
MIRCEA CEL MARE
(zis „CEL BÃTRÂN“)
ºi luptele sale cu turcii

H U M A N I T A S

jjuu nniioo rr



MIRCEA CEL MARE
(zis „CEL BÃTRÂN“)
ºi luptele sale cu turcii

Textul
NEAGU DJUVARA

Ilustraþia
RADU OLTEAN

Ediþia a treia revãzutã ºi adãugitã



Prezentare graficã, copertã ºi design: Radu Oltean

Redactor: S. Skultéty 

DTP: Corina Roncea

Corector: S. Alexandru

Tipãrit la „Monitorul Oficial“ R.A.  

© HUMANITAS, 2010

Toate drepturile asupra reproducerii imaginilor din acest volum 

sunt rezervate Editurii Humanitas. 

Sunt interzise reproducerea, înmagazinarea sau transmiterea imaginilor 

pe orice cale (electronicã, mecanicã, fotocopiere, înregistrare etc.) 

fãrã permisiunea scrisã a editorului.

ISBN 978-973-50-2810-7

Descrierea CIP este disponibilã 

la Biblioteca Naþionalã a României 

EDITURA HUMANITAS 

Piaþa Presei Libere 1, 013701 Bucureºti, România 

tel. 021/408 83 50, fax 021/408 83 51 

www.humanitas.ro 

Comenzi Carte prin poºtã: tel./fax 021/311 23 30 

C.P.C.E. – CP 14, Bucureºti

e-mail: cpp@humanitas.ro

www.libhumanitas.ro

Editura Humanitas îºi exprimã gratitudinea faþã de grupul de istorici,

arhitecþi ºi arheologi de la Direcþia Monumentelor ºi Siturilor Istorice, 

pentru sprijinul acordat la realizarea ilustraþiilor.



5

þi aflat deja de la ºcoalã despre Mircea cel Bãtrân, domn al Þãrii Româneºti

(adicã al Munteniei), care a domnit între 1386 ºi 1418, ducând lupte grele

cu turcii. Apoi, probabil aþi citit sau poate chiar aþi învãþat pe dinafarã,

din Scrisoarea III a lui Eminescu, superba evocare a bãtãliei de la Rovine: înainte de

înfruntare, sultanul îl sfideazã pe Mircea cu aceste cuvinte: „ªi, purtat de biruinþã, sã

mã-mpiedic de-un moºneag?“ Iatã cã ºi genialul Eminescu s-a înºelat asupra înþele-

sului epitetului „cel Bãtrân“, cãci pe vre-

mea lui, la noi, cercetãrile istorice erau

abia la început! În realitate, la Rovine,

Mircea era foarte tânãr. „Cel Bãtrân“ i

s-a zis în veacurile urmãtoare, când au

ajuns în scaunul Þãrii Româneºti ºi alþi

domnitori purtând (sau luând la înscãu-

nare) acest nume. Atunci când se pome-

nea de primul voevod Mircea, de marele

Mircea, i se spunea „cel Bãtrân“, adicã

„cel Vechi“, cel din vechime. Asta înseamnã

„cel Bãtrân“. Sã ºtiþi, de asemenea, cã

datoritã înfãptuirilor ºi a nobleþei carac-

terului sãu i s-a mai zis ºi „cel Mare“:

Mircea cel Mare. Veþi judeca ºi voi, din

povestirea care urmeazã, dacã e vrednic

sã i se spunã astfel. 

1. Cine a fost Mircea ºi de ce i s-a spus 
„„„„,,„cel Bãtrân“



2. Din ce familie se trage Mircea 
ºi cum ajunge domn

n cartea Cum s-a nãscut poporul român, v-am povestit pe scurt

cum s-a întemeiat voevodatul Munteniei. Primul domn numit

„Mare-Voevod“ al Þãrii Româneºti a fost Basarab, la începutul

veacului al XIV-lea. ªtiþi cum se numãrã veacurile la noi: al XIV-lea þine

din anul 1301 pânã în 1400, dupã cum al zecelea an din viaþa fiecãruia
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