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Rezumat: Articolul prezintă câţiva dintre cei mai străluciţi regi daci şi romani, precum şi
domnitori, cele mai lungi domnii, dar şi cele mai scurte. Totodată domnitorilor şi regilor menţionaţi
în această lucrare li se prezintă şi câte o scurtă caracterizare făcută în lucrările unor autori
enumeraţi în bibliografia selectivă, în inscripţiile de pe monumente, de pe pietrele de mormânt,
inscripţiile unor cronicari, în lucrări biografice, articole, comunicări ştiinţifice, în izvoare istorice, de
epocă sau în istoriografia românească şi alte informaţii.
Cei aproape 450 de bărbaţi de stat care au condus destinele poporului român şi ale Ţării
au fost împărţiţi în cinci categorii de domnie: foarte lungă, lungă, obişnuită, scurtă şi foarte scurtă.
Din fiecare categorie au fost selectaţi 3-7 domnitori sau regi.
Cuvinte-cheie: rege, domn, daci, români, domnie.
Abstract: The article presents some of the most outstanding Dacian and Romanian kings
and rulers, as well as the longest and the shortest reigns. Also, each of the kings and rulers mentioned
in this paper also receives a short presentation compiled from the papers of certain authors
enumerated in the selected bibliography, in the inscriptions on monuments, on tomb stones, the
papers written by certain historians and chronicle writers, in biographical works, articles, scientific
papers and articles, historic medieval springs, Romanian historiography and other information.
The almost 450 statesmen who led the destinies of the Romanian people and of the country
were divided into five types of reign: very long, long, usual, short and very short. From each category
3-7 rulers of kings were selected.
Keywords: king, ruler, Dacians, Romanian, reign.
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permanenţă conduşi sau guvernaţi de bărbaţi de stat care, cei mai mulţi dintre ei, au fost
oameni excepţionali. Relevând acest adevăr, într-una din lucrările sale în care se vorbeşte
despre statalitatea în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic, istoricul Nicolae Iorga va
consemna următoarele: „Poporul nostru a fost un popor guvernat de la început şi care, din
cauza aceasta, împotriva tuturor uneltirilor interne sau externe, acceptă guvernarea chiar
şi atunci când ea nu satisfăcea întru totul nevoile sale ... Suntem, deci, sub raportul
guvernării, mai sus decât cele mai multe ţări din Europa”. Acelaşi strălucit istoric român
va mai afirma, ca un fel de concluzie: „În spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic ..., Statul a
fost stat, Domnul a fost Domn, iar legea a fost lege”.
În decursul timpului, mulţi dintre cei care s-au aflat în fruntea statalităţii sau la
domnie, aveau să fie bărbaţi de stat exemplari, iluştri conducători ai treburilor poporului şi
ale ţării, străluciţi gospodari, bravi comandanţi de oşti etc. Avem în vedere, în principal, pe
următoarele personalităţi: regii daci Dromichete, Burebista şi Decebal; voievozii şi
domnitorii Litovoi, Seneslau, Bărbat, Gelu, Dragoş, Leonard Borşa, Bogdan I, Alexandru
cel Bun, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Ioan Vodă cel Cumplit sau cel
Viteaz, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Gheorghe Rakoczi II, Matei Basarab, Vasile
Lupu, Samuel Brukenthal, Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir, Tudor
Vladimirescu, Alexandru Ioan Cuza, regii Carol I, Ferdinand I, Mihai I şi mulţi alţii.
Contemporanii sau urmaşii acestor iluştri şi străluciţi bărbaţi de stat vor adăuga la
numele lor, pe bună dreptate, aprecieri care mai de care mai frumoase şi mai relevante
pentru ceea ce au făcut în timpul domniilor lor. Iată câteva astfel de aprecieri. Regele dac
Burebista era socotit şi denumit în izvoarele timpului de către cei din vremea sa sau de mai
târziu ca fiind „Cel dintâi şi cel mai mare dintre regii Traciei”, Decebal era apreciat că este
„foarte priceput la planuri de războaie şi iscusit la înfăptuirea lor”, Basarab I, biruitorul
de la Posada, era considerat, pe bună dreptate, „întregitor al Ţării Româneşti”, Dragos
Vodă era apreciat ca fiind „cel dintâi voievod al Moldovei”, Iancu de Hunedoara, voievod
al Transilvaniei era socotit, pe de o parte, „Lumina lumii”, iar pe de cealaltă parte, „un
bărbat viteaz şi plin de inimă” şi „marele general, strateg şi tacticianul la nivelul artei
militare europene”, Ştefan cel Mare era apreciat de către contemporani şi urmaşi că a fost
„bărbat glorios şi victorios, care a biruit pe toţi regii vecini”, el fiind socotit că a fost
„Atletul lui Hristos”; Mihai Viteazul era socotit că a fost „viteaz între viteji” şi „primul
unificator al pământurilor strămoşeşti”; Cuza Vodă a rămas în istorie ca fiind „domnitor al
Unirii Principatelor” şi „artizan al renaşterii României”; regele Carol I era socotit de către
contemporani şi urmaşi aşa cum a fost, adică „şeful de stat care a consfinţit neatârnarea
ţării pe câmpul de onoare” şi „cel dintâi rege al României”; în sfârşit, regele Ferdinand I a
rămas consemnat în istorie, în principal, ca „întregitor de Neam şi de Ţară”.
