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Încă ceva despre Mircea cel Bătrân, înrudirile și rubedeniile sale. 
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Acest studiu vine ca o completare și o clarificare la un studiu anterior al nostru1, ce cuprindea trimiteri și 
la familia domnitorului muntean amintit în acest titlu. În urmă cu șapte ani nu realizasem încă toate cone-
xiunile, care să ne conducă spre soluțiile genealogice pe care le propunem în aceste rânduri. De ce soluții? 
Deoarece acestea nu privesc doar persoana mamei domnitorului, ci și pe acela al soțiilor sale, care părea pe 
atunci rezolvată: Mircea avusese o singură soție, o aristocrată maghiară și un singur fiu legitim ce i-a urmat 
la tron, Mihail. Propunem acum o nouă soluție: cel puțin două soții și mai mulți fii legitimi. Andrei Pippidi a 
adus, extrem de recent, noi clarificări acestei probleme2, dar credem că mai putem adăuga o serie de astfel de 
clarificări. Rămân încă de integrat în această schemă genealogică Aldea, boierul donator la Kutlumus, „mă-
năstirea noastră”3, după expresia acelui jupan, apoi Layk acel fiu amintit al lui Mircea ca fugit de la curtea 
lui Sigismund de Luxemburg4, dar și alte aspecte.

Demarăm acest studiu printr-o coborâre explicativă asupra unui termen latin extrem de important în 
ecuația acestei demonstrații: consanguineus. L-am mai amintit și în studiul din 2012, dar atunci nu i-am 
perceput adevărata importanță și acest fapt ne-a dus pe o pistă greșită, pe care cu această ocazie dorim să o 
amendăm și să o corectăm. Adevărata valoare a termenului și înțelegerea sa profundă pentru familiile me-
dievale ni s-a reliefat în studiul dedicat familiei nobiliare de Șintereag5. Atunci am realizat că acest termen 
nu este unul simplu, utilizat pentru a reliefa relații de familie vagi sau termeni de curtoazie. Este un termen 
extrem de precis conectat real cu relațiile de sânge pe linie masculină în special, dar nu exclusiv, dintr-un 
strămoș comun6. De data aceasta le vom puncta genealogic pentru a indica realitatea concretă a legăturii de 
sânge. Astfel vom explica, fără urmă de dubiu, ceea ce ne-am propus în acest studiu dedicat rubedeniilor lui 
Ioan Mircea, de la a cărui moarte au trecut deja 601 ani.
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