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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Prezenta lucrare constituie rezultatul cercetării docu-

mentelor de epocă, pentru localizarea bătăliei de la Posada, 

desfăşurată între regele Carol Robert de Anjou al Ungariei şi 

voievodul Basarab I al Ţării Româneşti. Studiate cu atenţie, 

ele relevă câteva adevăruri care nu au fost sesizate de isto-

ricii şi cercetătorii evenimentelor petrecute în anul 1330. A-

ceştia au localizat Posada pe o arie foarte extinsă, începând 

de la Gherghiţa din Prahova până pe Valea Cernei în Mehe-

dinţi, însă nici una dintre ipoteze nu a întrunit acceptul tutu-

ror, întrucât aduc insuficiente argumente.   

O informaţie incontestabilă cuprinde Diploma regală 

emisă la 2 noiembrie 1332, în care regele Carol Robert pre-

cizează că a ajuns cu oastea sa în Ţara Românească spre a o 

cerceta, afirmând că: „Am străbătut-o în linişte”. De aici, re-

zultă că bătălia nu s-a petrecut în această zonă, astfel toate 

localizările de pe teritoriul din stânga Oltului sunt infirmate 

de respectivul document regal. 

Mai mult, regele precizează că, „după ieşirea noastră 

de acolo”, deci după ce armata regală părăsise teritoriul Ţării 

Româneşti, Basarab „cu răutatea unei necredinţe de mai îna-

inte urzită, la adăpostul viclean al unei păci făţarnice, a nă-

vălit plin de duşmănie asupra unei părţi din oastea noastră”. 

Deci, localizarea bătăliei trebuie căutată în dreapta Oltului. 

Este adevărat că există unii care au intuit corect adevărul is-
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toric, dar s-au orientat spre Banatul de Severin, deşi docu-

mentele îi contrazic. Ei nu au ţinut cont că regele a dorit să e-

vite străbaterea traseului pe care venise, şi a făcut o înţele-

gere cu Basarab I care i-a promis că îi va arăta o cale mai 

scurtă spre Transilvania. Deci, Posada trebuie căutată între 

Râmnicu Vâlcea şi Turnu Severin, însă mai aproape de înce-

putul decât de finalul traseului.    

În Diploma din 26 noiembrie 1332, regele Carol Ro-

bert menţionează faptul că „am ajuns în nişte ţinuturi de mar-

gine ale regatului nostru, ce erau ţinute pe nedrept în Ţara 

Românească de către Basarab, schismaticul”. Ţinuturile la 

care se referă regele erau părţile de nord ale judeţelor Ol-

teniei. În aceste ,,ţinuturi de margine ale regatului”, adică în 

judeţul Vâlcea, s-a petrecut bătălia, aproape de graniţa cu Ţa-

ra Românească.  

Prezenta lucrare demonstrează că bătălia de la Posada 

n-a avut loc nici în stânga Oltului, nici în părţile Severinului, 

ci undeva la începutul traseului dintre Râmnic şi Severin. Tot 

regele Carol face o descriere geografică a terenului, preci-

zând că bătălia s-a desfăşurat „într-un loc crângos şi pădu-

ros”, „strâmt şi întunecos”, ca „o navă strâmtă”, „pe o cale 

blestemată în veci de Dumnezeu, închisă de ambele părţi cu 

râpe ameţitoare, iar înainte unde ea se lărgea era întărită, în 

mai multe locuri, de puternice prisăci”. 

Descrierea făcută de documentele regale corepsunde 

locului din Defileul Bistriţei, unde voievodul Basarab I, după 

victorie, a ctitorit un schit închinat Sfântului Mucenic Proco-

pie – sfânt militar, probabil patronul oştirii sale – pe temeli-

ile căruia a fost construită ulterior actuala Mănăstire Bistriţa.      

   
                                                                           Arhim. Veniamin Micle   

                                                                                    12 mai 2019                                                                                                                                                                           

                                                                           Sfânta Mănăstire Bistriţa 
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STUDIU INTRODUCTIV 
  

Istoriografia românească contemporană evenimente-

lor din anul 1330, când a avut loc bătălia de la Posada, nu 

consemnează nici un document emis de cancelaria voievo-

dală a Ţării Româneşti. Informaţii referitoare la această luptă  

nu găsim nici în vechile noastre scrieri. De la Basarab I nu a 

rămas nici o relatare, aşa cum se păstrează de la regele Carol 

Robert de Anjou, deşi Basarab I era învingătorul. Interesant 

este faptul că marea victorie o reflectă numeroase izvoare 

istorice din exteriorul ţării.1 

  

IZVOARE ISTORICE 

DESPRE BĂTĂLIA DE LA POSADA 
 

În anul 1937, G. Popa-Lisseanu2 identificase 13 do-

cumente referitoare la evenimentele din 1330, emise de can-

celaria regelui Carol Robert şi a urmaşilor săi până în dece-

niul şapte al secolului al XIV-lea; Andrei Pandrea,3 în anul 

2000, considera că „pot fi citate cel puţin 23”, însă „nu toate 

                                                 
1  Petru Demetru Popescu, Basarab I, Monografie istorică, Bucureşti, 

Editura Militară, 1975, p. 124. 
2 G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, vol. XI, „Cronica pic-

tată de la Viena”. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria 

Centrală, Bucureşti, 1937. 
3 A. Pandrea, Cu puşca după zmei/Unde s-a dat bătălia de la Posada, 

Editura Eminescu, Bucureşti, 2000. 
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aceste vechi acte au aceeaşi însemnătate sub aspectul cantită-

ţii de informaţii furnizate”. Dintre ele, cele mai importante 

sunt două: Diploma din 13 decembrie 1335, emisă de Carol 

Robert şi Cronica pictată de la Viena. Însă, din nici unul din-

tre aceste documente nu reiese cu claritate locul desfăşurării 

evenimentelor din 9–12 noiembrie 1330.4  

Din nefericire, izvoare documentare istorice româ-

neşti din vremea respectivă sunt aproape inexistente, cu 

excepţia memoriei colective, datorită faptului că emitentul 

unor astfel de documente epigrafice – cancelaria, nu exista.5 

Singurele mărturii documentare despre bătălia de la 

Posada provin numai din exterior, fiind emise de Cancelaria 

regală maghiară, de unele instituţii din Ungaria şi din partea 

papalităţii; ele se împart în următoarele categorii: acte de do-

naţii, acte ale unor instituţii religioase, corespondenţă între 

regele angevin şi papă, diplome emise de Cancelaria regală 

şi izvoare narative.6 Pentru evidenţierea lor, le vom prezent 

succint în continuare.  

Acte şi scrisori oficiale. În anii care au urmat bătăliei 

de la Posada, au fost emise diferite acte oficiale; unele provin 

de la clerici catolici, sau chiar de la suveranul pontif. În cu-

prinsul lor, amintesc de înfrângerea suferită de rege, ceea ce 

demonstrează că lumea cunoştea adevărul despre nereuşita 

campaniei, care  era  folosită  ca  reper  major în datarea eve- 

                                                 
4 Doru Moţoc, Unde s-a semnat actul de naştere al Ţării Româneşti, în 

„File Vâlcene” 1972, p. 85-106, Societatea „Prietenii Muzeului Băl-

cescu”, Bălceşti pe Topolog; M. Pătraşcu, Argumente pentru Posada lo-

vişteană, în „City Vâlcea”, 6-12 februarie 2006 (partea I), 13-19 fe-

bruarie 2006 (pag. a II-a), 20-26 februarie 2006 (pag.a III-a). 
5 Doru Căpătaru, Basarabii şi începuturile de stabilitate ale Ţării Ro-

mâneşti – incertitudini, controverse, realităţi, în „Studii Vâlcene”. Serie 

nouă. Nr. VIII (XV) / 2014, p. 11. 
6  Viorel Gh. Speteanu, Bătălia de la Posada, în „independentaroma-

na.ro”. 
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nimentelor.7 

Actul din 16 martie 1331. La data de 16 martie 1331, 

Capitlul Bisericii Transilvaniei emite din Alba Iulia un do-

cument care, potrivit unui autograf, precizează că este o 

Scrisoare de împotrivire pentru Nicolae şi Martin, fiii lui 

Blawch, cu privire la pierderea privilegiului lor. În ea, citim 

că cei doi au făcut întâmpinare, precizând, că pe când  Nico-

lae, împreună cu regele, au trecut munţii, în ţara lui Basarab, 

şi pe când se întorcea, Martin a adus fratelui său un privi-

legiu al lor, referitor la nişte moşii dăruite lor de regele Carol. 

Însă soarta nefiindu-le favorabilă, luni, au fost învinşi şi au 

pierdut privilegiul împreună cu toate lucrurile lor.8 

Actul din 7 aprilie 1331. Foarte important este un fra-

gment dintr-un act emis la 7 aprilie 1331 de către Conventul 

de Szekszárd comitelui Ygeyk şi fiului său Petru. Printre al-

tele, menţionează participarea sa la campania din Ţara Ro-

mânească,9 precum şi precizarea că bătălia s-a dat în vreme 

ce oastea regelui Carol străbătea dincolo de „muntele ro-

mânilor”.10   

Actul din 1 august 1331. Un fragment din 1 august 

1331 al unui act de danie a comitelui Donch de „Zolio” 

(Zvolen), în favoarea slujitorului său Suerchek, care amin-

teşte, printre alte slujbe aduse regelui şi stăpânului său, şi pe 

acelea din „terra Bazarab”, ca şi din alte expediţii ale regelui. 

Acest document oferă un interes deosebit, pentru că emiten-

tul este acel magister Donch, comite de „Zolio” care apare în 

Cronica pictată ca purtătorul de cuvânt al iubitorilor de pace 

                                                 
7 Ion Dulamă-Peri, 1330 enigma defileului, Tipografia Episcopiei Râmni-

cului, Râmnicu Vâlcea, 1996, p. 23.  
8 D. R. H., D. Relaţiile între Ţările Române, vol. I, Bucureşti, 1977, doc., 

19, p. 42. 
9 Maria Holban, Din cronica relaţiilor româno-ungare în secolele XIII-

XIV, Bucureşti, 1981, p. 108. 
10 Constantin Rezachevici, Lupta lui Basarab I cu Carol Robert în Ba-

natul de Severin, în „Magazin istoric”, nr. 4 (289), 1991, p. 54. 



14  

şi dreptate ce nu aprobau expediţia regelui Carol în Ţara Ro-

mânească11  

Scrisoarea din 5 august 1331. Tot din anul 1331, au-

gust 5, se păstrează o scrisoare expediată regelui Carol de 

Papa Ioan al XXII-lea de la Avignon (1316–1334), în care, 

referindu-se la expediţia din Ţara Românească, menţionează 

„nenorocirea care s-a întâmplat din pricina unor curse mişe-

leşti pregătite ţie şi oştilor tale, la întoarcere”.12  

Actul din anul 1332. De un interes mai limitat este 

fragmentul Actului XVI, emis de Capitlul de Agria în anul 

1332, care adevereşte dania făcută de fiii comitelui Andrei 

de Backa credinciosului lor Petru, pentru serviciile sale şi 

mai ales pentru că l-a apărat cu sângele său pe comitele Ni-

colae în „ţara lui Bazara”, voievodul românilor.13 

Actul din 30 martie 1351. Capitlul din Alba Iulia ade-

vereşte că nobilii Ladislau şi Mihail, fiii lui Ioan, au protestat 

împotriva magistrului Lach, comitele secuilor, care le-a co-

tropit o parte din moşia Petrisat, în timpul expediţiei regelui 

Carol Robert în Ţara Românească.14 

Actul din 18 februarie 1355. Regele Ludovic I al Un-

gariei întăreşte episcopului Dumitru de Oradea, privilegiul 

regelui Carol Robert, din 14 octombrie 1326, privind donaţia 

moşiei Zuhna. Se menţionează soliile episcopului Dumitru la 

voievodul Basarab al Ţării Româneşti, cu prilejul tratativelor 

de pace, scriind că: „După dobândirea slujbei episcopale, a 

purces de mai multe ori la Alexandru al lui Basarab, voie-

vodul nostru din Ţara Românească, cu prilejul dezbaterii, a-

şezării şi întăririi păcii şi înţelegerii dintre noi şi dânsul, sluj-

be pe care ni le face şi acum în toate treburile noastre, care se  

                                                 
11 Maria Holban, op. cit., p. 108. 
12 D. I. R., C, III, veac XIV, p. 28. 
13 Maria Holban, op. cit., p. 108. 
14 D. R. H., D., vol. I, p. 66-67. 
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ivesc unele după altele”. 15 

Diplomele regale. Cele mai valoroase documente din 

Cancelaria regală, emise de Carol Robert de Anjou, sunt dip-

lomele acordate unor participanţi la campania din Ţara Ro-

mânească din anul 1330. Ele constituie a doua categorie de 

material informativ, stând la baza cronicilor care s-au redac-

tat cu privire la bătălia de la Posada. Speculaţiile care s-au 

făcut, în legătură cu unele mici nepotriviri, sunt tendenţioa-

se. Pentru o imagine clară, diplomele trebuie analizate în to-

talitatea lor, şi atunci nu vor mai apărea deosebiri între ele şi 

cronici. În plus, cronicile conţin unele date care nu există în 

diplomele regale, dar care pot fi dovedite ca exacte, ceea ce 

confirmă buna informare a cronicarilor.16 

Diploma din 9 decembrie 1330. După bătălia de la 

Posada, regele Carol a încercat să justifice înfrângerea sufe-

rită în Ţara Românească. Astfel, în diploma eliberată în data 

de 9 decembrie 1330 slujitorului său Nicolae Radoslav, care 

se evidenţiase în acţiunea de salvare a regelui, printre altele, 

spune că a intrat în Ţara Românească, împreună cu armata, 

„pentru a vizita unele margini ale regatului nostru, care fiind 

în ţara muntenească, ni le răpise Basarab”.17 De asemenea, 

documentul precizează că bătălia a avut loc pe un drum 

„mărginit de ambele părţi de râpe înalte”.18 

Diploma din 10 iulie 1331. Regele Carol acordă din 

Vişegrad un  privilegiu oaspeţilor regali din Cluj, ca răsplată 

pentru că „au pătimit şi au îndurat, mai mult decât ceilalţi lo-

cuitori ai regatului, nesfârşite şi fără de leac pagube în ave-

rile  şi  bunurile lor”, „în expediţia  noastră de acuma, pe care  

                                                 
15 D. R. H., D., vol. I, p. 71-72.  
16 Ion Dulamă-Peri, op. cit., p. 23.  
17 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 123. 
18 Monumenta Hungariae Historica, cf. Paul Ioan Cruceană, art. cit., p. 

1974. 
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am făcut-o în Ţara Românească”.19 

Diploma din 16 februarie 1332. Diploma din 16 fe-

bruarie 1332, emisă fiilor defunctului comite Briccius de Ba-

thor, este de o însemnătate deosebită, fiind primul document 

de răsplătire cunoscut, conferit de rege unor nobili partici-

panţi la campania din Ţara Românească. Aici, sunt amintite 

serviciile a doi fraţi: Ioan, comite de Sălaj, şi Leucus, ultimul 

fiind ucis la Posada. În seria diplomelor emise de Carol pen-

tru răsplătirea participanţilor la campania din Ţara Româ-

nească, acest document constituie elementul de comparaţie 

cel mai sugestiv pentru urmărirea procesului de amplificare 

şi denaturare a datelor iniţiale în diplomele ce au urmat.20 

Diploma din 2 noiembrie 1332. La 2 noiembrie 1332, 

regele Carol Robert emite o diplomă, în care precizează că în 

anul 1330 a ajuns cu o parte a oastei sale în Ţara Româ-

nească pentru a o cerceta. După ce a străbătut-o în linişte, la 

ieşirea de acolo, Basarab, „necredinciosul nostru român, cu 

răutatea unei necredinţe de mai înainte urzită, la adăpostul 

viclean al unei păci făţarnice, a năvălit plin de duşmănie a-

supra unei părţi din oastea noastră, într-un loc crângos şi pă-

duros, încins cu dese întărituri”; în aceste împrejurări, „ma-

gistrul Andrei, vicecancelarul curţii regale, şi-a pierdut viaţa 

precum şi pecetea noastră”.21 

Diploma din 22 noiembrie 1332. La cererea magis-

trului Gheorghe, fiul lui Alexandru de Kuck, regele Carol în-

tăreşte cu noua pecete privilegiile sale din 20 iunie 1323,22 4 

decembrie 132523 şi 10 decembrie 1327,24 privitoare la mai 

multe moşii, dăruite de rege lui Alexandru de Kuck. Se men-

                                                 
19 D. I. R., C, veac XIV, III, 24-25. 
20 Maria Holban, op. cit., p. 108. 
21 D. I. R., C. veac XIV, III, 282-283. 
22 D. I. R., C, veac XIV, II, 79 nr. 178. 
23 Ibidem, 170, nr. 356. 
24 Ibidem, 241 nr. 480. 
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ţionează pierderea peceţii regale în expediţia din Ţara Româ-

nească, din anul 1330.25 

Diploma din 26 noiembrie 1332. Regele Carol Robert 

emite, la 26 noiembrie 1332 o diplomă pentru Pavel şi Lau-

renţiu, fiii lui Simion de Mortun. În ea, regele  precizează că: 

„Ne-am adus aminte de strălucitele dovezi de credinţă şi de 

aleasă vrednicie a slujbelor, pe care numitul comite Pavel, 

judele curţii noastre, şi magistrul Laurenţiu, comite de Za-

rand, fiii lui Simion, ni le-au făcut în chip vrednic de laudă şi 

cu toată râvna credinţei în deosebitele noastre războaie, şi 

norocoase şi nenorocoase, şi mai ales atunci când, pornind 

oastea noastră strânsă prin porunca regească am ajuns în niş-

te ţinuturi de margine ale regatului nostru, ce erau ţinute pe 

nedrept în Ţara Românească de către Basarab, schismaticul, 

fiul lui Tihomir”.26 

Diploma din 2 ianuarie 1333. Prin diploma din 2 ia-

nuarie 1333, regele Carol îi scoate pe Marcu şi Toma, fiii lui 

Nicolae, precum pe Fagach şi Ioan, fiii lui Iacob, din starea 

de iobăgie, pentru „slujbe credincioase şi dovezi de credinţă”, 

îndeosebi când a fost în Ţara Românească „împotriva lui Ba-

sarab, văditul şi învederatul necredincios al nostru”, „luptând 

bărbăteşte pe câmpul de bătaie pentru apărarea şi creşterea 

cinstei noastre şi a locuitorilor regatului nostru, au fost răpuşi 

de zişii necredincioşi români”.27 

Diploma din 2 iunie 1334. La 2 iunie 1334, regele 

Carol, ascultând cererile fraţilor Nicolae şi Ioan, fiii lui To-

ma care a dovedit credinţă şi slujbe vrednice în expediţia îm-

potriva lui Basarab, emite o diplomă. În document, este 

menţionat Ioan, fiul marelui ban Herric, care pe vremea când 

jefuia o parte din regatul Ungariei, a prins pe bunicul lor 

Leurenthe şi l-a ucis, apoi le-a luat cetatea şi toate actele jus-

                                                 
25 D. R. H., D., vol. I, p. 49. 
26 Idem, p. 51-52.  
27 D. I. R., C, veac XIV, III, 291-292. 
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tificative referitoare la moşiile lor. Regele, având în vedre 

vrednicia slujbelor lui Toma, tatăl lor, pe care le-a săvârşit în 

timpul expediţiei împotriva lui Basarab, fiind ucis pe câmpul 

de luptă, dăruieşte solicitanţilor Nicolae şi Ioan, precum şi 

urmaşilor, două vămi: una lângă cetatea lor Seguar, iar cea-

laltă la satul lor numit Bylge, ca să le stăpânească pe veci şi 

nestrămutat.28 În document, regele face numai menţiuni laco-

nice despre Basarab, pe care îl compară cu banul Herric „cu-

noscutul necredincios al maiestăţii noastre”.29  

Diploma din 19 mai 1335. La 19 mai 1335, regele 

Carol întăreşte patru acte referitoare la drepturile magistrului 

Toma, castelanul de Chokakö, asupra moşilor Chente şi Por-

dan, din comitatul Bodrog, ca răsplată a slujbelor credin-

cioase aduse regalităţii în mai multe ocazii, printre care şi 

slujba deosebită pe care a făcut-o în Ţara Românească, unde 

„atacul duşmănos pornit cu cruzime, în nişte locuri strimte şi 

păduroase, împrejmuite de întărituri puternice, o dată şi a do-

ua oară împotriva noastră şi a puternicei noastre oştiri, pe 

care o aveam acolo cu noi, de către Basarab românul şi fiii 

lui, care ţineau cu necredinţă numita noastră Ţara Ro-

mânească”.30 

Diploma din 22 iunie 1335. În documentul din 22 iu-

nie 1335, regele Carol aminteşte de slujba magistrului Toma 

făcută în Ţara Românească, unde au fost întâmpinaţi de „a-

tacul duşmănos dat o dată şi a doua oară împotriva puternicei 

noastre oşti ce o aveam acolo cu noi”. 31  

Diploma din 13 decembre 1335. O diplomă este emi-

să la data de 13 decembre 1335, în care regele Carol recu-

noaşte, că: „Ne-am strâns o armată puternică şi am trecut în 

ţara de peste munţi”, unde au înaintat câteva zile fără luptă, 

                                                 
28 Idem, III, 322-323. 
29 Maria Holban, op. cit., p. 134. 
30 Ibidem.  
31 D. I. R., C, XIV, 3, p. 349-350, doc. 239 din 22 iunie 1335. 
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au început să sufere de lipsa hranei, atât pentru oameni cât şi 

pentru cai, a hotărât retragerea. Apoi, continuă cu descrierea 

prăbuşirii armatei regale şi a măcelului ce a urmat, pentru ca 

în cele din urmă „cu ajutorul lui Dumnezeu, se potoli ardoa-

rea duşmanilor şi se putu sparge latura dreaptă a zidului de 

duşmani şi luând-o la picior prin spărtura făcută …, aflarăm 

prilejul mântuirii şi luarăm drumul spre casă”.32  

Diploma din 17 octombrie 1336. Diploma este foarte 

importantă, întrucât este singurul document al lui Carol 

Robert în care se menţionează ajungerea regelui şi a voie-

vodului Transilvaniei înaintea cetăţii Argeşului. Diploma 

răsplăteşte meritele vicecancelarului regal Thatamer şi ale 

fratelui său Bakó, care a urmat Curtea din cea mai fragedă 

tinereţe şi a luat parte la toate expediţiile regelui, înfruntând 

primejdii în soliile osebite ale regelui, „mai ales atunci când 

noi împreună cu întreaga putere a armatei noastre am cer-

cetat Ţara Românească”.33  

Diploma din 11 noiembrie 1336. La 11 noiembrie  

1336, regele Carol confirmă, la cererea lui Thatamer, prepo-

zitul de Alba şi vicecancelar regal, precum şi a fraţilor săi, 

Bakó şi Ştefan, actul comitelui Pavel, judele curţii regale, din 

11 noiembrie 1336, cu privire la stăpânirea moşiei Ryunuk, 

drept răsplată pentru slujbele lor; între altele, este menţionată 

participarea lui Bakó la expediţia din Ţara Românească.34  

Diploma din 16 noiembrie 1336. Documentul din 16 

noiembrie 1336 arată că regele Carol a primit un ajutor de 

oaste din ţară tocmai pe când se afla „drept sub Cetatea Ar-

geşului”. Ajutorul venea din Transilvania de la voievodul 

Toma şi era condus de Tatomir de Alba, voievodul Transil-

vaniei, fiind unul din principalii susţinători ai campaniei re-

                                                 
32 Paul Ioan Cruceană, op. cit.,  p. 1974. 
33 Maria Holban, op. cit., p. 113-114. 
34 D. R. H., D., vol. I, p. 58. 
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gelui Ungariei.35 Regele menţionează ajutorul primit de la 

fratele său Bakó, „mai ales atunci când am cercetat cu toată 

puterea oastei noastre Ţara Românească”.36 

Diploma din  9 aprilie 1346. În Vişegrad, la data de 9 

aprilie 1346, regele Ludovic I al Ungariei întăreşte lui Micu 

Românul şi fraţilor săi privilegiul regelui Carol Robert, din 

22 septembrie 1326. Cu această ocazie, este menţionată 

pierderea peceţii mijlocii în expediţia din Ţara Românească, 

în anul 1330.37 

Diploma din 30 iunie 1347. Regele Ludovic, urmaşul 

lui Carol Robert, emite o diplomă la 30 iunie 1347, în care se 

menţionează staţionarea oştirii regeşti în faţa cetăţii Argeş,  

fără a pomeni însă de cucerirea sau ocuparea acestei cetăţi. 

În text, scrie că atunci când regele Carol şi-a aşezat tabăra 

înaintea cetăţii Argeş, marele comis şi conducătorul oştirii 

Ştefan, „prinzând pe şase din schismaticii necredincioşi care 

hărţuiau pe oamenii credincioşi ai tatălui nostru, i-a adus ta-

tălui nostru, ucigând pe cei mai mulţi dintre ei: după aceea 

când părintele nostru a apucat drumul întoarcerii, acelaşi Şte-

fan, acum voievod al Transilvaniei l-a păzit şi l-a readus tea-

făr” deci, nu este amintită nici o luptă şi nici vreun asalt dat 

cetăţii. Dacă aceasta ar fi fost cucerită sau ocupată, măcar şi 

fără lupte, de către rege, succesul acesta ar fi fost menţionat 

în toate documentele de o capitulare la Argeş.38 

 Diploma din 24  aprilie 1351. Prin diploma din 24  

aprilie 1351, regele Ludovic I al Ungariei dăruieşte mai mul-

te moşii magistrului Kolus, ca răsplată a slujbelor sale cre-

dincioase, şi, mai ales, pentru serviciile aduse tatălui său, re-

gele Carol, „când sus-zisul nostru tată a mers cu mulţimea 

puternică a oastei sale în Ţara Românească, împotriva lui 

                                                 
35 Paul Ioan Cruceană, op. cit., p. 1974-1975. 
36 D. I. R., C., vol. III, 398-399. 
37 D. R. H., D., vol. I, p. 62-63. 
38 Maria Holban, op. cit., p. 114-115. 
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Basarab, pentru a redobândi unele părţi ale sus-zisului regat 

al Ungariei, cotropite de voievodul Basarab, necredincios fa-

ţă de tatăl nostru”.39 

Diploma din 29 aprilie 1351. Un document mai puţin 

cunoscut este diploma din 29 aprilie 1351 dată familiei Osl; 

ea aminteşte de moartea lui Laurenţiu, pe vremea regelui Ca-

rol, „în expediţia sa în părţile Transalpine”. 40 Trebuie remar-

cat că moartea aceluiaşi Laurenţiu face obiectul şi al diplo-

mei din 18 ianuarie 1357, date aceleiaşi familii.41 

Cronici. Informaţii valoroase, cu privire la bătălia de 

la Posada, cuprind cronicile, opere istorice de origine ungară, 

poloneză şi germană. Redactate în secolele XIV–XVI, ele re-

produc în principiu relatarea Cronicii vieneze.   

Cronica terre Prusiae (1326). Scrisă de Peter von 

Dusburg, Cronica prusiană, cunoscută şi sub denumirea de 

Analele Prusiei, a fost redactată în anul 1326,42 fiind semna-

lată de Emil Lăzărescu în 1935.43 Autorul Cronicii relatează 

războaiele Ordinului teutonic, cucerirea Prusiei şi cruciada 

împotriva lituanienilor,44 dar face şi o completare contempo-

rană cu evenimentele de la Posada, în care îşi manifestă bu-

curia pentru înfrângerea lui Carol Robert, pe care o considera 

„răzbunare divină”. Cauza conflictului a fost tendinţa acapa-

ratoare a regelui ungar, aşa cum a fost permanenta politică a-

nexionistă a ungurilor împotriva vecinilor slovaci, sârbi şi în 

special români.45   

După  autorul  Cronicii, regele  maghiar ar fi invadat 

Ţara Românească cu o armată foarte mare. În faţa oastei duş- 

                                                 
39 D. R. H., D., vol. I, p. 68. 
40 Maria Holban, op. cit., p. 110. 
41 Ibidem. 
42 Peter von Duisburg, Cronica terre Prusiae, p. 218-219. 
43 E. Lăzărescu, Despre lupta din 1330 a lui Basarab voievod cu Carol 

Robert, în ,,Revista Istorică”, XXI, 1935, p. 241-246. 
44 Peter von Dusburg – Wikipedia.  
45 Viorel Gh. Speteanu, art. cit., în „independentaro-mana.ro”. 
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mane, ţăranii munteni au tăiat cu ferăstraiele trunchiurile co-

pacilor de pe ambele maluri, lăsându-le doar uşor sprijinite şi 

prăvălindu-le asupra oştirii lui Carol Robert în momentul 

când acesta se angajase în strâmtul defileu.46  

Consemnarea autorului are o mare importanţă, în sen-

sul că apreciază amploarea unei lupte al cărei ecou a ajuns şi 

la Marea Baltică. Mai confirmă că, la luptă au luat parte şi 

ţăranii: „Mulţimea nenumărată a românilor, sus, pe râpe, 

alergând din toate părţile, arunca săgeţi asupra oastei ungu-

reşti care era în fundul văii, pe drum, care însă nici nu ar fi 

trebuit numit drum, ci mai curând un fel de corabie, strâmtă, 

unde, din pricina înghesuielii, cei mai sprinteni cai şi ostaşi 

cădeau în luptă”.47  

Chronicon Budense (1333). Cu privire la autorul 

Chronicon Budense48 sau Cronica de la Buda, există opinii 

diferite. Domanowszky crede că ar fi opera unui minorit din 

Mănăstirea Sfântul Ioan de la Buda, mort în 1355, iar Tibor  

Kardos consideră mai degrabă opera lui Dionisie Lackfy, mi-

norit din Strigoniu şi educator al regelui Ludovic, fără a ex-

clude din lista posibilităţilor pe Ioan de Agria, care a fost 

predicator regal.49 

Autorul acestei Cronici face numeroase aluzii la ora-

şul Buda, fapt ce sugerează ideea că ori a trăit în Buda ori a 

făcut numeroase vizite acolo. De asemenea, menţionează 

frecvent Ordinul Minoriţilor şi mănăstirea lor din oraş. A-

ceasta ar fi o indicaţie că autorul a făcut parte din ordinul 

respectiv. Iar faptul că a primit privilegiul de a scrie Cronica 

poate fi explicat de contactele bune şi importante de la 

                                                 
46 C. C. Giurescu, Căutând pe hartă Posada, Rovine, Vicina, în „Maga-

zin istoric”. Anul V (1971), nr. 1, p. 53. 
47 Mihai Golescu, Şi, totuşi, unde e Posada?. Sursa:  www.ziarularge-

sul.ro. (septembrie 02, 2013). 
48 Chronicon Budense, p. 247-248, cf. Dr. Vasile Mărculeţ – dr. Ioan 

Mărculeţ, op. cit., p. 112 
49 Maria Holban, op. cit., p. 121.  

http://www.ziarularge-sul.ro/
http://www.ziarularge-sul.ro/
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Curtea regală, despre care avea informaţii în detaliu. Opinia 

că autorul a fost un minorit cu acces permanent la Curtea re-

gală este una cu o anumită probabilitate. În acest sens, există 

chiar şi un nume pentru a clarifica cine poate fi autorul croni-

cii. Tibor Kardos sugerează că minoritul Denes (Dionysius) 

Lackfy, fostul preceptor regal şi diplomat fidel al regelui 

Ludovic I cel Mare, ar trebui să fie omul căutat.50 

Mai precis, autorul Cronici de la Buda este consi-

derat provincialul minorit Ioan, trimisul regelui la Curia pa-

pală, în anul 1331, pentru a explica înfrângerea catastrofală 

din Ţara Românească;51 el a prelucrat vechea cronică Gesta 

Hungarorum a lui Simion de Kéza, pe care a continuat-o şi a 

contopit-o cu istoria lui Carol Robert.52 

Opera transmite informaţii deosebit de valoroase cu 

privire la condiţiile premergătoare luptei de la Posada, carac-

teristicile terenului, modul cum a fost dusă lupta şi dimen-

siunile acesteia.53 La baza operei stau documentele elaborate 

în cancelariile regilor Angevini: Carol Robert şi Ludovic cel 

Mare.54 Cele mai recente cercetări au ajuns la concluzia că ea 

a fost redactată la scurt timp după evenimentele din 1330. 

Prin noua datare între anii 1331 şi 1333, Cronica  mino-

ritului devine izvorul principal referitor la evenimentele din 

anul 1330, publicate  de  marele  medievist  maghiar György  

Györffy. 55  

                                                 
50 Tibor Kardos, Uber die Bilderchronik des Markus von Kalt, în „Die 

ungarische Bilderchronik. Chronica de gestis hungarorum”, Berlin, 1961, 

p. 5-30, cf. Peter Mario Kreuter-Regensburg, Bătălia de la Posada din 

1330 şi „Cronica pictată de la Viena”. Ce aflăm anume?, în „Posada – 

685. Războiul din 1330 dintre Carol Robert de Anjou  şi Basarab Vodă”. 

Editura Universitaria, Craiova, 2015, p. 82-83. 
51 Maria Holban, op. cit., p. 90-125. 
52 Idem, p. 121. 
53 Ion Dulamă-Peri, op. cit., p. 22. 
54 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 226. 
55 Sergiu  Iosipescu,  Despre  locul  bătăliei de la 9–12  noiembrie 1330.  
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Cronica rimată (1341). Operă a cronicarului german 

Nicolaus von Jeroschin,56 Cronica rimată a fost redactată în-

tre anii 1330 şi 1341, fiind dedicată de autor Fecioarei Maria, 

protectoarea Ordinului Teutonic.57 Semnalată de Emil Lăză-

rescu, Cronica consemnează detaliul că ţăranii munteni au tă-

iat cu ferăstraiele trunchiurile copacilor de pe ambele maluri, 

lăsându-le doar uşor sprijinite şi prăvălindu-le asupra oştirii 

regelui Carol Robert în momentul când acesta se angajase în 

strâmtul defileu.58 

Cronica pictată din Viena (1370). Manuscrisul a fost 

alcătuit la Curtea regelui Ludovic cel Mare al Ungariei între 

anii 1358 şi 1370.59 Finalizarea lui o arată prima pagină pe 

care este reprezentată imaginea Sfintei Ecaterina din Alexan-

dria, patrona spirituală a prinţesei cu acelaşi nume născută în 

iulie din anul respectiv. Ultimul titlu din Cronică menţio-

nează pe Markus von Kált, un preot din Buda, considerat ca 

autor al ei. Afirmaţie incorectă, întrucât el numai îmbogă-

ţeşte şi ilustrează manuscrisul Cronicii de la Buda,60 motiv 

pentru care opera este „un text nou şi iluminat pe bază de 

texte vechi”,61 conţinând 146 de pagini şi 147 de miniaturi.62  

Potrivit opiniei lui Fr. Toldy, primul ei editor (1867),  

Cronica a fost comandată de regele Ludovic cel Mare (1342–

                                                                                                    
Sursa:https://www.cetati.medievistica.ro/pagini/Castelani/texte/castrum 

%20Argyas/locul%20bataliei_Iosipescu.htm 
56 Em. Lăzărescu, Despre relaţiile lui Nicolae Alexandru voievod cu un-

gurii, în „Revista Istorică”, XXXII, 1946, nr. 1-12, p. 114-139.  
57  https://www.barnesandnoble.com/w/the-chronicle-of-prussia-by-nico-

la-us-von-jeroschin-a-history-of-the-teutonic-knights-in-prussia-1190-

1331-taylor-and-francis/1123583890 
58 C. C. Giurescu, art. cit., p. 53. 
59 Maria Holban, Despre raporturile lui Basarab cu Ungaria angevină şi 

despre reflectarea campaniei din 1930 în diplomele regale şi în Cronica 

pictată, în „Studii”, XX (1967), nr. 1, p. 29. 
60 Peter Mario Kreuter-Regensburg, art. cit., p. 82. 
61 Idem, p. 83-84. 
62 Idem, p. 83.  

https://www.cetati.medievistica.ro/pagini/Castelani/texte/castrum%20Argyas/locul%20bataliei_Iosipescu.htm
https://www.cetati.medievistica.ro/pagini/Castelani/texte/castrum%20Argyas/locul%20bataliei_Iosipescu.htm
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1382) pentru a o face cadou la nunta lui Ludovic, fiul regelui 

Carol al V-lea cel Înţelept (1333–1380) al Franţei, care s-a 

căsătorit cu Maria de Anjou, fiica regelui maghiar. În secolul 

următor, Carol al VII-lea a dăruit-o despotului Serbiei Ghe-

orghe Brancovici (1427–1456), de la care manuscrisul ajun-

ge la Viena, în secolul al XVI-lea, fiind depozitat în Bibli-

oteca Imperială din Viena, de unde vine şi numele român al 

Cronicii. În baza acordului cultural de la Veneţia din 1932, 

Cronica a fost transferată în 1934 la Budapesta, în Biblioteca 

Naţională a Ungariei, unde se găseşte şi astăzi.63 Cele 147 de 

miniaturi şi iniţiale înfăţişează întreaga istorie a ungurilor, 

încheindu-se cu ilustrarea bătăliei de la Posada, din 9–12 no-

iembrie 1330, redată în trei miniaturi; ele înfăţişează prezen-

tarea solului muntean la regele Carol cu propunerile de pace 

ale lui Basarab I şi două variante ale bătăliei.64  

Cronica pictată din Viena este sursa istorică prin-

cipală care conţine informaţii deosebit de valoroase referi-

toare la bătălia din 1330, descriind condiţiile premergătoare 

luptei, caracteristicile terenului, modul cum a fost dusă lupta 

şi dimensiunile acesteia..65 Ea furnizează cele mai vechi şi 

autentice atestări cu privire la îmbrăcămintea şi armamentul 

luptătorilor români: îmbrăcămintea simplă, ţărănească a osta-

şilor voievodului, fără nici o distincţie ostăşească, demons-

trează încă o dată marele rol pe care l-a avut „oastea cea 

mare” în luptele pe care le-a purtat Basarab.66 Ostaşii ţărani 

erau îmbrăcaţi ca în viaţa de toate zilele; purtau şubă, ţundră 

sau cojoc şi căciulă de oaie. Principala armă a fost arcul cu 

săgeata, la care s-au adăugat măciuci de lemn, buzdugane, 

praştii, săbii, lănci şi arme pe care le-a pus cu generozitate la 

                                                 
63 Idem, p. 81-82. 
64 Matei Cazacu, Există un portret al lui Basarab Întemeietorul?, în „Ma-

gazin istoric”. Anul IV (1970), nr. 9, p. 9-10. 
65 Ion Dulamă-Peri, op. cit., p. 22. 
66 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 116-117. 
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îndemână natura patriei: bolovani adunaţi de pe culmile 

munţilor sau trunchiuri de copaci. Alături de aceştia au luptat 

şi cavaleri români, îmbrăcaţi în armuri. Cu siguranţă că nu-

mărul lor a fost redus în bătălia din 1330, dar se vor înmulţi 

numeric pe măsură ce se organizează şi dezvoltă oastea Ţării 

Româneşti, în secolele următoare sub urmaşii lui Basarab.67 

Pentru Marcus din Kált, victoria românească aparţine 

intervenţiei divine, care a vrut să umilească pe trufaşul rege 

ungur. Umilinţa este o interesantă experienţă psihologică; ea 

este, de fapt, tema principală a capitolului şi este subliniată 

atât prin mijloace directe, cât şi prin introducerea în text ale 

necugetatelor vorbe şi fapte ale regelui în faţa înţeleptelor 

propuneri de pace ale lui Basarab I Întemeietorul.68 

Chronica Hungarorum (1486). Aristocrat şi cronicar 

maghiar din secolul al XV-lea, Johannes de Thuróczi (1435–

1488) a scris Chronica Hungarorum.69 Apărută la Brno, în 

anul 1486, autorul prezintă în lucrare sa şi unele informaţii 

privitoare la români.70 Referindu-se la bătălia de la Posada, 

afirmă că: „Războiul regelui Carol cu Basarab voievodul 

transalpin, a fost un act nefericit”.71 

Rerum Hungaricarum decades (1497). Scriitorul, u-

manistul, istoricul şi poetul italian Antonio Bonfini (1434–

1503) s-a născut la Patrignone, în Italia, şi a murit la Buda. 

Cu ocazia unui pelerinaj la Sfânta Casă din Lorette,  regina 

Béatrice d'Aragon întâlneşte pe Bonfini şi îl invită în Un-

garia. La Budapesta, împreună cu alţi literaţi italieni, con-

tribuie la răspândirea culturii Renaşterii, îndeplinind şi sar-

cina de istoriograf la Curtea regelui Matei Corvin.72 Princi-

                                                 
67 Idem, p. 117-118. 
68 Matei Cazacu, art. cit., p. 10.  
69 Doru Căpătaru, art. cit., p. 20. 
70 Mic dicţionar enciclopedic, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 

1972, p. 1650, col. 3.  
71 Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum,  Brünn,1486, p. 123. 
72 fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Bonfini. 
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pala sa lucrare: Rerum hungaricarum decades, conţine nu-

meroase ştiri despre români.73 

Cronica lui Maciej Stryjkowski (1580). Maciej Stry-

jkowski (1547–1593) este un cronicar polonez. Numit şi Os-

ostowicz, după locul său de naştere, Maciej a avut o viaţă re-

lativ scurtă. Născut în anul 1547, a studiat la Cracovia, Lei-

pzig şi Padova, şi a murit în 1593 la Königsberg. Monu-

mentala sa operă este Kronika polska a ţinuturilor Poloniei 

şi Lituaniei de la începuturi până în 1581, fiind publicată la 

Königsberg, în anul 1582.74  

Călătorind prin Ţara Românească, Maciej Stryjkow-

ski ajunge în oraşul Gherghiţa, unde exista o biserică închi-

nată Sfântului Marelui Mucenic Procopie. Locuitorii l-au in-

format că locaşul este ctitorit de voievodul Basarab I, după 

victoria asupra oştilor regelui Carol Robert de Anjou al Un-

gariei, din 1330. 75 În timpul călătoriei cronicarului, Gher-

ghiţa era un cunoscut oraş domnesc, cetate de scaun, situat la 

malul Prahovei.76   

Analele Lumii (1696). Potrivit autorului Analelor Lu-

mii, la anul 1330 s-a petrecut o mare confruntare militară, 

care nu poate fi înţeleasă în adevărata ei dimensiune fără o 

extindere în anterioritate asupra politicii celor doi conducă-

tori de stat, Carol  Robert  de Anjou, regele statului ungar, şi 

Basarab, voievodul Ţării Româneşti.77  

Hronica românilor de Gheorghe Şincai (1808). Isto-

ricul şi filologul Gheorghe Şincai (1754–1816), în lucrarea 

sa Hronica românilor, apărută la Buda, referitor la eveni-

mentele de la Posada din anul 1330, arată că prin „soli de o-

                                                 
73 Mic Dicţionar Enciclopedic, p. 1093, col. 3.   
74 Maciej Stryikowski, Kronika Litevska, Varşovia, 1582, apud A. Pan-

drea, op. cit., p. 237. 
75 http://www.stefancelmare.ro. 
76 Doru Moţoc, art. cit., p. 100-101. 
77  Dinică Ciobotea, Contextul politico-militar…, p. 67.  
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menie”, Basarab vodă a vorbit craiului maghiar în felul ur-

mător: „Pentru ca voi, domnule al meu crai, aţi lucrat în 

strângerea oştilor, munca voastră vi-oi plăti cu şepte mii de 

marce de argint; Zevrinul încă l-aţi luat cu puterea şi-l aveţi 

în mâini, vi l-oi lăsa de bunăvoie; preste acestea haraciul cu 

care sunt dator coroanei voastre vi l-oi plăti cu credinţă în tot 

anul; şi totuşi pre unul din fiii noştri l-oi da curţei voastre să 

slujească cu cheltuialele noastre, numai vă înturnaţi cu pace 

şi vă feriţi de primejdii, că, de veţi veni mai încoace, nu veţi 

scăpa de dânsele”.78 

Izvoarele istorice oferă o imagine destul de  comple-

tă a evenimentului de la Posada. Însă, oricât se va mai scrie 

despre el, nu se va evoca niciodată în întregime acest mo-

ment de valoare epocală, pentru noi românii. Este adevărat 

că bătălia de la Posada a fost asemănată de unii istorici cu 

două bătălii din istoria universală, şi anume: cea de la Mor-

garten (1315), când confederaţii elveţieni, păstori şi agricul-

tori, au distrus oastea feudală venită să le răpească libertăţile 

politice; asupra invadatorilor au fost răsturnate stânci şi s-a 

dezlănţuit un puternic atac cu măciuci şi halebarde. A doua 

este lupta de la Sempach (1386), când oastea de cavaleri a lui 

Leopold al III-lea de Austria a fost distrusă de cantoanele el-

veţiene. Leopold şi-a găsit moartea pe câmpul de luptă, aşa 

cum la Posada era să piară regele Carol Robert de Anjou.79 

Miniaturile din Cronica pictată de la Viena. Dintre 

cele 147 de miniaturi, câte cuprinde Cronica pictată, trei se 

referă la bătălia de la Posada; ele ilustrează câteva aspecte 

din evenimentele petrecute în anul 1330, pe care le eviden-

ţiem în continuare.     

Miniatură I. Prima miniatură, înscrisă într-o iniţială, 

redată pe foaia 72 verso, înfăţişează pe solul voievodului Ba-

                                                 
78 George GMT, Războiul nevăzut, în spaţiul românesc (III), în  rumania-

military.ro. 
79 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 126-127. 
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sarab I trimis regelui Carol Robert de Anjou cu scrisoarea ce 

cuprinde oferta de pace, însă a fost respinsă cu trufie de su-

veranul angevin.80 Trimisul lui Basarab I este înfăţişat în ţi-

nută de război, dar fără armură; el poartă o surcotă, încinsă 

cu o centură cavalerească, iar în mâna stângă ţine un bazinet, 

dovadă că venea de pe câmpul de luptă; în dreapta, are scri-

soarea pecetluită. Regele este înfăţişat în ţinută de campanie: 

cămaşă de zale, deasupra o cotă de arme din piele ramburată, 

protejată de două benzi verticale, încins cu centura cavale-

rească de care atârnă o spadă; poartă coroana cu fleuonii Ca-

sei de Anjou. Ţinuta maiestuoasă accentuează atitudinea sa 

rigidă, în vreme ce solul român este înfăţişat  privindu-l pe 

rege de jos în sus. Miniaturistul a urmărit să evidenţieze deo-

sebirea de rang şi de prestigiu a celor două personaje.81   

Miniatura II. A doua miniatură, redată pe foaia 72 

recto, marcând începutul capitolului: Regele Carol a mers 

împotriva lui Basarab,82 reprezintă o scenă a luptei, încheind 

coloana a doua, sub titlul noului capitol care anunţă expediţia 

regelui maghiar împotriva lui Basarab I. Miniatura reprezintă  

armata maghiară zdrobită de românii care trag de pe înălţimi 

cu arcul, aruncă bolovani şi prăvălesc copaci în trecătoarea 

îngustă. Panta este foarte abruptă. Aici este ucis însuşi Desi-

deriu Hedervary,83 cu care regele „îşi schimbase însemnele 

armelor sale”; 84 căzut la pământ pe calul său mort, el zace 

într-o splendidă armură, purtând un coif uriaş cu viziera co-

borâtă, pe care se suprapune  falnic o coroană mare, împodo- 

                                                 
80 Constantin C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, Istoria românilor. Din ce-

le mai vechi timpuri până la întemeierea statelor româneşti, vol. I, Bucu-

reşti, 1974, p. 273.   
81 Pavel Chihaia, Tradiţii răsăritene şi influenţe occidentale în Ţara Ro-

mânească. Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, 1993, p. 9. 
82 Matei Cazacu, art. cit. , p. 10. 
83 Maria Holban, Din cronica relaţiilor…, p. 122, nota 59.  
84 Pavel Chihaia, op. cit., p. 11-12. 
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bită cu trei panaşe.85  

Miniatura ilustrează episodul din Cronica pictată, 

care relatează că: „Mulţimea nenumărată a românilor sus pe 

râpe; alergând din toate părţile, arunca săgeţi asupra oastei 

ungureşti care era în fundul văii, pe un drum care însă nici nu 

ar fi trebuit numit drum, ci mai curând un fel de corabie 

strâmtă, unde din pricina înghesuielii cei mai sprinteni cai şi 

ostaşi cădeau în luptă, pentru că din pricina urcuşului pră-

păstios... nu se puteau sui împotriva românilor pe nici una 

din râpele de pe cele două laturi ale drumului, nici nu puteau 

merge înainte, nici nu aveau loc de fugă, fiind şanţurile să-

pate acolo, ci ostaşii erau cu totul prinşi, ca nişte peşti în vâr-

şă sau în mreajă”.86  

Îmbrăcămintea ostaşilor români constă din sarică şi 

căciulă ascuţită, dar nu toţi sunt înfăţişaţi în costum tradi-

ţional; alte trei personaje prezintă costume occidentale, două 

în „pourpoint” ajustat, cu mâneci colante, cu trese transver-

sale, iar unul cu o surcotă care îi depăşeşte genunchii. Deci, 

armata românilor nu era de ţărani. Doi dintre români aruncă 

săgeţi cu areal, iar alţi trei azvârle bolovani.87   

Printre luptătorii români, se disting două personaje în 

tunică roşie, culoare distinctivă pentru membrii casei domni-

toare.88 Unul tânăr, în prim-plan, poartă o căciulă înaltă cu 

panaş, se pregăteşte să azvârle un bolovan asupra cavalerilor 

cu platoşe din armata regală, înghesuiţi în râpă. În mod clar, 

el este o căpetenie în raport cu luptătorii în ţundre de oaie, cu 

cuşme pe cap, dintre care unul se distinge că poartă şi opinci 

în picioare. Cât despre căciulă, aceasta prezintă similitudini 

pronunţate cu cea din stânga imaginii, unde purtătorul ei se 

                                                 
85 Matei Cazacu, op. cit., p. 10. 
86 Pavel Chihaia, op. cit., p. 11. 
87 Idem, p. 11-12. 
88 Matei Cazacu, Dan Ioan Mureşan, Ioan Basarab, un domn român la 

începuturile Ţării  Româneşti. Ediţia I, 2013, p. 15. 
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iveşte din spatele unui bărbat cu barbă care are aspect hristic, 

aplecat peste râpă, gata să lansez un  pietroi. Aici, purtătorul 

căciulii este înveşmântat în verde sau turcoaz, dovadă că a-

parţine altei pături sociale, decât cea a simplilor ostaşi, îm-

brăcaţi uniform în blană de oaie şi, după toate semnele, ţi-

nând seama de celelalte reprezentări din Cronica pictată.89  

În colţul din stânga sus, din grup, iese în evidenţă un 

om cu barbă, care poartă pe cap o căciulă ţuguiată ce pare să 

aibă împrejur o bază îmblănită de culoare maro. 90 Acesta 

este Basarab I. Acoperământul capului, unic printre toţi ro-

mânii, este menit să îl evidenţieze, fără putinţă de a fi con-

fundat. Această deducţie este validată de dispunerea imaginii 

în ansamblul textului pe pagină. Cum se poate observa, lăr-

gind câmpul privirii, chiar deasupra miniaturii este o propo-

ziţie care, spre deosebire de restul textului, este scrisă cu cer-

neală roşie. Motivul schimbării de culoare este de a da frazei 

funcţia de legendă a imaginii însăşi. Este tocmai titlul între-

gului capitol: „Rex vadit cum exercitu contra Bazaraad”, a 

cărui naraţiune începe, de fapt, doar pe pagina următoare, 

după miniatura soliei către Carol Robert. Prin această licenţă 

a copistului, titlul şi imaginea sunt însă lăsate aici împreună, 

singure, în legătură organică. Privind atent, observăm că nu-

mele „Bazaraad” se află exact deasupra bărbatului în haină 

verde cu căciula ţuguiată. Deci, este reprezentarea imaginară 

a lui Basarab I, singura pe care o cunoaştem în prezent. Că-

ciula de o formă oarecum neobişnuită este, de fapt, un în-

semn al puterii.91   

Miniatura III. A treia miniatură, figurată pe foaia 73 

verso, prezintă altă scenă, asemănătoare celei anterioare.92 În 

ea, sunt reprezentate stâncile de pe care trag românii, cai şi 

                                                 
89 Ovidiu Pecican, Posada, 1330… Sursa: ovidiupecican. wordpress.com. 
90 Matei Cazacu, Dan Ioan Mureşan, op. cit., p. 16. 
91 Idem, op. cit., p. 16-17. 
92 Matei Cazacu, op. cit., p. 10. 
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cavaleri doborâţi; unul căzut cu braţele date pe spate, altul 

prăbuşit pe grumazul calului. Miniatura ilustrează episodul 

bătăliei petrecut la un anumit interval după primul atac. Pan-

ta versantului este mai domoală, iar românii aruncă bolovani 

şi trag cu săgeţi asupra armatei maghiare din fundul văii. A-

ici, se văd unsprezece români,93 dintre care, unul singur este 

înfăţişat cu surcotă, având partea inferioară plisată, aşa cum 

va apărea Mircea cel Bătrân pe unele dintre monedele sale; 

personajul poartă o căciulă ascuţită şi este dispus în colţul 

compoziţiei, ca şi în miniatura precedentă. Trei cavaleri, care 

au reuşit să iasă din defileu, fug, uitându-se îndărăt, spre lo-

cul unde ceilalţi sunt zdrobiţi.94 Ajuns la concluzia că orice 

rezistenţă este imposibilă, regele şi-a schimbat însemnele 

armelor sale, apoi fuge. 95  

Grupul românilor, reprezentat în registrul superior al 

miniaturilor, apare bine diferenţiat social. Distingem mai 

multe categorii: oameni simpli în cojoace lungi şi cu capul 

descoperit, care aruncă cu bolovani; oameni cu haine de bla-

nă, dar cu capul acoperit, care trag cu arcul; aceştia par să fa-

că parte din „oastea cea mare”, de condiţie socială modestă, 

dar care participă la bătălie, atât la muncile defensive, cons-

tructori ai „prisăcilor” care au închis trecătoarea în munţi, cât 

şi ca luptători. Alţi bărbaţi, în tunici drepte verzi şi cu centu-

ră, par să provină din corpul de boieri apropiaţi lui Basarab. 

Centura era într-adevăr în Evul Mediu însemnul universal al 

apartenenţei la „nobilitas” aflată în serviciul principelui.96 

Sus, în colţul stânga, cu căciula ţuguiată, este înfăţi-

şat Basarab I, inamicul regelui. Totuşi, textul îl descrie pozi-

tiv: om prudent, onest în comportamentul faţă de rege, pro-

cedând ca un adevărat conducător al românilor, care îşi   apă-

                                                 
93 Pavel Chihaia, , op. cit., p. 11. 
94 Constantin C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 273.   
95 Pavel Chihaia, op. cit., p. 12. 
96 Matei Cazacu, Dan Ioan Mureşan, op. cit., p. 14-15. 
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ră ţara de invadatori, pe care i-a prevenit cavalereşte în 

prealabil asupra consecinţelor finale ale acţiunilor lor ne-

cugetate.97 

Regele Carol, împreună cu protectorii săi, magiştri 

Danciu şi Martin, fuge spre dreapta, uitându-se îngrozit în-

dărăt, spre locul luptei; 98 el poartă o coroană deschisă cu trei 

fleuroni, pentru a fi identificat; în realitate, el nu va mai purta 

pe câmpul de bătălie niciun semn distinctiv, ca să nu devină 

ţinta valahilor.99     

Miniatura reprezintă dezastrul suferit de maghiari în 

finalul campaniei, soldat cu fuga regelui deghizat şi uciderea 

florii cavalerilor din oastea maghiară.100 

Ultimele două miniaturi au fost considerate ca fiind  

aproape identice, reproducând acelaşi eveniment. Dar anali-

zându-le cu atenţie, se ajunge la alte concluzii: în primul 

rând, peisajul apare diferit în cele două miniaturi, şi nici per-

sonajele nu sunt aceleaşi. De asemenea, în prima, se disting 

nouă români, iar în cea de-a doua, unsprezece. Este adevărat 

că grupul celor trei cavaleri unguri distanţat de şuvoiul cava-

lerilor şi lovit de săgeţi şi bolovani apare în ambele miniaturi, 

dar ilustrând o situaţie diferită.101 

Armata regală este reprezentată în registrul de jos: un 

grup de cavaleri fuge, căutând în spate pentru a se feri de ur-

măritori, în vreme ce pe povârnişurile munţilor se îngrămă-

desc însângerate corpuri de „ostaşi, principi şi nobili”, zdro-

biţi de bolovani, într-un infern fără scăpare în care erau prin-

şi „ca nişte peşti în mreajă”.102   

                                                 
97 Idem, op. cit., p. 13-14. 
98 Constantin C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 273.   
99 Matei Cazacu, Dan Ioan Mureşan, op. cit., p. 13. 
100 Ovidiu Pecica, Posada, 1330… Sursa: ovidiupecican. wordpress.com. 
101 Pavel Chihaia, op. cit., p. 11. 
102 Matei Cazacu, Dan Ioan Mureşan, op. cit., p. 12. 
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Imaginea figurată a peisajului Ţării Româneşti apare, 

conform textului, ca o regiune „de munte şi de dealuri cu pă-

duri”, cu relief aspru, „care nu poate fi locuită de un popor 

neobişnuit cu ea”. În opinia lui Constantin Rezachevici, „ce-

le două miniaturi ale bătăliei reproduc doar nişte modele bo-

logneze, fără legătură cu realitatea geografică românească. În 

neconcordanţă cu această relatare, documentele emise de 

curtea maghiară, precum şi cronica teutonă a lui Petru de 

Duisburg, vorbesc despre o regiune păduroasă”.103 

Din contră, cine trece prin Defileul Bistriţei va iden-

tifica peisaje identice cu cele redate în Cronica pictată. În a-

cest sens, are dreptate istoricul Pavel Chihaia când scrie: 

„Prin urmare, putem afirma că cele două miniaturi din cro-

nică ilustrează un peisaj real al luptei care a dus la indepen-

denţa de stat a Ţării Româneşti”.104  

                                                 
103 Alice Diana Boboc, 9 noiembrie în istorie. Redescoperă Istoria, redes 

coperaistoria.ro 
104 Pavel Chihaia, op. cit., p. 14. 
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ADEVĂRATA POSADĂ:  

DEFILEUL BISTRIŢEI  
 

La realizarea acestei lucrări, am procedat cum afirmă 

unii istorici că, pentru aflarea adevărului este necesar să se 

cerceteze –  bineînţeles cu circumspecţia cuvenită – toate in-

formaţiile care parvin din sursele străine. În acest sens, istori-

cii Nicolae Dobrescu şi Constantin C. Giurescu apreciau că: 

„Informaţia istorică, oricât de măruntă, care aduce însă ceva 

nou, dar se află într-o arhivă străină, unde nu oricând se pot 

face cercetări şi unde găsirea ei este de multe ori în-

tâmplătoare, credem că-şi are importanţa ei şi trebuie dată la 

lumină”.105 

Dintre sursele documentare, care fac referiri la con-

diţiile geografice în care s-a desfăşurat confruntarea dintre 

români şi unguri, reţinem, în primul rând, diplomele emise 

de cancelaria Ungariei în perioada imediat următoare eveni-

mentelor. Fără îndoială, localizarea bătăliei din 9–12 no-

iembrie 1330 între oştile lui Basarab I şi Carol Robert, 

constituie una din cele mai dezbătute şi controversate 

probleme de geografie istorică în cadrul îndelungatei epoci 

medievale româneşti.106 Localizarea conflictului este incertă, 

                                                 
105 C. Giurescu, Nicolae Dobrescu, Documente şi regeste privitoare la 

Constantin Brâncoveanu, Bucureşti, 1905. Vezi: Prefaţa. 
106 C. Rezachevici, Localizarea bătăliei dintre Basarab I şi Carol Robert  
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întrucât nici unul dintre documente nu precizează decât în 

termeni vagi descrierea geografică a locului, fără a indica o 

anume localizare. Părerile formulate au stabilit numeroase 

locaţii, dar adesea contradictorii.107 

În cel mai important document referitor la bătălia de 

la Posada, Cronica pictată de la Viena, citim că: „În acelaşi 

an, în care a murit nevrednicul de pomenire Felician, adică în 

anul Domnului 1330, regele şi-a adunat o mare oaste”.108 

Aici este vorba despre prinţul Cazimir al Poloniei, fratele re-

ginei Elisabeta, soţia regelui Carol Robert de Anjou, care, cu 

ocazia unei vizite în Ungaria, a sedus-o pe Klara, fiica aris-

tocratului Felician Záh. Drept răzbunare, acesta a încercat să 

ucidă familia regală.  

Atentatul s-a petrecut la 17 aprilie 1330. Abia întors 

dintr-o solie în Cehia, Carol s-a aşezat la masă alături de fa-

milie, când, ca din senin, s-a trezit că asupra mesenilor s-a 

năpustit nobilul Felician Záh, un om de încredere, aflat în 

slujba regală.109 Regele şi regina au fost răniţi; în consecinţă, 

Carol Robert s-a răzbunat crunt: atentatorul a fost sfâşiat bu-

cată cu bucată de către gărzile regale, iar faţă de familia lui s-

a dezlănţuit o furie mai aspră decât ar cere spiritul de 

dreptate şi de iubire faţă de rege şi decât ar permite legea.110 

Fiii lui Felician au fost torturaţi şi ucişi, iar la Klara i-au tăiat 

buzele şi opt degete şi a murit în timp ce era târâtă de un cal 

pe străzile oraşului Vişegrad. Toate rudeniile lui Felician, 

până la a treia generaţie, au fost ucise, iar cele până la a 17-a, 

au fost condamnate la şerbie perpetuă. De asemenea, unii 

                                                                                                    
(1330): în Banatul de Severin (I), în „Anuarul Institutului de Istorie şi 

Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi”, XXI, 1984, p. 73. 
107 Doru Moţoc, art. cit., p. 85-87. 
108 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 234. 
109 Constantin Mustaţă, Avertismentul „Posada” (I), în „Cuvântul liber” 

(29-08-2009). 
110 Dinică Ciobotea, art. cit., p. 67.  
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dintre copiii rudeniilor lui Felician Záh au fost deportaţi în 

insula Rhodos.111 

De asemenea, Cronica pictată precizează că,  în anul 

Domnului 1330, regele şi-a adunat o mare oaste şi la în-

demnul voievodului ardelean Toma şi a lui Dionisie, fiul lui 

Nicolae, nepotul lui Ivanca, s-a dus în persoană, în luna lui 

septembrie, prin Severin în ţara voievodului românilor Ba-

sarab, ca să-l alunge din ţară, sau cel puţin să dea în pose-

siune ţara lui unuia dintre curtenii săi, cu toate că voievodul 

plătise întotdeauna cu credinţă darea cuvenită maiestăţii sale 

regelui.112 

 

TERITORIILE IMPLICATE 

ÎN CONFLICTUL DIN ANUL 1330  
 

Bătălia de la Posada a fost rezultatul confruntării din-

tre Regatul maghiar, condus de regele Carol Robert de Anjou 

şi Voivodatul românesc al lui Basarab I. 

Regatul maghiar. Regatul maghiar a luat fiinţă în 

Panonia, o regiune din Europa centrală, ocupată de unguri în 

secolul al IX-lea. Primul mare prinţ maghiar Almoş (820–

895), potrivit cronicilor medievale, a fost proclamat în aceas-

tă demnitate de conducătorii Confederaţiei celor şapte triburi 

maghiare.113 După moartea lui Almoş, a fost ales fiul său 

Árpád  (896–907);114 el va  întemeia dinastia Árpádiană care  

                                                 
111 Claudiu Pădurean, Cine a fost Carol Robert de Anjou, cel care a dă-

ruit Clujului statutul de Oraş Liber Regesc. În http://www.clujtoday.ro/ 

(17 august 2015). 
112 George Damian, Carol Robert de Anjou, după Bogdan Murgescu, „Is-

toria României în texte”. 
113 Gyula Kristó et Ferenc Makk, Az Árpád-ház uralkodói [„Les souve-

rains de la dynastie d'Árpád”], I. P. C. könyvek kft., 1996, p. 11, cf. Ál-

mos (grand-prince) – Wikipédia.  
114 Álmos (grand-prince) – Wikipédia. 
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va domni între anii 896–1301.115  

După anul 934, ungurii s-au orientat către Bizanţ, un-

de au întreprins expediţii de jaf, dar relaţiile cu bizantinii s-

au desfăşurat şi pe plan confesional. Astfel, cu ocazia unei 

solii, două căpetenii maghiare, Bulcsú,116 descendent al lui 

Árpád, împreună cu Gyula, s-au creştinat, aducând cu ei pe 

episcopul Hierotheus, pentru evanghelizarea ungurilor. Însă, 

în a doua jumătate a secolului al X-lea, printre ei a început şi 

misionarismul german, care a sfârşit prin a-i aduce definitiv 

în anul 1000 sub jurisdicţia papalităţii. 

Fiu lui Géza, Ştefan I (975–1038), primul rege al Un-

gariei, cunoscut sub numele de „Sfântul Ştefan”, s-a căsătorit 

cu prinţesa catolică Ghizela de Bavaria şi a trecut la catoli-

cism.117 În anul 996, Ştefan I devine conducătorul Ungariei, 

fiind încoronat în anul 1000, la Esztergom, cu o coroană tri-

misă de papa Silvestru al II-lea (999–1003).118 În calitate de 

rege creştin, a înfiinţat zece episcopii pe teritoriul regatului 

său şi a susţinut răspândirea creştinismului. În plan adminis-

trativ, a împărţit ţara în comitate şi a deţinut suzeranitatea a-

supra Moldovei şi Ţării Româneşti, însă nu a reuşit să o 

menţine efectiv.119  

Unul dintre regii Ungariei, Ladislau I cel Sfânt 

(1077–1095) era nepot de frate al arhiepiscopului Sava al 

sârbilor şi a fost botezat de dânsul, păstrând în taină credinţa 

ortodoxă. 120  El a fost canonizat de Biserica Catolică în 

timpul domniei lui Béla al III-lea, în 1192,121 iar între anii 

                                                 
115 Árpád, fr.wikipedia.org 
116 https://en.wikipedia.org/wiki/Bulcs%C3%BA.  
117 Preot prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 

vol. I, Bucureşti, 1980, p. 203-204. 
118 Prof. Alexandru  Filipaşcu,  Istoria  Maramureşului,  Bucureşti, 1940, 

p. 31. 
119 Istoria Ungariei, ro.wikipedia.org. 
120 Pr. Dumitru Bălaşa, Roma Veche.Cronică ortodoxă daco-română, p. 8. 
121 Ladislau I al Ungariei, Wikipedia, enciclopedia liberă. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bulcs%C3%BA
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1192–1200, a fost iniţiat cultul Sfântului Ladislau la 

Oradea.122 

Între 1241–1242, Ungaria a fost atacată şi înfrântă în 

bătălia de la Muhi de hoardele tătare şi mongole conduse de 

Batu Han.123 La 11 noiembrie 1250, Bela al IV-lea scria pa-

pei Inocenţiu al IV-lea că regatul este ameninţat de „diferite 

neamuri de necredincioşi dinspre răsărit”, care  participaseră 

şi în 1241 la nimicirea regatului maghiar.124 Pentru a reuşi 

să-i oprească, el şi-a căsătorit două fete cu doi cnezi ruteni şi 

una cu ducele Poloniei.125  

După îndelungata domnie a regelui Bela al IV-lea 

(1235–1270) şi moartea timpurie a lui Ştefan al IV-lea 

(1270–1272 ), pe tronul Ungariei ajunge Ladislau al IV-lea 

Cumanul, în vârstă de 10 ani. El era fiul lui Ştefan al IV-lea 

şi al unei prinţese cumane, numită Elisabeta. Intrat sub auto-

ritatea mamei sale, Ladislau va favoriza pe nobilii cumani, 

acordându-le numeroase privilegii. În acelaşi timp, se va în-

conjura de concubine cumane, neglijându-şi soţia. Orienta-

rea sa a nemulţumit atât nobilimea maghiară, cât şi Scaunul 

Apostolic.126 În anul 1279, papa Nicolae al III-lea (1277–

1280) solicită tânărului rege să intensifice creştinarea cuma-

nilor şi a românilor. Regele Ladislau refuză ordinul papei şi 

se refugiază în tabăra cumanilor; arestat de voievodul Finta 

Aba (1278–1280) al Transilvaniei, un nobil maghiar, îl duce 

în faţa legatului papal, care-l obligă să pună în aplicare hotă-

rârea papei şi a Sinodului de la Buda, privind soarta cu-

manilor.  

                                                 
122 Ovidiu Pecican, Arpadieni, Angevini, români. Studii de medievistică 

central-europeană, 2001, p. 213.  
123 D. I. R., C. Transilvania XIII, I, p. 323. 
124 Şt. Pascu, Contribuţiuni documentare la Istoria românilor în sec. XIII 

şi XIV, Sibiu,  1944, p. 12.  
125 D. I. R., C. Transilvania XIII, I, p. 344-345. 
126 Transilvania între anii 1280–1324, istoriefurata.istorieveche.ro 
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În urma victoriei papalităţii, Sinodul de la Buda din 

anul 1280, emite o lege prin care interzicea preoţilor orto-

docşi să săvârşească slujbe bisericeşti şi să mai zidească bi-

serici ortodoxe. Apoi au urmat două decrete ale regelui ma-

ghiar care i-a determinat pe români să intre în tabăra duşma-

nă, compromiţând pentru totdeauna planurile Vaticanului de 

a-i catoliciza. Demiterea răzbunătoare a lui Finta Aba va pro-

voca între anii 1281–1282 o instabilitate politică în Transil-

vania. Drept răspuns la acţiunile regelui, considerat trădător 

al neamului, cumanii se vor răscula împotriva lui şi a călu-

gărilor catolici. Sub conducerea lui Oldamir, cumanii se vor 

organiza pentru a riposta armat.127 

Văzând pericolul, regele Ladislau numeşte în anul 

1282 voievod al Transilvaniei pe Roland Borşa, susţinător al 

politicii de centralizare a regelui, dar şi personalitate marcan-

tă a timpului său; el provenea dintr-o veche familie româ-

nească, originară de pe Valea Borşei din comitatul Cluj. Tru-

pele regale însoţite de oastea transilvăneană condusă de către 

Roland Borşa vor birui pe cumani în luna august 1282. În-

frânţi, cumanii vor lua calea pribegiei, refugiindu-se la tătari 

şi în Balcani, la sud de Dunăre.  

Magnaţii şi nobilii maghiari nu-l vedeau bine pe vo-

ievodul român Roland Borşa, datorită influenţei sale asupra 

regelui care, sub presiunea lor, îl va demite la sfârşitul anului, 

numindu-l pe Apor Pec, preferatul aristocraţiei maghiare, un 

baron şi proprietar ungur, care a ocupat mai multe funcţii sub 

domnia regilor Ladislas al IV-lea şi Andrei al III-lea. El a 

murit în anul 1307.128 

În decembrie 1284, hanul tătar Nogai hotărăşte inva-

darea Transilvaniei. În faţa puternicii invazii tătare, regele 

Ladislau apelează din nou la ajutorul lui Roland Borşa, nu-

mindu-l în ultimele zile ale anului 1284, în funcţia de voie-

                                                 
127 Idem.  
128 Apor Péc – Wikipedia. 
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vod al Transilvaniei. În acelaşi timp, voievodul şi fraţii săi 

Petru şi Nicolae organizează, împreuna cu secuii, o ambus-

cadă lângă cetatea Trascău, în apropiere de Cluj, învingând o 

altă coloană tătară şi eliberând peste 1.000 de prizonieri creş-

tini. Urmare a victoriei obţinute, Roland Borşa îşi va conso-

lida poziţia şi autoritatea asupra Transilvaniei, numind în 

funcţia de vicevoievod pe rudenia sa, Ladislau Borşa de 

Sânmărtin. Dar pe fondul uneltirilor magnaţilor maghiari, la 

sfârşitul anului 1285, el va fi demis din nou de către rege.129  

Următorii ani vor fi ani de anarhie, care va duce spre 

un adevărat război civil. Pe fondul acestor tulburări interne, 

regele numeşte în anul 1288 pentru a treia oară voievod al 

Transilvaniei pe Roland Borşa. Dar de această dată, voie-

vodul îşi va impune autoritatea în faţa regelui, arogându-şi o 

parte din prerogativele regale. În acest sens, va insista pe au-

tonomizarea Transilvaniei faţă de coroana regală, ajungând 

chiar să emită acte în numele aşa zisei noii ţări: Regnumul 

Transilvanum. Pentru a legitima acest drept va convoca în a-

nul 1288 pentru prima oară Adunarea Obştească a Nobililor 

Transilvaniei, diferită de dieta Ungariei. La această adunare 

vor participa nobilii celor 7 comitate, clerul superior, orăşeni 

şi chiar ţărani. Adunarea va avea atribuţii administrative, fis-

cale şi judiciare, dar nu şi legislative.130 

Pe fondul acestei declaraţii făţişe de autonomie, cu 

accente de independenţă, magnaţii şi nobili maghiari de la 

Curtea regală încep noi uneltiri împotriva lui Roland Borşa. 

Regele se uneşte cu ei, pregătind o invadare a Transilvaniei. 

În fruntea oştirii sale, Ladislau Cumanul intră în Transilvania 

şi aşează tabăra lângă cetatea Cheresig, din comitatul Biho-

rului. Informat despre acţiunile regelui, Roland Borşa, îm-

preună cu fraţii săi, organizează un complot împotriva rege-

                                                 
129 Transilvania între anii 1280–1324, istoriefurata.istorieveche.ro 
130 Idem. 
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lui. Astfel, în 10 iulie 1290, trei cumani, tocmiţi ca lefegii, 

pătrund în tabăra regelui şi îl ucid în timp ce el dormea.131 

După moartea lui Ladislau IV-lea Cumanul, a fost în-

coronat rege al Ungariei, la Strigoniu, în 23 iulie 1290, 

Andrei al III-lea (1290–1301), zis şi Veneţianul, descendent 

dintr-o spiţă colaterală a familiei arpadiene. Legitimitatea lui 

Andrei a fost pusă imediat la îndoială, fiind considerat bas-

tard de către fraţii săi. Astfel că noul rege a avut de con-

tracarat şi alţi pretendenţi la tron precum ducele Albert al 

Austriei, sau Maria, regina Neapolului, sora regelui Ladislau 

Cumanul, susţinuţi de către marii nobili maghiari. În faţa a-

cestui pericol, Andrei caută o apropiere între el şi voievodul 

Transilvaniei. În acest scop, regele face o vizită la Oradea şi 

Alba Iulia unde participă la înfiinţarea primei Diete provin-

ciale a Transilvaniei, la 22 februarie 1291. Prin transforma-

rea Adunării Obşteşti a Nobililor în Dietă Provincială, 

Roland Borşa demonstrează Coroanei maghiare autonomia şi 

legitimitatea Transilvaniei. În semn de prietenie, Roland 

Borşa îi confirmă regelui maghiar dreptul său regal asupra 

salinelor din Transilvania, Turda şi Praid. Dar ambiţiile oli-

garhice ale voievodului Roland Borşa îl vor aduce într-un 

nou conflict cu marii magnaţi maghiari, care nu acceptau o 

astfel de putere încredinţată în mâinile voievodului român, la 

care s-a raliat şi regele Andrei. În anul 1294, armata regală 

maghiară intră în Transilvania şi-l provoacă la luptă pe Ro-

land Borşa. Înfrânt, acesta este demis din funcţia de voievod 

al Transilvaniei şi se retrage la moşia sa, unde moare în anul 

1301, când moare şi regele Andrei al III-lea.132 

Urmare a demiterii lui Roland Borşa, în funcţia de 

voievod al Transilvaniei este numit Ladislau Kán al II-lea, 

fiul lui Ladislau Kán I, care fusese o scurtă perioadă voievod 

al Transilvaniei (1261–1265), în timpul regelui Ştefan al III-

                                                 
131 Idem. 
132 Idem.  
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lea (1262–1272 ).133 Ladislau Kán al II-lea a fost voievod al 

Transilvaniei între 1294–1315; în anul 1297, emite o cartă 

prin care confirmă autonomia voievodală a Transilvaniei,  a-

poi, în anul 1298, este convocat la Buda de către rege, iar în 

anul 1299 este numit membru al Consiliului Regal. El a con-

tinuat opera lui Roland Borşa, sporind puterea şi menţinând 

o largă autonomie voievodatului. Pe plan extern, a intervenit 

în luptele dinastice din Ungaria, după stingerea dinastiei 

Árpádiene, fiind în conflict cu Carol Robert de Anjou. De a-

semenea, a întărit alianţa cu Serbia, căsătorindu-şi fiica cu 

cneazul Ştefan Uroş al II-lea. A murit în 1315.134 

Istoricul maghiar Pal Engel susţine că Ladislau Kán 

ar fi descendentul lui Gyula, respectiv al familiei Iulienilor, 

cea ce ne confirma motivaţia alierii strămoşului acestuia cu 

Iuliu cel Tânăr în timpul conflictelor cu Ştefan I. Potrivit po-

liticii sale ulterioare, de minimalizare a influenţei maghiare 

în Transilvania, confirmă descendenţa sa  românească.135 El 

va continua politica de autonomie a lui Roland Borşa, dar 

sub o forma mult mai autoritară, implicându-se chiar în lup-

tele de succesiune ale pretendenţilor la tronul Ungariei după 

moartea regelui Andrei al III-lea, 1301, ultimul rege ar-

padian.136 

Ladislau Kán avea însă un puternic rival în persoana 

episcopului de Alba Iulia, Petru Monoszlo (1270–1307) care 

îşi întinsese controlul asupra Clujului şi a altor localităţi de 

pe Valea Someşului Mic. Episcopul Petru, contestatar al pu-

terii lui Kán, avea să-şi impună în faţa regelui caracterul de 

conducător al Transilvaniei, şi cetatea Alba Iulia ca şi capi-

                                                 
133 Idem.  
134 Tudor Sălăgean, Un voievod al Transilvaniei – Ladislau Kán (1294–

1315), Argonaut, Cluj-Napoca, 2007. 
135 Regatul Sfântului Ştefan, Istoria Ungariei Medievale, 895–1526, cf., 

Transilvania între anii 1280–1324, istoriefurata.istorieveche.ro 
136 Transilvania între anii 1280–1324, istoriefurata.istorieveche.ro 
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tală simbolică a Transilvaniei. Pentru a contracara puterea e-

piscopului, Kán îşi alege în anul 1300 capitală cetatea Devei, 

de unde va controla mai bine Transilvania, şi va reuşi să se a-

propie de Ţara Românească şi Serbia, cât şi de nobili ma-

ghiari din regat, care îi erau simpatizanţi. Această poziţie îi 

permitea de altfel extinderea influenţei sale în Banat, şi con-

trolul saşilor din comitatul Sibiului. Voievodul şi-a conso-

lidat controlul asupra teritoriilor Hunedoarei şi Haţegului, şi 

prin eliminarea reprezentanţilor şi simpatizanţilor epis-

copului Petru.137 

Un alt merit a lui Ladislau Kán este interesul special 

pe care l-a acordat Ţării Haţegului, care îşi păstrase iden-

titatea proprie românească, ea nefiind prea afectată de trans-

formările sociale promovate de sistemul maghiar. Acordarea 

libertăţii religioase puternicilor cnezi români din zonă se 

constată prin multele biserici construite sau reconstruite în 

timpul lui Kán, precum cea din satul Sântămarie Orlea, cti-

torie a cnejilor Cânde, unde este atestată cea mai veche pic-

tură din România şi refacerea bisericii Sfântul Gheorghe din 

Streisângeorgiu, ctitorie a cneazului Bâlea.138  

Voievodul transilvănean avea să îndrepte şi unele ile-

galităţi făcute de către regalitatea maghiară prin repunerea în 

posesie a moşiei Brethonia sau Sarmisegetusa celor de drept, 

cnezii români Dan şi Stanislav. Toate aceste acţiuni ale lui îi 

vor aduce în decursul timpului numeroşi aliaţi din rândul 

cnezilor şi voievozilor români din Transilvania.139 

În anul 1304, voievodul Ladislau Kán va interveni în 

lupta de succesiune a coroanei maghiare, susţinându-l pe re-

gele ceh Venceslav al II-lea Pewmysl (1278–1305), rege al 

Ungariei între 1301–1305, în contra lui Carol Robert de An-

jou. Astfel, voievodul şi-a atras ostilitatea celui din urma, 

                                                 
137 Idem.  
138 Idem.  
139 Idem.  
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Carol fiind susţinut de Papa Benedict al XI-lea (1303–1304). 

