
ARHIVELE OLTENIEI, serie nouă, nr. 35, 2021, p. 55–64 
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Abstract: Our article focuses on the image of the widow queen, taking into 
account the main classifications of the most recent historiography. As a case 
study, we have chosen the Hungarian queen, Elizabeth of Luxembourg, who 
became a widow in 1439 following the death of king Albert of Austria in 
battle. Caught in the middle of the fierce battles for the thrones of Hungary 
and Bohemia, Elizabeth took the bold decision of stealing the Hungarian 
crown and flee the country alongside her new born son, Ladislaus the 
Posthumous, which determined a series of interesting historical events we are 
hereby going to analyse. The adaptation of these events to the dramatic text 
of Lope de Vega, El rey sin reino, completes the panorama of the circulation 
of information in the early 17th century. 
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Figura femeii puternice în secolele XVI-XVII reprezintă o temă despre care, 

în ultima perioadă, se publică din ce în ce mai mult, iar materialele ce văd lumina 
tiparului ne ajută să ne formăm o opinie realista, bazată pe documentele istorice, 
despre felul în care societățile renascentistă și barocă le percepeau pe aceste femei. 
Cercetarea desfășurată în cadrul grantului internațional Femeile Casei de Habsburg 
(1566–1600). Corpus documentar, materializată, printre altele, prin apariția 
volumului colectiv Las mujeres escriben al emperador1, (trad. Femeile îi scriu 
împăratului), lucrările publicate de Ana Zúñiga2, proiectele, conferințele și 

 
 Această lucrare face parte din grantul de cercetare „Femeile Casei de Habsburg (1566–1600). 

Corpus documentar” (FFI2017-83252-P), finanțat de Ministerul Științei, Inovării și Universităților 
Guvernului spaniol, coordonat de prof. univ . dr. Júlia Benavent (Universitatea din Valencia). 

 Cercetător științific III dr. Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” 
al Academiei Române; e-mail: oana.sambrian@gmail.com 

1 A se vedea Júlia Benavent et al., Las mujeres escriben al emperador, Valencia, Editura 
Tirant, 2020. 

2 A se vedea Ana Zúñiga Lacruz, Mujer y poder en el teatro español del Siglo de Oro: la 
figura de la reina, vol. 1 y 2, Kassel, Edition Reichenberger, 2015; Ana Zúñiga Lacruz, Reinas 
áureas. De la A a la Z, Kassel, Edition Reichenberger, 2016. 
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publicațiile referitoare la graviditate și naștere, coordonate de Jesús María Usunáriz 
și Wolfram Aichinger3, sau, pentru spațiul românesc, Dan Horia Mazilu, Văduvele 
sau despre istorie la feminin, ne descoperă diferite ipostaze ale femeilor. Pentru 
lumea iberică, modelul tipic de femeie puternică este, fără îndoială, regina Izabela 
de Castilia, posesoare a unei bibliografii extinse4. 

Atunci când a portretizat femeia, istoriografia occidentală a secolelor  
XVI–XVII a urmat o linie extrem de clară: or sunt virtuoase (sfinte, călugărițe), or 
împrumută trăsături bărbătești (femeia cu funcții politice), or sunt păcătoase. Dintre 
aceste trei categorii, de această dată ne vom axa asupra femeilor puternice, ale 
căror nume apar în monumenta enciclopedice ale biografiilor femeilor celebre. Ana 
Zúñiga este de părere că acest tip de text introduce reflecții despre prezența 
femeilor cu funcții politice, asupra capacității și legitimității acestora de a exercita 
puterea la nivel guvernamental și a trăsăturilor pe care ar fi trebuit să le posede: 
reginele, asemenea regilor, trebuiau să dezvolte virtuți teologale (credință, 
speranță, milă) și cardinale (prudență, dreptate, vitejie și cumpătare), caracteristici 
asociate unui bun conducător și bun creștin; regina trebuia să practice pioșenia, 
bunătatea, clemența, ceea ce îi dădea o aură de sfințenie5. Totodată, regele este cel 
care își asumă exercitarea efectivă a puterii (este puterea), pe când regina își asumă 
prezența puterii (este la putere)6. 

