Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în
Evul Mediu şi la începuturile modernităţii

Obiective în politica externă:
-menținerea autonomiei,
-menținerea integrității teritoriale,
-menținerea unor bune relații cu statele creștine,
-formarea, în caz de primejdie, a unui front comun antiotoman.
Strategia folosită de domnii români:
- a fost, de regulă, defensivă;
- s-a utilizat adesea tactica „pământului pârjolit”;
-au fost evitate bătăliile în câmp deschis;
-au fost preferate: a. hărțuirea adversarului,
b. înfometarea,
c. lupta în locuri deluroase, mlăștinoase etc.,
.

pentru a nu se da posibilitatea armatelor

.

străine să se defășoare, ex. Mircea cel Bătrân, la Rovine (1394 sau .

1395), Ștefan cel Mare, la Vaslui (1475), Mihai Viteazul, la Călugăreni .
(1595);
d. atacurile surprinzătoare, (ex. Vlad Țepeş,
.

în atacul de noapte de la Târgovişte,1462) etc.

.

.

Principalele probleme ale domnitorilor români:
- armata puțin numeroasă, în raport cu cea a adversarului,
- inferioară din punct de vedere al armamentului,
-

-nu întodeauna boierii români doreau războiul cu Poarta,

-

resurse materiale insuficiente pentru susţinerea unui război de durată,

-

resurse insuficiente pentru a menține pe timp îndelungat armata de mercenari,

-

țăranii care formau „oastea cea mare” nu dispuneau de o pregătire militară specială etc.,

- în condițiile în care a fost evitată transformarea în paşalâc şi pierderea privilegiilor, boierimea a
preferat abandonarea luptei și recunoaşterea suzeranităţii turceşti,
-luptele prelungite atrăgeau mari probleme economice datorită distrugerilor recoltelor şi a fugii
ţăranilor de pe moşii,
- mulţi domni au preferat tratativele diplomatice, deşi obligațiile Țărilor Romăne au crescut neîncetat.
Când situația devenea insuportabilă erau domni care se ridicau la luptă.
Statutul politico-juridic:
-Ţările Române au acceptat, în cele din urmă suzeranitatea otomană,
-raporturile turco-române erau stabilite prin capitulații („ahdname” în lb.turcă).
Prevederi: -respectarea principalelor instituții,
-domnii erau aleși de către boieri și confirmați de către Poartă,
-plata tributului (suma era variabilă) și a altor obligaţii materiale,
-Ţările Române erau obligate să sprijine Poarta în timpul campaniilor militare,
-turcii nu aveau voie să ridice moschei sau să staționeze la N Dunării,
-Au existat zone transformate în raiale.

MIRCEA CEL BĂTRÂN (1386-1418)

-Primul domn român care se confruntă cu amenințările Imperiului Otoman;
-a luat Dobrogea sub autoritatea sa;
-1389-l-a sprijinit pe cneazul Lazăr al Serbiei în bătălia de la Kossovopolje,în replică
Firuz –bei a efectuat o incursiune de pradă în Ţara Românească (1389);
-datorită ameninţărilor otomane și a problemelor cu maghiarii a încheiat o alianță cu
regele Poloniei, Vladislav Iagiello, reînnoită în 1390 şi 1391;
-în condiţiile în care invazia otomană devenea iminentă, Mircea a trebuit să încheie la
Braşov, în martie 1395, un tratat cu Sigismund de Luxemburg;
- s-a luptat cu Baiazid Ildîrim, într-un loc întărit cu şanţuri, „rovină”, de aici
numele de Rovine, în 1395, după alţi istorici în 1394;
- în spiritul cruciadei creştine Sigismund de Luxemburg a organizat o expediţie la
Dunăre, în 1396, la care au participat cavalerii occidentali şi oastea Ţării Româneşti
condusă de Mircea. Cruciaţii au fost înfrânți la Nicopole;
- turcii nu au putut integra Ţara Românească sistemului timariot (feudalismul
otoman) și nici nu au putut să transforme acest teritoriu într-o zonă guvernată de
legea islamică;
-în urma capturării lui Baiazid la Ankara (1402), în Imperiul Otoman au început
luptele pentru succesiune la tron. Mircea a profitat de această situație pentru se
amesteca direct în treburile interne ale acestuia.