După investigaţiile şi calculele făcute de noi, în decursul timpului, în spaţiul
ancestral de vieţuire dacică şi românească, s-au aflat la conducerea treburilor şi destinelor
poporului şi ale ţării un număr de peste 450 de bărbaţi de stat, fie că aceştia au fost, în
funcţie de loc şi de epocă, cneji, duci, jupâni, voievozi, domnitori, principi, regi sau
preşedinţi de stat. Anii lor de domnie, ca să folosim, în cele ce urmează, această expresie, a
variat de la un personaj la altul în funcţie de numeroşi factori, la care nu ne vom referi. La
unii dintre ei, domniile au fost foarte lungi, dar la cei mai mulţi dintre ei acestea au fost
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scurte şi foarte scurte. În articolul de faţă noi le-am împărţit în cinci categorii de domnii şi
anume: foarte lungi, lungi, obişnuite, scurte, foarte scurte sau deosebit de scurte. În prima
categorie am inclus sau am socotit domniile care au durat peste 20 de ani; în cea de a doua,
cele cuprinse între 20 de ani şi 10 ani; în următoarea categorie, adică în cea pe care am
denumit-o a fi „obişnuită” am inclus domniile cuprinse între 10 ani şi 2 ani; în sfârşit, am
socotit a fi domnii „scurte” altele care au durat sub doi ani, iar cele „foarte scurte” acele
domnii pe care le-am mai putea denumi şi „neprevăzute”, „efemere”, „anioase” ori
„accidentale” acestea durând sub două luni de zile, câteva săptămâni sau, pur şi simplu,
doar câteva zile. Vom explica, în cele ce urmează, toate aceste categorii de domnii, cu citări
de nume.
Vom face acest lucru în scopul de a-i informa pe cititori cu acele domnii care nouă
ne-au părut a fi reprezentative pentru cele cinci categorii de domnii.
Regi, voievozi şi domnitori care au domnit peste 20 de ani:
a) Carol I, domn şi apoi rege al României (10 mai 1866 – 27 septembrie 1914).
Carol I este întemeietorul Dinastiei şi regatului României, a fost comandantul suprem în
victoriosul Război de Independenţă 1877-1878 şi a domnit 48 de ani, 4 luni şi 17 zile.
b) Ştefan cel Mare, domn în Moldova 1457-1504. „Domnit-a Ştefan Vodă 47 de
ani, 2 luni şi 3 săptămâni şi a zidit 44 de mănăstiri şi biserici şi însuşi ţiitor de Ţară ...
După multe războaie cu noroc ce a făcut, cu mare jale şi răposat, mort la 2 iulie 1504”
(inscripţie de pe monumentul ce i s-a înălţat în localitatea Bârseşti, din judeţul Neamţ).
Ştefan cel Mare a fost cel mai longeviv domnitor din spaţiul Carpato-DanubianoPontic. Referindu-se la ilustrul şi legendarul domn, istoricul Constantin C. Giurescu
apreciază faptul că: „Ştefan cel Mare şi cel Sfânt şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţa
sa pe tronul Moldovei”.
c) Burebista, rege în Dacia. 82-44 î.Hr., a domnit 38 de ani. „Întemeietorul
statului dac centralizat şi independent (anul 70 î.Hr.). Cel dintâi şi cel mai mare dintre
regii Traciei ...” (inscripţie de pe postamentul bustului care este dedicat, regelui Burebista
aflat în incinta Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”).
d) Mircea cel Bătrân, domn în Ţara Românească, 1386-1418, a domnit 32 de
ani. „Aici odihnesc rămăşiţele lui Mircea, domnitorul Ţării Româneşti, adormit în anul
1418” (inscripţie de pe piatra sa de mormânt, care se află în mănăstirea Cozia).
e) Alexandru cel Bun, domn în Moldova 1400-1432, a domnit 32 de ani.