Pentru ca regina să poată exercita puterea, societățile ierarhizate din Evul 
mediu, Renaștere și Baroc, extrem de înrădăcinate în tradiția patriarhală, ar fi 
trebuit să accepte egalitatea dintre femeie și bărbat, fapt imposibil de realizat de o 
mentalitate în care femeia trebuia să îi fie sprijin bărbatului. Imaginea femeii în 
perioada la care facem referire se ramifică pe două direcții. Pe de o parte, femeia 
reprezenta Eva păcatului originar, cea care a dus la alungarea omului din Rai, 

 
3 Între lucrările cele mai recente, figurează dosarul monografic Nacer en tiempos de Calderón: 

universos femeninos y culturas del parto en el Siglo de Oro, publicat în numărul 16/2020 al Revista 
Historia Autónoma, coordonat de Jesús María Usunáriz. 

4 Pentru a da câteva exemple, vom cita pe María Caba, Isabel la Católica en la producción teatral 
española del siglo XVII, Londres, Tamesis, 2008; Miguel-Ángel Ladero Quesada, Sociedady poder real en 
tiempos de Isabel la Católica, în „Medievalismo”, 13–14/2004, pp. 11–28; Miguel Ángel Ladero Quesada, 
Los reyes católicos y su tiempo, vol. I, în „Bibliografías de Historia de España”, nr. 12, Madrid, CSIC, 
2004; Miguel-Ángel Ladero Quesada, Isabel la Católica vista por sus contemporáneos, iulie  
2020, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/isabel-la-catlica-vista-por-sus-contemporneos-0/html/; 
Juan Matas Caballero, «La fuerza de las historias representada». Reflexiones sobre el drama histórico: los 
reyes de la historia de España en los teatros del Siglo de Oro, în Isabelle Rouane Soupault, Philippe 
Meunier (coord.), Tiempo e historia en el teatro del Siglo de Oro, Aix-en-Provence, Presses universitaires 
de Provence, 2015, pp. 58–101; Nicasio Salvador Miguel, Isabel la Católica y el patrocinio de la actividad 
literaria, iulie 2020, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/isabel-la-catlica-y-el-patrocinio-de-la-
actividad-literaria-0/html/008fca94-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html; Damian Yañez Neira, La 
sierva de Dios, Isabel de España, preparando un centenario, în „Hidalguía. La revista de genealogía, 
nobleza y armas”, 307/2004. 

5 Ana Zúñiga, Mujer y poder en el teatro español del Siglo de Oro: la figura de la reina, vol. 
1, Kassel, Edition Reichenberger, 2015, p. 3. 

6 Ibidem, p. 4. 
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obiect al dorinței lascive și posesoarea unei frumuseți ce, în viziunea literaturii 
teologice și etico-moralizatoare, trebuia să se lipsească de trucuri și machiaj în 
încercarea de a îmbunătăți creația divină7; pe de altă parte, femeia întruchipa 
imaginea Fecioarei Maria, a sfintei și a martirei pentru credință, a celei ce se 
folosește de cuvinte pentru a predica credința, așa cum a făcut Tereza din Avila 
(1515–1582). 

De-a lungul secolelor, reginele și-au asigurat locul în istoriografie datorită 
acțiunilor lor extrem de variate, de la cele de mecenat artistic, până la luarea de 
decizii politice sau participarea la bătălii. Dacă o luăm drept model pe Izabela de 
Castilia, regina care a decis finanțarea expediției maritime a lui Cristofor Columb 
către Lumea Nouă, vom constata existența unui corpus extins, ce include cronicile 
lui Hernando del Pulgar, Diego Enríquez del Castillo, Alonso Flores, Alfonso de 
Palencia, Diego de Valera, precum și 24 de piese de teatru care în secolele XVI–
XVII au inclus-o ca personaj (15 îi aparțin lui Lope de Vega, 4 lui Vélez de 
Guevara și câte una lui Claramonte, Tirso de Molina, Monroy y Silva, Matos 
Fragoso și Calderón).   

