
Prefață	

rincipalul obiectiv, care asigură în măsură decisivă 
noutatea tematică a lucrării de față, a fost de a 
pătrunde și de a înfățișa comprehensiv relația 

(simbiotică în viziunea autoarei) în intervalul de timp amin-
tit dintre domnie și biserică, entități tratate de regulă 
separat, deși referiri la intercondiționări reciproce n-au 
putut lipsi și n-au lipsit în istoriografia noastră. 

Lucrarea nu are doar meritul de a fi tratat această legă-
tură coerent timp de peste un secol, ci și de a fi încercat – și 
reușit! – să dezvăluie resorturile ei profunde, ancorate în 
straturile conștiente și, mai ales, subconștiente ale menta-
lității și sensibilității omului medieval. 

Pentru a sonda asemenea adâncimi, doamna Neacșa 
(Lupu) nu s-a mulțumit să examineze relația dintre cele 
două instituții doar în Țara Românească în veacul amintit, ci 
a extins inspirat aria investigațiilor în lumea creștină din 
Occident, unde realitățile similare din statul merovingian i-
au pus la dispoziție termeni de comparație semnificativi, și 
din Răsărit, unde Bizanțul a oferit un sistem închegat de 
referințe, cu atât mai însemnate, cu cât ele au influențat 
covârșitor organizarea ierarhiei superioare în stat și biserică, 
precum și raportul dintre ele. Cea mai importantă concluzie 
care s-a desprins în urma acestui demers evidențiază faptul 
că structurile la vârful statului muntean nu au fost singulare, 
ci că, dimpotrivă, au făcut parte dintr-o marea familie. 
Firește însă că tandemul domnie-biserică a avut în Țara 
Românească – ca pretutindeni de altfel – diferențe specifice 
inconfundabile și tocmai analiza lor metodică ocupă pe 
bună dreptate cel mai mare volum în cadrul lucrării.  

P 
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O constatare fundamentală, care exprimă de fapt 
numitorul comun al manifestărilor puterii în Evul Mediu 
european, stă ca o piatră unghiulară la temelia acestei teze. 
Ea a fost astfel formulată de Marc Bloch: „Ca să se impună 
unui neam întreg, o instituție [precum domnia sau biserica] 
trebuie să fie susținută de curentele adânci ale conștiinței 
colective”. Dacă se adaugă faptul – subliniat și el în mai 
multe rânduri de autoare – că veacurile de mijloc au fost 
eminamente religioase în sensul difuziunii universale a 
credinței, fără excepții atee, care se ivesc abia în pragul epo-
cii moderne, se creează fundalul explicativ al modalităților 
de întrupare a puterii.  

Pornind de la asemenea premise, autoarea a cercetat 
multiplele aspecte ale temei abordate, nu înainte de a face o 
trecere în revistă relativ amănunțită a bibliografiei aferente. 
Înfățișarea progreselor în cunoașterea fenomenului investi-
gat în fiecare mare etapă parcursă de istoriografia 
românească, de la cronicarii medievali la istoricii din perioa-
da postcomunistă, are darul de surprinde într-o diagramă 
edificatoare atât realizările durabile, cât și eclipsele din 
perioada comunistă, aceasta din urmă dominată de 
ideologia marxistă, pentru care domnia și biserica au fost 
doar doi poli ai dominației de clasă. 

Cel dintâi capitol consacrat analizei unei probleme 
concrete privește concepția despre domnie și discursul legi-
timator al voievozilor munteni în secolul XV. Urmându-l 
mai ales pe Nicolae Iorga, autoarea arată că mai concludente 
decât orice altă mărturie pentru vechimea și fermitatea 
viziunii referitoare la depozitarii puterii în statele românești 
sunt două cuvinte-cheie, domn și împărat, moștenite din 
latină. Ele constituie dovada irefutabilă că încă din vremea 
formării sale poporului nostru i-a fost familiară imaginea 
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conducătorilor Romei imperiale; cu aceste embleme, 
păstrate oricât de difuz, dar constant în memorie, românii 
au străbătut veacurile întunecate.  