Drept răspuns acestui act de nesupunere, Carol Robert îl nu-

meşte în funcţia de voievod al Transilvaniei pe un nepot al e-

piscopului de Alba Iulia, Petru Monoszlo. Ca reacţie la acţi-

unile duşmănoase ale episcopului, Ladislau Kán va numi în 

anul 1307 unul dintre fii, episcop de Alba Iulia, reuşind să 

preia astfel controlul asupra Episcopiei, a cetăţii Alba Iulia şi 

a domeniilor ei.140 

În urma asasinării lui Venceslav al II-lea, survenită la 

12 iunie 1305, Ladislau se va orienta spre ducele bavarez 

Otto de Wittelsbach, care a reuşit să-şi atragă o parte a nobi-

limii române în frunte cu urmaşii lui Roland Borşa. Astfel că, 

la 6 decembrie 1305, Otto este încoronat oficial la Alba Re-

gală, ca rege al Ungariei.141 Încoronarea nu era pe placul Ca-

sei de Habsburg, al cărui conducător Rudolf al III-lea deve-

nise urmaşul lui Venceslav al II-lea la tronul Boemiei, ma-

nifestând aceleaşi dorinţe de încoronare şi ca rege al Un-

gariei. În faţa acestei ameninţări, în anul 1307, Otto părăseşte 

Buda şi se refugiază în Transilvania, căutând sprijinul nobi-

lilor români din familiile Borşa şi Chanad, şi a lui Ladislau 

Kán, precum şi cel a saşilor din cetatea Bistriţei şi a Sibiului. 

Datorită impasului în care se afla, Otto a fost obligat, în 

schimbul ajutorului promis, să se căsătorească cu fata lui La-

dislau Kán, care ar fi sperat să devină regina Ungariei.142  

Urmare ajutorului acordat de nobilii transilvăneni, 

papa Clement al V-lea (1305–1314), susţinător a lui Carol 

Robert de Anjou, va ameninţa, în anul 1307, cu exco-

municarea  tuturor familiilor  aristocratice din Transilvania şi  

Ungaria, care rămân de partea lui Otto de Wittelsbach.143 
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142 Idem.  
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Temându-se de opoziţia magnaţilor maghiari şi a pre-

mizelor transformării Transilvaniei în câmp de bătălie, La-

dislau Kán îşi va reconsidera opinia privind posibilitatea 

menţinerii pe tronul Ungariei a lui Otto. Astfel, el va desface 

căsătoria fiicei sale cu Otto, iar pe acesta îl va aresta şi trimi-

te în prizonierat la sud de Carpaţi. Cronica rimată a lui Ot-

tokar menţionează acest fapt, specificând că Otto a fost tri-

mis unui „domn peste ceilalţi” al cărui ţinut se numea „ţara 

valahilor”.144  

Voievodul Ladislau, în continuare oponent a lui Ca-

rol Robert de Anjou, îl va susţine în lupta de succesiune la 

tronul Ungariei pe Frederic cel Frumos, fiul lui Albert I de 

Habsburg (1298–1308). Atât papalitatea cât şi Carol Robert 

s-au văzut în poziţia de-a accepta situaţia creată, neîndrăz-

nind să pregătească vreo intervenţie în Transilvania, chiar 

dacă la 10 octombrie 1307, Carol Robert de Anjou va fi 

încoronat ca noul rege al Ungariei.145  

Dupa moartea lui Albert, survenită la 1 mai 1308, La-

dislau Kán va căuta noi aliaţi împotriva lui Carol Robert, în 

persoana regelui sârb Ştefan Milutin (1275–1320). Alianţa 

lor va fi pecetluită prin căsătoria fiului regelui Ştefan, cu 

fiica voievodului Kán. Această alianţă va duce la o solicitare 

a tronului Ungariei de către Carol de Valois, fratele regelui 

Franţei, Philip al IV-lea cel Frumos (1285–1314). Prinţ fără 

de ţară, acesta era căsătorit cu regina titulară a Constantino-

polului, Caterina de Courtenay, căsătorie care-l promova şi 

spre accederea titlului de împărat al Bizanţului. Carol de Va-

lois era aliat cu regele sârb Ştefan Milutin, alianţă garantată 

prin căsătoria fiului lui Carol, cu fiica regelui sârb, Zorica, a 

cărei mamă Elisabeta, era fiica lui Ştefan al V-lea al Ungariei 

(1270–1272) şi soră a lui Ladislau Cumanul (1272–1290). În 

virtutea acestei filiaţii şi a faptului că aliatul lui Ştefan Mi-

                                                 
144 Idem.  
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lutin, Ladislau Kán deţinea însemnele coroanei maghiare, in-

trate în posesia lui odată cu capturarea lui Otto de Bavaria, 

Carol de Valois ţintea şi câştigarea coroanei maghiare. A-

ceste pretenţii însă vor fi răsturnate în primele luni ale anului 

1308, în urma morţii Caterinei de Courtenay, moarte care îi 

anula lui Carol de Valois drepturile asupra Imperiului 

bizantin.146 

Alianţa dintre Ladislau Kán şi Ştefan Milutin, şi deţi-

nerea coroanei regale a Ungariei îi vor aduce în septembrie 

1308 voievodului transilvănean noi conflicte cu papalitatea 

şi regele încoronat fără coroană, Carol Robert de Anjou. 

Trimisul papei, cardinalul Gentile îi va cere lui Kán desfa-

cerea căsătoriei fiicei sale, cu fiul regelui sârb şi predarea 

coroanei Ungariei. Urmare ameninţărilor de organizare a u-

nei cruciade creştine împotriva lui, fiind învinuit de către 

cardinal că este eretic şi schismatic, Kán acceptă începerea 

negocierilor de pace cu regele. În urma tratativelor, Carol 

Robert va primi coroana Ungariei în luna august 1310, recu-

noscând totodată autoritatea şi stăpânirea lui Ladislau Kán a-

supra Transilvaniei şi a unei mari părţi din Banat. Pe toată 

durata vieţii sale, Kán va rămâne un puternic şi autoritar vo-

ievod, având sprijinul  nobilimii locale, atât română, cât şi 

maghiară. Carol nu va avea curajul să iniţieze nici o campa-

nie militară de cucerire a voievodatului, ci va efectua în luna 

decembrie 1310, în semn de împăcare, o vizită în Transilva-

nia. Pentru ca relaţiile se intre pe un făgaş de pace, Ladislau 

Kán va trece unele proprietăţi sau cetăţi în posesia regelui, 

precum oraşele Bistriţa şi Sibiu.147 

Ladislau Kán s-a stins din viaţă în primăvara anului 

1315, urmând la conducerea voievodatului fiul său, Ladislau 

Kán al III-lea. Însă, această continuitate va genera în de-

cursul timpului un adevărat război civil, între regatul maghi-

                                                 
146 Idem.  
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ar şi Transilvania, între regele Carol Robert şi fiii lui La-

dislau Kán al II-lea, susţinuţi de o parte din nobilimea ma-

ghiară şi cea română. Conflictul se va întinde pe o perioada 

de 6 ani, soldat cu lupte şi bătălii precum cele de la Debreţin 

(1316), Ciceu (1317), Topa (1318), Bonţida (1320) şi Deva 

(1321). Războiul civil, dus contra regelui maghiar, se va acu-

tiza în anul 1319, când comitele Bistriţei se alătura coaliţiei 

fiilor lui Kán şi declanşează o răscoală de mari proporţii.148 

În urma bătăliei pierdute în faţa cetăţii Devei, fiii lui 

Ladislau Kán se refugiază în Ţara Românească, la Basarab I, 

de unde îşi vor continua activitatea de subminare a autorităţii 

regelui maghiar. Aceste tulburări vor determina pe românii 

localităţii Cârţa, din comitatul Sibiu, să se revolte în anul 

1322  împotriva clerului maghiar cu ocazia instituirii dijmei 

bisericeşti. Ţăranii vor ataca şi devasta moşiile mănăstirii de 

la Cârţa.149  

Treptat, în timpul Dinastiei Árpádiene, statul maghiar 

s-a alăturat civilizaţiei europene. Apoi, sub Dinastia Angevi-

nilor, Ungaria şi-a pierdut controlul asupra Valahiei în urma 

bătăliei de la Posada din 9–12 noiembrie 1330, dusă îm-

potriva voievodului Basarab I de către regele Carol Robert 

de Anjou.150 

Voivodatul românesc. Voievodatul Ţării Româneşti 

a fost fondat pe teritoriul locuit din vechime de strămoşii po-

porului român. Potrivit datelor arheologice, acest teritoriu a 

fost locuit încă din paleolitic. Creatorii remarcabilei civi-

lizaţii de pe teritoriul carpato-danubian din perioada ultimă a 

neoliticului între anii circa 2500–1800 î. Hr. ar fi chiar stră-

moşii noştri, dacii sau geţii, care formau ramura nordică şi 

cea mai importantă a marelui complex tracic.151 

                                                 
148 Idem.  
149 Idem.  
150 Istoria Ungariei, ro.wikipedia.org 
151 Constantin C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele  
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În general, strămoşii noştri sunt cunoscuţi sub denu-

mirea de geto-daci, datorită faptului că, în perioada antică, 

diferiţi autori foloseau numele de „geţi” sau „daci” pentru 

populaţia din zona bazinului carpatic. Numele „geţi” apare în 

scrierile greceşti, iar „daci”, în cele latine. Cea mai veche 

menţiune a termenului get o găsim în secolul V î. Hr. la dra-

maturgul grec Sofocle (495–406 î. Hr.), în tragedia Tripto-

lem, unde unul dintre personajele sale, Charnabon, este men-

ţionat ca domnind peste geţi; iar termenul daci este folosit 

prima oară în secolul I î. Hr., de Caius Julius Caesar (100–44 

î. Hr.), în lucrarea sa De Bello Gallico,152 în care politicianul, 

generalul, scriitorul şi oratorul relatează războiul său victo-

rios împotriva galilor din anii 58–52 î. Hr.153 

Se admite că dacii sau geţii au locuit în ţinuturile 

noastre de pe la anul 1800 î. Hr.154 Pe un vas, pentru păs-

trarea proviziilor, s-a găsit o inscripţie cu caractere greceşti 

care menţionează existenţa regelui daco-get Thiamarcos. Va-

sul a fost descoperit în cetatea dacică Buridava care, conform 

scrierilor geografului grec Ptolemeu, era capitala tribului ge-

to-dac al burilor, localizată în oraşul Ocnele Mari din judeţul 

Vâlcea.155 După opinia istoricilor, acest rege, conducător al 

tribului buridavensilor, ar fi trăit în secolul I î. Hr. Trebuie 

remarcat faptul că vasul a fost descoperit într-o subterană a 

cetăţii Buridava, construită sub formă de potcoavă, având un 

sistem de apărare alcătuit din valuri de pământ, palisade de 

lemn şi ziduri de piatră fasonată. Edificiul central numit „pa-

lat”, situat pe un deal la cca. 600 m altitudine, avea multe în-

căperi subterane săpate în stâncă, de altfel singurele care s-au 

păstrat, deoarece restul clădirii din lemn a căzut, se pare, pra-

                                                                                                    
mai vechi timpuri şi până astăzi. Editura Albatros, Bucureşti, 1971, p. 32. 
152 Cătălin Nicolae Popa, Geto-Daci sau Daci şi Geţi?, vezi: historia.ro 
153 Mic Dicţionar Enciclopedic, p. 1142, col. 2.  
154 Constantin C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 32. 
155 https://ro.wikipedia.org/wiki/Buridava.  
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dă unui incendiu violent. Cetatea dispunea de o serie de ateli-

ere de prelucrare a fierului, a pietrei, a bronzului şi a argin-

tului, în încăperile subterane descoperindu-se un bogat mate-

rial arheologic constând în ceramică, podoabe, unelte, arme 

şi monezi. Existenţa acestei localităţi-cetate a fost menţio-

nată şi de geograful grec Ptolemeu (87–165 d. Hr.).156 

Primul mare rege geto-dac a fost Burebista (82–44 î. 

Hr.) care, ajutat de preotul Deceneu, a unit triburilor geto-da-

cice şi a creat un puternic stat, având următoarele hotare, 

spre est: ţărmul Mării Negre şi Bugul; spre vest: Cadrilaterul 

boem, Dunărea panonică şi Morava; spre nord: Carpaţii Pă-

duroşi, iar spre sud: Muntele Haemus din lanţul Balcanilor. 

Capitala era cetatea Argedava,157 situată în actuala localitate 

Popeşti de lângă oraşul Mihăileşti din judeţul Giurgiu. Cer-

cetările arheologice au descoperit acropola cetăţii dacice Ar-

gedava; între zidurile ei, s-au descoperit colibe, vetre de foc, 

unelte, depozite de grâne. 158  Ulterior, regele Burebista a 

construit o nouă capitală, la Sarmisegetusa.159 

După moartea lui Burebista (44 î. Hr.), regatul dac s-

a fragmentat în numeroase formaţiuni politice de mici di-

mensiuni, având influenţă şi putere militară mult limitate. Un 

centru al puterii laice şi religioase s-a păstrat în zona Munţi-

lor Şureanu, la Sarmisegetusa Basileion, puternica capitală a 

marelui Burebista. În acest teritoriu, regii-sacerdoţi controlau 

şi  aveau  în grijă  vechea zonă  sacră. În  rest, mici  căpetenii  

luptau sau se aliau cu romanii, după interesele lor. 160  

Regelui Burebista a urmat o serie de regi, precum: 

Comosicus (44 î. Hr.–29 î. Hr.), pregătit de Deceneu;  Coryl-

                                                 
156 Daci şi geţi (292–109/6 î. Hr.) – Istorie furata. istoriefurata.istorie ve-

che.ro 
157 Dacia – ro.wikipedia.org 
158 https://ro.wikipedia.org/wiki/Argedava. 
159 Radu Florescu, De la Burebista la regatul lui Decebal, în „Magazin 

istoric”. Anul  1990, nr. 2, p. 34.    
160 Cosmin Pătraşcu Zamfirache, art cit., (21 iunie 2018).  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sarmizegetusa_Regia
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lus (29 î. Hr.–11 d. Hr.), promotor al păcii;161 Cotiso (31 î. 

Hr.–10 î. Hr.), care a condus un stat dacic de mici dimensiu-

ni, ce cuprindea o parte din Oltenia şi Banatul de Severin.162 

În epoca respectivă apare Imperiul roman, denumire 

dată de istorici perioadei dintre anii 27 î. Hr.–476 d. Hr.  Prin 

victoria asupra rivalilor săi, Octavianus Augustus Caesar (63 

î. Hr.–14 d. Hr.) instaurează imperiul, devenind primul împă-

rat roman.163 Romanii au început să atace tot mai mult la Du-

nărea de jos.164 Regele Cotiso, ameninţat de puterea romană, 

va organiza între anii 34–33 î. Hr. o serie de expediţii milita-

re la sud de Dunăre, atacând fortificaţiile romane din Mace-

donia. În această situaţie, împăratul trimite legiunile romane 

împotriva dacilor, care vor reuşi să-i alunge din Macedonia, 

stabilind noi garnizoane pe malul Dunării. 165 

În toamna anului 69, în timpul luptelor civile din Ita-

lia, când trupele romane din Moesia plecaseră să-l ajute pe 

împăratul roman Titus Flavius Vespasianus (69–79), împo-

triva împăratului Aulus Vitellius Germanicus (aprilie-decem-

brie 69), dacii trec Dunărea şi atacă fortăreţele şi garnizoa-

nele care rămăseseră fără pază. Armata romană venită în a-

jutorul acestora este decimată de către dacii aliaţi cu sarma-

ţii; însuşi comandantul ei, Fonteius Agrippa fiind ucis.166  

Proaspăt înscăunat, împăratul Vespasianus se va do-

vedi o personalitate lucidă şi energică; va reorganiza finan-

ţele şi armata, luând măsuri de întărire a frontierei Dunării 

inferioare şi va crea o flotă la Marea Neagră. Conştient de 

puterea dacilor, nu va mai căuta să poarte război împotriva a-

cestora ci va consolida graniţele cu aceştia pe trei laturi: sud, 

                                                 
161 Regii Daci şi Romanii (44–1 î. Hr.) – Istorie furata. Istoriefurata. isto-

rieveche.ro 
162 Idem. 
163 https://ro.wikipedia.org/wiki/Octavianus_Augustus. 
164 Cosmin Pătraşcu Zamfirache, art cit., (21 iunie 2018).  
165 Regii Daci şi Romanii (44–1 î. Hr.) – Istorie furata.  
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Moesia; est, Panonia şi vest, Dobrogea şi ţinuturile din nor-

dul Mării Negre, prinzându-i pe daci ca într-un cleşte.167   

În Dacia, urmează o dinastie de regi, iniţiată de Sco-

rylo (67–81). Noul rege dac Duras Diurpaneus (85–87) nu va  

duce politica prevăzătoare a lui Scorylo şi, în anul 85, va tre-

ce Dunărea, în fruntea unei numeroase armate, şi va pustii 

fortificaţiile şi aşezările romane. Împăratul Titus Flavius Do-

mitianus (81–96) va trimite împotriva dacilor o armată con-

dusă de către Oppius Sabinus, pe care dacii au înfrânt-o, Sa-

binus fiind luat captiv şi decapitat.168  

Conştient de noua ameninţare romană, Duras Diur-

paneus renunţă la tron şi încredinţează regatul lui Decebal 

(87–106). Domitianus spera într-un adversar mai puţin pre-

gătit decât Diurpaneus, dar noul adversar va fi mai iscusit de-

cât precedentul, fiind portretizat de romanii ca un lider răz-

boinic, brav şi priceput,169 urmând o serie de conflicte între 

Regatul dacic şi Imperiul roman.  

Primul conflict între daci şi romani are loc în anul 87. 

Comandantul roman Cornelius Fuscus trece cu o armată la 

nordul Dunării. Iniţial, Decebal cere pace, dar a fost refuzat; 

el aşteaptă pe romani într-un loc strategic, numit Tapae, un-

de armata romană este spulberată de triburile dacilor. A fost 

o umilinţă cumplită pentru marele Imperiu.170 

În anul 88, o altă armată, condusă de Tetius Iulianus, 

atacă Regatul lui Decebal. Bătălia are loc tot la Tapae, ro-

manii câştigă, însă nu s-au bucurat de victorie. Atacaţi de 

quazi şi marcomani, romanii acceptă pacea în condiţiile im-

puse de Decebal.171 Practic, pacea cu dacii, a fost o adevă-

rată catastrofă pentru romani. Regele dac a păstrat prada de 
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război şi era plătit pentru a ţine războinicii săi în frâu de la 

noi atacuri asupra regiunilor imperiale.172  

Ajungând împărat al romanilor Traian (98–117) care, 

constatând umilinţele impuse de barbarii daci Imperiului, s-a 

hotărât să cucerească Dacia.  

Primul război daco-roman. Armata romană a făcut  

pregătiri excepţionale, întrucât războinicii daci erau consi-

deraţi feroce. La rândul său, Decebal începe să-şi strângă a-

liaţii. Iniţial, cere pace, dar împăratul nu acceptă. În primăva-

ra anului 101, Traian trecere Dunărea din Moesia şi ajunge în 

Banat. Înfruntarea are loc tot la Tapae. Bătălia este deosebit 

de sângeroasă, fiind câştigată la limită de romani, însă bătălia 

decisivă s-a dat în Dobrogea. Decebal reuşeşte să stabilească 

alianţe cu sarmaţii, burii şi bastarnii, apoi trece Dunărea, îna-

intează prin Dobrogea şi îi atacă violent pe romani. Amploa-

rea bătăliei şi însemnătatea ei sunt relevate şi de hotărârea 

împăratului de a înălţa pe locul încleştării monumentul tri-

umfal Tropaeum Traiani. Decebal nu mai dispunea de forţe 

pentru a continua războiul, fiind constrâns să încheie pacea; 

acceptă condiţiile dure impuse de Traian, obligându-se să 

„înapoieze toate armele, maşinile şi meşterii primiţi de la ro-

mani; să predea dezertorii, să dărâme toate cetăţile şi să pără-

sească toate cuceririle făcute”.173  

Istoricii antici spun că regele Decebal s-a umilit  pen-

tru a câştiga timp; el a încălcat toate prevederile şi a conti-

nuat să-şi întărească cetăţile, să primească transfugi şi să în-

cerce să facă alianţe cu triburile barbare, şi astfel s-a ajuns la 

războiul din 105–106, care a dus la sfârşitul Regatului dac. 

Traian a poruncit inginerului Apollodor din Damasc 

să construiască un pod peste Dunăre, care a fost terminat în 

primăvara anului 105, când Traian hotărăşte să aplice lovi-

tura decisivă lui Decebal. Armata romană a fost împărţită în 
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54  

două coloane; una a trecut pe podul lui Apollodor, iar cea-

laltă pe la Oescus şi a urmat valea Oltului, apoi s-au întâlnit 

şi au trecut în Transilvania prin pasul Turnul Roşu. Decebal 

trimite nişte asasini să-l ucidă pe Traian, însă scapă tentativei. 

Apoi, capturează pe generalul Longinus, cel mai bun prieten 

al lui Traian. Decebal cere lui Traian să se retragă, şi atunci 

va cruţa viaţa lui Longinus, iar în caz contrat îl va ucide în 

chinuri groaznice. Longinus s-a otrăvit şi cere să fie răzbunat, 

iar Traian continuă campania. Cetăţile dacice cad în faţa tă-

vălugului roman. După un asediu greu în faţa Sarmisege-

tusei, romanii reuşesc să cucerească capital dacică, iar istoria 

Regatului dacic se termină cu moartea lui Decebal.174  

După moartea lui Decebal, mare parte a populaţiei va 

lua drumul bejeniei căutându-şi scăpare în zonele din nordul 

Transilvaniei, la est de Carpaţii Orientali, în Moldova şi în 

Câmpia Munteană, pustiul getic atât de „periculos” con-

siderat de către romani, fapt bine reprezentat şi pe Columna 

lui Traian.175  

În urma războaielor daco-romane din anii 101–102 şi 

105–106, o parte a teritoriului locuit de triburile dacice a in-

trat sub dominaţie romană, anume: o zonă care aparţine as-

tăzi Transilvaniei, Banatului şi unei bune părţi a Olteniei, dar 

şi a Dobrogei. Acest ţinut a fost transformat în provincie ro-

mană, supus procesului de romanizare. Prin cele două con-

flicte, Imperiul roman a scăpat de un adversar redutabil în 

zona carpato-danubiano-pontică. 176 Deci, Provincia romană 

Dacia cuprindea o parte din Transilvania, Banatul şi vestul 

Olteniei;177  iar  Crişana, Muntenia, Maramureşul, Bucovina,  

                                                 
174 Cosmin Pătraşcu Zamfirache, art cit.,  (21 iunie 2018).  
175 Dacia sub ocupaţie romană (106–271 d. Hr.) – Istorie furata. Istorie 

furata.istorieveche.ro  
176 Cosmin Pătraşcu Zamfirache, art cit.,  (21 iunie 2018).   
177 Dacia romană, ro.wikipedia.org 
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Basarabia şi Moldova erau locuite de dacii liberi.178  

După moartea lui Decebal, pentru daci, ocupaţia ro-

mană însemna privarea de libertate, fiind obligaţi să se con-

formeze noilor reguli ale stăpânirii. Ei nu acceptau această 

situaţie, ca dovadă că revoltele şi răscoalele dacilor din pro-

vincie vor izbucni imediat după ocuparea romană.179  

Aflându-se în faţa ostilităţii dacilor din provincie, ro-

manii au pregătit retragerea, purtând tratative cu dacii liberi 

care vor prelua teritoriul imediat după retragerea romană. 

Pregătirea pentru retragere a fost iniţiată de împăratul Gal-

lienus (259–268), dar se va finaliza în timpul împăratului 

Aurelian (270–275), al cărui tată era dac, şi se va căsători cu 

Ulpia Severina care era tot de origine dacă.180  

Unul dintre triburile dacice au fost carpii, care ocu-

pau regiunea dintre râurile Siret şi Prut, la est de Munţii 

Carpaţi, şi făceau parte din dacii liberi. Se crede că părăsirea 

Daciei de către romani a fost obiect al tratativelor dintre 

federaţia carpilor şi împăratul Aurelian. Carpii şi alte triburi 

ale dacilor liberi vor prelua fosta provincie romană, refăcând 

marea Dacie de pe vremea lui Decebal. Şi totuşi, împăratul 

Aurelian va avea conflicte cu carpii. Astfel, în 273, la doi ani 

de la abandonarea provinciei Dacia, ei vor ataca Imperiul 

roman, invadând Moesia Inferior, dar Aurelian îi va înfrân-

ge. Ultima menţionare despre carpi este la începutul seco-

lului al VI-lea şi aparţine istoricului grec Zosimos (460–510) 

care  îi  numeşte carpo-daci, scriind despre înfrângerea incur- 

siunii lor de către împăratul Teodosiu I, în anul 381.181 

După  retragerea  romană,  teritoriile  fostei  provincii  

                                                 
178 Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. II. Ediţia a II-a, Bucureşti, 1936,  

p. 360. 
179 Retragerea romană din Dacia (268–271) – Istorie furata. istoriefurata. 

istorieveche.ro 
180 Idem.  
181 Carpi. De la Wikipedia, enciclopedia liberă. 
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Dacia au făcut parte din Regatul vizigoţilor. În secolul al IV-

lea, aceştia au fost alungaţi spre vestul Europei de invaziile 

hunilor europeni.182 

Din iniţiativa împăratului Constantin cel Mare (306– 

337) este inaugurat în 328, între Sucidava şi Oescus, un pod 

peste Dunăre, iar în iarna anului 332 iniţiază o campanie îm-

potriva vizigoţilor de la nord de Dunăre, fiind aliat cu sar-

maţii. În această campanie, armata romană, condusă de fiul 

împăratului, Constantin al II-lea, trece pe podul de peste Du-

năre şi îi înfrânge pe vizigoţi, iar ţinuturile de la nord de Du-

năre reintră pentru o perioadă sub stăpânire romană. Apoi în 

334 romanii atacă triburile sarmaţilor care s-au răsculat şi au 

încălcat înţelegerile, împingând mai la nord frontierele. 

Limita de nord din Dacia a Imperiului este marcată de Bra-

zda lui Novac,183 întărită cu castrul roman de la Pietroasele 

unde s-a instalat Legiunea a XI-a Claudia venită de la Duros-

torum.184 Teritoriile romane din Dacia sunt apoi pierdute du-

pă domnia lui Iustinian cel Mare (527–565) .185 

Despre geto-daci, există ultima menţiune clară din a-

nul 381, când carpo-dacii aliaţi cu goţii invadează Imperiul 

roman, dar sunt înfrânţi de împăratul Teodosiu I (379– 395). 

În timpul lui Attila (433–453), îi vom întâlni pe dacii nord-

estici, dacii mari, botezaţi sub numele de ausoni.186 

O nouă denumire colectivă pe care a primit-o popu-

laţia romanizată în nordul şi sudul Dunării este cea de vlah 

sau valah. Cuvântul este de origine germanică, „Walha”. 

Vlahii reprezintă unul dintre cele mai importante elemente al 

etnogenezei poporului român, denumirea fiind acordată po-

pulaţiilor numite astăzi: români, aromâni, meglenoromâni şi 

                                                 
182 Dacia – ro.wikipedia.org 
183 Alexandru Madgearu, Istoria Militară a Daciei…,  p . 64-126.  
184 Costin Croitoru, Sudul Moldovei…, p. 111. 
185 Dacia – ro.wikipedia.org. 
186 Ausoni, anti, vlahi (527–619). istoriefurata.istorieve che.ro 
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istroromâni. Ei apar cu acest etnonim în izvoare, cel mai 

frecvent în cele bizantine. Ulterior, denumirea se răspân-

deşte în documentele istorice europene din Evul Mediu sub 

diferite forme. 187 

Cronicile bizantine nu au mai menţionat pe daci. A-

bia peste circa 600 de ani, cronicarii bizantini Ioan Kin-

namos (1143–1185) şi Kékauménos vor face legătura între 

vlahi sau valahi şi geto-daci.188 

Prima menţiune despre daco-geţi, sub formă de vlahi, 

există de la cronicarul Georgio Cedrenus din secolul al XI–

XII-lea.189 Urmează apoi altele, precum: „vlahul” Pudilă care 

înştiinţează pe împăratul bizantin despre incursiunea cumani-

lor împotriva Constantinopolului, din anul 1094; cronicarul 

Nestor, în Istoria Rusiei Kievene (850–1110), menţionează 

că în secolul al X-lea „maghiarii au alungat pe vlahi (românii 

din Panonia şi Carpaţi), şi le-au luat pământurile”.190   

Procesul etnogenezei românilor cuprinde două peri-

oade: etapa primară (sec. II-I î. Hr.–sec. V d. Hr.), când se 

formează comunitatea romanică de răsărit sau daco-romanii; 

etapa finală (sec. VI–VIII) când se constituie poporul român 

propriu-zis.191 Timpul etnogenezei românilor reprezintă o pe-

rioadă îndelungată de restructurări etnoculturale, lingvistice 

şi spirituale, desfăşurate pe parcursul a circa 900 ani, având 

drept limită inferioară sec. II–I î. Hr. şi limită superioară sec. 

VII–VIII d. Hr. Procesul etnogenezei românilor s-a început 

din momentul declanşării expansiunii civilizaţiei romane în 

Dacia şi s-a încheiat odată cu consolidarea daco-romanilor 

pe o bază etnolingvistică calitativ nouă.192 Populaţia actuală 

                                                 
187 Vlahii, cersipamantromanesc.wordpress.com 
188 Ausoni, anti, vlahi (527–619). istoriefurata.istorieve che.ro.  
189 Idem.  
190 Vlahii, cersipamantromanesc.wordpress.com 
191 Dacia romană, ro.wikipedia.org 
192 Idem.  
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a României este înrudită cu populaţiile care au locuit pe teri-

toriul ei în epoca bronzului şi a fierului, adică acum 2.500–

5.000 de ani, fapt ce evidenţiază continuitatea acestui popor, 

în pofida tuturor vicisitudinilor istoriei.193 

Primele formaţiuni politice au apărut în partea de 

nord a Olteniei şi în Haţeg, unde înflorise odinioară Sarmi-

zegetusa dacică şi apoi Ulpia Traiana Augusta Dacica.194 

Obştile săteşti conduse de juzi s-au grupat în cnezate, 

iar acestea s-au unit între ele în voievodate de vale. Mai târ-

ziu, voievodatele de vale s-au unit în voievodat cu caracter 

prestatal, apoi statal. Această formă de organizare a fost în li-

nii mari aceeaşi pe întreg teritoriul României. Izvorul istoric 

care menţionează existenţa formaţiunilor politice româneşti 

între Carpaţi şi Dunăre este Diploma cavalerilor ioaniţi, a-

cordată în anul 1247 de regele Béla IV al Ungariei (1235–

1270), care atestă primele cnezate şi voievodate româneşti la 

sud de Carpaţi: Ţara Severinului, în sud-vestul României; 

cnezatul lui Ioan, din sud-estul Olteniei până la Dunăre; cne-

zatul lui Farcaş din ţinutul Vâlcea; voievodatul lui Litovoi, 

pe valea Jiului până la Dunăre, prelungindu-se spre nord 

până în Ţara Haţegului; Ţara lui Seneslau, regiunea de munte, 

deal şi câmpie din Muntenia vestică respectiv actualele jude-

ţe Argeş, Dâmboviţa, Olt, Teleorman, Prahova şi Ţara Făgă-

raşului din sudul Transilvaniei.195  

La începutul domniei regelui Ladislau Cumanul 

(1272–1290), voievodul Litovoi a unificat sub autoritatea sa 

formaţiile din cuprinsul Olteniei,196 iar în anul 1272, refuză 

să plătească tribut regelui şi să-i recunoască suzeranitatea a-

supra teritoriilor din nord-vestul Olteniei. Astfel, izbucneşte 

                                                 
193 Ioan Cohuţ, Adevarul despre daci (Jan 30, 2013).  
194 Ştefan Ştefănescu, Negru Vodă, „întemeietorul” Ţării Româneşti, în 

„Magazin istoric”. Anul I (1967), nr. 6, p. 4.  
195 Românii din Evul Mediu, monitorfg.ro 
196 Dr. Şerban Papacostea, art. cit., p. 4.  
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un conflict, încheiat cu victoria regelui,  voievodul căzând în 

luptă. Regele va recunoaşte în schimbul suzeranităţii caracte-

rul ereditar al instituţiei voievodale, prin acceptarea lui Băr-

bat, fratele lui Litovoi, ca urmaş la conducerea românilor.  

Odată cu venirea la tron a lui Basarab I (1310–1352), 

conflictul ia un caracter hotărâtor. Chiar dacă un document al 

lui Carol Robert de Anjou din 26 iulie 1324 îl numeşte pe a-

ceasta „voievodul nostru transalpin”, acelaşi document con-

semnează şi faptul că acum Basarab este stăpânitorul efectiv 

şi al Banatului de Severin.197 

Referitor la denumirea de Ţara Românească şi altele 

de până la ea, se fac următoarele precizări. În documente 

germane din secolele XIII şi XIV şi în poezia germană a 

Evului Mediu din această perioadă, au apărut ştiri despre 

aşa-numitele „Wallachenländer” adică „ţări ale românilor”. 

Aceste informaţii aveau drept sursă pe saşii care au îndeplinit 

astfel un veritabil rol de „agenţi de presă” în formarea ima-

ginii occidentalilor despre poporul român. Regele maghiar 

Andrei al II-lea denumeşte „Terra Balacorum” adică „Ţara 

Valahilor”, un „district românesc posedând o anumită au-

tonomie în regiunea Sibiu – Făgăraş (Ţara Oltului)”. „Terra 

Balacorum” apare şi într-un alt document, tot din 1222, emis 

de Papa Honoriu al III-lea către cavalerii ioaniţi. Dacă ma-

ghiarii denumeau Muntenia, Cumania şi ulterior Ungro-

vlahia, saşii, şi prin ei occidentalii, o denumeau Transalpina, 

Valahia Transalpină, Ungrovlahia, Valahia. De asemenea, u-

nii cronicari saşi denumeau Muntenia „Valahia maior”, iar 

Moldova „Valahia minor”, subliniind, astfel, unitatea etnică 

a celor două provincii româneşti.198 

Banatul de Severin. Între Regatul maghiar şi Voiev-

odatul lui Basarab I era situat Banatul de Severin. Potrivit is-

                                                 
197 Posada o victorie sau un hotar…, în „universde copil.ro”. 
198 Bătălia de la Posada…, în „www. Istorielocala.ro,Home,Valcea (18 

Septembrie 2012). 

http://www.istorielocala.ro,home,valcea/
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toricilor, această unitate teritorială a fost unul dintre nume-

oasele state româneşti, anterioare constituirii marilor voievo-

date cunoscute sub numele atribuite de cancelariile latine 

central-europene de Transilvania, Transalpina şi Moldova. 

Această unitate administrativă, menţionată frecvent de docu-

mentele regale maghiare şi papale în prima jumătate a seco-

lului al XIII-lea, se regăseşte conturată teritorial doar în sen-

sul cuprins de numele său. „Menţionarea ei cu întâietate între 

formaţiunile enumerate de Diploma cavalerilor Ioaniţi din 

1247, dar la modul general, ca şi cum celelalte formaţiuni 

statale ar fi fost în interiorul ei, sau, într-o ordine de la vest la 

est spre Cumania, ea devenind cea mai aproape de emitentul 

documentului, a creat istoricilor greutăţi în a o identifica”.199 

Banatul Severinului era situat în partea apuseană a 

Olteniei,200  la nord de Dunăre, întinzându-se peste tot terito-

riul dintre Tisa şi Olt, până la Defileul Mureşului. La maxi-

ma sa întindere, cuprindea teritorii din vestul Olteniei şi din 

estul Banatului, Caraşul cu o fâşie din Ardeal, ţara Haţegului, 

ţinutul Amlaşului şi o parte limitrofă din Oltenia, anume: 

Mehedinţii, o parte din Gorj şi din Vâlcea, întinzându-se pe 

ambele laturi ale munţilor de la Dunăre până la Olt. 201 

Potrivit diplomei cavalerilor Ioaniţi, Banatul de Severin a 

fost dat de rege cavalerilor, cu „munţii ce se ţin de dânsul”, 

deci cu veniturile păstoreşti şi cu cnezatele lui Ioan şi Fărcaş, 

până la râul Olt, afară însă de „Ţara lui Litovoi voievod”, pe 

care „o lăsăm vlahilor, aşa cum au avut-o mai înainte”.202 

                                                 
199 Dinică Ciobotea, Ţara Severinului, în „Posada – 685. Războiul din 

1330 dintre Carol Robert de Anjou  şi Basarab Vodă. Editura Univer-

sitaria, Craiova, 2015, p. 45. 
200 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florian Tucă, 1330 Posada, Editura Mili-

tară, Bucureşti, 1980 www.dacoromanica.ro, p. 23. 
201 Banatul Severinului, ro.wikipedia.org 
202 P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii româneşti. Problemele 

istoriografiei române. Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Dan Horia 

Mazilu. Editura Minerva, Bucureşti, 2000, p. 251.  

http://www.dacoromanica.ro/
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Acest teritoriu a fost disputat politic între Ţara Românească 

şi Ungaria, iar religios între catolici, bulgari, greci şi sârbi.  

Din punct de vedere etimologic, istoricii au propus 

două opinii: unii consideră că numele de Severin vine de la 

împăratul roman Septimius Severus (192–201), care a ridicat 

Drobeta la rangul de colonie, iar alţii, având în vedere că a-

cest stat era aşezat la nord de statul Asăneştilor, traduc cu-

vântul slavon „sever” prin „nordic”, întrucât Ţara Severinu-

lui era la nord faţă de statul situat la sud de ea. Apariţia ei în 

izvoare, la începutul secolului al XIII-lea, coincide cu apo-

geul statului româno-bulgar al Asăneştilor, creat în urma so-

lidarizării româno-cumane din 1185.203 

Documentar, prima menţiune apare odată cu hotărâ-

rea regelui maghiar Ladislau I (1040–1095) de a-şi asigura 

graniţele regatului. În acest scop, zideşte o fortăreaţă în a-

propierea castrului roman de la Drobeta-Turnu Severin, pen-

tru supravegherea valahilor, cumanilor şi pecenegilor exis-

tenţi în zonă. Această fortăreaţă va cauza  mereu revendicări 

şi lupte între coroana maghiară şi voievozii munteni.204 

Între anii 1228 şi 1233, regele maghiar Andrei II 

(1205–1235) transformă fortăreaţa Severinului în cetate, lu-

ând naştere Banatul de Severin ca „marcă” de apărare, un 

sistem defensiv şi ofensiv, îndreptat contra expansiunii bul-

gare. Din anul 1233, în lista demnitarilor regatului maghiar 

figurează Luca, banul Severinului,205 care era „reprezentan-

tul formaţiunii şi vasal coroanei Sfântului Ştefan”.206  

                                                 
203 Dinică Ciobotea, op. cit., p. 48.  
204 Cornel Bârsan, Istorie Furată. Cronică Românească de Istorie Veche. 

Istoria Ţării Româneşti până în secolul al XV-lea (partea a II-a), istorie-

furata.blogspot.com 
205 D. I. R., C. Transilvania, veacul XI, XII, XIII, Bucureşti, 1951, p. 264. 
206 Mite Măneanu, Bănatul de Severin înainte de Posada, în „Posada – 

685. Războiul din 1330 dintre Carol Robert de Anjou  şi Basarab Vodă”. 

Editura Universitaria, Craiova, 2015, p. 95. 
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La scurt timp, în anul 1237, papa Grigorie al IX-lea 

considera zona adecvată integrării credinţei catolice. El dă-

dea dominicanilor o serie de drepturi în terra Ceurin sau terra 

Cheurin,207 iar pe locuitorii de aici îi invita să-i primească pe 

aceştia. În 1238, deja, regele Bela al IV-lea comunica papei 

Grigorie al IX-lea că este pregătit să pornească lupta îm-

potriva lui Ioan Asan al II-lea. Mai mult, regele ungar cerea 

papei şi „dreptul de legat apostolic şi de a institui în terra 

Zeuren un episcopat”.208 

Înfiinţarea Banatului de Severin, similar mărcilor mi-

litare de graniţă de tip carolingian, nu constituia o iniţiativă 

singulară, pentru că ulterior regatul maghiar a mai înfiinţat 

următoarele banaturi: de Mačva (1254), de Cučevo şi Bra-

ničevo (1272) şi de Vidin (1365–1369).209 Crearea Banatu-

lui de Severin, corespunzând unor cerinţe de ordin militar, a-

vea însă şi scopuri politice, urmărind consolidarea şi extin-

derea stăpânirii maghiare la sud de Carpaţi. 210 

În anul 1241, Banatul de Severin a fost pustiit de ma-

rea invazie tătară.211 După această invazie, regele Bela al IV-

lea apelează în 1247 la cavalerii Ioaniţi, propunându-le un 

contract în beneficiul regalităţii, fapt ce a determinat o ref-

lectare mai oscilantă din partea cavalerilor”,212 deşi le oferea 

mari privilegii peste întregul teritoriu al Olteniei şi al Mun-

teniei propriu-zise.213  

Diploma regelui Bela al IV-lea, emisă la 2 iunie 1247, 

constituie documentul cel mai important în privinţa începu-

                                                 
207 D. I. R, C, vol. I, p. 301-302. 
208 Dinică Ciobotea, op. cit., p. 47. 
209 Ibidem, p. 20. 
210 Ştefan Ştefănescu, Bănia în Ţara Românească, Bucureşti, 1965, p. 19. 
211 Mite Măneanu, op. cit., p. 96. 
212 Dinică Ciobotea, op. cit., p. 48.  
213 G. D. Florescu şi Dan Pleşia, Temeliile străvechi ale Ţării Româneşti, 

în „Magazin istoric”. Anul V (1971), nr. 11, p. 3. 
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turilor de constituire a statului românesc.214 Formaţiunile po-

litice menţionate sunt: cele două cnezate din dreapta Oltului: 

al lui Farcaş, în nord, spre Vâlcea, şi al lui Ioan, fostul judeţ 

Romanaţi; cele două voievodate: al lui Litovoi, care cuprin-

dea depresiunea Târgu-Jiu, în nordul Olteniei şi Ţara Haţe-

gului, peste munţi în Transilvania, şi cel al lui Seneslau în 

nordul Munteniei, cuprinzând Argeşul, Muscelul, Dâmbovi-

ţa şi Făgăraşul; Ţara Severinului până la Olt, devenită Ba-

natul de Severin. Toate formaţiunile politice, cu excepţia vo-

ievodatelor, erau dăruite de regele Ungariei cavalerilor Io-

aniţi, alăturându-se şi Cumania.215  

Legăturile dintre Banatul Severinului şi formaţiunile 

politice româneşti primesc un nou conţinut după anul 1270, 

când atacurile bulgaro-tătare au slăbit în intensitate şi ten-

dinţa formaţiunilor din dreapta Oltului, dependente de Bana-

tul de Severin, de a înlătura suzeranitatea maghiară se accen-

tuează”.216 În anul 1272, voievodul Litovoi refuză să plă-

tească tribut regelui maghiar Ladislau al IV-lea şi să-i recu-

noască  suzeranitatea asupra teritoriilor din nord-vestul Olte-

niei. 217   

După anul 1282, Severinul a fost stăpânit de tătari. 

Începând cu anul 1291 şi până în vremea lui Basarab I, Co-

roana ungară va consimţi, cu unele mici întreruperi, să re-

cunoască voievozilor români de la sud de Carpaţi şi suze-

ranitatea asupra Banatului de Severin”. 218  După stingerea 

Árpádianilor, în anul 1301, a început anarhia care a provocat 

mari tulburări în Ungaria; magnaţi, ca Matei Chák, refuzau 

                                                 
214 Doru Căpătaru, art. cit., p. 12. 
215 Horia, Întemeierea statului medieval Ţara Românească, vezi: https:-

//istoriiregasite.wordpress.com/2012/06/26/ 
216 Şt. Ştefănescu, op. cit., p. 29. 
217  Posada o victorie sau un hotar administrator. Vezi: „universdeco 

pil.ro” 
218 Posada o victorie sau un hotar…, Vezi: „universdeco pil.ro”. 
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supunerea şi ascultarea cuvenită suveranului, iar el se simţea 

prea slab, ca să înfrângă trufia rebelilor.219 

Conflictul devine hotărâtor odată cu venirea la tron a 

voievodului Basarab I. Dintr-o perioadă anterioară anului 

1322, Basarab I nu a mai recunoscut suzeranitatea Coroanei 

maghiare. Atitudinea sa este îndreptăţită, datorită acţiunilor 

ofensive maghiare împotriva cetăţii Mehadia şi a Banatului 

de Severin, aliate în sfera de dominaţie a Ţării Româneşti. 

Chiar dacă un document regal din 26 iulie 1324 numeşte pe 

Basarab I „voievodul nostru transalpin”, acelaşi document 

consemnează şi faptul că acum Basarab I este stăpânitorul e-

fectiv şi al Banatului de Severin. Câţiva ani mai târziu, pe 

măsură ce îşi consolidează propria Coroana în Ungaria, că-

utând să răspundă pretenţiilor expansioniste ale marii nobi-

limi ungare şi clerului catolic, Carol Robert începe să urzeas-

că ample planuri de cucerire a ţării lui Basarab I.220 

În jurul anului 1327, Basarab I ocupă estul Banatului 

de Severin, cu cetatea Mehadia.221 Astfel,  el devine iniţiato-

rul conflictul din anul 1330, prin recucerirea Banatului de 

Severin.222 

Ca urmare, în luna septembrie a anului 1330, regele 

Carol Robert începe campania de pedepsire a lui Basarab I, 

pornind din Timişoara în fruntea unei armate puternice. Ini-

ţial, el a ocupat Banatul de Severin şi cetatea Severinului,223 

care sunt cedate fără luptă, Basarab I evacuând garnizoana 

                                                 
219 Patriciu Drăgălina, Din istora Banatului. Partea I. Istoria Banatului 

Severin până la căderea Turnu-Severinului în mâinile turcilor 1524. Edi-

tura autorului, Tipografia Diecezană în Caransebeş, 1899, p. 35. 
220 Posada o victorie sau un hotar…, Vezi: „universdeco pil.ro”. 
221 Bătălia dintre Basarab I şi Carol Robert de Anjou. Sursa: ghid.utilein 

romania.ro 
222 Basarab I (1315–1352) – Istorie furata, în istoriefurata.istorieveche.ro 
223 Vascu Valentin, 686 de ani de la Bătălia de la Posada – actul de naş-

tere al Ţării Româneşti. Sursa: http://cetateabaniei.com (9 noiembrie 

2016). 

http://cetateabaniei.com/
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cetăţii la apropierea duşmanului. A făcut-o atât pentru a nu 

sacrifica inutil viaţa oamenilor săi, dar şi ca un semnal că do-

reşte pace, chiar cu pierderea Severinului. Mesajul său n-a 

fost înţeles, fiind interpretat de regele maghiar ca un semn de 

slăbiciune.224  

Basarab I pierde cetatea Severinului în luna septem-

brie din anul 1330,225 fiind încredinţată de regele Carol lui 

Dionisie Széchy, fost castelan de Mehadia,226 împreună cu 

demnitatea de ban.227 Dar, Basarab I o va recuceri după vic-

toria de la Posada din acelaşi an.228 

 

PROTAGONIŞTII EVENIMENTELOR 

DE LA POSADA 
 

Evenimentele din anul 1330, petrecute la Posada, s-

au desfăşurat sub egida a două personalităţi marcante alte 

timpului respectiv: regele Carol Robert de Anjou al Ungariei 

şi voievodul Basarab I al Ţării Româneşti.  

Carol Robert de Anjou. Carol Robert de Anjou s-a 

născut în anul 1288, la Napoli, din părinţii Carol Martell de 

Anjou şi Klementia de Habsburg. 229 Carol Martell (1271–

1295) era din dinastia Angevină, fiind fiul cel mai mare al 

regelui Carol al II-lea al Neapolelui şi al Mariei, fiica regelui 

Ştefan al V-lea al Ungariei (1270–1272) şi soră cu regele 

Ungariei Ladislau al IV-lea Cumanul (1272–1290).230 

Regina Maria a Siciliei, după moartea străbunicului 

ei, regele Ştefan al Ungariei, a revendicat dreptul său la 

                                                 
224 Ioan Ispas, Puţină istorie pentru primarul Timişoarei şi alţi rătăciţi… 

Publicat de Ion Coja, în „Doctrină naţionalistă” (16.09.2015). 
225 Banatul Severinului, ro.wikipedia.org. 
226 Mite Măneanu, art. cit., p. 105. 
227 G. Popa-Lisseanu, op. cit, p. 234. 
228 Banatul Severinului, ro.wikipedia.org. 
229 Relaţiile lui Carol Robert de Anjou cu Valahia. Cultural.bzi.ro/  
230 https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Martel_de_Anjou. 
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tronul maghiar, din moment ce dinastia arpadiană se stinsese. 

Drepturile sale au fost moştenite de fiul său, Carol Martell de 

Salerno care, prins în războiul prin care a încercat să re-

cucerească Sicilia, n-a avut resursele necesare pentru a se 

implica în Ungaria. Nobilimea maghiară îl alesese ca rege al 

Ungariei pe Andrei al III-lea, un văr îndepărtat al reginei 

Maria. În acest context, unul dintre marii aristocraţi croaţi, 

Paul Subic, i-a cerut lui Carol Martell de Salerno să îşi tri-

mită fiul, pe Carol Robert de Anjou, care avea numai 12 ani, 

în Croaţia, pentru a-şi revendica drepturile la tronul maghiar. 

În acea perioadă, Regatul Croaţiei se afla în uniune cu Re-

gatul Ungariei.231   

Carol Robert de Anjou a fost ales rege al Ungariei 

moştenind pe bunica sa paternă, Maria. În anul 1300, înainte 

de 13 mai, episcopul Gergely Bicskei l-a încoronat rege la 

Esztergom. Actul a fost însă contestat, pentru că nu se fo-

losise coroana Sfântului Ştefan, iar ceremonia nu a avut loc 

în Székesfehérvár.232  

Urcarea lui Carol Robert de Anjou pe tronul regilor  

arpadieni cu ajutorul Papei, prin cardinalul Gentilis,233 a im-

pus iniţial autoritatea acestuia doar în centrul regatului. Lup-

ta pentru tronul regatului ungar dintre anii 1301–1308, în 

care s-au confruntat Venceslav, fiul regelui Boemiei şi Po-

loniei, şi logodnicul fiicei lui Andrei al III-lea, ultimul rege 

arpadian, ducele Otto de Bavaria, ajuns rege după renunţarea 

la coroana Ungariei a lui Venceslav în 1305, Ladislau Kán 

sau Borş şi Carol Robert de Anjou a determinat ca marginile 

regatului să devină fragile. Spre nord, Matei Ksák din 

Trencin, conducătorul slovacilor, a luat în stăpânire douăs-

                                                 
231 Claudiu Pădurean, 700 de ani de Cluj, în „România liberă” (18 august 

2016). 
232 Relaţiile lui Carol Robert de Anjou cu Valahia. Cultural.bzi.ro/  
233 I. Lupaş, Atacul regelui Carol Robert contra lui Basarab cel Mare 

1330. Editura „Cartea Românească”, Cluj, 1932, p. 6. 
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prezece comitate cu 30 de cetăţi; spre vest, nobilii din familia 

Németujvári s-a aliat cu Otto Bavarul, purtătorul titlului de 

rege al Ungariei până în 1312; la sud, familiile oligarhilor 

Subici, Babonici şi Frangepan manifestau atitudini centri-

fugale; iar la est de Tisa, voievodul Transilvaniei Ladislau 

Kán nutrea ambiţii de a păstra  pentru sine coroana Sfântului 

Ştefan şi încoronarea sa ca rege al Ungariei.234  

După câţiva ani de anarhie, cauzată de lupta pentru 

tron, Carol Robert de Anjou, cu sprijinul papei Clement V 

(1305–1314), în 1308 este ales rege, fiind încoronat cu co-

roana Sfântului Ştefan la 20 august 1310, adică în urma îm-

păcării cu puternicul voievod din Transilvania Ladislau Borş 

(1291–1315).235  

În contextul tulburărilor feudale, regele Carol Robert 

a mutat capitala Regatului Ungariei la Timişoara (1316–

1323), 236 pentru că nu se simţea în siguranţă la Buda, capi-

tala satului, unde îl ameninţau puternicii săi duşmani din no-

bilimea maghiară. Atunci, porunceşte să se construiască la 

Timişoara clădirile necesare pentru instalarea Curţii şi a dre-

gătoriilor. În opt ani, meşteri italieni ridică un palat regal 

strălucitor, se perfecţionează fortificaţiile, se aduc soldaţi, se 

instalează negustori. Dintr-o localitate sărăcăcioasă, fără im-

portanţă, Timişoara devine un adevărat oraş, o capitală. Re-

gele Carol Robert îşi mută reşedinţa la Timişoara în 1316.237 

De asemenea, a construit biserica Sfânta Ecaterina.238 

Prima soţie, Maria de Galiţia, a murit chiar în timpul 

ceremoniei nupţiale. Apoi Carol s-a căsătorit în anul 1310 cu 

                                                 
234 Idem, p. 4-5. 
235 Pr. Nicolae Moga, Posada – 1330, în „Loviştene. Studii documenta-

re”. Editura StudiIS, Iaşi, 2013, p. 3.   
236 Relaţiile lui Carol Robert de Anjou cu Valahia. Cultural.bzi.ro/  
237 Milovan Vlad, Carol Robert de Anjou – Personalităţi istorice ale ora-

şului Timişoara. Sursa: http://www.rasfoiesc.com 
238 Relaţiile lui Carol Robert de Anjou cu Valahia. Cultural.bzi.ro/  
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poloneza Maria Ecaterina de Beuthen,239 care moare la sfâr-

şitul anului 1317, fiind înmormântată în biserica Sfânta Eca-

terina din Timişoara.240 Rămas din nou văduv, s-a căsătorit 

cu tânăra Beatrice de Luxemburg (1318–1319), care avea a-

proximativ 12 ani, dar a murit, probabil la naştere, fiind în-

mormântată în Catedrala catolică din Oradea. Ultima soţie a 

regelui Carol Robert, Elisabeta, era fiica regelui polon 

Władysław I Łokietek, care petrece numai primii ani ai căsă-

toriei în palatul regal din Timişoara. Prin această căsătorie, 

celebrată la Buda în anul 1320, prestigiul regelui creşte, iar 

criticile contra vieţii desfrânate pe care o dusese, încetea-

ză.241 Din aceasta căsătorie s-a născut viitorul rege al Un-

gariei, Ludovic cel Mare (1342–1382).242   

Potrivit opiniei papei Bonifaciu al VIII-lea, la începu-

tul interregnului din Ungaria, în anul 1301, acest stat era  

„decăzut”, deoarece „s-a prădat atât în cele spirituale, cât şi 

cele vremelnice” şi „ajuns aproape de nimic”, prin năvălirile 

duşmănoase ale cumanilor, tătarilor şi schismaticilor.243  

Decăderea politică, economică şi militară a continuat 

chiar după anul 1310, când nobilimea maghiară a admis în-

coronarea lui Carol Robert de Anjou. Acesta, susţinut perma-

nent de papalitate, în aproximativ 15 ani, a anihilat numero-

şii lui duşmani interni şi externi. Autoritatea regală nu mai 

era contestată de supuşi, economia a luat un avânt nemai-

întâlnit până atunci, determinând pe suveran să favorizez cir-

culaţia mărfurilor şi creşterea masei monetare prin emisiuni 

succesive. Monarhul a continuat acţiunea de recuperare a te-

ritoriilor incluse altădată în regat sau chiar a acelora asupra 

                                                 
239 Ibidem.  
240 Ibidem.  
241 Milovan Vlad, op. cit., Sursa: http://www.rasfoiesc.com 
242 Pál Engel, The Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary, 

895-1526, I. B. Tauris, London-New York, 2005, p. 128-132. 
243 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florian Tucă, op. cit., p. 45. 
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cărora se exprimaseră pretenţii în trecut şi, până la urmă, a 

plătit poliţele papalităţii, extinzându-şi autoritatea necontro-

lată asupra Bisericii Catolice.244 De asemenea, regele a dez-

voltat economia ţării,245 încurajând dezvoltarea minelor de a-

ur din Transilvania, care devenise cel mai mare producător 

de aur din lume.246 

Ofensiva regelui Carol Robert contra opozanţilor a 

fost necruţătoare. Între anii 1317 şi 1322, a recuperat terito-

riul cetăţii Mehadia; în 1322 cetatea Deva; în 1320 impunea 

un reprezentant regal la Jidioara; în 1318, după bătălia de la 

Debreţin, a înfrânt familia Borşa, iar în 1324 a trebuit să lup-

te cu Ioan, fiul banului Todor care cucerise pentru sine Me-

hadia şi cu Moise, un dregător ardelean, la Ciceu, ce dorea 

tot Ardealul. În acelaşi timp, în anul 1319 a avut o expediţie 

victorioasă contra regelui Ştefan Uroş al Serbiei. Acţiunile 

regelui indică faptul că a mobilizat forţe mai multe în con-

fruntarea cu Transilvania, spre care era orientată şi politica 

„Bisericii catolice care viza spaţiul european răsăritean al 

schismaticilor valahi”.247   

În anul 1323, regele Carol devine stăpânul regatului, 

când mută din nou capitala la Vişegrad, în centrul teritoriilor 

controlate de el. Însă izbucneşte o nouă rebeliune în Croaţia, 

sub conducerea prinţului Ivan I Nelipac de Knin, încât până 

la moartea sa, autoritatea regelui asupra Croaţiei a rămas pur 

formală. În Ungaria, el şi-a consolidat poziţia, înfiinţând pri-

mul ordin cavaleresc secular din lume, Ordinul Sfântul 

Gheorghe. 248 

După două  decenii de lupte, regele Carol Robert reu- 

                                                 
244 Ion Dulamă-Peri, op. cit., p. 9. 
245 Relaţiile lui Carol Robert de Anjou cu Valahia. Cultural.bzi.ro/  
246 Claudiu Pădurean, art. cit., în „România liberă” (18 august 2016). 
247 Dinică Ciobotea, Contextul politico-militar…, p. 71. 
248  Claudiu Pădurean, Cine a fost Carol Robert…, http://www.Clujto 

day.ro/ (17 august 2015). 
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şeşte să restaureze regatul ungar. Pe plan intern, Carol a fost 

sprijinit de nobilimea ostilă marilor potentaţi care îşi consti-

tuiseră principate autonome şi care tindeau să subordoneze 

strict puterii lor diversele categorii de nobili. Adeziunea no-

bilimii i-a asigurat victoria în luptele cu oligarhii, oferindu-i 

cadrele militare pentru politica de expansiune. Din afară, no-

ua dinastie a fost sprijinită de papalitate, care urmărea unirea 

cu Biserica romană a popoarelor din aria de expansiune a 

acestuia şi, ţel suprem, reactivarea cruciadei de cucerire a 

Constantinopolului, pierdut de latini în 1261. După nume-

roase lupte, a reuşit să aducă sub controlul său şi Transil-

vania ale cărei vechi tendinţe de autonomie s-au manifestat 

puternic şi în timpul crizei regatului.249  

Succesul regelui Carol în lupta cu adversarii săi in-

terni şi externi l-a determinat să adopte o hotărâre cu privire 

la statul recent format la sud de Carpaţi, sub conducerea lui 

Basarab I.250 În acţiunile sale, a fost susţinut de Nicolae, fiul 

lui Conrad de Tălmaci, care a dat regelui dovezi de credinţă 

pentru „înfrângerea, umilirea şi exterminarea necredincio-

şilor” săi. Pentru noi dovezi de „credinţă” faţă de suveranul 

maghiar, Nicolae îi restituie cetatea Salgo, din apropierea lo-

calităţii Sibiel, împreună cu nouă sate din preajma ei. Dato-

rită acestui fapt,  însuşi regele recunoştea că: „A rezultat, în 

afară de sporirea stăpânirii noastre, toată odihna şi liniştea 

dorită de credincioşii noştri din acele părţi, împotriva incur-

siunilor sau atacurilor neprevăzute ale adversarilor noştri”.251  

Regele Ungariei, în ultimii ani de domnie, şi-a conso-

lidat alianţa cu Polonia, devenind unul dintre cei mai impor-

tanţi suverani europeni după ce a reuşit să câştige o serie de 

conflicte cu regele Boemiei şi cu ducii Austriei.252 

                                                 
249 Papacostea, art. cit., p. 5. 
250 Ibidem.  
251 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 73-74. 
252 Claudiu Pădurean, art. cit., (17 august 2015). 
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Regele Carol Robert de Anjou a murit la Vişegrad, în 

data de 16 iulie 1342. Avea doar 54 de ani. A fost şi adulat, 

şi contestat. La ceremonial, au fost prezenţi mari capete înco-

ronate, între care regele Poloniei, viitorul împărat Carol al 

IV-lea al Cehiei şi trimişii papei. S-au evocat atunci, bătălia 

pentru tron, în care sprijinul papei a fost hotărâtor pentru Ca-

rol Robert, nedorit de „oligarhi”, care îl preferau pe Otto de 

Bavaria, şi expediţiile victorioase împotriva tătarilor „Hoar-

dei de Aur”, şi luptele cu „teutonii”, şi cele cu lituanienii. Ni-

mic, însă, despre „întâlnirea” cu Basarab I şi oastea lui, pe-

trecute în Ţara Românească, la „Posada”!253 A fost înmor-

mântat la Székesfehérvár.254 

Voievodul Basarab I. Despre familia Basarabilor 

există dovezi încă din secolul al XII-lea, care adeveresc fap-

tul că ei au condus voievodate, mai mult sau mai puţin în-

tinse în regiunea Olteniei şi chiar în părţile din nordul Bul-

gariei. Un nucleu de formaţiune statală este menţionat voie-

vodatul condus de Nicolae Basarab (1113–1128), care era 

domn al vlahilor de la nordul Dunării, dar şi în Valea Timo-

cului şi peste o suprafaţă din nord-vestul Bulgariei. Apariţia 

documentară a lui Nicolae Basarab este relativ recentă, după 

anul 1990, datorită faptului că istoricii bulgari au păstrat se-

cretul unei descoperiri extraordinare din Valea Timocului, 

fiind vorba de Inscripţia păstrată pe capul statuii unui leu, 

care confirmă pe Nicolae Basarab. Această descoperire din 

anul 1926 a fost semnalată de profesorul E. C. Grigoraş; ea 

completează tradiţia păstrată de călugării Mănăstirii Tismana, 

potrivit căreia, Basarabii erau vechi conducători în Oltenia. 

Deci, acest „Nicolai” Basarab provenea din numeroasa fami-

lie a Basarabilor.255 

                                                 
253 Constantin Mustaţă, art. cit., în „Cuvântul liber” (29-08-2009). 
254 Claudiu Pădurean, art. cit.,  (17 august 2015). 
255 Maria Elisabeta Cristescu, Basarabii şi Biserica până la Mircea cel 

Bătrân, în „Studii Vâlcene”. Serie nouă. Nr V (XII), 2009, p. 306. 
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Tot în secolul al XII-lea, după anul 1128, este menţi-

onat voievodul Mihail I Basarab, urmaşul la conducerea cne-

zatului din jurul Severinului al lui Nicolae Basarab. Voie-

vodul s-a intitulat „Mihail I”, nădăjduind că va aduna în jurul 

său pe toţi cnejii „letinilor”, numai că era prematur, regatul 

Ungariei era destul de puternic pentru a stopa iniţiativa sa.256 

Un secol mai târziu, Basarabii reveneau în istorie prin Lito-

voi, un membru al aceleiaşi familii.257   

Despre voievodul Basarab I, se ştie că s-a născut în 

jurul anului 1280, probabil în Curtea veche de la Argeş,258 

unde a rezidat Tihomir, tatăl său,259 urmaşul voievodului Se-

neslau.260 Tihomir este menţionat într-un singur document 

din Cancelaria regală ungară, Diploma emisă la 26 noiembrie 

1332 de regele Carol Robert, care precizează că Basarab I a 

fost „filium Thocomerii”, adică fiul lui Tocomer sau Tiho-

mir.261 Acest izvor documentar, ce conţine prima şi singura 

informaţie contemporană despre descendenţa lui Basarab I 

din Tihomir, a dezlănţuit destule controverse, atât în ceea ce 

priveşte pe Tihomir, dar şi a numelui de Basarab.262 Numele 

Thocomer, interpretat de unele surse ca o latinizare a bulga-

ro-slavului Tihomir sau Tugomir,263 se regăseşte la românii 

balcanici încă din anul 1220, 264  deci înainte de aşezarea 

                                                 
256 Idem, p. 305. 
257 Idem, p. 305-306. 
258 Anuarul Institutului de istorie  şi arheologie „A. D. Xenopol” /AIIA/ - 

Iaşi, XXIII/2, 1986, p. 554.   
259  N. Constantinescu, Sp. Cristocea, R. Mascheo, Săpături de salvare la 

Curtea de Argeş (1983–1984), în „Argesis” XII, Seria Istorie/2003, p. 

165. 
260 Constantin C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 213. 
261 D. R. H., D, I, Doc. 25, p. 49-52. 
262 Doru Căpătaru, art. cit., p. 14, nota 15.  
263 tttp://www.fluierul.ro/mobile/article/indexDisplayArticleMobile.jsp?ar

tid=1013640. 
264 Matei Cazacu, Dan Ioan Mureşan, Ioan Basarab, un domn român la 

începuturile Ţării  Româneşti. Ediţia I, 2013, p. 27-28. 
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cumanilor în sudul Dunării; el este de origine slavonă, pro-

venind din „tihi” = liniştit, paşnic, şi „mir” = lume, deci: 

Lume paşnică. 

La botez, fiul lui Tihomir a primit numele de Ivanco 

sau Ioan, conform mărturiei contemporanului său, ţarul sârb 

Ştefan Duşan (1331–1355), care menţionează pe „Basaraba 

Ivanco, socrul ţarului Alexandru al Bulgariei”.265 Acest text, 

cunoscut de istoricii români, dovedeşte clar că Ivanco sau 

Ioan era numele de botez,266 iar Basarab era nume dinastic.  

Basarab I s-a căsătorit cu Margareta, despre care se 

presupune că a fost catolică, şi au avut trei copii, menţionaţi 

de unele izvoare. Astfel, un document din 19 mai 1355 con-

semnează pe „Basarab românul şi fiii săi”.267 Cronica pictată 

de la Viena  precizează, cu prilejul soliei de pace trimisă de 

voievodul valah lui Carol Robert, printre altele: „Voi trimite 

la curtea voastră pe unul dintre fiii mei”.268 Mai mult, pomel-

nicele bisericilor din Câmpulung şi Râmnicu Vâlcea păs-

trează numele celor trei copii: Nicolae Alexandru, viitorul 

domn (1352–1364), Teodora şi Ruxanda.269 Teodora s-a că-

sătorit în anul 1323 cu ţarul Ivan Alexandru al Vlaho-Bulga-

riei (1330–1371), nepot de soră al ţarului Mihail Şişman de 

la Vidin (1323–1330). Din căsătorie lor, a rezultat un fiu, 

care va ajunge ţar sub numele de Ioan Straţimir (1365–

                                                 
265 În Prefaţa la Codul său de legi (Zakonik), tradusă de G. Mihăilă, 

„Sintagma (Pravila) lui Matei Vlastaris şi începuturile lexicografiei sla-

vo-române”, în G. Mihăilă, Contribuţii la istoria culturii şi literaturii 

române vechi, Bucureşti, 1972, p. 272-273. 
266 Dan Ioan Mureşan, Excursus. Basaraba Ivanco, în „Istorie bisericeas-

că, misiune creştină şi viaţă culturală”, II, Creştinismul românesc şi or-

ganizarea bisericească în secolele XIII-XIV. Ştiri şi interpretări noi, ed. E. 

Popescu şi M. O. Căţoi, Galaţi, 2010, p. 390-406.  
267 D. R. H., D, I, Doc. 29, p. 57. 
268 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 109, 234. 
269 Basarab I (1315–1352) – Istorie furata, în istoriefurata.istorieveche.ro 
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1396).270 Ulterior, Teodora s-a călugărit, devenind „monahia 

Teofana”, fiind canonizată de Biserica Ortodoxă Bulgară sub 

numele de Sfânta Teofana. 271  A doua fiică, Ruxanda, s-a 

căsătorit cu  regele Serbiei, Ştefan Uroş al III-lea.272 

După moartea tatălui său Tihomir, Basarab I devine 

urmaşul său la tron. Din lipsa unor documente, începutul 

domniei sale a fost stabilit în anul 1310, potrivit tradiţiei 

consemnate în Cronica lui Giacomo di Pietro Luccari (1551–

1615), cronicarul din Raguza, cu privire la întronarea lui Ne-

gru Vodă,273 fiind ales de marea adunare a boierilor, preoţilor, 

oştenilor şi a „toată ţara””.274  

Istoria Ţării Româneşti începe cu Basarab I, care şi-a 

impus autoritatea pe două planuri: prin unirea în jurul nu-

cleului argeşean a cnezatelor şi voievodatelor din împre-

jurimi; apoi, prin eliberarea teritoriilor locuite de români care 

erau dependente de „Hoarda de Aur”. În stăpânirea sa, intrau 

Banatul Severinului, Oltenia şi Muntenia până la Dunăre şi 

Basarabia, teritoriul de la nordul gurilor Dunării. Însă cel 

mai semnificativ act politic al domniei lui Basarab rămâne 

obţinerea neatârnării faţă de Coroana maghiară. În 1324, Ba-

sarab se afla sub suzeranitatea lui Carol Robert de Anjou; un 

an mai târziu, cucereşte Turnu Severin, ceea ce a dus la răci-

rea relaţiilor cu Regatul maghiar. Mai mult, din 1327, Basa-

rab refuză să mai plătească tributul de vasal. Aceste lucruri l-

au determinat pe regele ungar să întreprindă o expediţie de 

recucerire a teritoriului pierdut şi de pedepsire a vasalului 

său.275  Datorită faptului că prin lupte susţinute, voievodul 

                                                 
270 Idem.   
271 Doru Căpătaru, art. cit., p. 16.  
272 Basarab I (1315–1352) – Istorie furata, în istoriefurata.istorieveche.ro 
273 Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă, 650 de ani de la bătălia de la 

Posada. Semnificaţia istorică a bătăliei de la Posada, în „Revista de 

istorie”, Tom. 33, nr. 10, 1980, p. 1861. 
274 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 294. 
275 Basarab  I. Bătălia  de  la  Posada,  vezi: www.istorielocala.ro,Home,  

http://www.istorielocala.ro,home/


75  

Basarab s-a eliberat atât de suzeranitatea tătărească, cât şi de 

cea ungurească, şi a reuşit să constituie o unitate statală 

independentă, el a primit apelativul de „Basarab Înte-

meietorul”.276 

Dovezi că Basarab I a fost întemeietorul ţării, prin u-

nirea voievodatelor, sunt în primul rând cele mai vechi po-

melnice ale bisericilor şi mănăstirilor ţării, care încep cu el. 

Apoi, sârbii, polonezii, moldovenii şi ungurii, în anumite îm-

prejurări, numesc Ţara Românească: Basarabia şi Ţara Basa-

rabească, potrivit obiceiului ca o ţară să se numească după 

numele întemeietorului, precum Moldova, Bogdania, iar Im-

periul Turcesc, Imperiul Otoman,277 devenind întemeietorul 

dinastiei româneşti a Basarabilor, stând alături de cea Muşa-

tină din Moldova.278 

Evoluţia interioară a ţării este cunoscută: măsuri de 

dezvoltare economică, de asigurare a progresului forţelor de 

producţie, creşterea potenţialului uman, dezvoltarea târguri-

lor şi oraşelor, formarea unui aparat de stat şi organizarea u-

nei oştiri, precum şi dezvoltarea culturii. Sunt realizări şi a-

tribute esenţiale pentru dezvoltarea bazei materiale şi întă-

rirea puterii centrale.279 

În exterior, Basarab I s-a dovedit un strălucit diplo-

mat, care urmărea situaţia vecinilor, precum şi momentul fa-

vorabil pentru înlăturarea suzeranităţii maghiare.280 Se ştie că 

regele Carol Robert al Ungariei activa mereu pentru conso-

lidarea situaţiei interne a statului, singura putere ce se putea 

opune planurilor voievodului român. Din această cauză, Ba-

                                                                                                    
Valcea (27 Iunie 2012). 
276 Ovidiu Mihail Stângă, „Bazarab, woyvodam nostrum Transalpinum” 

(„Basarab, voievodul nostru de peste ambii versanţi montani”) (octom-

brie 22, 2015). 
277 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 293-294. 
278 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 131. 
279 Idem, p. 100.  
280 Idem, p. 100-101. 

http://www.culturaarsmundi.ro/?author=75
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sarab I va accepta suzeranitatea Coroanei ungare între anii 

1310 şi 1324, dar numai formal, reducându-se la plata tribu-

tului anual. Ritualul prestării jurământului vasalic nu l-a în-

deplinit niciodată.281  

În urma unor numeroase negocieri purtate de solul re-

gal la Curtea voievodului român, în vara anului 1324 a inter-

venit un acord între Carol Robert şi Basarab I, pe care îl nu-

mea „voievodul nostru transalpin”. Prin înţelegerea încheiată, 

regele a recunoscut situaţia creată în sudul Carpaţilor, prin u-

nirea cnezatelor şi voievodatelor româneşti într-o singură ţa-

ră. Noul stat obţinea recunoaşterea diplomatică din partea 

principalului său adversar, obligat să renunţe la revendicările 

sale în această zonă.282  

În anul 1325, voievodul Basarab I cucereşte Seve-

rinul, fapt care a determinat răcirea relaţiilor cu Regatul ma-

ghiar. Mai mult, din 1327, Basarab refuză să mai plătească 

tributul de vasal.283 

Între anii 1324–1328, Basarab I are lupte la hotarul 

de est al ţării, reuşind să-şi estindă autoritatea peste noi teri-

torii, stăpânite de tătari, până aproape de Chilia şi la nord de 

gurile Dunării, regiune păstrându-i numele până azi.284  

Însă câţiva ani mai târziu, la 28 iunie 1330, bulgarii 

aliaţi cu valahii erau învinşi la Velbužd de sârbii lui Ştefan 

Uroş al III-lea, ştire consemnată de Ştefan Duşan în prefaţa 

Zakonicului.285 Aceste condiţii l-au determinat pe Carol Ro-

bert să-l atace pe Basarab I în luna noiembrie.286 

                                                 
281 Idem, p. 103.  
282 Dr. Şerban Papacostea, art. cit., p. 5. 
283 Laurenţiu Ştefănescu, art. cit. Sursa: timisoaraexpress.ro 
284 Pr. Nicolae Moga, art. cit., p. 5.    
285 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 66-67. 
286 Cosmin Pătraşcu Zamfirache, Cum i-a umilit Basarab I pe unguri la 

Posada. Cronica măcelului din care arogantul rege Carol Robert de 

Anjou a scăpat fugind deghizat, vezi: http://adevarul.ro/locale/boto 

sani/30 septembrie 2015. 

http://adevarul.ro/locale/boto%20sani/30%20septembrie%202015
http://adevarul.ro/locale/boto%20sani/30%20septembrie%202015
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Referitor la etnia şi confesiunea voievodului Basarab 

I existe mărturii documentare. La Curtea regilor unguri, unde 

era bine cunoscut, este menţionat ca român şi ortodox. În 

diploma din 26 noiembrie 1332, regele maghiar, evocând de-

zastrul campaniei din 1330, preciza că: „Am ajuns în nişte ţi-

nuturi de margine ale regatului nostru, ce erau ţinute pe ne-

drept în Ţara Transalpină de către Basarab, schismaticul…, 

necredinciosul nostru român”.287 Cu altă ocazie, în Diploma 

emisă la 19 mai 1335, regele Carol numea pe Basarab I „O-

lacum”, ceea ce înseamnă „Românul”. 288 Asemenea mărturii 

există şi de la regele Ludovic cel Mare care, într-un docu-

ment din 9 iulie 1347, se referea la expediţia lui Carol „îm-

potriva lui Basarab românul”,289 iar la 18 ianuarie 1357, ace-

laşi rege menţionează pe Laurenţiu care a luptat în „Ţara 

Transalpină pentru Coroana regească împotriva lui Basarab, 

voievodul român”.290  

Există şapte documente, emise între anii 1332 şi 1370, 

care numesc pe Basarab şi pe fiul său români, arătând în a-

celaşi timp că, atât el, cât şi fiul său erau ortodocşi.291 De 

asemenea, Cronica pictată de la Viena, demonstrează că Ba-

sarab a rămas ortodox până la moarte, numindu-l „schismatic 

perfid” sau „rătăcit”.292  

Totuşi, pe temeiul unei scrisorii adresate la 1 febru-

arie 1327 de către papa Ioan al XXII-lea, Basarab I a fost 

considerat catolic, întrucât suveranul pontif îl numeşte „fiu 

iubit, nobile bărbat Basarab, voievodul transalpin” şi îi 

apreciază zelul său pentru răspândirea catolicismului şi „ex-

terminarea naţiunilor necredincioase”.293 Desigur, relaţia sa 

                                                 
287 Matei Cazacu, Dan Ioan Mureşan, op. cit., p. 27-28.  
288 „Per Bazarab Olacum et filiis eius”. D. R. H., D, vol. I, nr. 29, p. 57. 
289 George Damian, art. cit., în „Istoria României în texte”.  
290 D. R. H., Seria C, vol. XI, nr. 79, p. 79.  
291 Matei Cazacu, Dan Ioan Mureşan, op. cit., p. 35. 