Reginele sunt prezentate, asemenea regilor, într-o dublă dimensiune: publică 
(regină, consoartă sau regentă) și privată (mamă a viitorilor moștenitori ai coroanei, 
văduvă). Este interesant de subliniat faptul că delimitarea între aceste două 
dimensiuni nu este clar definită, ci prezintă, conform opiniei Theresei Earenfight o 
axă de continuitate. Această continuitate este evidentă mai ales în cazul 
maternității, întrucât reginei-mamă îi revine responsabilitatea de a-l educa pe 
moștenitorul tronului: „That motherhood combined a queen’s practical role and 
political importance, has prompted scholars to think more deeply and carefully 
about modern constructs, such as public and private, not as discrete or delineated 
states or places, but as a continuum”8. În ciuda faptului că educația este un proces 
care se desfășoară departe de ochii celorlalți, în spațiul privat, efectele acesteia 
generează un impact asupra receptării imaginii lor publice. 

Dintre diversele aspecte ale vieții reginei, cel care ne atrage în mod deosebit 
atenția este cel al văduviei, întrucât ilustrează foarte bine continnum-ul dintre 
public și privat. Legislația statelor europene la momentul respectiv îi permitea 
văduvei un anumit grad de independență și libertate, întrucât își putea administra 
propria dotă, precum și jumătate din averea lăsată de soțul său și bunurile copiilor9. 
Datorită acestei din urmă responsabilități (tutela și administrarea bunurilor 
moștenitorului minor) rolul reginei văduve capătă un rol istoric important.  

 
7 Oana Sâmbrian, La curiosidad en el teatro del Siglo de Oro, în Silvia Ștefan (coord.), Aurea 

curiositas. Curiosidad y censura en la Edad moderna, București, Editura Universității din București, 
2020, p. 129. 

8 Theresa Earenfight, Queenship in Medieval Europe, New York, Palgrave Macmillan, 2013, p. 7. 
9 María del Carmen Pareja Ortiz, Un aspecto de la vida cotidiana: la mujer ante el matrimonio 

en la legislación de Indias, Huelva, Patronato Provincial de Huelva del Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América, 1991. 
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Regina de care ne vom ocupa în paginile următoare nu face excepție de la 
ideea enunțată. Este vorba despre Elisabeta de Luxembourg10, prezentă atât în 
cronicile, cât și în piesele de teatru ale Secolului de aur spaniol, precum Regele 
fără regat a lui Lope de Vega, unde ocupă un loc primordial. Obiectivul nostru este 
de a compara informația din cronicile istorice cu cea din piesele lui Lope, pentru a 
reface drumul parcurs de informație de la eveniment istoric la model cultural prin 
intermediul proiecției literare.  

Acțiunea din Regele fără regat se desfășoară în perioada 1439 (an în care 
moare Albert de Habsburg, regele Ungariei și Transilvaniei) până în 1458, când 
Matei Corvin este ales rege al Ungariei. Este vorba despre o piesă redactată la 
sfârșitul secolului al XVI-lea, începutul celui de-al XVII-lea11 și publicată în partea 
XX a operei complete a lui Lope12. 

Primul act al piesei prezintă situația generală din Ungaria după moartea 
regelui Albert. Văduva sa, Elisabeta (în piesă primește numele de Eliza), care la 
acel moment era gravidă, s-a văzut obligată de vasalii săi să semneze un contract 
prin intermediul căruia regina accepta să se căsătorească cu Vladislav al III-lea, 
fratele regelui Poloniei. După ce a născut un băiat, regina a fugit cu fiul său nou 
născut în Austria, pentru a-l încredința cumnatului său, Frederic III de Habsburg, 
nu fără ca mai înainte să îl încoroneze pe copil cu ajutorul contelui Ulrich de Cillei. 
Căpitanul Iancu de Hunedoara joacă un rol cheie, ajutând la încoronarea fratelui lui 
Cazimir al Poloniei ca rege al Ungariei. Pentru meritele sale militare, acesta este 
numit guvernator al Transilvaniei.  

Cel de-al doilea act ilustrează victoria lui Iancu de Hunedoara contra trupelor 
otomane ale lui Murad al II-lea, parte a „campaniei celei lungi” (1443–1444). 
Următorul eveniment istoric din piesă este proiectul de cruciadă al papei Eugen  
al IV-lea, care îi cerea lui Vladislav să nu permită ca turcii să distrugă Italia. Actul se 
încheie cu moartea lui Vladislav în bătălia de la Varna (10 noiembrie 1444).  