„Alexandru cel Bun, domn al Ţării Româneşti Moldova ... Asemenea unui rege a fost numit
cel dintâi hospodar, întocmai ca un monarh slăvit, îi zice Cel Bătrân şi Bun şi până azi
locuitorii îi slăvesc amintirea ... A ridicat Ţara lui în rânduială şi cu puteri înfloritoare”
(inscripţie de pe bustul ce i s-a ridicat în curtea Muzeului Militar Naţional „Regele
Ferdinand I”).
f) Basarab I, domn în Ţara Românească, 1310-1352, a domnit 42 de ani. „Basarab
I, domn al Ţării Româneşti Muntenia. În 1330 a înfrânt, la Posada, pe regele ungur Carol
Robert d’Anjou, întărind independenţa Ţării Româneşti Muntenia. Nu e un întemeietor ci un
continuator, iar la urmă, un eliberator”. (inscripţie de pe bustul ce i s-a ridicat în curtea
Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”).
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Regi, voievozi şi domnitori care au domnit între 20 şi 10 ani
a) Decebal, rege al Daciei, 87-105, a domnit 19 ani. „Decebal. Regele erou al
geto-dacilor. Era foarte priceput la planurile de război şi iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să
aleagă prilejul pentru a ataca pe duşmani şi a se retrage la timp ... Bun luptător ... Multă
vreme a fost de temut pentru romani”. (Inscripţie de pe bustul ce i s-a ridicat în incinta
Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”).
b) Bărbat, voievod local din părţile Olteniei sau a Banatului. 1273-1290. A
domnit 17 ani.
c) Petru Rareş, domn în Moldova, 1527-1538 şi 1541-1546, a domnit 16 ani.
„Era feciorul lui Ştefan Vodă cel Bun, că întru tot simţea râvna tătâne-său, că războaie îi
mergea cu noroc, că tot izbândea, lucruri bune făcea, ţara şi moşia sa ca un păstor bun o
socotia, Judecată pre dreptate făcea. Altminteri de stat era cuvios şi la toate lucrurile
îndrăzneţ şi la cuvântul gata, de-l cunoşteau toţi că este harnic să domnească ţara”
(cuvinte spuse de cronicarul Grigore Ureche).
d) Iancu de Hunedoara, voievod în Transilvania. 1441-1456, a domnit 15 ani.
„Ion de Hunedoara, cu cincisprezece mii de viteji, în anul 1442, septembrie 6, l-a învins pe
beglerbegul Sehabeddin, care a înaintat în Transilvania cu o armată de nouăzeci de mii de
turci” (inscripţie de pe monumentul ce i s-a ridicat voievodului în localitatea Zeicani, din
comuna Sarmisegetuza, Judeţul Hunedoara).
e) Vladislav I (Vlaicu Vodă), domn în Ţara Românească, 1364-1377. „A condus
Ţara Românească 13 ani, dovedindu-se vrednic gospodar, un organizator prin excelenţă,
consolidând multiplele structuri statale feudale şi, desigur, apărându-le. A căzut, se pare,
pe câmpul de luptă” (citat dintr-o lucrare biografică dedicată domnitorului Vladislav I).
Voievozi şi domnitori româneşti care au domnit între 10 şi 2 ani:
a) Dragoş, voievod în Moldova, 1347-1354, a domnit 7 ani. „Cu Dragoş s-am
început Ţara Moldovei ... Este cel dintâi voievod al Moldovei” (citat din „Letopiseţul de la
Putna”). „Dragoş este cel care a străbătut Moldova întreagă, de la sud la nord, pe sub
munţi, ajungând la Siret şi rămânând acolo până la moarte” (citat dintr-o lucrare dedicată
lui Dragoş Vodă).
b) Ştefan cel Tânăr (Ştefăniţă), era nepotul lui Ştefan cel Mare. A fost domn al
Moldovei, 1517-1527. După unii istorici români s-a urcat pe scaunul domniei la vârsta de
numai 9 ani, iar după alţii la vârsta de 11 ani. De acolo i se va trage, de fapt, şi numele de
„Ştefan cel Tânăr” şi de „Ştefăniţă”. În cărţile noastre de istorie se apreciază că a domnit „9
ani şi 9 luni” (22 aprilie 1517 –19 ianuarie 1527), perioada în care, conform aprecierilor
istoricilor noştri, a dat dovadă de calităţi militare şi de vitejie, fiind totodată, şi un mare
diplomat, asemenea bunicului său, Ştefan cel Mare.