 292 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 110. 
293 Hurmuzaki – Densuşianu, Documente, I/1, p. 600-601.  
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cu religia catolică poate fi înţeleasă prin căsătoria cu Mar-

gareta şi a dezvoltării unor bune relaţii cu papalitatea şi Co-

roana ungară. Şi această ipoteză poate fi clarificată. Nu este 

sigur că numele soţiei sale a fost Margareta, numele putând 

fi preluat de către vechii cronicari prin automatism, de la nu-

mele soţiei lui Negru Vodă. Şi tot la fel este posibil, ca soţia 

lui Basarab I să nu fi fost de neam maghiar.294 În tot cazul, 

Canoanele Bisericii Ortodoxe prevăd clar că: „Nu trebuie a 

se încheia căsătorie cu nici un fel de eretic, sau a da pe fii sau 

fiice după eretici, ci numai dacă ar făgădui că s-ar face 

creştini”.295 Deci, chiar dacă Basarab s-a căsătorit cu Mar-

gareta, iniţial ea trebuia să adopte credinţa ortodoxă.    

După întemeierea ţării, pe care o făcuse neatârnată şi 

îi dăduse o dinastie, marele Basarab I a trecut la Domnul în 

anul 1352. Înhumarea a avut loc în biserica pe care o cti-

torise la Câmpulung. Inscripţia descoperită în anul 1920 pe 

peretele Bisericii Domneşti din Curtea de Argeş adevereşte 

că: „În anul 6860 (1352), la Câmpulung, a murit marele 

Basarab voievod”.296 El a rămas mare în istoria poporul ro-

mân, iar urmaşii săi s-au numit cu toţii Basarabi.297 

 

RELAŢIILE DINTRE  

CAROL ROBERT DE ANJOU ŞI BASARAB I 
 

Una dintre problemele care preocupă istoriografia ro-

mână se referă la relaţiile dintre voievodul Basarab I şi re-

gele Carol Robert de Anjou. Deşi unii istorici consideră că 

raporturile dintre cei doi suverani au evoluat uniform, totuşi 

                                                 
294 Basarab I (1315–1352). Istorie furata. Sursa: istoriefurata.Istorieve-

che.ro 
295 Canonul 31 de la Sinodul din Laodiceea, cf. Ieromonah Nicodim Sa-

chelarie, Pravila bisericească. Ediţia a III-a, Editată de Parohia Valea 

Plopului, jud. Prahova, 1999, p. 89.   
296 Constantin C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 217. 
297 Ibidem. 
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documentele adeveresc faptul că n-au cunoscut o evoluţie 

ascendentă, ci una schimbătoare. Cele mai multe afirmaţii în 

legătură cu relaţiile dintre cei doi suverani s-au bazat pe su-

poziţii, mai mult sau mai puţin logice.298 Analiza documen-

telor scrise,299  împreună cu analiza a noi hrisoave, permit 

corectarea afirmaţiilor nefondate, uneori fanteziste sau chiar 

tendenţioase.300 

Încă din anul 1247, Severinul era considerat posesi-

une a Regatului maghiar.301„Legăturile dintre Banatul Seve-

rinului şi formaţiunile politice româneşti capătă un conţinut 

nou după 1270, când atacurile bulgaro-tătare au slăbit în 

intensitate şi tendinţa formaţiunilor din dreapta Oltului, de-

pendente de Banatul de Severin, de a înlătura suzeranitatea 

maghiară se accentuează”.302  

Ultimul ban al Severinului, a fost menţionat Theodor 

de Wojteh, în anul 1288;303 de atunci, ţinutul nu a mai fost 

stăpânit efectiv  de regalitatea maghiară, ci de Ţara Româ-

nească. 304  Având în vedere această situaţie, rezultată din 

                                                 
298 L. Makkai, Histoire de Transylvanie, Paris, 1946, p. 65. 
299 M. Holban, Contribuţii la studiul raporturilor…, p. 315-344; Idem, 

Despre raporturile lui Basarab…, p. 4-43; R. Şt. Vergatti, Documente 

maghiare despre lupta dintre domnul român Basarab I Întemeietorul şi 

regele Ungariei Charles Robert d'Anjou (9–12 noiembrie 1330), în „O-

magiu istoricului Florin Constantiniu”, Focşani, 2003, p. 22-40. 
300 Radu Ştefan Vergatti, Eşecul campaniei regelui Ungariei Carol Ro-

bert de Anjou împotriva domnului Ţării Româneşti Basarab I (septem-

brie–noiembrie 1330), în „Posada – 685. Războiul din 1330 dintre Carol 

Robert de Anjou  şi Basarab Vodă”. Editura Universitaria, Craiova, 2015, 

p. 116-117. 
301 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, 1330 Posada, p. 138, nota 26.  
302 Şt. Ştefănescu, op.cit., p. 29. 
303 M. Holban, Problema stăpânirii efective a Severinului…, p. 322. 
304 Al. Bărcăcilă, Cetatea Severinului (început de cercetări arheologice), 

în „Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice”. An XXX, Fasc. 94, 

Octombre-Decembre 1937, p. 149-166; R. Şt. Vergatti. Cetatea Severi-

nului. Comunicare prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice orga- 
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actele maghiare, de faptul că cetatea Guren se pare a fi fost 

cucerită în urma mai multor campanii succesive terminate în 

1329, deducem că încă dintr-o perioadă anterioară anului 

1322 Basarab I nu a mai recunoscut suzeranitatea coroanei 

maghiare. Atitudinea lui, de contestare a contractului vasalic, 

este întrutotul îndreptăţită, datorită acţiunilor ofensive ma-

ghiare împotriva cetăţii Mehadia şi a Banatului de Severin, 

aliate în sfera de dominaţie a Ţării Româneşti. 305 

În orice caz, posesiunile pe care ungurii le aveau pe 

versantul sudic al Carpaţilor au fost luate de voievozii mun-

teni cu sabia. Dacă admitem că la Câmpulung au stăpânit la 

început ungurii – aşa se interpretează de unii istorici prezenţa 

aici a comitelui Laurenţiu – atunci e foarte probabil ca oraşul 

să fi fost ocupat după moartea acestui demnitar, prin urmare 

după 1300.306  

Basarab I şi-a început domnia în anul 1310, când 

Carol Robert de Anjou era încoronat la Alba Regală, ca rege 

al Ungariei. 307 Voievodul român a urcat pe tron fără învoirea 

regelui maghiar, cum era legal, potrivit legăturilor de vasa-

litate existente între cele două ţări.308  

Relaţiile dintre Basarab I şi regele Carol nu au fost 

dintre cele mai bune. Faptul este confirmat de ajutorul pe 

care voievodul l-a dat românilor din Transilvania, a căror 

fiinţă naţională şi credinţă ortodoxă erau grav ameninţate de 

hotărârea Sinodului catolic de la Pojon, din anul 1309, întru-

nit sub conducerea cardinalului Gentile, prin care erau lipsiţi 

                                                                                                    
nizată de Episcopia Severinului şi Strehaiei, Drobeta-Turnu Severin, 2 

iunie 2015. 
305 Radu Ştefan Vergatti, Eşecul campaniei…, p. 122.  
306 Horia, Întemeierea Ţării Româneşti. Împrejurări favorabile, vezi:ttps: 

//istoriiregasite.wordpress.com/2011/12/02/  
307 Viorel Gh. Speteanu, Bătălia de la Posada, în „independentaroma-

na.ro”. 
308 Patriciu Drăgălina, op. cit., p. 36. 
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„de toate privilegiile, indulgenţele feudale, graţiile şi bene-

ficiile” toţi care „nu dau respectul cuvenit lui Hristos însuşi 

şi Scaunului apostolic”.309  

După anul 1310, au apărut împrejurări favorabile 

pentru ocuparea cetăţii Severinului, întrucât Ungaria era mă-

cinată de luptele pentru restaurarea autorităţii centrale. Astfel, 

hotarele regatului au rămas în apropierea cetăţii Severin, care 

constituise baza politică a demnităţii omonime, dar care, a-

parţinea, de această dată domnitorului muntean.310 De ase-

menea, Basarab I sprijină pe voievodul Ladislau Kán al 

Transilvaniei, când regele Carol Robert iniţiază ofensiva  îm-

potriva adversarilor politici din timpul luptelor pentru suc-

cesiune la tron şi în perioada imediat următoare.311  

Pacea încheiată între Carol Robert şi voievodul 

Transilvaniei Ladislau, în 1310, nu asigura liniştea regatului. 

În anul 1315,  voievodul este destituit, fapt ce va dezlănţui o 

mare revoltă între anii 1315–1318. În acţiune va fi implicat 

şi voievodul Basarab I, cum adeveresc bulele papale (1319), 

care specifică faptul că „rebelii” erau ajutaţi de către 

schismaticii din Transilvania şi din celelalte ţinuturi în-

vecinate. Astfel, se confirmă relaţiile amicale dintre Ladislau 

Borş, voievodul Transilvaniei şi Basarab I. În astfel de con-

diţii, voievodul transalpin, sprijinit de „doi voievozi români 

din Transilvania – fiii lui Ladislau Borş, Ioan fiul lui The-

odor Voyteh şi Moise fiul lui Moise – ocupă şi el anumite 

teritorii din Ardeal. 312  

                                                 
309 Ştefan Pascu, Contribuţiuni documentare la istoria românilor din sec. 

XIII–XIV, în „Anuarul Institutului de istorie naţională”, X, 1945, p. 161. 
310 Iusztin Zoltan, Stăpânitorii Cetăţii Severin în secolul al XIV-lea, în 

„Analele Banatului, S. N., Arheologie – Istorie”, XXIV, 2016, p. 382. 
311 Acad. Nicolae Edroiu, Lupta de la Posada (9–12 noiembrie 1330) şi 

implicaţiile ei în Istoria românilor, în „Posada – 685. Războiul din 1330 

dintre Carol Robert de Anjou  şi Basarab Vodă”. Editura Universitaria, 

Craiova, 2015, p. 175-176. 
312 D. R. H., D, I, Doc. 15, (26 iulie 1324), p. 36-37. 
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În primii ani, regele Carol Robert a fost nevoit să 

consolideze situaţia internă a Regatului, astfel, contextul po-

litic extern va fi favorabil lui Basarab I, care era în siguranţă 

dinspre Dunăre. Singura putere ce se putea opune planurilor 

sale rămânea Ungaria. Basarab I intuind această situaţie va 

accepta suzeranitatea Coroanei ungare într-un interval destul 

de mare (1310–1324). Această suzeranitate era însă formală, 

deoarece se reducea numai la plata unui tribut anual.313 

Pentru a înţelege mai bine împrejurările în care au în-

ceput relaţiile lui Basarab I cu Regatul maghiar, este necesa-

ră o referire la evenimentele din Transilvania. După cum se 

ştie, Carol Robert nu a reuşit să obţină coroana Ungariei, nu-

mai după ce l-a supus pe voievodul Ladislau Borş al Tran-

silvaniei. Destituit din demnitatea de voievod în 1315, acesta 

a intrat în strânse legături cu fostul palatin Iacob Kopasz, din 

familia Borş, destituit şi el, precum şi cu renumitele familii 

Köszegi şi Gutkeled, apoi cu Matei Csak şi cu Moiş din 

Transilvania. Se pare că şi Basarab urma să ajute această ma-

re conjuraţie împotriva regelui Ungariei.314  

Angajarea lui Basarab I în marele război împotriva 

regelui Carol Robert, purtat în perioada 1316–1324 de o vas-

tă coaliţie alcătuită din sârbi, bulgari, ruteni, tătari şi nobili 

transilvăneni rămaşi fideli fiilor fostului voievod al Transil-

vaniei, Ladislau Kán (1294–1315), este atestată doar pentru 

etapa finală a conflictului, materializată prin atacuri lansate 

de Basarab împotriva Mehadiei, în perioada 1322–1324, în 

cooperare cu aliaţii săi sârbi şi bulgari. În 1323, Basarab I a 

participat, în calitate de aliat al ţarului bulgar Mihail Şişman, 

la războiul purtat de acesta împotriva Imperiului Bizantin.315 

                                                 
313 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 103. 
314 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 72.  
315 Tudor Sălăgean, Anul 1330 – Măcelul de la Posada, în  www.histori-

a.ro/exclusiv web/general (25.08.2010). 
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În anul 1319, schismaticii din Regatul maghiar şi din 

părţile învecinate ameninţau liniştea regatului, motiv pentru 

care papa Ioan al XII-lea cere arhiepiscopului de Strigoniu 

„extirparea acestor schismatici şi eretici”. Abia după campa-

nia din 1319 împotriva lui Ştefan al III-lea Uroş, numit 

„schismatic”, şi după asedierea Devei de către Nicolae şi Di-

onisie Széchy, Coroana angevină reuşeşte să-şi impună stă-

pânirea asupra cetăţii Mehadia, numind un castelan, care tre-

buia să controleze şi partea de est a Banatului de Severin.316 

Imediat după acest eveniment, raporturile dintre Angevini şi 

Basarabi s-au răcit. Totuşi, se pare că regele Carol nu a voit 

să ajungă la ruperea relaţiilor cu Basarab I sau chiar la război, 

datorită frământărilor prin care trecea Regatul maghiar.317  

Conflictul deschis între Carol Robert şi Basarab I a 

început după anul 1322.318 Deşi vasal al regelui Ungariei, 

Basarab I a dat numeroase dovezi de rebeliune faţă de su-

veranul său. Se ştie că, la urcarea pe tron a ţarului Mihail al 

III-lea Şişman, Basarab I i-a oferit un ajutor masiv,319 iar în 

anul 1323, l-a sprijinit militar în lupta împotriva Imperiul Bi-

zantin, o acţiune ce încălca vasalitatea sa faţă de rege. 320  

Totuşi, prin anii 1323 şi 1324, are loc un război al ro-

mânilor cu ajutor unguresc împotriva tătarilor, pe care Ba-

sarab I i-a alungat.321 Cert este că, în vara anului 1324, re-

laţiile lui Basarab I cu regele Carol erau bune, între cei doi 

suverani având loc schimburi de solii. Astfel, la 26 iulie 

1324, regele răsplătea pe magistrul Martin din Sălaj, pentru  

                                                 
316 Radu Ştefan Vergatti, art. cit., p. 117-118.  
317 Hugo Weczerka, Das mittelalterliche undfruhmeuzeitliche Deutschum 

im Furstentum Moldau von seinem Anfagen bis zu seinem Untergang 

(15-18 Jarhrhundert), Münich, 1960, passim. 
318 Radu Ştefan Vergatti, art. cit., p. 122.  
319 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florian Tucă, op. cit., p. 66. 
320 Octavian Paul, Bătălia de la Posada: 9–12 noiembrie 1330, https://oc-

tavianpaul.wordpress.com. 
321 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 295-296. 
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„purtarea soliilor noastre, în mai multe rânduri, la Basarab, 

voievodul nostru al Ţării Româneşti, unde şi-a îndeplinit 

slujba soliei sale în chip credincios şi vrednic de laudă”.322 

Cu această ocazie, Basarab I nu a făcut însă niciun fel de 

concesie teritorială vecinului său dinspre nord, el continuând 

să rămână, şi după această dată, stăpânitorul cetăţii Severinu-

lui. De asemenea, voievodul român nu şi-a asumat niciun fel 

de altă obligaţie faţă de regele Ungariei, cu excepţia achitării 

unor obligaţii financiare cărora nu le putem preciza amploa-

rea. În aceste condiţii, neîncrederea existentă între Ungaria şi 

Ţara Românească în anii de după 1324, determinată de insa-

tisfacţia lui Carol Robert faţă de condiţiile în care fusese în-

cheiată această pace, s-a transformat, pe măsura trecerii 

timpului, într-o tensiune din ce în ce mai evidentă.323 

Câştigul cel mai important, obţinut de Basarab I, prin 

înţelegerea încheiată cu regele Carol a fost recunoaşterea  si-

tuaţiei create în sudul Carpaţilor, prin reunirea cnezatelor şi 

voievodatelor româneşti într-o singură ţară; mai mult, cetatea 

Severinului a fost lăsată domnului român. Acceptarea de că-

tre Carol Robert a constituirii unui stat românesc la sud de 

Carpaţi a fost determinată de înţelegerea primejdiilor legate 

de o înfruntare de forţe cu Ţara Românească, ţară care se im-

pusese ca o realitate demnă de luat în considerare în relaţiile 

internaţionale.324  

 După acceptarea suzeranităţii ungare, relaţiile între 

cele două părţi au fost prietenoase. În Diploma din iulie 1324, 

regele precizează că: „Basarab voievodul nostru, adică vasa-

lul nostru, şi-a îndeplinit slujba în chip credincios şi vrednic 

de laudă”. 325 Trebuie avut în vedre că numirea lui Dionisie 

                                                 
322 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 76-77. 
323 Tudor Sălăgean, art. cit., în  www.historia. ro/exclusiv web/general 

(25.08.2010). 
324 Dr. Şerban Papacostea, art. cit., p. 5. 
325 Viorel Gh. Speteanu, art. cit., în „independentaro-mana.ro”. 
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ca mai mare peste cetatea Mehadia s-a făcut în 1322, iar 

închinarea lui Basarab I ca vasal al regelui în 1324, când el 

stăpânea partea oltenească a banatului de Severin, iar regele 

maghiar, cetatea de hotar a Mehadiei.326  

Urmare negocierilor purtate de Basarab I cu repre-

zentantul diplomatic al lui Carol Robert, între Ungaria şi Ţa-

ra Românească a fost reinstaurată pacea. Din punct de vedere 

formal, Basarab devenea, din acest moment, un vasal al rege-

lui Ungariei. Basarab I nu a făcut însă niciun fel de concesie 

teritorială vecinului său dinspre nord, rămânând în continu-

are stăpânitorul cetăţii Severinului. În aceste condiţii, neîn-

crederea existentă între Ungaria şi Ţara Românească în anii 

de după 1324, determinată de insatisfacţia lui Carol Robert 

faţă de condiţiile în care fusese încheiată pacea, s-a trans-

format cu trecerea timpului, într-o tensiune din ce în ce mai 

evidentă.327 

Unii istorici, precum Ilie Minea, au susţinut că în a-

nul 1324 regele maghiar avea nevoie de colaborarea voievo-

dului român, atât din cauza evenimentelor din Transilvania, 

cât şi a pericolului tătar, acestea fiind motivele care au deter-

minat apropierea lui Carol Robert de voievodul Basarab I. O-

pinie asemănătoare a fost susţinută şi de P. P. Panaitescu, 

scriind că,  în anul 1324, „Basarab, ajutat de regele maghiar, 

se lupta cu tătarii”; la această luptă s-ar referi şi o scrisoare 

papală din anul 1327, în care Basarab este lăudat pentru „ni-

micirea neamurilor păgâne”, înţelegând prin aceasta, lupta 

împotriva tătarilor.328 

În  schimb, A. D. Xenopol  scrie  că  Basarab I, ajutat  

                                                 
326 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 76. 
327 Nicolae Uszkai, 9 noiembrie 1330! Posada! Basarab I înfrânge arma-

ta lui Carol Robert de Anjou, rege al Ungariei. Victoria domnitorului 

muntean a însemnat consfinţirea independenţei Ţării Româneşti. Sursa: 

https://romaniabreakingnews.ro/ (9 noiembrie 2015). 
328 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 78-79. 
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de Mihail III Asan (1323–1330) şi de ginerele său, nepotul 

lui Mihail, Ioan Alexandru Asan (1330–1370), va iniţia o 

campanie împotriva Coroanei maghiare, atacând, cucerind şi 

ocupând Banatul Severinului. În sprijinul afirmaţiei lui A. D. 

Xenopol, vine faptul că între anii 1324 şi 1341, în lista bani-

lor de Severin nu este menţionat nici un ban maghiar.329 

Relatările contemporane consemnează faptul că acţi-

unea bulgară de recuperare a unor teritorii în Macedonia a 

beneficiat de sprijin muntean şi mongol. În mod evident, in-

tervalul 1324–1327 marchează îndepărtarea Ţării Româneşti 

de Ungaria; răcirea relaţiilor româno-maghiare sunt oarecum 

reliefate şi de documente acolo unde dispare titulatura întâl-

nită în cazul lui Basarab de „voievodul nostru”. 330 

Demersurile făcute de Carol Robert în 1324 nu au dat 

rezultate. Un document din 16 aprilie 1325,331emis de pre-

positul Ladislau al mănăstirii din Tytel, conţine afirmaţia că 

„Basarab transalpinul”, „necredincios al Sfintei Coroane”, 

era considerat a avea putere mai mare ca a regelui „care nu 

poate întru nimic să-i stea împotrivă şi să se măsoare cu pu-

terea lui Basarab”.332 Deci, în anul 1325, relaţiile lui Basarab 

I cu regele Carol  sunt deteriorate; voievodul este considerat 

„necredincios”.333  

Doi ani mai târziu, în 1327, voievodul era din nou în 

graţiile regelui: nobilul bărbat Basarab voievodul transalpin, 

cum se vede din Scrisoarea papei Ioan al XXII-lea de laudă 

pentru stârpirea duşmanilor Crucii. 334  Dar, în jurul anului 

1327, Basarab I ocupă estul Banatului de Severin, cu cetatea 

                                                 
329 Basarab I (1315–1352) – Istorie furata, în istoriefurata.istorieveche.ro. 
330  Ioana şi Annais, Lupta Pentru Obţinerea Independenţei Politice, 

https://www.scribd.com/document/326466y696/6 (Oct 05, 2016). 
331 D. R. H., Vol. I, p. 37-38. 
332 Radu Ştefan Vergatti, art. cit., p. 120.  
333 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 79-80. 
334 Viorel Gh. Speteanu, art. cit., în „independentaromana.ro”. 
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Mehadia.335 Mai mult, din 1327, refuză să plătească regelui 

tributul de vasal.336 Astfel, relaţiile dintre cei doi suverani, 

după anul 1327, încep să se deterioreze.337 De altfel, Carol 

Robert nu va evita să recunoască în persoana lui Basarab un 

duşman al său. În Diploma regală din 27 martie 1329, regele  

arată că l-a numit pe magistrul Dionisie „mai mare peste ce-

tatea noastră Mehadia, aflată la margine, pentru a sta împo-

triva bulgarilor, a lui Basarab, voievodul Ţării Româneşti, a 

regelui schismatic al Serbiei şi a tătarilor ce năvăleau neîn-

cetat cu duşmănie, atacând hotarele regatului nostru, precum 

şi unitatea credinţei celei adevărate”. Deci, Carol Robert re-

cunoaşte în Basarab I un duşman al său. 338 

La 28 iulie 1330, voievodul muntean era alături de 

ţarul Mihail Şişman în lupta de la Velbužd, împotriva regelui 

sârb Ştefan Dečanski, un aliat al lui Carol Robert de Anjou. 

Probabil, acesta a fost motivul pentru care regele maghiar 

decide să dea o lecţie rebelului valah şi să îl îndepărteze de la 

domnie.339 Oştenii lui Mihail şi aliaţii săi au fost însă înfrânţi 

în bătălia de la Velbužd, din 28 iulie 1330.340 În acest an, re-

laţiile dintre Basarab I şi regele Carol s-au deteriorat brusc, 

iar toamna, regele maghiar a pornit o mare campanie împo-

triva lui Basarab.341 

Cronica pictată specifică limpede că, Basarab I ocu-

pase Banatul de Severin, motiv al conflictului din anul 1330, 

dar în speranţa obţinerii păcii şi a retragerii armatei maghiare, 

                                                 
335 Bătălia dintre Basarab I şi Carol Robert de Anjou. Sursa: ghid.utilein 

romania.ro 
336 Laurenţiu Ştefănescu, art. cit..  Sursa: timisoaraexpress.ro 
337 Pr. Nicolae Moga, art. cit., p. 5.   
338 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 74.  
339 Una dintre cele mai mari bătălii din istoria românilor. Regele Unga-

riei a scăpat cu viaţă ca prin minune din ea. Sursa: http://www. Desco-

pera.ro/istorie/ 
340 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florian Tucă, op. cit., p. 66-67.  
341 Idem, p. 82. 
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promite plata unui tribut!342 De altfel, însuşi regele Carol re-

cunoaşte că a întreprins expediţia pentru „a recupera oarecari 

confinii ale regatului pe care Basarab cu fiii săi le deţinea în-

tru scăderea şi prejudiciul coroanei.”343   

Documentele dovedesc că intenţia regelui nu era nu-

mai să reconstituie vechiul patrimoniu al Coroanei, ci să o-

cupe întreaga ţară transalpină, pe care voievodul ar fi stăpâ-

nit-o ilegitim, şi la instalarea unui vasal credincios al Unga-

riei, precum şi reocuparea părţii de est a Banatului de Seve-

rin.344  Faptul va fi consemnat în Cronica pictată şi recu-

noscut în formulări aproape exacte, atât de Carol Robert, cât  

şi de urmaşul său la tron, Ludovic de Anjou. Reamintim ce 

se spune în cronică: „În anul... 1330, după ce regele strânsese 

oştire numeroasă... s-a dus în luna septembrie prin Severin, 

în ţara lui Basarab... pentru ca regele să alunge din ţara a-

ceasta pe însuşi Basarab sau desigur, ţara lui să o dea în stă-

pânirea unuia din însoţitorii săi...”. Să apelăm în continuare 

şi la aprecierile celor doi monarhi. Într-o diplomă din 26 no-

iembrie 1332, învinsul lui Basarab consemna, printre altele: 

„Pornind oastea noastră strânsă din poruncă regească, am a-

juns în nişte ţinuturi de margine ale regatului nostru ce erau 

ţinute pe nedrept în Ţara Românească (în terra transalpina) 

de către Basarab, schismaticul, fiul lui Tihomir (Thocomer), 

spre marea nesocotinţă a noastră şi a sfintei coroane; acest 

Basarab, necredinciosul nostru român, mânat de gândul său, 

fără să se teamă a ţine seama că cei ce încearcă a se împotrivi 

stăpânului lor firesc se vădesc a se împotrivi făţiş rânduie-

lilor lui Dumnezeu, nu s-a înfricoşat să ducă la îndeplinire 

nelegiuirile urzite în taina cugetului său şi s-a împotrivit ma-

                                                 
342 Basarab I (1315–1352) – Istorie furata, în istoriefurata.istorieveche.ro 
343 E. de Hurmuzaki, Documente referitoare la istoria românilor, I, p. 

625, 627 şi 633. 
344 Bătălia dintre Basarab I şi Carol Robert de Anjou. Sursa: ghid.utilein 

romania.ro 
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jestăţii noastre ca un răzvrătit şi trădător, cu o cutezătoare în-

drăzneală”. La rândul său, urmaşul lui Carol Robert, Ludovic 

de Anjou, avea să recunoască şi el adevăratele cauze ale ex-

pediţiei predecesorului său în Ţara Românească. Într-o di-

plomă datată la 24 aprilie 1351, el spunea că regele ,,a mers 

cu mulţimea puternică a oastei sale în Ţara Românească îm-

potriva lui Basarab, pentru a redobândi unele părţi ale sus-

zisului regat al Ungariei, cotropite de voievodul Basarab, ne-

credincios faţă de tatăl nostru”.345 

 

INVADAREA ŢĂRII ROMÂNEŞTI 

DE REGELE CAROL ROBERT DE ANJOU 
 

La organizarea şi grăbirea expediţiei regelui Carol 

Robert  de Anjou în Ţara Românească au contribuit unii mari 

demnitari şi magnaţi din Regatul maghiar, precum şi cei din 

Transilvania, care doreau să-şi mărească domeniile şi să spo-

rească privilegiile de pe urma unei asemenea acţiuni politico-

militare, dacă ea s-ar fi încheiat cu succes. Între aceştia, cei 

mai activi au fost  voievodul Thoma Szécsény al Tran-

silvaniei şi comitele Dionisie de Bihor. În vederea campaniei, 

regele Carol Robert a solicitat participarea clerului şi nobili-

mii din Regat, drept dovadă de fidelitate faţă de regalitate şi 

condiţie a confirmării şi, respectiv, acordării de noi pri-

vilegii.346 

Campania a fost efectuată în toamna anului 1330 nu 

întâmplător, şi în pofida regulilor războiului, de a declanşa 

un conflict şi întreprinde o expediţie militară într-un aseme-

nea anotimp. Dar în cursul verii acestui an avusese loc bătă-

lia de la Velbužd între ţarul bulgar Mihai Şişman, care fusese 

sprijinit de Bizanţ şi de Basarab al Ţării Româneşti, şi Ştefan 

                                                 
345 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 104-106. 
346 Acad. Nicolae Edroiu, art. cit., p. 176.  
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Uroş al III-lea al Serbiei. Sprijinul voievodului român urmă-

rea atunci stabilirea unui anumit echilibru în Balcani, dar sâr- 

bii reuşesc să obţină o mare victorie.347  

În aceste împrejurări, găsim pe patricienii oraşelor 

transilvănene în oastea regelui, în special cei din Cluj, după 

cum se precizează în câteva documente de confirmare din a-

nii următori bătăliei, „dându-şi sângele”, în timpul expediţiei, 

pentru regele care le acordase în august 1316 privilegiile şi 

statutul orăşenesc.348 

 Cauzele conflictului. Cauzele conflictului dintre Ţa-

ra Românească a lui Basarab I şi Regatul ungar, condus de 

regele Carol Robert de Anjou nu sunt încă bine clarificate. 

Izvorul fundamental asupra evenimentelor, Cronicon pictum, 

relatează că regele Carol Robert, „după sfatul voievodului ar-

delean Thoma Szécsény şi al lui Dionisie, fiul lui Nicolae” s-

a dus „în ţara voievodului vlahilor Basarab, ca să alunge din 

ţara aceasta pe Basarab, sau cel puţin să o dea unuia din sfă-

tuitorii săi”. Cei doi nobili au sfătuit în acest sens pe rege din 

dorinţa lor de acaparare a posesiunilor lui Basarab: Dionisie 

voia Banatul de Severin, iar Thoma, ţara lui Basarab.349  

Devenit, după 1324, „infidelis” al Regatului maghiar, 

Basarab I provoacă, prin participarea la Velbužd, nemulţu-

mirea generală a Curţii maghiare, predispusă organizării unei 

campanii regale de pedepsire şi restabilire a ordinii vasalice. 

Ţinta campaniei pare a fi fost Argeşul, desemnat de cance-

laria maghiară drept „bârlogul” lui Basarab. Extenuată, oas-

tea maghiară ajunge în faţa Argeşului şi acolo îşi organizează 

tabăra. Venind  la Argeş dinspre vest, maghiarii nu îşi puteau  

                                                 
347 N. Iorga, Dezvoltarea politicii externe a poporului românesc, Bucu-

reşti, 1920, p. 14.  
348 D. I. R., C. Transilvania, veac XIV, vol. III (1331–1340), p. 390-391. 
349 Horia, Independenţa Ţării Româneşti. Războiul din 1330 şi strălucita 

biruinţă a lui Basarab. Sursa: https://istoriiregasite.wordpress. com/ 

2011/12/02/. 
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aşeza  tabăra  decât pe malul drept al râului, probabil unde se  

ridică astăzi cartierul Marina. 350 

Majoritatea autorilor consideră că prima cauză a con-

flictului a fost tendinţa regatului maghiar de a recupera teri-

toriile avute în stăpânire directă, în vasalitate temporară ori 

limitată sau pe acelea asupra cărora arpadienii emiseseră pre-

tenţii în trecut.351 Pretenţiile de suzeranitate ale Ungariei a-

supra teritoriilor româneşti din jurul acestei „mărci militare” 

vor constitui izvorul multor conflicte, culminând cu cele din 

vremea lui Basarab”.352 

Deci, în primul rând, „cauza invaziei o reprezintă dis-

puta în jurul Banatului de Severin şi refuzul lui Basarab I de 

a se supune regelui maghiar”.353 Astfel, la îndemnul celor 

doi demnitari, regele Carol Robert merge  personal, în luna 

septembrie, prin Severin în ţara voievodului Basarab I, „ţară 

care nu poate fi locuită de un popor neobişnuit cu ea, ca să a-

lunge din această ţară pe Bazarad, sau cel puţin să dea în po-

sesiune ţara aceluia unuia dintre curtenii săi, cu toate că voie-

vodul plătise întotdeauna cu credinţă darea cuvenită Maies-

tăţii sale Regelui”.354 

După cum rezultă din documentele regelui maghiar, 

principala cauză a conflictului din 1330 ar fi constat în ocu-

parea de către Basarab a unor teritorii asupra cărora emitea 

pretenţii şi Carol Robert, considerându-le parte din Regatul 

maghiar, ca „ţinuturi de margine” ale acestuia.355 Textele do-

cumentelor relative la aceste teritorii nu sunt prea clare; într-

unul se spune că Basarab I stăpânea pe nedrept „ţara noastră 

                                                 
350 Istoria Românilor. Genezele româneşti, vol. III, coord. Ştefan Pascu, 

Răzvan Theodorescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 579. 
351 Ion Dulamă-Peri, op. cit., p. 24.  
352 Posada o victorie sau un hotar… Vezi: „universdecopil.ro”. 
353 http://corneliuriegler.blogspot.ro/2011/01/subiecte-bac-2011-istorie-

tip- i-batalii.html.  
354 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 234. 
355 Maria Holban, Despre raporturile lui Basarab…, p, 25-27. 

http://corneliuriegler.blogspot.ro/2011/01/subiecte-bac-2011-istorie-tip
http://corneliuriegler.blogspot.ro/2011/01/subiecte-bac-2011-istorie-tip
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transalpină”, deci toată ţara; în altul, „nişte margini ale rega-

tului nostru ... din ţara transalpină”, iar într-unul mai târziu, 

„părţile transalpine ale regatului” maghiar sau „unele părţi” 

ale acestuia.356 Din primul caz, ar trebui să înţelegem că re-

gele maghiar contesta lui Basarab I dreptul de a domni, con-

siderându-l „necredincios”, cum va spune mai târziu în unele 

documente. De îndată ce considera că Basarab stăpânea ţara 

pe nedrept, regele urmărea în mod firesc să-l alunge de pe 

tron, în virtutea dreptului de suzeranitate asupra teritoriului 

fostei Cumanii Negre. Din celelalte citate, rezultă însă că re-

gele imputa lui Basarab I doar faptul că deţinea unele terito-

rii situate la marginile regatului maghiar, teritorii pe care do-

cumentele cunoscute nu le precizează.357 Teritoriile ocupate 

de Basarab fiind considerate de regele maghiar „nişte mar-

gini” ale Regatului său, îndeplinind şi rosturi strategice, el se 

simţea obligat să le cucerească în virtutea „dreptului” său de 

cotropire. De altfel, toate statele medievale puternice din ju-

rul ţării noastre – Regatul maghiar, Imperiul otoman, Polonia, 

Imperiul habsburgic şi Rusia ţaristă – au manifestat tendinţe 

de cucerire.358  

De asemenea, regele voia să-l pedepsească pe voie-

vod mai ales pentru nerespectarea înţelegerii din 1324, stipu-

lată într-un act regal. Carol recunoştea unitatea Ţării Româ-

neşti, sub conducerea lui Basarab I, cât şi teritoriile pe care le 

stăpânea, în schimbul acceptării de către voievodul român a 

suzeranităţii regelui maghiar şi a încadrării ţării în confe-

siunea catolică. Acordul a revoltat pe nobilii unguri, care 

erau împotriva regelui; ei considerau că, prin acordul res-

pectiv, se concentra prea multă putere în mâinile voievodului 

român! Este motivul pentru care aceste forţe l-au împins să 

                                                 
356 N. Iorga, O mărturie nouă asupra luptei lui Basarab vodă cu ungurii,  

în „Convorbiri Literare”, 1901, p. 285-286. 
357 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 1862. 
358 Idem, p. 1863. 
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suprime Ţara Românească,359  „cu toate că domnul plătise 

totdeauna cu credinţă darea cuvenită măriei sale regelui. În-

dată ce regele a cuprins Severinul şi castrul acestuia, le-a în-

credinţat lui Dionisie împreună cu demnitatea de ban”.360 

Făcând o analiză a evenimentelor, istoricul Gheorghe 

I. Brătianu (1898–1953) scria: „Este de ajuns să reciteşti 

Cronica pictată ca să înţelegi că, campania lui Carol Robert, 

întreprinsă cu forţe considerabile, nu urmărea numai Banatul 

de Severin, ci căuta să izgonească definitiv pe voievodul ro-

mân din posesiunile sale, pe care le dorea noul voievod al 

Transilvaniei, Thoma Szécsény”.361  

Mai mult, unirea Olteniei cu teritoriul din stânga Ol-

tului l-a deranjat mult pe monarh. Pesty Frigyes, istoric ma-

ghiar din secolul XIX, în cartea sa A Szörény Bánság afirma 

următoarele: „Carol Robert nu a putut suferi uniunea acestor 

două principate în mâna lui Ivancu, astfel de bărbat care a 

dat destule semne despre ambiţia sa. Şi aceasta a fost cauza 

pentru ce Carol Robert la 1330 a purtat război contra lui 

Ivancu”.362 Consolidarea şi centralizarea unui stat, sub au-

toritatea unui eminent conducător, nici mai târziu nu era pri-

vită cu simpatie de vecini. Oricum, în mod indirect, istoricul 

maghiar precizează că Basarab I era independent faţă de re-

gatul Ungariei.363 

Acestea ar fi cauzele, în primul rând politice şi teri-

toriale, care l-au determinat pe Carol Robert să atace ţara lui 

Basarab I, considerând desigur că o va supune cu uşurinţă. 

Fără îndoială că cei doi dregători ai regelui, Dionisie şi 

Thoma, şi-au avut rolul lor în pornirea campaniei din care 

                                                 
359 Constantin Mustaţă, art. cit.  (II), cuvantul-liber.ro. 
360 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 233-236.  
361 G. Brătianu, Les rois de Hongrie et les Principautés  Roumaines au 

XIV-e siècle, Bucureşti, 1947, p. 8-9.   
362 Ion Dulamă-Peri, op. cit., p. 25.  
363 Ibidem.   
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sperau să dobândească foloase personale. Faptul că regele a-

rată într-un document din 1335 că a cerut sfatul mai marilor 

Regatului dovedeşte că acesta nu a plecat într-o aventură ne-

chibzuită şi că a avut asentimentul clasei conducătoare a Re-

gatului maghiar.364  

La problemele teritoriale, istoricul Ioan Lupaş adăugă 

şi unul politic, adică sprijinul dat de Basarab I fiilor lui La-

dislau Kán sau Borşa, fostul voievod al Transilvaniei, revol-

taţi contra lui Carol Robert.365 

Deci, analizând numeroasele ipoteze referitoare la ca-

uzele conflictului dintre regele maghiar Carol Robert şi voie-

vodul român Basarab I, se impune următoarea concluzie: ini-

ţiatorul conflictului a fost monarhul angevin, sfătuit de sfet-

nicii săi cei mai credincioşi, iar scopul expediţiei era limpe-

de: monarhul şi apropiaţii săi urmăreau să intre în posesia u-

nor teritorii româneşti ce şi le revendicau iniţiatorii agre-

siunii, iar pe de altă parte să-l înlocuiască pe Basarab I din 

domnie. Faptul este consemnat de Cronica pictată şi recu-

noscut în formulări aproape exacte de Carol Robert şi de ur-

maşul său la tron, regele Ludovic de Anjou. Reamintim ce 

spune Cronica: „În anul 1330, după ce regele strânsese oştire 

numeroasă, s-a dus în luna septembrie prin Severin, în ţara 

lui Basarab, pentru ca regele să alunge din ţara aceasta pe în-

suşi Basarab sau desigur, ţara lui să o dea în stăpânirea unuia 

din însoţitorii săi”.366 De asemenea, trebuie să ne referim şi 

la aprecierile celor doi monarhi. Într-o diplomă, emisă la 26 

noiembrie 1332, Carol consemna, printre altele: „Pornind 

oastea noastră strânsă din poruncă regească, am ajuns în niş-

                                                 
364 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 1864. 
365 I. Lupaş, Un voievod al Transilvaniei în luptă cu regatul maghiar, în 

„Omagiu fraţilor Alexandru şl Ion I. Lapedatu”, Bucureşti, 1936, p. 397-

403; Vezi şi I. Moga, Problema Ţării Loviştei şi ducatul Amlaşului, în 

„Scrieri Istorice”, Cluj-Napoca, 1973, p. 37- 45. 
366 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 233. 
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te ţinuturi de margine ale regatului nostru ce erau ţinute pe 

nedrept în Ţara Românească de către Basarab, schismaticul, 

fiul lui Tihomir, spre marea nesocotinţă a noastră şi a sfintei 

coroane; acest Basarab, necredinciosul nostru român, mânat 

de gândul său, fără să se teamă a ţine seama că cei ce încear-

că a se împotrivi stăpânului lor firesc se vădesc a se împotri-

vi făţiş rânduielilor lui Dumnezeu, nu s-a înfricoşat să ducă 

la  îndeplinire nelegiuirile urzite în taina cugetului său şi s-a 

împotrivit majestăţii noastre ca un răzvrătit şi trădător, cu o 

cutezătoare îndrăzneală”. La rândul său, urmaşul lui Carol 

Robert, regele Ludovic de Anjou avea să recunoască şi el a-

devăratele cauze ale expediţiei predecesorului său în Ţara 

Românească. Într-o diplomă din 24 aprilie 1351, afirma că 

regele ,,a mers cu mulţimea puternică a oastei sale în Ţara 

Românească împotriva lui Basarab, pentru a redobândi unele 

părţi ale sus-zisului regat al Ungariei, cotropite de voievodul 

Basarab, necredincios faţă de tatăl nostru”.367 

Istoricii Constantin C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu 

scriau că, în anul 1324, regele Carol Robert al Ungariei, re-

cunoscând situaţia creată, a fost în raporturi bune cu domnul 

muntean, care se menţineau şi în 1327; însă curând după 

aceea, în 1330, se ajunge la un conflict armat, a cărui urmare 

va fi independenţa Ţării Româneşti.368 Carol voia să-l pedep-

sească pe Basarab I mai ales pentru nerespectarea înţelegerii 

din 1324, prevăzută într-un act regal.369 Dar este vorba de al-

tă cauză a conflictului decât aceea despre care vorbesc docu-

mentele inspirate direct de rege sau de anturajul său: În timp 

ce în documente, Basarab I apare ca fiind cotropitorul ţării 

transalpine, în Cronică lucrurile se inversează cu totul, a-

                                                 
367 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 104-106. 
368 Constantin C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele 

mai vechi timpuri şi până astăzi, Editura Albatros, Bucureşti, 1971, p. 

214. 
369 Constantin Mustaţă, art. cit., cuvantul-liber.ro. 
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rătându-se că regele era de fapt cotropitorul ţării lui Basarab, 

vasalul său.370 

În consecinţă, analizând numeroasele ipoteze referi-

toare la cauzele conflictului dintre regele maghiar Carol Ro-

bert şi voievodul român Basarab I, se impune o concluzie 

care să evidenţieze adevărul: iniţiatorul conflictului a fost 

monarhul angevin, sfătuit de sfetnicii săi cei mai credincioşi. 

Scopul expediţiei iniţiate de Carol Robert era clar şi precis: 

monarhul maghiar şi apropiaţii săi urmăreau pe de o parte să 

intre în posesia unor teritorii româneşti ce şi le revendicau 

iniţiatorii agresiunii, iar pe de altă parte să-l înlocuiască pe 

Basarab I din domnie. Faptul avea să fie consemnat în Cro-

nica pictată de la Viena .371 

Instigatorii conflictului. Instigatorii regelui Carol 

Robert de Anjou pentru campania din 1330 au fost doi dem-

nitari ai regatului maghiar: Thoma Szécsény şi Dionisie 

Széchy, care urmăreau interese personale.   

Thoma Szécsény era fiul lui Fărcaş. În calitate de vo-

ievod al Transilvaniei, în primăvara anului 1324 primeşte de 

la regele Carol Robert cetatea Salgo, cu următoarele cinci 

sate româneşti: Sălişte, Galeş, Vale, Cacova şi Sibiel, foste 

posesiuni ale lui Ioan de Tălmaci, sate pe care le ocupase Ba-

sarab. Istoricul Ioan Moga (1902–1950) a subliniat impor-

tanţa acestor sate româneşti cu munţii lor care constituiau 

„vadul de scurgere al atacurilor de peste munţi şi terenul de 

luptă între două stăpâniri, cea românească şi cea ungară”. 

După opinia sa, „importanţa strategică a acestor sate – din 

cauza celor două trecători – reiese din faptul că atât regii 

maghiari, cât şi voievozii transilvani evitau să atace pe dom-

nul Ţării Româneşti pe cea mai scurtă cale spre scaunul de 

reşedinţă de la Argeş, prin Defileul Oltului şi preferau dru-

mul mai sigur al Severinului şi al Câmpulungului. Un atac 

                                                 
370 Maria Holban, Contribuţii la studiul raporturilor…, p. 321-325. 
371 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 104-106. 
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prin valea Oltului putea fi uşor întors de domnul român, că-

zând în spatele duşmanului prin cele două trecători ce străbă-

teau munţii satelor româneşti arătate limpede în harta lui 

Schwanz”.372 Cu ajutorul lor, împresură apoi pe răsculaţi în 

cetatea Devei şi îi zdrobi. În preajma luptei de la Posada, vo-

ievodul Thoma Szécsény era principalul instigator al expe-

diţiei lui Carol Robert contra lui Basarab,373 fiind stăpânit de 

scopuri de mărire şi de îmbogăţire pe seama voievodului ro-

mân. Alt motiv de nemulţumire al voievodului Thoma – care 

privea în mare măsură şi pe Carol Robert – era sprijinul pe 

care îl dăduse Basarab fiilor fostului voievod Ladislau Kán, 

răsculaţi contra regelui şi învinşi la Deva de oastea lui Tho-

ma. După opinia lui Ioan Lupaş, „nu este exclus ca voie-

vodul Thoma să fi stăruit pentru această întreprindere mi-

litară mânat tocmai de dorinţa de a se răfui definitiv cu rebe-

lii fii ai fostului voievod Ladislau, sprijiniţi şi ocrotiţi la 

curtea voievodului din sudul Carpaţilor”. După opinia lui I. 

Moga, însuşi bătrânul voievod Ladislau Borş se afla refugiat 

la curtea lui Basarab. Temându-se că tânărul Ladislau Borş 

ar putea ajunge voievod al Transilvaniei cu sprijinul lui Ba-

sarab, voievodul Thoma urmărea îndepărtarea acestei primej-

dii; în plus, Thoma spera că regele maghiar îi va facilita lui 

stăpânirea Ţării Româneşti după sperata izgonire din domnie 

a lui Basarab. Pentru a dovedi sprijinul acordat de Basarab 

fiilor fostului voievod Ladislau Borş, I. Moga citează un do-

cument din 10 aprilie 1329, în care Carol Robert declară că a 

confiscat nişte sate fiilor lui Ladislau,374 „din pricina nefastei 

                                                 
372 I. Moga, „Marginea”, ducatul Amlaşului şi scaunul Săliştei, Bucureşti, 

1942, p. 37. 
373 Ioan Moga, Problema Ţării Loviştei şi Ducatul Amlaşului. Tip. Cartea 

Românească, Cluj, 1936, p. 41.  
374 Ioan Moga consideră că, documentul din 1329 nu se poate referi la ba-

natul Severinului – care se afla în stăpânirea lui Basarab – ci la „regiunea 

românească a castelului Salgo – ducatul Amlaşului de mai tîrziu – şi la ţi-

nutul plin de cnezi români al cetăţii Mehadia. Din aceste două puncte 
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necredinţe cunoscute la care fusese convertit acel Ladislau 

voievod, care trăieşte şi acum, iar fiii săi, urmându-l în stri-

căciunea necredinţei, totdeauna s-au învrăjmăşit contra 

majestăţii noastre; şi acum, întovărăşiţi cu alţi necredincioşi 

şi rivali ai regelui, uneltesc spre aceeaşi necredinţă a trădării 

şi, făcând incursiuni în posesiunile regale, nu se înfricoşează 

a provoca vaste incendii şi atâta distrugere şi depopulare 

încât abia se poate spune prin vorbe”. Între acei „rivali” ai 

regelui va fi fost şi Basarab, pe care Carol Robert îl şi nu-

meşte într-un document din 9 decembrie 1330 „cunoscutul 

rival rebel al nostru”.375 

Al doilea instigator era Dionisie Széchy, fiul lui Ni-

colae şi nepotul lui Ivanca sau Iancha, aparţinând neamului 

Széchy, comite de Bihor.376 Între anii 1322 şi 1324, fusese 

castelan de Mehadia şi dorea să întreprindă orice acţiune 

pentru a-şi extinde stăpânirea şi asupra Banatului de Severin. 

Potrivit afirmaţiei Mariei Holban, pentru fostul castelan de 

Mehadia „banatul Severinului constituia un fel de drept de 

care fusese deposedat prin înţelegerea din 1323–1324” dintre 

Basarab şi Carol Robert. Deci, Dionisie urmărea scopuri per-

sonale, de a-şi întinde stăpânirea asupra unui teritoriu aflat în 

graniţele statului condus de Basarab.377  

Dacă din punctul de vedere al regelui Carol, omagiul 

constituia realizarea idealului monarhic restaurator, coordo-

natele politicii lui Basarab I sunt mai puţin desluşite. În anii 

1320/1321–1322, forţele militare ale Ţării Româneşti puneau 

în pericol stăpânirea angevină a culoarului Timiş–Cerna 

unde rezista Dionisie Széchy, castelanul Jdioarei şi Mehadiei. 

Nimic nu dovedeşte că raportul de forţe se va fi deteriorat 

                                                                                                    
strategice trebuia îndepărtată puterea regală, pentru a înlesni acţiuni mai 

mari în Transilvania”.  
375 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 98-102. 
376 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 234. 
377 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 97-98. 
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atât de rapid încât marele voievod român să nu poată păstra 

posesiunile sale din zona Mehedinţilor şi a Severinului, decât 

prin acceptarea omagiului către rege. Menţiunea unei reuşite 

militare de asemenea anvergură a castelanului de Jdioara şi 

Mehadia cel mai în măsură să o obţină nu ar fi fost omisă din 

diploma de la 1329 pentru Dionisie Széchy, dimpotrivă, sen-

sul acţiunii acestuia este mai degrabă defensiv. De altminteri, 

în vara anului 1325, chiar în rândul nobililor regatului Un-

gariei se exprimaseră serioase îndoieli atât asupra capacităţii 

forţelor maghiare de a birui puterea militară a principatului 

Ţării Româneşti, cât şi a poziţiei lui Basarab I faţă de Coroa-

na angevină. Acceptarea legăturii vasalice de către vo-

ievodul Basarab I rămâne încă insuficient lămurită. Singurul 

indiciu pare să-l constituie totuşi demonstraţia militară a 

oştirii regale în vara anului 1324 de la Deva spre Sibiu, ce s-

ar fi putut eventual continua împotriva posesiunilor Ţării 

Româneşti.378 

La insistenţele celor doi, Thoma Szécsény şi Dionisie 

Széchy, intenţiile regelui de a-l readuce pe Basarab la ascul-

tare au fost luate în pripă, pornind expediţia militară într-un 

anotimp nepotrivit. Că modul de organizare a expediţiei şi 

insistenţele lui Thoma Szécsény au fost păguboase, inclusiv 

insuccesul din noiembrie 1330, din care regele abia a scăpat 

cu viaţă, rezultă din intenţia lui Carol Robert de a-l pedepsi 

pe Thoma pentru rezultatele dezastruoase, întrucât nu l-a in-

format obiectiv şi „nepregătind îndeajuns lucrurile”. Faptul 

este confirmat de două scrisori adresate de Papa de la Roma 

în anul 1331, una regelui Carol Robert şi alta episcopului 

Transilvaniei. Voievodul Thoma Szécsény a înţeles intenţia 

                                                 
378 Sergiu Iosipescu, Românii din Carpaţii Meridionali la Dunărea de 

Jos de la invazia mongolă (1241–1243) până la consolidarea domniei a 

toată Ţara Românească. Războiul victorios purtat la 1330 împotriva co-

tropirii ungare, în „Constituirea statelor feudale româneşti”. Redactor 

coordonator: Nicolae Stoicescu, Bucureşti, 1980, p. 71-72. 
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regelui de a-l pedepsi, cerând intervenţia papei, care solicită 

episcopului să intervină în apărarea voievodului Transilvani-

ei, iar regele să-l ierte pe vinovat.379 

Regele Carol Robert a ocupat Severinul, fără să piar-

dă nici un om.380 Constatând că nu i s-a opus nici o rezis-

tenţă, a considerat că expediţia va fi în continuare o simplă 

plimbare. Astfel, s-a gândit să ocupe toată ţara.381 

Solia de pace a lui Basarab I. Potrivit versiunii Cro-

nicii pictate, confruntat cu o primejdie capitală, voievodul 

Basarab I a căutat o rezolvare politică a conflictului, încer-

când să oprească avansarea trupelor regale pe teritoriul Ţării 

Româneşti. Astfel, era dispus să facă tot ce depindea de el, 

pentru evitarea războiului. În primul rând, trimite regelui Ca-

rol Robert o solie de pace „vrednică de toată cinstea”, cum o 

caracterizează Cronica pictată. 382  Una dintre miniaturile 

Cronicii înfăţişează pe conducătorul soliei în costum de cere-

monie, cu coif de cavaler de tip occidental în mâna stângă, în 

vreme ce înmâna regelui propunerile voievodului. 

Basarab I era hotărât ca, pe lângă tributul cerut, să o-

fere regelui o mare sumă de bani, considerată ca o despă-

gubire pentru cheltuielile întreprinse în vederea mobilizării 

armatei pentru campanie. În această privinţă, citim în Cro-

nica pictată următoarele informaţii: „Fiindcă voi, rege şi stă-

pân al meu, v-aţi ostenit cu strângerea oştirii, eu voi răsplăti 

osteneala voastră cu 7.000 mărci de argint, şi vă voi lăsa în 

pace Zeverinul, cu toate ce se ţin de el, pe care acum, cu 

puterea le ţineţi în mâinile voastre. Pe deasupra, tributul ce 

                                                 
379 Ştefan Pascu, Contribuţiuni documentare…, p. 168-169. 
380 Emil Petru Raţiu, Figuri din trecutul Timişoarei şi evenimente din is-

toria sa. Sursa: http://www.orizonturiculturale.ro (nr. 5, mai 2013, anul 

III). 
381 File din cronici. Crestomaţie. Editura Militară, Bucureşti, 1973, p. 18. 
382 Colonel Florian Tucă, Bătălia de la Posada şi importanţa ei pentru 

consolidarea independenţei Ţării Româneşti, în „File din istoria militară 

a poporului român”. Studii, volumul 2, Bucureşti, 1974, p. 13-14. 

http://www.orizonturiculturale.ro/
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datorez Coroanei voastre, îl voi plăti cu credinţă tot anul. Şi 

nu mai puţin, voi trimite la Curtea voastră pe unul din fiii 

mei, pentru ca să servească pe banii mei şi pe cheltuiala mea, 

numai să vă întoarceţi îndărăt cu pace şi să înconjuraţi pri-

mejdia persoanelor voastre, pentru că dacă veniţi şi mai mult 

înlăuntrul ţării, nu veţi putea nicidecum să înconjuraţi pri-

mejdia”.383 După calculele făcute de Octavian Iliescu, suma 

de 7.000 de mărci oferită lui Carol Robert drept despăgubiri 

de război ar reprezenta echivalentul a circa 1.160 kg. argint 

curat de titlul 1.000% sau 21.000 florini de aur. 384  Po-

sibilitatea pe care o avea Basarab de a oferi regelui o sumă a-

tât de mare denotă că domnul Ţării Româneşti dispunea de 

rezerve însemnate de numerar realizat îndeosebi din schim-

burile comerciale.385  

Propunerile foarte avantajoase sunt însă respinse de 

rege. 386 Acelaşi izvor relatează că: „Regele, auzind acestea, 

cu mintea trufaşă, a izbucnit faţă de soli cu următoarele vor-

be, zicându-le: „Să spuneţi aşa lui Bazarad, că el e păstorul 

oilor mele şi eu, din ascunzişurile sale, de barbă îl voi scoa-

te”.387 Auzind aceste cuvinte din gura regelui Carol, un sfet-

nic al său, pe nume Danciu, l-a sfătuit să ţină seama de pro-

punerile lui Basarab şi să nu se angajeze într-o acţiune care 

ar putea să-i fie foarte primejdioasa. Iată ce citim în Cronică: 

„Danciu, comite de Zolyom şi de Liptou, aşa a grăit regelui: 

„Stăpâne, acest Bazarad se adresează către voi cu mare sme-

renie..., pentru aceasta răspundeţi-i în scrisoarea voastră cu 

favoarea bunătăţii regale şi arătaţi-i deplină iubire şi milosti-

                                                 
383 File din cronici…  p. 18.   
384 Oct. Iliescu, Despre natura juridică şi importanţa despăgubirilor ofe-

rite de Basarab voievod regelui Carol Robert (1330), în ,,Studii şi mate-

riale de istorie medie”, V, 1962, p. 133-150.   
385 Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă, 650 de ani de la bătălia…, p. 1865. 
386 Constantin C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, op. cit. p. 214. 
387 File din Cronici…, p. 18. 
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vire”.388 Dar regele „a repetat vorba de sumeţie şi de amenin-

ţare pomenită mai sus şi părăsind sfaturile mai sănătoase, a 

pornit îndată mai departe ca apoi să dea lupta”.389 

După istoricul Ignacz Aurelius Fessler, negocierile de 

pace s-ar fi purtat pe râul Motru,390 care reprezenta limita 

estică a Banatului de Severin.391 Ideea este reluată şi de Emil 

Petru Raţiu, care scrie că: „La râul Motru au apărut emisarii 

lui Basarab”.392 De asemenea, P. I. Cruceană, încheind lista 

documentelor necesare acestei demonstraţii, menţionează pe 

Johann Heinrich Schwicker care afirma că solii celor două 

oşti rivale s-au întâlnit pe râul Motru”,393 Relatarea lui Sch-

wicker nu este însă un „document”, ci părerea unui istoric 

din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care chiar dacă se 

referă la râul Motru, deşi Cronica pictată arată că solia lui 

Basarab a venit la rege când acesta se afla la Severin,394 nu 

menţionează întâlnirea solilor celor două oşti rivale, ci sosi-

rea trimisului lui Basarab la rege cu propuneri de pace.395 

După refuzul regelui Carol de a evita „primejdia mor-

ţii” şi a se întoarce în Ungaria, Basarab I porunceşte lo-

cuitorilor să se retragă în munţi şi păduri cu turmele şi roa-

dele lor, a dat foc la nutreţurile rămase şi a otrăvit fântânile. 

În scurt timp oastea maghiară a început să sufere cumplit de 

foame.396 

                                                 
388 Ibidem.  
389 G. Popa-Lisseanu, op. cit. p. 234. 
390 Ignacz Aurelius Fessler, Geschichte von Ungarn, ed. Ernst Klein, vol. 

II, Leipzig, 1867, p. 49. 
391 Sergiu Iosipescu, art. cit., p. 80. 
392 Emil Petru Raţiu, art. cit.  Sursa: http://www.orizonturiculturale.ro (nr. 

5, mai 2013, anul III). 
393 Paul Ioan Cruceană, Puncte de vedere privind localizarea Posadei, în 

„Revista de Istorie”, XXXIII (1980), nr. 10, p. 1975.  
394 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 234. 
395 C. Rezachevici, art. cit., p. 82-83. 
396 Ioan Ispas, art. cit., în „Doctrină naţionalistă” (16.09.2015). 
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Drumul străbătut de armata invadatoare. Pentru a 

ajunge de la Turnu Severin la Curtea de Argeş, trebuia tra-

versată Oltenia subcarpatică, dar niciun document românesc, 

unguresc sau sârbesc nu consemnează nimic despre even-

tualele „oprelişti” întâmpinate de oastea maghiară, ci doar că 

ajunseseră în pace sub zidurile Curţii de Argeş!397   

Pentru deplasarea din zona Banatului de Severin până 

la Curtea de Argeş, au fost alese cele mai obişnuite drumuri, 

rutele comerciale importante, folosite de negustorii epocii. 

Cele mai des tranzitate erau aşa numitele „drumuri ale sării”, 

care legau ocnele de sare din Transilvania şi Valahia, uni-

ndu-le cu cele din Moldova şi cu porturile de la Dunăre până 

la mare. Un astfel de „drum al sării”, care unea Ocnele Mari 

din Vâlcea, cu Ocna Sibiului, la nord, şi portul Severinului, 

la sud, a fost ales ca rută de înaintare în teritoriul inamic. Co-

mandanţii statului major al regelui Carol Robert de Anjou, 

cu certitudine au ţinut cont de drumurile majore, cât şi de 

cursurile de apă, atunci când şi-au planificat desfăşurarea 

strategică a ostilităţilor, stabilindu-şi atât punctele forte pe 

care trebuiau să le urmărească la înaintarea în Valahia, cât şi 

punctele nevralgice avute în vedere la regruparea şi retra-

gerea către Ungaria, după încheierea ostilităţilor. Vadul de 

trecere peste Olt, probabil că a fost acelaşi şi la ducere, cât şi 

la întoarcere, neavând niciun rost amenajarea genistică de 

trecere a aceluiaşi râu prin două puncte diferite. Inclusiv vre-

mea înaintată spre toamnă, când a început campania, nu per-

mitea această risipă inutilă de timp şi forţă de lucru. 398  

După ocuparea Banatului de Severin, în luna sep-

tembrie 1330, oastea regală şi-a început marşul, pe drumul 

                                                 
397 Prof. George Voica & dr. Constantin Ioniţescu, Posada de pe Valea 

Oltului (1) în Revista „Art-emis”. Sursa: http://www.art-emis.ro/istorie 

(21 August 2016). 
398 Ovidiu Mihail Stângă, art. cit., (octombrie 22, 2015). 
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străvechi de sub munte, utilizat încă din perioada dacică.399 

Totuşi, au fost emise şi alte opinii referitoare la drumul par-

curs de regele Carol spre Curtea de Argeş, dar ele s-au do-

vedit a fi greşite. Astfel, colonelul Florian Tucă consideră că 

drumul urmat de oştile maghiare a fost: Orăştie – Haţeg – 

Poarta de Fier a Transilvaniei – Turnu Severin – nord Cra-

iova – sud Stăneşti – Curtea de Argeş.400 La fel, Radu Ştefan 

Vergatii susţine că este foarte probabil ca regele Carol Ro-

bert, în fruntea armatei sale, să fi urmat traseul „drumului ca-

lului”.401 Dinu C. Giurescu scria că acesta era un drum cu-

noscut contemporanilor, care mergea prin mijlocul Ţării Ro-

mâneşti, paralel cu Dunărea. S-ar putea presupune ca acest 

drum să fi trecut prin localităţi medievale atestate ulterior, 

aşa cum sunt Cerneţi, Strehaia, Craiova, Balş, Slatina, Piteş-

ti.402 De asemenea, Radu Ştefan Vergatii afirma că: „Încli-

năm către alegerea acestui drum şi nu a celui de sub munte, 

căci prin marginea sudică a zonei de podiş (deal) oastea ma-

ghiară putea mărşălui mai uşor, găsi hrană mai lesne şi ob-

serva rapid dacă se apropia vreun inamic”.403 

Totuşi, traseul străbătut de oastea regală a fost de la 

Severin, Motru, Târgu Jiu, Horezu, Râmnicu Vâlcea, apoi 

peste Olt, spre Curtea de Argeş.404 Precizăm că drumul de la 

Horezu la Râmnicu Vâlcea trecea prin faţa actualei Mănăstiri 

Bistriţa, fiind cunoscut ca „Drumul Mare sau al Mehedin-

ţilor”, care lega vestul de estul Olteniei.405    

                                                 
399 Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor…, vol. I, p. 321-324, 350-

357. 
400 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 110. 
401  Radu Ştefan Vergatti, art. cit.,  p. 124. 
402 Dinu C. Giurescu, Ţara Românească în secolele XIV–XV, Bucureşti, 

1973, p. 190. 
403 Radu Ştefan Vergatti, art. cit.,  p. 124. 
404 Constantin Mustaţă, art. cit. (II), cuvantul-liber.ro. 
405 A. Sacerdoţeanu, Constantin Brâncoveanu şi ctitoriile sale din Olte-

nia, în „Mitropolia Olteniei” XVI (1964), nr. 9-10, p. 713.     
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Între timp, în ţara pustiită de Basarab I şi de oştenii 

săi, apare foametea în tabăra regelui maghiar. „Şi în ţara ne-

cunoscută, între munţi şi dealuri cu păduri, regele neputând 

să găsească cele de trebuinţă pentru hrana sa şi alor săi, în 

scurtă vreme începură a pătimi de chinurile foamei însuşi re-

gele, ostaşii şi caii”, citim în Cronica pictata.406 Deci, textul 

arată clar că înaintarea oastei maghiare s-a făcut prin regiu-

nea deluroasă împădurită, pe sub munţi, prin partea nordică a 

Olteniei, care era – după cum au dovedit cercetările lui I. Do-

nat şi P. Panait407 – regiunea cu cea mai densă populaţie. 

Faptul că oastea maghiară suferea de foamete în această re-

giune foarte populată dovedeşte că locuitorii pustiiseră totul 

în calea invadatorilor, desigur la porunca voievodului.408 

 „Hărţuirea” armatei invadatoare. Unii istorici au 

opinat că armata invadatoare a fost permanent hărţuită de oş-

tenii voievodului Basarab I. Unii dintre ei sunt cadre mili-

tare. Astfel, colonelul Florian Tucă scria: „Armata de inva-

zie a continuat să înainteze în interiorul Ţării Româneşti… , 

oastea condusă de Basarab s-a retras în mod organizat din 

calea invadatorilor spre nord-est, adoptând o tactică suplă şi 

eficientă: l-a hărţuit continuu pe inamic şi a pârjolit totul în 

calea sa. Astfel, alimentele de prin casele locuitorilor au fost 

ascunse, furajele arse, fântânile astupate sau apa lor o-

trăvită”.409  

De asemenea, colonelul Viorel Ostropel, referindu-se 

la istoria militară de sute de ani, scria că: „Pentru poporul 

                                                 
406 Ibidem. 
407 I. Donat, The Romanians south of the Carpathtans and the migratory 

peoples in the thirteenth centuria, în „Relations between the autochto-

nous populalions and the migrator populalions”, Bucureşti, 1975, p. 277-

298; Panait I. Panait, Cercetarea arheologică a culturii materiale din Ţa-

ra Românească în secolul al XIV-lea, în „Studii şl cercetări de Istorie ve-

che”, 1971, nr. 2, p. 247-262. 
408 Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă, art. cit., p. 1866. 
409 Colonel Florian Tucă, art. cit., p. 14-15. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=I.+Donat.+The+Romanians+south+of+the+Carpathtans+and+the+migratory+peoples+in+the+thirteenth+centuria,+ta+Relations+between+the+autochlonous+populalions+and+the+migrator+populalions,+Bucure%C5%9Fti,+1975,&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqyt6ivNfgAhUNMewKHUk4A9sQkeECCCkoAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=I.+Donat.+The+Romanians+south+of+the+Carpathtans+and+the+migratory+peoples+in+the+thirteenth+centuria,+ta+Relations+between+the+autochlonous+populalions+and+the+migrator+populalions,+Bucure%C5%9Fti,+1975,&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqyt6ivNfgAhUNMewKHUk4A9sQkeECCCkoAA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=I.+Donat.+The+Romanians+south+of+the+Carpathtans+and+the+migratory+peoples+in+the+thirteenth+centuria,+ta+Relations+between+the+autochlonous+populalions+and+the+migrator+populalions,+Bucure%C5%9Fti,+1975,&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqyt6ivNfgAhUNMewKHUk4A9sQkeECCCkoAA
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român care, timp de sute de ani a dus lupte pentru împli-

nirea idealurilor de libertate şi unitate, fiind obligat, mai tot 

timpul, să se confrunte cu un inamic superior, hărţuirea a fost 

şi a rămas în istoria sa ca ultima şi singura soluţie de su-

pravieţuire. În istoria militară a poporului român găsim nu-

meroase exemple în care oştile române au atras grupările ina-

mice în locuri strâmte, în munte, în zone mlăştinoase sau îm-

pădurite, unde, neavând posibilitatea să-şi valorifice superio-

ritatea tehnică şi în personal, au fost înfrânte”.410 Tot el scrie: 

„Acţiunea de hărţuire îşi propunea atragerea inamicului pe a-

cele direcţii şi în acele zone unde terenul favoriza lupta tru-

pelor proprii şi-l dezavantaja pe inamic. Nu lipsit de impor-

tanţă era şi un alt scop, acela de subminare a moralului for-

ţelor agresoare, de zdruncinare a credinţei în posibilitatea 

victoriei, de demobilizare prin înfometare, lipsa de apa etc. 

Deşi în cadrul apărării strategice, acţiunile de hărţuire se in-

dividualizau ca etapă distinctă, totuşi, acestea nu încetau o-

dată cu depăşirea perioadei în care se manifestau cu prepon-

derenţă. Folosirea iscusită a hărţuirii se regăseşte în tot 

cursul respingerii agresiunii, evident, pe o scară a gradua-

lităţii dependentă de evoluţia confruntării. După cum istorio-

grafia consemnează, nu de puţine ori, hărţuirea a fost unica şi 

decisiva modalitate prin care s-a finalizat o confruntare de 

nivel strategic, Posada – 1330”.411 

Acelaşi autor scrie: „Ca amploare, acţiunile de hărţu-

ire se executau într-o fâşie relativ largă, pe o adâncime cu-

prinsă între frontieră şi locul bătăliei decisive. În această fâ-

şie, terenul era de-a dreptul pustiit, familiile se evacuau, 

câmpurile se incendiau, recoltele se ascundeau, apele se otră-

veau, într-un cuvânt se făcea totul ca agresorul să nu poată 

folosi nimic din ce i-ar fi fost de folos. Aşa au stat lucrurile 

                                                 
410 Col. Viorel Ostropel, Hărţuirea – mod de luptă tradiţional al români-

lor. Sursa: http://www.armyacademy.ro/reviste/2_2001/c5.html 
411 Ibidem.  

http://www.armyacademy.ro/reviste/2_2001/c5.html
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în mai toate bătăliile de răsunet din Moldova şi Ţara Ro-

mânească, la 1330, 1467, 1475, 1497 etc. Întregul efort era 

subordonat nevoii de a slăbi capacitatea combativă a agre-

sorului superior numeric şi de a echilibra raportul de forţe. 

La schimbarea raportului de forţe contribuia îndeosebi men-

ţinerea unor cetăţi bine fortificate combinată cu numeroase 

atacuri asupra taberelor inamicului, determinându-l să-şi îm-

prăştie forţele astfel încât gruparea principală destinată bă-

tăliei decisive să piardă cât mai mult din potenţialul sau. De 

asemenea, se avea în vedere întârzierea trupelor agresoare, 

creând, astfel, timpul necesar concentrării forţelor proprii la 

locul luptei decisive”.412  

De asemenea, „hărţuirea agresorului prin atacuri ne-

întrerupte, folosirea unor procedee variate de luptă, exploa-

tarea avantajelor oferite de teren, executarea unor atacuri pe 

timp de noapte, etc., au fost, perfecţionate continuu, impri-

mând strategiei şi tacticii oştilor geto-dace trăsături speci-

fice”.413  

Astfel, în anul 1330, Basarab I a aplicat „tactica pâr-

jolului” şi a hărţuirii, lovind când şi unde inamicul nu se 

aştepta. Hărţuit permanent de cetele de cavalerie şi lipsit de 

aprovizionare, regele maghiar este obligat să se retragă. Fără 

îndoială, concepţia şi desfăşurarea acestei bătălii au unele 

trăsături asemănătoare cu ceea ce, mai târziu, a fost definit ca 

„ambuscada”. Semnificativ este faptul că astfel de acţiuni 

constituiau adesea actul strategic decisiv al confruntării for-

ţelor principale, după ce, în faza iniţială a luptei, aveau loc 

acţiuni cu rol tactic. Astfel, bătălia la care se face referire, a 

fost precedată de numeroase acţiuni de hărţuire a armatei in-

vadatoare, de lupte dârze de apărare de scurtă durată, ca în fi-

                                                 
412 Ibidem.  
413 Ibidem.  
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nal sa fie „provocată” lupta decisivă, acolo unde adversarul 

nu putea să-şi valorifice superioritatea”.414 

Mai recent, Radu Ştefan Vergatti scrie: „Tot timpul 

drumului, până la Curtea de Argeş, pe o distanţă de cca. 250-

300 km, se pare că oastea regală comandată de Carol Robert 

a fost neîntrerupt hărţuită de mici grupe de oşteni români. Ne 

bazăm afirmaţia pe un document din 30 iunie 1347, emis de 

cancelaria regelui Ludovic cel Mare (1342–1382), fiul lui 

Carol Robert.415 În document, scrie: „Acel Ştefan Lackfy, a-

cum voievod al Transilvaniei, pe atunci mare comis şi con-

ducătorul oştirii părintelui nostru (...), prinzând pe şase dintre 

schismaticii necredincioşi care hărţuiau pe oamenii credin-

cioşi ai tatălui nostru, i-au adus tatălui nostru, ucigând pe cei 

mai mulţi dintre ei”.416  

Hărţuirea permanentă a armatei regale maghiare, care 

deşi fusese chemată printr-un act de mobilizare generală, nu-

măra circa 8 – 10.000 oameni,417 era firească. Această oaste, 

strânsă prin poruncă regească”,418 înainta destul de greu prin 

Ţara Românească, fiind, după Annales Mundi, constant su-

pravegheată de români. Chiar şi în darea de seamă oficială a 

provincialului minoriţilor din Ungaria către pontiful de la 

Avignon, Ioan al XXII-lea, în iulie 1331,419 după cum arată 

acesta din urmă în scrisoarea sa de răspuns din august 1331 

către regele Carol Robert, încearcă să-l încurajeze pe acesta, 

care a suferit o înfrângere: „Nenorocirea care s-a întâmplat 

din pricina unor curse mişeleşti pregătite ţie şi oştilor tale, la 

întoarcere”.420 Acelaşi autor scrie: „Informaţia referitoare la 

prinderea celor şase schismatici români de către Ştefan 

                                                 
414 Ibidem.  
415 D. R. H., D, vol. I, Doc. nr. 35, p. 65-66.  
416 Ibidem. 
417 Emil Lăzărescu, Despre lupta din 1330…, p. 243.   
418 D. R. H., D, I, doc. nr. 25 din 26 noiembrie 1332.  
419 D. R. H., D, I, doc. nr. 21 din 5 august 1331, Avignon, p. 44-45. 
420 D. R. H., D, I, Doc. nr. 21 din 5 august 1331, Avignon, p. 44-45. 
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Lackfy este relevantă şi sub alt aspect. Ea arată caracterul 

luptelor date până atunci: nu au fost bătălii de amploare, ci 

numai acţiuni de gherilă care au măcinat forţa vie a armatei 

regale. Într-o asemenea ciocnire, au fost prinşi cei şase, ime-

diat executaţi pentru a-i îngrozi pe cei care continuau acest 

tip de luptă”.421   

Florian Tucă recunoaşte că: „Despre aceste lupte mă-

runte de hărţuire continuă, documentele şi cronicile nu  vor-

besc, dar este de presupus că Basarab nu va fi lăsat trupele 

maghiare să înainteze nestingherite prin ţara sa”. 422  Într-

adevăr, hărţuielile sunt mai mult imaginaţii ale autorilor. 

Chiar regele Carol Robert recunoaşte că a fost „o călătorie 

paşnică”.423 Însuşi Basarab avea intenţia să păstreze o atmos-

feră de pace, întrucât pregătise capcana din timp, cum aver-

tizase solul de pace pe regele Carol, să se întoarcă înapoi, 

dacă vrea să evite primejdiile.   

Totuşi, regele Carol Robert, la un an de la evenimen-

tele din 1330, scria în Diploma din 2 noiembrie 1332: „Când 

am ajuns cu o parte a oastei noastre în Ţara Românească, 

după ce am străbătut-o în linişte”.424  

Înaintarea spre Curtea de Argeş. Intrând pe la Or-

şova, oastea maghiară ocupă Severinul şi înaintează apoi 

spre Curtea de Argeş, capitala voievodului Basarab I. Oastea 

regelui găseşte „terra deserta”, căci românii aplicase tactica 

de veacuri a strămoşilor săi: ascund sau distrug orice hrană 

din calea duşmanului cotropitor. Faptul este confirmat de 

însuşi regele Carol Robert în diploma din 13 decembrie 1335. 

Înaintarea este dificilă, oastea deplasându-se cu greu, la care 

se adaugă şi lipsa de hrană. Având în vedere şi configuraţia 

deluroasă a terenului, afirmaţia Cronicii este adevărată, că 

                                                 
421 Radu Ştefan Vergatti, art. cit., p. 130.   
422 Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă, 650 de ani de la, p. 1864-1865. 
423 D. I. R., C, veac XIV, III, 282-283. 
424 Ibidem. 
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drumul de la Severin la Castro Argias a durat o lună. Pe a-

cest traseu oastea maghiară traversează râurile Motru şi Ol-

tul.425 Din acelaşi izvor, se deduce apoi că armata invada-

toare a înaintat într-o „ţară care nu poate fi locuită de un po-

por neobişnuit cu ea”, 426  că odată pătruns în Ţara 

Românească, regele maghiar a înaintat adânc în teritoriul 

Munteniei.427 Aşa va fi ajuns oastea lui Carol Robert sub 

„Castro Argias”.428   

Curtea de Argeş. În legătură cu localizarea cetăţii 

Argeş sunt păreri contradictorii. Istoricii Alexandru Lapedatu 

şi Nicolae Iorga, precum şi arheologul Virgil Drăghiceanu au 

emis ipoteza că cetatea Argeşului ar fost la Căpăţâneni, nu-

mită şi Cetatea Poenarilor. Ulterior, marele medievist Aure-

lian Sacerdoţeanu, analizând rezultatele săpăturilor arheo-

logice de la Curtea de Argeş, a respins opinia lui Virgil 

Drăghiceanu, identificând Castro Argyas şi Curtea de Argeş. 