Actul final al piesei relevă moartea contelui de Cillei, dușman al familiei 
Huniadi, în mâinile oamenilor lui Ladislau, fiul cel mare al lui Iancu. Ultima parte 
a dramei se axează pe moartea lui Iancu de Hunedoara în urma bătăliei pentru 
apărarea Belgradului (1456). Cei doi fii ai lui Iancu sunt arestați pentru moartea lui 
Ulrich, iar Ladislau este decapitat. Piesa se încheie cu alegerea lui Matia ca rege al 
Ungariei. 

 
10 Pentru mai multe informații, a se vedea, Pál Engel, Realm of St. Stephen: A History of 

Medieval Hungary, 895–1526, Londra, Tauris, 2001, pp. 280–283. 
11 Marcelino Menéndez Pelayo, Estudios sobre el teatro de Lope de Vega, vol. 2, Madrid, 

1949, pp. 332–333; Albert Mas, Les turcs dans la littérature espagnole du Siècle d’Or, Paris, Centre 
de recherches hispaniques, 1967, pp. 386–388; S.G. Morley y C. Bruerton, Cronología de las 
comedias de Lope de Vega, Madrid, Gredos, 1968, p. 389; Mehmet Sait Șener, El tema turco en el 
teatro español de los siglos XVI–XVII, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2017, p. 183. 

12 Actualmente, piesa El rey sin reino este editată pentru grupul de cercetare PROLOPE 
(Universitatea Autonomă din Barcelona) de Francesca Leonetti și Oana Sambrian. 
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Evenimentele prezentate în Regele fără regat corespund în mare măsură 
realității istorice, ceea ce demonstrează enorma capacitatea de documentare a lui 
Lope de Vega13.  

În opinia lui Menéndez y Pelayo, sursa de inspirație pentru Regele fără regat 
o reprezintă cronica lui Pedro de Mexía, Historia imperial y cesárea, pe care Lope 
ar fi putut să o cunoască în oricare dintre edițiile sale, publicate între 1545 și 1579. 
Cu toate acestea, pentru istoricul Zoltán Korpás este imposibil ca Lope de Vega să 
se fi folosit pentru o piesă despre istoria Ungariei de o cronică dedicată istoriei 
Sfântului Imperiu Romano-German, care făcea referiri sporadice la istoria 
Ungariei14. 

Din punctul de vedere al lui Korpás, Lope de Vega demonstrează nu numai o 
foarte bună cunoaștere a istoriei Ungariei între 1439 și 1458, ci interpretează în 
mod exact tradițiile juridice, mentalitatea politică și obiceiurile, sporind astfel 
gradul de autenticitate al faptelor istorice. Astfel, Korpás presupune că Lope ar fi 
putut să utilizeze opera lui Antonio Bonfini, Rerum hungaricarum decades IV et 
dimidia (1483–1496), sau Chronica Hungarorum a lui Johannes Thuróczy, pe care 
însuși Bonfini o incorporase în textul său. Sau un izvor necunoscut care conținea 
părți din cele două cronici15. În demonstrația sa, Korpás face referire la 
posibilitatea ca Lope să fi folosit cronica lui Bonfini ca izvor principal, având în 
vedere că acesta ajunsese la curtea lui Matei Corvin însoțind-o pe soția sa, Beatriz 
de Aragón, obținând funcția de cronicar oficial. Opera sa este finalizată după 
moartea lui Corvin, sub mecenatul principilor de Napoli. Acest fapt ar fi putut înlesni 
accesul lui Lope a cronică, date fiind strânsele legături între Aragón și Napoli16. 

Interesul față de tematica turcă reprezintă o practică foarte răspândită în 
secolele XVI–XVII, istoricul Ricardo García Cárcel subliniind că perioada cea mai 
prolifică de manifestare a ceea ce denumește „psihoza turcului” are loc între 1568 
și 160917, timp în care toate cronicile menționează victoriile creștinilor în fața turcilor. 