c) Vintilă Vodă, domn în Ţara Românească, 1532-1535. A domnit trei ani. În
epoca sa, dar şi după aceea, a fost consemnat cu trei nume diferite şi anume: „Vintilă
Vodă”, „Vlad Vintilă” şi „Vlad al VII Vintilă de la Slatina”. A fost ucis mişeleşte, în anul
1535, de adversarii săi la domnie. După exact 444 de ani de la moartea sa, într-o tabără de
sculptură de la Măgura Buzăului i s-a ridicat o statuie. Ea ni-l înfăţişează pe acesta în

141

picioare, îmbrăcat în straie domneşti, sprijinindu-se cu o mână pe garda unui paloş, simbol
al vitejiei şi al puterii statale.
d) Vlad (Înecatul), domn în Ţara Românească. 1530-1532. A domnit aproape 3
ani. Era fiul voievodului Vlad cel Tânăr (Vlăduţ), care a domnit în Ţara Românească în anii
1510-1512. În epocă, pentru că s-a aflat pe scaunul domniei în plină tinereţe a fost receptat
şi sub numele de „Vlad Voievod cel Tânăr”. Ulterior i s-a adăugat la numele său iniţial şi
pe cel de „Înecatul” deoarece în ziua de 18 septembrie 1523, pe când se ducea la plimbare
„den jos de Bucureşti”, fiind se pare beat, s-a înecat „şi el şi calul său în râul Dâmboviţa”.
Domnitori care au domnit mai puţin de 2 ani:
a) Theodosie, domn al Ţării Româneşti, 1521-1522. A fost fiul domnitorului
„învăţat, blând şi bun” Neagoe Basarab (1512-1521). A domnit mai puţin de doi ani de zile
(septembrie 1521 – ianuarie 1522). În această privinţă, într-un document istoric din epocă
se menţionează: „În ziua de 15 septembrie 1521 ... românii au ales pe Theodosie, de 16
ani, la tronul domniei în Ţara Românească”. Referindu-se la acelaşi fapt, într-un alt izvor
din epocă se consemnează următoarele: „După moartea lui Basarab Vodă ... s-a înălţat
domn ca să ţină domnia, Theodosie ... va ţine”. Având o domnie aşa de scurtă, fiul de
domn n-a apucat să întreprindă acţiuni majore în slujba ţării sale.
b) Mihnea cel Rău, domn în Ţara Românească (1508-1509). Era fiu nelegitim al
domnitorului Vlad Ţepeş (1448, 1456-1462 şi 1476-1477). În epocă i s-a zis „cel Rău”, în
principal, datorită comportării sale crude faţă de popor şi de reprezentanţii clerului ortodox.
A domnit mai puţin de doi ani de zile.
N-a reuşit să se afirme prin fapte exemplare în slujba ţării sale, aşa cum făcuse, la
vremea sa, tatăl lui. Datorită comportării sale rele, Mihnea cel Rău va avea un sfârşit tragic.
În timpul în care se afla la o slujbă într-o biserică de rit catolic din Sibiu, a fost atacat şi
lovit mortal de „către un grup de pedestraşi. El avea să fie îngropat în lăcaşul de cult în
care îşi pierduse viaţa”.
c) Ioan Vodă, domn în Moldova. 1572-1574. A domnit un an şi câteva luni.
Potrivit aprecierilor cronicarului Grigore Ureche, Ioan Vodă „era de minte ascuţit ...
vrednic şi harnic nu numai la domnie”, ci şi în alte privinţe dorea să fie cu un cap mai
mare. I s-a zis chiar în timpul domniei, dar şi după aceea, „Ioan Vodă cel Viteaz”, cât şi
„Ioan Vodă cel Cumplit”. Prima denumire îşi avea izvorul în aceea că domnitorul Moldovei
s-a dovedit a fi viteaz în luptele pe care a fost nevoit să le poarte împotriva otomanilor. Este
vorba de bătălia de la Jilişte, când a reuşit să înfrângă o puternică armată otomană.
Domnitorul va avea un sfârşit tragic. Pe timpul desfăşurării bătăliei din anul 1574, din zona
lacului Cahul şi a localităţii Roşcani, va fi prins de către turci şi ucis în chip groaznic.