Localizarea stabilită de A. Sacerdoţeanu a fost acceptată de 

aproape toţi istoricii. Un prim argument a fost că cetatea de 

la Căpăţâneni, situată la aproximativ 30 km nord de Curtea 

de Argeş, prin poziţie şi dimensiuni, nu putea asigura pre-

zenţa unui efectiv mai mare de 30–40 de oameni care să re-

ziste unui atac. Din punct de vedere strategic, împrejurimile 

muntoase ale cetăţii de la Căpăţâneni nu lăsau nici o posi-

bilitate de aprovizionare oştilor de acolo şi nici alternativă de 

retragere în cazul unei înfrângeri, datorită cheilor prăpăsti-

oase ale Argeşului în Munţii Făgăraşului. În realitate, nici re-

gele maghiar şi sfetnicii săi nu ar fi ales un traseu cum este 

cel spre Căpăţâneni, o vale îngustă, greu de străbătut pentru 

o armată de cavaleri şi o cetate care implica mijloace de a-

sediu. Armata de cavalerie a lui Carol Robert, pregătită 

                                                 
425 Paul Ioan Cruceană, op. cit., p. 1975-1976. 
426 File din cronici…, p. 17. 
427 Idem, p. 18. 
428 Colonel Florian Tucă, art. cit., p. 11. 
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pentru luptă în câmp deschis, alegând un itinerar ce-i per-

mitea să angajeze oricând o bătălie, descris în Cronica picta-

tă fără ca autorul acesteia să îl şi motiveze, explică logic de 

ce zona Căpăţâneni nu putea fi luată ca loc al desfăşurării 

luptei de sub Castro Argyas. De altfel, finalul războiului prin 

lupta de la Posada nu este altceva decât expresia clară a a-

legerii unui drum accesibil unei armate de cavaleri, suficient 

unui orizont de supraveghere a munţilor şi desfăşurării unei 

lupte.429 

Străveche reşedinţă voievodală, Argeşul pare a fi re-

prezentat, încă din secolul al XIII-lea, centrul coalizator al 

puterii unor conducători precum Seneslau sau Tihomir. Ba-

sarab I avea sa marcheze pentru totdeauna evoluţia acestui 

oraş, transformându-l în reşedinţa unei regiuni autonome, iar 

după lupta de la Posada (1330), în însăşi Curtea unui prin-

cipe independent. Susţinerea afirmaţiei că întreaga curte a lui 

Basarab s-ar fi mutat după 1330 la Câmpulung este o simplă 

ipoteză, fondată pe falsul document din 9 decembrie 1330 

care susţinea aşa-zisa cucerire a Curţii de Argeş. De aici, s-a 

ajuns la deducţia că nu se putea locui într-un oraş distrus, 

deci domnul împreună cu curtenii s-ar fi mutat în cealaltă re-

şedinţă domnească a ţării. Însă în formularea acestei ipoteze 

nu s-a ţinut cont de caracterul itinerant al domniei în secolul 

al XIV-lea,430 de faptul că zgrafitul care arată data morţii lui 

Basarab poate fi interpretat şi în sensul consemnării decesu-

lui în Curtea de Argeş, în fine, că nu sunt urme ale unei 

                                                 
429 Dinică Ciobotea, Lupta de la cetatea Argeş şi direcţia de retragere a 

armatei lui Carol Robert, în „Posada – 685. Războiul din 1330 dintre 

Carol Robert de Anjou  şi Basarab Vodă”. Editura Universitaria, Craiova, 

2015, p. 134-135. 
430 C. Şerban,  Târgurile  şi  oraşele  medievale  româneşti  (Consideraţii   

generale), în „Studii şi cercetări economice”, 1-2/1968, p. 159-167; R. Şt. 

Ciobanu (Vergatti), Curtea de Argeş şi Câmpulung Muscel, reşedinţe 

domneşti în raport de anterioritate sau de contemporaneitate, în „Studii 

şi Comunicări”. Revistă a Muzeului Câmpulung Muscel, 5/1989, p. 5-20. 
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depopulări şi apoi ale unei repopulări a oraşului, fireşte, în 

condiţiile plecării şi revenirii după două decenii a curţii, tot-

deauna însoţită de meşteşugari şi negustori.431 

Ca aşezare prefeudală, localitatea Argeş se pare că s-

a format pe firul Văii Târgului, actuala Valea Doamnei. Apoi, 

odată cu individualizarea unei Curţi, oraşul a început să se 

concentreze în jurul acesteia. La Argeş, încep să fie atestate 

documentar şi o serie de curţi boiereşti.432 Totuşi, în secolul 

al XIV-lea, Curtea domnească nu avea o incintă distinctă de 

cea a oraşului în sine. Unele săpături arheologice au desco-

perit zidul de incintă al oraşului şi poarta sudică pe actuala 

stradă a Castanilor. Limita nordică era considerat pârâul ce 

curge astăzi pe lângă actuala primărie, fir de apă ce avea să 

fie numit în secolul al XVI-lea Valea lui Stanislav. Cel puţin 

pe laterala estică, oraşul nu avea un zid de incintă. Acest fapt 

ilustrează caracterul semi-agrar al Argeşului din secolul al 

XIV-lea, corelat tendinţei acestei localităţi de a se extinde pe 

orizontală. Situat în afara incintei oraşului, foarte important 

pentru configuraţia Argeşului vremii era şi Cartierul botu-

şarilor saşi. Acesta era organizat în formă de semicerc, ca 

multe străzi ale oraşelor medievale saxone.433 

Deci, Castrum Argyas nu poate fi identificat decât cu 

oraşul Curtea de Argeş, care era reşedinţă domnească în 

1330. Potrivit cercetărilor arheologice, efectuate de N. Cons-

tantinescu, în 1330 exista la Curtea de Argeş un ansamblu de 

edificii: „Curtea Veche”, reşedinţa voievodului, situată pe o 

mică înălţime,  şi biserica Argeş I, înconjurată de incinta de-

numită convenţional A.434 Existenţa acestor edificii permite 

                                                 
431 Radu Ştefan Vergatti, Eşecul campaniei…, p. 130.  
432 D. R. H., B., I, p. 25-27. 
433 Valerian Marinescu, Monografia aşezării oraşului Curtea de Argeş de 

la începuturi până în 1989. Editura Tipografia Europroduct, Piteşti, 1999, 

p. 84. 
434 N. Constantinescu, Curtea de Argeş (1200–1400). Asupra începuturi-

lor Ţării Româneşti, Bucureşti, 1984, p. 104, 144-146. 
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denumirea locului cu termenul castrum. Cei care au redactat 

documentele maghiare nu aveau cum să denumească altfel o 

localitate care era reşedinţa unui conducător politico-militar, 

oricât de umilă era aceasta în comparaţie cu oraşele care se 

dezvoltaseră deja în Ungaria şi Transilvania. În nici un caz 

nu s-ar fi folosit denumirea civitas, care era cu atât mai im-

proprie decât castrum. De fapt, în Ungaria, după mijlocul se-

colului al XII-lea, termenul „castrum” ajunge să înlocuiască 

pe „civitas”, pentru a denumi oraşele.435 De aceea, observa-

ţiile din lucrarea recentă a lui Adrian Andrei Rusu asupra 

inadecvării folosirii termenului castrum pentru Curtea de Ar-

geş436 sunt neavenite, căci dacă ar fi aplicată concepţia sa a-

supra disocierii castrum = cetate şi civitas = oraş în sursele 

de secol al XIV-lea, aşezarea de la Curtea de Argeş nu ar fi 

putut fi desemnată cu nici unul dintre aceşti termeni. Cu atât 

mai mult, un simplu turn, aşa cum era cel de la Poenari, nu 

putea fi denumit castrum. De aceea, cetatea nu trebuie cău-

tată undeva în altă parte, după cum ne îndeamnă A. Rusu; ea 

este Curtea de Argeş.437  

De asemenea, referitor la biserica din Curtea de Ar-

geş, datarea acestui important monument de arhitectură reli-

gioasă medievală s-a făcut pe două căi: prima, prin com-

pararea planului cu alte monumente similare, iar a doua, pe 

cale arheologică. Astfel, s-a constatat că planul bisericii este 

aproape identic cu al bisericii din oraşul Nicopole situat în 

nordul Bulgariei, datată de specialişti în secolele XIII–XIV. 

Arheologic, s-a constatat că incinta A este anterioară incintei 

                                                 
435 G. Györffy, Civitas, castrum, castellum, în „Acta Antiqua Academiae 

Scientiarum Hungaricae”, 23 (1975), 3-4, p. 332. 
436 A. A. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilva-

nia şi teritoriile învecinate (sec. XIII–XIV), Cluj-Napoca, 2005, p. 60. 
437 Castrum Argyas: Poenari sau Curtea de Argeş?. Sursa: https://www. 

cetati.medievistica.ro/.   
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lui Basarab I, deci a anului 1340.438  Săpăturile au demon-

strat încă un fapt interesant: însăşi incinta lui Basarab I se si-

tuează pe o locuire mai veche, marcată de construcţii în pia-

tră şi cărămidă. Stratul corespunzător acestora din urmă – 

identic în ce priveşte urmele de cultură materială, în cera-

mică mai ales, cu acela depistat în jurul incintei A – a fost 

precis datat cu ajutorul monedelor bizantine de bronz desco-

perite: una emisă între 1224 şi 1230 de despotul din Salonic, 

Theodor Anghelos Ducas Comnenos, găsită la baza stratului, 

iar cealaltă, aparţinând împăraţilor Andronic II şi Mihail IX 

(1295–1320), din dinastia Paleologilor, la partea superioară 

stratului. Datarea vechiului nivel de locuire în plin secol al 

XIII-lea este azi un lucru cert. Concluzia este revelatoare: 

cuibul Basarabilor din Argeş ducea de fapt, mai departe, o 

existenţa anterioară. Această continuitate, exprimată material 

prin construcţii, ne desluşeşte o permanenţă teritorială grefa-

tă pe un fir dinastic. Coborând înapoi, de la Basarab I, ajun-

gem – prin Tihomir bătrânul – la Seneslau, voievodul româ-

nilor din anul 1247. De numele acestuia din urma trebuie să 

legăm primul nucleu al reşedinţei din Argeş a celor dintâi 

voievozi ai românilor.439 

De asemenea, temeliile trapezului sunt zidurile încon-

jurătoare ale unei bisericuţe mai mici, datând din secolul al 

XIII-lea, din timpul lui Ladislau Cumanul, a cărui monedă s-

a găsit în altarul actualei biserici.440 Revenind la rolul te-

meliei trapezoidale din jurul Bisericii Domneşti, în săpăturile 

ce s-au întreprins la Palatul de la Mogoşoaia al lui Brânco-

veanu, zidit la o înălţime de trei metri faţă de nivelul lacului, 

s-a constatat că zidurile clădirii erau înconjurate de toate păr-

                                                 
438 N. Constantinescu, Basarab întâiul, Tihomir şi – poate Seneslau, în 

„Magazin istoric”. Anul IV (1970), nr. 4, p. 68. 
439 Ibidem.  
440 Virg. Drăghiceanu, În legătură cu Biserica Domnească de la Argeş, în 

„Mitropolia Olteniei”. Anul VII (1955), nr. 10-12, p. 555. 
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ţile, la o oarecare distanţă de temelii, de un zid dreptun-

ghiular. Scopul lor era de a sprijini povârnirea terenului spre 

lac şi de a asigura stabilitatea temeliilor. La biserica Mănăs-

tirii lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeş, zidită în apro-

pierea unei vâlcele şi într-un teren mlăştinos, din cauza iz-

voarelor subterane, temeliile bisericii au fost găsite aşezate 

pe piloni de lemn, şi cum a constatat arhitectul N. Gabrie-

lescu, faimoasa balustradă aflată de jur-împrejurul bisericii 

încununează o subzidire, făcută de jur-împrejurul bisericii, 

tot în scopul de a sprijini pământul din jurul temeliilor. În a-

celaşi scop şi în acelaşi fel, la Biserica Domnească, zidită pe 

un bot de deal, la înălţime de circa trei metri deasupra ni-

velului străzii, s-a executat această temelie trapezoidală, cu 

vârful îndreptat spre botul dealului, pentru a asigura stabi-

litatea pământului din jurul temeliilor.441 

Deci, Cetatea Argeş, identificată cu actualul oraş 

Curtea de Argeş, a fost capitala statului condus de Basarab I. 

Atacarea ei a corespuns şi obiectivului campaniei militare 

pornită de Carol Robert de Anjou, acela de a cuceri toată ţara 

lui Basarab. Numai cucerirea capitalei ar fi însemnat un a-

daus în titlul său regal. Asediul de la Argeş s-a soldat doar cu 

afectarea construcţiilor voievodale de aici, căci armata ina-

mică, în momentul în care se postase la porţile cetăţii a fost 

încercuită de oştenii lui Basarab I, devenind ea asediată. În 

consecinţă, oastea angevină nu a avut o reuşită la Argeş, ci, 

mai mult, fiind izolată şi înfometată a trebuit să-şi negocieze 

retragerea. La Argeş s-au purtat tratativele pe care Cronica 

pictată nu le aminteşte. Ele apar în documentul din 1335 

pentru a întări motivaţia înfrângerii din 9–12 noiembrie 1330. 

Basarab I acceptă un compromis în care şi-a impus anumite 

condiţii. Negocierile au fost considerat de regele maghiar 

                                                 
441 V. Drăghiceanu, Curtea Domnească din Argeş. Note istorice şi arheo-

logice, în „Buletinul Comisiunii monumentelor istorice”, X–XVI (1917–

1923), Bucureşti, 1923, p. 5. 
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într-un document din noiembrie 1332 ca o pace. Carol Ro- 

bert nu oferea nimic lui Basarab I în schimbul ghidajului pe 

un drum drept de întoarcere.442  

Dintr-o diplomă acordată la 26 iulie 1324, de regele 

Carol Robert, magistrului Martin, comite de Sălaj, rezultă că 

acesta din urmă fusese primit de mai multe ori în solie la 

Argeş de către Basarab.443Avem, aşadar de a face cu un oraş 

şi o curte deja centralizată, chiar daca nu putem vorbi încă de 

o entitate statală.444  

În urma cercetărilor arheologice, s-a constatat că 

exista un ansamblul voievodal propriu-zis, constând dintr-o 

incinta patrulateră la sud-est de Biserica Domnească, cu casa 

domnească de la latura sudică şi un turn de intrare pe cea es-

tică, care datează din prima parte a secolului al XIV-lea, mai 

exact din jurul anului 1340, fapt dovedit de descoperirile mo-

netare din stratul de construcţie, între care şi un obol de ar-

gint emis de Carol Robert de Anjou în 1338. Înseamnă că 

Basarab I a construit incinta la circa 10 ani după invazia an-

gevină din 1330.445 

Deci, în jurul anului 1338, oraşul începea să se refacă,  

arătând o nouă înfăţişare. Din vechea Curte, anterioară anu-

lui 1330, se pare că s-a păstrat numai vechea biserică dom-

nească, Argeş I, demolată după 1350 ca pe locul ei să fie 

construită cea actuală.446 De asemenea, pe actuala Stradă a 

Castanilor, au fost descoperite arheologic două locuinţe de 

suprafaţă, cu  soba amplasată  în centrul încăperii, ce datează  

                                                 
442 Dinică Ciobotea, art. cit., p. 135. 
443 D. R. H., D., I, p. 36-37. 
444  Adrian Stănilă, Curtea de Argeş în secolul al XIV-lea, vezi: adil 

otus@yahoo.com, p. 5. 
445 N. Constantinescu, art. cit., p. 67-68. 
446 Nicolae Constantinescu, Curtea domnească din Argeş, probleme de 

geneză şi evoluţie, în „Buletinul monumentelor istorice”, XL (1971), nr. 

3, p. 20-21. 
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din acea perioadă.447  

Oştile maghiare la Curtea de Argeş. Un document 

emis la 30 iulie 1347 de regele Ludovic de Anjou şi o Croni-

că redactată mai târziu menţionează prezenţa oştilor maghia-

re „sub castro Argias”. Ajungând acolo, regele Carol Robert 

găseşte cetatea părăsită de locuitori; fără să fi avut vreo con-

fruntare cu Basarab I.448  Maria Holban scrie că regele  nu a 

cucerit Curtea de Argeş, afirmând că nimic nu îndreptăţeşte 

teza că oraşul ar fi fost cucerit de trupele regale maghiare la 

începutul lunii noiembrie din 1330 şi că ar fi fost abandonat 

temporar, iar săpăturile arheologice efectuate atât după Pri-

mul Război Mondial,449 cât şi cele din deceniul al şaptelea al 

secolului trecut 450  nu sunt concludente în acest sens. Re-

zultatele campaniei de săpături arheologice efectuate mai re-

cent arată că, în zona Bisericii şi a Curţii domneşti au fost 

părăsite şi demolate locuinţe în condiţii paşnice. 451  Con-

cluzia clară a cercetărilor arheologice permite ca „în momen-

tul de faţă să susţinem că regele ungar nu a cucerit Curtea de 

Argeş”.452 Dar, fiind supuşi înfometării, în frunte cu regele 

lor, maghiarii nu mai puteau spera decât la o întoarcere.453  

De asemenea, documentul emis de regele Ludovic de 

Anjou,  în  anul  1351, afirmă  că oştile ungare „ajunsese sub 

Castro Argias”.454 

Unele relatări ungureşti, dar şi Cronica lui Jan Dłu-

gosz relatează despre un armistiţiu încheiat între cele două 

                                                 
447 Adrian Bătrâna – Lia Bătrâna, Locuinţe din veacul al XIII-lea şi al 

XIV-lea de la Curtea de Argeş, în „Studii şi comunicări”, vol. I, Muzeul 

Orăşenesc Curtea de Argeş, 1980, p. 23. 
448 Ioan Ispas, art. cit., în „Doctrină naţionalistă” (16.09.2015). 
449 V. Drăghiceanu, art. cit., p. 5. 
450 N. Constantinescu, art. cit., p. 67-68.  
451 Adrian Bătrâna – Lia Bătrâna, art. cit., p. 23. 
452 Radu Ştefan Vergatti, art. cit., p. 129. 
453 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 112. 
454 Paul Ioan Cruceană, art. cit., p. 1974. 
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părţi beligerante, cu condiţia ca românii să conducă armata 

invadatoare către Ungaria pe drumul cel mai scurt. 455 Astfel, 

ghizii români au condus oştile maghiare spre locul cunoscut 

în istorie de „Posada”. 

 

NOŢIUNEA DE „POSADA” 
 

Având în vedre observaţiile de mai sus, se consideră 

că problema localizării bătăliei din 1330 nu este încă rezol-

vată. În sens larg, ţinând seama că „posada” înseamnă loc o-

bligatoriu de trecere, putem admite că lupta s-a desfăşurat 

într-o astfel de posadă.456 Dar unde anume, încă nu există 

consens unanim în privinţa locului.457 

Pentru a înţelege mai bine semnificaţia bătăliei din a-

nul 1330, trebuie să analizăm noţiunea de „Posada”, aşa cum 

a fost înţeleasă de-a lungul secolelor.   

Toponimul cuvântului Posada. Dicţionarul Limbii 

Române defineşte cuvântul „posada” astfel: „Curătură în pă-

dure; loc şes pe un deal sau pe un munte mic, unde a existat 

o aşezare omenească; loc de odihnă pentru călători; trecă-

toare îngustă în munţi”.458 Astăzi, în România, există zeci de 

locuri care poarta numele „Posada”.459 De asemenea, ca să 

împiedece oştile militare de a străbate asemenea trecători, se 

executau fortificaţii sau cetăţui, pentru ridicarea şi întreţi-

nerea cărora se presta muncă, cunoscută în documente cu te-

rmenul de „posadă”.460 Asemenea cetăţui sunt menţionate şi 

                                                 
455 Alice Diana Boboc, art. cit., redes coperaistoria.ro. 
456 Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă, art. cit., p. 1871-1872. 
457 Ion Conea, art. cit., p. 86. 
458 Dicţionarul limbii române moderne. Editura Academiei, 1958, p. 645. 
459 Carmen Dragomir, Enigme. Posada şi Rovine, jurnalul.ro/vechiulsite 

/old-site/suplimente (19 Dec 2005). 
460 Ştefan Olteanu, „Să păzească plaiul Domniei Mele”. Două instituţii 

medievale româneşti destinate apărării ţării, în „Magazin istoric”. Anul 

XI  (1977), nr. 7, p.30-32. 
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în documente. În anul 1419, regele Sigismund de Luxem-

burg emitea un act „în posada de lângă Dunăre”. În apropi-

erea „cetăţii noastre Orşova”, fortificaţia amintită fiind desi-

gur, una din cetăţuile ridicate de Filippo Şcolari (Pipo Spa-

no) de Ozora,461 împotriva otomanilor, într-un străvechi ţinut 

românesc, dovadă denumirea autohtonă sub care era cunos-

cută această cetăţuie. După dezafectarea fortificaţiilor de a-

cest fel, numele lor s-a transformat în toponim, întâlnit astăzi 

pe la mai toate trecătorile şi văile Carpaţilor Meridionali.462   

Confruntarea dintre regele Carol şi voievodul Basa-

rab I din anul 1330 a intrat în istorie sub numele de „bătălia 

de la Posada”, datorită istoricului Nicolae Iorga, deşi nicio 

sursă cunoscută nu consemnează toponimul respectiv sau 

vreun altul sinonim.463 Un document medieval, care menţio-

nează lupta din anul 1395 a regelui Sigismund de Luxem-

burg (1387–1437), aliat cu Mircea cel Bătrân, împotriva lui 

Vlad Uzurpatorul (1394–1397), denumeşte locul unde s-a 

desfăşurat bătălia „Pazzata”, interpretat de Nicolae Iorga ca 

„Posada”.464 Cum condiţiile geografice din 1395 i s-au părut 

istoricului identice cu cele din 1330, a conchis că ambele bă-

tălii s-au purtat în acelaşi loc, pe care l-a situat în Munţii 

Muscelului, la Posada Dâmboviţei.465  Istoricul C. C. Giu-

rescu precizează că acesta este însă substantivul comun po-

sadă, şi care apare ca toponim în diverse locuri, dar şi în lo-

cul unde a avut loc bătălia.466 Deci, în cazul de faţă, posada 

                                                 
461 Adolf Armbruster, Un aliat italian al domnilor români: Pippo Spano, 

în  „Magazin istoric”. Anul XI (1977), nr. 2, p. 42-44. 
462 Dr. Constantin Rezachevici, Lupta lui Basarab…, p. 52-53. 
463 Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ,  Posada, 9–12 noiembrie 

1330 – unde?, în „Clipa” Editia: 1144 – 18 October, 2014 – Anul XXIV, 

Istorie.  
464 Doru Moţoc, art. cit., p. 85–106. 
465 N. Iorga, Istoria armatei româneşti. Editura Militară, Bucureşti, 1970, 

p. 43-48. 
466 C. C. Giurescu, Probleme  controversate în istoriografia română, Bu- 
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nu este un nume propriu, ci unul comun, având accepţiunea 

de loc de trecere printre munţi sau pe valea unui râu.467 Mai 

mult, Mihai Sânzianu precizează că, „posada era taxa care se 

plătea la trecerea prin potecile de munte, peste ape şi pro-

babil la intrarea în oraşe, precum şi prestaţia la lucrările 

privitoare la suburbii şi la locurile obligate de trecere, peste 

munte sau ape”.468 

Deci, de la început trebuie subliniat că denumirea 

„Posada” a fost şi rămâne un termen toponimic convenţional, 

impus definitiv de marele istoric N. Iorga prin lucrările sa-

le.469 Mitropolitul Neofit I al Ungrovlahiei, în Jurnalul călă-

toriilor sale, întocmit cu ocazia vizitelor pastorale efectuate 

între anii 1746–1747, aminteşte despre „o cetăţuie a lui Vlad 

vodă Ţepeş, făcută pă moşia Vierăş, la satul ce s-au chemat 

Cheia (Cheia sau Cheiani, sat azi dispărut)”, precum şi de alt 

munte despre răsărit, unde păzescu plăiaşii, ce să cheamă po-

sadă”.470 Este adevărat, cuvântul corespunde cu descrierea 

locului unde  a avut loc bătălia din 1330, dar izvoarele referi- 

toare la acest eveniment nu transmit nici un toponim.471 

În contextul „posada”, loc obligat de „trecere cu per-

cepere de taxe”, se poate afirma că aproape toţi munţii noştri 

îşi au posada sau posadele lor. Gheorghe Ioan Lahovary 

                                                                                                    
cureşti, 1977, p. 160. 
467 Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă, art. cit., p. 1871, nota 68. 
468  M. Sânzianu, Despre Posada, în „Revista istorică română”, 

MCMXXXIV, vol. IV, p. 306-308. 
469 Istoria armatei româneşti, ediţia din 1930, şi Deux conférences en 

Suisse. Les luttes pour la liberté menées par les paysans au XIV-e siècle: 

le Sempach Suisse et la Posada roumaine, Berna, 1930, cf. Paul Ioan 

Cruceană, Puncte de vedere..., p. 1971. 
470 Jurnalul călătoriilor canonice ale mitropolitului Ungrovlahiei Neofit 

1 Cretanul, traducere şi prezentare de Mihail Carataşu, Paul Cerno-

vodeanu şi Nicolae Stoicescu, în „Biserica Ortodoxă Română”. Anul 

XCVIII, nr. 1-2,  1980, p. 308.  
471 Bătălia dintre Basarab I şi Carol Robert de Anjou. Sursa: ghidutilein 

romania.ro 
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(1838–1909, indică patru,472 A. Pandrea descoperă altele do-

uă, în Loviştea, fiind menţionată încă una, pe valea Ar-

geşului, vizavi de „Cetatea Poenari”, lângă Posada de pe 

muntele Albina.473  

În spaţiile limbii slavone şi ale limbilor latine, nu-

mele Posada se defineşte prin sinonimii de strajă, loc întărit, 

trecătoare, loc strâmt, poartă, porţile de fier, loc îngust prin-

tre munţi, întărit cu pază etc. În anul 1940, după mai multe 

studii despre lupta de la Posada şi articolul lui M. Sânzianu 

din 1934 din „Revista Istorică Română”, apărute la 600 de 

ani de la evenimente, Constantin S. Nicolăescu–Plopşor 

(1900–1968) abordează tema semnificaţiei cuvântului „posa-

dă”. După ce aminteşte o nouă posadă din Ţara Lotrului de la 

Voineasa, adică „Posada Seci”, pe poteca ce trecea prin Vâr-

ful Dobrunului şi peste Negovanul şi cobora în valea Sadului, 

în dreptul confluenţei cu Izvorul Beşineului, pe lângă posada 

de la nord de Cheia din plaiul Coziei, pe unde „mai înainte 

era trecerea peste munte în Transilvania, şi posada de la Gu-

reni din judeţul Gorj, a înserat explicaţia spre înţelegere a cu-

vântului posada a scriitorului Nicolae al Lupului, care publi-

case nuvela Pământul cere sânge,474 autorul scrie: „În graiul 

viu al locuitorilor din şghiabul subcarpatic al Olteniei, am a-

uzit prea adesea şi cred că se mai aude şi azi cuvântul 

«posadă». Posadă înseamnă loc de trecere printre doi munţi, 

printre două prăpăstii, sau drum strâmtorat între munte şi 

prăpastie, ce se poate închide uşor în scop de a opri trecerea 

la vreo nevoie”.475   

                                                 
472  George Ioan Lahovari, Marele Dicţionar Geografic al României, 

1866, vol. II, p. 62-63. 
473 Itinerare argeşene (ghid turistic), Editat de Comitetul judeţean Argeş 

al U.T.C., secţia turism, Piteşti, 1970, p. 101. 
474 Nicolae al Lupului, Posada Gurenilor. Povestiri din alte vremi, Cra-

iova, 1929. 
475 N. Plopşor, Posadă, posădar, în „Oltenia”, I, 1940, nr. II, p. 173-174; 

Mihai Sporiş, Trecătorile, în „Buletin informativ”, nr. 5. Biblioteca jude-
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Şi cronicile, începând cu Cronica pictată, amintesc a-

celeaşi date topografice: „Regele a ajuns pe o cale oarecare 

cu toată oastea sa, dar calea aceea era cotită şi închisă de a-

mândouă părţile de râpe foarte înalte de jur împrejur şi pe 

unde calea era mai largă acolo Vlahii, în mai multe locuri, o 

întăriseră cu prisăci”. Sigur, toate locaţiile considerate a fi 

fost locul de desfăşurare a luptei din 1330, îndeplineau acele 

condiţii de „cazan de munte”, unde oştile ungare puteau fi în-

frânte, însă, rând pe rând, cu argumente mai mult sau mai 

puţin confirmate documentar, au fost înlăturate din ipoteza 

Posadei, iar astăzi doar două dintre ele poartă acest nume, 

respectiv Posada Gurenilor din Gorj şi cea de pe Valea Pra-

hovei, lângă Comarnic. Evident, toponimul Posada se regă-

seşte în diferite zone montane ale Carpaţilor Meridionali: 

Argeş, Vâlcea, Gorj, toate fiind alăturate unei trecători sau 

culmi montane. În zona Horezu din judeţul Vâlcea, există la 

biserica din Vioreşti, vestita friză a posădarilor sau poteca-

şilor. Biserica este ctitorită în 1781 de Ion Vătafu Urşianu şi 

pictată la 1807 de meşterii populari zugravi gorjeni. Caval-

cada ţăranilor moşneni, prezentaţi în straie ţărăneşti şi cu că-

ciuli ţuguiate, asemănătoare celor din Cronica pictată, amin-

teşte însă de plăieşii de odinioară care asigurau paza trece-

rilor, numite „posade”, cei care făceau parte şi din oastea ve-

che a Ţării Româneşti.476 

Localizarea bătăliei da la Posada. Problema locali-

zării bătăliei din 1330 a fost îndelung discutată în isto-

riografia română, în care s-au expus păreri foarte diferite; 

lupta zisă de la Posada a fost localizată în diverse puncte cu-

prinse într-un cadru geografic foarte larg, începând din Valea 

Cernei, spre vest, până la pasul Branului şi valea Prahovei, 

spre est. Discuţiile au fost cauzate de lipsa de precizie a 

                                                                                                    
ţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea – Cercul de la Râmnic „România Gră-

dina Maicii Domnului”, 2005, p. 8-9. 
476 Doru Căpătaru, art. cit., p. 26-27.  
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izvoarelor. După Cronica pictată, lupta a avut loc într-un de-

fileu prin care armata maghiară a trebuit să treacă şi ale cărei 

intrări au fost blocate şi întărite cu „indagines”.477 Acest de-

fileu cu malurile râpoase apare şi în cele două miniaturi din 

Cronică.478  

 

ÎNCERCĂRI DE LOCALIZARE   

A BĂTĂLIEI DE LA POSADA 
 

Interesul deosebit faţă de bătălia dintre 9–12 noiem-

brie 1330,479 prin care Ţara Românească şi-a statornicit nea-

târnarea, dar şi lipsa oricărei numiri geografice legate de lo-

cul desfăşurării, a făcut ca localizarea luptei dintre oştile lui 

Basarab I şi Carol Robert să devină una din cele mai dezbă-

tute probleme de geografie istorică medievală românească, 

zeci de ipoteze propunând localizarea ei de-a lungul între-

gului lanţ al Carpaţilor Meridionali.480   

Cele mai diverse localizări au fost propuse pentru bă-

tălia din anul 1330, într-un spaţiu foarte larg, începând din 

Valea Cernei, până în pasul Bran, dar nu există încă un con-

sens în privinţa locului unde s-a desfăşurat.481 În alegerea lo-

caţiei, o mare ponderea a constituit-o drumul întoarcerii, so-

cotit printr-o logică deducţie ca fiind ori cel mai sigur, res-

pectiv cel de la Turnu Severin, ori cel mai scurt, trecătorile 

Carpaţilor către Sibiu sau Braşov. Descrierea locului eve-

nimentelor  este  făcută  în  Cronica  pictată,  deci  „orice în- 

                                                 
477 File de cronici, p. 18. 
478 Pavel Chihaia, Lupta de independenţă a lui Basarab I oglindită în 

Chronicon Chronicon Pictum, în „Artă medievală”, III, Bucureşti, 1998, 

cf.  Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă, 650 de ani de la bătălia…, p. 1870. 
479 Dr. Constantin Rezachevici, Patru zile de aprigă înfruntare, în „Ma-

gazin Istoric”. Anul XIV (1980), nr. 12, p. 7-10. 
480 Idem, Lupta lui Basarab I…, p. 51-52. 
481 Ion Conea, art. cit., p. 86. 

 



124  

cercare de localizare trebuie să plece de aici”.482  

 

LOCALIZĂRI ÎN STÂNGA OLTULUI 
 

Pentru istoriografia românească din secolele XX – 

XXI, problema bătăliei de la Posada din zilele de 9–12 

noiembrie 1330 constituie obiectul unei îndelungate con-

troverse. Cu excepţia indicaţiei târzii şi destul de vagi a 

cronicarului polonez Maciej Strijkowski, nu există temeiuri 

documentare pentru vreo localizare. Pentru o imagine cât 

mai completă, vom prezenta totalitatea propunerilor de lo-

calizare în ordine cronologică, sistematizându-le în stânga şi 

în dreapta Oltului.     

Posada de la Gherghiţa – 1574. Primul care a loca-

lizat bătălia de la Posada în stânga Oltului a fost cronicarul 

polonez Maciej Strijkowski (1547–1593). Referitor la a-

ceastă bătălie, scrie următoarele: „Carol, regele Ungariei, a 

pornit fără pricină război împotriva lui Basarab, domnul 

Munteniei; a fost biruit, prin şiretenie de munteni şi de mol-

doveni, aşa încât cu o mică suită abia a scăpat regele de mă-

cel în Ungaria. Pe acel loc unde a fost bătălia, muntenii au 

clădit o mănăstire”.483 Precizarea inedită a cronicarului, că pe 

locul „unde a fost bătălia, muntenii au clădit o mănăstire” pe 

care a văzut-o personal în anul 1574, când se întorcea din 

Turcia, dincolo de târguşorul Gherghiţa,484 este deosebit de 

importantă, întrucât ajută la localizarea Posadei.   

Opinia lui Maciej Strijkowski a fost acceptată de 

Alexandru Dimitrie Xenopol (1847–1920) care, cu privire la 

bătălia de la  Posada, eruditul  istoric  este  de părere că actul 

                                                 
482 Doru Moţoc, art. cit., p. 85-106.  
483 Călători străini despre ţările române. Vol. II. Volum îngrijit de Maria 

Holban, M. M. Aleaxandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu. Edi-

tura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 451. 
484 Ibidem. 
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sângeros s-a petrecut dincolo de Gherghiţa, în munţii de 

miază-noapte ai Munteniei, la o distantă de două zile de 

drum până la Sibiu. 485  Ulterior, opinia a fost acceptată şi de 

Sergiu Iosipescu.486  

Ipoteza cronicarului Maciej Strijkowski o combate 

însă Patriciu Drăgălina care scrie că: „În contra acestei păreri 

vorbesc toate izvoarele istorice ale Ungariei, şi arată că re-

gele Carol Robert dimpreună cu rămăşiţa armatei sale nu s-a 

oprit până în Timişoara. Din strâmtorile munţilor de la nor-

dul Munteniei, dacă presupunem că pe aici s-a întâmplat lup-

ta, regele ar fi aflat cu înlesnire adăpost între zidurile Sibiului 

sau în vreo altă cetate a Transilvaniei şi nu ar fi fost nevoit să 

fugă în ruptul capului până la Timişoara”.487 Împotriva ipo-

tezei cronicarului polonez s-a pronunţat în anul 1904 şi Ni-

colae Iorga, susţinând o retragere spre Câmpulung şi de aici, 

prin Bran, către Braşov.488  

De asemenea, Doru Moţoc scrie că trebuie lămurite 

definitiv deosebirile existente între traducerile pe care B. P. 

Hasdeu şi P. P. Panaitescu le-au dat textului lui Maciej Strij-

kowski. Astfel, în vreme ce la Hasdeu apare termenul „bise-

rică”, P. P. Panaitescu traduce acelaşi cuvânt prin „mănăs-

tire”. La Hasdeu, se vorbeşte despre „trei stâlpi comemora-

tivi de piatră”, în vreme ce la P. P. Panaitescu aceştia apar ca 

fiind de zid; amănuntele  acestea  sunt de o importanţă covâr- 

şitoare pentru cei ce vor efectua investigaţii arheologice.489  

Mai recent, Florian-Nicu Smărăndescu scrie, referitor 

la localizarea propusă de Maciej Strijkowski, că: „Par a in-

                                                 
485 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană. De la înteme-

ierea Ţărilor Române până la moartea lui Petru Rareş, vol. II, Bu-

cureşti, 1986.  
486 Sergiu Iosipescu, art. cit., p. 91-93. 
487 Patriciu Drăgălina, op. cit., p. 38-39. 
488 N. Iorga, România cum era până la 1918, vol. I, Bucureşti, 1972, p. 

171-172. 
489 Doru Moţoc, art. cit., p. 106. 
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dica tot Valea Prahovei. Strijkowski, care venea de la Cons-

tantinopol pentru a merge în Polonia, a trecut Dunărea pe la 

Silistra – Călăraşi, îndreptându-se spre ţara sa, prin Moldova. 

„Socotim că e vorba de schitul Lespezi din Posada Prahovei, 

reconstruit de Cantacuzini în 1861 (pictura datorându-i-se lui 

Pârvu Mutu Zugravu), cei trei stâlpi fiind probabil încorpo-

raţi în zidul noii clădiri, numită de localnici şi „Trei Les-

pezi”. Cât priveşte faptul că Posada se află la două zile de 

drum de Sibiu, consider, de asemenea, că Strijkowski are 

dreptate, întrucât de aici până la Sibiu sunt cam 220 km, pe 

care un călăreţ îi poate străbate în două zile, în vreme ce – 

cum s-a mai arătat490 – din Lovişte până la Sibiu, drumul 

poate fi străbătut cu uşurinţă într-o zi de mers pe jos sau o ju-

mătate de zi, călare”.491  

Aflaţi în faţa unei dileme, unii cercetători au preferat 

să o rezolve, eludând referirea lui Strijkowski la Gherghiţa, 

lăsând-o neexplicată, şi reţinând din text doar indicaţia că lo-

cul bătăliei din 1330 trebuie căutat la două zile de drum de 

Sibiu, în munţi, adică aproximativ în zona Loviştei. De ase-

menea, s-au întrebat, dacă nu cumva Strijkowski se referă la 

o altă Gherghiţă, necunoscută nouă şi situată într-adevăr la 

două zile de drum de Sibiu, sau a confundat o altă localitate 

cu Gherghiţa, aşa cum bănuia şi P. P. Panaitescu.492   

Posada de la Curtea de Argeş – 1879. Unii istorici 

susţin că bătălia din 1330 a avut loc lângă Curtea de Argeş. 

Primul care a lansat această ipoteză a fost istoricul Eudoxiu 

Hurmuzaki (1812–1874). Într-o lucrare tipărită în anul 1879, 

scria că bătălia dintre  Basarab I şi Carol Robert de Anjou s-a  

                                                 
490 A., Şt., Cititorii ne scriu despre… Posada, Rovine, Vicina, în „Maga-

zin istoric”. Anul V (1971), nr. 10, p. 93. 
491 Florian-Nicu Smărăndescu, … Sau pe Valea Prahovei?, în „Magazin 

istoric”. Serie nouă. Anul XXV (1991), nr. 4, p. 56. 
492 Doru Moţoc, art. cit., p. 101-102.  
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desfăşurat în preajma Curţii de Argeş.493 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, istoricul Dimitrie 

Onciul (1856–1923) considera că lupta a avut loc „în munţii 

de lângă Curtea de Argeş”.494 Astfel, în anul 1889, afirma că, 

intrând în Oltenia, Carol Robert „ocupă Severinul şi aşează 

acolo un ban. Apoi înaintează spre capitala Argeş, unde l-au 

ajuns ursita”.495 Cu altă ocazie, autorul opina că victoria lui 

Basarab I a avut loc chiar lângă Curtea de Argeş, unde se af-

la reşedinţa domnului român, „oastea ungurească suferi o în-

frângere foarte simţitoare”.496 

Opinia lui Dimitrie Onciul a fost acceptată de mai 

mulţi specialişti. Astfel, istoricul şi arheologul Grigore Toci-

lescu (1850–1909) afirma că armata lui Carol Robert a pă-

truns în Ţara Românească pe la Orşova, după care „înain-

tează până la Curtea de Argeş cea bine întărită”, iar acolo, 

„românii îl bat cumplit”.497  

Pentru localizarea confruntării în regiunea respectivă, 

cu anumite nuanţări, s-a pronunţat şi academicianul Alexan-

dru Lapedatu (1876–1950).498  De asemenea, istoricul Ioan 

Lupaş (1880–1967) înclina tot pentru „strâmtorile dimpre-

jurul Argeşului”, scriind în anul 1932 că: „Locul luptei a fost 

în apropierea Argeşului – sub Castro Argias – până unde a 

străbătut anevoie oastea ungară, care pornise din Banatul Se-

                                                 
493 Eudoxiu Hurmuzaki, Fragmente din istoria românilor, I, Bucureşti, 

1879, p. 233 
494 D. Onciul, Mircea cel Bătrân şi posesiunile lui, în „Scrieri istorice”, 

vol. II, Bucureşti, 1968, p. 94. 
495 Dimitrie Onciul, Originile principatului Ţării Romaneşti, Bucureşti, 

1889, p. 637-638. 
496 D. Onciul, Istoria românilor de la întemeierea principatelor până la 

epoca lui Ştefan cel Mare. Curs universitar 1905–1906, p. 214-215.  
497 Grigore Tocilescu, Manual de istoria românilor (pentru clasa a IV-a 

gimnazială), ediţia VI-a, p. 46-47. 
498 Al. Lapedatu, Două cetăţi româneşti: Poenari şi Dâmboviţa. Schiţe 

istorice, în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, 3 (1910), p. 

181-182. 
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verinului în septembrie şi fu zdrobita în strâmtorile dim-

prejurul Argeşului la începutul lui noiembrie”,499 iar peste 

mai bine de zece ani, afirma într-o lucrare că: „Locul luptei a 

fost în apropierea Argeşului, sub Castro Argias”.500 

 În anul 1955, Virgil Drăghiceanu scria despre regele 

Carol, că „în poalele munţilor, a fost atras în capcana Cheilor 

Argeşului, de Basarab, fiind zdrobit cu toată oastea”.501   

De asemenea, în anul 1980, Paul Ioan Cruceană sus-

ţinea că: „Trebuie să arătăm de la bun început că ne alăturăm 

opiniei lui Dimitrie Onciul”,502 pe care o împărtăşesc în lu-

crările lor şi Grigore Tocilescu 503  şi Ioan Lupaş, 504  con-

siderând că puternica încleştare dintre oştile regelui Carol 

Robert şi oastea românească a lui Basarab I a avut loc între 

Curtea de Argeş şi „Castro Argias”, nu departe de râul cu a-

celaşi nume, în apropierea străvechii cetăţi.505 Constantin Re-

zachevici precizează că, autorul menţionat nu observă că prin 

„Castro Argias”, Dimitrie Onciul şi Ioan Lupaş, precum şi 

majoritatea istoricilor,506 înţeleg Curtea de Argeş, în timp ce 

el numeşte Cetatea Poienari, aflată mai la nord, premiză ce 

nu poate fi acceptată, şi că cei doi istorici amintiţi nu preci-

zează unde s-ar fi dat lupta  în  împrejurimile Curţii de Argeş,  

acestea putând fi extinse, de pildă, până în Loviştea”.507 

                                                 
499 Dr. Ioan Lupaş,  Atacul regelui Carol Robert…, p. 20. 
500 Idem, Bătălia de la Posada…, p. 41.  
501 Virg. Drăghiceanu, În legătură cu Biserica Domnească…, p. 562. 
502 Paul Ioan Cruceană, art. cit., p. 1973. 
503 Grigore Tocilescu, op. cit., ed. VI, 1907. 
504 I. Lupaş, op. cit., p. 41. 
505 Paul Ioan Cruceană, art. cit., p. 1972. 
506  Opiniile menţionate de Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florian Tucă, 

1330 Posada, Bucureşti, 1980, p. 146-147. 
507 Şerban Al. Răzeşu  [Aurelian Sacerdoţeanu],  Locul  unde  s-a  luptat  

Marele Basarab–Voievod la anul 1330, în „Albina”, XXXVII (1934), nr. 

40, p. 3. 
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Referitor la Curtea de Argeş, prin studiul comparativ 

al Cronicii pictate şi al documentelor în care sunt menţionaţi 

participanţi la conflict, Maria Holban a stabilit în anul 1981, 

că în cursul campaniei împotriva lui Basarab I, oastea regelui 

Carol Robert s-a instalat în faţa reşedinţei voievodului român, 

fără a o ocupa.508 

În anul 1984, colonelul Alexandru Gheorghe Savu 

considera că locul bătăliei din 1330 trebuie să se fi situat „pe 

drumul care leagă Cetatea Argeşului de râul cu acelaşi 

nume”.509  

De asemenea, Ion Dulamă-Peri scria în anul 1996, că: 

„Noi opinăm pentru desfăşurarea bătăliei la est de Argeş, lu-

ând în considerare unele date care pledează împotriva loca-

lizării pe ruta Curtea de Argeş – Sibiu.510 

Pentru Curtea de Argeş, s-a pronunţat în 2003 şi is-

toricul Radu Ştefan Vergatti,511 iar în anul 2009, Al. Mad-

gearu.512 Primul precizează că regele s-a oprit în faţa Curţii 

de Argeş, fapt confirmat de Diploma emisă la 30 iunie 1347 

din porunca lui Ludovic I, unde scrie: „Pe când pomenitul ta-

tă al nostru, venind cu puternica sa oaste pentru a redobândi 

regatului său părţile din Ţara Românească, şi-a aşezat tabăra 

în faţa cetăţii Argeş”. 513 Acest pasaj, ca şi actul din 1336, 

„nu vorbesc despre cucerirea Curţii de Argeş. Amândouă do-

                                                 
508  M. Holban, Din cronica relaţiilor…, p. 114-115. 
509 Colonelul Al. Gh. Savu, Istoria militară a poporului român. Din cele 

mai vechi timpuri până în secolul al XIV-lea, vol. I, Bucureşti, 1984, p. 

349. 
510 Ion Dulamă-Peri,  op. vit., p. 37. 
511 Documente maghiare despre lupta dintre domnul român Basarab I 

Întemeietorul şi regele Ungariei Charles Robert d'Anjou (9–12 

noiembrie 1330), în „Omagiu istoricului Florin Constantiniu”, Focşani, 

2003, p. 22-40.  
512 Castrum Argyas: Poenari sau Curtea de Argeş?, în „Studia varia in 

honorem Professoris Ştefan Ştefănescu octogenarii”, publ. de ed. Cristian 

Luca, Ionel Cândea, Bucureşti, Brăila, 2009, p. 203-215. 
513 D. R. H., D, vol. I, doc. nr. 35, p. 65-66. 
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cumentele precizează că regele a ajuns doar în faţa cetăţii şi 

şi-a aşezat tabăra acolo. De la această precizare documentară, 

până la a susţine că ar fi fost cucerită şi distrusă Curtea de 

Argeş este cale lungă”.514  

Deşi părerile istoricilor sunt împărţite cu privire la lo-

calizarea a ceea ce în documente se numeşte „Castro Argias”, 

el nu poate fi identificat decât cu Curtea de Argeş, care era 

reşedinţă domnească în 1330. Potrivit cercetărilor arheolo-

gice efectuate de N. Constantinescu, în 1330 exista la Curtea 

de Argeş un ansamblu de edificii: „Curtea Veche” sau reşe-

dinţa voievodului, situată pe o mică înălţime, şi biserica Ar-

geş I înconjurată de incinta denumită convenţional A. 515 

Alexandru Madgearu afirma că existenţa acestor edificii per-

mite desemnarea locului cu termenul castrum. În nici un caz, 

nu s-ar fi folosit denumirea civitas, care era cu atât mai im-

proprie decât castrum. De fapt, în Ungaria, după mijlocul se-

colului al XII-lea, termenul castrum ajunge să înlocuiască pe 

civitas, pentru a denumi oraşele.516 De altfel, în Curtea de 

Argeş, nu s-au descoperit fortificaţii cu semnificaţie militară 

reală la reşedinţa domnească.517 Mai mult, documentele in-

terne din Ţara Românească redactate în latină, în care apare 

denumirea Argyas sau Argies, se referă în mod indubitabil la 

Curtea de Argeş.518 

Posada de la cetatea Poenari – 1898. Unii istorici 

au considerat că bătălia din 9–12 noiembrie 1330 a avut loc 

la cetatea Poenari. Dintre ei, menţionăm pe B. P. Hasdeu,519 

                                                 
514 Radu Ştefan Vergatti, art. cit., p. 129.  
515 N. Constantinescu, Curtea de Argeş (1200–1400). Asupra începuturi-

lor…, p. 104, 144-146. 
516G. Györffy, art. cit., p. 332, cf. Ibidem, 28 august 2009. 
517 C. Rezachevici, Localizarea bătăliei…, p. 87, nota 81.   
518 D. R. H., B, vol. I, doc. 3 din 25 noiembrie 1369, p. 12-13; doc. 5 din 

16 iulie 1372, p. 14-17;  doc. 15 din 27 decembrie 1391, p. 36-39.  
519 Bogdan Petriceicu Hasdeu, Negru-Vodă. Un secol şi jumătate din în-

ceputurile statului Ţării Româneşti (1230–1380), 1898. 
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Al. Lapedatu,520 N. Iorga,521 I. Conea522 şi A. A. Rusu,523 ca-

re au identificat greşit cetatea de la Poenari cu Castrum Ar-

gyas. Totuşi, ipoteza a fost respinsă de alţi istorici, precum: 

Aurelian Sacerdoţeanu,524 P. P. Panaitescu,525 N. Stoicescu, 

F. Tucă,526 R. Şt. Ciobanu,527 M. Ciobanu, N. Moisescu, R. 

Şt. Ciobanu, 528  C. Rezachevici, 529  P. Chihaia 530  şi Gh. I. 

Cantacuzino.531  

Denumirea Poenari apare în anul 1481, când este 

menţionat pârcălabul Ratea;532 tot Poenari este denumită şi în 

documentele emise în Transilvania secolului al XVI-lea,533 

însă nici un izvor românesc medieval nu o numeşte Cetatea 

Argeşului.534  

                                                 
520 Al. Lapedatu, art. cit., p. 182. 
521 N. Iorga, Carpaţii în luptele dintre români şi unguri, în „Analele Aca-

demiei Române”, Seria II, Tom. XXXVIII, Mem. Secţ. Ist.  
522 I. Conea, Corectări geografice în istoria românilor, pe Olt, în Oltenia. 

Editura Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, 

Bucureşti, 1938, p. 88-89. 
523 A. A. Rusu, op. cit., p. 491-493. 
524 A. Sacerdoţeanu, Argeş – cea mai veche reşedinţă a Ţării Româneşti, 

în „Studii şi comunicări. Istorie–Ştiinţele Naturii”, Piteşti, 1, 1968, p. 111. 
525 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 315. 
526 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, 1330 Posada.  p. 146-147. 
527 R. Şt. Ciobanu, Noi puncte de vedere asupra luptei de la Posada, în 

„Studii şi comunicări. Muzeul Curtea de Argeş”, 1, 1980, p. 14. 
528 M. Ciobanu, N. Moisescu, R. Şt. Ciobanu, Cetatea Poienari, Bucu-

reşti, 1984, p. 67-68. 
529 C. Rezachevici, Războiul din 1330 în lumina izvoarelor vremii, în 

„Studii şi comunicări. Muzeul Curtea de Argeş”, 2, 1987, p. 23-24. 
530 P. Chihaia, Lupta de independenţă a lui Basarab I oglindită în mi-

niaturile din Chronicon Pictum, în „Artă medievală”, III, Bucureşti, 1998, 

p. 13. 
531 Gh. I. Cantacuzino, Cetăţi medievale din Ţara Românească în secole-

le XIII–XVI. Ediţia II, Bucureşti, 2001, p. 39; 
532 D. R. H., seria B, vol. I, Bucureşti, 1966, doc. 177, p. 287. 
533 Al. Lapedatu, op. cit., p. 183-184. 
534 Alexandru Madgearu, Castrum Argyas: Poenari sau Curtea de Argeş?  
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Totuşi, Sergiu Iosipescu consideră Castrum Argyas 

ca fiind cetatea de la Poenari, sub care s-ar fi adunat oastea 

regelui Carol Robert. Acest punct de vedere ignoră formu-

larea „ante castrum”, care nu implică situarea sub cetate. Pe 

de altă parte, Maria Holban traduce şi expresia „sub castro” 

tot: „înaintea cetăţii”.535 Deci, din documente nu reiese că lo-

cul de adunare al oştirii se afla la poalele unei înălţimi, ci 

doar în apropierea unui castrum.536   

După opinia lui Alexandru Madgearu, la Poienari era 

la finele secolului al XIV-lea un simplu turn.537 Într-adevăr, 

cercetările  arheologice au demonstrat că în 1330 nu exista la 

Poenari cetatea în forma actuală, precum nu există argu-

mente pentru ipoteza ridicării turnului la sfârşitul secolului al 

XIII-lea de către legendarul Negru Vodă, sau de către Tiho-

mir, cum s-a susţinut.538 În schimb, ele au dovedit că există 

două faze principale de construcţie. Prima o constituie un 

nucleu principal, care constă dintr-un turn pătrat, construit 

din piatră; a doua constituie „o fortificaţie de mari dimen-

siuni cu turnuri semicirculare în care a fost înglobat turnul de 

piatră în plan pătrat. Datorită terenului ales pentru construc-

ţie, zidurile cetăţii au fost dispuse în lungul crestei, pe direc-

ţia est-vest”. Restul fortificaţiei este din piatră şi cărămidă. În 

plus, zidăria turnului de piatră nu se leagă de restul construc-

ţiei.539 Turnul este atribuit epocii lui Mircea cel Bătrân, fiind 

                                                                                                    
Comunicare prezentată la Simpozionul „Vlad Ţepeş Drăculea, domn 

creştin al Ţării Româneşti”, Căpăţâneni, 28 august 2009. 
535 M. Holban, Despre raporturile lui Basarab…, p. 113. 
536 Castrum Argyas: Poenari sau Curtea de Argeş?. Sursa: https://www. 

cetati.medievistica.ro/. 
537 Sergiu Iosipescu, Despre locul bătăliei…. Sursa: https://www.cetati. 

medievistica.ro/pagini/Castelani/texte/castrum%20Argyas/locul%20batal

iei_Iosipescu.htm. 
538 M. Ciobanu, N. Moisescu, R. Şt. Ciobanu, op. cit., p. 61-62. 
539 Alexandra Butnaru, Cetatea Poenari, https://www.historia.ro/sectiune 

/travel/articol/cetatea-poenari. 

https://www.historia.ro/sectiune
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un punct de supraveghere a unei căi de acces peste munţi;540 

el ar data din perioada anilor 1408–1412, când relaţiile dom-

nitorului cu regele Sigismund de Luxemburg deveniseră ten-

sionate, întrucât în 1408, regele a ocupat Banatul de Severin. 

Starea de tensiune a încetat în 1412, când Mircea a primit 

cetatea Bran.541  

Până în timpul domniei lui Vlad Ţepeş (1456–1462),  

la Poenari nu a existat decât turnul,542 cum adeveresc săpă-

turile arheologice efectuate de Gheorghe I. Cantacuzino în a-

nii 1968–1970;543 ele au confirmat că fortificaţia, amplasată 

pe o culme abruptă la înălţimea de circa 200 m deasupra văii, 

în forma care se înfăţişează acum, a fost ridicată de către 

Vlad Ţepeş.544  

N. Constantinescu afirmă că, premiza lui P. I. Cru-

ceană, potrivit căreia Cetatea Argeşului sau „castram Ar-

gyas” nu este Curtea de Argeş, ci cetatea Poienari, este 

greşită, atât din punct de vedere logic cât şi documentar.545 

Deci, indiferent de datarea turnului de la Poenari, el nu poate 

fi identificat cu Castrum Argyas.  

Este adevărat că unii autori au propus localizarea bă-

tăliei din 9–12 noiembrie 1330  chiar la cetatea Poenari. Din- 

                                                 
540 Gh. I. Cantacuzino, op. cit., p. 161-172. 
541 M. Diaconescu, The Relations of Vassalage between Sigismund of 

Luxemburg, King of Hungary, and Mircea the Old, Voivode of Wallachia, 

în „Mediaevalia Transilvanica”, 2, 1998, 2, p. 266-268.  
542 Castrum Argyas: Poenari sau Curtea de Argeş?. Sursa: https:// www. 

cetati.medievistica.ro/.    
543 Gh. I. Cantacuzino, Cetatea Poenari, în „Studii şi cercetări de istorie 

veche”, 22, 1971, 2, p. 263-289. 
544 C. Moisescu, Arhitectura epocii lui Mircea cel Mare, în „Marele Mir-

cea Voievod”, coordonator I. Pătroiu, Bucureşti, 1987, p. 486. 
545 N. Constantinescu, Cronologia monumentelor de la Curtea de Arte; 

(sec. XII–XIV), Semnificaţia lor istorică, în „Revista de Istorie”, XXXIV 

(1981), nr. 4, p. 692. 
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tre ei, menţionăm pe Alexandru Lapedatu546 şi P. I. Crucea-

nă,547 care consideră că acolo se afla locul strâmt unde s-a 

produs ambuscada.548 

Scriitorul Pavel Chihaia considera că este puţin pro-

babil ca menţiunea „sub cetatea Argeş” să se fi referit la ce-

tatea Poenari. Nu se poate susţine logica unei expediţii în 

creierul munţilor – cu materialul de luptă greoi al cavalerilor 

maghiari – fără un obiectiv de luptă important.549 

De asemenea, istoricul Alexandru Madgearu preci-

zează că, din analiza izvoarelor reiese că lupta s-a petrecut în 

alt loc decât acel Castrum Argyas. De acolo, „armata lui Ca-

rol Robert s-a îndreptat spre locul unde a avut loc ambuscada. 

Aşadar, chiar dacă acest Castrum Argyas ar fi Poenari, nu a-

colo a avut loc bătălia din 9 – 12 noiembrie 1330”.550  

Posada de la Podu Dâmboviţei – 1904. În preocu-

pările sale istorice, Nicolae Iorga abordează şi localizarea 

Posadei. În anul 1904, scria că la jumătatea drumului între 

Rucăr şi Bran, există „cazanul Posadei, care aminteşte o zi ca 

aceea, de strălucită biruinţă ciobănească asupra boierilor ma-

ri ai străinătăţii cotropitoare”.551 Istoricul a stabilit toponimul 

„Posada” pe versantul de deasupra localităţii Podu Dâmbovi-

ţei,552 scriind că, localizarea ar fi „pe linia care duce de la 

Câmpulung la Bran”,553 iar în altă parte, afirma că se afla la 

nord de Câmpulung-Muscel.554 După cum am văzut, Nicolae 

                                                 
546 Al. Lapedatu, art. cit., p. 181-182. 
547 Paul Ioan Cruceană, art. cit. p. 1976-1979. 
548 Alexandru Madgearu, art. cit., Căpăţâneni, 28 august 2009. 
549 Pavel Chihaia, Tradiţii răsăritene şi influenţe…, p. 14. 
550 Alexandru Madgearu, art. cit., Căpăţâneni, 28 august 2009. 
551 N. Iorga, România cum era până la 1918. „România Munteană”. Ilus-

traţii de Liliana Iorga, Bucureşti, 1939, vol. I, p. 171. 
552 Nicolae Iorga, Istoria armatei româneşti, 1970.    
553 N. Iorga, Carpaţii în luptele dintre…, p. 85. 
554 George GMT, Războiul nevăzut, în spaţiul românesc (III), în  rumani  

amilitary.ro 
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Iorga procedase la această localizare prin asociere, referindu-

se la regele Sigismund de Luxemburg care menţionează în-

frângerea suferită de oastea sa în „Alpibus Pazata”.555   

Ipoteza localizării bătăliei de la Posada la Câmpulung 

a fost preluată de istoricul Ioan Lupaş (1880–1967) care, în 

anul 1930, a susţinut la Adunarea generală a „Astrei” din Ca-

ransebeş o conferinţă despre lupta de la Posada,556 publicată 

ulterior şi în extras.557 Potrivit opiniei sale, bătălia ar fi avut 

loc lângă Câmpulung, afirmând că: „Aici s-a pus germenele 

independenţei româneşti”.558 Autorul afirmă că „însăşi istori-

ografia maghiară modernă recunoaşte înfrângerea cumplită a 

oştirii Regelui Carol Robert”.559 

Pentru Posada de pe Dâmboviţa, s-a pronunţat şi N. 

A. Constantinescu. Căutând să interpreteze pasagiul şi să re-

cunoască geografic locul, el scria în anul 1930 că, pentru re-

gele Ungariei, după asaltul nereuşit de la Castrum Argias, 

două drumuri de întoarcere ar fi fost: unul pe valea Dâm-

boviţei şi altul pe a Oltului, dar cum „pe valea Oltului nu gă-

sim un loc să se potrivească cu descrierea din izvoare, tre-

buie să ne gândim la valea cealaltă, a Dâmboviţei, 560 unde „e 

izbitor de asemănător locul de la Posada cu descrierea din 

Cronică”.561 În concluzie, autorul afirmă că „localizarea bă-

tăliei trebuie stabilită în „culmea dintre satele Rucăr şi Podu 

                                                 
555 Sergiu Iosipescu, Românii din Carpaţii…, p. 91-92.   
556 Dr. Ioan Lupaş, Atacul regelui Carol Robert  contra lui Basarab cel 

Mare, în „Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru 

Transilvania”, Cluj, 1932. 
557 Idem, Atacul regelui Carol Robert contra lui Basarab cel Mare, Car-

tea Românească, 1932, 22 p.  
558 Idem, p. 20.  
559Idem, Lupta de la Posada, în „Anuarul Comisiunii Monumentelor Is-

torice, secţia pentru Transilvania”, 1930–1931, Cluj, 1932, p. 127. 
560 N. A. Constantinescu, Posada, Bucureşti, 1930, p. 27. 
561 Ion Conea, Lupta din 1330…, p. 88. 
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Dâmboviţei”, unde exista toponimul Posada, „un munte des-

pădurit, peste care trece drumul mare, din vechi timpuri.562  

Virgil Drăghiceanu, într-un articol publicat în anul 

1955, scria: „Am înlăturat ipoteza istoricilor care puneau 

câmpul de bătaie la Posada, pe drumul Dragoslavele – Rucăr, 

unde, pe un teren de câmpie, în vârf de munte, nu se întâlneş-

te nicăieri drumul închis de jur împrejur şi de amândouă păr-

ţile de râpe proeminente, pe care îl arată descrierile şi ilus-

traţiile cronicei ungare (Cronicon pictum). Dar prin cheile 

Argeşului, spre Căpăţâneni şi Poenari – colţul Viştii, ducea 

Calea Făgăraşului, pe care am găsit-o ca hotar de moşie într-

un document din 1705. După arătările bătrânilor satului Poe-

nari, acest drum mergea pe coama dealurilor, plaiurilor şi 

munţilor, ca şi alte drumuri (Drumul cel Bătrân, al lui Mihai-

Vodă, pe coamele dealurilor viilor mănăstirii Dealului).563 

În anul 1971, un cititor al revistei „Magazin istoric” 

scria: „Voi încerca să arăt că înfruntarea dintre Carol Robert 

şi Basarab a avut loc la Posada de pe drumul Rucăr – Bran. 

Am aşezat locul înfruntării dintre cele două oştiri pe ruta 

Curtea de Argeş – Câmpulung – Braşov, între Rucăr şi Bran, 

deoarece are aceeaşi lungime ca şi ruta Curtea de Argeş – 

Sălătruc – Turnu Roşu – Sibiu, urmând Drumul Oii, peste 

pasul Surduc: circa 110–120 km. Socot că luptele s-au purtat 

între Podul Dâmboviţei şi Dealul Sasului, cu mai mare in-

tensitate la Valea Posadei (cea menţionată în 1550) şi lângă 

resturile de întărituri ce se văd şi azi, de asemenea menţi-

onate în documentul din 1550.564 

De asemenea, colonelul I. N. Mailat a scris un articol,  

în care se referă la o Posadă menţionată  de un act  emis în a- 

                                                 
562 N. A. Constantinescu, Bătăliile mari ale românilor, 1. Bătălia de la 

Posada, 1330, 9–12 noiembrie, Bucureşti, 1930, p. 27-28. 
563 Virg. Drăghiceanu, art. cit., p. 561-562. 
564 Şt. A., Cititorii ne scriu despre… Posada, Rovine, Vicina, în „Maga-

zin istoric”. Anul V (1971), nr. 10 , p. 93. 
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nul 1550 de Mircea Ciobanul (1545–1552), localizând-o la 

nord-vest de Rucăr, lângă Podu Dâmboviţei, 565  afirmând: 

„Socotesc că luptele s-au purtat între Podu Dâmboviţei şi 

Dealul Sasului, cu mai mare intensitate la Valea Posadei şi 

lângă resturile de întărituri ce se văd şi azi, de asemenea 

menţionate în documentul din 1550”. 566 În urma unei recu-

noaşteri la faţa locului, efectuată în toamna anului 1970, au-

torul afirma că: „Am ajuns la concluzia că, nu numai din 

punct de vedere strategic, Basarab şi-a ales bine locul, ci şi 

din punct de vedere tactic, terenul oferindu-i condiţii priel-

nice pentru mascarea trupelor, iar stâncile şi pădurile destule 

„muniţii”. De asemenea, într-un astfel de loc, cavalerii lui 

Carol Robert nu puteau beneficia de superioritatea arma-

mentului lor”.567 

Tot pentru localizarea de pe acest traseu, s-au pro-

nunţat Victor Motogna şi Ştefan Ştefănescu, „neprecizând 

însă unde anume se afla zisa Posedă”. 568 

De asemenea, Teodor P. Simion afirma în 1990 că, 

Posada, „după unii s-ar situa în apropiere de Rucăr, la Pleaşa 

Posadei, unde a fost înscrisă una dintre cele mai glorioase 

pagini din istoria noastră, surprinsă în cunoscuta Cronică 

pictată de la Viena”.569  

În anul 1993, asupra tematicii s-a pronunţat şi Pavel 

Chihaia, precizând că vechiul drum Argeş – Câmpulung, 

prin Domneşti, iar de aici către Braşov va fi fost itinerarul 

cel mai convenabil, dacă ne gândim la populaţia săsească a 

Câmpulungului şi la aşezările sale catolice, în vreme ce Si-

biul era încă departe, încât distanţa de la Argeş în Tran-

                                                 
565 Idem, p. 92-93. 
566 Idem, p. 93.  
567 Ibidem. 
568 Constantin C. Giurescu, Căutând pe hartă Posada, Rovine, Vicina, în 

„Magazin istoric”. Anul V (1971), nr. 1, p. 52. 
569 Teodor P. Simion, O poartă în Carpaţi. Culoarul Rucăr–Bran, Edi-

tura Sport–Turism, Bucureşti, 1990, p. 75.  
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silvania nu trebuie măsurată pe itinerariul Argeş – Bran, ci 

Argeş – Câmpulung, apărând cu mult mai avantajoasă deci 

decât Argeş – Sibiu sau chiar Argeş – Turnu Roşu. „Prin ur-

mare, cele două miniaturi din Chronicon Pictum ilustrează 

un pasaj al bătăliei de la Posada, care a avut loc, foarte pro-

babil, în apropierea Câmpulungului”.570 

Totuşi, localizarea Posadei în zona Câmpulungului 

nu este acceptată de unii istorici, printre care se numără şi 

Constantin C. Giurescu. Referindu-se la izvorul principal 

Chronicon Pictum, susţine că nu se justifică o retragere a ar-

matei lui Carol Robert de la Curtea de Argeş pe drumul 

Câmpulung – Bran – Braşov. Cronica nu spune în ce direcţie 

a apucat oastea acestuia, dar se poate presupune, dată fiind 

situaţia, mai ales lipsa de alimente şi furaje, că ea a luat dru-

mul cel mai scurt, „care nu ducea însă peste muncele, la 

Câmpulung, şi de aci la Bran si Braşov, ci prin Loviştea la 

Câineni, şi de aci la Sibiu”.571 

Nici Ion Conea nu acceptă localizarea Posadei în zo-

na Dâmboviţei, susţinând ca „sigur, întoarcerea lui Carol Ro-

bert n-a putut fi pe la Bran”.572 De asemenea, autorii N. Stoi-

cescu şi F. Tucă afirmă că „amplasarea în trecătoarea Rucă-

rului nu beneficiază de argumente consistente”,573 iar Vasile 

Mărculeţ şi Ioan Mărculeţ susţin că: „În ceea ce priveşte dru-

mul Câmpulung – Bran, suntem de părere că localizarea bă-

tăliei în această regiune este exclusă prin faptul că obiectivul 

lui Carol Robert la revenirea din Ţara Românească nu a fost 

Braşovu sau Ţara Bârsei, ci Sibiu... Pe drumul Câmpulung – 

Bran, nu există zone care să corespundă celei descrisă în 

                                                 
570 Pavel Chihaia, art. cit., p. 15-16. 
571 Constantin C. Giurescu, art. cit., p. 53. 
572 Ion Conea, op. cit., p. 94. 
573 Vezi argumentele contra acestei variante la Dr. Nicolae Stoicescu – 

Dr. Florian Tucă, 1330 Posada, p. 119-120. 
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sursele documentare şi literare drept loc al confruntării”.574 

Iar alţii scriu: „Este greu de crezut că regele ar fi ales un 

drum lung pentru întoarcere, având în vedere că armata era 

oricum epuizată.575  

Acestei opinii se raliază şi Petru Demetru Popescu; el 

scria despre Posada de pe Dâmboviţa, că „nu dezvăluie urme 

de fortificaţii, iar locul propus nu se află pe cel mai scurt 

drum de ieşire din Muntenia. Dacă ar fi fost vorba de Posada 

din Defileul Dâmboviţei, ştirile n-ar fi trebuit să pomeneas-

că Sibiul, ci Braşovul, care era mai aproape”.576  

De asemenea, autorii Vasile Mărculeţ şi Ioan Măr-

culeţ scriu: „În ceea ce priveşte drumul Câmpulung – Bran, 

considerăm că localizarea bătăliei în această regiune este ex-

clusă prin faptul că obiectivul lui Carol Robert nu a fost 

Braşovul sau Ţara Bârsei, ci Sibiul. Din aceleaşi conside-

rente excludem localizarea confruntării din noiembrie 1330 

pe valea Prahovei sau Dâmboviţei. Pe de altă parte, pe dru-

mul Câmpulung – Bran nu există zone care să corespundă 

celei descrisă în sursele documentare şi literare drept loc al 

confruntării”.577  

Ipoteza forţării înaintării spre Câmpulung nu are o 

bază solidă, invadatorul fiind pus în situaţia avântării în ne-

cunoscut spre un drum greu de parcurs prin Defileul Rucăr – 

Bran. În plus, râurile erau tot perpendiculare pe traseul de 

înaintare, ceea ce ar fi complicat manevrele carelor de trans-

port şi ale infanteriei, presupus obosită după o campanie în 

adâncimea Ţării Româneşti.578 

                                                 
574 Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ,  Posada, 9–12 noiembrie 

1330 – unde?, în „Clipa” Editia: 1144 – 18 October, 2014 – Anul XXIV, 

Istorie. 
575 Castrum Argyas: Poenari sau Curtea de Argeş?. Sursa: https://www. 

cetati.medievistica.ro/ 
576 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 114.  
577 Dr. Vasile Mărculeţ–dr. Ioan Mărculeţ, Consideraţii asupra…, p. 117. 
578 Ionel-Claudiu Dumitrescu,  Localizarea  bătăliei  de   la   Posada,  în  

https://www/
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Posada de la Căpăţineni-Arefu – 1930. Cetatea de 

la Căpăţâneni sau de la Arefu este menţionată în documente 

sub denumirea de „Castrum Argias”, nu cum o consideră N. 

A. Constantinescu, „de la Poenari”, care este mai în jos cu 

câţiva km., tot pe Argeş, dar în afara munţilor.579   

Potrivit opiniei lui Ion Conea, prima bătălie între vo-

ievodul Basarab I şi regele Carol Robert de Anjou s-a desfă-

şurat sub zidurile cetăţii Castrum Argias.580 Ruinele ei se gă-

sesc şi astăzi în munţi, la peste 20 km. spre miazănoapte de 

Curtea de Argeş. Dar nereuşind să ocupe cetatea, regele ma-

ghiar ajunge la înţelegerea să fie lăsat să se întoarcă în pace 

spre ţara sa. Atunci, regele a pornit să treacă Munţii Carpaţi, 

„cât mai iute şi mai pe ascuns”.581 

În anul 1955, Virgil Drăghiceanu scria: „Nu cunosc 

în Ţara Românească burguri, castre, cetăţi sau castele 

medievale decât pe cel de la Severin, în jurul turnului, pe cel 

de la Târgovişte, pe cel al Giurgiului şi pe cel de la Că-

păţâneni, pe care l-am identificat cu al Argeşului, pomenit în 

cronicele ungare, şi unde s-a dat bătălia între Basarab şi Ca-

rol Robert, în 1330”.582  

P. I. Cruceană scria în anul 1978, că: „Armata regelui 

va merge pe drumul Loviştei. Dar, pentru a intra pe acest 

drum, sunt nevoiţi să se întoarcă, cum declară însuşi regele 

în Diploma din 13 decembrie 1335, ca să refacă cei 3 km. ce-

i despart de Căpăţineni – Arefu. Şanţurile şi întăriturile din 

spatele lor le stau acum în cale. În părţile laterale sunt stânci 

înalte de netrecut, iar în spate Castro Argias. Pe acest dru-

meag, care leagă Cetatea Argeşului de valea râului cu a-

                                                                                                    
„Argesis”, Studii şi Comunicări, seria Istorie, Tom XXI, 2012, p. 25.  
579 I. Conea, Ţara Loviştei – studiu de geografie istorică, în „Buletinul 

Societăţii Regale Române de Geografie”, tomul LIII, 1934, p, 95. 
580 Ion Conea, Lupta din 1330…, p. 88. 
581 Idem, p. 89.  
582 Virg. Drăghiceanu, art. cit., p. 561. 
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celaşi nume, considerăm că s-a dat marea bătălie din no-

iembrie 1330”. 583 

Pavel Chihaia, care a studiat miniaturile din Cronica 

pictată, afirmă că „imaginile inspirate de text nu vor putea 

prezenta un factor nou în această problemă atât de contro-

versată.” 584  De fapt, localizarea Posadei se leagă de itine-

rarul lui Carol Robert, iar drumul acestuia de popasul „sub 

castrul Argeşului”. Localitatea este consemnată în două dip-

lome, una din 17 octombrie 1336, prin care regele Carol 

Robert răsplăteşte pe vicecancelarul regal Thatamar şi pe fra-

tele său Bakó pentru o serie de fapte de arme printre care şi o 

misiune în Ţara Românească, care s-a încheiat „sub cetatea 

Argeş”, unde l-a ajuns pe rege. Întregul episod ne în-

credinţează de faptul că regele îşi propusese să ajungă la Ar-

geş, şi că Thatamar cunoştea exact acest itinerar. Unsprezece 

ani mai târziu, într-o diplomă din 30 iunie 1347, Ludovic cel 

Mare aminteşte şi el că tatăl său „şi-a aşezat tabăra înaintea 

cetăţii Argeş”.585  

Totuşi, există istorici care neagă această ipoteză. Is-

toricii Vasile Mărculeţ şi Ioan Mărculeţ scriau că: „Acelaşi 

inconvenient ca şi Defileul Perişani – Pripoare, îl prezintă 

defileul de pe valea Argeşului, din zona Căpăţâneni – Arefu, 

lung cam tot de 3 km. În ceea ce ne priveşte, considerăm de 

altfel, puţin probabil ca după devastarea reşedinţei domneşti 

de la Argeş, fără a reuşi să-l determine pe Basarab I să se an-

gajeze într-o luptă decisivă, Carol Robert să se fi hazardat în 

această zonă într-o acţiune de cucerire a turnului de la Poie-

nari, cum susţin unii autori”.586  Invocarea, în sprijinul aces-

tei teorii, a unor factori, precum „poate căutarea tezaurului 

                                                 
583 Paul Ioan Cruceană, Puncte de vedere.., p. 1978. 
584 Pavel Chihaia, op. cit., p. 14. 
585 Ibidem. 
586 Dr. Vasile Mărculeţ – dr. Ioan Mărculeţ, Posada…, 12 Octombrie 

2014. 
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ţării” sau „poate speranţa măcar a unei victorii”, cum face 

Sergiu Iosipescu, rămân, cu tot respectul pentru reputatul 

medievist, doar simple supoziţii”.587 

De asemenea, Alexandru Madgearu scria în 2009, că: 

„Nu exista nici un motiv ca oastea să fi urcat de la Sălătruc 

spre Cheile Argeşului de la Arefu, pentru a înainta pe difi-

cilul drum prin munţi într-o perioadă deja rece, în loc să ur-

meze calea ce ducea spre valea Oltului, uşor de parcurs pen-

tru o armată obosită.588 

Posada de la Stoeneşti – 1932. Alături de localizări-

le prezentate în istoriografia românească s-au conturat şi alte 

puncte de vedere cu privire la confruntarea din noiembrie 

1330. Una dintre ele este a lui Ilie Minea (1881–1943), care 

propune localizarea pe drumul Târgovişte – Câmpulung, pro-

babil în zona satului Stoeneşti din judeţul Argeş,589 nu de-

parte de cetatea şi schitul lui Negru Vodă, în judeţul Mus-

cel.590 El contestă numele dat bătăliei de la „Posada” de Ni-

colae Iorga, prin asocierea bătăliei din 1330 cu cea a lui Si-

gismund din 1395, întrebându-se: „E suficientă această apro-

piere ca să vorbim şi scriem despre lupta de la Posada?”,591 

înclinând să creadă că lupta s-ar fi dat pe drumul Târgovişte 

– Câmpulung, care face legătura cu drumul ce duce de la 

Curtea de Argeş la Câmpulung,592 în Defileul Soteneşti – Ar- 

                                                 
587 Idem, Consideraţii asupra localizării…, p. 118. 
588 Alexandru Madgearu, Castrum Argyas: Poenari sau Curtea de Argeş? 