În acest context, axat pe imaginea preganantă a turcilor, precum și pe 
interesul papalității față de evenimentele din Ungaria (a se vedea conflictele de 
putere între Vladislav al Poloniei, sprijinit la tron de Iancu de Hunedoara și 
moștenitorul defunctului rege Albert, Ladislao) apare în istoriografie figura 

 
13 Oana Sâmbrian, Un producto del Arte nuevo: El rey sin reino de Lope de Vega y la imagen 

de Juan de Huniades, în Felipe B. Pedraza Jiménez, Rafael González Cañal, Elena E. Marcello 
(coord.), El Arte nuevo de hacer comedias en su contexto europeo: congreso internacional, Almagro, 
29, 29 y 30 de enero de 2009, 2010, p. 192. 

14 Zoltán Korpás, Húngaros en las obras de Lope de Vega: las fuentes históricas del drama El 
rey sin reino, în „Anuario Lope de Vega”, V/1999, p. 126. 

15 Ibidem, p. 126. 
16 Ibidem. 
17 Ricardo García Cárcel, La psicosis del turco en la España del Siglo de Oro, în Felipe 

Pedraza y Rafael González Cañal (coord.), Los imperios orientales en el teatro del Siglo de Oro. 
Actas de las XVII Jornadas de Teatro Clásico, Almagro, Universidad de Castilla-La Mancha 1993,  
p. 19. 
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Elisabetei de Luxembourg, ce aparține acelei categorii de regine identificate de 
Ana Zúñiga drept cele care se preocupă de bunăstarea descendenților lor, 
apărându-le drepturile dinastice18. 

Dintre cronicile spaniole care menționează cel mai pe larg figura Elisabetei se 
numără Historia imperial y cesárea a lui Pedro de Mexía, care, din punctul nostru 
de vedere, nu ar trebui dată la o parte atunci când luăm în calcul cronicile la care 
Lope ar fi putut recurge ca punct de plecare pentru piesa sa. Fiind redactată în 
limba spaniolă, este posibil ca această cronică să îl fi ajutat pe Lope să se 
familiarizeze cu istoria Ungariei.  

Elementele cele mai interesante care au de-a face cu Elisabeta sunt două: 
furtul coroanei Ungariei pentru a apăra drepturile dinastice ale fiului său și condiția 
de regină văduvă. Regina este prezentată, așadar, atât ca femeie puternică, cât și ca 
mamă: „lăsând-o pe Eliza, soția sa, gravidă” (v. 5)19, „și, cum vă spun, Eliza a dat 
naștere / unui băiat” (vv. 196-197).  

Historia imperial y cesárea subliniază de asemenea imaginea reginei-mamă: 
„împărăteasa și regina văduvă a rămas gravidă, iar după moartea împăratului 
Albert, mai marii Ungariei s-au întâlnit și s-au sfătuit să aleagă crai pentru că nu 
dădeau crezare ca împărătească să mai nască moștenitor, căci înainte născuse 
numai fete și după multă sfadă l-au ales pe Vladislav, care era regele Poloniei, cu 
toate că unii sunt de părere că era fratele regelui (…) și în timp ce solii erau plecați, 
a născut crăiasa un fecior, pe care l-a numit Ladislau și când au văzut că s-a născut 
un fecior, mult au regretat mai marii că trimiseseră solii, însă era pera târziu să își 
mai ia înapoi cuvântul”20. 

Cronica lui Bonfini face câteva referiri la condiția de mamă a reginei, dar 
într-o manieră mult mai telegrafică: „Elisabetha, secundum Regis interitum gravida 
fortuna sua metuens. Optimatibus eligendi gubernatoris dat potestate”21. Dacă 
Mexía are dubii în ceea ce privește gradul de rudenie dintre Vladislav și Cazimir al 
Poloniei, „chiar dacă unii zic că este fratele regelui”, Bonfini îl prezintă de la 
începutem în mod corect: „Hungari Vladislaum regem nominant… Vladislaum, 
Casimiri fratrem et Poloniae regem adhuc juvenem, suum principem extemplo 
nominant”22. Cât despre Lope, acesta îl prezintă în dramatis personae-ul operei 
drept „Prințul, fratele regelui”. 

