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1. De unde vine porecla de Dracula sau Drãculea?

D

ragii mei, ne-am despãrţit, cu întristare, la moartea marelui nostru domnitor Mircea „cel Bãtrân“, când, dupã o domnie de treizeci şi doi de ani, plinã de fapte mari, el a fost silit de soarta
potrivnicã sã închine ţara turcilor, lãsându-le cetãţile de la Dunãre şi plãtind tribut anual, dar pãstrând toatã autonomia ţãrii, cu Domnul, instituţiile şi datinile, boierii şi mai cu seamã Biserica ei.
Fiul sãu mai mare, Mihai, pe care, cum v-am spus, îl asociase la domnie ca sã se asigure cã-i va urma negreşit, a murit din pãcate dupã numai
un an şi jumãtate. A urmat atunci o perioadã de vreo şaisprezece ani de
lupte pentru tron: au urmat în scaun, dupã nefericitul nostru sistem de
succesiune, nu numai alţi ﬁi ai lui Mircea, ci şi descendenţi ai fratelui mai
mare al lui Mircea, Dan, „Dãneştii“, ﬁecare ﬁind unealta câte unei „partide“ de boieri. Dintre ﬁii lui Mircea, închipuiţi-vã cã unul, Radu, care a
domnit pentru scurt timp de douã ori, a fost poreclit Radu Prasnaglava,

31 ianuarie 1418:
moare Mircea cel
Bãtrân.
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Oraşul Nürnberg – gravură de epocă (sec. al XV-lea). În ziua de 8 februarie 1431,
în catedrala oraşului s-a desfăşurat ceremonia de primire în rândul Cavalerilor Ordinului
Dragonului a prinţului valah Vlad.

Ianuarie 1437,
urcã în scaun
Vlad Dracul.
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ceea ce în slavonã înseamnã „cel
fãrã cap, fãrã minte“, cu alte
cuvinte „Radu cel Prost“!
Un ﬁu al lui Mircea, Alexandru Aldea, s-a arãtat atât de
supus turcilor, cu toate cã ei jefuiau mereu ţara, încât un grup
de boieri a fugit în Ardeal şi s-a
dus la regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg – cu care
aţi fãcut cunoştinţã când v-am
vorbit de marea bãtãlie de la
Nicopole –, şi i-a cerut ajutor ca
sã-l rãstoarne pe Alexandru
Aldea şi sã-l aducã în scaun pe
Vlad, un alt ﬁu al lui Mircea. Şi
astfel a rãzbit la tron Vlad, care
Sigismund de Luxemburg, regele
Ungariei şi apoi Împărat al Sfântului
Imperiu Roman de Naţiune Germană,
spre sfârşitul vieţii sale, aşa cum l-a
cunoscut şi viitorul domn Vlad Dracul.
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