Comunicare prezentată la Simpozionul „Vlad Ţepeş Drăculea, domn 

creştin al Ţării Româneşti”, Căpăţâneni, 28 august 2009. 
589 I. Minea, Războiul lui Basarab cel Mare cu regele Carol Robert (no-

iembrie 1330), în „Cercetări Istorice”, V–VII, 1929–1931, p. 341. 
590 Mircea Pospai, Opinii privind localizarea bătăliei de la Posada în e-

misiuni ale Radio Bucureşti şi Radio Craiova din anii '70, în „Posada – 

685. Ţara Loviştei”. Editura Universitaria, Craiova, 2015, p. 233. 
591 I. Minea, art. cit., p. 330. 
592 Idem, p. 342.  
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geş,  în apropierea Cetăţii şi Schitului Negru Vodă.593 

De asemenea, şi P. I. Cruceană este împotriva acestei 

opinii, afirmând că nu se poate „susţine ipoteza că lupta ar fi 

avut loc la Stoeneşti”.594 

Posada din Ţara Loviştei – 1934. Cele mai multe 

opţiuni le-a întrunit ipoteza care plasează bătălia din 1330 în 

Ţara Loviştei,595 o depresiune ce se întinde spre vest pe Va-

lea Lotrului, iar spre est, sub forma unui culoar de înălţime 

corespunzător grabenului dintre culmile Făgăraş şi Cozia.596  

Primul care a formulat ipoteza Posadei loviştene a 

fost istoricul şi arhivistul Aurelian Sacerdoţeanu (1904–

1976).597 Dezvoltând părerea formulată în decembrie 1933, 

autorul emitea, într-un articol cu caracter de popularizare 

(1934), opinia că bătălia s-a dat „prin munţii Argeşului” pe 

teritoriul Ţării Loviştei, pe care însă n-o numeşte. El pleca de 

la o serie de premize false, reluate ulterior şi de alţi autori, a-

nume că regele Ungariei se retrăgea: ca fugar, deci pe dru-

mul cel mai scurt, spre  Transilvania, ţara sa. Autorul afirmă 

că lupta s-a dat în Argeş, pe la Aref – Sălătruc, referindu-se 

la o regiune de la sud-est de Loviştea, ca apoi să menţioneze 

centrul acesteia: „Între Topolog şi Olt, acolo chiar este un 

munte care poartă numele de Mormântul. O fi numit el aşa 

după ostaşii cei mulţi cari şi-au găsit moartea pe acolo? Se 

prea poate”. În sfârşit, unificând în cadrul concluziei cele do-

uă regiuni, el indică ca loc al bătăliei cam trei sferturi din Ţa-

ra Loviştei. Referitor la regele Carol Robert scria: „Cade-se 

                                                 
593  M. Pătraşcu, Argumente…, în „City Vâlcea”, 6-12 februarie 2006 

(partea I); 13-19 februarie 2006 (pag. a II-a); 20-26 februarie 2006 (pag. 

a III-a). 
594 Paul Ioan Cruceană, Puncte de vedere.., p. 1977-1978. 
595 Dr. Constantin Rezachevici, Lupta lui Basarab I…, p. 53. 
596 Lucian Badea, Depresiunea Loviştei. Studiu de geografie, Craiova, 

2007, p. 22. 
597 Prof. univ. dr. Ioan Scurtu,  Aurelian Sacerdoţeanu, în „Revista Art – 

Emis”. Sâmbătă, 14 Ianuarie 2012.  
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dar să înţelegem aşa lucrurile, că lupta lui Basarab s-a fost 

dat în munţii Argeşului, pe la Sălătruc şi Boişoara, pe la 

muntele Mormântul, îndată ce a plecat de la Aref”.598  

Cu această ocazie, se remarcă foarte curios, că autorii 

care s-au ocupat cu localizarea bătăliei din 1330 n-au ţinut 

cont de Cronica pictată, după care: „Cadavrele tuturora” din 

oastea ungară, aproape în întregime nimicită, au rămas „pe 

locul luptei”,599 ori până acum, în nici unul din locurile pro-

puse pentru desfăşurarea bătăliei, cum ar fi cel de la Peri-

şani–Pripoare în Loviştea, n-au fost semnalate movile fune-

rare, admiţând că ar fi fost ridicate de oştenii români învin-

gători ca şi în alte cazuri cunoscute, oseminte etc. e greu de 

crezut că pe locul unde a pierit o întreagă armată, pământul 

să nu mai păstreze nici o urmă, ştiut fiind că urme de acest 

fel s-au păstrat şi pe locul marilor bătălii din antichitate. Lo-

calizarea bătăliei propuse a A. Sacerdoţeanu, după faptul că 

pe hartă, „între Topolog şi Olt” apare un munte „Mormân-

tul”: „pe la Sălătruc şi Boişoara, pe la muntele Mormân-

tul”600 este prea vagă, muntele amintit fiind departe de dru-

mul Sălătruc – Boişoara, pe care s-ar fi putut da lupta. Rămă-

şiţele celor căzuţi erau totdeauna îngropate la locul luptei, 

nefiind transportate în masă la mari distanţe.601      

Numeroşi cercetători au adoptat opinia lansată de Au-

relian Sacerdoţeanu. Astfel, chiar în anul 1934, profesorul 

Ion Conea (1904–1976), reputat specialist în geografie istori-

că şi toponimie geografică,602  susţinea că lupta s-a dat în 

Ţara Loviştei.603  Având în vedere că drumul Loviştei era 

foarte circulat în timpul lui Basarab I, Ion Conea a emis ipo-

                                                 
598 Şerban Al. Răzeşul (A. Sacerdoţeanu), Locul unde s-a luptat…, p. 3.  
599 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 235. 
600 Şerban Al. Răzeşul (A. Sacerdoţeanu), art. cit., p. 3. 
601 C. Rezachevici, Localizarea bătăliei…, XXII/2, 1985, nota 88. 
602 https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Conea. 
603 Ion Conea,  op. cit., p. 81. 
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teza că tot pe el a ieşit şi Carol Robert din ţară, după în-

frângerea din 1330. Deci, de-a lungul lui, undeva pe la Pe-

rişani, trebuie căutată şi Posada, că ungurii stăpâniseră Lo-

viştea604 până în ajunul luptei de la Posada. Peste câţiva ani, 

Ion Conea revine mai pe larg asupra ipotezei, 605 susţinând că 

era imposibil ca regele să se fi întors pe la Câmpulung – 

Bran, fiind mult mai probabil că a luat drumul Loviştei.606 

Această teorie avea să pună sub semnul întrebării localizarea 

lui Nicolae Iorga.607 

Profesorul Ion Conea opinează că, potrivit diplomei 

din anul 1247, ungurii cunoşteau bine harta românească de 

pe versantul sudic al Munţilor Carpaţi, între Argeş şi Severin, 

de aceea, „întoarcerea spre Ungaria nu se putea face decât pe 

un drum cunoscut ungurilor”,608 iar „drumul Loviştei era cel 

mai bine cunoscut de unguri din toate drumurile trans-

carpatice”.609 El este de părere că Loviştea „a fost mult timp 

ca un măr de discordie între români şi unguri”, desigur da-

torită valorii ei strategice şi că „ea pare a fi fost şi una din ca-

uzele expediţiei lui Carol Robert împotriva lui Basarab”.610   

Deci, regele Carol „nu se putea întoarce peste Carpaţi, 

amărât cum era, decât pe drumul Loviştei, ca cel mai 

scurt”.611 În anul 1944, într-un articol, în care rezuma opi-

niile sale privitoare la localizarea bătăliei din 1330, Ion Co-

                                                 
604 Greşit. Vezi: I. Moga.  
605 I. Conea, Corectări geografice în istoria românilor, 1. Pe Olt, în Olte-

nia, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, Bu-

cureşti, 1938.  
606 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, 1330 Posada, p. 110-111. 
607 Ion Conea, Ţara Loviştei – studiu…, p. 1-213.  
608 Idem, Lupta din 1330…, p. 90. 
609 Idem, p. 91. 
610 Idem, Ţara Loviştei – studiu…, p. 48, 65, 81, p. 87. 
611 Idem, Lupta din 1330…, p. 91. 
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nea susţinea categoric că Posada „nu putea fi decât în 

Loviştea”.612  

Atât Ion Conea, cât şi A. Sacerdoţeanu, s-au bazat pe 

trei premise: armata ungară se retrăgea pe ascuns, ca fugari, 

deci au ales drumul cel mai scurt. Precizăm că ungurii nu s-

au retras ca fugari, fiind conduşi de ghizii stabiliţi de Basa-

rab I. Deoarece, primul punct este fals, conform izvoarelor, 

celelalte cad de la sine. Un alt motiv pentru retragerea pe cel 

mai scurt drum a fost considerat cel al înfometării armatei. 

Constantin Rezachevici nu acceptă această afirmaţie, justi-

ficând că oastea maghiară avea totdeauna provizii în cam-

paniile sale.613  

Argumentul principal adus de Ion Conea este „dru-

mul”, pe care ungurii îl cunoşteau din timpul când „ocupase 

Loviştea”, pe care autorul o considera dăruită, în anul 1233 

de principele de coroană Bela al Ungariei, comitelui Corlard 

de Tălmaci. Toate eforturile autorului s-au dovedit zadarnice. 

Ocuparea Loviştei nu este susţinută de documente istorice. 

Pe baza unor analize temeinice, problema a fost clarificată. 

Primul care a dovedit falsitatea Diplomei a fost I. Şchiopu, 

demonstrând că falsificarea s-a produs într-un loc lipsit de o 

arhivă completă cu ajutorul căreia s-ar fi putut controla şi e-

vita aceste neconcordanţe,614 iar A. Sacerdoţeanu constata că 

sunt două feluri de scrieri. Astfel, documentul nu este exclus 

să fi fost falsificat chiar în cetatea Tălmaciului.615  

De asemenea, Ioan Moga a demonstrat că teza conţi-

lor de Tălmaci, potrivit căreia, ei ar fi stăpânit Loviştea încă 

de la 1233 nu se sprijină pe acte autentice. Falsificarea actu-

                                                 
612 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, 1330 Posada, p. 111. 
613 Bătălia de la Posada, ro.wikipedia.org. 
614 I. Şchiopu, Diploma andreiană din 1224 şi alte documente false sau 

fals interpretate, Cluj, 1934. 
615 A. Sacerdoţeanu, Andreeanum şi alte acte, în „Ţara Bârsei”. Anul VII, 

1935, p. 25.  
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lui din 1311 s-a făcut în a doua jumătate a secolului al XIV-

lea, probabil între anii 1374–1376 şi 1387, în favoarea comi-

telui Nicolae de Tălmaci, cu scopul anexării la posesiunile 

sale ardelene a munţilor dintre Olt şi Lotru.616 Din cursul se-

colului al XIII-lea, nu există nici un document autentic care 

să menţioneze fie pe conţii de Tălmaci, fie cetăţile Tălmaci, 

Lotru şi Turnu Roşu, care apar documentar numai în secolul 

al XIV-lea. Deci, prin acest falsificat, nesprijinit pe acte au-

tentice, conţii de Tălmaci voiau să acrediteze faptul că ei ar 

fi avut rolul cavalerilor teutoni în aceste regiuni încă din se-

colul al XIII-lea.617 Cu aceasta, problema Loviştei din seco-

lele XIII – XIV rămâne închisă.618 

Ipoteza lovişteană este acceptată de numeroşi istorici, 

fiind considerată cea mai probabilă localizare. În acest sens, 

Constantin C. Giurescu (1901–1977) scria în anul 1935: „Nu 

se ştie sigur unde s-a dat această memorabilă luptă... E mai 

probabil deci ca lupta să fi avut loc pe aici, aşadar între 

Curtea de Argeş şi Sibiu, poate prin Loviştea”.619 Într-o emi-

siune din jurul anului 1970, istoricul abordează subiectul, e-

nunţând opiniile emise până la data respectivă.620 Apoi, ideea 

a fost reluată într-un articol din anul 1971; după ce combate 

ipotezele istoricilor Patriciu Drăgălina, Dimitrie Onciul, A. 

D. Xenopol, Nicolae Iorga, Ilie Minea, Ioan Lupaş, autorul 

conchide: „Aşadar, după părerea noastră, în Loviştea a avut 

loc, după toate probabilităţile, lupta din noiembrie 1330”.621 

Într-o lucrare postumă, Constantin C. Giurescu susţinea ace-

eaşi idee, scriind: „Am amintit de drumul Loviştei pentru că 

majoritatea cercetătorilor acordă credit ipotezei că oastea re-

                                                 
616 Ioan Moga, Problema Ţării Loviştei…, p. 38. 
617 Idem, p. 43.  
618 Idem, p. 37-38. 
619 Constantin C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, Istoria românilor…, vol. 

I, Bucureşti, 1974, p. 273. 
620 Mircea Pospai, art. cit., p. 233. 
621 C. C. Giurescu, Căutând pe hartă Posada…, p. 54. 
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gelui Carol Robert ar fi urmat acest traseu spre a reveni în 

Ungaria şi nu cel care ar fi trecut prin Câmpulung-Muscel – 

Bran – Braşov, susţinându-se astfel ipoteza – cel puţin în ul-

tima perioadă de timp – că Posada ar trebui căutată undeva în 

Loviştea, pe drumul amintit mai sus, acea cale străveche, ur-

mată şi în epoca daco-romană”.622  

În anul 1936, ipoteza este abordată de istoricul Ioan 

Moga,623 iar în anul următor, este acceptată de Nicolae Ior-

ga.624 Referitor la marele istoric, Doru Moţoc scria: „Ni se 

pare semnificativ faptul că, luând cunoştinţă de opinia expri-

mată de Ion Conea, cu privire la localizarea bătăliei din 1330, 

Iorga s-a mulţumit doar să o consemneze într-o recenzie, fără 

să întreprindă vreo tentativă de a o respinge cu eventuale ar-

gumente. Din ce cauză? Nu cumva pentru că marele savant 

şi-a dat seama că acestea îi lipseau?”.625 

Dintre adepţii Posadei loviştene, mai menţionăm pe  

istoricii Barbu T. Câmpina, 626 Constantine Cihodaru şi Ion 

Ionaşcu. 627 

În anul 1967, Andrei Pandrea – pseudonimul lui An-

drei Dumitru Marcu (n. 1936) – activa ca medic la Boişoara, 

judeţul Vâlcea.628 În lucrarea sa, Medic la Boişoara,629 por-

nind de la concluziile formulate de Ion Conea, avansează în 

sprijinul localizării loviştene câteva argumente de ordin logic, 

strategic şi toponimic. El susţine că cele mai  interesante to-

ponime sunt: Posada, Pârâul Posăzii, Piatra Şanţului, Râpele 

Roşii şi Priboiasa, care evidenţiază câteva etimologii ce vin 

                                                 
622 Idem, Probleme controversate…, p. 161.  
623 Ioan Moga, op. cit., Cluj, 1936. 
624 Nicolae Iorga, Istoria românilor, III, Bucureşti, 1937, p. 163, 182. 
625 Doru Moţoc, art. cit., p. 86.  
626 Barbu Câmpina, Ştefan Pascu, Istoria României, 1962. 
627 Ion Ionaşcu, Ştefan Pascu, Constantin Cihodaru, Gheorghe Georges-

cu-Buzău, Istoria medie a României, Bucureşti, 1966. 
628 http://www.alternativaonline.ca/AndreiPandrea.html. 
629 Andrei Pandrea, Medic la Boişoara, Bucureşti, 1967. 
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în sprijinul localizării la Pripoare a luptei din 1330. De a-

semenea, aduce şi unele argumente de ordin strategic: exis-

tenţa unui „depozit de bolovani”, descoperit într-o groapă 

din Muchia Pietrei Şanţului, precum şi urme numeroase ale 

unor fortificaţii grupate într-un spaţiu restrâns. 630  În anul 

1972, autorul abordează din nou problema; în cadrul unui 

amplu material, prezintă o schiţă a zonei Loviştea, stabilind, 

după opinia sa, că „drumul Loviştei”, care urma vechiul 

„drum roman”, este cea mai veche cale de comunicaţie: calea 

naturală.631 În sfârşit, el considera că toponimia ajută la re-

constituirea urmelor bătăliei, amintind de culoarea roşie, adi-

că de sângele vărsat de oastea nimicită a lui Carol Robert: 

Valea Roşie, Strâmtorile Roşiei, Culmea Roşia, Stâna Roşia, 

Râpele Roşii. Potrivit autorului, toate acestea sugereze că bă-

tălia ar trebui să se numească nu „bătălia de la Posada”, ci 

„bătălia din Pripoarele Perişanilor”, sau, mai pe scurt, „lupta 

de la Pripoare”.632 De asemenea,  unele denumiri, ca: Posada, 

Pârâul Posăzii, Piatra Şanţului, Râpele Roşii şi Priboiasa, a-

nalizate de autor, consideră că vin în sprijinul localizării lup-

tei la Pripoare. Andrei Pandrea a mai adus şi câteva argu-

mente de ordin arheologic, referindu-se la existenţa unui „de-

pozit de bolovani” descoperit într-o groapă din Muchia Pie-

trii Şanţului, de nişte săbii ruginite descoperite în zonă prin 

anii 1924–1927, precum şi de numeroase urme ale unor forti-

ficaţii.633 Marian Pătraşcu face şi el referire la nume topice 

din zonă, scriind în anul 1972: „În fine, numeroase nume 

topice din zonă duc cu gândul la luptele de la 1330: Pârâul 

Posăzii, Posada, Râpile Roşii, Piatra Şanţului, Priboisa, 

Coasta  Perişanilor, Poiana  Bisericii, etc.  Iată, aşadar, dove- 

                                                 
630 Idem, p. 152-153.  
631 Idem, Unde s-a dat bătălia…, p. 16-17. 
632 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 115. 
633 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 113-114. 
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zile şi argumentele în favoarea Posadei Loviştene”.634 

În anul 1969,  P. P. Panaitescu susţinea ipoteza loviş-

teană în lucrarea: Introducere în istoria culturii româneşti.635  

Ştefan Pascu, specialist în istoria evului mediu, 636 

publică o lucrare (1969), 637 unde abordează şi problema Po-

sadei; el scrie că, deşi Basarab propune împăcarea pe calea 

tratativelor, Carol Robert refuză, astfel „se ajunge la lupte, 

chiar sub cetatea de scaun, Curtea de Argeş. Suferind eşecuri, 

oastea lui Carol Robert se retrage spre Transilvania, dar un-

deva în defileul munţilor, probabil în Ţara Loviştei, la o po-

sadă, oastea maghiară a fost zdrobită de aceea a lui Basarab, 

formată din ţărani, între 9–12 noiembrie 1330”.638  

Miron Constantinescu, împreună cu istoricii Constan-

tin Daicoviciu şi Ştefan Pascu considerau, în anul 1971, că 

bătălia din 1330 a avut loc „undeva în defileul munţilor, pro-

babil în Ţara Loviştei, la o posada”.639  

Istoricul C. C. Giurescu scria tot în anul 1971, că 

„după părerea noastră, în Loviştea a avut loc, după toate pro-

babilităţile, lupta din noiembrie 1330… O fotografiere aeri-

ană a regiunii ar putea da indicii preţioase”.640 Tot în acel an, 

în volumul de istorie, redactat de Constantin C. Giurescu şi 

Dinu C. Giurescu, se precizează: „E mai probabil că lupta să 

fi  avut loc pe aici, aşadar între Curtea de Argeş şi Sibiu, pro- 

                                                 
634 M. Pătraşcu. Argumente pentru Posada…, în „City Vâlcea”. 
635 Bucureşti, 1969. 
636 ro.wikipedia.org Ştefan Pascu. 
637 Ştefan Pascu, Istoria României. Compendiu, Bucureşti, 1969, p. 129. 
638 Istoria României. Compendiu. Ediţia a III-a revăzută şi adăugită. Sub 

redacţia: Acad. Prof. univ. Ştefan Pascu. Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1974, p. 107-108.   
639 Miron Constantinescu, Constantin Daicoviciu, Ştefan Pascu, Istoria 

României. Compendiu, Editura Didactică şi Pedagogica, Bucureşti, 1971, 

p. 106. 
640 Constantin C. Giurescu, Căutând pe hartă Posada…, p. 54. 
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babil prin Loviştea”.641  

Cărturarul Doru Moţoc, 642 abordând problema bătă-

liei de la Posada, scria în anul 1972: „Este logic să credem că 

după insuccesul de la Argeş, oştile maghiare s-au îndreptat 

spre casă pe drumul Loviştei”.643 Ca argument, autorul aduce 

toponimul „Colţul Călimării”, considerând că denumirea vi-

ne de la un loc de pe străvechiul drum al Loviştei:  „căli”, de 

la cale, şi „mării”, de la mare. Rostite alături, au dat naştere 

la substantivul „călimară”. Deci, Colţul Călimării înseamnă 

Colţul Căii Mari, cu sensul de cale principală. „Dacă în seco-

lul al XVI-lea, drumul Loviştei era Calea Mare, rezultă că 

era mult mai vechi şi bine cunoscut de către cei care-l par-

curgeau într-un sens sau în altul”.644 În favoarea acestei lo-

calizări, Doru Moţoc aduce şi „două posibile dovezi arhe-

ologice”; prima: o piatră, având o inscripţie în slavonă, din 

care s-a descifrat textul: „... aici... şi Fiului şi al Sfântului 

Duh...”, despre care cărturarul consideră că termenul „aici” 

indică locul unde s-a întâmplat ceva important, poate chiar 

bătălia de la Posada; a doua: o lespede de piatră cu o inscrip-

ţie, din care s-a tradus: „... şi mulţi alţii s-au mântuit...”, 

despre care crede că este „o inscripţie comemorativă ce glo-

rifică oameni care şi-au dat viaţa într-o luptă, poate chiar cea 

de la Posada”.645  Totuşi, unii cercetători consideră că de-

monstraţia trebuie tratată cu anumite rezerve, întrucât există 

specialişti care apreciază că „cele două inscripţii citate mai 

înainte nu au nicio legătură cu lupta de la Posada, fiind două 

texte religioase”.646 Marian Pătraşcu scrie că a văzut în no-

                                                 
641 Constantin C. Giurescu – Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor din ce-

le mai vechi timpuri…, p. 216.  
642 Petre Petria, Vâlcea. Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar. 

Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 1996, p. 261-263. 
643 Doru Moţoc,  art. cit., p. 93. 
644 Idem, p. 94. 
645 M. Pătraşcu. art. cit.,  în „City Vâlcea”. 
646 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 142. 
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iembrie 2006 piatra respectivă. Se pare că toata valea Bă-

iaşului a fost plină de pietre inscripţionate în limba slavonă – 

ca şi alte părţi ale Ţării Loviştei – dar, cu timpul acestea pie-

tre s-au degradat.647 

Autorii Florin Constantiniu şi Marcel D. Popa, care 

au tratat problemele de istorie medie în lucrarea Istoria lumii 

în date (1972), cu privire la bătălia de la Posada afirmă: 

„Noiembrie 9–12, Basarab I provoacă o mare înfrângere ar-

matei maghiare la Posada (probabil, în Loviştea); Ţara Ro-

mânească îşi asigură independenţa”.648  

Peste doi ani, în 1974, colonelul Florian Tucă scria: 

„Am privit acea zonă cu ochiul cercetătorului militar. Urmă-

rind drumul din Defileul Ţării Loviştei, am putut constata nu 

numai că acesta se aseamănă cu cel descris în Cronica pictată 

şi cu una din miniaturile înmănuncheate în ea, ci şi că el 

oferă condiţii propice pentru zdrobirea oricărui agresor care 

ar fi încercat să-şi deschidă drum prin respectiva zonă 

muntoasă”.649 

În lucrarea Basarab I, profesorul Petru Demetru 

Popescu  (n. 1929) scria în anul 1975, că localizarea Posadei 

în Ţara Loviştei câştigă din ce în ce mai mulţi aderenţi, con-

siderând că bătălia din 1330 a avut loc „undeva în defileul 

munţilor, probabil în Ţara Loviştei, la o posadă”.650 De a-

semenea, au fost săpate şi şanţuri de apărare. Existenţa de-

numirii Piatra Şanţului îmbină cele două elemente men-

ţionate în cronică, şanţurile de apărare şi bolovanii.651  

                                                 
647 Marian Pătraşcu – Nicolae Daneş, Monografia comunei Câineni, ju-

deţul Vâlcea, Editura Fortuna, 2008, p. 43-44. 
648 Florin Constantiniu şi Marcel D. Popa, Istoria României în date. Sub 

conducerea Acad. Prof. Andrei Oţetea, Editura Enciclopedică Română,   

Bucureşti, 1972, p. 81.  
649 Colonel Florian Tucă, art. cit., 1974, p. 12. 
650 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 109. 
651 Idem, p. 114-115. 
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Profesorul Tudor Dumitru (1908–1982),652 istoric şi 

arheolog, abordând bătălia de la Posada, scria: „Probabil că 

în Ţara Loviştei s-au petrecut cele două mari dezastre mi-

litare: ale lui Cornelius Fuscus (anul 87) şi al lui Carol 

Robert (1330)”.653  

Profesorul Dumitru Moţoc (1889–1969),654 referitor 

la această temă, considera că „bătălia de la Posada nu putea 

avea loc altundeva decât pe drumul Loviştei”.655 

Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă optează tot pentru 

Posada lovişteană, scriind: „Aspecte de ordin strategic ne fac 

să opinăm tot pentru „Posada” lovişteană”.656 Pentru loca-

lizarea bătăliei de la Posada în Ţara Loviştei, potrivit auto-

rilor, pledează şi un factor de ordin militar: îngustimea „defi-

leului”, „precum şi faptul că în zonă nu există decât o sin-

gură cale de acces spre Transilvania, de la Sălătruc la Ti-

teşti”.657 Referindu-se la izvoarele scrise, ei susţin că: „Acest 

defileu, cu malurile sale râpoase, apare şi în cele două mini-

aturi ale Cronicii pictate de la Viena”.658    

În anul 1980, Paul Ioan Cruceană (1911–1999) pub-

lică un articol referitor la localizarea Posadei.659 De la înce-

put, autorul precizează că „se cade să reconsiderăm observa-

ţia făcută de profesorul Ion Conea,660  care afirma că ungurii 

cunoşteau perfect drumul Loviştei, ca unii ce stăpâniseră, iar 

                                                 
652 https://ro.wikipedia.org/wiki/Tudor_Dumitru. 
653 Prof. dr. docent Dumitru Tudor, Oltenia romana. Ediţia II. Editura A-

cademiei, Bucureşti, 1958, p. 48. 
654 Petre Petria, op. cit., p. 263. 
655 Dumitru Moţoc, Argumente noi în sprijinul unei ipoteze de localizare 

a Bătăliei din noiembrie 1330, în „Două studii”. Editura Patrimoniu, 

Râmnicu Vâlcea, 2003, p. 53-54.   
656 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florian Tucă, op. cit., p. 119.   
657 Idem, p. 125.   
658 Idem, p. 127.   
659 Paul Ioan Cruceană, art. cit., p. 1971-1979. 
660 I. Conea, Ţara Loviştei. Studiu…, 1934.  
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în ajunul bătăliei mai stăpâneau încă întreaga Ţară a Loviştei. 

„Este deci greu să credem că ei s-ar fi lăsat duşi de oamenii 

lui Basarab pe cine ştie ce altă cale, unde să fi suferit în-

frângerea”.661 Despre Carol Robert scria, că „spre a ajunge în 

Ungaria, el trebuia să folosească drumul Loviştei, singurul 

indicat pentru starea în care se afla armata sa”.662 

De asemenea,  Manole Neagoe scria în anul 1981, că: 

„În loc de fapte de vitejie strălucite, Carol Robert de Anjou 

se vedea silit să se retragă fără nici o izbândă. A apucat dru-

mul cel mai scurt care-l scotea în Transilvania, prin Ţara 

Loviştei.663 

Referindu-se la Ion Conea, Constantin Rezachevici 

afirma în 1985, că acesta, fără să amintească ceva despre pă-

rerea lui Aurelian Sacerdoţeanu, a elaborat ipoteza pe care o 

socotea originală, „a desfăşurării bătăliei în Ţara Loviştei, 

care de atunci şi până azi întruneşte adeziunea majorităţii ce-

lor care s-au ocupat de localizarea acestei lupte”.664 

În anul 2002, Ştefan Pascu şi R. Theodorescu afirmau 

că: „În lipsa documentelor edificatoare, întoarcerea armatei 

lui Carol Robert de Anjou de la Curtea de Argeş pe drumul 

Loviştei este o supoziţie logică şi de bun simţ ce se bazează 

pe argumentul distanţei dintre Curtea de Argeş şi Tran-

silvania”.665 

Pornind de la convingerea că lupta de la Posada nu 

putea să aibă loc altundeva decât pe vechiul drum al Loviştei, 

Dumitru Moţoc abordează în anul 2003 problema identifi-

cării locului precis unde putea avea loc istorica bătălie, „dar 

este limpede că certitudinea nu va putea fi dată decât de eve-

                                                 
661 Paul Ioan Cruceană, art. cit., p. 1971-1979. 
662 Idem, p. 1977. 
663 Manole Neagoe, Pagini legendare din Istoria poporului român. Edi-

tura Ion Creangă, Bucureşti, 1981, p. 76. 
664 C. Rezachevici, op. cit., 1985. 
665 Şt. Pascu şi R. Teodorescu, Istoria românilor – tratatul Academiei 

Române, vol. III, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 580. 
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ntuale probe materiale, obţinute prin cercetări arheologi-

ce”.666 De asemenea, el scria că: „Istoricii, etnologii, geo-

grafii, vin cu argumente tot mai convingătoare că împlinirea 

dorinţei de statalitate a românilor s-a înfăptuit sub semnul 

spadei, arcului şi săgeţii…, aici, în Lovişte”,667 iar Marian 

Pătraşcu considera în anul 2006, că: „Un prim argument în 

favoarea Posadei loviştene ar fi acela că după apariţia ipo-

tezei lui Conea, Iorga nu a reacţionat în nici un fel”.668 

Cărturarul Eugen Petrescu (n. 1959), în anul 2007, a-

bordând tematica bătăliei de la Posada, scria că: „La 1330, 

oştenii lui Basarab I au câştigat o mare victorie în lupta dusă 

împotriva oştilor maghiare conduse de Carol Robert de An-

jou... Încurcătura în care a fost pus l-a forţat să ia hotărârea 

de a fugi în Ardeal, prin Ţara Loviştei. Grosul oştirii maghia-

re a pornit în mare grabă către Olt, dar la Posada, pe Valea 

Băiaşului, în zona Perişani – Pripoarele, a fost aşteptată de 

oastea lui Basarab I, unde după luptele date în perioada 9–12 

noiembrie 1330, ungurii sunt zdrobiţi complet”,669 iar ulte-

rior, scria: „De remarcat este şi faptul că majoritatea cerce-

tătorilor, care s-au aplecat asupra acestui important moment 

din istoria noastră, au localizat perimetrul desfăşurării bătă-

liei din 9–12 noiembrie 1330, în una din strâmtorile loviş-

tene cunoscută sub numele de Pripoare (Pripoara în vorbirea 

locală) sau Posada de la Pripoarele Perişanilor, din Defileul 

Băiaşului”.670 

                                                 
666 Dumitru Moţoc, art. cit., p. 40. 
667 Doru Căpătaru, Posada – lecţie de istorie şi drumul spre Europa, în 

„România turistică”, nr. 181–183, 2003, p. 10-11. 
668 M. Pătraşcu, Argumente pentru Posada…, în „City Vâlcea”, 6–12 fe-

bruarie 2006 (partea I).  
669 Eugen Petrescu, Vâlcea – Ţara lupilor getici sau Ţinutul Vâlcilor. E-

ditura „Comphys“, Râmnicu Vâlcea, 2007, p. 71-72. 
670 Idem, Tradiţiile locului şi conştiinţa civică despre bătălia de la Posa-

da  din  pripoarele Perişanilor, în „Posada – 685. Războiul din 1330 din- 
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În Monografia comunei Câineni, editată în anul 2008, 

Marian Pătraşcu şi Nicolae Daneş recunosc că „locul bătăliei 

de la Posada este încă disputat printre istoricii contemporani, 

în ciuda oficializării lui în Ţara Loviştei”.671  Însă, în anul ur-

mător, Alexandru Madgearu considera că: „Amplasarea bătă-

liei dintre Basarab I şi Carol Robert în Ţara Loviştei a fost 

clarificată în urma criticii izvoarelor disponibile şi a cerce-

tărilor de topografie şi de geografie istorică”,672 iar în anul 

2010, învăţătorul loviştean Florea Vlădescu spunea că Ion 

Conea, în anul 1934 a lansat ipoteza că bătălia din anul 1330 

s-a dat pe vechiul drum de ieşire din Ţara Românească, în 

Loviştea, „afirmaţie reluată şi susţinută cu argumente seri-

oase”.673 Iar în 2012, autorii Vasile Mărculeţ şi Ioan Mărcu-

leţ scriau că bătălia din 1330 „prezintă numeroase aspecte 

controversate”, unul îl reprezintă localizarea bătăliei.674  În 

concluzie, Doru Căpătaru scria în 2014: „Fără a considera e-

lucidată problema localizării geografice a Posadei, conside-

răm că, în vederea consolidării şi transformării ipotezei în 

certitudine, se impun cercetări multidisciplinare în zonă, acţi-

uni care nu s-au făcut, din păcate nici în Lovişte”.675  De 

asemenea, în anul 2013, preotul Nicolae Moga scria: „Posa-

da din Lovişte este considerată de istoriografia noastră, tea-

trul acestei lupte”.676   

Vasile Mărculeţ şi Ioan Mărculeţ scriau în anul 2014:  

„Referitor la regiunea Loviştei, cea mai mare parte din cei 

circa 35 km cât măsoară traseul propus este un drum de 

                                                                                                    
tre Carol Robert de Anjou şi Basarab Vodă”. Editura Universitaria, Cra-

iova, 2015, p. 185. 
671 Şt. Pascu şi R. Teodorescu, op. cit., p. 580. 
672 Alexandru Madgearu, Castrum Argyas…, 28 august 2009. 
673 Florea Vlădescu, Mărturii despre localizarea Posadei, în „Bătălia de 

la Posada – simbolul biruinţei daco-române (1330–2010)”, p. 103. 
674 Dr. Vasile Mărculeţ – dr. Ioan Mărculeţ, Consideraţii…, p. 111. 
675 Doru Căpătaru, Basarabii şi începuturile…, p. 32. 
676 Pr. Nicolae Moga, art. cit., p. 9.   
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coastă, situaţie în care nimic nu ar fi putut opri forţele ma-

ghiare, care puteau fi atacate doar dintr-o singura parte, să se 

replieze la baza pantei… În acest caz, prinderea în totalitatea 

ei în ambuscadă ar fi fost imposibilă”.677  

În anul 2015, profesorul Dinică Ciobotea scria: „În 

posada lovişteană s-a consumat cel de-al treilea război din 

timpul războiului dintre Carol Robert de Anjou – regele Un-

gariei şi Basarab Vodă – domnul Ţării Româneşti, după cele 

de la  Severin şi castrul Argias”.678 Tot în anul respectiv, is-

toricul Radu Ştefan Vergatti, referindu-se la bătălia de la Po-

sada, scria: „Configuraţia terenului, traseul drumurilor me-

dievale – în special a drumului „codrului” – ne face să ne ra-

liem celor ce au susţinut cea mai logică localizare a celor 

două bătălii dintre 9–12 noiembrie 1330: Ţara Loviştei”.679 

După apariţia ipotezei lui Ion Conea în anul 1934, 

reluată şi argumentată în 1938, Nicolae Iorga nu l-a contrazis, 

dovadă că marele istoric a acceptat-o. Totuşi, există istorici 

care neagă Posada lovişteană. 680  Dintre ei, menţionăm pe 

colonelul I. N. Mailat, care a scris un articol, unde se referă 

la o Posadă menţionată de un act emis în anul 1550 de Mir-

cea Ciobanul, localizând-o la nord-vest şi nord-est de Rucăr, 

lângă Polul Dâmboviţei, deci înfruntarea dintre Carol Robert 

şi Basarab a avut loc la Posada de pe drumul Rucăr–Bran, 

menţionată şi în documentul citat.681 De asemenea, Paul Ioan 

Cruceană susţine că bătălia nu se putea da în Ţara Loviştei 

                                                 
677 Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ,  Posada, 9–12 noiembrie 

1330 – unde?, în „Clipa”. 
678 Dinică Ciobotea, Sfârşitul campaniei ungare în Ţara Românească (9–

12 noiembrie 1330). Desfăşurarea bătăliei de la Posada,  în „Posada – 

685. Războiul din 1330 dintre Carol Robert de Anjou  şi Basarab Vodă”. 

Editura Universitaria, Craiova, 2015, p. 157. 
679  Radu Ştefan Vergatti, art. cit., p. 131. 
680 M. Pătraşcu, art. cit., în „City Vâlcea”, 6–12 februarie 2006 (partea I); 

13–19 februarie 2006 (pag. a II-a); 20–26 februarie 2006 (pag. a III-a). 
681 Şt. A., art. cit., p. 92-93. 
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din mai multe considerente: în Loviştea erau stăpâni ungurii; 

Defileul de la Pripoare este străbătut de valea Băiaşului, deci 

cum vor fi săpat românii şanţuri în albie şi vor fi aşezat aici 

acele „indagines”? Ce-i împiedica pe unguri să-şi croiască 

drum prin apă? afirmaţii că defileul în care ar fi avut loc 

lupta măsoară 1735 m. cu o lărgime care variază între 7 şi 50 

m.  cu înclinaţii atât de mari, încât cu greu pot fi escaladate, 

„afirmaţii care se cer discutate pe baza izvoarelor”. 682 Dacă 

lărgimea defileului variază între 7 şi 50 m., ba uneori chiar 

mai mult, nu vedem unde ar fi acel fund de vale, acea „co-

rabie strâmtă”.683  De asemenea, Constantin Rezachevici684 

este adept al Posadei mehedinţene, I. Dulamă-Peri,685 al Po-

sadei dâmboviţene, iar autorii Vasile Mărculeţ şi Ioan Măr-

culeţ observă cu privire la regiunea Loviştei, că „cea mai 

mare parte din cei circa 35 km cât măsoară traseul propus 

este un drum de coastă, situaţie în care nimic nu ar fi putut 

opri forţele maghiare, care puteau fi atacate doar dintr-o sin-

gură parte, să se replieze la baza pantei”.686   

Săbiile găsite în regiune, în puncte diferite şi la dis-

tanţă mare de defileu, unele aproape de vârful unui munte, 

nu puteau rezista mai mult de două secole. Fără nici o ex-

cepţie, ele sunt iatagane turceşti, care au trecut Bosforul după 

anul 1330, pierdute de resturile armatei lui Alecsandru Ipsi-

lanti care, înainte de a se preda austriecilor, şi-au lichidat aici 

adversarii şi prizonierii. Depozitul cu bolovani, situat în Mu-

chia Perişanilor, este în realitate o grămadă de pietre am-

plasate într-o groapă al cărei diametru, adâncime, formă şi 

particularităţi au fost descrise inutil, cu lux de amănunte, de 

                                                 
682 Paul Ioan Cruceană, Puncte de vedere.., p. 1978. 
683 Idem, p. 1978-1979. 
684 C. Rezachevici, art. cit., tom. 21/1984, Iaşi. 
685 I. Dulamă-Peri, op. cit., p. 42.  
686 Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ Posada, 9–12 noiembrie 

1330 – unde?, în „Revista Ars-Emis”, 12 Octombrie 2014. 
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către identificator. Consideram că ar fi fost destul de bizar ca 

bolovanii să fi fost strânşi în groapa special săpată la baza 

masivului. În mod normal aceşti bolovani trebuiau adunaţi 

pe marginea superioară a versantului nordic, în amplasa-

mentul luptătorilor, nu în valea în care urmau să se înghe-

suiască adversarii. Toată regiunea este presărată cu asemenea 

gropi cu bolovani întrebuinţaţi de localnici la nevoile gospo-

dăreşti. La umbra şi sub presiunea bolovanilor iarba nu mai 

creşte, pământul de sub ei se înmoaie, iar bolovanii se afundă 

cu timpul până dispar. La Perişani s-au afundat până au ajuns 

la roca dură. Deci depozitul nu poate fi admis ca un argu-

ment semnificativ,687 consideră autorul Ion Dulamă-Peri. 

Dr. Adolf Armbruster precizează că, „nici un izvor 

săsesc nu aminteşte despre vreo retragere prin acest ţinut, 

care, dacă s-ar fi produs, nu ar fi scăpat cronicarilor ardeleni, 

îndeosebi saşi”,688 atât de „atenţi la evenimentele din ţinutul 

lor”,689 cum remarcă Constantin Rezachevici.  

Posada de la Perişani-Pripoare – 1934. Primul cer-

cetător care a propus în anul 1934 localizarea bătăliei din 

1330 „undeva pe la Perişani, în Ţara Loviştei”,690 a fost Ion 

Conea, care afirma despre Carol Robert, că „numai în capă-

tul nordic al pasului Perişani a putut fi zdrobit. Acolo, deci, 

la Perişani – Pripoare, trebuie... mutată Posada”. 691  Peste 

câţiva ani, autorul revine692  mai pe larg asupra localizării 

propuse în 1934, precizând că drumul este cel pe la Sălătruc 

şi Perişani”. 693  În anul 1938, autorul scria: „Locul unde s-a 

dat marea luptă din 1330 a fost bănuit în diverse puncte 

                                                 
687 Ion Dulamă-Peri, op. cit., p. 43.  
688 Dr. Adolf Armbruster, 400 cronicari saşi despre români, în „Magazin 

istoric”. Anul , (1977), nr. 12, p. 35-38. 
689 Dr. Constantin Rezachevici, Lupta lui Basarab I…, p. 53.  
690 Ion Conea, Ţara Loviştei. Studiu…, p. 81. 
691 Idem, Lupta din 1330…, p. 93. 
692 Idem, Corectări geografice…, 1938. 
693 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 110-111. 
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dintr-un foarte larg cadru de spaţiu: din Cerna la Bran. Dar 

harta, bunul simţ, şi mai ales autopsia geografică, anulează 

toate localizările de până azi şi o precizează pe cea adevă-

rată: Perişani – Pripoare, în Loviştea”.694  

În anul 1947, istoricul şi generalul Radu R. Ro-

setti,695 recunoscut ca cel mai important cercetător al istoriei 

militare a poporului român,696 considera că locul unde s-a dat 

bătălia a fost Perişanii, cărora li s-a zis greşit Posada.697   

Ipoteza lui Ion Conea a fost însuşită în anul 1967 şi 

dezvoltată de medicul Andrei Pandrea. În urma unor înde-

lungate cercetări pe teren, a stabilit că bătălia s-a dat „în 

Defileul dintre Sălătruc şi Titeşti, în punctul Pripoare, astăzi 

sat între Perişani şi Poiana”.698 În concluzie, sugerează că 

lupta nu ar trebui să se numească „bătălia de la Posada”, ci 

„bătălia din Pripoarele Perişanilor” sau „lupta de la 

Pripoare”.699 

La sfârşitul anului 1970, apare volumul Folclor din 

Ţara Loviştei (Boişoara), care cuprinde studiile efectuate în 

Ţara Loviştei, în iulie 1968, de către un grup de cercetători 

de la Institutul de Folclor, condus de folcloristul şi etnologul 

Mihai Pop şi foştii săi studenţi: Gheorghe Deaconu şi Ioan St. 

Lazăr. În „Cuvânt înainte”, Mihai Pop face următoarea preci-

zare: „Vestita luptă de la Posada s-a dat în Defileul dintre Pe-

rişani – Sălătruc. Aici, deci s-ar fi dat în 1330 prima luptă 

victorioasă, consemnată în documente, pentru neatârnarea 

                                                 
694 Ion Conea, Lupta din 1330…, p. 85. 
695 Radu Rosetti, Istoria artei militare a românilor până la mijlocul vea-

cului al XVII-lea. Editura Monitorul Oficial şi Imprimeria Statului, Bucu-

reşti, 1947. 
696 ro.wikipedia.org. 
697 Radu Rosetti, op. cit., p. 102. 
698 Dinică Ciobotea, Posada de la Perişani–Pripoare, în „Posada – 685. 

Războiul din 1330 dintre Carol Robert de Anjou şi Basarab Vodă”. Edi-

tura Universitaria, Craiova, 2015, p. 144.  
699 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 115. 
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principatului Muntenia”. 700  În acelaşi volum, cercetătorul 

Constantin Mohanu, originar din Bumbuieşti–Boişoara, în 

studiul intitulat Folclor şi istorie în Boişoara, afirmă că „a-

devărata Posadă este trecătoarea din sud a Loviştei, de lângă 

Perişani, unde la 1330, Basarab I a învins pe trufaşul rege 

Carol Robert, pecetluind astfel forma de sine stătătoare a 

Munteniei”.701 

În legătură cu identificarea locului unde s-a produs 

lupta, cititorul Andrei P. Pandrea din Bucureşti, plecând de 

la cercetările lui Ion Conea, verifică pe teren şi constată în a-

nul 1971 că drumul loviştean trece prin valea pinului Băiaşu, 

cuprinsă între cătunele Pripoare şi Băiaşu. Porţiunea în care 

crede că s-a desfăşurat bătălia, „seamănă izbitor cu cel des-

cris în Cronica Pictată de la Viena”, deci  „bătălia de la Posa-

da a avut loc la Perişani”.702 

În acelaşi an, concluzia este acceptată de Nicolae Bu-

descu din Curtea de Argeş, care scrie: „Basarab cu oştenii săi 

a împânzit culmile Coziei şi ale Perişanilor. Stâncile şi co-

pacii au început să se rostogolească atunci când oastea lui 

Carol Robert a intrat prin Pripoare în Defileul râului Băia-

şu… Să scriem deci pe fila istoriei nu Posada, nume ce se 

dădea tuturor golurilor de pădure, ci Pripoare. 703 

Ipoteza a fost completată cu noi argumente de către 

profesorul Doru Moţoc,704 care în anul 1972 scria, că: „Sun-

tem de părere că Bătălia din 1330 s-a purtat la Perişani – 

Pripoare, în Lovişte”.705  După opiniile sale, „Defileul de la 

Perişani – Pripoare ar fi singurul care întruneşte condiţiile în 

limitele  coordonatelor  geografice cărora li se circumscriu e- 

                                                 
700 Folclor din Ţara Loviştei (Boişoara), Râmnicu Vâlcea, 1970, p. 3. 
701 Idem, p. 4. 
702 Şt. A., art. cit., p. 92-93. 
703 Idem, p. 93. 
704 Doru Moţoc, art. cit., p. 93-94. 
705 Ibidem.  
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venimentele din 1330”.706  

În anul 1974, istoricii Constantin C. Giurescu şi Dinu 

C. Giurescu admit de asemenea că e „probabil ca lupta să fi 

avut loc între Sălătruc şi Perişani”.707 Tot în acest an, pro-

fesorul Costea Marinoiu publică lucrarea Folclor din Ţara 

Loviştei. Referindu-se la bătălia din 1330, autorul precizează 

că: „La Posada Perişanilor, oştenii lui Basarab aveau să în-

crusteze cu litere de aur în istoria patriei unul din marile mo-

mente ale poporului nostru în lupta pentru neatârnare, pentru 

libertatea naţională”.708  

În anul următor, colonelul Florian Tucă, pornind de 

la aceste considerente, coroborate şi cu alte dovezi de ordin 

militar, scrie că: „Am ajuns la concluzia că cei ce au fixat 

locul luptei din noiembrie 1330 în această parte de ţară ro-

mânească s-au apropiat, se pare, cel mai mult de adevărul 

istoric”.709  

Petru Demetru Popescu scria în 1975, că: „Pripoarele 

Perişanilor păstrează urme ale celebrei bătălii, trei castre pe 

apa Băieşului pe care le va fi folosit şi Basarab, iar pe pante-

le nord din faţa defileului există urmele unei redute vechi. 

Au fost săpate şi şanţuri de apărare”, iar „într-un anume loc 

de deasupra Pripoarelor Perişanilor, denumită „Ruginoasa”, 

s-au găsit săbii ruginite din epoca în discuţie”,710 deci „topo-

nimia ne ajută în reconstituirea urmelor bătăliei”.711 În con-

cluzie, autorul crede că: „Am putea spune astfel că bătălia de 

la Posada este bătălia de la Pripoare şi că Posada cea veche a 

                                                 
706 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., p. 114. 
707 Const. C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. I, E-

ditura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pag. 273.  
708 Costea Marinoiu, Folclor în Ţara Loviştei, Râmnicu Vâlcea,1974,p. 8. 
709 Colonel Florian Tucă, art. cit., p. 13. 
710 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 114-115 
711 Idem, p. 115. 
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sfârşit prin a-şi dezvălui chipul cel nou şi adevărat”,712 opinie 

susţinută şi în anul 1989.713  

Într-o lucrare apărută în anul 1980, referitoare la bă-

tălia de la Posada, autorii Nicolae Stoicescu şi Florin Tucă 

scriu că „undeva pe la Perişani, trebuieşte căutată şi faimoasa 

Posadă”.714 Tot în anul 1980, scriitorul vâlcean Ilie Purcaru 

(1933–2008) publică lucrarea Ţara Loviştei, unde, printre al-

tele, afirmă că: „Aici, lângă Perişani, la vreo doi kilometri de 

sat, spre cătunul Perişanilor, loc cu vestigii de castru roman, 

loc unde, spun istoricii, a fost şi Posada”;715 autorul descrie 

Defileul de la Perişani – Pripoare astfel: „Un defileu cât o 

strungă... un defileu miniatură...”.716 În acest caz, cum ar fi 

încăput aici „oastea generală” a regatului maghiar,717 se în-

treabă istoricul C. Rezachevici. 

Gheorghe Romanescu scria în anul 1982, referitor la 

regele Carol Robert, că: „Drumul cel mai scurt, pe acela din 

depresiunea Loviştea, care ducea la Câineni şi de acolo la Si-

biu, fiind înfrânt într-un defileu situat, probabil, între actu-

alele localităţi Sălătruc şi Perişani”.718 

Profesorul Dumitru Moţoc localiza Posada tot „în 

Defileul Pripoarelor”,719 scriind: „Aşadar, susţinem şi noi că 

luptele de la Posada au avut loc cu cea mai mare proba-

bilitate, în zona Perişani – Pripoare şi chiar pe o arie mai ex-

tinsă în Ţara Loviştei, care ea însăşi este ca o „corabie strâm-

tă” sau ca o „cuşcă” cu o intrare şi o ieşire”.720 

                                                 
712 Idem, p. 116. 
713 Idem, p. 67-68. 
714 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit., 228 p. 
715 Ilie Purcaru, Ţara Loviştei – oameni şi locuri, Bucureşti, 1980, p. 59. 
716 Idem, p. 61.  
717 C. Rezachevici, Localizarea bătăliei…, p. 76, nota 19.  
718 Gheorghe Romanescu, Marile bătălii ale Românilor, Bucureşti, 1982, 

p. 63. 
719 Dumitru Moţoc, art. cit., p. 43. 
720 Idem, Două studii, Râmnicu Vâlcea, Editura Patrimoniu, 2003. 
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În anul 2006, Marian Pătraşcu scria, că: „În ciuda „o-

ficializării” de către Academia Română a locului bătăliei din 

9–12 noiembrie 1330, în Ţara Loviştei, la Perişani – Pripoare, 

acesta continuă să fie disputat printre istorici şi nu numai”.721 

De asemenea, în 2008, Eugen Petrescu, referindu-se 

la bătălia din 1330, scrie: „Grosul oştirii maghiare a pornit în 

mare grabă către Olt, dar la Posada, pe Valea Băiaşului, în 

zona Perişani – Pripoarele, a fost aşteptată de oastea lui Ba-

sarab I, unde după luptele date în perioada 9–12 noiembrie 

1330, ungurii sunt zdrobiţi complet”. 722  

Între 2–14 august 2010, în comuna Perişani s-a deru-

lat proiectul naţional de cercetare istorică „Posada 1330”, e-

tapă în urma căreia se va încerca stabilirea locului exact în 

care a avut loc celebra bătălie dintre trupele conduse de re-

gele ungar Carol Robert de Anjou şi Basarab I, cneaz al Ţării 

Româneşti, în urmă cu 680 de ani.723 Consiliul Local din Pe-

rişani a decis deschiderea unui şantier arheologic în zona Po-

sada – Pripoare, pentru a căuta printre stânci, brazi, aluviuni 

urme ale luptei din acel noiembrie 1330. „Poate se va găsi şi 

sigiliul regal al lui Carol Robert de Anjou, cine ştie…”, spu-

ne primarul din Perişani şi nu a greşit.  Zeci de săgeţi şi alte 

resturi de arme au fost găsite în zona Posadei 724 

Istoricul Florin Epure, directorul Direcţiei Judeţene 

pentru Cultură Vâlcea, scria tot în anul respectiv un studiu, 

publicat în „Enciclopedia Judeţului Vâlcea”.725 Cu privire la 

bătălia de la Posada, autorul conchide: „Lipsa documentelor 

care să ateste locul de desfăşurare a bătăliei din 1330, ne în-

                                                 
721 M. Pătraşcu, Argumente pentru Posada…, în „City Vâlcea”. 
722 Eugen Petrescu, Vâlcea – ţara lupilor…, p. 72.  
723 40 de cercetători vor stabili dacă Bătălia de la Posada s-a dat la 

Perişani, în www.impactreal.ro. (12-07-10). 
724 Admin, Perişani – în căutarea sigiliului lui Carol Robert de Anjou, 

Sursa: http://www.ramnicuvalceaweek.ro/ (12 iunie 2015). 
725 Florin Epure, Basarab I. Bătălia de la Posada, în „Enciclopedia Jude-

ţului Vâlcea”, vol. I. Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010, p. 121-123.  

http://www.impactreal.ro/
http://www.ramnicuvalceaweek.ro/
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dreptăţeşte să acceptăm cea mai veridică ipoteză, acea care 

se referă la zona montană din nordul judeţului Vâlcea, mai 

precis: localitatea Perişani, satul Pripoarele”.726 

În anul 2010, s-au efectuate la  Perişani săpături arhe-

ologice. Printre cei care au făcut parte din echipă, se numără 

prof. univ. Petre Gheorghe, prodecanul Facultăţii de Ştiinţe 

Sociale din Craiova, Constantin Ciobotea, specialist în isto-

ria medievală în cadrul aceleiaşi facultăţi, Mihai Sporiş şi 

Costea Marinoiu. Rezultatele l-au determinat pe primarul Ion 

Sandu al comunei Perişani să afirme: „Ultimele săpături ne-

au arătat clar că locul Bătăliei de la Posada este la Perişani. 

Dacă mai erau oameni care se îndoiau de acest lucru, re-

zultatele obţinute de echipa de arheologi, în ultimele zile, a-

rată că la Perişani s-a scris o pagină importantă din istoria 

României şi nu numai!”.727  

Preotul Nicolae Moga, un neobosit cercetător al is-

toriei zonale, a scris numeroase cărţi şi articole.728 Referitor 

la bătălia de la Posada, afirma în anul 2011, că: „Pe Defileul 

de la Pripoare – Perişani, oastea condusă de către Basarab I, 

a înfrânt armata condusă de Carol Robert de Anjou, obţinând 

independenţa Ţării Româneşti”.729 

Tot în anul respectiv, profesorul Vintilă Purnichi  

scria: „Confruntarea decisivă dintre armata munteană condu-

să de voievodul Basarab I şi oastea ungară în frunte cu regele 

Carol Robert de Anjou a rămas o enigmă în ceea ce priveşte 

locul desfăşurării. Orice enigmă atrage atenţia specialiştilor 

şi a amatorilor dornici de o rezolvare senzaţională. Teoria 

clasică susţine o amplasare a locului pe drumul dintre Curtea  

                                                 
726 Idem, p. 123. 
727 http://kissfm.ro/blogs/ramnicuvalcea/2010/08/10/top-5-stiri-din-valcea 

-10-08-2010/ 
728 http://ziaruldevalcea.ro/2016/10/10/parintele-nicolae-moga-un-bine-da 

ca-nu-este-bine-facut-nu-e-bine/. 
729 Nicolae Moga, Loviştea în date. Editura Agnos, Sibiu, 2011, p. 14.  

 

http://kissfm.ro/blogs/ramnicuvalcea/2010/08/10/top-5-stiri-din-valcea%20-10-08-2010/
http://kissfm.ro/blogs/ramnicuvalcea/2010/08/10/top-5-stiri-din-valcea%20-10-08-2010/
http://ziaruldevalcea.ro/2016/10/10/parintele-nicolae-moga-un-bine-da%20ca-
http://ziaruldevalcea.ro/2016/10/10/parintele-nicolae-moga-un-bine-da%20ca-
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de Argeş şi Sibiu, undeva în zona localităţii Perişani”.730 

În anul 2014, apar un reportaj al primarului Ion San-

du din Perişani, intitulat: „Dumnezeu a creat o singură Po-

sadă”, din care reproducem câteva extrase: „Adevărata Posa-

dă este cea de la noi! Acum 684 de ani, sângele strămoşilor 

s-a vărsat în munţii acestei văi! Demonstrarea şi susţinerea 

acestui adevăr istoric a devenit ţelul vieţii mele!”. A invitat 

la Perişani specialişti în istoria veche a României, profesori 

de istorie, jurnalişti şi militari, mărturisind că: „Le-am pus la 

dispoziţie totul, inclusiv un mijloc de transport permanent. I-

am rugat să cerceteze dacă acesta este locul unde s-a dat 

crâncena bătălie. Au refăcut pe bucăţi drumul până la Curtea 

de Argeş, de unde a venit Carol Robert de Anjou, spre Posa-

da. În final, aceştia au redactat un material cu toate conclu-

ziile studiului, din care rezultă fără niciun dubiu că Posada 

de la Perişani este cea adevărată!” Deşi majoritatea specia-

liştilor susţineau acest lucru, alţii care doreau să promoveze 

o altă locaţie a bătăliei, aveau un argument pe care primarul 

nu putea să îl combată: dacă la Perişani este adevărata Posa-

dă, de ce nu s-a găsit niciun vestigiu istoric, aparţinând bătă-

liei purtate? O sabie, o zăbală de cal sau o armură de oştean 

ungur?”. Iată însă, că: „Inundaţiile devastatoare din luna iu-

nie au adus la Perişani şi probele istorice: apele au scos la su-

prafaţă vârfuri de săgeată şi vârfuri de lance de la armele fo-

losite în bătălie. Primarul le ţine încuiate în biroul personal, 

într-un dulap de fier, ca pe o nepreţuită comoară”.731  

De asemenea, Vasile Mărculeţ şi Ioan Mărculeţ, într-

un articol publicat în 2014, observau că: „Singurul defileu 

este cel de la Perişani – Pripoare cu o lungime de circa 3-3,5 

                                                 
730 Vintilă Purnichi, Lupta de la Posada (9–12 noiembrie 1330) între ma-

rile bătălii ale istoriei europene, în „Muşcelul”. Revistă de istorie, nr. 3, 

mai 2011, p. 6.  
731 Dumnezeu a creat o singură Posadă, vezi: http://www.ziuaveche.ro 

(2014-10-27). 

http://www.ziuaveche.ro/
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km, lat de circa 4-6 m, care ar fi permis o deplasare de front 

a patru oameni. În contextul acestor realităţii geografice, ar-

mata maghiară de circa 10.000 de oameni s-ar fi întins pe 

distanţă de peste 5 km, care ar fi crescut proporţional, dacă e-

fectivul forţelor regale ar fi fost mai mare. În acest caz, prin-

derea în totalitatea ei în ambuscadă ar fi fost imposibilă”.732  

În anul 2015, jurnalistul Mircea Pospai scria că: „M-

am ocupat de Posada de mult timp. Şi sunt în situaţia de a 

putea spune lucruri care să intereseze şi pe alţii… Şi anume, 

la Perişani – Pripoare, unde drumul se îngroapă mai în a-

dâncime, devenind defileu, acolo am susţinut şi susţin şi as-

tăzi că trebuie situată Posada”.733  

Profesorul Dinică Ciobotea relata, în anul 2015, că 

împreună cu mai mulţi colegi şi  studenţi de la Facultatea de 

Istorie din cadrul Universităţii din Craiova, conduşi de ing. 

Nicolae Băbeanu din Poiana Perişani şi de oamenii locului, 

pe urmele cercetătorilor care lăsaseră importante mărturii 

scrise despre zonă şi bătălia din 1330, „am ales probabil 

singurul loc întru totul asemănător descrierii Cronicii pictate 

de la Viena”,734 „fără să reluăm citarea documentelor şi a 

Cronicii pictate, putem afirma că la intrarea în defileul 

loviştean, zicem noi, în Posada de la Pripoare”.735 Aşadar, 

punerea faţă în faţă a textelor contemporane despre bătălia 

din 1330 şi a coordonatelor geografice de azi ale Defileului 

Loviştei ne determină să credem că singurul loc al marii 

confruntări armate, care corespunde mărturiilor vechi şi 

geografiei, este valea Băiaşului, lângă satul Pripoare, loc pe 

care putem să-l numim Posada de la Pripoare. Având 

imaginea acestui loc, desfăşurarea bătăliei poate fi mai uşor 

                                                 
732 Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ, art. cit., în „Revista Ars-

Emis”, 12 Octombrie 2014. 
733 Mircea Pospai, art. cit., p. 232-233. 
734 Dinică Ciobotea, art. cit., p. 148-149. 
735 Idem, Sfârşitul campaniei ungare…, p. 157. 
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de descris şi de înţeles. 736  Astfel, autorul conchide: „Noi 

suntem convinşi că bătălia zisă de la Posada lovişteană, 

cunoscută şi sub numele de Pripoarele Perişanilor, nu a avut 

întinderea presupusă de cei ce au scris până acum despre ea. 

Ea s-a desfăşurat numai în Defileul [de la Pripoare] lung de 

circa 2 km”.737 

Totuşi, nu toţi cercetătorii sunt de acord cu locali-

zarea Posadei la Perişani – Pripoare. Unii dintre ei consideră 

că trebuie privită cu rezerve, întrucât există specialişti care, 

referindu-se la cele două inscripţii de  pe cruci,  apreciază că 

„nu au nicio legătură cu lupta de la Posada, fiind două texte 

religioase”.738  

Invocatele monumente lapidare, semnalate în apropi-

erea apei Băiaşului şi în curtea bisericii din Băiaş, consem-

nate de Doru Moţoc, nu conţin acele inscripţii care „ar eter-

niza memoria oştenilor căzuţi în lupta din 9–12 noiembrie 

1330; ele au fost descifrate de Victor Brătulescu prin 1930, 

fiind identificat ca an al inscripţionării 1693, opera meşte-

rului Oprea diacul din Titeşti.739 Renumitul slavist Constan-

tin Bălan a identificat-o în curtea bisericii Sfântul Dumitru 

din Băiaşu, datând-o între anii 1700–1720, cu următorul con-

ţinut: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 

hram Dumineca a Tot(o)roru Sf(i)nţil[or], Pomeneşte, Do-

amne, robi(i) lui D(u)mn(e)zău, bisereci, vecinica... Anc<...>, 

St(a)n, A[n]ca?, Ion, Stana, Stăn... Ion ...”.740  

Mihai Golescu scria în anul 2013, că: „S-a întâmplat 

asta la Perişani, în Ţara Loviştei, ori sub Castro Argias, pe 

Argeş? Chiar dacă Perişanii sunt mai aproape de Sibiu, unde 

                                                 
736 Idem, Posada de la Perişani-Pripoare, p. 149-156. 
737 Idem, Sfârşitul campaniei ungare…, p. 168. 
738 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 142. 
739 Pr. Dominic Ionescu, Schituri şi biserici de sat, Bucureşti, 1931, p. 

120-122; 
740 Constantin Bălan, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a Româ-

niei. Judeţul istoric Argeş (sec. XIV – 1848), Bucureşti, 1994, p. 111-112. 
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„regele abia a scăpat cu câţiva inşi”, ajungând până a doua zi 

la amiază, adevărata Posadă nu este în Pripoarele Perişanilor, 

fiindcă locul nu corespunde descrierii cronicarilor, ci pe dru-

mul dintre cetatea Argeşului şi valea râului Argeş”.741 

De asemenea, Doru Căpătaru, scria în 2014, că: „Faţă 

de consemnările şi motivaţiile privitoare la stabilirea ca loc 

de desfăşurare a luptei din 9–12 noiembrie 1330 la Posada 

lovişteană de la Perişani – Pripoare, avem de făcut însă câ-

teva observaţii, argumentate de conţinutul documentelor 

existente şi cercetate”. Astfel, chiar dacă „înfăţişarea fizico-

geografică a locului de desfăşurare a luptei corespunde des-

crierilor făcute de Cronica pictată”, să nu uităm că ea nu a 

fost contemporană evenimentelor, ci mult mai târzie. Şi cele-

lalte presupuse Posade întruneau aproximativ aceleaşi con-

diţii. În plus, imaginile prezentate în Cronică nu sunt nişte 

copii fidele al terenului – nişte fotografii – ci doar secvenţe 

realizate din amintirea unui participant la luptă (dacă într-

adevăr a fost un cronicar la faţa locului). Alegerea unui de-

fileu, destul de mare pentru ca întreaga oaste maghiară să fie 

blocată, nu ni se pare neapărat justificată, ţinând cont că oas-

tea maghiară nu era atât de numeroasă pe cât o consemnau 

documentele cancelariei regale, fiind numai o parte, restul 

era trimisă, după cum am amintit, în ajutorul regelui Wla-

dyslaw Lokietek, socrul lui Carol Robert. Conform consem-

nărilor lui Ignaz Aureliu Fessler din Gesichte von Hungarn, 

oastea cu care pornise Carol Robert la începutul expediţiei 

din septembrie 1330, fusese grav afectată de foamete şi moli-

me din cauza strategiei lui Basarab de a pustii „ţara” – teri-

toriile pe care le aveau de străbătut oştile maghiare, precum 

şi de călătoria într-un teritoriu necunoscut.742 În plus, însuşi 

documentul regal din 2 noiembrie 1332 precizează că Basa-

                                                 
741 Mihai Golescu, art. cit.,  sursa: www.ziarulargesul.ro. (septembrie 02, 

2013). 
742 Ignaz Aurelius Fessler, op. cit., p. 49. 

http://www.ziarulargesul.ro/
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rab „a năvălit plin de duşmănie asupra unei <mici> părţi din 

oastea noastră”, adică a regelui. În aceste condiţii, alegerea 

unui „câmp” de desfăşurare prea mare ar fi constituit un de-

zavantaj pentru oastea lui Basarab. Argumentul alegerii unui 

loc în care luptele urmau să se desfăşoare în timp mai în-

delungat, aşa cum s-a şi întâmplat – în intervalul 9–12 de-

cembrie – a fost impus nu de lungimea defileului-capcană ci 

de ziua-lumină. Trebuie să remarcăm că în luna noiembrie, 

mai ales într-un defileu muntos şi împădurit, durata zilei lu-

mină este redusă practic la jumătate faţă de zilele de vară, 

ceea ce a contribuit, evident, la creşterea timpului de desfă-

şurare a luptei.743  

Vintilă Purnichi constată că: „Obsesia identificării 

Posadei cu orice preţ merge până la interpretări copilăreşti 

ale elementelor obişnuite ale mediului natural. Astfel, în re-

giunea Perişanilor există mai multe toponime ce fac trimitere 

la culoarea roşie, imediat pusă în legătură cu sângele vărsat 

în valuri sub lovituri de bolovani, săgeţi şi săbii”,744 dar „nu 

se observă simplul fapt al prezenţei oxizilor de fier, folosiţi 

de oameni din vremuri imemoriale pentru obţinerea de vop-

sea roşie”.745   

Istoricii Ştefan Pascu şi R. Teodorescu, referindu-se 

la ipoteza că: „Posada, localizată cu cea mai mare proba-

bilitate în zona Perişani – Pripoare din judeţul Vâlcea, ca loc 

al marelui eveniment consemnat oficial de către istoriografia 

română actuală”, 746 consideră că: „Două aspecte trebuiesc 

relevate, după părerea noastră, în legătură cu ceea ce înde-

obşte numim „bătălia de la Posada” şi anume: a) la Posada în 

perioada 9–12 noiembrie 1330 au existat mai multe bătălii, 

                                                 
743 Doru Căpătaru, art. cit., p. 28-29.  
744 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 115. 
745 Vintilă Purnichi, art. cit., p. 6. 
746 Istoria Românilor. Genezele româneşti, vol. III, coord. Ştefan Pascu, 

Răzvan Theodorescu. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001. 
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nu doar una singură şi, cel mai probabil, în mai multe locuri 

strâmte între Sălătruc şi Câineni, nu doar la Perişani – Pri-

poare; şi b) în armatele lui Carol Robert de Anjou luptau şi 

mulţi români transilvăneni. Pentru susţinerea punctului a), 

argumentele noastre sunt numărul mare de participanţi 

(10.000 de maghiari), perioada destul de lungă în care s-au 

desfăşurat evenimentele – patru zile – şi faptul că între Să-

lătruc şi Câineni sunt mai multe locuri strâmte în afara celui 

de la Perişani – Pripoare, aşa-numitele „posade”. În ceea ce 

priveşte punctul b), ne sprijinim pe adevărul istoric, con-

semnat în lucrări şi documente”, şi citează pe următorii isto-

rici şi cercetători: Ion Conea,747 I. Moga,748  I Şchiopu,749 A. 

Sacerdoţeanu,750 I. Gal,751 C. C. Giurescu,752 N. Iorga,753 G. 

Popa-Lisseanu.754 

De asemenea, Nicolae Manolescu respinge o a treia 

ipoteză, anume că, lupta s-ar fi dat în pasul Sălătruc – Peri-

şani din sus de Curtea de Argeş, la locul numit până astăzi 

Posada. Aceasta este, incontestabil, ipoteza cea mai plauzi-

bilă. Teza lui Neagu Djuvara lasă fără răspuns trei lucruri: 1) 

unde s-a aflat oastea lui Basarab I în tot acest timp, între 

cedarea Severinului şi incendierea Curţii din Argeş; 2) după 

ce a cedat-o şi pe aceasta din urmă, încotro s-a îndreptat şi 

cum a reuşit să-i taie calea lui Carol Robert tocmai pe Cerna, 

(ideea lui Iorga e chiar mai firească, dacă acceptăm că e vor-

ba de Câmpulung, unde Basarab I şi-ar fi reaşezat ulterior 

                                                 
747 Ion Conea, Ţara Loviştei – studiu…, p. 1-213. 
748 I. Moga, Problema Ţării Loviştei…, 1934. 
749 I Şchiopu, op. cit., Cluj, 1934. 
750 A. Sacerdoţeanu, Andreanum şi alte acte, 1935. 
751 I. Gal, Documente străine despre români. Direcţia Generală a Arhi-

velor Statului (D.G.A.S.), Bucureşti, 1979, p. 42-43. 
752 C. C. Giurescu, op. cit., p. 289-290. 
753 N. Iorga, Carpaţii în luptele…, p. 43- 48. 
754 G. Popa-Lisseanu, op. cit., 1937. 
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scaunul); 3) în ce loc anume pe Cerna a putut masacra Basa-

rab I o oaste a cărei confruntare o evitase până atunci”.755  

Posada de pe valea Oltului – 1937. O altă zonă ac-

ceptată ca posibilă pentru localizarea bătăliei dintre Basarab 

I şi Carol Robert a fost valea Oltului. Istoricul şi filologul 

Gheorghe Popa-Lisseanu (1866–1945), în anul 1937 a lansat 

ipoteza că bătălia de la Posada s-a dat pe valea Oltului.756 

Referindu-se la această opinie, Vasile Mărculeţ scria că pe 

lângă  Gheorghe Popa-Lisseanu, s-au pronunţat printre alţii 

Petre P. Panaitescu, precum şi istoricul maghiar Pál Engel.757 

Petre P. Panaitescu scria că, „regele s-a retras spre Transil-

vania pe un drum mai scurt, încrezându-se în călăuzele lo-

cului. Socotim că acest drum pe care a pornit regele de la Ar-

geş era spre valea Oltului, şi nu cum s-a crezut, la Posada, 

spre Bran, drum mai lung şi ocolit”.758  

Ovidiu Cristea, cercetator ştiinţific la Institutul de Is-

torie „Nicolae Iorga”, scria că „o dată ce a renunţat să cuce-

rească Ţara Românească, Carol a încercat să se retragă pe 

drumul cel mai scurt care ar fi fost pe Defileul Oltului”.759 

La articolul scris în anul 2014 de Nicolae Mano-

lescu,760 George Cristescu face un comentariu, din care con-

semnăm următoarele: „Întotdeauna am fost convins că Bătă-

lia de la Posada, locul unde mica oştire a lui Basarab a dis-

trus armata regelui Ungariei Karol Robert de Anjou la 1330, 

s-a desfăşurat pe Valea Oltului, lungă de 80 km.”. Regele 

Carol Robert „voia să-şi extindă stăpânirea Ungariei şi asu-

                                                 
755 Criticul Nicolae Manolescu contestă teza lui Neagu Djuvara privind 

bătălia de la Posada. Care sunt argumentele. Sursa www.adevarul.ro  (2 

oct 2015). 
756 G. Popa-Lisseanu, op. cit., 1937. 
757 Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ,  Posada, 9–12 noiembrie 

1330 – unde?, în „Clipa”.  
758  P. P. Panaitescu, op. cit., p. 300 
759 Carmen Dragomir, art. cit. (19 Dec 2005).  
760 Unde este Posada?, vezi: adev.ro/pblnkm (24 octombrie 2014). 
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pra Valahiei. Basarab fiind informat şi-a dispus armata pe 

pereţii înalţi ai văii Oltului şi când armata regelui Ungariei a 

intrat în defileu oştirea lui Basarab a răsturnat stânci şi pietre 

asupra cavaleriei ungureşti”. În consecinţă, afirmă: „Cred şi 

sunt convins că Posada unde s-a desfăşurat bătălia era în 

Valea Oltului”.761   

Ideea este reluată de prof. George Voica şi dr. Cons-

tantin Ioniţescu, în anul 2016, care scriu: „Credem că pe a-

cest drum scăpase, probabil, şi Carol Robert de Anjou, după 

ce plecase din Cetăţuia Râmnicului, noaptea, cu spaimă şi cu 

gheaţă în suflet şi în spate! Că oamenii lui Basarab I l-au ur-

mărit până dincolo de Olt, e aproape o certitudine, deşi Olte-

nia nu era încă sub ascuţişul săbiei sale, dar urma să fie!”.762 

De asemenea, în anul următor, Ovidiu Mihail Stângă, 

susţine aceeaşi ipoteză, scriind: „Trecătoarea cuprinsă între 

intrarea în Defileul Oltului, de la muchia muntelui lui Basa-

rab, la bază fiind aflată biserica numită şi „Cozia Veche”, şi 

până la ieşirea din defileu, la Câineni, sau „Vama de la Ge-

nune”, beneficiază la capete, de cele mai strâmte părţi dintre 

munţii Defileului Oltului. Nu numai că sunt poziţii strategice 

uşor de întărit, dar sunt şi două drumuri colaterale care vin 

direct de la Curtea de Argeş. Unul e drumul pe la Sălătruc, 

Sălătrucel, Jiblea, care foarte uşor duce apoi la actualele mă-

năstiri Cozia şi Turnu, celălalt fiind drumul care de la Argeş 

vine în Ţara Loviştei, pe valea Boişoarei, spre Câineni. Pe a-

ceste drumuri, forţele armate ale lui Basarab, într-adevăr au 

avut cum să vină şi să adune oştenii, inclusiv din rezervorul 

de potenţial constituit de moşnenii liberi, care erau cunoscă-

tori ai drumurilor de plai şi puteau ieşi pe neaşteptate la cele 

                                                 
761 Nicolae Manolescu, Unde este Posada?, vezi: Adevărul. Citeşte mai 

mult:adev.ro/ndylva.  
762 Prof. George Voica & dr. Constantin Ioniţescu, Posada de pe Valea 

Oltului (4). Imprimare Email (Luni, 12 Septembrie 2016). 
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două capete ale Defileului Oltului”.763 Iar „bătălia dată între 

oştile de cavaleriei ale celor doi beligeranţi, s-a putut desfă-

şura în locurile intermediare mai deschise, cum ar fi cel de la 

Brezoi, pe unde era amplasată şi singura cale de retragere în 

lateral, din trecătoare. Pe aici părăsind Defileul Oltului se pu-

tea intra în valea Lotrului, pe o altă cale care ar fi putut 

constitui unica scăpare din încercuirea cleştelui strâns asupra 

lor de Basarab. Ori tocmai aşa descrie şi cronica modul în 

care a reuşit să se salveze regele Carol Robert de Anjou”.764 

În concluzie, autorul afirmă: „De aceea, susţin ideea că acolo, 

între Râmnic şi Câineni, probabil şi-au desfăşurat înaintarea 

oştile lui Carol Robert de Anjou. Oşti care astfel au putut fi 

„prinse precum peştii în o vârşă”, şi din toate părţile, strânse 

în „trecătoarea îngustă precum copastia unei corăbii”.765 

Această ipoteza a fost combătută de unii istorici. Ast-

fel, istoricul Constantin C. Giurescu nu-i de acord cu valea 

Oltului, justificând că „pe valea Oltului, de-a lungul apei, nu 

exista încă drum; îl vor deschide, săpând în stâncă, austriecii, 

în timpul dominaţiei lor asupra Olteniei (1718–1739)”.766 P. 