În ceea ce o privește pe regina văduvă, aceasta avea două opțiuni: mersul la 
mănăstire sau să se recăsătorească. Regele fără regat menționează încă din debutul 

 
18 Ana Zúñiga, op.cit., vol. II, pp. 604, 610. 
19 Ediția folosită pentru citări este textul bază stabilit de Francesca Leonetti, pentru ediția 

critică în curs de apariție la Barcelona. 
20 Pedro de Mexía, Historia imperial y cesárea: en la qual en summa se contienen las vidas y 

hechos de todos los Césares Emperadores de Roma, Basilea, en casa de Ioan Oporino 1547, p. 683. 
21 Antonio Bonfini, Historia pannonica: Hungaricum rerum decades IV et dimidia, Coloniae 

Agrippinae, Joannis Widenfeldt et Godefridi de Berges, 1690, p. 298. 
22 Ibidem, p. 299. 
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primului act îngrijorarea supușilor față de regină: „Murind domnitorul, Albert de 
Habsburg / rege al Ungariei, Boemiei și Transilvaniei, / lăsând-o pe soția lui, Eliza, 
gravidă / după patru luni, toți supușii lui / m-au ales ca soț”23. 

Atitudinea de respingere manifestată de regină față de posibilul candidat 
matrimonial este evidentă. Cu toate acestea, văzându-se pusă în fața faptului că 
nobilii din Dietă aleseseră un alt rege decât pe fiul său nou-născut, „Enixo ab 
Elisabeth filio legati Vladislau postulaturi revocantur”24, Elisabeta alege să fugă cu 
fiul său și cu coroana Ungariei în Austria: „Rex cum his conditionibus electus est, 
Reginam uxorem ducat,et quum ex Alberto gravida foret, posthumo Austria 
Boemiaque cedat, futuris Vladilai e Regina liberis”25. 

Încoronarea lui Ladislao înainte de fuga în Austria este descrisă atât de Pedro 
de Mexía, cât și de Bonfini. Textul lui Mexía afirma că „regina văduvă împreună 
cu fiul său nou născut și cu contele de Cillei și cu mulți dintre nobilii regatului au 
plecat la Alba Regală și în ziua de Paști a fost încoronat copilul drept rege, când 
încă nu avea patru luni, de către arhiepiscopul de Strigonia”26. Cronicarul italian dă 
câteva detalii suplimentare despre încoronare, menționând locul în care s-a produs 
evenimentul, „in Stephani basilica”, precum și lista persoanelor care au participat 
la ceremonie27. 

Informația ilustrată de Lope de Vega prin intermediul versurilor pronunțate 
de Eliza în fața împăratului Frederic includ numele orașului și al bisericii unde s-a 
dus la bun sfârșit încoronarea, precum și numele arhiepiscopului care a oficiat 
slujba: „l-au dus cu bucurie la Alba Regală / și în biserica Sfântului rege Ștefan / a 
bunicului său, regele Ștefan, / arhiepiscopul Dionisie / a făcut slujba și după / am 
scos sfânta coroană / plină de aur și pietre prețioase / pe care am furat-o din 
Ungaria”28. 

Câteva versuri mai târziu, Lope menționează jurământul nobililor către 
Ladislao, eveniment prezent atât la Mexía29, cât și la Bonfini30: „l-au recunoscut ca 
rege / dar nu i-au putut săruta mîna / pentru că o avea bandajată. / Fața de copil a 
depus jurământ / și contele de Cillei / și astfel, în aplauze și veselie / am purces 

 
23 În original: „Como murió, señor, Alberto de Austria, / rey de Hungría, Bohemia y 

Transilvania, /dejando a Elisa su mujer preñada, / en cuatro meses sus vasallos todos / para su esposo 
me eligieron luego” (vv. 3–7). 

24 Ibidem, p. 299. 
25 Ibidem, p. 299. 
26 Pedro de Mexía, op.cit., pp. 683–684. 
27 Antonio Bonfini, op.cit., p. 300. 
28 În original: „Lleváronle a Alba Real / con gran placer y en la iglesia / del rey  

San Esteban santo, / de su abuelo el rey Esteban, / el arzobispo Dionisio / dijo misa y después de 
ella / saqué la corona sacra, / que de todo el oro y piedras / de Hungría hurté solamente.”  
(vv. 335–343) 

29 Pedro de Mexía, op.cit., p. 684. 
30 Antonio Bonfini, op.cit., p. 300. 
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către Belgrad / căci acea fortăreață / păstrează coroana sacră / iar eu m-am prefăcut 
că o pun înapoi / în cufărul său de aur”31. 

