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MAMA LUI MIRCEA CEL MARE
Radu Ștefan VERGATTI
Rezumat. În articol se relevă că domnul Ungrovlahiei Radu I – Negru vodă (1377-1383) a
avut două soții, Ana și Calinichia. Cea de-a doua soție a sa, Calinichia a fost mama
domnului Mircea cel Mare. Ea este pomenită în acte ca doamnă a țării și mamă doar a lui
Mircea cel Mare, respectiv bunică a lui Vlad Dracul și străbunică a lui Radu cel Frumos.
Termenul de doamnă era folosit în evul mediu exclusiv pentru soția oficială a domnului. În
concluzie, prin daniile făcute de ea, se poate spune că era mare boieroaică româncă din
Oltenia. Deci, câtă vreme ambii părinți ai lui Mircea au fost români și el a fost un domn
român, între altele creator al mai multor orașe, cum au fost Târgoviște, Pitești, RâmnicuVâlcea, Giurgiu.
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În acest an comemorăm șase veacuri de la plecarea către o altă lume, mai
bună, la 31 ianuarie 14181 a domnului Țării Românești Mircea cel Mare (1386-1418).
De multe ori, în ultimul secol și jumătate, s-a discutat problema
ascendenților domnului Mircea cel Mare. S-a încercat să se răspundă la o întrebare
simplă, în aparență: ce origine etnică avea mama lui. Ea este esențială pentru a
lumina rădăcinile marelui domnitor.
După ce mulți ani s-a crezut că tatăl lui Mircea cel Mare, domnul Radu I,
supranumit Negru vodă (1377-1383), ar fi avut o singură soție, cu numele dublu
Ana-Calinichia2, în ultimul timp s-a dovedit că în realitate a avut două neveste.
Prima dintre ele a fost numită Ana, mama domnitorului Dan I (1383-1386), fratele
vitreg, după tată, al lui Mircea cel Mare3. Din descendenții lui Dan I se vor naște
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1
Domnul Țării Românești Mircea cel Mare a murit la 31 ianuarie 1418 și a fost înmormântat la 4
februarie 1418 în Mănăstirea Cozia, ctitoria sa. O parte a lespezii de mormânt, așezată acum în
muzeul din interiorul Mănăstirii, a fost redescoperită și repusă în circuitul științific de dl. dr. Florin
Epure, director al Direcției de Cultură și Patrimoniu din Județul Vâlcea.
2
Cf. Ilie Minea, Urmașii lui Vladislav I și politica orientală a Ungariei, în "Convorbiri Literare",
L, 1916, p. 857; Sergiu Iosipescu, Balica, Dobrotiță, Ioancu, Ed. Militară, București, 1985, p. 124-125.
3
"Sfântrăposatul părinte al domniei mele, Io Radul voievod (...) și sfântrăposatul fratele domniei
mele, Io Dan voievod" (Documenta Romaniae Historica, B, Țara Românească, vol. I, 1247-1500.
Ed. Academiei, București, 1966, doc. nr. 8, p. 22-25, doc.nr. 14, p. 34-36, doc. nr. 16, p. 39-41,
doc.nr. 22, p. 52-55, în continuare va fi citat DRH, B).