Desigur, peste acest „strat al mumelor” s-au așternut în 
decursul timpului adausuri indigene sau externe, care au 
configurat concret caracteristicile domniei, ale bisericii și ale 
raporturilor dintre ele în Țara Românească. După cum au 
demonstrat în repetate rânduri istorici dintre cei mai 
calificați, pecetea cea mai apăsată pe realitățile muntenești 
din domeniul menționat a fost a Bizanțului.  

Recunoscut de multă vreme, tiparul constantinopolitan, 
exemplificat și explicitat convingător de doamna Neacșa 
(Lupu), este vădit înainte de toate de dualitatea puterii, 
seculare și spirituale, a monarhului, care se întâlnește, de 
altminteri, pretutindeni în Evul Mediu, după cum a arătat, 
între alții, și cunoscutul orientalist francez Jean-Paul Roux: 
„Regele este un obiect religios … Nu există suveran în afara 
religiei.” Această condiție a avut urmări dintre cele mai 
însemnate în poziționarea domnului în interiorul țării și în 
afara sa: instalat în fruntea statului „din mila lui 
Dumnezeu”, el se putea înfățișa supușilor săi în cea mai 
curată tradiție bizantină ca „singur stăpânitor”, adică 
autocrat și să ignore pretențiile de suzeranitate ale regelui 
Ungariei de pildă; atunci când însă voievodul i se recunoș‐
tea, de voie sau de nevoie,  vasal, el recurgea la ficțiunea fa-
miliei principilor, de aceeași proveniență, și îl numea pe 
monarhului de la Buda „părintele domniei mele”.  

Exemplar pentru relația dintre domn și al doilea om în 
ierarhia statală, mitropolitul țării, a fost și raportul de subor-
donare al patriarhului față de basileu. Definirea acestei legă-
turi ca cezaropapism a fost respinsă de Hélène Ahrweiler ca 
prea simplistă, punct de vedere adoptat și de autoare, care 
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consideră că a fost o conlucrare între două organisme diferi-
te, cu funcții complementare și că, în consecință, termenul 
simfonie, consacrat și el în literatura de specialitate, este mai 
potrivit pentru a o caracteriza. Chiar dacă acest cuvânt exa-
gerează armonia colaborării dintre imperium și sacerdotium, 
el dobândește un supliment de justificare, dacă se compară 
situația din Bizanț cu neistovitele înfruntări dintre papi și 
împărați în Occidentul catolic. Semn al maturei judecăți 
istorice, autoarea a socotit că relația dintre domnii munteni 
și cler a fost în secolul XV de natură simbiotică: conducătorii 
laici au fost efectiv și chiar propagandistic-ostentativ cei mai 
potenți protectori ai bisericii, ierarhii acesteia au prestat în 
schimb servicii specifice, indispensabile accesului și men-
ținerii la putere a binefăcătorilor din fruntea statului.  

Efectele conjuncției dintre stat și biserică s-au repercutat 
viguros și asupra statutului politic ale Țării Românești în 
constelația puterilor: de exemplu, înființarea mitropoliei în 
1359 a contribuit hotărâtor la recunoașterea țării ca entitate 
statală. 

Din investirea domnului cu har dumnezeiesc, oficiată 
obligatoriu de mitropolit, izvora un șir de drepturi și înda-
toriri, clar delimitate în piramida socială. Ele au fost minu-
țios examinate în câteva capitole ale lucrării de față. 
Deosebit de atent a fost examinată într-o subdiviziune 
consistentă doctrina virtuților imperiale și incidența lor în 
veacul XV asupra idealului monarhic în Țara Românească. 
Modelele biblice, între care se remarcă detașat ca personaj 
exemplar regele David, s-au răspândit în întreaga ecumenie 
creștină, fapt care explică de ce, de pildă, Carol cel Mare și 
Neagoe Basarab s-au lăsat ghidați de același ideal davidian 
al monarhului desăvârșit, împodobit cu virtuți ca pietate, 
grandoare, filantropie, simț al dreptății etc. Difuziunea 
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extraordinară în timp și spațiu a modelelor amintite l-a făcut 
pe Jacques le Goff să conchidă lapidar: „Regii istoriei 
medievale sunt dubluri ale regilor Vechiului testament”. 