Lope comite însă o greșeală atunci când plasează scena furtului coroanei la 
Belgrad în loc de Vissegrad, informație prezentată corect la Bonfini: „Elisabetha 
Vissegradi coronam reconditura, eam clam subtrahit”32. Dacă Lope l-ar fi folosit pe 
Bonfini ca sursă, fapt ce ar putea fi coroborat de mai multe dintre episoadele 
ilustrate, ne atrage însă atenția ca dramaturgul să fi confundat orașul Belgrad atâta 
timp cât ar fi folosit o sursă istorică corectă.  

Pedro de Mexía justifică fuga reginei menționând că aceasta, „împreună cu 
fiul său, temându-se de caracterul schimbător al nobililor unguri și sfătuită de cei 
care o apreciau, a plecat spre Viena spre a-l încredința pe copilul-rege noului 
împărat, Frederic, unchiul său, dimpreună cu coroana regatului pe care o avea cu 
ea, și odată făcute toate acestea, ea s-a întors în Ungaria (…)”33  

Episodul revenirii reginei în Ungaria unde Vladislav era deja rege 
(„Vladislaus rex elegitur”34) este prezentat de cronicarul italian care atrage atenția 
asupra faptului că, întorcându-se, aceasta încălcase recomandările celor ce îi voiau 
binele: „Postquam Elisabetha in Austriam protecta est, et filiique tutelam satis 
Frederico commendarat, ipsa non sine magna fautorum turba, in Ungariam 
revertitur”35. 

Fără îndoială, ambii cronicari au scos în evidență, fiecare în felul său, faptul 
că regina nu mai era bine primită în Ungaria, ceea ce l-a făcut pe Lope să redacteze 
un paragraf prin care informa că regina ar fi plecat în Austria pentru că se temea 
pentru viața sa: „Dar Eliza, temătoare / ca nu cumva să fie ucisă de soțul ei, / a 
plecat în Germania / pentru ca împăratul / să îl crească pe copil, fiind unchiul său / 
și să îl aibă sub paza sa (…)”36. 

La aceste comentarii care ar fi dezvăluit un posibil atentat la viața reginei, se 
adaugă un detaliu din cronica lui Bonfini, care indică faptul că regina ar fi fost 
otrăvită. Textul italianului notează că regina a început să aibă dureri puternice de 
stomac, în urma cărora a murit: „(…) ventris repente correpta torminibus, humanis 
excessit. Mors veneni suspicione non caruit: quam insequutus Vladislai dolor, 
quantum evidentibus signis conjici poterat, prorsus abrogare videbatur”37. 

 
31 În original: „Juráronle por su rey, / mas en jura como aquella / no le besaron la mano, / 

porque las tenía envueltas. / Por el niño a quien faltaba / para el juramento lengua / le hizo el conde de Cilia 
/ y así, con aplauso y fiesta, / partimos a Belgrado, / porque aquella fortaleza / guarda la corona sacra, / 
donde yo fingí ponerla / dentro de su cofre de oro, / de todos en presencia.” (vv. 349–362) 

32 Ibidem. 
33 Pedro de Mexía, op.cit., p. 684. 
34 Antonio Bonfini, op.cit., p. 304. 
35 Ibidem, p. 303. 
36 În original: „Mas Elisa, con temor / que le mate su marido, / a Alemania se ha partido, / para 

que el Emperador / crie el niño como tío / y le tenga en su poder (…)” (vv. 200–205) 
37 Ibidem, p. 316. 



 De la istorie la model cultural: imaginea văduvei regină Elisabeta de Luxembourg… 63 

Cronicarul spaniol povestește, la rândul său, că moartea reginei „nu a fost scutită 
de suspiciunea de otrăvire”. 

Piesa lui Lope reia ideea otrăvirii, ceea ce funcționează perfect în teatru, 
făcând referire la durerile de stomac ale Elisabetei, apărute subit: „Ladislao. Mi se 
pare că nu ești în apele tale. / Ce ai? Nu ți-e bine? Eliza. Mâncarea nu prea mi-a 
plăcut, / era pera dulce și acum mă deranjează”38. 