I. Cruceană scria în 1980, că: „Bătălia nu se putea da însă 

nici pe Olt, râul fiind mult prea important spre a putea fi 

trecut sub tăcere de documente”.767 De asemenea, Dumitru 

Moţoc susţine că „nu poate fi luată în considerare nici loca-

lizarea bătăliei în Defileul Oltului, adică undeva între Ra-

coviţa şi Câineni sau între Câineni şi Boiţa, unde o capcană 

„gen Posada” este imposibil de imaginat, defileul fiind pe a-

colo foarte larg”,768 apoi conchide: „Excluzând ipotezele a-

nalizate mai sus, se impune constatarea că, părăsind asediul 

                                                 
763 Ovidiu Mihail Stângă, art. cit., (octombrie 22, 2015). 
764 Ibidem. 
765 Ibidem. 
766 Constantin C. Giurescu, Căutând pe hartă…, p. 54. 
767 Paul Ioan Cruceană, Puncte de vedere.., p. 1976. 
768 Dumitru Moţoc, art. cit., p. 42. 
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cetăţii Argeşului şi retrăgându-se spre graniţa de la Câineni a 

Transilvaniei, armata lui Carol nu poate fi încercuită şi zdro-

bită decât în regiunea muntoasă a drumului Loviştei, dar pro-

babil nu mai departe de Perişani, unde orizontul se lărgeşte 

brusc şi începe larga depresiune intracarpatică a Loviştei.769  

Posada de la Câinenii Mari – 1970. Unii cercetători 

au localizat bătălia de la Posada la Câinenii Mari pe malul 

Oltului. Astfel, Nicolae Manolescu a descoperit teza de gra-

dul întâi, intitulată: Cercetare asupra toponimiei Văii Oltului 

din zona Câineni-Tălmaciu, scrisă la începutul anilor 1970 

de Mioara Deaconu. Pe baza acestei lucrări, Editura „Bru-

mar” din Timişoara tipăreşte cartea: Unde se află Posada 

(2010), reeditată recent la Editura „Petras” din Râmnicu Vâl-

cea, sub titlul modificat: Unde este Posada?“, despre care 

Nicolae Manolescu afirmă, că: „Baza documentară, în sens 

ştiinţific, a studiului Mioarei Deaconu este, la rândul ei, foar-

te solidă. Interpretarea nu e niciodată hazardată”. 770 La 24 

octombrie 2014, Nicolae Manolescu tipăreşte articolul: Unde 

este Posada? Referindu-se la Mioara Deaconu, spune că: „E-

vitând cu modestie să facă ipoteze, totuşi, singura ipoteză a 

autoarei este cea referitoare la o posibilă situare a bătăliei de 

la Posada la Câinenii Mari, într-un loc diferit de acela indicat 

de Iorga şi de alţi istorici, care au crezut că el trebuie căutat 

în Ţara Loviştei, şi anume în perimetrul Câinenii Mici – 

Perişani – Şuici”.771 

Marian Pătraşcu şi Nicolae Daneş scriu că, „este de 

reţinut faptul că prin comuna Câineni s-au retras la 1330 în 

Transilvania Carol Robert de Anjou, scăpat cu viaţă cu mare 

greutate, şi rămăşiţele armatei sale, după umilitoarea înfrân-

gere de la Posada”.772  

                                                 
769 Ibidem.  
770 Nicolae Manolescu, art. cit.,  (24 octombrie 2014) 
771 Ibidem. 
772 Marian Pătraşcu – Nicolae Daneş, op. cit., p. 46-47.    
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Dumitru Moţoc nu este de acord cu această localizare, 

scriind următoarele: „Este evident că localizarea Posadei pe 

drumul Curtea de Argeş – Câineni nu are şanse să fie con-

firmată decât dacă se referă la un punct care să corespundă 

celor relatate de izvoare, atât în ceea ce priveşte descrierea 

locului bătăliei, cât şi tactica de luptă folosită de români în 

aspra şi lunga încleştare dintre 9–12 noiembrie 1330”.773 

Posada de pe Valea Prahovei – 1971. Inginerul Mi-

hai Mărculescu din Bacău, lansează în anul 1971 o nouă i-

poteză cu privire la bătălia de la Posada, localizând-o în Va-

lea Prahovei. În acest sens, se întreabă: „Nu cumva Posada, 

unde a avut loc lupta dintre trupele lui Carol Robert şi cele 

ale lui Basarab I, la 1330, o fi chiar Posada de pe Valea Pra-

hovei, între Comarnic şi Sinaia?”.774Apoi conchide: „Cred că 

nu este de loc imposibil ca regele Carol Robert să fi ales toc-

mai acest drum, care ducea spre Braşov, în loc de cel spre Si-

biu. Aşadar, discuţia în jurul Posadei rămâne deschisă”. 775 

Ulterior, în anul 1991, Florian-Nicu Smărăndescu a-

bordează aceeaşi idee, scriind că există un document care su-

gerează ca loc al bătăliei Posada Prahovei, Diploma regelui 

Carol Robert către Nicolae Radoslav, din 13 decembrie 

1335; în ea, scrie: „Şi astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, se 

potoli ardoarea duşmanilor şi se putu sparge latura dreaptă a 

zidului de duşmani şi luând-o la picior prin spărtura făcută 

din bătălia venită fără veste... aflarăm prilejul mântuirii şi o 

luarăm spre casă”.776 Dacă bătălia ar fi avut loc în Ţara Lo-

viştei, regele ar fi trebuit să fugă spre stângă, nu spre dreapta, 

adică spre est unde se afla oastea lui Basarab. De asemenea, 

se referă şi la un fragment din Cronica pictată care „în-

                                                 
773 Dumitru Moţoc, art. cit., p. 41. 
774 Mihai Mărculescu, Cititorii ne scriu despre Posada, Rovine, Vicina, 

în „Magazin Istorie”. Anul V (1971), nr. 10, p. 93. 
775 Idem, p. 93-94. 
776 Florian-Nicu Smărăndescu, art. cit., p. 56. 



177  

dreaptă atenţia spre Valea Prahovei”; în ea, se spune că oş-

tenii regelui au fost prinşi „ca peştii în vârşă”. Deci, aici a 

dat Basarab cele două atacuri de care vorbesc documentele: 

unul în susul apei, oprind coloanele inamice, altul de pe pla-

toul din dreptul Posadei, după ce, mai întâi făcuse un baraj 

de-a latul Prahovei, la Breaza, astfel încât în zona îngustă din  

munţi, apa râului crescuse mult, sugerând acea prindere a 

„peştilor” în vârşă. Acestea ar fi argumentele care plasează 

lupta din 1330 în Posada Prahovei.777 De asemenea, bazân-

du-se pe un document din anul 1351, care precizează că, în 

lupta împotriva lui Carol Robert de Anjou, voievodul Basa-

rab I ar fi avut şi sprijinul „păgânilor vecini”, prin care tre-

buie să subînţelegem pe tătari,778 autorul crede că Basarab I 

„în nici un chip nu putea admite pătrunderea tătarilor până în 

preajma capitalei Ţării Româneşti, sau chiar dincolo de a-

ceasta; în Ţara Loviştei sau – după alte ipoteze – până în Se-

verin, pentru considerentul că i-ar fi venit greu, apoi, să-i în-

depărteze”779. Şi conchide că, normal, „Basarab I ar fi căutat 

să dea lupta, cât mai aproape de hotarele răsăritene ale Ţării 

Româneşti, adică în Pasul Prahovei, acolo unde expunea mai 

puţin teritoriul Ţării Româneşti primejdiilor tătare”.780 În fi-

ne, autorul aduce ca argument şi Cronica lui Maciej Strij-

kowski, referitoare la pasajul privind depărtarea la care s-ar 

afla locul luptei de Gherghiţa, precum şi lăcaşurile de po-

menire ce ar fi fost înălţate pe locul luptei de către Basarab, 

par a indica tot Valea Prahovei: „Pe acel loc, unde a fost bă-

tălia, muntenii au clădit o mănăstire şi au ridicat trei stâlpi de 

piatră”,781 şi conchide: „Socotim că e vorba de schitul Les-

                                                 
777 Ibidem. 
778 Gheorghe I. Brătianu, Originile stemelor Moldovei şi Ţării Româneşti, 

Bucureşti, 1931. 
779 Florian-Nicu Smărăndescu, art. cit., p. 55. 
780 Ibidem.  
781 Idem, p. 56. 
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pezi din Posada Prahovei, reconstruit de Cantacuzini în 1861, 

cei trei stâlpi fiind probabil încorporaţi în zidul noii clădiri, 

numită de localnici şi „Trei Lespezi”.782 

Posada de la Dăngeşti-Surdoiu – 1976. Referitor la 

localizarea lovişteană a Posadei, în anul 1976 a fost lansată o 

nouă ipoteză de către inginerul Sorin Şerbănescu din Râm-

nicu Vâlcea; el propune localizarea bătăliei într-un loc la ca-

re nu se gândise nimeni. Într-un interviu,783 inginerul pasi-

onat de istorie abordează şi problema Posadei.  Ideea a pornit 

de la un articol publicat în revista „Magazin istoric”,784 pe 

care citindu-l, afirmaţia că bătălia s-ar fi dat între Perişani şi 

Sălătruc pe Valea Topologului nu i s-a părut posibilă şi a fă-

cut o nouă cercetare, oprindu-se la zona Dăngeşti – Surdoiu 

din judeţul Vâlcea. Sorin Şerbănescu adoptă această ipoteză, 

întrucât drumul cel mai scurt între Curtea de Argeş şi Tran-

silvania era prin Şuici, Stoeneşti, Dăngeşti, Surdoiu, Perişani, 

iar singurul tronson al drumului, unde armata lui Carol Ro-

bert putea fi atacată cu succes, era zona Dăngeşti – Surdoiu, 

pe valea pârâului Grebla. Autorul aduce ca argumente faptul 

că vechea denumire a pârâului era Valea Groşilor, iar pădu-

rea din stânga poartă şi astăzi acest nume, fiindcă aici s-au 

găsit groşi, monete ungureşti de epocă. Lungimea zonei este 

de circa 4 km, corespunzând unei distribuţii de 8 – 10 mii de 

luptători în marş. Mai mult, inginerul nu crede că bătălia s-a 

dat într-un defileu îngust, aşa cum lasă să se înţeleagă minia-

turile din Cronica pictată sau alte documente ale epocii.785  

Ipoteza lansată în 1976 de Sorin Şerbănescu a fost 

primită cu rezerve, probabil datorită faptului că acest defileu 

                                                 
782 Ibidem.  
783 Ing. Sorin Şerbănescu, O nouă ipoteză privind locul luptei de la Posa-

da. Interviu consemnat de C. Apostol, în „Orizont”. Anul IX, nr. 1827 

(13 august 1976). 
784 Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 52-56. 
785 Ing. Sorin Şerbănescu, art. cit., în „Orizont”. Anul IX, nr. 1827 (13 a-

ugust 1976). 
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nu se află pe drumul Loviştei, ci în afara lui. Astfel, Dumitru 

Moţoc scrie: „Unii se vor fi întrebat, poate, ce căuta Carol 

Robert cu armata lui în pădurile de la Groşi, când drumul 

spre graniţă intră în Lovişte prin Sălătruc, peste dealul Clo-

coticiului. Cercetând însă la faţa locului Valea Groşilor, par-

curgând-o de mai multe ori în ambele direcţii, studiind-o de 

aproape şi privind-o de pe înălţimile din jur, oricine îşi poate 

da seama că, dacă în vremurile vechi – inclusiv secolul XIV 

– drumul Loviştei intra în Perişani nu prin poarta Sălătru-

cului, ca în zilele noastre, ci prin partea Rădăcineştilor, adică 

prin Valea Groşilor, atunci urmele Posadei aici trebuie 

căutate!”.786   

Posada de la Turnu Roşu – 2009. Precum Transil-

vania, Ţara Românească rezistase la destule încercări de „a-

nexare”, dar obligată la plata unor biruri. Ungurii şi-au con-

tinuat însă expansiunea, hotărâţi să-l pedepsească pe Basarab 

I care, prin anul 1325, n-a mai fost dispus să-l recunoască 

suveran pe Carol Robert de Anjou! Îl preocupa şi faptul că, 

din anul 1280, Ungaria pierduse şi autoritatea peste Banatul 

de Severin, continuând să stăpânească doar cetăţile Mehadia, 

Orşova şi altele câteva, din zona de graniţă. Istoricul ungur 

Pál Engel, referindu-se la Basarab I, scria: „În toamna anului 

1330, regele maghiar a pornit personal să-l pedepsească, dar 

a trebuit să se întoarcă din drum, şi, în strâmtoarea îngustă 

„Turnu Roşu”, a căzut în cursă. În decurs de patru zile (9–12 

noiembrie) s-a prăpădit acolo toată elita oştirii maghiare, 

regele Carol însuşi datorându-şi salvarea devotamentului u-

nuia dintre baronii săi”.787 

Posada din Defileul Topologului – 2012. Autorii 

Vasile Mărculeţ şi Ioan Mărculeţ publică în anul 2012 arti-

colul: Consideraţii asupra localizării confruntării munteano-

                                                 
786 Dumitru Moţoc, art. cit., p. 45-46. 
787 Constantin Mustaţă, art. cit., în „Cuvântul liber” (29-08-2009). 
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maghiare din 9–12 noiembrie 1330,788propunând o locali-

zare inedită: Defileul Topologului. Cu o lungime de circa 8 

km şi cu o pantă medie de aproximativ 2%, cu numeroase 

rupturi, acesta are o lăţime la bază care variază aproximativ 

între 10 şi 60 m, inclusiv albia râului omonim. Defileul, care 

trece printre Munţii Frunţii sau Muntişor şi Munţii Poiana 

Spinului asigură legătura între Depresiunea Sălătrucului şi 

Culoarul Central Făgărăşan, încadrat la nord de Munţii Fă-

găraşului. Străjuit până la baza albiei de pereţi împăduriţi, 

defileul, „un abrupt prăpăstios”, cu „stâncării şi abrupturi pe 

care se manifestă procese de dezagregare”, era străbătut, aşa 

cum reiese din unele lucrări, de un drum al oilor, respectiv 

un drum de căruţe cu o lăţime ce nu putea depăşi 5-6 m, care 

urma cursul râului Topolog. În locurile unde se lărgea, osta-

şii munteni au ridicat „prisăci”, la care fac referire sursele li-

terare şi documentare. Conform calculelor făcute de N. Stoi-

cescu şi Fl. Tucă, o asemenea lăţime a drumului nu permitea 

o lăţime a coloanei de marş mai mare de patru oameni, având 

un interval, în adâncime, de circa 2 m, ceea ce făcea ca ar-

mata regală de circa 10.000 de oameni se eşaloneze pe o dis-

tanţă de aproximativ 5 km.  Trupele maghiare plecate de la 

Argeş, conduse, foarte probabil, de călăuze muntene, au pă-

truns în Defileul Topologului prin nordul Depresiunii Sălă-

trucului. Aproape sigur, primul atac al forţelor Ţării Ro-

mâneşti s-a produs imediat după pătrunderea întregii armate 

maghiare în defileu. Cronicarul german Peter von Dusburg 

relatează că „ţăranii ţinutului acela tăiară pe jumătate cu fie-

răstraie arborii pădurii prin care ungurii trebuiau să treacă la 

întoarcere, astfel încât dacă ar fi căzut unul să-l atingă pe al-

tul şi să-l doboare şi tot aşa în continuare. De aici, şi faptul 

că intrând ungurii în pomenita pădure, că şi sus-amintiţii ţă-

rani mişcară copacii ca să cadă unul peste altul şi astfel toţi 

                                                 
788 Vezi: „Anuarul Muzeului Marinei Române”. Tom.  XV, Constanţa, 

2012, p. 111-125. 
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cei doborâţi dintr-o parte şi cealaltă striviră marea mulţime a 

ungurilor”. Copacii doborâţi şi pietrele aruncate de luptătorii 

munteni au blocat, atât retragerea, cât şi înaintarea forţelor 

maghiare, conducând, probabil, şi la fragmentarea acestora 

în corpuri separate, obligate să se apere independent fără a se 

putea ajuta între ele. Deruta forţelor maghiare, agravată de 

pierderile suferite şi de panica generată de imposibilitatea de 

a înainta sau de a se retrage, le-a făcut incapabile de o ripostă 

puternică. Foarte probabil, cu unele întreruperi, luptele au 

durat până sâmbăta la vecernie, când, apropiindu-se dumi-

nica, „ziua Domnului”, au fost suspendate. Un al doilea atac 

al românilor, urmând acelaşi tipar ca şi precedentul, trebuie 

să se fi produs lunea, dar în partea de nord a defileului. Ac-

ţiunea lor a fost mult uşurată de faptul că în această zonă, de-

fileul Topologului se îngusta considerabil. Probabil, acum 

Carol Robert s-a aflat în pericol de moarte. Pentru a se salva, 

regele, consemnează Chronicon pictum Vindobonense, „îşi 

schimbase însemnele armelor sale, cu care s-a îmbrăcat De-

sev, fiul lui Dionisie, pe care crezându-l vlahii a fi însuşi re-

gele l-au omorât cu cruzime. Şi însuşi regele de abia a scăpat 

cu câţiva inşi”. Forţele maghiare, care au reuşit să străpungă 

încercuirea românilor, au debuşat spre dreapta într-o de-

presiune a Culoarului Central Făgărăşan, cunoscută sub de-

numirea de Lărgirea Pojorii, unde, dată fiind configuraţia te-

renului, nu mai puteau fi atacate de români. De aici, prin 

şaua Culmii Poiana Lungă, situată la circa 1.100 m altitudine, 

dar suficient de largă, Carol Robert şi resturile armatei sale 

au putut pătrunde în Depresiunea Loviştei, de unde au re-

venit în Transilvania.789 

Autorii scriu că, în opinia lor, pentru organizarea am-

buscadei întinsă forţelor maghiare, Basarab I a fost obligat să 

aibă în considerare câteva aspecte de natură militară şi geo-

                                                 
789 Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ, art. cit., în „Revista Ars-

Emis”, 12 Octombrie 2014. 
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grafică. Între acestea se disting, în primul rând, efectivele 

armatei regale şi identificarea unui loc situat pe rutele posi-

bile de repliere a acesteia spre Transilvania, suficient de 

lungi care să permită prinderea sa în integralitate în capcana 

întinsă. În al doilea rând, domnul muntean era în imposi-

bilitatea organizării respectivei ambuscade înainte de a cu-

noaşte rezultatul final al campaniei maghiare şi ruta de retra-

gere a oştilor regale spre Transilvania. Acest lucru avea să 

fie posibil numai după ce Carol Robert, care deşi devastase 

reşedinţa domnească de la Argeş (Castrum Argyas), înţele-

gând că nu-l putea atrage pe domnul Ţării Româneşti într-o 

confruntare decisivă, „a ordonat o împăcare cu Bazarad”, 

care şi-a dat cuvântul „că va asculta de rege şi că va da re-

gelui şi tuturor oamenilor săi siguranţa de a se întoarce acasă 

şi că-i va arăta un drum drept”. Abia după stabilirea acestor 

înţelegeri, Basarab I a putut alege locul ambuscadei, care să 

îndeplinească condiţiile precizate, dar să fie suficient de 

departe de cetatea Argeşului, pentru ca forţele sale, spri-

jinite şi de „vecinii săi păgâni”, respectiv de contingente tă-

tare, să poată devansa pe cele maghiare şi să aibă suficient 

timp pentru a amenaja terenul în vederea ambuscadei.790 

La întrebarea: Unde a avut loc confruntarea muntea-

no-maghiară din 9–12 noiembrie 1330?, autorii susţin că: 

„Vom căuta să-i dăm un răspuns pertinent în continuare. 

Excludem însă de la început pretenţia că localizarea pe care 

o propunem noi este una irefutabilă. Această rezervă nu ne 

împiedică însă să o considerăm drept o ipoteză cu şanse mari 

de confirmare”.791 

Autorii precizează că: „Trupele maghiare plecate de 

la Argeş, conduse foarte probabil de călăuze muntene, au pă-

truns în Defileul Topologului prin nordul Depresiunii Sălă-

trucului. Primul atac al forţelor Ţării Româneşti s-a produs 

                                                 
790 Idem, Consideraţii…, p. 116. 
791 Ibidem.  
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imediat după pătrunderea întregii armate maghiare în defi-

leu”.792 Despre al doilea atac, spun că a fost „întreprins după 

acelaşi tipar ca şi primul, s-a produs lunea, dar în partea de 

nord a defileului. Acţiunea românilor a fost mult uşurată de 

faptul că în această zonă, Defileul Topologului se îngusta 

considerabil”793  

Pentru identificarea locului, au fost studiate posi-

bilele rute de repliere a forţelor maghiare spre Transilvania, 

ajungând la concluzia că „cel puţin, din punct de vedere geo-

grafic, o singură zonă îndeplineşte condiţiile menţionate: de-

fileul Topologului”. Străjuit până la baza albiei de pereţi îm-

păduriţi, defileul, „un abrupt prăpăstios”, cu „stâncării şi ab-

rupturi pe care se manifestă procese de dezagregare”,794 era 

străbătut, aşa cum reiese din unele lucrări, de un drum al 

oilor,795  respectiv un drum de căruţe cu o lăţime ce nu  putea 

depăşi 5–6 m, care urma cursul râului Topolog. În locurile în 

care acesta se lărgea, ostaşii munteni au ridicat „prisăci” la 

care fac referire sursele literare şi documentare de care 

dispunem.796  

Tematica este reluată în anul 2014, sub titlul: Posada, 

9–12 noiembrie 1330 – unde?,797 precizând că: „Argumenta-

ţia adusă în sprijinul acestei opinii o vom prezenta în con-

tinuare”,798 fiind reproduse cele din articolul anterior.   

                                                 
792 Idem, p. 119. 
793 Idem, p. 120. 
794 L. Badea, Gh. Niculescu, S. Roată, M. Buza, M. Sandu, Unităţile de 

relief ale României, I, Carpaţii Meridionali şi Munţii Banatului, Bucu-

reşti, 2001, p. 50-51. 
795 C. Murgescu, Drumurile unităţii româneşti. Drumul oilor. Drumurile 

negustoreşti, Bucureşti, 1996, p. 84, 92. 
796 Dr. Vasile Mărculeţ – dr. Ioan Mărculeţ, Consideraţii…, p. 118.  
797 Vezi: „Revista Ars-Emis”, 12 Octombrie 2014. 
798 Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ, Posada, în „Revista Ars-

Emis”, 12 Octombrie 2014. 
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Posada de la Masivul Cozia – 2015. Profesorul Di-

nică Ciobotea susţine că, Basarab I şi ostaşii săi au ales să a-

tace din lateral, dinspre Masivul Cozia, acolo unde versantul 

permite o năvălire,799 al cărui impact a avut caracteristicile 

unei avalanşe. Documentele şi cronicile sunt precise. Atacul 

a vizat pe regele Carol Robert, de aceea locul gândit de Ba-

sarab I oferea o disproporţie de forţe şi o impetuozitate a-

parte. Concomitent, de pe stâncile aproape inaccesibile ale 

Masivului Mamurile asemănătoare unor picioare de munte: 

Coasta Brătii, Piatra Şanţului şi Muchia Perişanilor, au fost 

rostogolite pietre pentru a deruta şi a-i strânge şi mai mult pe 

ostaşii duşmani în albia râului.800  

Posada de la Copăcelu – 2016. Prof. George Voica 

şi dr. Constantin Ioniţescu, analizând descrierea bătăliei în 

Cronica pictată, au ajuns la concluzia că: „Un asemenea loc  

nu poate fi decât în Defileul Titeşti – Racoviţa, în satul Co-

păcelu, punctul Dealul Mlăcii, din actuala comună Racoviţa, 

judeţul Vâlcea”.801 Pentru a preîntâmpina vreun contraargu-

ment, autorii scriu: „Cum pe Dealul Mlăcii nu sunt stânci ori 

bolovani, oricine poate crede că locul numit Posada nu a fost 

aici, ci cu totul într-altă parte. Total greşit! Şi asta, dintr-un 

singur motiv, iar dvs., cititorii, puteţi să vă convingeţi singuri, 

oricând doriţi, mergând acolo, la Copăcelu, spre capătul Dea-

lului Mlăcii, unde veţi vedea atât „Posada”, adică acel loc 

foarte strâmt, cât şi temelia castrului roman de 60/40 m., a-

proximativ, din vremea Procuratorului/Guvernatorului Pro-

vinciei Alutensis, adică al Olteniei, Aquila Fidus, cel care a 

ridicat acolo, la Pretorium (Gherghiţa/Racoviţa de azi) trei 

                                                 
799 „Argeş”, nr. 3, (3 martie 1972), p. 16-17. cf. Dinică Ciobotea, Sfârşi-

tul campaniei ungare…, p. 165.  
800 Ibidem.  
801 Prof. George Voica & dr. Constantin Ioniţescu, Posada de pe Valea 

Oltului (2), în „Revista Art-emis” (Miercuri, 31 August 2016 16:05). 
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castre romane”.802 Deci, „toţi acei bolovani erau din castrul 

roman unde fusese încartiruit Guvernatorul roman Aquila Fi-

dus şi Cohorta a III-a Scythica. Evident că unora li se pare 

bizară această explicaţie; poate chiar uşor deplasată”.803  

De asemenea, autorii susţin că, tot la Copăcelu, des-

crierea corespunde întocmai celor scrise în Cronica pictată: 

„valea îngustă a rămas aceeaşi”; la fel şi „firul de apă”, dar şi 

mica mlaştină, unde şi acum „pe alocurea creşte trestia”. De 

asemenea, se observă trei călăreţi, iar direcţia luată la ieşirea 

din „vârşe” este foarte clară: „spre sud-vest; adică, spre 

Cozia – Râmnicu Vâlcea, şi nicidecum prin Braşov, Bran ori 

Sibiu. Aşadar, Carol Robert de Anjou fusese atras într-o 

teribilă cursă! Nici vorbă de pură întâmplare! Basarab I 

ştiuse să-şi pună în valoare excepţionalele sale calităţi de 

strateg militar”.804 

După cum am constatat, unii susţin anumite localizări 

ale posadelor, iar alţii le combat. Însă referitor la localizarea 

Posadei în stânga Oltului, confirmarea vine de la însuşi re-

gele Carol Robert de Anjou, participant activ la evenimente. 

În Diploma emisă la data de 2 noiembrie 1332, afirmă lim-

pede, că: „În anul Domnului o mie trei sute treizeci, când am 

ajuns cu o parte a oastei noastre în Ţara Românească a mă-

riei noastre spre a o cerceta, după ce am străbătut-o în linişte, 

la ieşirea noastră de acolo, Basarab, necredinciosul nostru ro-

mân, cu răutatea unei necredinţe de mai înainte urzită, la a-

dăpostul viclean al unei păci făţarnice, a năvălit plin de duş-

mănie asupra unei părţi din oastea noastră”.805  

Prin această afirmaţie, însuşi regele Carol Robert de 

Anjou precizează că bătălia de la Posada nu a avut loc în 

stânga, ci în dreapta Oltului.    

                                                 
802 Ibidem. 
803 Ibidem. 
804 Ibidem.  
805 D. R. H., D, vol. I, p. 48. 
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LOCALIZĂRI ÎN DREAPTA OLTULUI 
 

O serie de istorici au intuit mai bine adevărul istoric, 

localizând bătălia de la Posada din anul 1330 în dreapta Ol-

tului. Majoritatea dintre ei s-au orientat însă spre Banatul de 

Severin. Iată care sunt localizările propuse.  

Posada din Banatul de Severin – 1875. Unii istorici, 

care s-au bazat pe afirmaţiile cronicilor maghiare, potrivit că-

rora, după înfrângerea lui Carol Robert, regele s-a oprit mai 

întâi la Timişoara, apoi la Vişegrad, susţin că bătălia din anul 

1330 a avut loc în Banatul de Severin. Astfel, istoricul Bog-

dan Petriceicu Hasdeu, în lucrarea sa Istoria critică a ro-

mânilor (1873–1874), în care studiază secolul al XIV-lea, 

menţionează „catastrofa regelui Carol Robert pe la 1330 în 

codrii Severinului”.806  

În anul 1984, istoricul Constantin Rezachevici loca-

lizează bătălia dintre Basarab I şi Carol Robert tot în Banatul 

de Severin.807 Mai mult, el consideră că „foarte probabil, am-

bele lupte, din 1330 şi 1395, au avut loc pe teritoriul Bana-

tului de Severin, deşi nici una din ele nu poate fi precis 

localizată în cadrul acestuia”.808 

Totuşi, nu toţi istoricii acceptă această ipoteză. Dintre 

ei, Ovidiu Cristea, referitor la ipoteza localizării bătăliei în 

Banatul de Severin, este de părere că sunt ceva argumente, 

dar nu decisive. Iată opinia sa: „Dacă regele ungur a intrat pe 

la Severin şi a străbătut o bună bucată suferind, după spusele 

cronicii, de foame, de tot felul de neajunsuri, fiind un sezon 

foarte înaintat, spre sfârşitul toamnei (foarte târziu pentru o 

campanie medievală), drumurile erau foarte proaste, vremea 

probabil neprielnică, greu de procurat provizii, e de presupus 

                                                 
806 B. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor. Imprimeria Statului, Bucu-

reşti, 1875.  
807 C. Rezachevici, art. cit., 1984, p. 73-87; Ibidem, 1985, p. 391-407. 
808 Idem, Localizarea bătăliei…, XXII/2, 1985, nota 87. 

 



187  

că, o dată ce a renunţat să cucerească Ţara Românească, Ca-

rol a încercat să se retragă pe drumul cel mai scurt care ar fi 

fost pe Defileul Oltului”.809 

Posada din Cheile Crainei – 1899. Unii istorici, 

care au încercat să localizeze bătălia pe teritoriul Severinului, 

afirmă cu probabilitate că ea s-a petrecut în Cheile Crainei, 

în strâmtorile dintre Orşova şi Mehadia, care se potrivesc cu 

descrierea acelor locuri: o vale îngustă prelungită, mărginită 

de cline pline de stânci uriaşe cuprinse de o pădure neagră, în 

care se înfundase armata maghiară.  

Primul adept al acestei ipoteze este Patriciu Drăgălina 

(1849–1917), bănăţean de origine.810 Una dintre preocupările 

sale a fost şi istoria Banatului de Severin. În cadrul acestor 

studii, autorul abordează şi bătălia de la Posada. Astfel, în a-

nul 1899 susţinea că bătălia de la Posada a avut loc în „cheile 

Crainei”, undeva între Orşova şi Mehadia. Iată ce scria el: „E 

probabil că lupta s-a întâmplat pe teritoriul Severinului, în 

cheile Crainei, în strâmtorile dintre Orşova şi Meedia, asupra 

cărora se potriveşte descrierea acelor locuri unde se vărsară 

şiroaiele de sânge: o vale îngustă prelungită, mărginită de 

cline pline de stânci uriaşe cuprinse de o pădure neagră, în 

care se înfundase armata maghiară. Din această vale, de alt-

cum bogată în evenimente istorice, ajunge călătorul cel mult 

în 2 zile în Timişoara, locul de scăpare al regelui zdrobit”.811   

De asemenea, unii istorici, bazaţi pe cronicile maghi-

are care afirmă că, după înfrângere, Carol Robert nu s-a mai 

oprit până la Timişoara şi de acolo până la Vişegrad, susţin 

că bătălia de la Posada din 1330 s-a dat în Banatul de Seve-

rin. Opinie asemănătoare a formulat Constantin Rezachevici, 

afirmând că bătălia s-a dat chiar „în valea Cernei, în porţi-

                                                 
809 Carmen Dragomir, art. cit., jurnalul.ro/vechiul-site/old-site/suplimen 

te  (19 Dec 2005). 
810 http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Patriciu_Dragalina. 
811 Patriciu Drăgălina, op. cit., p. 40.  
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unea dintre Dunăre şi Mehadia”,812 iar Neagu Djuvara op-

tează pentru localizarea „în cheile Crainei, între Orşova şi 

Mehadia”.813  

Ion Conea nu acceptă această ipoteză, scriind: „Să 

începem de aici şi să spunem mai întâiu că pentru a identifica 

locul luptei, nu e nevoie numai de acea, (importantă şi ne-

cesară, totuşi) asemănare izbitoare pe care o pretinde autorul; 

în adevăr, poate că asemănarea ar fi şi mai mare cu „Posada 

Gurenilor” din Gorj sau cu „Cheile Crainei”, ceea ce, totuşi, 

nu va face pe niciun cercetător din zilele noastre să mai caute 

pe acolo vatra marii victorii din 1330”.814 De asemenea, is-

toricul Constantin C. Giurescu consideră că: „Opinia era de-

terminată de interesul autorului pentru istoria banatului de 

Severin, mai ales că Patriciu Drăgălina nu aducea nici o 

dovadă în sprijinul ipotezei sale”.815 Singurul argument adus 

de autor este faptul că regele Carol Robert de Anjou, după 

înfrângere, s-a oprit din fugă la Timişoara.816 

Mai mult, Constantin Rezachevici scria: „Glasul stin-

gher al lui P. Dragalina, care la sfârşitul secolului trecut a-

firma, e drept fără a se baza pe vreun izvor, că bătălia s-a dat 

undeva „în cheile Crainei, în strâmtorile dintre Orşova şi 

Meedia,817 a fost înregistrat doar ca o simplă curiozitate is-

toriografică, socotindu-se desigur, şi nu departe de adevăr, că 

părerea sa provenea din interesul exclusiv pentru obiectul 

său de studiu: istoria banatului de Severin, 818  iar ulterior 

scria că: „Opinia era determinată de interesul autorului pen-

                                                 
812 Constantin Rezachevici, art. cit., 1984, p. 73-87. 
813 Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ   Posada…, în „Revista Ars-

Emis”, 12 Octombrie 2014.  
814 Ion Conea, Lupta din 1330…, p. 88. 
815 Dr. Constantin Rezachevici, Lupta lui Basarab I…, p. 52. 
816 C. C. Giurescu, art. cit., p. 52. 
817 Patriciu Drăgălina, op. cit., p. 40. 
818 C. Rezachevici, Localizarea bătăliei…, 1984, p. 74. 

 



189  

tru istoria banatului de Severin, mai ales că P. Drăgălina nu 

aducea nici o dovadă în sprijinul ipotezei sale”.819 

De asemenea, autorii Vasile Mărculeţ şi Ioan Mărcu-

leţ, revenind la propunerile făcute de diverşi specialişti, con-

sideră că: „Localizarea bătăliei în Banatul Severinului – cea 

mai lungă rută de revenire în Transilvania pentru care suve-

ranul maghiar ar fi putut opta – este exclusă, cel puţin, din 

două puncte de vedere. În primul rând, prin alegerea lungului 

drum al Severinului, Carol Robert şi-ar fi supus oastea unor 

noi privaţiuni în prag de iarnă. Pe lângă lungimea sa, zona 

fusese devastată de forţele regale în timpul ofensivei, ea ne 

mai fiind capabilă să asigure subzistenţa trupelor. În al doilea 

rând, apare ca un non-sens alegerea de către Basarab I ca loc 

al ambuscadei Severinul, aflat sub stăpânire maghiară. Op-

tând pentru o asemenea decizie, domnul Ţării Româneşti ar 

fi riscat să fie prins între forţele comandate de Carol Robert, 

care reveneau din Ţara Românească şi cele care rezidau în 

Banatul de Severin”.820 Ideile sunt reluate şi peste doi ani, în 

alt studiu referitor la localizarea evenimentului.821     

Posada din Munţii Gorjului – 1901. O ipoteză refe-

ritoare la localizarea bătăliei de la Posada este cea din Mun-

ţii Gorjului, care a fost susţinută de două mari personalităţi 

ale culturii române: George Coşbuc şi Grigore Tocilescu.      

Primul, care a lansat ipoteza localizării bătăliei în 

Munţii Gorjului, a fost George Coşbuc (1866–1918), renumit 

poet, critic literar şi traducător, fiind ales membru titular al 

Academiei Române (1916).822 Pasionat de trecutul istoric al 

poporului român, în anul 1901 a scris cartea Ţara Basa-

rabilor. 823  În această lucrare, autorul plasează Posada în 

                                                 
819 Dr. Constantin Rezachevici, Lupta lui Basarab I…, p. 52. 
820 Dr. Vasile Mărculeţ – dr. Ioan Mărculeţ, Consideraţii…, p. 117. 
821 Idem, în „Revista Ars-Emis”, 12 Octombrie 2014. 
822 https://www.google.com/search. 
823 George Coşbuc, Téra Basarabilor, Bucureşti, 1901. 

https://www.google.com/search
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Munţii Gorjului. Cu privire la bătălie, referindu-se la râul  

Olt, autorul menţionează munţii: „La stânga ai Făgăraşului, 

la dreapta ai Gorjului. Veşnic locaş al libertăţii şi-al numelui 

românesc, până unde n-au pătruns, citând statornicie, nicio-

dată duşmanii cari au cotropit şesurile!”. 824  

Bun cunoscător al izvoarelor istorice, autorul rela-

tează evenimentele potrivit cronicilor. Cu privire la locali-

zarea bătăliei de la Posada, autorul scrie: „Dar şi pe cei creş-

tini, cari ne-au fost duşmani, i-am învăţat noi minte câteo-

dată, cum să se poarte cu alţi creştini şi cum să-şi astâmpere 

prea marea fudulie faţă cu cei mai mici. V-am povestit într-

alt loc, cum a venit odată craiul Robert al ungurilor „cu toată 

puterea lui”, cum zice Cronica de atunci, să ne ia Oltenia şi 

să scoată de barbă pe Alexandru Vodă din vizuina lui, şi cum 

Alexandru a apucat pe unguri la Posada în Gorj şi i-a bătut 

aşa de rău, încât au murit ca muştele ungurii, şi însuşi fălosul 

rege abia a scăpat cu fuga îmbrăcat în haine de slugă”.825 

Opinia poetului George Coşbuc a fost adoptată şi de 

Grigore Tocilescu (1850–1909), recunoscut istoric, arheolog, 

epigrafist şi folclorist, membru titular al Academiei Române 

(1890).826 Abordând problema Posadei, autorul stabileşte bă-

tălia undeva în munţii Gorjului,827 considerând că au avut loc 

două bătălii: una, la „Curtea de Argeş cea bine întărită”, iar 

alta, în „munţii Gorjului, pe când el voia a se întoarce a-

casă”,828 adică regele Carol Robert. 

Posada Gurenilor – 1929. Localitatea Gureni este 

un sat în comuna Peştişani din judeţul Gorj. Tradiţia despre 

bătălia de la Posada că ar fi avut loc la Gureni în Munţii Gor-

                                                 
824 G. Coşbuc, Din Ţara Basarabilor. Ediţia II-a. Institutul de Arte Grafi-

ce C. Sfetea, Bucureşti, 1911, p. 45-48. 
825 Idem, p. 78. 
826 ro.wikipedia.org. 
827 Grigore Tocilescu, op. cit., p. 47. 
828 Ibidem.   
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jului, a fost consemnată de gorjeanul Nicolae al Lupului, 

pseudonimul literar al lui Nicolae I. Popescu (1881–1963),829 

pe care o publică în lucrarea sa, Posada Gurenilor. Povestiri 

din alte vremi, apărută la Craiova (1929).830 Printr-o scri-

soare, Ion Conea i-a cerut unele precizări, la care autorul îi 

răspunde următoarele: „Am auzit povestirea cu Posada Gu-

renilor şi cu localizarea acolo a luptei, când aveam vârsta de 

vreo zece ani; sunt, de atunci, cam 40 de ani, deci cam prin 

1891. Am auzit-o de la călugărul-stariţ al Tismanei Irodion, 

care avea între 65–75 de ani; iar „Posada Gurenilor” în-

semnează defileul sau gâtul strâmtorat al văii ce urcă din su-

sul satului Gureni în munte, având ca fir apa Bistriţei ce iz-

vorăşte din „muntele Boului”, judeţul Gorj, nord-vest de Târ-

gu Jiu”. Ion Conea comentează: „E curioasă această loca-

lizare tot la o Posadă, înainte de localizarea domnului Iorga 

la Posada cea de pe Dâmboviţa”.831  

Unii cercetători nu sunt de acord cu această opinie. 

Astfel, P. I. Cruceană scria că: „Traversarea Oltului de pe 

malul drept pe cel stâng constituie un fapt ce destramă 

ipotezele care se referă la Cheile Crainei, munţii Gorjului, 

Gureni. 832  De asemenea, Marian Pătraşcu nu acceptă lo-

calizarea Posadei la Gureni, în Munţii Gorjului, nici alte 

„posade” de aiurea.833 

Posada din culoarul Timiş-Cerna – 1980. Istoricul 

Constantin Rezachevici abordează prima dată tema bătăliei 

de la Posada în anul 1980,834 pe care o descrie, fără să facă 

vreo referire la localizarea ei. Tot în anul respectiv, prezenta 

                                                 
829  https://www.google.com/search?q=Nicolae+Al+Lupului+&ie=utf-8& 

oe=utf-8&client=firefox-b-ab.  
830 http://crispedia.ro/nicolae-al-lupului/  
831 Ion Conea, op. cit., p. 87, nota 8. 
832 Paul Ioan Cruceană, art. cit., p. 1976. 
833 M. Pătraşcu, art. cit., în „City Vâlcea”, 6-12 februarie 2006 (partea I); 

13 - 19 februarie 2006 (pag. a II-a); 20 - 26 februarie 2006 (pag. a III-a). 
834 Dr. Constantin Rezachevici, Patru zile de aprigă…, p. 7-10. 

https://www.google.com/search?q=Nicolae+Al+Lupului+&ie=utf-8&%20oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://www.google.com/search?q=Nicolae+Al+Lupului+&ie=utf-8&%20oe=utf-8&client=firefox-b-ab
http://crispedia.ro/nicolae-al-lupului/
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la Curtea de Argeş, ipoteza localizării ei în culoarul Timiş – 

Cerna, care va fi publicată în 1987.835 În anul 1984, sugera i-

deea că ea a avut loc în Valea Cernei, pe unde intraseră oştile 

lui Carol Robert de Anjou, susţinând că regele n-a avut nici 

un motiv să se grăbească a ieşi din Ţara Românească după ce 

a asediat cetatea Argeş, fiindcă avea toate forţele intacte şi 

căuta să dea bătălia decisivă contra lui Basarab I. De aceea, 

el nu trebuia să apuce drumul cel mai scurt către ieşirea din 

Ţara Românească.836  

Plecând de la câteva considerente, precum faptul că 

atât la venire, cât şi la întoarcere, oastea regală a lui Carol 

Robert de Anjou a trecut prin Timişoara, că bătălia s-a dat 

dincolo de „muntele românilor”, potrivit documentului din 7 

aprilie 1331,837 adică la apus de Vlaşcu Mic, cum se numeau 

în epoca medievală munţii Cernei, Constantin Rezachevici 

scria în anul 1991, că bătălia „poate fi localizată în banatul 

de Severin, undeva în culoarul montan Timiş – Cerna, mai 

probabil între Orşova şi o porţiune la nord de Mehadia”.838 

Se ştie că, venind de la Timişoara, Carol Robert a intrat în 

Ţara Românească prin Banatul de Severin, pe străvechiul 

drum roman, sau „drumul sării”, prin culoarul Timiş – Cerna, 

drumul obişnuit care lega Ungaria de Ţara Românească.839 

Autorul consideră că, „în lumina izvoarelor documentare în-

făţişate, în stadiul actual al cunoştinţelor, ipoteza ştiinţifică 

care plasează bătălia din 1330 în banatul de Severin poate fi 

considerată, aşadar, ca reflectare a realităţii”.840 El mai aduce 

un argument – care l-ar fi împiedicat pe Carol Robert să alea-

gă retragerea prin Transilvania – motiv ignorat de toţi cei 

                                                 
835 Idem, Războiul din 1330…, p. 13-39.   
836 Idem, Localizarea bătăliei…, 1984, p. 73-87. 
837 Idem, Lupta lui Basarab I…, p. 54. 
838 Ibidem. 
839 Idem, p. 53. 
840 Idem, p. 54.  
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care s-au ocupat de rezolvarea acestei probleme; este vorba 

de evenimentele din Transilvania şi, îndeosebi, de relaţiile 

regelui cu sibienii, prin ţinutul cărora ar fi trebuit să treacă. 

Relaţiile erau încordate, sibienii fiind ultimii transilvăneni  

care s-au supus autorităţii regale, după ce Carol Robert înă-

buşise în sânge (1324) răscoala ce izbucnise în sudul ţării.841 

În consecinţă, autorul scrie: „Ca atare, ţinând seama de im-

precizia izvoarelor din veacul XIV în privinţa detaliilor de 

teren, ca şi de faptul că ele nu amintesc un anume toponim, 

ceea ce putem stabili, în stadiul actual al documentării, este 

nu indicarea exactă a unei anume văi sau vâlcele, ca loc de 

desfăşurare a luptei, ci a colţului de ţară în care aceasta s-a 

desfăşurat”.842 De asemenea, el este de părere că „bătălia din 

1330, să nu mai fie numită „de la Posada”.843  

Unii acceptă ipoteza lansată de Constantin Rezache-

vici. În acest sens, profesorul Ionel-Claudiu Dumitrescu scria 

în anul 2012: „Mai aproape de adevăr a fost istoricul Cons-

tantin Rezachevici prin alegerea drumului îngust dintre Or-

şova şi Mehadia”.844 În 2015, istoricul Neagu Djuvara „pre-

feră teza întoarcerii lui Carol Robert pe unde venise; Basarab 

I l-ar fi încercuit pe valea Cernei”.845 De asemenea, în data 

de 14 septembrie 2018, la Biblioteca Judeţeană Vâlcea, co-

lonelul în rezervă Marian Petrescu, cunoscut ca un iubitor al 

Istoriei Patriei, a prezentat punctual său de vedere în legătură 

cu posibila localizare a Bătăliei de la Posada din 1330, pe 

Valea Cernei, în Mehedinţi.846 

                                                 
841 Idem, p. 53.  
842 Idem, p. 52. 
843 Idem, p. 53. 
844 Idem, Localizarea bătăliei…, 1984, p. 73-87, şi  1985, p. 391-407.    
845 Criticul Nicolae Manolescu contestă teza lui Neagu Djuvara privind 

bătălia de la Posada. Care sunt argumentele. Sursa www.adevarul.ro  (2 

oct 2015). 
846  Gheorghe Jianu, Locul bătăliei de la Posada (1330), între mit şi 

adevăr! Istoria  noastră,  de  la comunism la democraţie, în „Cultura vâl- 



194  

Ipoteza lansată de Constantin Rezachevici a fost ime-

diat respinsă ca nefondată de către N. Constantinescu847 şi 

Sergiu Iosipescu.848  Totuşi, primul consideră „teoria dom-

nului Rezachevici drept  temerară”.849 Nici ipoteza domnului 

Marian Petrescu n-a fost primită cu entuziasm. Omul de cul-

tură Petre Cichirdan scrie: „Desigur, sala i-a cam fost ostilă 

din două puncte de vedere: al consilierului Arhiepiscopiei, 

Ştefan Zară, care a spus că domnia sa, ca român, nu-l intere-

sează locul acestei bătălii dacă ea a avut loc în Ţara Ro-

mânească (punct de vedere agreat şi de noi); şi al dlui Ghe-

orghe Jianu, care susţine vehement punctual de vedere al Ar-

him. Veniamin Micle de la Mănăstirea Bistriţa, care argu-

mentează ştiinţific, pe bază de documente că Bătălia de la 

Posada din 1330 a avut loc lângă Mănăstirea Bistriţa pe Râul 

Bistriţa”.850 De asemenea, „Primarul Perişanilor, dl. Sandu, 

nici nu vrea să audă de altceva decât de varianta Perişani, iar 

dl. Eugen Petrescu, iniţiatorul ultimelor cercetări împreună 

cu Facultatea de Istorie de la Craiova a salutat toate celelalte 

variante, altele decât cea a Perişaniului pe care până la alte 

dovezi, o consideră tabu!”.851  

Posada din Defileul Timişului – 2012. O nouă pro-

punere pentru localizarea bătăliei de la Posada a fost lansată 

în anul 2012 de profesorul Ionel-Claudiu Dumitrescu, în ar-

                                                                                                    
ceană”. Anul XI, nr. 150, octombrie 2018, p. 12, col. 2. 
847 N. Constantinescu, Basarab I şi contribuţia sa la consolidarea Ţării 

Româneşti, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xe-

nopol”, XXIII, 1986. Partea a II-a, Iaşi, 1986, p. 553-570. 
848 S. Iosipescu, Bătălia de la Posada (9–12 noiembrie 1330). O contri-

buţie la critica izvoarelor istoriei de început a principatului Ţării Româ-

neşti, în „Revista Istorică”, SN, 19, 2008, 1-2, p. 2-5. 
849 Ionel-Claudiu Dumitrescu, art. cit., p. 21.   
850 S-P C, Locul bătăliei de la Posada incită şi astăzi pe vâlceni, în „Cul-

tura vâlceană”. Anul XI, nr. 150, octombrie 2018, p. 12, col. 1-3. 
851 Ibidem.  
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ticolul intitulat: Localizarea bătăliei de la Posada,852 optând 

pentru Defileul Timişului. În vederea argumentării ipotezei 

sale, autorul porneşte de la constatarea că „Izvoarele istorice 

sunt relativ imprecise, dar informaţiile oferite par că descriu 

Poarta Orientală şi valea Timişului… Cronica pictată de la 

Viena a fost analizată pe toate părţile, dar nu s-a remarcat 

prezenţa cheii localizării bătăliei în exprimarea aparent con-

fuză. Luptătorii maghiari erau prinşi ca într-o corabie, ca în-

tr-o vârşă, ceea ce arată clar locul confruntării. Autorul a vrut 

să spună că bătălia s-a dat acolo unde se trec munţii printr-un 

pas extrem de îngust. Descrierea se potriveşte de minune cu 

regiunea dintre nord Mehadia până aproape de Caranse-

beş”.853 Poarta Orientală, zona Teregova şi Defileul Timişu-

lui de la Armeniş erau perfecte pentru capcane. Cheile Tere-

govei au o lungime actuală  de 2,4 km şi o îngustime uimi-

toare… pantele cu înclinaţii de 60–70° permit existenţa pă-

durilor de foioase.854 

Cronicarul medieval a amintit de o cale cotită, închi-

să pe ambele părţi de râpe înalte,855 drumul prin defileu ur-

mând toate meandrele râului Timiş.856 Cum între regiunile 

accidentate există porţiuni mai largi, ostaşii munteni puteau  

realiza uşor abatize, prisăci, folosind toporul, unealtă şi armă 

obişnuită din dotarea  armatelor medievale româneşti.857   

Dezastrul a fost total. Acest atac final trebuie să fie 

plasat în preajma aşezării Slatina – Timiş. Resturile armatei 

regelui Carol Robert au fugit spre Caransebeş şi apoi spre  

                                                 
852 Ionel-Claudiu Dumitrescu, art. cit., p. 21–27. 
853 Idem, p. 22. 
854 Idem, p. 22-23. 
855 Culegere de texte pentru istoria României, vol. I. Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1977, p. 36.   
856 Mihai Grigore,  Defileuri, chei şi văi de tip canion în România. Editu-

ra Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 223.   
857 Ionel-Claudiu Dumitrescu, art. cit., p. 23. 
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Timişoara. Rezultatul bătăliei nu poate fi contestat de către 

cineva. A fost o victorie zdrobitoare a românilor.858  

Plasarea în regiunea Argeşului sau Muscelului nu ţi-

ne decât de un obişnuit patriotism local. Călătorii străini gă-

seau drumul de la Curtea de Argeş spre Sibiu drept imprac-

ticabil chiar şi la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Doar exis-

tenţa a o sută de poduri de diferite dimensiuni permitea tre-

cerea carelor spre vama austriacă de la Câineni.859 Cum si-

tuaţia drumului trebuie să fi fost mult mai rea în secolul al 

XIV-lea, regele Carol Robert de Anjou a preferat să se re-

tragă pe drumul cunoscut, adică pe unde venise.860  

Autorul crede că: „Scenariul campaniei nu poate să 

fie decât următorul. Oastea condusă de regele Carol Robert 

de Anjou trebuia să rezolve problema stăpânirii teritoriilor 

locuite de români în regiunile de munte şi s-a înaintat spre 

cetatea Severinului. Fortificaţiile de la Mehadia, Orşova şi 

Severin erau puncte de sprijin pentru regalitatea maghiară. 

Cum Basarab I nu se supunea politicii angevine, invazia a 

continuat în adâncimea teritoriului muntean, dar nu s-a ajuns 

la o ciocnire decisivă. Se poate presupune că s-a aplicat tac-

tica pământului pârjolit şi nimicirea unor mici detaşamente 

de cercetare şi jaf. Cum anotimpul era destul de înaintat (nu 

se cunoaşte situaţia meteorologică din perioada campaniei, 

foarte importantă în luarea deciziilor), regele a dat ordin de 

retragere spre baza de plecare pe traseul parcurs şi cunoscut. 

În mod normal, orice armată lasă detaşamente pentru a-

părarea liniilor de comunicaţii şi depozite cu alimente greu 

perisabile. 861  Cum coloanele de aprovizionare erau vulne-

rabile, pedestrimea valahă a lovit şi aici cu putere. Lovitura a 

                                                 
858 C. C. Giurescu, Probleme controversate…, p. 160.    
859 Călători străini despre Ţările Române. Supliment I. Editura Academi-

ei Române, Bucureşti, 2011, p. 278.    
860 Ionel-Claudiu Dumitrescu, art. cit., p. 25. 
861 Idem, p. 25-26. 
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fost dată în Defileul de la Teregova. Prinsă în capcană, oas-

tea maghiară a fost obligată doar să pareze loviturile venite 

din toate părţile, iniţiativa tactică fiind a românilor. În final, 

în următoarea strâmtoare, regele a scăpat dificil cu doar o 

parte din faimoasa oaste cu care intrase în Ţara Românească. 

Cei rămaşi în defileu au căzut sub armele grele ale asalta-

torilor, sau au fost luaţi în captivitate pentru plata unei răs-

cumpărări, o metodă obişnuită în Europa acelor vremuri.862 

În concluzie, autorul scrie că, „bătălia de la Posada s-

a desfăşurat între localităţile Mehadia şi Slatina şi poate de-

numirea corectă ar fi Bătălia din Defileul Timişului. Con-

siderăm că în acest moment enigma bătăliei de la Posada a 

fost dezlegată”. 863 „Cum un popas principal amintit în iz-

voare al regelui fugar a fost la Timişoara, teoria despre lupta 

desfăşurată în microregiunea Poarta Orientală – Defileul 

Timişului rămâne singura valabilă”,864 susţine Profesorul Io-

nel-Claudiu Dumitrescu. 

 

POSADA DIN DEFILEUL BISTRIŢEI 
 

Cu privire la localizarea bătăliei de la Posada, Dr. 

Vasile Mărculeţ şi dr. Ioan Mărculeţ scriu următoarele:  

„Confruntarea munteano-maghiară din noiembrie 1330 îşi 

află reflectarea, atât în surse documentare, cât şi în surse li-

terare, însă informaţiile referitoare la acest eveniment militar 

nu oferă niciun indiciu care să permită, chiar şi numai apro-

ximativ, localizarea bătăliei”.865 Şi totuşi, susţinem că există!   

Pentru a rezolva problematica Posadei, am procedat 

aşa cum afirmă unii istorici că, pentru aflarea adevărului tre-

buie cercetate, cu circumspecţia cuvenită, toate documentele. 

                                                 
862 Idem, p. 26. 
863 Idem, p. 24. 
864 Prof. Ionel-Claudiu Dumitrescu, Noi interpretări despre bătălia de la 

Posada, în „Historia.ro”. 
865 Dr. Vasile Mărculeţ & dr. Ioan Mărculeţ, art. cit., în „Clipa”.  
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În acest sens, istoricii Nicolae Dobrescu şi Constantin C. 

Giurescu considerau că: „Informaţia istorică, oricât de mă-

runtă, care aduce însă ceva nou, dar se află într-o arhivă stră-

ină, unde nu oricând se pot face cercetări şi unde găsirea ei 

este de multe ori întâmplătoare, credem că-şi are importanţa 

ei şi trebuie dată la lumină”.866 

Dintre sursele documentare, referitoare la mediul ge-

ografic în care s-a desfăşurat confruntarea dintre români şi 

unguri, din luna noiembrie 1330, în primul rând sunt diplo-

mele emise de cancelaria Ungariei în perioada imediat urmă-

toare bătăliei. Astfel, în Diploma din 2 noiembrie 1332, 

regele Carol Robert de Anjou precizează că bătălia s-a des-

făşurat „într-un loc crângos şi păduros, încins cu întă-

rituri”;867  Diplomă regală, emisă la 2 ianuarie 1333, con-

semnează că lupta s-a dat „într-un loc strâmt şi întunecos”;868 

iar Diploma din 19 mai 1335, prezintă locurile confruntări ca 

fiind „strâmte şi întunecoase, împrejmuite de întărituri pu-

ternice”.869 În acelaşi an, la 13 decembrie, într-un document 

care descrie locurile în care a fost înfrânt de Basarab I, regele 

Carol Robert subliniază faptul că: „Pe când ne întorceam 

înapoi cu oamenii noştri, pe o cale blestemată în veci de 

Dumnezeu, închisă de ambele părţi cu râpe ameţitoare, iar 

înainte unde ea se lărgea era întărită, în mai multe locuri, de 

puternice prisăci”.870 

Informaţii asemănătoare, dar la fel de laconice asupra 

locului bătăliei ne oferă şi sursele literare, contemporane sau 

ulterioare. Dintre acestea, Cronica pictată relatează că regele 

Carol „a ajuns pe o cale oarecare cu toată oastea sa, dar calea 

                                                 
866 C. Giurescu, Nicolae Dobrescu, op. cit., vezi: Prefaţa. 
867 D. R. H., D, I, p. 47-48. 
868 Idem, p. 53-54. 
869 Idem, p. 57. 
870 Victor Motogna, Iarăşi lupta de la Posada, în „Revista istorică”, nr. 

10/1923, p. 81. 
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aceasta era cotită şi închisă de amândouă părţile de râpe 

foarte înalte de jur împrejur şi pe unde această cale era mai 

largă, acolo vlahii, în mai multe locuri o întăriseră împrejur 

cu prisăci”.871 Prezentări identice se găsesc şi în următoarele 

izvoare: Chronicon Budense,872 Chronicon Dubnicense873 şi 

Chronica Hungarorum a lui Ioan de Thuróczi,874 sau în An-

nalele lui Henric de Sponde.875 De asemenea, ştiri modeste 

se întâlnesc şi în alte surse literare, precum: Chronicon Po-

soniense,876 sau în lucrările lui Peter von Dusburg,877  An-

tonio Bonfini878 şi Jan Długosz.879 Deci, documentele vremii 

nu precizează denumirea locului, 880  motiv pentru care lo-

calizarea bătăliei constituie una dintre cele mai dezbătute şi 

controversate probleme de geografie istorică din epoca me-

dievală românească.881 

Deci localizarea conflictului armat este necunoscută, 

sau incertă, întrucât nici unul dintre documentele care fac re-

feriri la eveniment nu precizează decât în termeni vagi de-

scrierea geografică a locului, fără a indica o anume localizare. 

Totuşi, după cum s-a constatat, au fost propuse 22 de lo-

calizări: 16 în stânga Oltului, iar 6, în dreapta lui.  

Din documentele şi cronicile relative la luptă, se ştie 

că ea s-a desfăşurat într-o vale strâmtă, pe unde voia armata 

să treacă spre Transilvania, vale unde oştenii maghiari au 

                                                 
871 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 234. 
872 Chronicon Budense, p. 247-248, cf. Dr. Vasile Mărculeţ – dr. Ioan 

Mărculeţ, Consideraţii…, p. 112 
873 Chronicon Dubnicense, p. 124, cf. Ibidem. 
874 Thuróczi, 1766, p. 203, cf. Ibidem. 
875 Spondanus, 1675, p. 480, cf. Ibidem. 
876 Chronicon Posoniense , p. 44, cf. Ibidem. 
877 Peter von Dusburg, 1861, p. 218-219, cf. Ibidem. 
878 Bonfini, 1581, p. 320-321, cf. Ibidem. 
879 Długosz, 1711, col. 1005-1006, cf. Ibidem. 
880 Doru Căpătaru, art. cit., p. 20. 
881 C. Rezachevici, Localizarea bătăliei…, 1984, p. 73. 
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fost atacaţi prin surprindere de ostaşii români, aflaţi pe înăl-

ţimile ce mărgineau valea respectivă, de unde aruncau asupra 

armatei invadatoare bolovani şi o mulţime de săgeţi.882  

Constatând că lupta s-a desfăşurat într-o trecătoare, 

prin care armata maghiară intenţiona să se retragă spre Tran-

silvania, cei care s-au ocupat de istoria evenimentelor din 

1330 au căutat să localizeze trecătoarea pe drumurile ce le-

gau Ţara Românească de Transilvania, fie pe valea Dâmbo-

viţei, a Prahovei, a Oltului,883 sau în Loviştea, opinie adop-

tată de numeroşi aderenţi în ultima vreme.884 Fiecăruia dintre 

cei care propuneau o localizare sau alta i se părea că locul a-

les de el corespunde exact descrierii din Cronica pictată!885 

Armistiţiul între Carol Robert şi Basarab I. Din 

studiul comparativ al Cronicii pictate şi al documentelor, în 

care sunt menţionaţi participanţii la conflict, s-a stabilit că în 

cursul campaniei contra lui Basarab I, oastea lui Carol Ro-

bert s-a instalat în faţa reşedinţei voievodului român, fără a o 

ocupa.886 Diploma emisă la 30 iunie 1347 de regele Ludovic 

I, fiul şi urmaşul lui Carol Robert, arată că regele s-a oprit în 

faţa Curţii de Argeş, scriind: „Pe când pomenitul tată, ve-

nind cu puternica sa oaste pentru a redobândi regatului său 

părţile din Ţara Românească, şi-a aşezat tabăra în faţa cetăţii 

                                                 
882 Florian Tucă, 650 de ani de la…, p. 1867-1868. 
883 Despre părerile expuse cu privire la localizarea Posadei, vezi: Andrei 

Pandrea, Unde s-a dat bătălia de la Posada?, p. 16-17, şi C. C. Giurescu, 

Probleme controversate…, p. 157-158.  
884 Primul care a exprimat această opinie a fost geograful Ion Conea, în 

lucrările sale: Ţara Loviştei. Geografie istorică, Bucureşti, 1935, şi Co-

rectări geografice in istoria românilor. Pe Olt, în Oltenia, Bucureşti, 

1938, apoi în articolul: Despre „Posada”, care nu putea fi decât în Loviş-

tea („Geopolitica şl geoistoria”, III, 1944, p, 133-134). De la I. Conea i-

deea a fost preluată de C. C. Giurescu care a popularizat-o prin vol. I din 

Istoria Românilor, ed. I, Bucureşti, 1935, unde susţinea că lupta a avut 

loc „între Curtea de Argeş şl Sibiu, poate prin Loviştea”. 
885 Florian Tucă, 650 de ani de la, p. 1871. 
886 Maria Holban, art. cit., p. 114-115. 
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Argeş”. 887 Deci, acest document, precum şi cel din 1336, nu 

vorbesc despre cucerirea Curţii de Argeş; amândouă menţio-

nează că regele a ajuns doar în faţa cetăţii, unde şi-a aşezat 

tabăra. De la această precizare documentară, până la a sus-

ţine că ar fi fost cucerită şi distrusă Curtea de Argeş este 

mare diferenţă.888  

S-a dovedit că reşedinţa nu dispunea de fortificaţii şi 

nu avea nici turnuri de apărare la colţuri, ci era împrejmuită 

cu ziduri de piatră, fiind concepută ca să protejeze locuinţa 

voievodală de eventuale atacuri locale, nu pentru a preveni a-

sediul unei armate organizate. Ion Dulamă-Peri scrie că: 

„Opinia după care „târgul” ar fi fost ars nu ni se pare fondată 

întrucât încartiruirea armatei, în lunile octombrie–noiembrie, 

îi obliga pe invadatori la prudenţă şi conservarea tuturor mij-

loacelor de care se puteau folosi”. 889 

Deci, asediul reşedinţei voievodale de la Curtea de 

Argeş a fost un insucces. Pentru salvarea aparenţelor, regele 

Carol Robert a încheiat un armistiţiu cu voievodul Basarab 

I.890 Evenimentul este relatat astfel de Cronica pictată: „Ne-

putând regele şi ai săi să găsească de mâncare în ţară ne-

cunoscută, între munţi şi dealuri cu păduri, au început să su-

fere în curând de foame regele însuşi, ostaşii şi caii. De aceea, 

s-a ordonat o împăcare cu Bazarad, dându-şi acesta cuvântul 

că va asculta de rege şi că va da regelui şi tuturor oamenilor 

săi siguranţa de a se întoarce acasă şi că-i va arăta un drum 

drept; şi astfel, regele se întorcea în siguranţă punând temei 

pe credinţa perfidă a schismaticului”.891 Regele Carol „a ce-

rut pace sub condiţiuni moderate, ca să rămână în posesiunea 

                                                 
887 D. R. H., D, vol. I, doc. nr. 35, p. 65-66.  
888 Radu Ştefan Vergatti, art. cit., p. 129.  
889 Ion Dulamă-Peri, op. cit., p. 34. 
890  Nicolae Uszkai, art. cit. Sursa: https://romaniabreakingnews.ro/ (9 

noiembrie 2015). 
891 G. Popa-Lisseanu, op. cit, p. 234. 
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Banatului de Severin, Basarab să continue a recunoaşte su-

premaţia ungară şi a plăti tributul anual, cum şi a conduce pe 

rege, dimpreună cu oştirile sale, îndărăt în Ungaria. Basarab 

se învoi la toate, întrucât i-a fost posibil”,892 menţionează Ig-

naz Aureliu Fessler în lucrarea sa. Regele a fost constrâns să 

ceară armistiţiul, datorită situaţiei în care se afla oastea sa, 

încheind înţelegerea.893 Acordul este menţionat şi de un do-

cument din noiembrie 1332, emis de cancelaria regală. 894 

Potrivit lui, voievodul român promitea să asigure întoarcerea 

în siguranţă a monarhului şi a oastei sale, arătându-le un 

drum drept. În consecinţă, s-a ridicat asediul şi a început 

retragerea.895 

Retragerea armatei invadatoare. O problemă mult 

discutată se referă la drumul pe care s-a retras armată ungară 

din Ţara Românească. Se ştie că, la începutul lunii noiembrie 

1330, oastea angevină, înfometată şi incapabilă să obţină un 

succes militar în faţa Curţii de Argeş, a fost silită să-şi în-

ceapă  retragerea. Regele Carol era îngrijorat că drumul până 

la Severin era destul de lung şi fără mijloace de aprovizi-

onare cu hrană pentru oameni şi animale.  

În viziunea lui Basarab I şi a celor din jurul său, re-

tragerea oştirii maghiare trebuia să fie ocazia confruntării, a-

nume: aplicarea avertismentului trimis regelui prin solul vo-

ievodal, în urma ocupării Severinului.  

După cum s-a constatat, istoricii au sugerat trei vari-

ante posibile pentru drumul de retragere din Ţara Româneas-

că: Valea Oltului, trecătoarea Rucăr – Bran şi Valea Cernei, 

pe unde intrase.896 Adevărul aparţine celor care susţin că re-

                                                 
892 Ignaz Aureliu Fessler, op. cit., p. 49, 50. 
893 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 234. 
894 D. R. H., D. vol. I (1222–1456), Bucureşti, 1977, p. 48. 
895  Nicolae Uszkai, art. cit. Sursa: https://romaniabreakingnews.ro/ (9 

noiembrie 2015). 
896 Bătălia dintre Basarab I… Sursa: ghid.utile-in-romania.ro. 
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tragerea s-a făcut pe drumul de intrare. În acest sens, Prof. 

George Voica şi dr. Constantin Ioniţescu scriu că „ungurii nu 

puteau să se retragă spre ţara lor decât tot pe unde veniseră”, 

întrebându-se: „De ce s-ar fi dus ungurii de la Curtea de Ar-

geş tocmai în Dâmboviţa, când mai uşor le-ar fi fost să se re-

tragă pe aceeaşi rută pe care veniseră?!”.897 De asemenea, is-

toricul Constantin Rezachevici subliniază faptul că „drumul 

sării”, pe care a intrat armata ungară, era legătura obişnuită 

dintre Ungaria şi Ţara Românească şi, prin urmare, regele 

Carol Robert ar fi fost îndreptăţit să aleagă la întoarcere o 

cale pe care o ştia cel mai bine, în detrimentul alteia ne-

cunoscute.898 

Deşi unii cercetători consideră că „indicarea dru-

mului drept spre Transilvania ridică alte semne de între-

bare”,899 problema este foarte limpede. Ion Conea scria că: 

„Întoarcerea spre Ungaria nu se putea face decât pe un drum 

cunoscut ungurilor”.900 Ori care drum era mai bine cunoscut 

decât cel pe care veniseră? Ionel-Claudiu Dumitrescu scrie 

că, „oastea regală nu avea decât un singur drum de întoar-

cere”.901  Ştefan Pascu şi alţi istorici consideră că, „întoarce-

rea oştilor înfrânte ale lui Carol Robert, pe acelaşi drum ce 

trecea pe lângă cetatea dunăreană”,902 iar prof. Dinică Cio-

botea, că „există unii care opinează că drumul de întoarcere 

al lui Carol Robert ar fi fost acelaşi cu cel de invadare”.903 

De asemenea, istoricul Neagu Djuvara „preferă teza în-

                                                 
897 Prof. George Voica & dr. Constantin Ioniţescu, art. cit. Sursa: http:// 

www.art-emis.ro/istorie (21 August 2016). 
898 Bătălia de la Posada, ro.wikipedia.org. 
899 Doru Căpătaru, art. cit., p. 29. 
900 Ion Conea, Lupta din 1330…, p. 90. 
901 Ionel-Claudiu Dumitrescu, Localizarea bătăliei, p. 22. 
902 Istoria Românilor. Genezele româneşti, vol. III, coord. Ştefan Pascu, 

Răzvan Theodorescu. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 580. 
903 Dinică Ciobotea, Posada de la Perişani-Pripoare, p. 140-141. 
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toarcerii lui Carol Robert pe unde venise”,904 iar Iusztin Zol-

tan scrie că, „doar retragerea pe ruta iniţială poate justifica 

consemnarea lui Thuróczi despre zăbovirea regelui la Timi-

şoara în drumul său spre Vişegrad”.905 

În primul rând, toate opiniile se bazează pe afirmaţia 

categoric acceptată, deşi nu este decât o deducţie logică, care 

nu se sprijină pe nici un izvor, că la înapoiere oastea lui Ca-

rol Robert s-a îndreptat de la Curtea de Argeş direct spre 

Transilvania. Însă nici unul dintre autori nu au analizat situ-

aţia din sudul Transilvaniei în contextul evenimentelor din 

preajma anului 1330, şi mai cu seamă relaţiile lui Carol Ro-

bert cu saşii sibieni, spre a vedea dacă o retragere prin ţinutul 

acestora sau al saşilor braşoveni era oportună pentru obţine-

rea de hrană pentru oaste, aceasta fiind premisa logică care a 

orientat atenţia istoricilor şi a altora care s-au ocupat de lo-

calizarea bătăliei din 1330 spre afirmarea categorică a retra-

gerii lui Carol Robert prin Transilvania, undeva pe drumul 

spre aceasta plasând deci bătălia cu oştile lui Basarab.906 

Documentele adeveresc faptul că regele se afla în relaţii con-

flictuale accentuate cu saşii din regiunea Sibiului, ca urmare 

a incidentelor produse în 1324, când, pentru a înfrânge „ma-

rea răscoală” a comunităţii germane, condusă de comitele 

Henning împotriva lui Carol Robert, voievodul Transilvaniei 

Thoma Szécsény a cerut sprijinul armatei regale. Aceasta a 

intervenit sub conducerea personală a regelui, iar după în-

frângerea comunităţii germane, a urmat confiscarea tuturor 

posesiunilor săseşti, fapt care a stârnit şi mai mult aversiunea 

acestora faţă de rege.907 Apoi, cea mai veche Cronică Sâr-

                                                 
904 Criticul Nicolae Manolescu contestă teza lui Neagu Djuvara privind 

bătălia de la Posada. Care sunt argumentele. Sursa www.adevarul.ro  (2 

oct 2015). 
905 Iusztin Zoltan, Stăpânitorii Cetăţii Severin în secolul al XIV-lea, în 

„Analele Banatului, S. N., Arheologie – Istorie, XXIV, 2016”, p. 382. 
906 C. Rezachevici, art. cit., 1984, p. 74.  
907 N. Iorga, Istoria poporului român, vol. I, Bucureşti, 1922, p. 198. 
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bească – singura sursă, de altfel – este cea care a consemnat 

relaţia extrem de tensionată dintre cele două părţi, încât nu 

doar că sibienii nu l-au ajutat deloc pe Carol Robert de An-

jou, în bătălia de la Posada (1330), deşi ar fi putut-o face 

foarte bine, ci, din contră, chiar atunci s-au răsculat împo-

triva lui, colaborând foarte bine cu Basarab I. Aşa se explică 

de ce, după izbânda de la Posada, la doar doi ani, Basarab I 

intră în Sibiu fără să întâmpine nicio oprelişte. Acest fapt de-

notă limpede că Basarab I era un foarte bun diplomat, care a 

ştiut să se orienteze în spaţiul viitoarei Ţări Româneşti, care  

a cuprins şi Sibiu şi zona Amlaşului, inclusiv Haţegul şi Ţara 

Făgăraşului, încât sibienii doreau să fie sub români decât sub 

unguri, fiindcă tot comerţul lor se făcea pe rutele: Sibiu – 

Braşov – Brăila şi Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Calafat. Din 

punct de vedere economic, mai de folos le erau românii decât 

ungurii! 908  Evident că, în asemenea condiţii, regele ar fi 

evitat Sibiu, căutând o altă cale de retragere spre Tran-

silvania.909  

În al doilea rând, dacă unii istorici sunt de acord că 

bătălia din 1330 a avut loc pe drumul de întoarcere a lui Ca-

rol Robert de la Cetatea de Argeş, în schimb s-a ignorat pre-

cizarea regelui că ea s-a desfăşurat după ce a străbătut Ţara 

Românească, „la ieşirea noastră de acolo”,910  deci undeva 

lângă hotar, ceea ce nu corespunde cu zona Curţii de Argeş, 

în care se încadrează atât Defileul Perişani – Pripoare din 

Ţara Loviştei, cât şi drumul de acces spre cetatea Poienari.911 

Bătălia decisivă s-a dat cât mai aproape de hotare, unde con-

secinţele, în caz de înfrângere, erau mai puţin dramatice pen-

                                                 
908 Prof. George Voica & dr. Constantin Ioniţescu, art. cit. Sursa: http: 

//www.art-emis.ro/istorie (21 August 2016). 
909 Doru Căpătaru, art. cit., p. 30. 
910 D. R. H., D, 1, p 47-48.  
911 C. Rezachevici, art. cit., 1984, p. 87. 
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tru voievodul român. Aceasta pare, după toate informaţiile 

de care dispunem, şi tactica adoptată de Basarab I.912 

Expresiile din Cronica pictată: „drumul cel drept” şi 

„regele a plecat înapoi” sunt suficient de elocvente pentru a 

nu accepta opiniile potrivit cărora armata lui Carol Robert s-

ar fi retras prin Câmpulung – Bran – Braşov, sau  prin valea 

Prahovei, având în vedere că traseele acestea nu presupun un 

drum de întoarcere şi nici distanţa cea mai mică de ieşire din 

ţară.913 Apoi, pe lângă forma „cotită”, printre „râpe foarte 

înalte”, sunt menţionate unele întărituri puternice, numite 

„indaginibus”, care corespund unor movile sau diguri, cons-

truite din piatra şi lemn.914 Pe acest drum de retragere, într-

un loc pregătit din vreme de Basarab I, oastea regelui ma-

ghiar a fost atacată prin surprindere de oştenii români.915 

Maria Holban scrie: „Faptul că oştenii lui Basarab au 

avut timp să taie copacii şi să pregătească întărituri, do-

vedeşte că domnul ştia dinainte că regele va merge pe calea 

unde îl aştepta cu trupele sale pregătite de atac”. O altă ob-

servaţie făcută de aceeaşi autoare priveşte nepotrivirea care 

ar exista între descrierile făcute locului bătăliei în Cronica 

pictată şi în alte documente; în timp ce documentele vorbesc 

foarte des de locuri strâmte şi păduroase întărite, în Cronică 

se vorbeşte pe larg de un drum prăpăstios printr-un defileu 

de munte. De altfel, caracterul păduros al decorului este con-

firmat şi de Cronica lui Peter von Dusburg. Prima observaţie 

a Mariei Holban poate fi luată în consideraţie, întrucât, după 

cum rezultă dintr-un document din 1335, regele susţinea că 

Basarab I i-ar fi promis să-i arate un drum de întoarcere fără 

primejdii. Cea de a doua observaţie nu ţine seama de faptul 

că în acelaşi document, locul bătăliei este descris ca şi în 

                                                 
912 Idem, Lupta lui Basarab I…, p. 53-54. 
913 Dinică Ciobotea, Lupta de la cetatea Argeş…, p. 139. 
914 Idem, p. 138-139. 
915 Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă, 650 de ani de la…, p. 1867. 
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Cronica pictată: o cale în veci blestemată, închisă din toate 

părţile cu stânci prăpăstioase şi înalte, iar pe unde era mai 

deschisă, înconjurată cu fortificaţii tari. Este deci clar că am-

bele categorii de izvoare pledează pentru un drum care trecea 

printr-o vale lungă, mărginită de stânci prăpăstioase.916 

Dr. Constantin Rezachevici scrie că: „Cercetarea răz-

boaielor de apărare purtate de români în Evul Mediu arată că 

inamicul extern pătrundea spre reşedinţa domnească şi se în-

apoia numai pe drumul obişnuit de legătură cu ţara sa. În ca-

zul de faţă, acest drum era, cum am precizat, prin Banatul de 

Severin. Acest mod de retragere, impus de necunoaşterea ţă-

rii de către inamic, explică pe de altă parte, siguranţa cu care 

domnii români – şi Basarab I nu a făcut excepţie –  alegeau 

şi pregăteau din vreme locul bătăliei hotărâtoare”.917 

Ieşirea din Ţara Românească. Pentru bătălia din a-

nul 1330, există documente care ajută la localizarea eveni-

mentului. Astfel, în Diploma din 2 noiembrie 1332, Carol 

Robert amintea că lupta a avut loc „la ieşirea noastră de a-

colo”, deci lângă hotarul de atunci al Ţării Româneşti. Iată ce 

scrie în document: „Când am ajuns cu o parte a oastei noas-

tre în Ţara Românească a măriei noastre spre a o cerceta, 

după ce am străbătut-o în linişte, la ieşirea noastră de acolo, 

Basarab, necredinciosul nostru român, cu răutatea unei ne-

credinţe de mai înainte urzită, la adăpostul viclean al unei pă-

ci făţarnice, a năvălit plin de duşmănie asupra unei părţi din 

oastea noastră, într-un loc crângos şi păduros, încins cu dese 

întărituri şi în iureşul acestei năvale duşmane, magistrul An-

drei, prepozitul bisericii de Alba, vicecancelarul curţii noas-

tre de bună pomenire, şi-a pierdut viaţa precum şi pecetea 

noastră. Iar noi am pus apoi să ni se facă o pecete nouă”.918 

De asemenea, regele, la cererea magistrului Gheorghe, fiul 

                                                 
916 Dr. Nicolae Stoicescu – Dr. Florin Tucă, op. cit.,  nota 22. 
917 Dr. Constantin Rezachevici, art. cit., p. 53-54. 
918 D. R. H., D., vol. I, p. 48. 
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lui Alexandru de Kuck, întăreşte la 22 noiembrie 1332 cu 

noua pecete privilegiile sale mai vechi. Textul care menţi-

onează expediţia în Ţara Românească este identic cu cel din 

privilegiul dat în 2 noiembrie 1332.919 

Recunoscând înfrângerea, regele Carol Robert preci-

zează, de astă dată, nu doar „decorul”, ci chiar spaţiul geo-

grafic în care s-a dat lupta, afirmând: „Când am ajuns în niş-

te ţinuturi de margine ale regatului nostru, ce erau ţinute pe 

nedrept în Ţara Românească de către Basarab schismaticul, 

fiul lui Tihomir, spre marea noastră nesocotire şi a sfintei co-

roane”. Nici Făgăraşul şi nici viitorul district al Amlaşului nu 

pot fi luate în considerare ca loc de desfăşurare a luptei, de-

oarece ele se aflau pe atunci dincolo de hotar, nefiind stă-

pânite de Basarab I, iar Loviştea, evident, nu putea fi socotită 

teritoriu de margine al regatului ungar.920  

În Diploma din 26 noiembrie 1332, regele se referă la 

„nişte ţinuturi de margine ale regatului nostru, ce erau ţinute 

pe nedrept în Ţara Românească de către Basarab, schisma-

ticul”,921 se înţelege că erau „o parte limitrofă din Oltenia, 

anume: Mehedinţii, partea de nord a Gorjului şi a Vâlcii, 

întinzându-se pe ambele laturi ale munţilor de la Dunăre 

până la Olt”.922  

Ovidiu Mihail Stângă consideră că membrii Statului 

major al regelui Carol Robert de Anjou au ţinut cont de prin-

cipalele drumuri şi de cursurile apelor, atunci când au pla-

nificat desfăşurarea strategică a ostilităţilor, stabilind „atât 

punctele forte pe care trebuiau să le urmărească la înaintarea 

în Valahia, cât şi punctele nevralgice avute în vedere la re-

gruparea şi retragerea către Ungaria, după încheierea ostili-

tăţilor. Vadul de trecere peste Olt, probabil că a fost acelaşi 

                                                 
919 Idem, p. 49. 
920 Dr. Constantin Rezachevici, art. cit., p. 54. 
921 D. R. H., D. vol. I, p. 51-52.  
922 Banatul Severinului, ro.wikipedia.org. 
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şi la ducere, cât şi la întoarcere, neavând niciun rost ame-

najarea genistică de trecere a aceluiaşi râu prin două puncte 

diferite. Inclusiv vremea înaintată spre toamnă, când a în-

ceput campania, nu permitea această risipă inutilă de timp şi 

forţă de lucru”. 923 George Coşbuc scrie că: „Strămoşi noştri, 

romanii, au avut pod peste Olt de din jos de Râmnicul-Vâlcei, 

pentru trecerea oştilor, dar numai din scrisoare ştim că l-au 

avut, căci urme nu se mai văd”.924 Deci, pe acest pod au tra-

versat oştile maghiare Oltul, iar după trecerea râului, urma ca 

cei care aveau misiunea de ghizi să le arate drumul drept. 