Sub această zodie au apărut în Țara Românească două 
monumente literare de primă însemnătate, cercetate de 
autoare cu grija și competența pe care le merită din plin. 

Cea dintâi, Viața și traiul Sfântului Nifon, patriarhul 
Constantinopolulului, întocmită  de Gavriil Protul, înaltă față 
bisericească din Bizanț, la cererea și în colaborare cu Neagoe 
Basarab, este un panegiric consacrat domnului, înțesat cu 
episoade din istoria Țării Românești, petrecute în intervalul 
1504-1520 și prezentate partizan, potrivit intereselor dom-
nului și ale partidei Craioveștilor. Dincolo de caracterul păr-
tinitor al hagiografiei, din această operă literară se des-
prinde cu claritate concepția despre domnie, despre atribu-
țiile și îndatoririle ei, care sunt net distincte de cele ale mitro-
politului: „Eu să domnesc – zice domnul –, iară tu să ne 
îndereptezi și să ne înveți legea lui dumnezeu și să fi tată și 
păstoriu mie și tuturor oamenilor…”. Această construcție de 
imagine, este destinată – după cum subliniază autoarea – să-
l înfățișeze pe Neagoe Basarab ca întruchipare a virtuților în 
calitate creștin pios, de ctitor generos, de judecător drept, în 
contrast cu predecesorii săi, Radu cel Mare, căruia i se 
recunosc câteva merite, Mihnea cel Rău, trădător, ucigaș de 
boieri și de fețe bisericești, Vlad cel Tânăr, sperjur.  

A doua lucrare, care aparține genului literar larg 
răspândit în epocă, Oglinda principelui, intitulată Învățăturile 
lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, este centrată în jurul 
aceleiași problematici. Deși arhetipul bizantin nu poate fi 
contestat în nici un chip, unii exegeți, ca Alexandru Duțu, au 
remarcat substanța autohtonă a acestor „sfaturi, strâns 
legate de viața și condițiile istorice ale societății românești, 
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capabile să o atașeze organic la mediul intelectual din 
spațiul carpato-dunărean. De aceea opera și-a prelungit 
prezența în viața culturală română: ea a răspuns unor 
necesități de durată și nu numai unor cerințe pasagere”. 
Ținta pe care o urmărește voievodul dătător de învățături 
este de a consolida ideologic domnia împotriva facțiunilor 
boierești, mereu dispuse să se răzvrătească. În acest scop a 
fost puternic accentuată sursa divină a autorității sale, 
adăpostită prin această legitimare măcar în principiu de 
orice contestație omenească.  

Ca unuia dintre principalii intercesori între Dumnezeu și 
supușii săi, domnului îi reveneau și sarcini supraomenești, 
între altele și răspunderea pentru bunul mers al naturii. 
Dacă în Valahia, ca, de altfel, în toată lumea creștină remedii 
împotriva calamităților erau rugăciunea și postul, în anumi-
te perioade în China împăratul plătea cu viața neputința de 
a-și îndeplini una dintre cele mai de seamă îndatoriri, anu-
me de a apăra poporul de secetă, cutremur, inundație ș.a.  

Parte finală a lucrării cuprinde, înainte de o întinsă listă 
bibliografică, un capitol amplu, dedicat formelor de expri-
mare a puterii, care se distinge și el prin caracterul său siste-
matic și, deci, prin limpezime. După înfățișarea datelor 
esențiale referitoare la titulatura domnilor munteni, chestiu-
ne de multă vreme dezbătută în istoriografia noastră, 
urmează o subdiviziune încă mai amplă, consacrată pe de o 
parte însemnelor puterii, precum: sceptrul, hlamida, coroa-
na, crucea, sabia, lancea, moneda etc., iar pe de alta ritualu-
rilor puterii (miruirea, înscăunarea, întronarea).  

Care au fost efectele acestor manifestări ale puterii 
domnești, destinate să-i impresioneze și să-i convingă în 
primul rând pe supuși, constituie obiectul unor considerații 
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pe cât de interesante, pe atât de temeinice, care încheie o 
lucrare îndelung muncită și profund gândită. 
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