Referindu-se la dispariţia sa tragică, cronicarul Grigore Ureche va scrie următoarele:
„Iar dacă au pierit Ion Vodă, tătarii s-au lăsat pradă peste ţară, de au robit, de n-a fost
niciodată mai mare pustietate în ţară decât atuncea”.
Domnitori care au domnit între câteva luni şi câteva zile:
a) Ştefan Tomşa. Domnia Moldovei, 1563-1564. După unii istorici a avut o
domnie cu puţin mai mult de cinci luni de zile şi anume între 9 august 1563 şi 20 februarie
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1564. Pe timpul acestei domnii scurte, n-a avut o domnie liniştită, ci agitată şi va sfârşi în
mod tragic.
Atât el, cât şi doi apropiaţi moldoveni de-ai lui (Moţoc şi Spancioc), au fost
decapitaţi. Crima s-a executat în ziua de 5 mai 1564, în piaţa centrală din oraşul polonez
Liov.
b) Radu Ilieş, domn în Ţara Românească, 1632. A domnit doar trei luni de zile
(iunie-septembrie 1632). Aşa cum se consemnează într-o lucrare de istorie publicată în
România în prima parte a secolului trecut, domnitorul „n-a apucat să guste din cupa de aur a
înaltei demnităţi în care fusese numit”.
c) Petru Cazacu, domn al Moldovei, 1592. În istoriografia românească el mai este
consemnat şi cu numele de „Petru Vodă” şi de „Petru Polonul”.
Într-un izvor istoric din epoca sa, rezultă că Petru Cazacu „a domnit două luni”. A
fost ucis la începutul lunii noiembrie 1592 din dispoziţiile Porţii otomane.
d) Tudor Vladimirescu, domn în Ţara Românească, în perioada aprilie-mai
1821. Până cu câţiva ani în urmă, din consideraţii multiple, dar şi din neştiinţă, nici nu era
trecut în „catalogul” domnitorilor români, ca să folosim aici o figură de stil. În nobila sa
calitate de conducător al revoluţiei din 1821, în luna aprilie, „Domnul Tudor” a intrat în
Bucureşti, în fruntea „Adunării norodului”.
Dintre câteva informaţii certe furnizate istoricilor români în veacul trecut, rezultă că
după ce a intrat victorios în Capitala Ţării Româneşti, Bucureşti, Domnul Tudor va
conduce, timp de mai puţin de două luni de zile (2 aprilie – 27 mai 1821) treburile statului,
el fiind recunoscut de către „norod” ca un autentic domn, emiţând în această înaltă calitate,
decizii şi proclamaţii. Pe această linie, de la un preot român aveam să aflăm că pe timpul în
care s-a aflat în tabăra de la Cotroceni, Domnul Tudor ar fi fost uns, ca domn întro biserică
aflată în zona Cotroceni, de către mitropolitul Ilarion al Argeşului.
e) Laiotă Basarab, domn în Ţara Românească, 1544. A domnit o lună şi câteva
zile (de la 23 aprilie până la 2 iunie 1544). Şi-a pierdut viaţa într-o aprigă încleştare cu
pretendentul său la tron, Radu Paisie (1535-1545, cu intermitenţe).
f) Vintilă Vodă, domn în ţara Românească, 1574. A ocupat tronul cu ajutor
militar al domnului Moldovei Ioan Vodă cel Viteaz. A domnit mai puţin de două săptămni
de zile (21 aprilie – 3 mai 1574). Într-un izvor istoric din epocă el este socotit că „a fost
domn de-o clipă al Ţării Româneşti”. A avut o moarte dramatică. Va fi atacat „făr de veste”
şi ucis de către luptătorii devotaţi pretendentului la tron, Alexandru II Mircea, 1568-1574,
cu intermitenţe.
g) Ivan Joldea, domn al Moldovei (septembrie 1552). În ceea ce priveşte data
înscăunării, cât şi durata domniei sale, datele sunt contradictorii. Potrivit unui izvor din
epocă, durata probabilă a ocupării scaunului domnesc „a fost pe 4 septembrie 1552”.
Referitor la durata domniei, ea a fost poate cea mai scurtă din întreaga istorie a domniilor la
români. În unele izvoare, izvoare ale vremii se apreciază că ea ar fi fost de nouă zile (4 la
12 septembrie 1552), iar în alte izvoare, de numai „trei zile”. Această ultimă apreciere
aparţine cronicarului Grigore Ureche. După cum se spune într-un clasic proverb ce circulă
în spaţiul românesc şi în zilele noastre, „să-i dăm cezarului ce este al cezarului”.
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