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U8: ISTORIE        Dracula sau Vlad Ţepeş? 
 

Ideea de a scrie o povestire cu vampiri îl obseda pe Bram Stoker, iar 

el căuta un „tipar” care să-i confere un aer de autenticitate. În jurul 

anului 1890, a cunoscut un savant maghiar, profesorul universitar 

Arminius Vambery, ale cărui conferinţe cu note de călătorie îi erau 

familiare. Cei doi au luat cina împreună şi, pe parcursul discuţiilor, 

Stoker a fost impresionat de istorisirile profesorului despre Dracula, 

„înfigătorul de ţepe”. După ce Vambery s-a întors la Budapesta, Bram 

Stoker i-a scris, cerându-i mai multe detalii despre faimosul prinţ din 

secolul al XV-lea şi despre locul în care acesta a trăit. Transilvania i se 

părea a fi un loc ideal pentru o poveste cu vampiri. 

Pe de altă parte, Bram Stoker a găsit în sala de lectură de la British 

Museum o serie de cărţi vechi, printre care şi legenda românească în 

care se spunea că „în Valahia, Vlad al V-lea, fiul lui Vlad Dracul, şi-a 

croit drum la tron cu sabia în mână şi şi-a menţinut domnia printr-o 

cumplită teroare şi tiranie”: „a masacrat, a tras în ţeapă, a omorât fără 

discernământ, pentru propria-i plăcere şi pentru a-şi asigura tronul”. 

British Museum achiziţionase şi una dintre tipăriturile germane publicate 

în 1491, care conţinea poveştile de groază despre Dracula. Cu siguranţă, 

Stoker trebuie să o fi descoperit. Astfel, Stoker a găsit temele şi locul 

povestirii sale: figura dominatoare a crudului conducător, cultul vampi-

rului şi Transilvania. 

Dracula sau Vlad este menţionat ca Wüterich sau „monstru însetat 

de sânge” în poveştile din secolul al XV-lea. Această denumire i-a 

sugerat lui Stoker ideea de „vampir”. Cercetătorii au descoperit însă că 

azi nu există nicio legătură între Vlad Ţepeş şi vampirul din folclor. De 

fapt, localnicii nici măcar nu au auzit de Dracula cel modern, al lui 

Stoker, dar cred cu convingere în vampiri şi strigoi.  

      Romanul Dracula începe cu datarea „3 mai, Bistriţă”. În capitolul 

introductiv, Jonathan Harker notează: „Am descoperit că Bistriţa, oraşul 

numit de contele Dracula, este un loc destul de bine cunoscut... un loc 

vechi şi foarte interesant”. 

* 

Numele lui Dracula şi al tatălui său, Vlad Dracul, necesită o 

explicaţie clară: atât tatăl cât şi fiul au avut prenumele Vlad. Numele 

„Dracul” şi „Dracula” („Dracule” în unele manuscrise) sunt în realitate 

porecle. Mai mult chiar, ambele porecle au două înţelesuri. „Dracul” 

înseamnă „diavolul” şi, în plus, însemna „dragon”. În 1431, Sfântul 

Împărat Sigismund l-a investit pe Vlad-tatăl cu Ordinul Dragonului, o 

organizaţie semi-monastică, semi-militară, închinată luptei împotriva 

turcilor păgâni. „Dracul”, în sensul de „dragon”, îşi are originea aici. 

Pare, de asemenea, probabil, că atunci când ţăranii simpli, superstiţioşi, 

l-au văzut pe Vlad-tatăl purtând stindardul cu simbolul dragonului, l-au 

interpretat ca un semn că acesta se însoţise cu diavolul. 

Cât despre fiu, ştim că a avut două porecle: i s-a spus Vlad Ţepeş, 

ceea ce înseamnă „cel care trage în ţeapă”, şi Dracula, un diminutiv 

însemând „fiul dragonului” sau „fiul dracului”. În fine, sinonimia dintre 

cuvintele „drac” şi „vampir”, existentă în multe limbi, poate fi cauza 

asocierii lui Dracula cu vampirismul. 
 

(După Radu Florescu şi Raymond T. McNally, În căutarea lui Dracula, 

Editura Fundaţiei Culturale Române, 1992: 122, 142-145) 

Lexic 
a achiziţiona (ez)  
a croi (esc) 
crud, crudă, cruzi, crude  
dragon, i (m)  
fiu, fii (m) 
împărat/ţi (m) 
închinat, ă, i, e  
a înfige  
a (se) însoţi (esc)  
a masacra (ez)  
a omorî 
păgân, ă, i, e 
poreclă/e (f)  
prinţ, i (m)  
propriu, proprie, proprii  
sabie, săbii (f)  
teroare/ori (f)  
tipăritură/i (f)  
sânge (m)  
tron, uri (n)  
ţeapă, ţepe (f)  
vampir, i (m)  
 