Regina moare în piesă, acuzându-l pe Vladislav de moartea sa: „Prințul. Ce e 
asta? Ladislao. Regina, al cărei soare, / călătorește spre polul morții. Prințul. Ah, 
durere nemaiîntâlnită! Chemați-l pe Estacio, / să vină vracii. Vai, draga mea! / Atât 
de devreme ne părăsești? Eliza. Trădătorule, / pedeapsa lui Dumnezeu cadă asupra 
ta. Prințul. A murit. Ladislao. Și te învinovățește”39.  

Cu puțin timp înainte de moartea subită a Elisabetei, avusese loc o întâlnire 
importantă cu regele Vladislav la Gyor (1442), mediată de cardinalul Cesarini, 
pentru a pune capăt neînțelegerilor care o făcuseră pe regină să atace Buda cu o 
armată de mercenari comandată de Jan Jiskra (mai 1440). Bonfini relatează acest 
episod, precum și pacea încheiată: „Iulianus Caesarinus Card. ab Elisabeta reg. 
pacem solicitat”, „Ioan Corvini de pace sententia”, „Vladislai cum Elisabetha 
laurini de pace celloquiu”40. 

Lope face, la rândul său, referire la episod, recurgând la o întâlnire între fiul 
cel mare al lui Huniadi, Ladislao, și Elisabeta: „Ladislao. Te felicit în numele 
tatălui meu / pentru acest aranjament (…) Eliza. Papa Felix, care dorește 
bunăstarea / mea și a acestui pământ / a gândit această pace spre binele tuturor / 
fără să mă văd nevoită să mă mărit”41. 

În concluzie, am dori să sublinien similitudinile între prezentarea de care 
regina are parte în cronicile istorice, precum și în piesa lui Lope de Vega. 
Influența elementului istoric este evidentă la dramaturgul spaniol, piesa 
semănând foarte mult cu o cronică în versuri, o posibilă explicație fiind că la 
momentul redactării acesteia (între 1611 și 1620), Lope își manifestase 
interesul față de funcția de cronicar al curții de la Madrid, câștigată în cele din 

 
38 În original: „Ladislao. Parece que no estás aquí con gusto. / ¿Qué te desasosiega? ¿No estás 

buena? / Elisa. La comida me ha dado algún disgusto, / de dulces que me dan fastidio llena.”  
(vv. 1383–1386) 

39 În original: „Príncipe. ¿Qué es aquesto? / Ladislao. La reina, cuyo sol, en breve espacio, / al 
polo de la muerte se ha traspuesto. / Príncipe. ¡Ay desigual dolor! Llamad a Estacio, / vengan 
remedios. ¡Ha mi bien!, ¿tan presto / os vais y nos dejáis? / Elisa. Traidor villano, / Dios te castigue 
con su eterna mano. / Príncipe. Murió. Ladislao. Y te deja culpado / en las razones postreras.”  
(vv. 1341–1349) 

40 Ibidem, pp. 315–316. 
41 În original: „Ladislao. El parabién te doy de estos conciertos / de parte de mi padre Juan 

Huníades (…) (vv. 1335–1336) 
Elisa. El Papa Félix, que el estado injusto / miró de aqueste reino y de mi vida, / hizo estas 

paces para bien de todos / y sin casarme yo por otros modos.” (vv. 1363–1366) 
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urmă de Francisco de Rioja. Niciuna dintre cele două cronici prezentate, nici 
cea a lui Pedro de Mexía, nici cea a lui Bonfini, nu ar trebui excluse ca posibile 
surse. În ceea ce o privește pe regina văduvă, Elisabeta de Ungaria, ne dăm 
seama că aparține unui leitmotiv existent în societate: în planul politic, nu putea 
exercita efectiv puterea, trebuind să o încredințeze unui bărbat, în timp ce, pe 
plan personal, i se oferea posibilitatea să își scoată la liman familia prin 
intermediul unei noi căsătorii42. 
 

 

 
42 Rhoda Friedrichs, The Remarriage of Widow Queens in the Later Middle Ages, în 

„Florilegium”, 23.1/2006, p. 71. 