Defileul Bistriţei. Drumul drept pe care ghizii voie-

vodului Basarab I trebuia să conducă oastea maghiară a fost 

Defileul Bistriţei, unde era pregătită din timp capcana. Acest 

defileu este unul dintre cele 5 trasee care traversează Parcul 

Naţional Buila–Vânturariţa de la sud la nord, făcând legătura 

dintre localităţile sudice şi creasta principală a Munţilor Că-

păţânii. Precizăm că, în vechime, Munţii Căpăţânii se nu-

meau „Muntele Român”, cum adevereşte o hartă de la Aca-

demia Română din secolul al XVIII-lea.925  Probabil, ulterior 

a primit numele actual de la craniile descoperite în zonă, 

rămase din lupta de la Posada.     

Traseul defileului are punctul de pornire chiar de lân-

gă Mănăstirea Bistriţa. Înainte de-a intra în el, se află Cheile 

Bistriţei, cele mai înguste chei în calcar din ţara noastră,926 

fiind mărginite de versanţi drepţi şi abrupţi.927 După intrarea 

în chei, la 200 m ele se îngustează, apoi se parcurge cel mai 

îngust sector al lor, cu o lungime de aproximativ 1 km.  

Îndată ce se depăşeşte zona de calcar, valea începe să se lăr-

gească; imediat pe dreapta se află o poiană, după care se a-

                                                 
923 Ovidiu Mihail Stângă, art. cit. (octombrie 22, 2015). 
924 G. Coşbuc, op. cit., p. 87. 
925 Academia Română. 
926 Carmen Dumitraşcu, art. cit.. www.cesavezi.ro/ obiective-turistice/. 
927 Trecător, Cheile Bistriţei, Costeşti, în „Oltenia” (3 mai 2017). 

http://www.culturaarsmundi.ro/?author=75
http://www.cesavezi.ro/
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junge într-o zonă şi mai largă, cu poieni de-o parte şi de alta 

a drumului. După 4,3 km de la Mănăstirea Bistriţa, apare o 

intersecţie de drumuri şi confluenţa râurilor Gurgui şi Cuca, 

punct numit „Între Râuri”.928  

În Evul Mediu, pe Defileul Bistriţei exista o potecă 

ce pornea de la Horezu, trecea pe lângă Mănăstirea Bistriţa şi 

ajungea la Malaia pe valea Lotrului.929  

Documentele emise de cancelaria regelui Carol Ro-

bert descriu locurile respective. Diploma din 9 decembrie 

1330 consideră un „drum de veşnic blestem, strâns mărginit 

de ambele părţi de râpe înalte, iar înainte, unde drumul era 

mai larg, închis în mai multe locuri de şanţuri şi asediat de 

mulţimea românilor luptători ai numitului Basarab”, 930  iar 

cea din 13 decembrie 1335, face descrieri asemănătoare. Dar 

documentul care redă cel mai plastic locul bătăliei şi în care 

se descrie cu lux de amănunte războiul din 1330 este Cro-

nica pictată; potrivit ei, lupta s-a dat pe un drum mărginit de 

„râpe înalte, întărit acolo unde el se lărgea de şanţuri în mai 

multe locuri, şi închis de către români”.931 

Referindu-se la locul Posadei, Cosmin Pătraşcu Zam-

firache scrie: „Cert este că era un loc strâmt, mărginit de 

stânci înalte şi foarte bine împădurite, după cum arată şi Cro-

nica pictată de la Viena”,932 în care scrie: „Regele a ajuns pe 

o cale oarecare cu toată oastea sa, dar calea aceasta era cotită 

şi închisă de amândouă părţile de râpe foarte înalte de jur îm-

prejur şi pe unde această cale era mai largă acolo valahii în 

                                                 
928 Parcul Naţional Buila-Vânturariţa. https://www.google.com/ search? 

q=Parcul+Na%C5%A3ional+Buila-V%C3%A2.nturari%C5%A3a&ie= 

utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab.  
929 Dr. Iancu Filipescu, Vechiul Judeţ Vâlcea. Studiu de sociologie isto-

rică  (I). Sursa: www.revistadesociologie.ro. 
930 Citat după Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 52. 
931 Giurescu, Căutând pe hartă Posada, p. 52-53. 
932 Cosmin Pătraşcu Zamfirache, art cit., http://adevarul.ro/locale/-boto 

sani/30 septembrie 2015. 

https://www.google.com/
http://adevarul.ro/locale/-botosani/
http://adevarul.ro/locale/-botosani/
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mai multe locuri o întăriseră cu prisăci. Din cauza urcuşului 

prăpăstios, din acea cale, nu se putea sui contra valahilor pe 

nici una din râpele de pe amândouă laturile drumului, nici nu 

putea merge înainte, nici nu aveau loc de fugă, fiind făcute 

acolo prisăci, ci erau cu totul prinşi ostaşii regelui ca nişte 

peşti în vârşe ori în mreajă”.933 

Cu privire la Defileul Bistriţei, nici un istoric, care a 

tratat problema Posadei, nu a făcut vreo referire. În acest 

sens, are dreptate Doru Moţoc care, stăpânit de un dubiu, 

scrie: „Să admitem, totuşi, ipoteza existenţei unui asemenea 

defileu necunoscut nouă”.934 Şi iată că există!  

Indicarea drumului drept. Potrivit armistiţiului sta-

bilit între Carol Robert şi Basarab I, voievodul român şi-a 

dat „cuvântul că va asculta de rege şi că va da regelui şi tu-

turor oamenilor săi siguranţa de a se întoarce acasă şi că-i va 

arăta un drum drept; şi astfel regele se întorcea în siguranţă 

punând temei pe credinţa perfidă a schismaticului”.935  

Deci, armata maghiară s-a întors din expediţia făcută 

în Ţara Românească pe drumul pe care veniseră. Iar ultimul 

capitol din Cronica pictată relatează despre regele Carol, că: 

„A ajuns pe o cale oarecare cu toată oastea sa, dar calea a-

ceasta era cotită şi închisă de amândouă părţile de râpe foarte 

înalte de jur împrejur şi pe unde aceasta cale era mai largă, 

românii o întăriseră în mai multe locuri în jur cu prisăci; 

regele şi toţi ai săi, negândindu-se în adevăr la aşa ceva”. 936 

Deşi s-a afirmat că, „o cale cotită nu spune prea multe”,937 

totuşi ea spune foarte mult. Anume, că din drumul principal 

pe care se retrăgea armata maghiară i-a fost indicată o cale 

cotită, ce ducea la locul pregătit din timp. Ajunşi la Bistriţa, 

                                                 
933 File din cronici…., p. 18-19. 
934 Doru Moţoc, art. cit., p. 95. 
935 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 234.  
936 File de cronici…, p. 18-19. 
937 Prof. Ionel-Claudiu Dumitrescu, art. cit., în „Historia.ro”. 



212  

din drumul pe care veneau de la Argeş, îndreptându-se spre 

Severin, ghizii români le-a arătat o „cale cotită”, adică o 

schimbare de direcţie, o cotitură, spre nord, unde era situată 

Transilvania. Ioan Ispas scrie că regele „Carol Robert de An-

jou, exasperat, deprimat şi înfometat muşcă momeala care 

acum era tentantă, dând o turnură onorabilă expediţiei”.938 

Iar în altă parte, regele Carol recunoaşte că: „Pe când ne în-

toarcem cu oamenii noştri pe o cale blestemată în veci de 

Dumnezeu, închisă de ambele părţi cu râpe ameţitoare, iar 

înainte unde se lărgea era întărită, în mai multe locuri, de pu-

ternice întărituri, ocupate de o mulţime de oameni înarmaţi ai 

numitului Basarab”.939 De asemenea, Ignaz Aureliu Fessler 

constata, că: „Lipsa de prevedere şi de cuminţenie nu le măr-

turiseşte niciodată beliducele cel bătut şi nici poporul învins 

nu le recunoaşte. Ceea ce n-a fost decât urmarea firească a 

acestei lipse, poporul ungar şi domnitorul său le puse pe so-

coteala infidelităţii şi trădării principelui valah”.940  

Ghizi numiţi de Basarab au îndrumat oastea regală pe 

calea dinainte aleasă.941 Acceptarea ghidului din partea rege-

lui maghiar era pentru Basarab I un dublu avantaj: pe de o 

parte, pentru armata maghiară, având un ghid „de încredere“, 

nu mai era justificată trimiterea unor patrule de cercetare în 

avangardă, iar pe de altă parte, ea era dusă acolo unde era 

planificat. Cert este că ghidul, dintre toate drumurile care du-

ceau din Curtea de Argeş spre Transilvania, a condus armata 

maghiară spre locul unde hotărâse Basarab I să dea lupta de-

cisivă. Pentru voievodul român, era foarte important ca ar-

mata maghiară să intre în capcana pregătită. În caz contrar, 

ar fi ajuns întreagă în Transilvania  şi pericolul unui nou atac  

                                                 
938 Ioan Ispas, art. cit., în „Doctrină naţionalistă” (16.09.2015). 
939 Diploma, din 13 decembrie 1335. 
940 Ignaz Aureliu Fessler, op. cit., p. 50.  
941 Doru Căpătaru, art. cit., p. 29.  
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devenea inevitabil.942 

După retragerea armatei de la Curtea de Argeş, po-

trivit înţelegerii cu Basarab I, regele Carol Robert intră cu în-

treaga sa oştire pe calea indicată de ghizii români, adică în 

Defileul Bistriţei.  

Capcana pregătită din timp. Din relaţiile lui Basa-

rab I cu regele Carol Robert, se constată că voievodul a ma-

nifestat o atitudine paşnică: armata regală n-a fost atacă pe 

parcursul înaintării pe teritoriul românesc, fiind lăsată să a-

vanseze spre reşedinţa voievodală de la Curtea de Argeş. A-

cest procedeu demonstrează că voievodul era un diplomat de 

elită şi un strateg desăvârşit; el a pregătit toate şi a dirijat ac-

ţiunile în favoarea realizării lor. Avea capcana pregătiră, ur-

mând ca armata invadatoare să cadă în cursă, unde să fie lo-

vită prin surprindere şi nimicită, bazându-se atât pe avanta-

jele ce le oferea terenul, cât şi pe vitejia luptătorilor săi.943 

Pregătirea din timp a capcanei rezultă şi din solicita-

rea solului de pace trimis de Basarab I la regele Carol, după 

ocuparea Severinului. Cronica Pictată, referindu-se la aceas-

tă solie, precizează: „Numai să vă întoarceţi îndărăt cu pace 

şi să înconjuraţi primejdia persoanelor voastre, pentru că 

dacă veniţi şi mai mult înlăuntrul ţării, nu veţi putea nici-

decum să înconjuraţi primejdia”.944 Deci, negocierile de pace 

angajate de domnul român au fost însoţite de avertismentul 

unui pericol. Cu tot efortul depus de magistrul Donch, comi-

te de Zwolen şi Liptow, adeptul unei reglementări paşnice, 

regele a respins propunerile domnului român, printr-un răs-

puns orgolios: „Să spuneţi aşa lui Bazarad, că el e păstorul 

oilor mele, şi eu, din ascunzişurile sale, de barbă îl voi scoa-

te”.945 Ideea pregătirii din timp a capcanei este sugerată şi de 

                                                 
942 Ioan Ispas, art. cit., în „Doctrină naţionalistă” (16.09.2015). 
943 Colonel Florian Tucă, art. cit., p. 16. 
944 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 234. 
945 Ibidem. 
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rege, când îl acuză pe Basarab I de „răutatea unei necredinţe 

de mai nainte urzită, la adăpostul unei păci făţarnice”.946  

Conducătorii munteni din secolul al XIV-lea ştiau că  

oastea regală nu avea decât un singur drum de întoarcere,947 

cel pe care veniseră. În consecinţă, au pregătit capcana, a-

plicând  tactica ce va deveni tradiţională, pe care o vor folosi 

toţi marii voievozi în câştigarea strălucitelor victorii: a che-

mat la oaste pe toţi locuitorii ţării, adică aşa numita „oastea 

cea mare”; a pustiit totul în calea năvălitorilor pentru a-i lipsi 

de posibilitatea aprovizionării; a evitat lupta în câmp des-

chis, pregătindu-se pentru înfruntare într-un loc strâmt, unde 

duşmanul să nu-şi poată desfăşura forţele.948  

Folosind cu pricepere particularităţile terenului şi for-

tificarea lui cu lucrări genistice constituie un alt factor care a 

asigurat victoria oştirii lui Basarab I. În perioada următoare, 

acest factor va fi ridicat la nivel de principiu al artei militare 

româneşti, Basarab I fiind şi în acest domeniu un strălucit 

precursor al marilor comandanţi din istoria Patriei.949  

Modul în care a fost executată ambuscada întăreşte 

convingerea că totul a fost premeditat şi foarte bine organizat. 

Imagini sugestive sunt înfăţişate de Cronica pictata şi de iz-

voarele istorice care relatează că între 9–12 noiembrie 1330, 

oastea maghiară, prinsă la Posada „ca pruncii în leagăn” sau 

„ca peştii într-o plasă”, a suferit pierderi considerabile. Toată 

floarea nobilimii maghiare şi o parte din clericii participanţi 

la expediţie şi-au pierdut vieţile în ambuscada organizată şi 

executată cu multă măiestrie de Basarab I şi oastea sa.950  

Iată ce spune Cronica pictată: „Regele a ajuns pe o 

cale oarecare cu toată oastea sa, dar calea aceasta era cotită şi 

                                                 
946 Doru Căpătaru, art. cit., p. 29.  
947 Ionel-Claudiu Dumitrescu, art. cit., p. 22. 
948 Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă, 650 de ani de la…, p. 1864-1865. 
949 Idem, p. 1872. 
950 George GMT, art. cit., în  rumaniamilitary.ro. 
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închisă de amândouă părţile de râpe foarte înalte de jur îm-

prejur şi pe unde această cale era mai largă acolo valahii în 

mai multe locuri o întăriseră cu prisăci. Din pricina urcu-

şului prăpăstios din acea cale nu se putea sui contra valahilor 

pe nici una din râpele de pe amândouă laturile drumului, nici 

nu putea merge înainte, nici nu aveau loc de fugă, fiind fă-

cute acolo prisăci, ci erau cu totul prinşi ostaşii regelui ca 

nişte „peşti în vârşe ori în mreajă”.951  

Istoricul Constantin Rezachevici, un bun cunoscător 

al realităţilor istorice, afirmă că invadatorul se „înapoia nu-

mai pe drumul obişnuit de legătură cu ţara sa. În cazul de fa-

ţă, acest drum era prin banatul de Severin. Acest mod de re-

tragere, impus de necunoaşterea ţării de către inamic, explică 

pe de altă parte, siguranţa cu care domnii români, şi Basarab 

I nu a făcut excepţie, alegeau şi pregăteau din vreme locul 

bătăliei hotărâtoare”.952  

Astfel, datorită tacticii chibzuite, întrebuinţate de Ba-

sarab I, oştile maghiare au fost prinse într-o capcană, lovite 

puternic şi neîntrerupt, fără posibilităţi de a scăpa. În învăl-

măşeala luptei au pierit pe rând, fie loviţi de săgeţi, fie tăiaţi 

de săbii, ori izbiţi de pietre colţuroase de stâncă sau bolovani 

„tineri şi bătrâni, principi şi nobili fără nici o deosebire”.953 

Istoria mileniilor precizează, de asemenea, că la Po-

sada a fost o capcană, nu o ambuscadă! Dacă admitem că re-

gele Carol Robert a fost atras într-o capcană, putem trage 

concluzia că această capcană, nu putea fi organizată şi exe-

cutată în bune condiţii de către oastea lui Basarab vodă, fără 

cunoaşterea prealabilă şi certă a intenţiei inamicului de a se 

retrage în Transilvania, şi fără o temeinică dezinformare a lui, 

coroborată cu abile acţiuni de atragere în cursă.954 Tot aşa, 

                                                 
951 File din cronici…, p. 18-19. 
952 Dr. Constantin Rezachevici, Lupta lui Basarab I, p. 53-54. 
953 Petru Demetru Popescu, op. cit., p. 120-121. 
954 George GMT, art. cit., în  rumaniamilitary.ro. 
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Peter Mario Kreuter-Regensburg scrie că: „Ambuscada pare 

să fi fost pregătită cu mult efort, din timp”.955  

Intrarea în Defileul Bistriţei. Odată intrată în defi-

leul Bistriţei, pe un drum îngust, mărginit de râpe greu de es-

caladat, armata invadatoare s-a trezit blocată şi din faţă şi din 

spate de luptătorii români. Oastea vrăjmaşă a fost astfel prin-

să ca într-o „vârşă”, din care i-a fost imposibil să se elibereze. 

Iată ce scrie Cronica pictată: „Din pricina urcuşului prăpăs-

tios din acea cale, nu se putea sui contra valahilor pe nici una 

din râpele de pe amândouă laturile drumului, nici nu putea 

merge înainte, nici nu aveau loc de fugă, fiind făcute acolo 

prisăci, ci erau cu totul prinşi ostaşii regelui ca nişte peşti în 

vârşe ori în mreajă”.956   

În anul 2015, s-a abordat pentru prima dată tema lo-

calizării luptei de la Posada în Defileul Bistriţei, pe care am 

tratat-o în trei articole; în primul, am evidenţiat adevărurile 

subliniate de documentele medievale,957 în al doilea, m-am 

referit la Schitul Sfântul Procopie, zidit de Basarab I pe locul 

unde s-a dat bătălia, pe temeliile căruia a fost ctitorită ulte-

rior Mănăstirea Bistriţa, 958  iar ultimul subliniază adevărul 

documentar că  regele Carol Robert de Anjou localizează bă- 

tălia în defileul respectiv.959    

                                                 
955 Peter Mario Kreuter – Regensburg, art. cit., p. 89.  
956 File din cronici…, p. 18-19. 
957 Arhim. Veniamin Micle, Posada 1330. Localizarea bătăliei pe teme-

iul documentelor medievale, în „Cultura Vâlceană”. Revistă de analiză şi 

informaţie culturală. Anul VIII, nr. 112  iulie, 2015, p. 11, col. 1-3; p. 12, 

col. 1-3. 
958 Idem, Schitul „Sfântul Procopie” de la Bistriţa, emblema bătăliei de 

la Posada, în „Forum vâlcean”. Revistă supliment al revistei CULTURA 

vâlceană, Râmnicu Vâlcea (2015). Anul I, nr. 3/2015, p. 11, col. 1-3; p. 

12, col. 1-3. 
959 Idem, Regele  Carol  Robert de Anjou al Ungariei localizează Posada  

în defileul Bistriţei, în „Cultura vâlceană”. Anul IX, nr. 134, mai, 2017, p. 

11, col.  1-4; p. 12, col. 1-4.  

 



217  

Ideea referitoare la localizarea bătăliei în Defileul 

Bistriţei este acceptă de Alexandru Ardelean, în schimb com-

bate localizarea Posadei loviştene. Iată ce comentariu face la 

articolul scris de Arhim. Veniamin Micle, Posada 1330. Lo-

calizarea bătăliei pe temeiul documentelor medievale: „Da, 

Cheile Bistriţei sunt locaţia care pare cea mai potrivită des-

crierilor (se afla pe calea de întoarcere şi corespunde ca des-

criere – defileu de tip canion). Din păcate, discipo-

lii ,,Posadei loviştene” s-au cam grăbit să oficializeze locaţia 

la Pripoare, pe considerentul unor artefacte găsite acolo (ar-

balete, etc.). Prezenţa armelor folosite şi de armata angevină 

nu reprezintă un argument solid pentru a conchide că locul 

bătăliei a fost în Loviştea. Sunt şi alte argumente insurmon-

tabile care fac imposibilă desfăşurarea luptei din noiembrie 

1330 în Ţara Loviştei (poziţia saşilor sibieni alături de Ba-

sarab, neimplicarea secuilor în virtutea atribuţiilor lor mili-

tare faţă de coroană, configuraţia terenului care nu cores-

punde descrierilor, etc.).960 

Ca argumente, se aduc mărturia documentelor regale, 

care arată că bătălia s-a dat: ,,La ieşirea noastră de acolo” (2 

şi 22 noiembrie 1332), adică la ieşirea din Ţara Românească, 

şi în ,,nişte ţinuturi de margine ale regatului nostru”. Nu este 

o corespondenţă între descrierile locului bătăliei şi peisajul 

existent pe Argeşul superior. Atât Cronica pictată cât şi do-

cumentele cancelariei ungare vorbesc despre un defileu de 

tip canion: „loc strâmt şi întunecos” (2 ianuarie 1333), „locu-

ri strâmte şi păduroase” (19 mai 1335),  „o cale blestemată în 

veci de Dumnezeu, închisă de ambele părţi cu râpe ameţi-

toare” (13 decembrie 1335). Apoi, lăţimea cheilor Argeşului 

este de 200 – 500 m şi permite unor trupe aflate în dispozitiv 

să se ferească de atacurile venite ,,de sus”, cu bolovani şi 

trunchiuri de copaci prăvălite asupra lor. De asemenea, cons-

tituţia geomorfologică a Cheilor Argeşului din rocă cristalină 

                                                 
960 Ardelean, June 27, 2016. 
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nu permite fragmentarea în ,,bolovani” necesari atacului de 

pe versanţi. Mai mult, mecanismul descris în Cronica teutonă 

de Petru de Dusburg, constând în tăierea copacilor şi prăvă-

lirea lor în vederea blocării căilor de acces, nu este eficient în 

defileuri largi, ci doar în locuri înguste până la câţiva zeci de 

metri.961 Toate acestea corespund Defileului Bistriţei. 

Blocarea, după intrarea în Defileu. La 9 noiembrie 

1330, într-o vineri, armata ungară se afla în faţa Defileului 

Bistriţei. Însuşi regele Carol Robert relatează că a ajuns cu 

toată oastea pe un drum oarecare, drum care avea de ambele 

părţi pereţi abrupţi de stâncă, „care nici nu se poate numi 

drum, ci mai degrabă o navă strâmtă”.962 Potrivit diplomelor 

regale, oastea se găsea „într-un loc oarecare acoperit şi pă-

duros”, „într-un oarecare loc strâmt şi întunecos”, „în oare-

cari locuri de defileu de munte şi împădurite”. 963  Sursele 

concordă în redarea unui peisaj cu pădurea deasă şi întune-

coasă a unui defileu montan. De altfel, mecanismul ambus-

cadei descrise de Analele prusiene nu ar fi putut funcţiona 

decât în condiţiile unei trecători abrupte, evident îm-

pădurite.964 

După pătrunderea armatei regale în defileul indicat de 

ghizii români, încercuirea a fost atât de bine executată de oş-

tenii lui Basarab I, încât nici nu se poate calcula o distanţă de 

înaintare a armatei maghiare în cele patru zile de lupte.965 

Victor Motogna menţionează „un document necu-

noscut”, referitor la înfrângerea lui Carol Robert de Anjou, în 

1330, fiind vorba de un izvor contemporan, păstrat în croni-

cile maghiare. Autorul precizează că a descoperit  documen-

tul – trecut cu vederea de toţi cei care s-au ocupat de acest 

                                                 
961 Octavian Paul, art. cit., în https://octavianpaul.wordpress.com 
962 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 265. 
963 Hurmuzaki/Densusianu, I/1, p. 623, 627; 1/2, p. 35. 
964 Sergiu Iosipescu, Românii din Carpaţii…, p. 87-88.  
965 Dinică Ciobotea, Sfârşitul campaniei…, p. 168.  

https://octavianpaul.wordpress.com/
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capitol al istoriei noaste mai vechi – care descrie cu intere-

sante amănunte sângeroasa ciocnire de la Posada. Chiar re-

gele relatează cum a decurs lupta în care era să-şi piardă vi-

aţa. Aceasta are o surprinzătoare asemănare cu cea dată de 

cronicar şi, prin urmare, dă acestei din urmă o autenticitate 

neîndoielnică. Fiindcă documentul are şi amănunte care lip-

sesc din Cronică, reproducem în întregime partea care inte-

resează.966 Cronicarul spune că regele a pornit expediţia după 

sfatul lui Thoma, voievodul Ardealului, şi Dionisie, fiul lui 

Nicolae, fiul lui „Iancha”. În document, regele aduce – ca un 

fel de justificare – drept motiv al războiului ocuparea unor 

teritorii la hotarul regatului, accentuând că întreprinderea s-a 

făcut cu sfatul bine chibzuit al prelaţilor, baronilor şi tuturor 

fruntaşilor ţării. Nu pomeneşte însă nimic de hotărârea de-a 

înlocui cu unul dintre „năvălitori”, pe Basarab. Întocmai ca şi 

la cronicar, citim că armata a înaintat câteva zile, fără lupte, 

printre dealuri şi munţi înalţi, unde nu erau adăposturi pentru 

oameni şi pentru cai. S-a încheiat pacea cu Basarab I, care a 

promis ascultare regelui şi că-i va arăta un drum fără primej-

dii, pe unde să se poată întoarce cu oastea sa. Regele s-a 

încrezut în „schismatic” care, însă, în loc de credinţă, aduce 

rătăcire. Pe când se întorcea pe o cale în veci blestemată, în-

chisă din toate părţile cu stânci prăpăstioase şi înalte, pe unde 

era mai deschisă, înconjurată cu fortificaţii tari, dintr-odată a 

întâlnit în faţa sa mulţimea luptătorilor români. Se începe un 

măcel îngrozitor. Românii pornesc un atac sălbatic împotriva 

armatei regale, din toate părţile, aruncând asupra ei un potop 

de săgeţi şi praştii. Regele cu ai săi sunt împresuraţi de ina-

mic, care îi lovea fără încetare, ca de un zid. „N-aveam pe 

unde să înaintăm, nici pe unde să fugim, prinşi fiind ca peştii 

în sac sau în vârşe. Strigând către făcătorul tuturor lucrurilor, 

apărătorul nostru: Doamne, vezi suspinele noastre adânci, cu 

ajutorul lui Iisus Hristos celui răstignit pentru noi, ale Maicii 

                                                 
966 Victor Motogna, art. cit., p. 81.  
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Sale sfinte şi ale tuturor sfinţilor”. Câţiva soldaţi din apro-

pierea regelui au făcut din scuturile lor o acoperitoare asupra 

căreia s-au înteţit loviturile, căci de bună seama românii pre-

supuneau cine se ascunde sub ea. În momentul cel mai critic, 

când o ceată de români ajunsese atât de aproape, încât mai 

era să-i taie capul, „caput nostrum regium orbare festina-

bant”, păşeşte la mijloc un viteaz din armata regală: „Nicolae, 

fiul lui Radoslav, şi doboară la pământ cu lancea sa cinci ro-

mâni. O ceată de ostaşi regali pornesc un atac vehement în 

partea dreaptă şi reuşeşte să rupă cercul de fier. Pe poarta 

deschisă astfel, cu jertfa de sine şi a lor săi”.967  

Atacurile în Defileul Bistriţei. În anul 1922, Nico-

lae Iorga a evidenţiat o diplomă angevină, emisă în mai 1335, 

care face referinţă la două bătălii, „semel et secundo”, între 

oştirile beligerante.968 Această noutate i-a determinat pe unii 

istorici să accepte că au fost două lupte: una, în data de 9 no-

iembrie, iar alta finală, la 12 noiembrie.969 După ce armata 

maghiară a pătruns în Defileul Bistriţei, locul pregătit pentru 

ambuscadă, românii au blocat intrarea şi ieşirea cu copacii 

răsturnaţi în vale. Concomitent, ostaşii amplasaţi deasupra 

râpelor au lansat un atac cu săgeţi. Inamicul n-a reuşit să  

contraatace, deoarece râpele erau mult prea abrupte pentru a 

fi urcate.970 Observaţia istoricului Doru Căpătaru este justă; 

el remarcă faptul că atacul pornit în locurile „strâmte şi pă-

duroase, împrejmuite de întărituri puternice”, presupune un 

alt  loc  de  desfăşurare  a  luptei  decât  cel  de  la  Posada lo- 

vişteană.971  

                                                 
967 Idem, p. 84-85. 
968 N. Iorga, Cele mal vechi cronici ungureşti şi trecutul românilor, în 

„Revista istorică”, 1922, p. 16.  
969 Nicolae Stoicescu şi Florian Tucă, art. cit., p. 1868. 
970 Bătălia dintre Basarab I…, Sursa: ghid.utile-in-romania.ro 
971 Doru Căpătaru, art. cit., p. 30. 
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Primul atac. În partea de nord al Defileului Bistriţei, 

a avut loc primul atac. Diploma donată la 13 octombrie 1335 

cavalerului Nicolae, fiul lui Radoslav, precizează că acesta l-

a salvat pe regele Carol în primul atac al românilor. Potrivit 

relatărilor documentare, atacul asupra centrului armatei şi al 

regelui, cu închiderea întregii oştiri duşmane în Defileul bis-

triţean s-a petrecut „în ziua a şasea a săptămânii”, după Cro-

nica pictată, la 9 noiembrie.”972 Atacul este descris atât de 

regele Carol Robert, cât şi de Cronica pictată.  

Regele Carol relatează dezastrul de la Posada astfel: 

„Şi pe când ne întorceam înapoi cu oamenii noştri, pe o cale, 

blestemată în veci de Dumnezeu, închisă pe ambele părţi cu 

râpe ameţitoare, iar înainte, unde se lărgea era întărită, în mai 

multe locuri de puternice prisăci şi ocupate de o mulţime de 

oameni înarmaţi, de ai numitului Basarab, ne pomenim deo-

dată din toate părţile cu un atac năprasnic, năvălind asupra 

noastră şi a armatei noastre cu furie în diferite chipuri şi lo-

vindu-ne câineşte cu bolovani, cu aruncători de praştii şi cu 

alte izbituri ameţitoare de loviri sălbatice. Cu săbiile lor lo-

vesc escadroanele noastre înmuindu-şi în sângele celor ucişi 

săgeţile şi lăncile lor. Din toate părţile, suntem izbiţi de o 

ploaie de aruncături fiind strânşi ca de un zid mişcător. Şi nu 

era chip să scăpăm nici fugind înapoi, nici mergând 

înainte”.973 

Relatarea din Cronica pictată înfăţişează întocmai 

peisajul din Defileul Bistriţei, scriind, că: „Regele a ajuns pe 

o cale oarecare cu toată oastea sa, dar calea aceasta era cotită 

şi închisă de amândouă părţile de râpe foarte înalte de jur 

împrejur şi pe unde această cale era mai largă acolo vlahii în 

mai multe locuri o întăriseră împrejur cu prisăci. Iar regele şi 

toţi ai săi negândindu-se în adevăr la aşa ceva, mulţimea ne-

numărată a vlahilor sus pe râpe a alergat din toate părţile şi a 

                                                 
972 Dinică Ciobotea, art. cit., p. 66.  
973 Manole Neagoe, op. cit., p. 77.  
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aruncat săgeţi asupra oastei regelui, care se afla în fundul u-

nei căi adânci, ce nici nu se putea numi cale, ci mai curând 

un fel de corabie strâmtă, unde din pricina înghesuielii, cei 

mai sprinteni cai şi ostaşi cădeau din toate părţile în luptă. 

Căci din pricina urcuşului, prăpăstios din acea cale nu se pu-

tea sui în contra valahilor, pe nici una din râpele de pe amân-

două laturile drumului, nici nu puteau merge înainte, nici nu 

aveau loc de fugă, fiind făcute acolo prisăci, ci erau cu totul 

prinşi ostaşii regelui ca nişte peşti în vârşe ori în mreajă. Că-

deau tineri şi bătrâni, principi şi nobili fără nici o deosebire. 

Căci această tristă întâmplare a ţinut mult de la ziua a şasea a 

săptămânii până la ziua a doua a săptămânii viitoare, în care 

zile soldaţi aleşi aşa se izbeau unii de alţii precum în leagăn 

se leagănă şi se scutură pruncii, sau cum se clatină trestiile în 

vânt. Şi a fost aici un cumplit dezastru, căci au căzut o mul-

ţime de ostaşi, de principi şi de nobili, şi numărul lor nu se 

poate socoti, din ziua a şasea, în preziua sfântului Martin,974 

şi după aceea, în cea următoare”.975 

Aspectele luptei sunt redate foarte plastic de Dumitru 

Almaş care scrie: „Dar iată că, tocmai când nici gândea, de 

sus, din munte, din piscuri, din vârfuri de brazi, au început să 

cadă, ca un potop: stânci, butuci, bolovani, suliţe şi săgeţi. Şi 

toate, în capul mândrilor oşteni ai lui Carol Robert. Săgeţile 

îi răneau; suliţele îi străpungeau, butucii şi bolovanii îi tur-

teau. Stâncile îi striveau. Părea că toţi munţii se prăbuşesc 

asupra lor, potopindu-i. Armurile sunau, cum ai lovi cu cio-

cane uriaşe în nişte tingiri cât toate zilele de mari. N-aveau 

cum să se apere. Cum să urce pe stânca dreaptă ca un perete 

şi înaltă până la cer? Nici în lături nu puteau fugi. Nici înapoi  

                                                 
974 Potrivit Calendarului catolic, Sfântul Martin este sărbătorit în ziua de 

11 noiembrie. Lupta a ţinut de vineri până marţi. 
975 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 234-235.  
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nu se mai puteau întoarce”.976 

Efectul va fi cel scontat de voievodul român, adică 

grăbirea retragerii ungare prin angajarea mai adânc a oştirii 

duşmane în defileu. Din vreme, la capătul opus al trecătorii, 

unde drumul ieşea la loc deschis, ostaşii voievodului român 

baraseră calea prin vestitele indagines, adică prisăci, din 

trunchiuri de copaci prăbuşiţi cu coroanele încâlcite unele 

întraltele, o stavilă dintre cele mai dificile pentru orice oas-

te.977 Angajată în defileu, coloana celor câteva mii de ostaşi, 

întinzându-se pe câţiva kilometri cu bagajele ei, supusă unei 

neiertătoare presiuni române, s-a aflat cu totul blocată. 978   

Armata ungară s-a găsit într-o totală neputinţă. Din 

tradiţia orală asupra bătăliei ce i-a parvenit, autorul Cronicii 

pictate redă cu fidelitate acest sentiment dominant al osta-

şilor unguri: „Aici, nici nu puteau urca împotriva românilor 

pe costişele de pe ambele laturi ale drumului, din pricina pe-

retelui abrupt, nici nu puteau merge mai departe, nici nu a-

veau loc să fugă din cauza prisăcilor făcute acolo, ci, cu toţii, 

erau precum peştii în vârşe sau mreajă”.979 Cuprinşi de pa-

nică, luptătorii maghiari căutau în tot locul scăparea, „valu-

rile lor ciocnindu-se unul de altul, într-o bezmetică frămân-

tare, precum în leagăne se clatină şi scutură pruncii sau aido-

ma trestiilor pe care vântul le mişcă”.980 În aceste împrejurări, 

comandanţii hotărăsc întoarcerea armatei din partea de sus a 

Defileului, în speranţa că vor găsi o portiţă de salvare.  

După cum consemnează Cronica pictată, bătălia a 

început vineri 9 noiembrie 1330 şi a cunoscut o domolire în 

ziua Sfântului Martin, duminică 11 noiembrie, când ambele 

                                                 
976 Dumitru Almaş, Basarab voievod, eroul de la Posada. Sursa: http: 

//www.anidescoala.ro/  
977 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 235. 
978 Ibidem.  
979 Ibidem.  
980 Sergiu Iosipescu, art. cit., p. 88-89. 
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oştiri au respectat semnificaţia creştină a sărbătorii. În aceas-

tă zi, oştile maghiare s-au retras din partea de nord a defi-

leului, făcând cale întoarsă, ceea ce a determinat pe martorii 

oculari să afirme că armata a făcut traseul „in circuitu” („în 

cerc”),981 adică au avansat, apoi s-au întors, revenind în pri-

ma poiană din Defileul Bistriţei, unde spaţiul fiind mai larg, 

în ziua următoare, luni 12 noiembrie, luptele s-au reluat cu şi 

mai mare înverşunare.982   

Al doilea atac. Despre bătălia din a patra zi, istoricii, 

începând cu Nicolae Iorga,983 au scris ca despre o luptă dis-

tinctă, a doua de la Posada,984 când un corp de ostaşi români 

au pătruns în dispozitivul inamic, unde au fost purtate lupte 

corp la corp cu spadele, soldate cu pierderi mari de ambele 

părţi.985 Cronica pictată şi alte izvoare se referă la ciocnirile 

corp la corp, care au dat de altfel nota caracteristică bătăliei 

din 1330. Carol Robert însuşi menţionează cele două atacuri 

succesive, extrem de puternice ale românilor, la respingerea 

cărora a participat personal. În timpul acestora, magistrul To-

ma i-a oferit calul său „ori de câte ori vedea că se poticneşte 

sau că se oboseşte calul pe care-l călăream... nedându-se îna-

poi de a rămâne pe jos pentru noi, în primejdia unei morţi 

neîndoioase”. Cu prilejul acestui atac, regele a fost azvârlit 

de pe cal, viaţa sa fiind în cea mai mare primejdie, căci: „Co-

pleşit de o prea mare oboseală din pricina loviturilor duş-

manilor ce năvăleau asupra lui a căzut de pe calul său şi n-ar 

fi putut cu uşurinţă să se urce pe calul său”, dacă nu l-ar fi a-

                                                 
981 Idem, Despre locul bătăliei…Sursa: https://www.cetati.medievistica. 

ro/pagini/Castelani/texte/castrum%20Argyas/locul%20bataliei_Iosipescu

.htm 
982 Dinică Ciobotea, art. cit., p. 167. 
983 N. Iorga, art. cit., p. 16. 
984 Dinică Ciobotea, art. cit., p. 167. 
985 Bătălia dintre Basarab I… Sursa: ghid.utile-in-romania.ro 
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jutat un aprod al curţii, scăpându-l „de rândul acela, prin gri-

ja acestuia, de primejdiile morţii”.986  

Luptele corp la corp cu cei ce-l ocroteau pe rege au 

fost deosebit de crâncene. Din nou intervine ceata cavale-

rului Nicolae, care aruncându-şi armura, „rămânând numai 

cu scutul şi cu prea ascuţita sa lance sucită”, a reuşit să în-

târzie lupta atâta timp cât s-au strâns şi alte cete de cavaleri, 

omorând, „cinci dintre cei mai puternici luptători români”, 

„care înainte de toate se grăbeau să reteze capul nostru regal”, 

dar cu preţul „a şase răni serioase la cap şi la umeri şi pier-

derea a „25 de inşi dintre nobilii înrudiţi cu el”.987 În acel 

vacarm al încleştării, soldaţii lui Carol Robert „se izbeau unii 

de alţii, precum în leagăn se leagănă şi se scutură pruncii sau 

cum se clatină trestiile de vânt”.988 Prinsă în capcană, lovită 

în plin, fără întrerupere, câteva zile la rând, oastea maghiară 

a fost măcinată metodic, suveranul angevin suferind una din-

tre cele mai mari înfrângeri militare din cariera sa. Au căzut 

în acea luptă, loviţi de săgeţi, tăiaţi de săbii sau izbiţi de pie-

tre colţuroase de stâncă sau de bolovani, „o mulţime de osta-

şi, de principi şi de nobili şi numărul lor nu se poate so-

coti”.989 A pierit în bătălie, consideră generalul Radu Rosetti, 

„floarea armatei ungureşti, regele însuşi nescăpând decât da-

torită jertfirii unui credincios”.990 

Nu s-a iniţiat nici o şarjă a cavalerilor deoarece în-

ghesuiala şi povârnişurile de pe laturi, triplate de barajele de 

arbori tăiaţi care au închis fuga înapoi şi înaintarea, cum 

scrie Cronica: „Nici nu puteau străbate înainte, nici loc să fu-

gă înapoi nu aveau, împiedicaţi fiind de tăieturile de arbori 

făcute acolo”, au blocat orice atac din partea încercuiţilor 

                                                 
986 Dr. Constantin Rezachevici, Patru zile…, p. 10. 
987 Dinică Ciobotea, art. cit., p. 166.  
988 File din Cronici,  p. 18-19. 
989 Ibidem. 
990 General Radu Rosetti, op. cit., p. 102. 



226  

„unde din pricina înghesuielii cei mai sprinteni cai şi ostaşi 

cădeau din toate părţile în luptă.”991  

Din însemnările regelui Carol Robert de Anjou, af-

lăm că apogeul luptei a fost atunci când cavalerii valahi au 

şarjat în mod repetat asupra supravieţuitorilor.992   

Deci, potrivit documentelor, în intervalul 9–12 no-

iembrie 1330 s-au dat două lupte principale între armata ma-

ghiară şi oastea română. Astfel se explică pe de o parte du-

rata luptei, pe de alta zdrobirea la un moment dat a cava-

lerilor regali într-un loc unde pereţii râpelor erau imposibil 

de urcat, şi contra-atacul maghiar, în alt loc unde pantele au 

permis cailor cavalerilor să se caţere pentru a încerca să-i lo-

vească pe români.993  

Un act al Capitlului Bisericii din Transilvania dat lui 

Nicolae şi Martin, fiii lui Blawch, la 16 martie 1331, sin-

tetizează foarte bine deznodământul zilei de luni, 12 noiem-

brie 1330, scriind: „Însă, deoarece soarta nefiindu-le fa-

vorabilă, luni, pe când aceia împreună cu alţii au fost învinşi 

şi supuşi sub aceeaşi stâncă, au pierdut amintitul privilegiu 

împreună cu toate lucrurile lor, la fel ca şi ceilalţi aflaţi în a-

ceeaşi oaste”. 994 

Deghizarea regelui Carol. Regele Carol Robert de 

Anjou, înspăimântat de groaza generală, şi-a abandonat în-

semnele regale, dându-le lui Desideriu, fiul lui Dionisie,  

care nu are nici o legătură cu Dionisie Széchy, banul de Se-

verin. Tibor  Kardos îl identifică cu Desideriu Hedervary, fă-

ră a trimite la izvorul folosit de el. Credem că e unul şi acela-

şi cu beneficiarul actului din 24 iunie 1330, prin care regele 

dăruieşte lui Dionisie, zis Leven, „fidelis aule nostre iuvenis” 

                                                 
991 Dinică Ciobotea, art. cit., p. 161. 
992 Bătălia de la Posada – actul de naştere al Ţării Româneşti, http:// 

www.istorie-pe-scurt.ro/. 
993Radu Ştefan Vergatti, art. cit., p. 131. 
994 D. R. H., D, vol. I, p. 42. 
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pentru serviciile sale, îndeosebi în expediţia generală a re-

gelui contra ducelui Austriei şi Stiriei şi în alte locuri de prin 

Moravia, un pământ ţinând de posesiunea Nesice.995 

Asemenea schimbări ale însemnelor pe câmpul de 

luptă se mai întâlnesc în Evul Mediu: în lupta de sub Saint-

Riquier, Filip cel Bun, ducele Burgundiei (1419–1467), a 

pus pe altul să-i poarte armura din cauza primejdiei, ceea ce, 

analiştii vremii, Chastellain şi La Marche, numeau pudic do-

rinţa principelui de a-şi dovedi mai bine curajul, luptându-se 

precum ostaşii de rând.996 În împrejurările bătăliei de la 12 

noiembrie 1330, cronicarului angevin nu i s-a mai părut po-

sibilă nici măcar salvarea acestor aparenţe. Regele Ungariei, 

schimbându-şi însemnele, voia pur şi simplu să fugă, să-şi 

salveze viaţa. Însoţit de câţiva credincioşi, regele a pornit 

înainte să-şi caute izbăvirea.997 Ceata fugarilor nu a scăpat 

neobservată de luptătorii români. Pentru a apăra persoana su-

veranului fugar, în jurul regelui au stat marele comis şi co-

mandant al oştirii Ştefan Lackfy, magistrul Donch, comitele 

de Zwolen şi Liptow, împreună cu fiul său Ladislau, Toma, 

marele castelan de Chokakö şi Geztews, magistrul Martin, 

fiul lui Berend, magistrul Rolus şi alţii din „familia re-

gis”.998 După naraţiunea Cronicii pictate, aceşti puţini cre-

dincioşi au luat asupra lor aversa loviturilor de sabie şi săge-

ţilor româneşti, salvând astfel pe regele Ungariei.999  

De asemenea, diplomele regale evidenţiază susţinerea 

regelui în fuga sa disperată. Magistrul Kolus a izbutit să-l ur-

ce din nou pe calul său, când suveranul epuizat, se prăbuşise 

la pământ, fiind sortit morţii.1000 Marele castelan Toma de 

                                                 
995 Maria Holban, Din cronica relaţiilor…p. 122, nota 59.  
996 Johan Hulzinga, Amurgul evului mediu, Bucureşti, 1970, p. 159. 
997 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 236. 
998 D. R. H., D, vol. I, p. 65-66. 
999 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 236. 
1000 Hurmuzaki – Densuşanu, 1/2, p. 15. 
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Chokakö şi Geztews, călărind alături de rege, era oricând ga-

ta să-i cedeze calul său şi să rămână pe jos, destinat unei pi-

eiri sigure.1001 Două, dintre miniaturile Cronicii pictate, re-

dau motivul acestei fugi înspăimântate în clipa când Desi-

deriu se prăbuşeşte zdrobit de stânci, regele şi mica sa es-

cortă, după o ultimă privire aruncată spre defileu, pornesc 

mai departe în galop, acoperindu-şi trupurile cu scuturile. În 

urma lor, orice încercare de rezistenţă maghiară s-a prăbuşit 

în faţa atacului românesc.1002 

În acest sens, istoriografia maghiară, care furnizează 

date amănunţite, prezintă înfrângerea lui Carol Robert, ca 

efect exclusiv al unor acţiuni informative bine organizate şi 

executate de către români. Într-o lucrare de istorie,1003 se re-

latează că, însuşi „regele Carol Robert şi-a salvat viaţa prin 

fugă, schimbându-şi veşmintele cu unul din vitejii săi”.1004 

Nefericitul Desideriu, având însemnele armelor regale asupra 

sa, a împărtăşit soarta destinată regelui, căzând în luptă.  

Spargerea zidului românilor din laturea dreaptă. 

Din descrierea Defileului Bistriţei, s-a constatat că are unele 

zone mai largi, unde s-au desfăşurat lupte corp la corp şi au 

„şarjat cavalerii vlahi”. Deci, după prima bătălie care s-a dat 

în partea de nord a Defileului, la locul numit „Între Râuri” – 

unde s-au descoperit mai multe piese militare din secolul al 

XIV-lea – oastea maghiară s-a întors, căutând scăpare.   

Forţele maghiare, care s-au întors din zona „Între Râ-

uri” a Defileului Bistriţa, într-o poiană, au reuşit să străpungă 

încercuirea românilor, năvălind spre dreapta. Acolo este dru-

mul care merge spre Romanii de Sus şi Horezu, apoi către 

Timişoara. Pe acest drum, a fugit regele Carol Robert „prin 

latura dreaptă a zidului de duşmani”. Diploma din 13 decem-

                                                 
1001 Ibidem, I/1, p. 633. 
1002 Sergiu Iosipescu, art. cit., p. 89-90. 
1003 Istoria mileniilor, Budapesta, 1912. 
1004 George GMT, art. cit., vezi:  rumaniamilitary.ro. 
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brie 1335 precizează că, în cele din urmă, „cu ajutorul lui 

Dumnezeu se potoli ardoarea duşmanilor şi se putu sparge 

latura dreaptă a zidului de duşmani şi luând-o la picior prin 

spărtura făcută, din bătălia venită fără de veste ... siliţi la fu-

gă de duşmani şi urmăriţi din acel loc, aflarăm prilejul mân-

tuirii şi luarăm drumul spre casă”.1005 În acest sens, istoricul 

Constantin Rezachevici face o constatare pertinentă, scriind 

că: „Dacă bătălia ar fi avut loc în Ţara Loviştei, regele ar fi 

trebuit să fugă spre stânga, sau spre nord-vest, spre Sibiu, nu 

spre dreapta, adică spre est unde se afla – către Curtea de Ar-

geş – oastea lui Basarab!”.1006  

Astfel, regele Carol Robert a reuşit să fugă spre Ti-

mişoara, urmat de rămăşiţele oştirii sale care l-au ocrotit, 

câţiva oşteni din gardă, precum şi comiţii de Zvolen şi de 

Vesprim, care au primit toate loviturile de spadă şi de săgeţi, 

numai să salveze viaţa regelui de la moarte. Între însoţitorii 

acestei fugi de loc cavalereşti se număra şi Ştefan Lackfy, 

„comandant al oştirii”, al cărui cal a fost ucis de urmări-

tori.1007 Referitor la acest episod, Ignaz Aureliu Fessler con-

semna că: „Intrarea regelui în Timişoara a fost cu totul emo-

ţionantă; din armata numeroasă cu care el trecuse înainte cu 

vreo câteva săptămâni, nu mai erau nici măcar atâţia câţi îl 

însoţeau odinioară la o vânătoare de plăcere”.1008   

După un scurt popas la Timişoara, regele Carol Ro-

bert de Anjou a plecat la Vişegrad.1009 

Dezastrul de la Posada. Bătălia de la Posada a în-

semnat un adevărat dezastru pentru armata ungară. Surprinsă 

în  ambuscada  din  Defileul  Bistriţei, a  fost aproape nimici- 

                                                 
1005 Diploma 13 decembrie 1335, cf. Paul Ioan Cruceană, Puncte de ve-

dere.., p. 1974. 
1006 Dr. Constantin Rezachevici, Lupta lui Basarab I…, p. 56 
1007 Idem, Patru zile…, p. 10. 
1008 Ignaz Aureliu Fessler, op. cit., p. 49; 
1009 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 236. 
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tă de către oştenii voievodului Basarab I.1010 

Descriind această înfrângere, o diplomă regală din a-

nul 1335 consemna: „Năvălind asupra noastră cu un atac în-

verşunat şi straşnic din toate părţile, au izbit în diferite chi-

puri oştirea noastră, atacându-ne cu îngrozitoare atacuri câi-

neşti, împroşcând din praştii, izbind cu cruzime şi lovind cu 

săbiile cetele noastre”.1011 

În această bătălie, a fost decapitată floarea armatei 

maghiare. Cronica Pictată precizează că în timpul luptei „că-

deau tineri şi bătrâni, principi şi nobili fără de nici o deose-

bire... Şi a fost aici un cumplit dezastru, căci au căzut o mul-

ţime de ostaşi, de principi şi de nobili şi numărul lor nu se 

poate socoti”.1012 Printre cei căzuţi, diplomele contemporane 

pomenesc pe Desev, fiul banului Dionisie; Peteu, vice-cas-

telanul de Ciceu; Leucus, fiul lui Briccius din Bathor; 

Laurenţiu, fiul lui Emeric; Petru, fiul lui Bertaleu; Ioan zis 

Otel; fiul lui Laurenthe din Seguar ş. a. Mulţi nobili au fost 

răniţi sau luaţi prizonieri de către români.1013    

Cronica pictată arătă că au murit şi trei prepoziţi sau 

administratori bisericeşti, anume: „magistrul Andrei, prepo-

zitul bisericii albense, bărbat foarte venerabil, vicecancelarul 

majestăţii sale regale, care a pierit cu sigiliul regelui; Mihail, 

prepozitul din Poszega, şi Nicolae, prepozitul din Alba tran-

silvană; după aceea, Andrei plebanul din Sarus şi monahul 

Petre din Ordinul Predicatorilor, bărbat onest, acolo a primit 

paharul morţii crâncene pentru că, în creierii capului le-au 

bătut cuie de lemn. Şi unii preoţi care erau capelanii regelui, 

au fost ucişi. A căzut, în sfârşit, şi o mulţime nenumărată de 

                                                 
1010 Nicolae Uszkai, art. cit. Sursa: https://romaniabreakingnews.ro/ (9 

noiembrie 2015). 
1011 I. Gal, op. cit., cf. Marian Pătraşcu – Nicolae Daneş, op. cit., p. 38, 

nota 50.  
1012 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 235. 
1013 Sergiu Iosipescu, Constituirea statelor feudale româneşti, Bucureşti, 

1980, p. 90-91. 
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cumani. Trupurile tuturor, atât ale feţelor bisericeşti, cât şi 

ale nobililor laici, acolo, pe locul luptei, aşteaptă timpul învi-

erii de apoi. Nici cei mai de aproape ai lor nu putură să gă-

sească pe iubiţii lor ca să-i îngroape, din cauza năvălirii duş-

manilor. Şi românii au dus mulţi prinşi cu sine, atât răniţi, cât 

şi nevătămaţi, şi au luat foarte multe arme şi hainele preţi-

oase ale tuturor celor căzuţi; şi bani în aur şi în argint şi va-

se preţioase şi cingători de sabie şi multe pungi cu groşiţe la-

te şi mulţi cai cu şei şi frâie, ce toate le-au luat şi le-au dus la 

Basarab voievod. Iar regele şi-a schimbat însemnele armelor 

sale, cu care a îmbrăcat pe Desev, fiul lui Dionisie, pe care, 

crezându-l a fi însuşi regele, românii cu cruzime l-au omorât. 

Şi regele abia a scăpat cu câţiva inşi. Căci au stat împrejurul 

lui ca nişte ziduri de piatră, Danciu cu fiul său Ladislav şi 

alţi ostaşi care erau în serviciul personal al regelui şi magis-

trul Martin, fiul lui Berend; aceştia, toate loviturile de săbii şi 

de săgeţi, le-au primit asupra lor, ca nişte stropi de ploaie to-

renţială, ca să scape viaţa regelui de lovitura morţii”. Pieirea 

atâtor clerici denotă gradul de demoralizare al luptătorilor 

maghiari care căutaseră doar salvarea propriilor vieţi.1014  

Pe lângă cei căzuţi în bătălie, oştenii lui Basarab I au 

luat un mare număr de prizonieri, între care Laurenţiu, co-

mitele de Zarand, unul din cei care şi-au vărsat sângele pen-

tru a salva viaţa lui Carol Robert, precum şi întreaga tabără 

plină de bogăţii a regelui,1015 vicecancelarul Thatamer, Şte-

fan, fiul lui Moogh din Csepel.1016 Alţii, precum Ioan co-

mitele de Sălaj, fiul comitelui Briccius de Bathor, poate şi 

fiul lui Dema al lui Luca, cu moşie la Bolug, fuseseră luaţi 

prizonieri de către români.1017  

                                                 
1014 Sergiu Iosipescu, Românii din Carpaţii, p. 89-90. 
1015 Dr. Constantin Rezachevici, art. cit., p. 10. 
1016 Hurmuzaki/Densusianu, I/1, p. 625.  
1017 Sergiu Iosipescu, op. cit., p. 90-91. 
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Cronica pictată precizează că „alături de mulţii cap-

tivi unguri, teferi sau răniţi, în mâinile oştirii româneşti vic-

torioase rămăsese o pradă uriaşă”. 1018  Despre poverile cu 

prada purtată de cavalerii duşmani menţionează şi scrisoarea 

regelui Carol Robert din 10 iulie 1331 în favoarea „oaspe-

ţilor săi din Cluj” care, în expediţia în Ţara Românească „au 

pătimit şi au îndurat, mai mult decât ceilalţi locuitori ai 

regatului, nesfârşite şi fără de leac pagube în averile şi bu-

nurile lor”.1019  

Autorul Cronicii susţine că şi românii au avut pier-

deri grele, scriind: „Cădeau şi împrejurul oastei, din toate 

părţile şi din mulţimea câinească a vlahilor, ca muştele care 

au pierdut dulceaţa untului de lemn, când ucideau fără milă 

pe poporul creştin şi pe preoţii lor, unşi ai lui Hristos. Numă-

rul vlahilor ucişi acolo de unguri numai judecătorul priceput 

din Infern a putut să-l socotească”.1020 

Cronica pictată aminteşte că rămăşiţele celor ucişi 

din oastea lui Carol Robert au rămas pe locul luptei, deci 

acesta era încă uşor identificabil în ultimele decenii ale se-

colului al XIV-lea. Cu această ocazie, remarcăm că în chip 

curios, autorii care s-au ocupat cu localizarea bătăliei din 

1330 n-au ţinut cont de cele relatate de Cronică, potrivit că-

reia: „Cadavrele tuturora” din oastea maghiară, aproape în 

întregime nimicită, au rămas „pe locul luptei”,1021 ori până 

acum în nici unul dintre locurile propuse pentru desfăşurarea 

bătăliei, cum ar fi cel de la Perişani – Pripoare în Loviştea,  

n-au fost semnalate movile funerare. E greu de crezut că pe 

locul unde a pierit o întreagă armată, pământul să nu mai 

păstreze nici o urmă, ştiut fiind că urme de acest fel s-au 

păstrat şi pe locul marilor bătălii din antichitate. Localizarea 

                                                 
1018 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 236. 
1019 D. R. H., D, vol. I, Bucureşti, 1977, p. 43. 
1020 G. Popa-Lisseanu, op. cit., p. 236. 
1021 Idem, p. 235. 
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bătăliei propusă de Aurelian Sacerdoţeanu, după faptul că pe 

hartă, „între Topolog şi Olt” apare un munte „Mormântul”: 

„pe la Sălătruc şi Boişoara, pe la muntele Mormântul”,1022 

este prea vagă, muntele amintit fiind departe de drumul Să-

lătruc – Boişoara, pe care s-ar fi putut da lupta. Rămăşiţele 

celor căzuţi erau totdeauna îngropate la locul luptei, nefiind 

transportate în masă la mari distanţe.1023   

 

ARGUMENTE ISTORICO-ARHEOLOGICE 

PENTRU POSADA BISTRIŢEANĂ 
 

Pentru  Posada Bistriţeană, există şi o serie de argu-

mente istorico-arheologice păstrate în anumite documente. 

Dintre ele, vom prezenta pe cele mai importante.  

Poarta din Cheile Bistriţei. Potrivit unei afirmaţii a 

regelui Carol Robert de Anjou, referitoare la Posada, „bătălia 

s-a dat dincolo de poartă”. Se ştie că iniţial, la un anumit 

punct, stâncile din dreapta şi stânga râului Bistriţa erau unite 

în partea superioară, formând o adevărată „poartă”, care s-a 

păstrat până în prima jumătate a secolului al XX-lea, când s-

a surpat. Apoi, spaţiul a fost lărgit cu ocazia construirii căii 

ferate din defileu. Amintirea acestei porţi, existentă în Cheile 

Bistriţei, s-a păstrat în tradiţia locală; majoritatea persoanelor  

vârstnice relatează despre ea.   

În secolul al XIX-lea, imaginea porţii a fost redată de 

anumiţi pictori, gravori şi literaţi. Astfel, pictorul şi fotogra-

ful Henric Trenk (1818–1892), născut în Elveţia, cunoscut 

pentru peisajele sale romantice şi asocierea sa cu scriitorul şi 

arheologul Alexandru Odobescu (1834–1895), a imortalizat 

în anul 1860 monumentala poartă din Defileul Bistriţei.1024         

                                                 
1022 Şerban Al. Răzeşul (A. Sacerdoţeanu), Locul unde s-a luptat Marele 

Basarab-Voievod, la anul 1330, în „Albina” XXXVII, 1934, nr. 40, 12 

octombrie, p. 3.  
1023 C. Rezachevici, Localizarea bătăliei…, p. 395, nota 88.    
1024 https://ro.wikipedia.org/wiki/Henric Trenk. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Henric
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De asemenea, pictorul şi graficianul maghiar din 

Transilvania, Carol Popp de Szathmári (1812–1887), a fost 

primul fotograf de artă şi documentarist din Regatul Român 

şi unul dintre primii zece fotografi din Europa. Trecând în a-

nul 1869 pe la Mănăstirea Bistriţa, rămâne profund impresi-

onat de peisajul bistriţean, încât realizează o admirabilă sce-

nă peisagistică, intitulată: „Matca la Bistriţa”.1025   

Mai mult, în anul 1868, litograful, gravorul şi ilustra-

torul Dieudonné Auguste Lancelot (1822–1894) a publicat o 

carte intitulată: De la Paris la Bucureşti, conversaţii geogra-

fice, descriind mai multe zone ale ţării. Cu această ocazie, vi-

zitează şi Mănăstirea Bistriţa. Încântat de Cheile Bistriţei, le 

descrie, menţionând şi poarta formată dintr-o „imensă şi 

sumbră arcadă”. Iată ce scrie călătorul francez: „În spatele 

mănăstirii, se deschide o trecătoare cu imenşi pereţi perpen-

diculari, care adăposteşte mai întâi două frumoase grădini, 

dar care îndată, îngustându-se şi înălţând grămezi de stânci, 

lasă abia puţin loc apelor nebune şi săltăreţe ale Bistriţei, to-

rent care cade în cascade din această înfricoşătoare fundătură, 

unde este imposibil de a pătrunde dincolo de o imensă şi 

sumbră arcadă formată prin două postamente de stânci spri-

jinite una de alta. Sub această arcadă, apele se despart şi se 

revarsă într-o prăpastie în fundul căruia se observă mari roci 

verzui care par a se agita sub valurile de spumă”.1026 

Deci, aceasta este „poarta” la care se referă regele 

Carol, după care s-a dat bătălia, adică în Defileul Bistriţei.   

Muntele românilor. Un document foarte important 

este fragmentul dintr-un Act emis la 7 aprilie 1331 de  Con-

ventul din Szekszárd comitelui Ygeyk şi fiului său Petru. 

Printre altele, menţionează participarea lor la campania din 

                                                 
1025 ttps://www.google.com/search?q=Carol+Popp+de+Szathm%C3%A1r

i+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab 
1026 D. Lancelot, De Paris à Bucharest, causeries géographiques, în „Le 

Tour du monde”, vol. 17, 1868, p. 333. 
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Ţara Românească,1027 precum şi precizarea că bătălia s-a dat 

în vreme ce oastea regelui Carol străbătea dincolo de „mun-

tele românilor”.1028  Istoricul Sergiu Iosipescu traduce docu-

mentul astfel: ,,Mai cu seamă în oştirea de acum a domnului 

Carol, din mila lui Dumnezeu prea strălucitul rege al Unga-

riei, în vreme ce acelaşi domn rege a fost lovit şi dovedit de 

voievodul Basarab în curmezişul muntelui românilor”. 1029 

Autorul scrie că, victoria din noiembrie 1330 a fost câştigată 

de români la trecerea oastei cotropitoare ungare, acum alun-

gate, prin munţii de la frontiera Tării Româneşti cu Transil-

vania. Dar diploma abatelui mănăstirii din Szekszárd dove-

deşte în plus stăpânirea românească asupra masivului muntos 

dintre valea Oltului şi a Prahovei, pe ambele versante.1030 

Totuşi, trebuie remarcat că, în anul 1532, umanistul 

şi teologul transilvănean de origine saxonă, Johannes Hon-

terus (1498–1549) din Braşov, publică la Basel, pentru pri-

ma dată Harta Transilvaniei. Din punct de vedere crono-

logic, lucrarea reprezintă cea dintâi hartă a unei părţi din Ro-

mânia, respectiv a Transilvaniei, realizată de un locuitor al 

acestor ţinuturi; ea a stat la baza hărţilor Transilvaniei publi-

cate ulterior de Sebastian Münster (1489–1552), Abraham 

Ortelius (1527–1598) sau Gerardus Mercator (1512–1594). 

Se cuvine precizat faptul că Johannes Honterus foloseşte pri-

ma oară omonimul „Alpes” pentru Munţii Făgăraş.1031 Astfel 

că, ei nu puteau fi numiţi în anul 1331 „Alpem Olacorum”, 

unde ar fi avut loc bătălia de la Posada. Ulterior, Munţii Fă-

găraş au  fost  numiţi „Alpii Transilvaniei” de geograful Em-  

                                                 
1027 Maria Holban, Din cronica relaţiilor româno-ungare…, p. 108. 
1028 Constantin Rezachevici, Lupta lui Basarab I…, p. 54. 
1029 Sergiu Iosipescu, Românii din Carpaţii Meridionali…, p. 92. 
1030  Idem, Despre unele controverse ale istoriei medievale româneşti 

(secolul XIV), „Revista de istorie”, 32, 1/1979, nr. 10, p. 1967, 1974, 

1977-1978. 
1031 Harta Transilvaniei – Johannes Honterus, ro.wikipedia.org 
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milien de Martone (1873–1955).1032 

Muntele Românilor trebuie căutat în altă parte, între râu-

rile Olt şi Jiu, unde se află Munţii Căpăţânii. Precizăm că, în ve-

chime, aceşti munţi se numeau „Muntele Român”, cum adevereşte 

o hartă de la Academia Română din secolul al XVIII-lea.1033 Este 

logic; privind munţii din zona respectivă, constatăm că există trei 

munţi paraleli: la nord, ai Cibinului; la mijloc, ai Lotrului, iar la 

sud ai Căpăţânii; pe acesta, ungurii l-au numit „Alpem Olacorum”, 

adică Muntele Românilor, fiind stăpânit de români. Probabil, ulte-

rior a primit numele actual de la craniile descoperite în zonă, ră-

mase din lupta de la Posada. De asemenea, în această regiune, apa-

re cel mai frecvent toponimul „Roman”; menţionăm numai culmea 

sudică numită Piatra Roşie–Roman–Plaiul Vaideeni, pe care pă-

trund, în zona centrală a Munţilor Căpăţânii, o serie de trasee 

turistice.1034  

Referitor la Muntele Românilor, călătorii străini prin Ţă-

rile Române au consemnat existenţa „sub muntele Valahului”, a u-

nei biserici ridicată în cinstea victoriei de la Posada din anul 1330 

şi a amintirii celor dispăruţi în bătălie. Şi se mai spune că această 

biserică se afla pe drumul care duce de la Giurgiu, în Transilvania, 

deci pe un drum al sării, o rută principală, „cale de două zile călare 

faţa de Sibiu”.1035 Se ştie că principalele căi de comunicaţie, care 

străbăteau Oltenia medievală, adică „Drumul Mare sau al Mehe-

dinţilor” care lega vestul de estul regiunii, 1036  şi „Drumul un-

gurenilor” de la Giurgiu treceau pe la poarta Mănăstirii Bistriţa, 

unde se uneau şi treceau peste munţi spre localitatea Mălaia, apoi 

la Sibiu.1037  

Schitul Sfântului Mucenic Procopie. Cu ocazia 

„Simpozionului Posada 650”, întrunit la Râmnicu Vâlcea în 

data de 8 noiembrie 1980, marele cercetător istoric Pr. 

                                                 
1032 https://primaria-avrig.ro/cultura/despre-avrig/ 
1033 Academia Română, Harta, 1724. 
1034 http://www.horezu-infoturism.ro/muntii-horezeni. 
1035 http://www.culturaarsmundi.ro/bazarab-woyvodam-nostrum-transalpi 

num-basarab-voievodul-nostru-de-peste-ambii-versanti-montani/ 
1036 A. Sacerdoţeanu, Constantin Brâncoveanu şi ctitoriile…, p. 713.   
1037 Arhim. Veniamin Micle, Mănăstirea Bistriţa…, p. 13-14.  

http://www.culturaarsmundi.ro/bazarab-woyvodam-nostrum-transalpi
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Dumitru Bălaşa a susţinut, referitor la bătălia de la Posada, 

că: „Pentru identificarea locului luptei capitale cu armatele 

com-pozite, conduse de Carol Robert, va trebui căutată 

mănăstirea ridicată pe locul respectiv”. 1038  Iată că, după 

aproximativ 40 de ani, s-a împlinit dorinţa marelui istoric. 

  Se ştie că, în practica voievozilor români exista rân-

duiala ca, în urma unei victorii obţinute într-un război, să ri-

dice o biserică închinată unui sfânt militar. Istoria Bisericii 

române dovedeşte că unul dintre sfinţii preferaţi, alături de 

marii mucenici Gheorghe şi Dimitrie, a fost Sfântul Mare 

Mucenic Procopie (+303), care s-a născut în Ierusalim şi a 

trăit pe vremea împăratului Diocleţian (244–311).1039       

În Ţara Românească, sunt menţionate două biserici 

închinate Sfântului Mucenic Procopie, construite ca urmare a 

unor victorii în războaie. Referitor la bătălia de la Posada din 

anul 1330, cronicarul polonez Maciej Strijkowski scria: 

„Carol, regele Ungariei, a pornit fără pricină război împo-

triva lui Basarab, domnul Munteniei; a fost biruit, prin şire-

tenie de munteni şi de moldoveni, aşa încât cu o mică suită 

abia a scăpat regele de măcel în Ungaria. Pe acel loc unde a 

fost bătălia, muntenii au clădit o mănăstire”, 1040  pe care 

cronicarul a văzut-o în anul 1574, venind din Turcia, dincolo 

de orăşelul Gherghiţa.1041 Biserica  respectivă trebuia să fi 

                                                 
1038 Pr. Dumitru Bălaşa, Marele atentat al Apusului papal împotriva in--

dependenţei Daco-românilor, Editura „Cuget Românesc”, Bârda, 2007, 

192 p. 
1039 Luna iulie, în 8 zile: Pomenirea Sfântului Mare Mucenic Procopie († 

303), în „Proloagele”, vol. II. Tipărite prin străduinţa şi osteneala, cu un 

Studiu introductiv şi binecuvântarea Înalt Preasfinţitului dr. Nestor 

Vornicescu, mitropolitul Oltenei. Diortosite şi îmbogăţite de Arhim. dr. 

Benedict Ghiuş, Craiova, 1991, p. 889-890.      
1040 Călători străini despre ţările române. Vol. II. Volum îngrijit de Ma-

ria Holban (redactor responsabil), M. M. Aleaxandrescu-Dersca Bulgaru, 

Paul Cernovodeanu. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p. 451. 
1041 Ibidem. 

 



238  

fost o construcţie mai veche din lemn, cu hramul Sfântul 

Procopie, despre care, hrisoavele spun că la 1641, Matei Ba-

sarab învinge la Nenişori, nu departe de Gherghiţa, pe Vasile 

Lupu şi reface ctitoria, numind-o „Biserica Sfântul Pro-

copie–Domnească”.1042  

Informaţia este foarte importantă, pentru faptul că 

aflăm pentru prima dată că pe locul bătăliei de la Posada s-a 

construit o mănăstire închinată Sfântului Procopie, amintire 

păstrată în memoria colectivă. Dar relatarea cronicarului po-

lonez Maciej Strijkowski nu corespunde cu locul posibil al 

confruntării de la Posada, motiv pentru care trebuie să ne ori-

entăm spre Defileul Bistriţei, unde a existat schitul închinat 

Sfântului Mucenic Procopie. 

Arhimandritul cronicar Chiriac Râmniceanu, care a 

învăţat în Şcoala mănăstirească de la Bistriţa, relatează că 

monahii bătrâni i-au spus că a avut loc zidirea „Bistriţii la 

leat 1300 şi mai ceva…, fiind acolea o bisericuţă mică de 

lemn,1043 deci pe la anul 1330. Despre acest schit, învăţatul 

rus Kovalevski relata, prin anul 1845, că a existat înainte de 

fondarea Mănăstirii Bistriţa.1044  

De asemenea, în viaţa banului Barbu Craiovescu se 

relatează că atunci când avea 18 ani a fost prins de turci şi 

dus la Ţarigrad, ferecat în lanţuri şi condamnat la moarte. În 

ajunul executării sentinţei capitale, stabilite pe 8 iulie, tâ-

nărul petrece noaptea în priveghere, rugând pe Marele Mu-

cenic Procopie să-i salveze viaţa. Dimineaţa, intrând în ce-

lulă, temnicerii au rămas uimiţi, văzând că lipseşte condam-

natul. În aceeaşi dimineaţă, egumenul Schitului de la Bistriţa 

află pe Barbu în biserică, prosternat în faţa icoanei Sfântului 

                                                 
1042 http://wikimapia.org/  
1043  Arhim. Chiriac Râmniceanu, „Cronica” 1811–1827. Transliterare, 

Studiu introductiv, note şi indice de Arhim. Veniamin Micle, Sfânta Mă-

năstirea Bistriţa, 2003, p. 167. 
1044 Arhim. Veniamin Micle, Mănăstirea Bistriţa…, p. 14-15. 
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Procopie, legat la mâini şi la picioare cu obezi de fier! Ca re-

cunoştinţă, pentru izbăvirea supranaturală, tânărul boier ho-

tărăşte ca, în locul modestului schit, să înalţe o mănăstire 

monumentală, ctitorind astfel Mănăstirea Bistriţa olteană.1045  
Mănăstirea Schimbarea la Faţă. În jurul anului 

1350, la intrarea în Defileul Bistriţei, a fost construită Mă-

năstirea „Schimbarea le Faţă” sub influenţa mişcării isihas-

te.1046 Se ştie că Nicolae Alexandru Basarab, domnul Ţării 

Româneşti, era un adept al acestei mişcări de profundă spiri-

tualitate creştină, dezvoltată la Paroria, în sudul Dunării. În 

corespondenţa Sfântului Grigorie Sinaitul, dascălul de la Pa-

roria, întreţinută cu „împăraţii pământului”, este menţionat şi 

Nicolae Alexandru I al Valahiei, la început asociat la domnie 

de tatăl său, Basarab I, apoi singur stăpânitor (1352–1364). 

Credem, că domnitorul a intenţionat să imortalizeze eveni-

mentele din anul 1330, petrecute în aceste locuri, prin ctitori-

rea unei mănăstiri care durează şi astăzi, fiind cunoscută sub 

denumirea de „Biserica Bolniţă” a Mănăstirii Bistriţa.        

Descoperirea unor piese militare. În urma dezas-

trului de la Posada bistriţeană, pe locul bătăliei au rămas 

imense cantităţi de piese militare, care au fost recuperate de 

învingători. Cronica pictată precizează că, valahii „au pus 

mâna pe foarte multe arme şi haine de preţ ale tuturor celor 

căzuţi, şi bani în aur şi argint şi vase preţioase şi brâuri de 

sabie şi multe pungi cu groşiţe late şi mulţi cai cu şei şi cu 

frâie ce toate le-au luat şi le-au dus lui Bazarad Voievod”.1047 

Deci, românii au recuperat de pe câmpul de luptă toate obi-

ectele de valoare, motiv pentru care nu se găsesc multe piese  

                                                 
1045 „Columna lui Traian” (1872), p. 51-52, cf. Ştefan Ştefănescu, Bănia 

în Ţara Românească, p. 120, nota 1.  
1046 Arhim. Veniamin Micle, „Bolniţa  Bistriţei”. Mănăstire isihastă – se-

colul al XIV-lea, Sfânta Mănăstire Bistriţa, 2012, 272 p. 
1047 G. Popa-Lisseanu, Cronica pictată de la Viena, Bucureşti, 1937, p. 

235-236. 
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militare la locul confruntării de la Posada. Totuşi, sporadic 

au mai rămas unele exemplare. 

În ultimul deceniu al secolului al XX-lea, când s-a 

construit hidrocentrala pe râul Bistriţa, la toponimul „Între 

Râuri”, s-au descoperit câteva piese militare de origine ma-

ghiară. În anul 1996, am finalizat monografia Mănăstirea 

Bistriţa Olteană. Printre alte documente, am evidenţiat şi un 

hrisov emis de voievodul Vlad Vintilă de la Slatina (1532–

1535) care preciza că, „au jefuit ungurii mănăstirea şi au tă-

iat şi pe călugări”.1048  

Citind cartea, prof. Petre Bardaşu, directorul Muzeu-

lui de Istorie din Râmnicu Vâlcea, a considerat că armele da-

tează din perioada respectivă. Însă concluzia este greşită.  

Actul se referea la evenimentele din anul 1530, când Moise 

Vodă (1529–1530), mazilit de turci şi refugiat în Transil-

vania, revine cu sprijin militar din partea lui Ştefan Mailath, 

viitorul voievod transilvănean (1534–1540), pentru înfrun-

tarea otomanilor care aduceau pe noul domn, Vlad Înecatul 

(1530-1532). Confruntarea oştirilor are loc la 29 august; a-

tunci cad mulţime de oşteni, în frunte cu voievodul Moise şi 

marele ban Barbu II Craiovescu. În aceste împrejurări, ungu-

rii atacă şi devastează aşezământul monahal,1049 dar ei n-au 

pătruns spre mănăstire pe Defileul Bistriţei, ci pe drumul Un-

gurenilor care venea de la Sibiu la Curtea de Argeş şi trecea 

prin apropierea mănăstirii.  

