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Proiectată şi realizată de specialişti cu valoare
recunoscută în domeniul istoriei militare a poporului
român, cartea de faŃă, tipărită la Editura UniversităŃii
NaŃionale de Apărare „Carol I”, semnifică un eveniment
editorial de importanŃă academică în cadrul lucrărilor
ştiinŃifice militare. Autorii prezentei lucrări au realizat un
studiu comprehensiv destinat profesioniştilor din domeniul
artei militare şi istoriei militare. Documentarea pentru
elaborarea cărŃii de faŃă a constituit o exemplificare a
efortului echipei celor trei autori, efort fără de care nu s-ar
fi putut releva detaliile bătăliilor sau „războaielor” purtate
de strălucitul domnitor român Radu de la AfumaŃi în prima
jumătate a veacului al XVI-lea. Acest conducător al łării
Româneşti Muntenia este unul dintre marii voievozi care a
luptat cu temeritate, măiestrie şi vitejie pentru
independenŃa statului românesc de la sud de CarpaŃi
împotriva expansiunii otomane (turceşti). În condiŃiile deosebit de complexe ale începutului
acelui secol în care Imperiul otoman a transformat în paşalâc Regatul Maghiar, bravul
domnitor, cu ajutorul oştirii sale şi a poporului său, şi-a apărat în mod eroic łara reuşind să
o salveze de ruşinea transformării ei în paşalâc turcesc. Autorii informează cu candoare şi
pricepere tânăra generaŃie că Radu de la AfumaŃi a fost un strălucit comandant de oşti şi
ilustrează în cuvinte şi în imagini toate „războaiele”, aşa cum denumea însuşi marele
domnitor cele douăzeci de bătălii pe care le-a condus în perioada în care a stat pe tronul
łării Româneşti (1522-1529).
Bătăliile sau „războaiele” duse de Radu de la AfumaŃi sunt puŃin evidenŃiate în
literatura de istorie militară. De aceea, autorii cărŃii de faŃă au cercetat izvoarele arheologice
şi istorice de tot felul, articolele, studiile şi cărŃile publicate până acum, în care sunt
reflectate acŃiunile militare conduse de Radu de la AfumaŃi. Prin urmare, consider nu numai
bine-venită, ci şi absolut necesară publicarea unei asemenea lucrări menite să trateze, pe
baze ştiinŃifice, problematica atât de benefică şi de interesantă privitoare la succesele şi
insuccesele militare ale românilor în timpul domniei lui Radu de la AfumaŃi pentru că un
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asemenea subiect nu a fost tratat până acum într-o manieră unitară şi exhaustivă în
literatura noastră istorică şi militară. Ca atare, Ńin să salut şi să laud apariŃia cărŃii intitulată
atât de inspirat, de clar şi de frumos „Războaiele domnitorului Radu de la AfumaŃi”,
elaborată de către un colectiv de autori pe deplin competenŃi, în fruntea căruia este
binecunoscutul istoric, general de brigadă dr. Florian Tucă, care şi-a pus semnătura pe un
număr de aproape 100 de lucrări pe teme de istorie şi teorie militară, cultură, religie etc.
Tratarea unei astfel de probleme de istorie militară, mai puŃin cunoscută, ca să ne referim în
principal la ele, dar şi la un înalt nivel ştiinŃific, aşa cum apreciez că se prezintă lucrarea de
faŃă, cere curaj, competenŃă, înalt profesionalism, dar şi muncă efectivă în echipă, intensă şi
de lungă durată, calităŃi de care au dat dovadă cu prisosinŃă nu numai autorul principal, ci şi
ceilalŃi doi autori ai cărŃii, şi anume, colonel (r) prof. univ. dr. Eugen Siteanu şi profesorul
Cezar Bădescu. Cartea este foarte interesantă, bogat ilustrată, bine documentată şi judicios
structurată pe capitole, scrisă într-un stil curat şi alert şi încărcată de un înalt şi evident fior
militar eroic. Nu mi-am propus să prezint şi nici să analizez lucrarea în substanŃa ei,
deoarece o carte bună, interesantă şi valoroasă, ca şi cea de faŃă, se prezintă singură.
Cititorul simplu sau specialistul o are la dispoziŃie şi, ca atare, o poate aprecia după cuviinŃă.
EvidenŃiez, însă fără nici-o rezervă, printre altele, noutatea şi valoarea ştiinŃifică cu totul
deosebită a lucrării în care se vorbeşte pe larg, bine documentat şi chiar cu lux de
amănunte, nu doar de câteva bătălii binecunoscute, purtate de Radu de la AfumaŃi în timpul
scurtei sale domnii, ci de toate cele 20 de „războaie” înscrise pe piatra de mormânt a
domnitorului şi în plus de încă două bătălii care nu sunt înscrise pe monumentul funerar al
acestui ilustru personaj domnesc. Mai evidenŃiez şi chiar elogiez bogăŃia surselor de
documentare şi de informare a autorilor pentru întocmirea cărŃii lor. În această privinŃă, în
bibliografia care însoŃeşte lucrarea sunt citate nu doar un număr apreciabil de surse
bibliografice, consultate şi cercetate de către autori, ci şi unele scrieri personale publicate de
către aceştia pe tema dată. Cei interesaŃi să aprofundeze cunoaşterea unor aspecte sau
probleme semnalate în carte, pot consulta indicaŃiile bibliografice nominalizate de către
autori, pentru că au ce învăŃa de la ele.
Nu pot să închei scurta mea prezentare a lucrării „Războaiele domnitorului Radu
de la AfumaŃi”, fără să nu apreciez şi să nu salut şi faptul că acest volum apare sub egida
„SecŃiei de ŞtiinŃe Militare a Academiei Oamenilor de ŞtiinŃe din România”, el
înscriindu-se printre cele mai remarcabile apariŃii editoriale din ultimii ani din literatura cu
tematică strict militară. Atât prin noutatea tematică, prin valoarea ei ştiinŃifică, dar şi prin
utilitatea sa, lucrarea poate fi socotită „o carte de excepŃie”. În consecinŃă, salut apariŃia ei
şi îi felicit în mod sincer pe autorii acestui demers ştiinŃific.
General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
Secretarul ştiinŃific al SecŃiei de ŞtiinŃe Militare
a Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România
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