Sinonime 
• ambii, ambele = amândoi/două 
• cumplit = teribil = îngrozitor 
• drac = diavol 
• faimos = renumit 
• înţeles = sens 
• a-i fi familiar = a-i fi cunoscut 
• prinţ = domn = domnitor = 
voievod  
• stindard = drapel = steag 
• Valahia = Ţara Românească = 
Muntenia 
• vampir = strigoi 
 

Paronime 
• dominator/oare/ori/oare  
domnitor, i (m)  
• istorie/i (f)  
istorisire/i (f)  
• poveste, poveşti (f)  
povestire/i (f)  
 

Familii de cuvinte 
• domn, a domni, domnie 
• groază, a îngrozi, îngrozitor 
• a înfige, înfigător 
• sete, însetat 
• tiran, a tiraniza, tiranie 
• vampir, vampirism 

 

Expresii 
• cu siguranţă 
• i s-a spus  
• mai mult chiar  
• poveste de groază  
• a trage în ţeapă  
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I. Activităţi lexicale 
 

1. Caracterizaţi-l pe Vlad Ţepeş folosind cuvintele şi expresiile: 
domn(itor), crud, însetat de sânge, a trage în ţeapă, a semăna groaza, tiran, porecla de Dracula, „fiul dracului”. 
 

2. Alegeţi din seria următoare de cuvinte expresiile care se referă la domnitorul Vlad Ţepeş, 
supranumit Dracula, respectiv la contele Dracula, vampirul lui Bram Stoker: 
voievod în Ţara Românească; a suge sângele victimelor; a trage în ţeapă pe turci, mincinoşi, hoţi; conte în 
Transilvania; a condus campanii împotriva turcilor; personaj de ficţiune. 

Domnitorul Vlad Ţepeş: .......................................................................................................................... 

Dracula, vampirul lui Bram Stoker: ......................................................................................................... 
 
II. Structuri gramaticale şi textuale 
 
A. Schimbarea subiectului G 2.2. 
•Atât tatăl cât şi fiul au avut prenumele Vlad. Probabil, că atunci când ţăranii simpli, superstiţioşi, l-au 

văzut pe Vlad-tatăl purtând stindardul cu simbolul dragonului, l-au interpretat ca un semn că acesta se 

însoţise cu diavolul. Cât despre fiu, ştim că a avut două porecle: i s-a spus Vlad Ţepeş, ceea ce 

înseamnă „cel care trage în ţeapă”, şi Dracula, un diminutiv însemând „fiul dragonului” sau „fiul 

dracului”. 

•Mircea cel Bătrân a trăit până în 1418, iar Vlad Dracul, fiul său, până în 1447. 
  

3. Înlocuiţi în exemplul de mai sus cât despre... cu în ceea ce-l priveşte pe...; în schimb... 
 

4. a. Citiţi următoarea genealogie, folosind expresii precum:   G 2.15. 
a fost fiul/tatăl/fratele lui...; a trăit între anii ...; a domnit între anii ...; cât despre...; în ceea ce-l 

priveşte pe...; în schimb...; a fost domn(itor) al Ţării Româneşti/Valahiei între anii... 
 

MIRCEA CEL MARE/CEL BĂTRÂN 

(? – 1418) 

Domn al Ţării Româneşti: 1386-1418 

| 

VLAD II, DRACUL 

(? – 1447) 

Domn al Ţării Româneşti: 1436-42; 1443-47 

| 

MIRCEA 

(? – 1447) 

 

 

VLAD ŢEPEŞ, zis DRACULA 

(1431-76) 

Domn al Ţării Româneşti: 

1448; 1456-62; 1476 

RADU III CEL FRUMOS 

(1438/9-1500) 

Domn al Ţării Româneşti: 

1462-75 

VLAD (MIRCEA) CĂLUGĂRU 

(? – 1496) 

Domn al Ţării Româneşti: 

1481; 1482-95 
 

     (După Radu Florescu şi Raymond T. McNally, În căutarea lui Dracula, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1992: 13)  
 

 
b. Redactaţi istoria domniilor dintre 1386 şi 1495. Pentru 
completări, căutaţi informaţii în documente suplimentare. 
Încercaţi să aflaţi şi explicaţia poreclelor „cel Bătrân”, „cel 
Frumos”, „Călugărul”.   G 2.15. 
 