Alexandru cel Bun (1400-1432)
-A rezolvat probleme dintre Biserica Moldovei și Patriarhia din Constantinopol,
- a trebuit să mențină un echilibru între Ungaria şi Polonia,
-a recunoscut suzeranitatea poloneză, punându-se în felul acesta la adăpost de
încercările lui Sigismund de Luxemburg de a revigora suzeranitatea ungară asupra
Moldovei,
-interesul maghiar se datora și drumului comercial ce lega sudul Poloniei de gurile
Dunării, drum ce trecea prin Moldova,
-15 martie 1412 se încheie totuşi acordul secret de la Lublau potrivit căruia în cazul
în care Moldova nu participa la campania antiotomană era împărţită între Ungaria şi
Polonia,
-în cadrul îndatoririlor sale vasalice, Alexandru a trimis corpuri de oaste care au luptat
împotriva Cavalerilor teutoni la Grunwald (1410) şi Marienburg (1422),
-1429-află despre conținutul acordului de la Lublau și își reorientează alianțele
îndreptându-se spre Lituania și Ungaria.

Foto: Bătălia de la Marienburg

Iancu de Hunedoara
-1441- a devenit voievod al Transilvaniei,
- a fost unul dintre reprezentanții cei mai străluciți ai cruciadei târzi,
- a încercat să formeze, împreună cu Țara Românească și Moldova, un bastion antiotoman,
- 1441- îl învinge pe begul de Semendria,
-1442 - turcii trec în Transilvania și obţin victoria de la Sântimbru (18 martie), Iancu își reface
armata și reușeşte să îi înfrângă pe turci în apropiere de Sibiu (22 martie),
-1442-l-a învins pe Şehabeddin, beglerbergul Rumeliei, pe râul Ialomiţa (2 septembrie),
-integrează Țara Românească în frontul comun antiotoman,
-1443, la chemarea Papei Eugeniu al IV-lea, începe „Campania cea lungă”, încheiată în 1444 prin
victoria creştinilor, consfiinţită prin pacea de la Seghedin,
- 1444 avantajosul tratat de pace a fost rupt din dorinţa lui Vladislav I, rege al Ungariei și al
Poloniei, care începe o nouă campanie, sfârşită prin victoria obţinută de turci la Varna,
-1446-1453-a fost guvernator al Ungariei,
-continuă să organizeze noi campanii cruciate, pentru aceasta îl înlătură pe Vlad Dracul din Țara
Românească, deoarece îl consideră capabil de trădare, şi îl înlocuieşte cu Vladislav al II-lea,
-1448-este înfrânt la Câmpia Mierlei,
-1451 încheie un armistiţiu pe trei ani cu Imperiul Otoman,
-şi-a consolidat poziția în Moldova unde îi impune ca domni pe Petru al II-lea (1448-1449) și
Bogdan al II-lea (1449-1451),
-1456- a organizat și condus apărarea Belgradului, dar nu s-a bucurat de victorie deoarece a murit
răpus de ciumă.
„S-a stins lumina lumii!”

Vlad Țepeș (1448, 1456-1462, 1476)

- 1448- la 17 ani, Vlad Țepes a ocupat pentru scurt timp tronul
Țării Româneşti. A fost învins de Vladislav al II-lea.

.

-1456 a devenit domn. Primul sau act major a fost acela de a-i ucide pe ucigașii tatălui său.
- 1460-încheie un tratat de alianță cu regele Ungariei, Matei Corvin,
- Hamza, beiul de Nicopole, primeşte misiunea de a-l prinde “fie cu vicleșug, fie cu alt chip”,
dar Vlad reușeşte să scape din capcană,
-1461-1462, Vlad Țepes a pornit într-o campanie împotriva turcilor, de-a lungul Dunării.
-1462 - Mehmed a decis să invadeze Valahia, pentru a o transforma in paşalâc,
- Vlad- s-a retras la Târgoviste.
- a aplicat tactica „pământului pârjolit”,
-a organizat atacul de noapte de la Târgovişte.
– Deși a ieșit victorios, a trebuit să se refugieze în Transilvania, deoarece avea nevoie de o
oaste mai mare pentru a-și păstra victoria. Regele Ungariei, Matei Corvin, in loc sa-l ajute,
l-a arestat și l-a închis în Vișegrad.
Vlad Țepes a rămas timp de doisprezece ani in Ungaria, în vreme ce fratele său, Radu, a
domnit in Valahia.
- A revenit ca domn pentru scurt timp în 1476.