Pentru clarificarea problemei, am solicitat cărturaru-

lui Petre Cichirdan şi jurnalistului de investigaţii Gheorghe 

Jianu din Râmnicu Vâlcea să facă o vizită la Muzeu, unde să 

identifice obiectele respective. Cercetând registrele de intrare, 

au găsit înregistrate câteva piese: o cămaşă de zale şi două 

biciuri de luptă cu buzdugan şi lanţ, datate din secolele XIII– 

                                                 
1048 D. I. R., vol. II, p. 126.   
1049 Arhim. Veniamin Micle, Mănăstirea Bistriţa…, p. 18. 
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XV. Ele au fost înregistrate în anul 1995, sub nr. inv. 

442/1995. Deci, piesele se încadrează în perioada secolului 

al XIV-lea, când s-a dat bătălia de la Posada.   

 

CONSFINŢIREA 

INDEPENDENŢEI ŢĂRII ROMÂNEŞTI 
 

Prin victoria poporului român asupra armatei inva-

datoare a ungurilor, obţinută la Posada în anul 1330, s-a con-

sfinţit independenţa politică, economică şi religioasă a Ţării 

Româneşti.1050 Conduşi de voievodul Basarab I, personalitate 

fascinantă,1051 strateg ilustru şi diplomat desăvârşit, românii 

şi-au dobândit libertatea. Se poate afirma că istoria Ţării Ro-

mâneşti începe cu acest mare domnitor; el a reuşit să-şi im-

pună autoritatea prin unirea în jurul nucleului argeşean a cne-

zatelor şi voievodatelor ai căror conducători au înţeles va-

loarea şi importanţa formării unui singur stat puternic şi 

independent; apoi, prin eliberarea teritoriilor locuite de ro-

mâni care, politic sau economic, erau dependente de Hoarda 

de Aur.1052  

Potrivit unui document maghiar, în noiembrie 1330, 

„pe câmpul de bătaie” s-au înfruntat două oşti puternice şi 

numeroase, cu nimic mai prejos una faţă de cealaltă, „oastea 

generală” a regatului maghiar, în plină expansiune şi „oastea 

cea mare” a noului stat feudal, Ţara Românească, în luptă 

pentru apărarea independenţei sale.1053  

                                                 
1050 Bătălia de la Posada. Statul feudal Ţara Românească. Sursa: „www. 

istorielocala.ro,Home,Valcea (18 Septembrie 2012). 
1051 Ştefan Ştefănescu, Basarabii, în „Magazin istoric”. Anul II, nr. 7-8 

(16-17) iulie-august, 1968, p. 2. 
1052  Florin Epure, Basarab I. Bătălia de la Posada, în „Enciclopedia 

Judeţului Vâlcea”, vol. I, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010, p. 122.  
1052 Ştefan Ştefănescu, Negru Vodă, „întemeietorul”, p. 2. 
1053 Dr. Constantin Rezachevici, Patru zile…, p. 9. 
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Carol Robert de Anjou voia integrată în regat şi 

Transalpina; el nu accepta unirea Olteniei cu teritoriul din 

stânga Oltului! În acest sens, istoricul maghiar Pestiy Frigyes 

scria în cartea sa A Szőrény Bánság (Banatul Severinului): 

„Carol Robert nu a putut suferi unirea acestor două prin-

cipate în mâna lui Ivancu, pe care îl considera un bărbat prea 

ambiţios. Periculos... Era speriat de ascensiunea lui. În plus, 

erau destule semne că Basarab I nu era legat prin nimic de 

Ungaria. Expansionismul lui Carol Robert de Anjou şi vir-

ulenţa catolicismului, erau inacceptabile pentru domnul Ţării 

Româneşti, cât şi pentru toate ţările balcanice”.1054 

Prin luptele eroice, voievodul Basarab I a eliberat de 

sub stăpânirea tătară teritoriul Ţării Româneşti, a înlăturat 

vasalitatea faţă de Coroana ungară, a creat un Stat in-

dependent şi a pus bazele unei dinastii care va ocupa tronul 

Ţării Româneşti aproape trei veacuri. Toate acestea l-a făcut 

vrednic să fie numit „cel Mere” 1055 şi „Basarab Înte-

meietorul”.1056 El a reuşit să constituie o unitate statală inde-

pendentă, consfinţită în urma victoriei „de la Posada”, care 

„poate fi considerată ca botezul de sânge al independenţei 

româneşti”.1057  

„Descătuşat de dependenţa vasalică faţă de Ungaria, 

statul Ţara Românească îşi va asigura, de aici înainte, o de-

zvoltare liberă, dobândind, în acelaşi timp, coeziune şi sta-

bilitate, ceea ce îi va atribui, ulterior, o perioadă de pros-

peritate  economică, dovedită  de  sporul  demografic şi creş- 

                                                 
1054 Constantin Mustaţă, Avertismentul „Posada” (I), în „Cuvântul liber” 

(29-08-2009). 
1055 Ştefan Ştefănescu, Negru Vodă, „întemeietorul”…, p. 2. 
1056 Ovidiu Mihail Stanga, „Bazarab, woyvodam nostrum Transalpinum” 

(„Basarab, voievodul nostru de peste ambii versanţi montani”) 

(octombrie 22, 2015).  
1057 I. Lupaş, Atacul lui Carol Robert, regele Ungariei, contra lui Ba-

sarab cel Mare, domnul Ţării Româneşti, în „Studii, conferinţe şi co-

municări istorice”, 11, Cluj, 1940, p. 41. 

http://www.culturaarsmundi.ro/?author=75
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terea schimbului de mărfuri”.1058  

 În noile realităţi istorice ce s-au dezvoltat favorabil 

afirmării Ţării Româneşti pe eşichierul politic al Europei de 

sud-est, rolul voievodului ce se autointitulează „singur stă-

pânitor”, apoi, „domn şi mare voievod”, justifică, în mare 

măsură, ascendentul pe care l-a dobândit Basarab I în faţa 

Regalităţii angevine, care nu a recunoscut nici acest titlu 

voievodal şi nici noua ipostază istorică a Ţării Româneşti, 

devenită de acum independentă”.1059    

Bătălia de la Posada se înscrie în şirul celor mai 

glorioase lupte din istoria milenară a poporului nostru. Vic-

toria repurtată aici de oştenii conduşi cu măiestrie de Basarab 

I voievodul împotriva oastei regelui Ungariei Carol Robert 

de Anjou a consolidat independenţa Ţării Româneşti, 1060  

„faţă de Coroana Ungariei; victoria din anul 1330 a trans-

format, de asemenea, în mod fundamental poziţia sa inter-

naţională. Respingând cu succes, fără niciun sprijin din par-

tea aliaţilor săi, o invazie condusă de însuşi regele Ungariei, 

Basarab I şi-a cucerit o poziţie de prestigiu pe scena politică 

a Europei Sud-Estice, poziţie la care este puţin probabil ca 

înaintaşii săi să fi îndrăznit vreodată să aspire. În anii care au 

urmat, Basarab şi urmaşii săi au ajuns protectori ai ţarilor din 

Vidin şi ai altor stăpânitori balcanici, aliaţi ai regilor sârbi şi 

ai împăraţilor bizantini, devenind, din 1359, o dată cu 

transferarea la Argeş a mitropolitului Iachint al Vicinei, 

membri cu drepturi depline ai „Commonwealth”-ului 

bizantin”.1061 

                                                 
1058 Constanţiu Dinulescu, Consecinţe ale biruinţei românilor din 1330 în  

contra regelui maghiar din 1330, în „Posada – 685. Războiul din 1330 

dintre Carol Robert de Anjou  şi Basarab Vodă”. Editura Universitaria, 

Craiova, 2015, p. 170. 
1059 Ibidem.  
1060 Colonel Florian Tucă, Bătălia de la Posada…, p. 7.  
1061 Tudor Sălăgean, Anul 1330 – Măcelul de la Posada. Sursa:  www. 

historia.ro/exclusiv web/general (25.08.2010). 

http://www.historia.ro/exclusiv_web/general
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general
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Precizăm că expediţia lui Carol Robert de Anjou în 

Ţara Românească din toamna anului 1330, s-a făcut atât din 

raţiuni teritorial – expansioniste, cât şi din motive de pro-

zelitism catolic, Casa regală de Anjou având strânse legături 

cu papalitatea care l-a impus ca rege al Ungariei pe Carol 

Robert. Acest fapt este extrem de important pentru ortodo-

xismul românesc, care s-a consolidat odată cu consolidarea 

independenţei statului feudal Ţara Românească. În fapt, bă-

tălia de la Posada a reprezentat actul de naştere al statului fe-

udal Ţara Românească şi victoria Ortodoxiei româneşti asu-

pra catolicismului. 1062  Preotul Dumitru Bălaşa susţine că 

„Posada 1330 este un eveniment european cu obiectivul ca-

tolicizării forţate a Ţării Româneşti a lui Basarab. A fost o 

cruciadă a Apusului catolic, similară cruciadei a IV-a, când 

cruciaţii lui Baldovin de Flandra au asediat şi cucerit  Cons-

tantinopolul creştin ortodox, uitând de păgâni”.1063  

Istoricul Constanţiu Dinulescu arată că: „O altă con-

secinţă favorabilă dezvoltării fireşti a Ţării Româneşti a re-

prezentat-o înfiinţarea şi consolidarea instituţiilor eclezi-

astice proprii şi racordarea lor la fluxul instituţional subor-

donat Patriarhiei ortodoxe de la Constantinopol. Deşi în is-

toria Bisericii noastre, anul 1359 a fost recunoscut îndeobşte 

drept data întemeierii Mitropoliei Ungro-Vlahiei, cei mai 

mulţi cercetători înclină să considere că anul menţionat mai 

sus reprezintă recunoaşterea de către Patriarhia ecumenică de 

la Constantinopol a organizării bisericeşti încă din timpul vo-

ievodului Basarab I”.1064 

                                                 
1062 D. Moţoc, Unde s-a semnat actul de naştere al Ţării Româneşti, în 

„File Vâlcene” 1972, pag. 85–106, Societatea „Prietenii Muzeului Băl-

cescu”, Bălceşti pe Topolog.  
1063 Mişu S. Robeşti, Dumitru Bălaşa despre Posada românilor de la 

1330, în „Cultura Vâlceană”. Anul XII, nr. 156, aprilie–mai 2019, p. 9, 

col. 1-2. 
1064 Constanţiu Dinulescu, art. cit., p. 172. 
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Despre organizarea bisericească din vremea lui Ba-

sarab I nu s-au păstrat date, însă istoricul Constantin C. Giu-

rescu remarcă faptul că „este inadmisibil ca marele Basarab, 

întemeietorul statului muntean, ctitorul lăcaşurilor sfinte din 

Câmpulung şi Curtea de Argeş, să nu fi avut pe lângă sine, la 

curtea domnească, şi o faţă bisericească mai înaltă, vreun ar-

hiereu sau vreun episcop. Preoţii din satele numeroase ale 

Ţării Româneşti nu erau să se ducă doar să fie sfinţiţi cu toţii 

în dreapta Dunării. Bunul simţ reclamă prezenţa în Muntenia, 

pe vremea lui Basarab, a unui vlădică”.1065 

Domnitorul Basarab I propune mitropolitului dobro-

gean Macarie de Vicina (1338–1348) să vină în Ţara Ro-

mânească, la Argeş. Intenţia domnitorului nu s-a realizat, dar 

planul va fi înfăptuit de fiul şi urmaşul său la tron Nicolae-

Alexandru Basarab (1352–1364), care în luna mai a anului 

1359, cu consimţământul împăratului bizantin Ioan V Paleo-

logul (1355–1376) şi binecuvântarea patriarhului ecumenic 

Calist I (1355–1363) a strămutat pe mitropolitul Iachint 

(1359–1372) de Vicina, la Argeş, unde a înfiinţat  Mitropolia 

Ungrovlahiei, care va marca „desăvârşirea întemeierii 

ţării”.1066  

                                                 
1065 Constantin C. Giurescu & Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din 

cele mai vechi timpuri până astăzi, Bucureşti, 1971 , p. 30.  
1066  Pr. Nicolae Moga, Posada – 1330, în „Loviştene. Studii docu-

mentare”. Editura Studis, Iaşi, 2013, p. 11-12.   
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cian Zah 36.  

Klein, Ernst, editor 102, 252.  

Kolus, magistrul 20, 227.  

Kopasz,  Iacob,  palatin, din fa- 
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milia Borş 82.  

Kovalevski, învăţat rus 238.  

Köszegi, familie renumită 82.  

Kreuter-Regensburg, Peter Ma-

rio, istoric 23, 24, 216, 256.  

Kristó, Gyula, istoric 37, 256. 

Ksák, Matei din Trencin, con-

ducătorul slovacilor 66.  

 

L 

La Marche, analist istoric 227.  

Lach, magistru, comite al se-

cuilor 14. 

Lackfy – Dionisie, minorit din 

Strigoniu şi educator al regelui 

Ludovic 22; - Ştefan, voievod al 

Transilvaniei 108, 109, 227, 

292.  

Ladislau – I cel Sfânt, rege al 

Ungariei 38, 39, 61, 256; - al 

IV-lea, Cumanul 39-42, 46, 58, 

63, 114; - fiul lui Donch 227; - 

nobil, fiul lui Ioan 14; - preposit 

al mănăstirii din Tytel 86. 

Lahovary, Gheorghe Ioan, ingi-

ner şi scriitor 121, 256.   

Ladislav, fiul lui Danciu  231.  

Lancelot, Dieudonné Auguste, 

litograf, gravor şi ilustrator 234, 

256.    

Lapedatu, acad. Alexandru, 

poet, prozator, jurnalist şi pro-

fesor de limbi clasice 94, 110, 

127, 131, 134, 256; - Ion I. 94, 

256. 

Laurenthe, din Segvar 230. 

Laurenţiu – comite de Câm-

pulung 80; - fiul lui Emeric, că-

zut la Posada 230; - magistrul, 

comite de Zarand, fiul lui 

Simion de Mortun 17,  21,  77,  

231.  

Lazăr, Ioan St., scriitor, etnolog 

160.   

Lăzărescu, Emil, istoric 21, 24, 

108, 256. 

Leopold, al III-lea de Austria 28.  

Leucus, fiul lui Briccius de 

Bathor din Sălaj, căzut la Po-

sada 16, 230.   

Leurenthe, tatăl banului Herric 

17.  

Litovoi, voievod 58, 60, 63, 72, 

254.   

Longinus, general roman 54.  

Luca – ban de Severin 61; - 

Cristian, editor 129, 248; - cu 

moşie la Bolug 231.   

Luccari, Giacomo di Pietro, 

cronicar 74.  

Ludovic – I cel Mare, de Anjou, 

rege al Ungariei 14, 20, 23, 24, 

25, 68, 77, 88, 89, 94, 95, 108, 

116, 129, 141, 200; - fiul re-

gelui Carol al V-lea cel Înţelept 

al Franţei 25.   

Lupaş, preot Ioan, istoric 66, 94, 

97, 127, 128, 135, 147, 242, 

256.   

Lupu, Vasile, domn 238.  

 

M 

Macarie, mitropolit de Vicina 

245. 

Madgearu, Alexandru, istoric 

56, 129, 130, 132, 134, 142, 

156, 257.  

Maica Domnului, vezi: Fecioara 

Maria. 

Maica Sfântă, vezi: Fecioara 

Maria. 

Mailat  –   colonel  I. N.,  istoric  
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157; - Ştefan, viitor voievod 

transilvănean 240. 

Makk, Ferenc, istoric 37, 256. 

Makkai, L., istoric 79, 257.  

Manolescu, Nicolae, critic lite-

rar 171-173, 175, 193, 204, 257.  

Marcu, iobag eliberat, fiul lui 

Nicolae 17.   

Margareta, soţia lui Basarab I 

cel Mare 73, 78. 

Maria – de Galiţia, prima soţie 

a lui Carol Robert 67; - Eca-

terina de Beuthen, poloneză, a 

doua soţie a lui Carol Robert 

68; - Fecioara, mama lui Iisus 

Hristos 24; - regina Neapolului, 

sora regelui Ladislau Cumanul 

42.  

Marinescu, Valerian 112, 257. 

Marinoiu, profesor Costea 162, 

165, 257.  

Markus, von Kált, preot din Bu-

da, cronicar 23, 24, 26.   

Martin – fiul lui Blawch 13, 

226; - magistru 33; - magistru, 

comite de Sălaj 83, 116; - ma-

gistru, fiul lui Berend 227, 231; 

- sfânt 222, 224.  

Martone, Emmilien de, geograf 

236.  

Mascheo, R. 72, 250. 

Mazilu, Dan Horia, istoric 60, 

259.  

Măneanu, Mite 61, 62, 257.  

Mărculescu, ing. Mihai 176, 

257.  

Mărculeţ – dr. Ioan, istoric 21, 

22, 119, 138, 139, 141, 156-158, 

166, 172, 179, 181, 183, 188, 

189, 197, 199, 257; - dr. Vasile, 

istoric 21, 22, 119, 138, 139, 

141, 156-158, 166, 172, 179, 

181, 183, 188, 189, 197, 199, 

257.   

Mercator, Gerardus, cartograf 

235.  

Micle, arhim. Veniamin, teolog, 

istoric, publicist 10, 194, 216, 

217, 236, 238-240, 257, 261.  

Micu, Românul, urmaşul lui 

Stanislau din Bârsana 20.  

Mihai, Vodă, domn al Ţării Ro-

mâneşti 136.  

Mihail – IX, împărat 114; - no-

bil, fiul lui Ioan 14; - prepozitul 

din Poszega, căzut la Posada 

230.    

Mihăilă, Gheorghe, lingvist şi 

filolog roman 73, 258.  

Minea, Ilie, istoric 85, 142, 147, 

258.  

Mircea – cel Bătrân, domn al 

Ţării Româneşti 32, 71, 119, 

127, 133, 251, 258, 259; - Cio-

banul, domn al Ţării Româneşti 

137, 157.  

Moga – Ioan, istoric 94, 96, 97, 

145-148, 171, 258; - pr. Nicolae 

67, 76, 87, 156, 165, 245, 254, 

258.  

Mohanu, Constantin, cercetător 

161. 

Moise – dregător ardelean 69; - 

fiul lui Moise 81; - Vodă, domn 

240.  

Moisescu – C., 258; - N., 131, 

249.  

Moiş, din Transilvania 82.  

Monoszlo, Petru, episcop de 

Alba Iulia 43-45.  

Moogh, din Csepel 231.  

Motogna,   Victor,  istoric  137,  
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198, 218, 219, 258.  

Moţoc – Doru, scriitor şi dra-

maturg 12, 27, 36, 119, 124-126, 

148, 151, 161, 168, 211, 258; - 

Dumitru, profesor 153-155, 163, 

174, 176, 179, 244, 258.  

Mureşan, Dan Ioan, istoric 30, 

31, 33, 34, 72, 73, 77, 249, 258.  

Murgescu – Bogdan 251; - C. 

183, 258. 

Mustaţă, Constantin 36, 71, 92, 

95, 104, 179, 242, 258.  

Muşatină, dinastie 75.  

Münster, Sebastian, cartograf 

235.  

 

N 

Neagoe, Manole, istoric 154, 

221, 258.  

Negru, Vodă, voievod roman 58, 

74, 78, 131, 132, 142, 143, 241, 

252, 263.  

Neofit, I Cretanul, mitropolit al 

Ungrovlahiei 120.  

Nestor, cronicar 57.  

Németujvári, familie nobilă 67.  

Nicolae – al III-lea, papă 39; - 

al Lupului, scriitor 121, 191, 

254, 256; - cavaler 225; - co-

mite 14; - comite de Tălmaci 

147; - fiul lui Blawch 13, 226; - 

fiul lui Conrad de Tălmaci 70; - 

fiul lui Radoslav 15, 176, 220, 

221; - fiul lui Toma 17; - fratele 

lui  Borşa Roland 41; - prepo-

zitul din Alba transilvană, căzut 

la Posada 230;  - tatăl fraţilor 

Marcu şi Toma 17; - tatăl lui 

Dionisie 37.  

Nicolăescu-Plopşor, Constantin 

S., istoric, arheolog 121.  

Nicolai, vezi: Nicolae Basarab. 

Niculescu, Gh. 183, 247.  

Nogai, han al tătarilor 40.  

   

O 

Odobescu, Alexandru, scriitor 

şi arheolog 233.  

Oldamir, conducător cuman 40.  

Olteanu, Ştefan, istoric 119, 

258.  

Onciul, Dimitrie, istoric 127, 

128, 147, 258.  

Oppius, Sabinus, comandant ro-

man 52.    

Oprea, meşter, diac din Titeşti 

168. 

Ordinul – Minoriţilor, societate 

monahală 22; - Teutonic, soci-

etate monahală 24.  

Ortelius, Abraham, cartograf 

235.  

Osl, familie 21. 

Osostowicz, vezi: Stryjkowski 

Maciej. 

Ostropel, colonel Viorel, istoric 

105, 106, 259.  

Otel, Ioan, căzut la Posada 230.  

Otto, Bavarul, vezi: Otto de 

Wittelsbach. 

Otto, de Wittelsbach, duce ba-

varez 45-67, 71.  

Ottokar, cronicar 46.  

Oţetea, acad. prof. Andrei, is-

toric 152, 250. 

 

P 

Paleologi, dinastie 114.  

Panait – I. Panait, istoric 105, 

259; - P., istoric 105.  

Panaitescu, Petre P., istoric  60,  

74, 75,  83,  85, 125,  126, 131, 
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150, 172, 259.  

Pandrea – Andrei, 11, 27, 121, 

124, 148, 149, 160, 200, 259; - 

Andrei P., cercetător 161. 

Papacostea, Dr. Şerban, istoric 

58, 76, 84, 259.  

Pascu, acad. prof. univ. Ştefan, 

istoric 39, 81, 90, 100, 148, 150, 

154, 156, 170, 203, 248, 250, 

254, 255, 259, 261.  

Paul, Octavian, istoric 83, 218, 

259.  

Pavel, comite, judele curţii re-

gale, fiul lui Simion de Mortun 

17, 19.  

Păcurariu, Preot prof. Dr. Mir-

cea, istoric 38, 259. 

Pădurean, Claudiu, istoric 37, 

66, 69-71, 259.  

Pătraşcu, Marian, 12, 143, 149, 

151, 152, 155-157, 164, 175, 

191, 193, 230, 259.  

Pătroiu, I., coordinator 258. 

Pârvu, Mutu Zugravu 126.  

Pecican, Ovidiu, istoric 31, 33, 

39, 260.  

Peteu, vice-castelanul de Ciceu, 

căzut la Posada 230.  

Petrescu – Eugen, cărturar 155, 

164, 194, 260; - Marian 194.   

Petria, Petre, cercetător 151, 

260. 

Petre, monah din Ordinul Pre-

dicatorilor, căzut la Posada 230.   

Petru – credinciosul comitelui 

Andrei de Backa 14; - fiul co-

mitelui Ygeyk 13; - fiul lui Ber-

taleu, căzut la Posada 230; - fra-

tele lui  Borşa Roland 41. 

Philip, al IV-lea cel Frumos, 

rege al Franţei 46. 

Pipo, Spano, vezi: Filippo Şco-

lari de Ozora. 

Pleşia, Dan, istoric 62, 252.  

Plopşor, N., 260. 

Pop, Mihai, folclorist şi etnolog 

160.  

Popp de Szathmári, Carol, pic-

tor şi grafician 234, 254, 263.  

Popa – Cătălin Nicolae 49, 260; 

- Marcel D., istoric 152, 250.  

Popa-Lisseanu, Gheorghe, isto-

ric, filolog, membru corespon-

dent al Academiei Române 11, 

23, 36, 73, 77, 91, 93, 94, 98, 

102, 144, 171, 172, 201, 202, 

211, 213, 218, 222, 223, 227, 

229, 230, 232, 239, 260.  

Popescu – E., editor 73, 258; - 

Nicolae I., vezi: Nicolae al 

Lupului; - Petru Demetru, isto-

ric şi scriitor 11, 15, 26, 28, 75, 

82, 104, 117, 139, 149, 151, 

152, 160, 162, 168, 170, 215, 

260.  

Pospai, Mircea, jurnalist, scri-

itor 142, 147, 167, 260.  

Procopie, Mare Mucenic, sfânt 

10, 27, 216, 236-239, 256, 257.  

Ptolemeu, geograf grec 49, 50.  

Pudilă, vlah 57.  

Purcaru, Ilie, scriitor 163, 260.  

Purnichi,  prof. Vintilă  165, 

166, 170, 260.   

 

R 

Radoslav, slujitor al regelui Ca-

rol Robert 15, 176, 220, 221.  

Rareş, Petru, domn al Moldovei 

125, 264.  

Raţiu, Emil Petru, medic-

scriitor 100, 102, 260.  
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Răzeşu, Şerban Al., vezi: Au-

relian Sacerdoţeanu. 

Râmniceanu, arhim. Chiriac, 

cronicar 238, 261. 

Rezachevici, dr. Constantin, is-

toric 13, 34, 35, 102, 119, 123, 

128, 130, 131, 143, 144, 154, 

158, 159, 163, 186-189, 191-

194, 199, 203-205, 207, 208, 

215, 225, 229, 231, 233, 235, 

241, 261.   

Roată, S. 183, 247. 

Robeşti, Mişu S. 244, 261. 

Rolus, magistru 227. 

Romanescu, Gheorghe, geograf 

163, 261.   

Rosetti, general Radu R., istoric 

160, 225, 261.  

Rusu, Adrian Andrei, arheolog 

113, 131, 261.  

Ruxanda, fiica lui Basarab I, 73, 

74.   

 

S 

Sacerdoţeanu, Aurelian, istoric, 

arhivist 104, 131, 143, 144, 146, 

154, 171, 233, 236, 261, 262.  

Sachelarie, Ierom. Nicodim, ca-

nonist 78, 261. 

Sandu – Ion, primarul comunei 

Perişani 165, 166, 194; - M. 

183, 247.    

Sava, arhiepiscop al sârbilor 38.  

Savu, colonel Alexandru Ghe-

orghe, istoric 129, 262.  

Sălăgean, Tudor, istoric 43, 82, 

84, 243, 262.  

Sânzianu, Mihai 120, 121, 261.  

Schwanz, cartograf 96. 

Schwicker, Johann Heinrich, is-

toric 102.  

Scorylo, rege dac 51.  

Scurtu,  prof. univ. dr. Ioan, is-

toric 143, 262.    

Seneslau, voievod 58, 63, 72, 

111, 114.  

Septimius, Severus, împărat ro-

man 61. 

Sigismund, de Luxemburg, rege 

al Ungariei 119, 133, 135, 142, 

251.  

Silvestru, al II-lea, papă 38. 

Simion – de Kéza, cronicar 23; - 

de Mortun 17; - Teodor P., is-

toric 137, 262.  

Sfetea, C., editor 190, 250.  

Smărăndescu, Florian-Nicu 126, 

176, 177, 262.  

Sofocle, dramaturg grec 49.  

Speteanu, Viorel Gh., 12, 21, 80, 

84, 86, 262.    

S-P C, vezi: Simion-Petre Ci-

chirdan. 

Spondanus, vezi: Henric de 

Sponde. 

Sporiş, Mihai, doctor în ştiinţe 

energetice 122, 165, 262. 

Stan, creştin 168.  

Stana, creştină 168. 

Stanislav, cneaz român 44, 112.  

Stănilă, Adrian 116, 262. 

Stângă, Ovidiu Mihail 75, 103, 

173, 174, 208, 209, 242, 262.  

Stoicescu, dr. Nicolae, istoric 

60, 68, 70, 74, 76, 79, 82-87, 89, 

92, 94-96, 98, 99, 101, 105, 109, 

118, 120, 123, 128, 131, 138, 

145, 146, 149, 153, 159, 162, 

163, 180, 206, 207, 214, 220, 

255, 262.  

Straţimir, Ioan, ţar 73.  

Strijkowski,  Maciej,   cronicar  

http://www.culturaarsmundi.ro/?author=75
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polonez 27, 124, 177, 237, 238.  

Subici, familie de oligarhi 67. 

Suerchek, slujitorul comitelui 

Donch 13.  

Széchy – comite de Bihor 98; - 

Dionisie, castelan de Mehadia, 

ban de Severin 65, 83, 84, 87, 

93, 96, 98, 99, 218, 230, 231; - 

Nicolae 83, 98, 219, 226.   

Szécsény, Thoma, voievod al 

Transilvaniei 89, 90, 93, 96, 97, 

99, 204, 219.  

 

Ş 

Şchiopu, Iosif, istoric 146, 171, 

262.  

Şerban – Al. Răzeşul, vezi: A. 

Sacerdoţeanu; - C., 111, 262.  

Şerbănescu, ing. Sorin 178, 262.  

Şincai, Gheorghe, istoric şi fi-

lolog 28.  

Şişman, Mihail, ţarul de la 

Vidin 73, 82, 83, 87, 89. 

Ştefan – I, fiu lui Géza, primul 

rege al Ungariei, sfânt 38, 43, 

61, 67; - al III-lea, rege al Un-

gariei 43; - al IV-lea, rege al 

Ungariei 39; - cel Mare, domn 

al Moldovei 127, 258; - fiul lui 

Moogh din Csepel 231; - fratele 

lui Thatamer 19; - Milutin, rege 

sârb 46, 47, - sfânt 67; - Uroş al 

II-lea, cneazul Serbiei 43, 69; - 

voievod al Transilvaniei 20.  

Ştefănescu – Laurenţiu 76, 87, 

262; - Ştefan, istoric 58, 62, 63, 

79, 129, 137, 139, 241, 242, 

248, 262.  

 

T 

Tatăl, vezi: Dumnezeu. 

Tatomir, de Alba, voievod al 

Transilvaniei 19. 

Teodora, fiica lui Basarab I, 73, 

74.   

Teodosiu, I, împărat roman 55, 

56.  

Teofana, monahie, vezi: Teodo-

ra fiica lui Basarab I, sfântă 74. 

Tetius, Iulianus, comandant ro-

man 52. 

Thatamer, prepozit de Alba şi 

vicecancelar regal 19, 141, 231.  

Theodor, de Wojteh, ban al Se-

verinului 79, 81.  

Theodorescu, Răzvan, istoric 91, 

154, 156, 170, 203, 255, 259.  

Thiamarcos, rege daco-get 49.  

Thocomer, vezi: Tihomir. 

Thuróczi, Ioan de, cronicar 199, 

204.  

Tihomir, voievod, tatăl lui Ba-

sarab I, 17, 72-74, 94, 111, 114, 

132, 208.   

Tocilescu, Grigore, arheolog 

127, 128, 189, 190, 263.  

Tocomer, vezi: Tihomir. 

Todor, ban 69. 

Toldy, Fr., editor 25.  

Toma – fiul comitelui Ygeyk 

234; - iobag eliberat, fiul lui Ni-

colae 17; - magistrul, castelanul 

de Chokakw şi Geztews 18, 224, 

227; - tatăl fraţilor Nicolae şi 

Ioan 17; - voievod al Tran-

silvaniei 19, 37.  

Traian, împărat roman 53, 54, 

264.  

Trenk, Henric, pictor şi fotograf 

233, 254.  

Tucă, Dr. Florian, istoric militar 

60, 68, 70, 74, 76, 79, 82-87, 89, 
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92, 94-96, 98, 100, 101, 104, 

105, 109, 110, 118, 120, 123, 

128, 131, 138, 145, 146, 149, 

152, 153, 159, 162,  163, 180, 

200, 206, 207, 213, 214, 202, 

243, 262, 263.   

Tudor, prof. Dumitru, istoric, 

arheolog 153, 254, 263.  

Tugomir, vezi: Tihomir. 

 

Ţ 

Ţepeş, Vlad Drăculea, domn al 

Ţării Româneşti 120, 132, 133, 

142, 257.  

U 

Ulpia, Severina, soţia împă-

ratului Aurelian 55.  

Uroş, Ştefan al III-lea, rege al 

Serbiei 74, 76, 83, 89. 

Urşianu, Ion Vătafu, ctitor 122.  

Uszkai, Nicolae, istoric 85, 201, 

202, 230, 263.  

 

V 

Vascu, Valentin 64, 263. 

Weczerka, Hugo 83, 264. 

Venceslav, al II-lea, Pewmysl, 

rege ceh 44, 45.   

Vergatti, Radu Ştefan, istoric 79, 

80, 83, 86, 104, 108, 109, 117, 

129, 130, 157, 201, 226, 263.  

Vespasianus, Titus Flavius, îm-

părat roman 51.  

Vlad – Înecatul, domn 240; - 

Milovan 67, 68, 263; - Uzur-

patorul, domn al Ţării Româ-

neşti 119; - Vintilă de la Slatina, 

domn 240.  

Vlastaris, Matei, canonist 73.  

Vlădescu, Florea, învăţător lo-

viştean 156, 264.  

Voica, prof. George 103, 173, 

184, 203, 205, 264.   

Vornicescu, dr. Nestor, mitro-

politul Oltenei 237, 256.  

 

W 

Weczerka, Hugo, istoric 83.   

Władysław, I Łokietek, rege 

polon 68, 169.  

 

X 

Xenopol,  Alexandru Dimitrie, 

istoric 85, 86, 125, 147, 194, 

250, 261, 264.    

 

Y 

Ygeyk, comite 13, 234. 

 

Z 

Zamfirache, Cosmin Pătraşcu 

51, 52, 54, 76, 210, 264.   

Zară, pr. Ştefan, consilier al Ar-

hiepiscopiei Râmnicului 194.  

Záh, Felician, aristocrat 36, 37.  

Zoltan, Iusztin, istoric 81, 204, 

264.  

Zorica, fiica regelui sârb Ştefan 

Milutun 46.  

Zosimos, istoric grec 55.  
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INDICE DE LOCURI 
 

A 

Agria – Capitlul 14; - oraş 14, 

22.   

Alba – biserica 207; - comitat 

19; - Regală, oraş în Ungaria 45, 

80; - transilvană 230.    

Alba Iulia – Capitlul Bisericii 

Transilvaniei 13, 14; - cetate 43, 

45; - domenii 45; - Episcopie 43,  

45; - oraş 13, 42, 43, 45.  

Albina – munte 121; - posada 

121.  

Alexandria, oraş în Egipt 24.  

Alpem olacorum, Muntele ro-

mânilor 235.  

Alpes, Munţii Făgăraş 235.  

Alpii Transilvaniei, vezi: Munţii 

Făgăraş 235.  

Alpibus Pazata, topomin 135. 

Amlaşul – ducat 60, 94, 97, 

257; - zona 205, 208.   

Anjou – Casa de 29, 244; - re-

giune franceză 9, 11, 15, 23, 25, 

27-29, 36, 37, 43-48, 59-61, 64-

69, 71, 74, 78-81, 87-90, 94, 95, 

103, 115-117, 120, 127, 140, 

154, 155, 157, 164-166, 171-

175, 177, 179, 185, 188, 192, 

196, 205, 212, 217, 218, 226, 

229, 233, 242-244, 250, 259, 

261, 263.  

Apusul, catolic 244. 

Aragon, comunitate autonomă 

în nordul Spaniei 26.  

Ardeal, vezi: Transilvania. 

Arefu – cetate 140; - comună 

140, 142-144; - zona 141.  

Argedava, cetate, capitala sta-

tului geto-dac 50.  

Argeş – capitala 127; - cetate 19, 

20, 90, 116, 129, 130, 132-134, 

141, 145, 151, 169, 172, 175, 

180, 182, 192, 201, 205, 212, 

245; - chei 111, 128, 136, 142, 

217, 218; - Curtea veche 72, 

116, 130; - drum 137, 173; - 

judeţ  58, 63, 122, 142, 168, 

248; - localitate 112, 114, 128, 

138; - lupta 128, 143; - Mi-

tropolie 243; - Mitropolia Un-

grovlahiei 245; - munţi 143, 

144; - râu 111, 140, 168, 169, 

217; - regiune 196; - reşedinţă 

96, 111, 114, 127, 129-131, 141, 

182, 261; - vale 121, 141.  

Argeş – Bran, itinerar 138; - 

Câmpulung, itinerar 138; -  Si-

biu, itinerar 138; - Turnu Roşu,  
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itinerar 138.   

Argies, vezi: Curtea de Argeş.   

Argyas, vezi: Curtea de Argeş. 

Armeniş, comună 195. 

Asăneşti, statul româno-bulgar 

61.  

Austria – ducat 70, 227; - ţară 

28, 42.  

Avignon – oraş 14, 108, 109; - 

reşedinţă papală 14.  

 

B 

Bacău, oraş 176.  

Backa, comitat 14.  

Balcani, peninsulă 40, 50, 89. 

Balş, oraş 104.  

Banat – munţi 183, 248; - re-

giune în sud-estul Europei 44, 

47, 53, 54, 60, 251.  

Banatul de Severin 10, 13, 36, 

51, 59-65, 74, 79, 80, 83, 85-88, 

90, 91, 93, 94, 97, 98, 102, 103, 

128, 133, 179, 186-192, 202, 

207, 215, 242, 247, 251, 256, 

261; - Posada 186.  

Basarab – biserica „Cozia Ve-

che” 173; - munte 173. 

Basarabia – regiune istorică 54, 

74; - vezi: Ţara Românească.  

Basel, oraş 235.  

Bathor, comitat 16, 230, 231.  

Bavaria, land german 38, 47, 66, 

71.  

Băiaşu – biserica 168; - biserica 

Sfântul Dumitru 168; - defileu 

155, 161; - Posada 155, 164; - 

râu 161, 162, 168; - sat 152; - 

vale 152, 161, 167.  

Bălceşti pe Topolog – localitate 

12, 244; - Societatea „Prietenii 

Muzeului  Bălcescu”  12,  244,  

257.  

Bănia, în Ţara Românească 62.  

Bârda – Editura „Cuget Româ-

nesc” 237, 248; - sat 237, 248. 

Berlin, oraş 23.  

Berna, capitala Elveţiei 120, 

254.  

Beuthen, oraş în Polonia 68.  

Bihor, comitat 41, 89, 98.   

Biserica Ortodoxă, Canoanele 

78.  

Bistriţa – ardeleană, cetate 45; - 

comitat 48; - oraş 47.  

Bistriţa – Biserica Bolniţă, vezi: 

Mănăstirea „Schimbarea le Fa-

ţă”;  - chei 209, 217, 233, 234, 

263; - defileu 10, 34, 35, 209-

211, 213, 216-218, 220, 221, 

224, 228, 229, 233, 234, 238-

240, 257; - hidrocentrala 240; - 

Matca 234; - olteană, mănăstire 

10, 104, 194, 209, 210, 216, 

234, 236, 238-240, 261; - poarta 

233, 234; - Mănăstirea „Schim-

barea le Faţă” 239, 256; - Po-

sada 194, 211, 216, 217, 221, 

223, 229, 233, 257; - râu în ju-

deţul Vâlcea 34, 194, 211, 233, 

240; - Schitul Sfântul Procopie 

10, 216, 236, 238, 239, 257; - 

Şcoala mănăstirească 238.    

Bistriţa – gorjeană 191; - apa 

191.  

Bizanţ – „Commonwealthul bi-

zantin” 243; - Imperiul bizantin 

38, 46, 47.   

Bodrog, comitat 18. 

Boemia – regat 66, 70; - regiune 

istorică din Europa 45.  

Bogdania, vezi: Moldova. 

Boişoara  –  comună  144,  148,  
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160, 161, 233, 251259, ; - vale 

173.   

Boiţa, comună 174.  

Bolug, moşie 231. 

Bonţida – bătălie 48; - localitate 

48.  

Bosfor, strâmtoare între mările 

Neagră şi Marmara 158. 

Boul, munte 191.   

Bran – cetate 133, 172; - co-

mună 134, 138, 160, 185, 206; - 

drum 139, 145, 148; - pas 123, 

125, 138; - Posada 136, 172.  

Braničevo, banat 62. 

Braşov – oraş 124, 125, 138, 

139, 176, 185, 205, 206, 235; - 

ruta 136, 137, 148; - „Ţara Bâr-

sei” 146.   

Brazda lui Novac, limita nor-

dică a Daciei din Imperiul ro-

man 56.   

Brăila, oraş 129, 205, 248.  

Breaza, oraş 177. 

Brethonia, moşie 44.   

Brezoi, oraş 174.  

Brno, oraş în Cehia 26.  

Brünn, vezi: Brno. 

Bucureşti – Academia Română 

164, 190, 236, 247; - „Albina” 

129, 260; - „Analele Academiei 

Române” 131, 254; - „Anuarul 

Institutului de istorie naţională” 

81, 259; - „Artă medievală” 123, 

131, 248; - „Biserica Ortodoxă 

Română” 120; - „Buletinul Co-

misiunii Monumentelor istori-

ce” 79, 115, 127, 247, 251, 255; 

- „Buletinul monumentelor is-

torice” 117, 249; - „Buletinul 

Societăţii Regale Române de 

Geografie” 140, 249; - „Călă-

tori străini despre ţările româ-

ne” 124; - „Cercetări Istorice” 

142, 257; - „Constituirea sta-

telor feudale româneşti” 99, 

254; - „Convorbiri Literare” 92, 

254; - Editura Academiei 118, 

153, 196, 250, 263; - Editura 

Albatros 49, 95, 252; - Editura 

Didactică şi Pedagogică 150, 

195, 249, 250, 254; - Editura E-

minescu 11, 259; - Editura enci-

clopedică română 26, 91, 152, 

154, 170, 203, 250, 255, 259; - 

Editura Ion Creangă 154, 257; - 

Editura Militară 11, 60, 100, 

119, 254, 260, 262; - Editura 

Minerva 60, 259; - Editura Sfin-

tei Arhiepiscopii 29, 248; - Edi-

tura Sport–Turism 137, 262; - 

Editura Ştiinţifică 162, 237, 

248; - Editura Ştiinţifică şi En-

ciclopedică 195, 252; - „File din 

istoria militară a poporului 

român” 100, 263; - Imprimeria 

Centrală 11, 131; - Imprimeria 

Statului 186, 252; - Institutul de 

Arte Grafice C. Sfetea 190, 

250, ; - Institutul de Folclor 

160; - Institutul de Istorie „Ni-

colae Iorga” 172; - „Magazin 

istoric” 13, 22, 25, 50, 58, 62, 

114, 119, 123, 126, 136, 137, 

159, 176, 178, 241, 247, 249, 

250, 252, 256, 258, 259, 261-, 

262, 263; - Monitorul Oficial şi 

Imprimeriile Statului 11, 131, 

145, 160, 249, 260, 261; - 

„Omagiu fraţilor Alexandru şl 

Ion I. Lapedatu” 94, 256; - oraş 

11, 13, 26, 29, 35, 38, 49, 55, 

60, 62, 90, 91, 94, 95, 99, 100, 
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104, 105, 113, 115, 119, 120, 

123-125, 127-129, 131, 133-

137, 142, 145, 148, 150, 152-

154, 160-163, 168, 170, 183, 

186, 189, 190, 195, 196, 200, 

202-204, 227, 230, 232, 234, 

237, 239, 245, 248, 250-257, 

259-264; - Radio 142, 260; - 

„Relations between the auto-

chtonous populalions and the 

migrator populalions” 105; - 

„Revista de istorie” 74, 102, 

133, 249, 250, 262; - ,,Revista 

Istorică” 21, 24, 194, 198, 220, 

254, 255, 257; - „Revista is-

torică română” 120, 121, 261; - 

„România liberă” 66, 259; - 

„România turistică” 155; - 

„Scrieri istorice” 127, 259; - 

„Studii” 24, 252; - „Studii şi 

cercetări de Istorie veche” 105, 

247, 259; - „Studii şi cercetări 

economice” 112, 262; - ,,Studii 

şi materiale de istorie medie” 

101, 253.  

Buda – capitală 67; - Consiliul 

Regal 43; - Mănăstirea Sfântul 

Ioan 22; - oraş 22-24, 26, 27, 39, 

40, 43, 45, 68; - Sinod 39, 40.   

Bucovina, regiune istorică 54.  

Budapesta – „Acta Antiqua A-

cademiae Scientiarum Hungari-

cae” 252; - Biblioteca Naţională 

25; - oraş 25, 26, 228.  

Bugul, râu 50.  

Buila–Vânturariţa, Parc naţio-

nal 209, 210, 259.  

Bulgaria – Biserica Ortodoxă 

Bulgară 74; - ţară 71, 73, 114.   

Bumbuieşti, localitate 161. 

Burgundia, ducat 227.  

Buridava, cetate dacică 49, 50.  

Bylge – sat 18; - vamă 18.  

 

C 

Cacova, sat românesc 96. 

Cadrilaterul boem, sudul Bo-

emiei 50.  

Calafat, oraş 205.  

Calea – Făgăraşului, topomin 

136; - Mare, drumul Loviştei 

151.  

Caransebeş – Adunarea gene-

rală a „Astrei” 135; - Editura 

autorului 64, 251; - oraş 64, 135, 

195, 251; - Tipografia Die-

cezană 64, 251.  

Caraş, regiune 60.   

Carpathtans, vezi: Carpaţii. 

Carpaţii – Meridionali 99, 119, 

122, 123, 183, 235, 247, 254; - 

munţi 46, 55, 57, 58, 63, 76, 

124, 131, 134, 135, 137, 140, 

145, 218, 231, 254, 262; - Ori-

entali 54; - Păduroşi 50; - sud 

46, 62, 70, 80, 84, 97.  

Castro Argias, vezi: Curtea de 

Argeş. 

Castrum Argyas, vezi: Curtea 

de Argeş. 

Cazanul Posadei, între Rucăr şi 

Bran 134.  

Călăraşi, oraş 126.  

Căpăţâneni – cetate 110, 140; - 

localitate 110, 111, 132, 134, 

136, 140, 142, 256; - Sim-

pozionul „Vlad Ţepeş Drăculea, 

domn creştin al Ţării Româ-

neşti” 132, 142, 256; - zona 141.  

Căpăţânii, munţi 209.  

Căpăţineni-Arefu, posada 140.   

Câineni  –  comună  138,   152,  
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156, 163, 171, 173-175, 196, 

260; - drum 176; - Monografie 

152, 156; - Vama de la Genune 

173.   

Câinenii – Mari, comună 175; - 

Mici, comună 175; - Posada 

175.   

Câineni-Tălmaciu, zona 175. 

Câmpia Munteană 54. 

Câmpulung – biserica 78, 245; - 

drum 96, 138, 139, 145; - oraş 

73, 78, 80, 111, 125, 134, 137, 

138, 206; - pomelnicul bisericii  

73; - Posada 135, 138, 171; - 

ruta 136, 142.  

Câmpulung Muscel – drum 148; 

- Muzeul 112, 248; - oraş 112, 

135, 248; - „Studii şi Comu-

nicări” 112, 248.   

Cârţa – localitate 48; - mănăs-

tire 48.   

Cehia, ţară 36, 71.  

Cerna – munţi 192; - râu 160, 

171, 172; - vale 9, 187, 192, 

193, 202.   

Cerneţi, sat 104.  

Cetatea Poenarilor, vezi: Că-

păţâneni. 

Ceurin, vezi: Severin. 

Cheia, sat 120, 121.   

Cheiani, vezi: Cheia. 

Chente, moşie 18.  

Cheresig, cetate 41. 

Cheurin, vezi: Severin. 

Chilia, cetate 76.  

Chokakö, castel 18, 227, 228.  

Ciceu – bătălie 48; - oraş 48, 69, 

230. 

Clocoticiul, deal 179.  

Cluj – „Analele Banatului, S. N., 

Arheologie – Istorie” 81; - 

„Anuarul Comisiunii Monu-

mentelor Istorice. Secţia pentru 

Transilvania” 135, 255; - co-

mitat 40; - Editura „Cartea Ro-

mânească” 66, 97, 255; - Edi-

tura Mega 261; - oraş 15, 37, 41, 

43, 66, 90, 113, 135, 146, 148, 

171, 232, 242, 255, 262; - Oraş 

Liber Regesc 37, 259; - „Scrieri 

Istorice” 94, 257; - „Studii, con-

ferinţe şi comunicări istorice” 

242, 255; - Tipografia „Cartea 

Românească” 257.   

Cluj-Napoca, vezi: Cluj. 

Cnezatul – din jurul Severinului 

72; - lui Ioan, din sud-estul Ol-

teniei 58, 60, 63; - lui Farcaş, 

din ţinutul Vâlcea 58, 60, 63.    

Coasta – Brătii, toponim 184; - 

Perişanilor, toponim 149.  

Colţul – Căii Mari, vezi: Căli-

mării; - Călimării, toponim 151; 

- Viştii, toponim 136.  

Comarnic, oraş 122, 176.  

Constantinopol – capitală 46; - 

oraş 46, 57, 69, 126, 244; - Pa-

triarhia ortodoxă 144.  

Constanţa – „Anuarul Muzeului 

Marinei Române” 180, 256; - 

oraş 180, 256.  

Copăcelu – Dealul Mlăcii, to-

ponim 184; - localitate 184, 

185; - Posada 184.  

Coroana, maghiară 85. 

Costeşti, comună 263. 

Courtenay, comună franceză 46, 

47.   

Cozia –  culmi 143, 161; - masi-

vul 183; - mănăstire 173, 185; - 

plai 121; - Posada 183.  

Cracovia, oraş 27, 124.  
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Craina – chei 187, 188, 191; - 

Posada 187. 

Craiova – Editura Universitaria 

60, 61, 79, 81, 111, 142, 156, 

157, 160, 243, 248-251, 255, 

256, 260, 263; - Facultatea de 

Istorie a Universităţii 167, 194; 

- Facultatea de Ştiinţe Sociale 

165; - „Mitropolia Olteniei” 

104, 114, 251, 261; - „Oltenia” 

122, 260, 263; - oraş 60, 61, 79, 

81, 104, 111, 121, 142, 143, 

156, 157, 160, 165, 167, 191, 

194, 237, 243, 247, 249-251, 

256, 257, 260, 263; - Radio 142, 

260.    

Crişana, regiune istorică 54.  

Croaţia, regat 66, 69.  

Crucea, simbolul creştinismului 

86.  

Csepel, insulă pe Dunăre, în 

Ungaria 231.  

Cuca, râu 210. 

Cučevo, banat 62.    

Culmea – Poiana Lungă, topo-

nim 181; - Roşia,  toponim 149. 

Culoarul Central Făgărăşan 

180, 181.  

Cumania, regiune din Europa 

60, 63;  - vezi: Muntenia. 

Cumania Neagră, ţară ce ocupa 

zona Moldovei de azi şi a es-

tului Ţării Româneşti 92.  

Curtea de Argeş – „Argesis” 72, 

140, 249, 251; - „Argeş” 259; - 

biserica Argeş I 113, 116, 130; - 

biserica Domnească 78, 114-

117, 128, 245, 251; - biserica 

mănăstirii lui Neagoe Basarab 

115; - Cartierul botuşarilor saşi 

112; - cetate 115, 117, 127, 142, 

147, 150, 173, 200-204, 213, 

248; - Curte 112; - Curtea dom-

nească 112, 116, 117, 251; - 

Curtea Veche 113; - drum 176, 

178, 196, 212; - Marina, cartier 

90; - munţi 127; - Muzeul Oră-

şenesc 117, 247; - oraş 72, 78, 

102-104, 108-113, 115, 116, 

127, 129, 138, 140, 150, 154, 

161, 165, 166, 171, 190, 192, 

229, 240, 249, 256, 262; - Po-

sada 126, 171; - reşedinţa 213; - 

ruta 136; - strada Castanilor 112, 

116; - „Studii şi comunicări” 

117, 131, 247, 261; - Valea 

Doamnei 112; - Valea lui Sta-

nislav 112; - Valea Târgului 

112.  

 

D 

Dacia – Post Romană 256; - 

regat 52-57, 264; - Traiană, pro-

vincie romană 125, 261, 264. 

Damasc, oraş 53.  

Dăngeşti – Posada 178; - sat 

178.  

Dâmboviţa – cetate românească 

127, 255; - judeţ  58, 63; - Po-

sada 119, 135, 138, 139, 191; - 

râu 135; - vale 135, 139, 200; - 

zonă 138, 203.   

Dealul – mănăstire 136; - viile 

136. 

Dealul Sasului, topomin 136, 

137.   

Debreţin – bătălie 48, 69; - oraş 

48.  

Deva – bătălie 48; - capitală 44; 

- cetate 44, 48, 69, 83, 97,  99.  

Dobrogea – bătălie 53; - re-

giune istorică 52-54.   
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Domneşti – comună 137; - 

drum 137. 

Dragoslavele – comună 136; - 

Posada 136.   

Drobeta, colonie 61.  

Drobeta-Turnu Severin – cas-

trul roman 61; - oraş 79; - Sesi-

unea de comunicări ştiinţifice 

organizată de Episcopia Severi-

nului şi Strehaiei 79, 263.  

Drumul – cel Bătrân 136; - lui 

Mihai-Vodă, vezi: cel Bătrân; - 

Mare sau al Mehedinţilor, lega 

vestul de estul Olteniei 104, 

236; - Oii, peste pasul Surduc 

136; - ungurenilor 236, 240.  

Duisburg, vezi: Dusburg. 

Dunărea – de jos 51, 254; - flu-

viu 40, 51-53, 56, 58, 60, 71, 74, 

76, 82, 99, 103, 104, 119, 126, 

188, 208, 239, 245; - panonică 

50; - sud 40, 51, 73.  

Durostorum, cetate romană 56.  

Dusburg, oraş 21, 180.  

 

E 

Elveţia, ţară 233.  

Esztergom – capitală a Ungariei 

38, 66; - oraş 38. 

Europa – centrală 37; - conti-

nent 37, 56, 155, 197, 234, 243, 

248; - Sud-Estică 243.  

Evul Mediu, perioadă istorică 

32, 57, 58, 207, 210, 227, 253, 

261.   

F 

Făgăraş – culmi 143, - munţi 

111, 180, 190, 235; - regiune 59, 

63, 208.    

Flandra,  comitat în Belgia 244. 

Focşani –  „Omagiu  istoricului 

Florin Constantiniu” 79, 129, 

250, 263; - oraş  79, 129, 250, 

263.  

Franţa, regat 25, 46.   

 

G 

Galaţi, oraş 73, 257. 

Galeş, sat românesc 96. 

Galiţia, provincie 67.  

Geztews, castel 227, 228.  

Gherghiţa –  biserica Sfântul 

Marele Mucenic Procopie 27; - 

Biserica Sfântul Procopie–

Domnească 238; - oraş 9, 27, 

124-126, 177, 237, 238.   

Giurgiu – cetate 140; - judeţ 50; 

- oraş 236.  

Gorj – judeţ 60, 121, 122, 188, 

191, 208; - munţi 190, 191; - 

Posada 189, 190.  

Grebla – pârâu 178; - vale 178.  

Guren, cetate 80.  

Gureni – Posada 121, 122, 188, 

190, 191, 256; - sat 121, 190, 

191.   

Gurgui, râu 210.  

 

H 

Habsburg, castel 46.  

Haţeg, teritoriu 44, 58, 104, 205.  

Haemus, Munte 50.  

Hoarda de Aur, imperiu turco-

mongol 71, 74.  

Hongrie, vezi: Ungaria. 

Horezu – oraş 104, 210, 228; - 

zona 122.   

Hunedoara, teritoriu 44. 

 

I 

Iaşi – „Anuarul Institutului de 

Istorie şi Arheologie „A. D. 
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Xenopol” 36, 72, 194, 249, 261; 

- Editura Studis 245; - oraş 36, 

194, 245, 249, 261.   

Imperiul – bizantin 82, 83, 89; - 

habsburgic 92; - roman 51-56; - 

turcesc 75, 92; - otoman, vezi: 

turcesc.  

Infern, locul păcătoşilor, după 

moarte 232.  

Italia – Biserica Catolică 38; - 

ţară 26, 51.  

Izvorul Beşineului, râu 121.  

 

Î 

Între Râuri, toponim în Defileul 

Bistriţei 210, 228, 240. 

 

J 

Jiblea, localitate 173.  

Jidioara – castel 98, 99; - cetate 

69.  

Jiu – râu 58, 136, 236; - vale 58.  

 

K 

Kált, localitate în Germania 26.  

Knin, oraş în Croaţia 69.  

Kéza, localitate în Ungaria 23.  

Königsberg, oraş 27.  

Kuck, localitate 16, 208.  

 

L 

Laodiceea – Sinod 78; - oraş 78.  

Lărgirea Pojorii, vezi. Culoarul 

Central Făgărăşan. 

Leipzig – Editura Ernst Klein 

102, 251;  - oraş 27, 102, 251.  

Lespezi, schit 126, 177.  

Liptou, comitat 101, 213.  

Liptow, vezi: Liptou. 

Lituania, ţară 27.  

London – capitală 68; - oraş 68,  

251.  

Lorette – loc de pelerinaj italian 

26; - Sfânta Casă 26.    

Lotru –  cetate 147; - râu 147; - 

vale 174, 210.  

Loviştea – depresiune 143, 163, 

173, 181, 247, 257; - defileu 

152, 167; - drum 140, 144, 145, 

147, 149, 153, 154, 175, 179; - 

microregiune istorică 121, 126, 

128, 138, 143, 146, 147,  152, 

154, 158-164, 168, 171, 175, 

177, 205, 208, 229, 232; - 

Posada 143-148, 150-157, 176, 

178, 200, 217, 220; - zona 149.  

Luxemburg, ţară 68, 119, 133, 

135.   

 

M 

Macedonia, ţară 51, 86.  

Mačva, banat 62.  

Malaia, comună 210.  

Mamurile, masivul 184. 

Maramureş – judeţ 38; - 

regiune istorică 54, 251.   

Marea – Baltică, mare inter-

continentală 21; - Neagră 50-52.   

„Marginea”, vezi: ducatul Am-

laşului şi scaunul Săliştei. 

Mălaia, comună 236.  

Meedia, vezi: Mehadia. 

Mehadia – cetate 64, 65, 69, 80, 

82, 83, 85, 87, 97-99, 179, 187, 

188, 192, 193, 195; - fortificaţii 

196; - judeţ 193; - Posada 197.     

Mehedinţi – judeţ 9, 60, 208; - 

zonă 98.  

Mihăileşti, oraş 50.  

Moesia – Inferior 55; - veche 

regiune istorică 51-53.  

Moldova  –  regiune  istorică 55,  
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56, 250; - stema 177, 247; - 

voievodat 38, 54, 60, 75, 103, 

106, 126.  

Mogoşoaia – comună 115; - pa-

lat 115.  

Morava, afluent al Dunării 50.  

Moravia, regiune 227.  

Morgarten –  bătălie 28; - munţi 

în Elveţia 28.  

Mormântul, munte, între Topo-

log şi Olt 143, 144, 233.  

Mortun, localitate 17.  

Motru, râu 102, 104, 110.  

Muchia – Perişanilor, toponim 

158, 184; - Pietrei Şanţului, to-

ponim 149.  

Muhi – bătălie 39; - localitate 

39.  

Muntele Român, vezi: Munţii 

Căpăţânii. 

Muntele românilor, toponim 13, 

192, 234, 235, 236.  

Muntele Valahului, vezi. Mun-

tele românilor. 

Muntenia, principat 54, 58, 62, 

63, 74, 110, 125, 139, 161, 237, 

245.  

Muntişor, vezi: Munţii Frunţii.   

Munţii – Căpăţânii 209, 236; - 

Frunţii, masiv 180; - Poiana 

Spinului 180.  

Mureş – defileu 60; - râu 60.  

Muscel – judeţ 63, 142; - munţi 

119; - regiune 196.    

Münich, oraş 83, 264.  

 

N 

Napoli, oraş 65.  

Neapolul, vechi oraş în Sardinia 

42.   

Negovanul, munte 121. 

Negru Vodă – cetate 142, 143; - 

schit 142, 143.  

Nenişori, localitate 238.  

Nesice, posesiune 227.  

New York, oraş 68, 251. 

Nicopole – biserică 114; - oraş 

114.  

O 

Ocna Sibiului, oraş 103.  

Ocnele Mari, oraş 49, 103.  

Oescus, cetate antică, azi Ghi-

ghen, în Bulgaria 54, 56.  

Olt – defileu 96, 172-174, 187; 

- judeţ 58; - pod 209; - Mi-

tropolie 237; - Posada 172, 173, 

184, 185, 264; - râu 9, 10, 54, 

60, 63, 79, 93, 103, 104, 110, 

124, 131, 135, 143-145, 147, 

155, 164, 173-175, 185, 186, 

190, 191, 199, 200, 208, 209, 

233, 236, 242, 249; - vad 208; - 

vale 96, 103, 142, 172, 173, 175, 

184, 200, 202, 235, 263.  

Oltenia – Mitropolie 255; - pro-

vincie 10, 51, 54, 58, 60, 62, 63, 

71, 74, 93, 103-105, 121, 127, 

131, 145, 153, 173, 174, 190, 

200, 208, 236, 242, 249, 261.   

Oradea – Catedrala catolică 68; 

- Episcopie 14; - oraş 14, 39, 42, 

68.   

Orăştie, oraş 104.  

Orşova – cetate 119, 179, 192; - 

fortificaţii 196; - oraş 109, 127, 

187, 188, 193.  

Osostowicz, localitate 27. 

Ortodoxia, românească 244. 

Ozora, oraş în Ungaria 119.  

 

P 

Padova, oraş 27. 
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Panonia, regiune în Europa 

centrală 37, 52, 57.   

Paroria, centru isihast 239.  

Paris – capitala Franţei 79; - o-

raş 79, 234, 255, 256.  

Patrignone, localitate în Italia 

26.  

Pazzata, vezi: Posada. 

Pârâul Posăzii, topomin 148, 

149.  

Perişani – Consiliul Local 164; 

- culmi 161; - drumul 159; - Po-

sada 145, 160-162, 165, 166; - 

„Posada 1330” 164; - Primăria 

165, 166, 194, 247; - sat 145, 

159, 163-166, 168, 170, 175, 

178, 179, 194.  

Perişani-Pripoare – defileu 141, 

144, 155, 163, 166, 178, 205; - 

Posada 159-161, 163, 164, 167-

171, 203, 232, 249.  

Peştişani, comună 190. 

Petrisat, moşie 14. 

Piatra – Roşie, culme 236; - 

Şanţului, toponim 148, 149, 152, 

184.  

Pietroasele – castru roman 56; - 

comună 56.  

Piteşti – Comitetul judeţean 

Argeş 121; - Editura Tipografia 

Europroduct 114, 256; - oraş 

104, 114, 121, 131, 255, 256, 

261; - „Studii şi comunicări. 

Istorie–Ştiinţele Naturii” 131, 

261. 

Plaiul Vaideeni, culme 236. 

Pleaşa Posadei, topomin 137.  

Poarta de Fier a Transilvaniei, 

trecătoare între Carpaţii Occi-

dentali Româneşti şi Carpaţii 

Meridionali între Munţii Poiana 

Ruscă 104.  

Poarta Orientală, toponim 195, 

197.  

Podu Dâmboviţei – posada 134, 

136, 137, 157; - sat 134, 136.  

Poenari – cetate 121, 128, 131-

134, 136, 140, 142, 205, 247, 

248, 255; - cetate românească 

127; - posada 130; - sat 136; - 

turn 113, 132, 133, 141. 

Poiana, localitate 160.    

Poiana Bisericii, toponim 149.  

Poiana Perişani, comună 167.  

Pojon – comitat 80; - Sinodul 

catolic 80. 

Polonia – regat 66, 70, 71, 92, 

126; - ţară 27, 36, 39.  

Popeşti, localitate 50.  

Pordan, moşie 18.  

Posada – bătălia 9-12, 15, 16, 

21-23, 25-28, 35-37, 48, 59-61, 

63-65, 71, 74, 76, 79-83, 85, 

100, 102, 103, 106, 111, 119, 

122-125, 128, 131, 135-142, 

145, 147, 149-152, 155, 162-

164, 166-170, 172, 173, 175, 

176, 178, 183, 188, 193, 197, 

200, 203-205, 209, 210, 214, 

215, 219, 233, 235-238, 240-

244, 247, 248, 250-253, 256-

264; - dâmboviţeană 158; - lo-

cul 118, 120-122, 124, 126, 156, 

157; - mehedinţeană 158;  - to-

pomin 136, 137.    

Posada–Pripoare, zonă 164.  

Poszega – biserică 230; - loca-

litate 230.  

Prahova – judeţ  9, 58, 78, 261; 

- Pasul 177; - Posada 126, 176-
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178; - râu 27; - vale 123,  126, 

139, 177, 200, 206, 235, 262.   

Praid – oraş 42; - salină 42. 

Pretorium, vezi: Gherghiţa/Ra-

coviţa de azi 184.  

Priboiasa, topomin 148, 149.  

Primul Război Mondial 117.  

Principautés  Roumaines, vezi: 

Principatele Române. 

Pripoara, vezi: Pripoare. 

Pripoare – defileu 158, 163, 

168; - lupta 149, 155, 160; - Po-

sada 162, 163, 167, 217; - sat 

149, 161, 165, 167.  

Pripoare–Perişani, defileu 165. 

Pripoarele Perişanilor – Posa-

da 155, 162, 168, 169; - Ru-

ginoasa, toponim 162;  - topo-

min 149.  

Provincia Alutensis, vezi: Olte-

nia. 

Provincia romană Dacia 54.  

Prusia, regiune europeiană 22.  

 

R 

Racoviţa – comună 174, 184; - 

defileul 184.   

Raguza, republică 74.  

Rădăcineşti, sat 179.  

Râmnicu Vâlcea – Arhiepis-

copia 194; - Biblioteca jude-

ţeană „Antim Ivireanul” 122; - 

„Buletin informativ” 122, 262; - 

Cercul de la Râmnic „România 

Grădina Maicii Domnului” 122, 

262; - Cetăţuia Râmnicului 173; 

- „City Vâlcea” 12, 143, 150, 

151, 155, 157, 164, 191, 259; - 

„Cultura vâlceană” 192, 194, 

216, 217, 244, 247, 255-257, 

261; - Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură Vâlcea 164; - Editura 

Conphys 151, 155, 260; - Edi-

tura Fortuna 152, 164, 241, 251, 

260; - Editura Patrimoniu 153, 

163, 257; - Editura „Petras” 

175; - „Enciclopedia Judeţului 

Vâlcea” 164, 241, 251; - „File 

Vâlcene” 12, 244, 257; - „Fo-

rum vâlcean” 216, 257; - Mu-

zeul de Istorie 240; - oraş 10, 13, 

104, 151, 153, 161-164, 174, 

175, 178, 185, 205, 209, 216, 

236, 240, 241, 251, 256, 257, 

260; - pomelnicul bisericii  73; - 

Revista „Art-emis” 103,  184, 

203, 205, 256, 262, 264; - 

Simpozionul „Posada 650” 236; 

- „Studii Vâlcene”. Serie nouă 

12, 71, 248, 250; - Tipografia 

Episcopiei Râmnicului 13, 251.   

Râpele Roşii, topomin 148, 149. 

Regatul – dacic, vezi: Dacia; - 

maghiar 37, 59, 74, 76, 79, 82, 

83, 89-92, 94; - vizigoţilor 56.   

Regensburg, oraş 23.  

Regnum Transilvanum, vezi: 

Transilvania. 

Rhodos, insulă 37.  

Roma, Columna lui Traian 54.  

Roman, culme 236.  

Romanaţi, judeţ 63.  

Romanii de Sus, sat în depre-

siunea Horezu 228.  

Roma Veche 38. 

România – Biserica Ortodoxă 

Română 38; - Regat 234; - ţară 

44, 58, 118, 121, 125, 134, 148, 

150, 165, 166, 168, 183, 195, 

235, 247, 248, 251, 253, 255, 

256, 259.  

România  Munteană, vezi: Ţara  
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Românească.  

Rovine, bătălia 22, 118, 126, 

136, 137, 176, 247, 252.   

Rucăr – comună 134, 136, 137; 

- Posada 136, 137, 157; - tre-

cătoare 138, 139.  

Rucăr–Bran – culoar 137, 262; 

- drum 157; - trecătoare 202. 

Rusia – ţară 57; - ţaristă 92.   

Ryunuk, moşie 19. 

 

S 

Sadu, comună 121.  

Saint-Riquier – comună fran-

ceză 227; - luptă 227.  

Salerno, oraş 66.  

Salgo – castel 97; - cetate 70, 

96.  

Salonic, despotat 114.  

Sarmisegetusa – Basileion 50; - 

capitala statului geto-dac 50, 54, 

58; - vezi: Brethonia. 

Sarus, localitate 230.  

Sălaj, comitat 16, 83, 116, 231.  

Sălătruc – depresiune 180, 182; 

- localitate în judeţul Argeş 136, 

142, 143, 144, 153, 160, 163, 

171, 173, 178, 179, 233; - lupta 

162; - ruta 136, 159, 179.  

Sălătrucel, comună 173.   

Sălişte – sat românesc 96; - 

scaun 97, 257.   

Sânmărtin, comună în Transil-

vania 41.  

Sântămarie Orlea – biserică 44; 

- sat 44.  

Scaunul Apostolic 39, 81.  

Seguar – cetate 18, 230; - vamă 

18.  

Sempach – lupta 28; - oraş în 

Elveţia 28.  

Serbia – Arhiepiscopie 38; - re-

gat 69, 74, 89; - ţară 25, 43, 44, 

87.  

Severin, vezi: Banatul de Se-

verin. 

Severin – cetate 10, 61, 64, 79, 

81, 84, 85, 93, 100, 109, 110, 

127, 140, 145, 157, 171, 177, 

196, 202, 204, 212, 213, 226, 

247, 263, 264; - drum 96, 104, 

189; - fortificaţii 196; - port 

103; - zonă 98, 187.  

Sibiel, sat românesc 70, 96. 

Sibiu – „Acta terrae septem-

castrensis” 250; - comitat 44, 

48; - Editura Agnos 165, 257; - 

Editura Economica 250; - oraş 

39, 45, 47, 99, 124, 125, 126, 

129, 137-139, 147, 150, 163, 

165, 166, 168, 176, 185, 196, 

200, 204, 205, 229,  236, 240, 

250, 257, 259; - regiune 59; - 

rută 136.    

Sicilia, insulă în Marea Medi-

teraniană 65, 66.  

Silistra, oraş în Bulgaria 126.  

Sinaia, oraş 176.  

Siret, râu 55.  

Slatina – comună în Timiş 195; 

- oraş 240; - Posada 197.     

Slatina, oraş în Olt 104. 

Stăneşti, comună 104.  

Stâna Roşia, topomin 149. 

Stiria, ducat 227.  

Stoeneşti – defileu 142; - Po-

sada 142, 143; - sat 142, 178.  

Strâmtorile Roşiei, topomin 149. 

Strehaia, oraş 104.  

Streisângeorgiu – bisérica Sfân-

tul Gheorghe 44; - localitate 44.   

Strigoniu  –  Arhiepiscopie   83;  
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- oraş 22, 42, 83; - vezi: Ersz-

tergom.  

Sucidava, cetate 56.  

Suisse, vezi: Elveţia.  

Surdoiu – Posada 178; - sat 178. 

Surduc, pasul 136.  

Szekszárd – Convent 13, 234; - 

localitate 13, 234; - mănăstire 

235.  

Székesfehérvár, vezi: Alba 

Regală.  

 

Ş 

Şuici, comună 175, 178.  

Şureanu, Munţi 50. 

 

T 

Tapae – aşezare fortificată în 

Dacia 52, 53; - bătălie 52, 53. 

Tălmaci – cetate 146, 147; - co-

mitat 146, 147; - localitate 70, 

96.  

Târgovişte – cetate 140; - drum 

142.   

Târgu Jiu – depresiune 63; - o-

raş 104, 191.  

Târgu Mureş – „Cuvântul liber”  

242, 257; - oraş 242,  

Teleorman, judeţ  58.   

Teregova – chei 195; - comună 

195; - defileu 197; - zona 195.  

Terra – Bazarab, vezi: Ţara Ro-

mânească; - Balacorum, adică 

Ţara Valahilor 59. 

Timiş – defileu 194, 195; - Po-

sada 194, 195, 197; - râu 195; - 

vale 195.   

Timiş-Cerna – culoar 98, 191, 

192; - Posada 191, 192.   

Timişoara – biserica Sfânta E-

caterina 67, 68; - capitala Re-

gatului Ungariei 67; - Curtea re-

gală 67; - Editura „Brumar” 

175; - oraş 64, 67, 68, 100, 125, 

175, 186-188, 192, 196, 197, 

204, 228, 229, 254, 260, 262; - 

palat regal 68; - primărie 65.   

Tisa, râu 60, 67.  

Tismana, mănăstire 71, 191.  

Titeşti – comună 153, 160, 168; 

- defileu 184.    

Topa – bătălie 48; - localitate 

48.  

Topolog – defileu 179, 181-

183; - Posada 179, 180; - râu 

143, 144, 180, 183, 233.    

Trascău, cetate 41. 

Transalpina, vezi: Ţara Româ-

nească. 

Transilvania – Adunarea Obş-

tească a Nobililor 41, 42; - Ca-

pitlul Bisericii 226; - Dieta pro-

vincială 42; - Episcopie 99; - 

Harta 235; - mine de aur 69; - 

provincie 54, 261; - voievodat 

10, 19, 20, 39-48, 54, 58, 60, 61, 

63, 67, 70, 80-82, 85, 89, 90, 93, 

94, 96, 97, 99, 103, 108,  113, 

121, 125, 131, 138, 143, 150, 

153, 154, 172, 175, 178, 179, 

181-183, 189, 192, 193, 199, 

200, 203-205, 212, 215, 226, 

234-236, 240, 250, 256, 262, 

263.     

Trei Lespezi, vezi: Lespezi. 

Trencin, castel 66.  

Tropaeum Traiani, monument 

triumfal 53.  

Turcia, ţară 124, 237.   

Turda – oraş 42; - salină 42. 

Turnu, mănăstire 173. 

Turnu  Roşu  –   cetate  147;  
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- comună 54; - pasul 54; - Po-

sada 179; - rută 136; - strâm-

toare 179.  

Turnu Severin, oraş 10, 64, 74, 

102, 104, 124, 251.  

Tytel – localitate 86; - mănăstire 

86.  

 

Ţ 

Ţara – Basarabească, vezi: Ţara 

Românească; - Basarabilor 189, 

250; - Bârsei, regiune în Tran-

silvania 138, 139; - lui Basarab, 

vezi: Ţara Românească; - lui 

Bazara, vezi: Ţara Românească; 

- lui Litovoi 60; - lui Seneslau 

58; - Făgăraşului 58, 205; - Ha-

ţegului, numele unei depresiuni 

din judeţul Hunedoara 44, 58, 

60, 63; - lupilor getici 155, 260; 

- Ţinutul Vâlcilor, vezi: Ţara lu-

pilor getici; - Lotrului 121; - 

Loviştei, vezi: Loviştea; - Mi-

tropolia 120; - Mitropolia Un-

gro-Vlahiei 244; - Oltului, vezi: 

Ţara Făgăraşului; - principat 

127, 259; - Românească, voie-

vodat 9-21, 23, 26, 27, 38, 44, 

48, 58, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 

74, 79, 80, 84-90, 92, 94-101, 

104-106, 108-110, 113, 122, 

123, 127, 129-131, 138-141, 

152, 156, 157, 164, 165, 172, 

177, 179, 180, 182, 185, 187, 

189, 192, 194, 197, 200, 202, 

203, 205, 207, 208, 211, 217, 

226, 232, 235, 237, 239-245, 

247-249, 251, 252, 255, 261; - 

Severinului 58,  60, 61, 63, 249; 

- stema 177, 247; - Transalpină, 

vezi: Ţara Românească – bănia 

262; - ţară 27, 29, 30, 34, 59, 

263.   

Ţarigrad, vezi: Constantinopol. 

Ţările Române, principatele ro-

mâne 13, 125, 196, 236.    

 

U 

Ulpia Traiana Augusta Dacica, 

colonie romană în Daci 58.  

Ungaria – Biserica Catolică 69; 

- Cancelaria regală maghiară 12, 

15; - Ordinul Sfântul Gheorghe 

69; - regat 9, 14, 17, 20, 21, 24, 

26, 27, 35, 36, 38, 39, 41-47, 58, 

61, 63-70, 72, 75, 79-89, 91, 93, 

95, 99, 102, 103, 108, 113, 118, 

124, 125, 129, 130, 135, 143, 

145, 146, 148, 154, 157, 172, 

173, 179, 192, 202, 203, 208,  

216, 227, 235, 237, 242-244, 

252, 255, 257, 263; - ţară 12, 24, 

38.  

Ungrovlahia, vezi: Muntenia. 

 

V 

Valahia, vezi: Ţara Româ-

nească. 

Valahia maior, vezi: Muntenia. 

Valahia minor, vezi: Moldova. 

Valahia Transalpină, vezi: Ţara 

Românească. 

Vale, sat românesc 96. 

Valea – Borşei, localitate 40; - 

Cernei 123; - Groşilor, vezi: 

Grebla; - Lotrului 143; - 

Plopului, parohie 78, 261; - Po-

sadei, topomin 136, 137; - Pra-

hovei 122, 126; - Roşie, to-

pomin 149; - Someşului Mic, 

regiune 43; - Timocului, regi-

une  în nordul peninsulei Balca- 
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nice 71; - Topologului 178.  

Valois, regiunea unui depar-

tament francez 46, 47.  

Varşovia, oraş 27.  

Vaticanul, sediul Bisericii Ro-

mano Catolice 40, 69.   

Vâlcea – Biblioteca Judeţeană 

193; - judeţ 10, 49, 58, 60, 63, 

103, 122, 148, 152, 165, 170,  

178, 184, 208, 210, 251, 260.  

Vârful Dobrunului, topomin 

121.  

Velbužd – bătălie 76, 87, 89, 90; 

- oraş 76.  

Veneţia – Acord cultural 25; - 

oraş 25.  

Vesprim, comitat 229. 

Vicina – bătălia 22, 126, 136, 

137, 176, 247; - Mitropolie 245; 

- oraş 245.  

Vidin – banat 62; - ţarat 73.  

Viena – Biblioteca Imperială 

25; - capitală 11; - oraş 11, 12, 

23-25, 28, 36, 73, 77, 96, 137, 

153, 161, 167, 195, 210.  

Vierăş – cetăţuie 120; - moşie 

120.  

Vioreşti – biserica 122;- sat 122.   

Vişegrad – capitală 15, 20, 69, 

71, 186, 187, 204, 229; - oraş 

15, 20, 36.  

Vlaho-Bulgaria, ţarat 73.  

Vlaşcu Mic, munte 192. 

Voineasa – comună 121; - Po-

sada 121. 

Voivodatul – lui Basarab I 59; - 

lui Litovoi 58, 63; - lui Senes-

lau 63; - românesc, vezi: Ţara 

Românească;  

 

W 

Wallachenländer, ţări ale ro-

mânilor 59.  

Vicina – Mitropolie 243; - oraş 

243. 

Wittelsbach, localitate 45.  

 

Z 

Zarand, comitat 17, 231.  

Zeuren vezi: Severin. 

Zeverinul, vezi: Severin. 

Zevrinul, vezi: Severin.  

Zolio, comitat 13, 213, 227, 229.  

Zolyom, vezi: Zolio. 

Zuhna, moşie 14. 

Zvolen, vezi: Zolio.  
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