 46-
47. 
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de lângă Pitești. Mai târziu, a cunoscut și câteva traduceri în 
neogreacă.22 

Panegiricul consacrat marelui voievod, de altfel foarte re-
ușit din punct de vedere literar, relatează fapte din istoria țării 
din perioada 1504-1520 (incluzând, deci, domniile lui Radu 
cel Mare, Mihnea cel Rău, Vlad cel Tânăr și Neagoe Basarab) 
dintr-o perspectivă dictată, firește, de Neagoe Basarab și de 
partida Craioveștilor. Gavriil Protul reușește să îi creioneze 
domnului un portret foarte apropiat de cel al împăraților bi-
zantini, la ale căror modele biblice vetero-testamentare 
Neagoe se raportează în permanență: activitatea regilor Da-
vid, Solomon este o permanentă sursă de inspirație, împărații 
Constantin cel Mare și Justinian sunt mereu invocați ca re-
pere ori de câte ori se poate23. Desigur, să nu uităm poate prea 
des menționata comparație pe care Gavriil Protul o face între 
ctitoria lui Neagoe de la Argeș și Sfânta Sofia de la Constan-
tinopol, așa cum, înălțând Sfânta Sofia, împăratul Justinian se 
compara cu Solomon, întemeietorul marelui templu din Ieru-
salim24.  

În Viața Sfântului Nifon, modalitatea de descriere a eveni-
mentelor reușește să construiască un tablou al domniei de 
tradiție bizantină, concepție pe care Nifon i-a transmis-o și lui 
Neagoe, întărind, astfel, orientarea tradiției monarhice de co-
laborare între domn și Biserică ce exista deja și pentru care a 
optat Nicolae Alexandru în 1359.  

De asemenea, chiar dacă nu putem alcătui o listă prea 
lungă a trăsăturilor și virtuților pe care trebuia să le aibă un 

																																								 																							
22 Cea mai valoroasă ediţie în limba română, cu introducere, indice şi glosar, 
este cea a mitropolitului Tit Simedrea, în 1937, sub titlul Viaţa şi traiul Sfân-
tului Nifon, patriarhul Constantinopolului. Introducere şi text, Buc., 1937. 
23 Letopiseţul cantacuzinesc, p. 111. 
24 Gavriil Protul, Viaţa, ed. Tit Simedrea, p. 27-28. 
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domn bun, putem măcar schița una a celor pe care nu trebuia 
să le aibă. În izvoarele scrise ale vremii, domnii apar în gene-
ral descriși în funcție de atitudinea pe care aceștia o au față 
de Biserică și reprezentanții ei și față de boieri. Nici la Gavriil 
Protul nu lipsește o astfel de clasificare a domnilor din peri-
oada vizată, în domni „buni” și „răi”: Radu cel Mare este un 
bun creștin, dar adversar al lui Nifon, motiv pentru care intră 
în categoria domnilor răi25; Mihnea cel Rău, „călcătoriul de 
jurământ domn”, nu se încadrează în categoria domnilor 
buni pentru că a ucis fără milă boieri, le-a luat averile și a tră-
dat legea creștinească a țării, căzând „în eresul hulei duhului 
sfânt”26; Vlad cel Tânăr, considerat la început domn bun, 
„căci și boierii veneau și se închinau la el”27, va deveni domn 
rău pentru că se ridică împotriva neamului Craioveștilor, de-
venind, ca și Mihnea, „călcătoriu de jurământ”28. Neagoe 
Basarab apare ca salvatorul țării și este domn bun pentru că 
este plin de virtuți creștine, fiind ocrotit de Dumnezeu29. 

Informații prețioase referitoare la concepția despre dom-
nie și la felul în care este definit raportul dintre domn și 
biserică găsim în Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său 
Theodosie, cea mai însemnată operă a literaturii române în 
limba slavonă. Controversa din jurul autenticității lucrării a 
fost deosebit de aprinsă, și, pentru limpezirea ei, am dori să 
invocăm un alt document al epocii, și anume scrisoarea ma-
relui retor al Patriarhiei de la Constantinopol, Manuil din 
Corint, către Neagoe Basarab. Este vorba despre un mic tratat 

																																								 																							
25 Gavriil Protul, Viaţa, ed. Dan Zamfirescu, p. 79; vom discuta pe larg des-
pre toate aceste aspecte în capitolul al patrulea al acestei lucrări.  
26 Gavriil Protul, Viaţa, ed. Dan Zamfirescu, p. 80-82. 
27 Gavriil Protul, Viaţa, ed. Dan Zamfirescu, p. 82-83. 
28 Gavriil Protul, Viaţa, ed. Dan Zamfirescu, p. 83-85. 
29 Gavriil Protul, Viaţa, ed. Dan Zamfirescu, p. 85.  