 
Mircea cel Bătrân     Ştefan cel Mare 
4 

5. a. Citiţi textul următor:   
 

Între istorie şi legendă. Vlad Ţepeş, domnitor contemporan cu Ştefan cel Mare în Moldova (1457-

1504) şi Matei Corvin în Transilvania (1458-1490), a rămas ca o figură importantă în istoria româ-

nilor, dar şi în legendele populare româneşti.  
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Vlad Ţepeş a fost de mai multe ori domnitor al Ţării Româneşti şi a 

rămas cunoscut ca un conducător de temut al luptelor împotriva nume-

roaselor invazii ale turcilor. A organizat în 1461 o campanie dunăreană 

împotriva cuceritorului Constantinopolului, sultanul Mohamed al II-lea, 

campanie salutată de bulgarii, sârbii şi grecii înrobiţi, dar şi de toată 

Europa Occidentală ca o reluare a cruciadelor creştine. Renumit prin 

cruzime, Vlad trăgea în ţeapă nu numai duşmanii turci, dar, în ţară, pe 

toţi oamenii leneşi, mincinoşi sau hoţi. 

Cana de aur. Legenda spune că, vrând să fie sigur că nu mai sunt hoţi 

în ţara lui, Vlad a pus la o fântână, pe drum, o cană de aur, să bea 

oamenii apă din ea. Dacă cineva o lua, Ţepeş îl trăgea în ţeapă. Dar cât 

timp a fost el domn, n-a luat-o nimeni. 
 

b. Notaţi cu I sau L informaţiile care ţin de istorie, respectiv de legendele despre Vlad Ţepeş:  
a. Vlad Ţepeş a condus campanii împotriva turcilor.    ... 

b. Ţepeş a domnit în acelaşi secol cu Ştefan cel Mare şi cu Matei Corvin. ... 

c. Nimeni nu a furat cana de aur pusă de Vlad Ţepeş la o fântână.   ... 
 

c. Repovestiţi textele Vlad Ţepeş şi Cana de aur de la ex. 3a, înlocuind perfectul compus al 
verbelor cu perfectul simplu. Model: a fost > fu; ... 
  

6. În afară de legendele româneşti, există relatări germane şi ruseşti 
referitoare la Vlad Ţepeş. 
a. Ascultaţi legenda următoare. Reconstituiţi cuvintele lipsă.  
 

Se spune că a fost un ... în ţara lui Dracula, iar negustorii au trebuit să-şi 
lase noaptea toate ... în dughenele lor. Dracula veni ... pe ascuns, luă bani din 
unele şi îi puse în altele, însemnându-şi cât a luat de la unii şi cât a pus altora.  

Când se făcu ziuă, Dracula merse prin dughene, îi întrebă pe negustori 
dacă au bani ... şi le-a dat banii înapoi. Cei care au avut bani mai mulţi şi nu au 
spus au fost ... Se pare că aceştia au fost două sute. 

 

(După R. Florescu, R.T. McNally, În căutarea lui Dracula, 

Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti 1992: 160)   
Gravură germană

* 

b. Reconstituiţi povestirea punând verbele de la perfectul simplu la perfectul compus.  G 2.15. 
c. Folosiţi, pentru a începe o legendă: Legenda spune că..., Poporul spune că..., Oamenii spun că..., Se 

spune că..., Se zice că..., Cică... 
 

d. Relatările ruseşti dau următoarea legendă referitoare la moartea lui Vlad Ţepeş: 
 

Sfârşitul lui a fost aşa: trăia în Ţara Muntenească şi au venit turcii asupra lui şi au început să jefuiască. 

Oastea lui Dracula a început să-i taie fără milă şi i-a gonit. De bucurie, Dracula s-a urcat pe un deal să 

vadă cum taie pe turci şi s-a depărtat de oaste. Apropiaţii lui luându-l drept turc, unul l-a lovit cu o 

suliţă. El văzând că este ucis de ai lui, îndată a ucis cu sabia lui pe cinci dintre ucigaşii lui. Pe el l-au 

străpuns cu multe suliţe şi astfel a fost omorât. 

* 

Se ştie că Dracula a fost decapitat – poate chiar în timpul bătăliei, poate de turci, când au ajuns la locul 

cu pricina. Capul lui a fost trimis la Constantinopol, unde a fost expus într-o ţeapă, în aer liber – 

dovadă sinistră şi de necontestat pentru lumea islamului că teribilul Kazîklî Bey era mort.
**

 Călugării 

de la Mănăstirea Snagov au ridicat în taină cadavrul lipsit de cap şi l-au dus la mănăstire. Temându-se 

de represaliile duşmanilor lui Dracula, l-au îngropat într-un mormânt anonim. 
 

e. Repovestiţi moartea lui Vlad Ţepeş. Folosiţi atunci, când, după ce, pentru că. 
 

 

 

                                                 
*
(După Radu Florescu, Raymond T.McNally, În căutarea lui Dracula, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1992: 85) 

**
 Că Dracula a murit în 1476 este un fapt cert, dar dacă a murit în împrejurările relatate mai sus nu se ştie. (ibid. : 110, 170) 
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B. Certitudinea şi presupunerea în relatarea istoriei G 1.9.; 2.13. 
•Pare probabil că atunci când ţăranii simpli, superstiţioşi, l-au văzut pe Vlad-tatăl purtând stindardul 

cu simbolul dragonului, l-au interpretat ca pe un semn că acesta se însoţise cu diavolul. 

•Se ştie că Dracula a fost decapitat – poate chiar în timpul bătăliei, poate de turci, când au ajuns la 

locul cu pricina.  

•Cu siguranţă, Stoker trebuie să fi descoperit tipăriturile germane publicate în 1491, care conţineau 

poveştile de groază despre Dracula. 
  

7. Transformaţi după model:  
a. Potrivit cronicilor româneşti, Dracula a purtat ultima bătălie chiar în faţa oraşului Bucureşti, poate 

în apropiere de locul unde fusese omorât tatăl său. 

> Potrivit cronicilor româneşti, se presupune că Dracula ar fi purtat ultima bătălie chiar în faţa 

oraşului Bucureşti, probabil în apropiere de locul unde fusese omorât tatăl său. 

> Potrivit cronicilor româneşti, Dracula trebuie să fi purtat ultima bătălie în faţa oraşului Bucureşti, se 

pare că în apropiere de locul unde fusese omorât tatăl său. 

b. În Europa de Est, se spune că vampirii ar avea două inimi sau două suflete: întrucât una din inimi 

sau unul din suflete nu moare niciodată, vampirul nu va muri nici el. 

c. Orice credinţă în vampiri presupune că decedatul are în viaţa de apoi un corp material. 

d. În unele cercuri se crede că povestea Contesei sângeroase Elisabeth Báthori, care se îmbăia în sânge 

de fecioară, i-ar fi fost cunoscută lui Stoker. 
  

8. Între istorie şi ficţiunea modernă. Vampirul Dracula al lui Bram Stoker este confundat cu Vlad 

Ţepeş din mai multe motive. Între domnitorul valah Vlad Ţepeş, care a existat în istoria românilor şi în 

legende, pe de o parte, şi vampirul Dracula, personaj fictiv, pe de altă parte, există, într-adevăr, unele 

asemănări – în primul rând numele –, dar şi multe deosebiri.  

a. Citiţi-le:  
 

VLAD ŢEPEŞ, zis şi DRACULA 
 

Numele şi identitatea. Domnitorul Ţării Româ-

neşti Vlad Ţepeş era fiul lui Vlad al II-lea, numit 

şi Vlad Dracul; de aceea, Vlad Ţepeş a fost numit 

şi Dracul(e)a („fiul dragonului / dracului”). 

Portretul. Cel mai cunoscut portret al domni-

torului român îl reprezintă ca pe un nobil euro-

pean din secolul al XV-lea. 

Cruzimea. Conform unor cronici germane, Vlad 

Ţepeş trăgea oamenii în ţeapă, îi tăia bucăţi, îi 

ţintuia în cuie, îi spânzura şi se delecta, în timp ce 

lua masa, cu spectacolul celor traşi în ţeapă. 

Castelul lui Vlad, în care acesta s-a retras pentru 

a-i atrage pe turci în capcană, a existat la Poienari, 

între Transilvania şi Ţara Românească. Azi se văd 

numai ruine. 

Povestiri de groază. În epoca lui Vlad, circulau 

povestiri germane, ruseşti şi româneşti, în care se 

povestesc fapte ale voievodului român.  

VAMPIRUL DRACULA 
 

Numele şi identitatea. Bram Stoker s-a inspirat 

probabil din povestirile de groază care circulau în 

secolul al XV-lea despre Vlad Ţepeş. Inspirat de 

acesta, a dat personajului său numele de Dracula. 

Portretul. Vampirul Dracula, personaj fictiv, este 

cunoscut din filme ca un conte din Transilvania. 

 

Cruzimea. Vampirul e un mort-viu, despre care 

se crede că se hrănea cu sânge de fecioară. Cine era 

muşcat de vampir devenea la rândul său vampir. 

Castelul contelui Dracula – plasat de Bram 

Stoker în Pasul Bârgăului, între Transilvania şi 

Moldova – apare doar în filme. E posibil să cores-

pundă fostei cetăţi a Bistriţei, complet distrusă. 

Povestiri de groază. În secolul al XIX-lea, 

romanul lui Bram Stoker şi, mai tâziu, mai multe 

filme cu vampirul Dracula sunt rodul imaginaţiei 

scriitorului sau a regizorilor. 

                       
             Ruinele castelului de la Poienari       Castelul Bran                     Pasul Bârgăului 

b. Redactaţi acum sinteza acestor informaţii. Comparaţi personajul istoric şi personajul fictiv, 
daţi exemple, povestiţi ce e sigur, ce se presupune, ce povesteşte poporul, ce a inventat Stoker. 