Ștefan cel Mare (1457-1504)
- Devine domn în 1457 după ce a intrat in Moldova cu o oaste de 6000 de oameni și îl învinge pe
Petru Aron în lupta de la Dolhesti, pe Siret.
- urmărește rezolvarea problemelor cu Ungaria, cu Imperiul Otoman și Polonia,
- aprilie 1459 Stefan incheie un tratat cu trimisii regelui polon Cazimir, prin care ii recunoștea
suzeranitatea și ii lasa stapanirea asupra Hotinului, în schimb, polonii se angajau sa nu îi permită lui
Aron sa se apropie de hotarele Moldovei.
-1462 reia cetatea Hotinului,
-

Petru Aron trecuse in Transilvania =>Stefan atacă cetatea Chilia, care era in mâna ungurilor. A
reușit să o recucerească în 1465,

- 1467 – Matei Corvin intră în Moldova, Ștefan îl învinge la Baia,
-a încercat să obțină independența Moldovei=>îndepărtarea lui Radu cel Frumos (fidel turcilor) din
Ţara Românească (1470-1474)=> campanii turceşti,
-1475-Ştefan obţine o strălucită victorie la Vaslui. După victorie încearcă să realizeze o alianță
antiotomană, a trimis solii în Polonia, Ungaria, Veneția, Roma, Hanatul Crimeei și Caffa, dar nu a
primit decât promisiuni,
-1476-armata Moldovei este învinsă la Războieni-Valea Albă de către armata condusă de Mehmed al
II-lea, Sultanul a pornit din Adrianopol, cu 150000 de soldați, în Muntenia, armata lui Basarab s-a
aliat si ea cu turcii, mai mult Mehmed aducea cu sine si un pretendent la tronul Moldovei. Deşi
victorios, sultanul a fost nevoit să se retragă nereușind să cucerească nici una dintre cetățile
importante ale Moldovei.
-1484, turcii au reușit să ocupe doua cetăți importante pentru Ștefan: Chilia si Cetatea Alba.
- 1485 – Ștefan cel Mare îi depune jurământ vasalic la Colomeea, regelui Poloniei, Cazimir al IV-lea,
sperând să obțină ajutor împotriva Imperiului Otoman. Nu primește ajutor.
-în 1487 - Moldova îi plătea tribut Porții.
-1497 i-a înfrânt pe polonezi la Codrii Cosminului, în condițiile în care regele Ioan Albert dorea
anexarea Moldovei,
-1499 prin tratatul încheiat între cele două părți se recunoștea independența Moldovei față de
Polonia..

Mihai Viteazul (1593-16010

.

-Domn al Tarii Romanesti (1593 – 1601), al Transilvaniei (1599 – 1600) și al Moldovei
(1600),

-. 1594 a atacat cetățile stăpânite de turci pe linia Dunării și a înfrânt câteva oști tătărăști și turcești la
Putinei, Stănești și Șerpătești (1595),
-20 mai 1595 s-a încheiat un tratat între Țara Românească și Transilvania, prin care Mihai intra în
Liga Sfântă, dar devenea locțiitorul lui Sigismund Bathory. Puterea în Țara Românească îi revenea
Sfatului Domnesc.
-Mihai Viteazul a învins marea oaste otomană condusă de Sinan Pașa, la Călugăreni (13 / 23 august
1595) și la Giurgiu (octombrie 1595),
- Andrei Bathory, principele Transilvaniei, i-a cerut să renunțe la domnie, același lucru i l-a cerut și
Ieremia Movilă, domnul Moldovei. Mihai se simte amenințat.
-1597 - a încheiat pacea cu turcii,
-1598 a încheiat un tratat cu Rudolf al II-lea, împăratul Austriei, împotriva lui Andrei Bathory.
-

In 1599 l-a învins pe Andrei Bathory la Șelimbar și a pus stăpânire pe Transilvania, iar in mai

1600, după o campanie fulgerătoare, ocupă și Moldova, realizând prima unire politica a teritoriilor
locuite de români, intitulându-se „domn al Țării Românești, al Transilvaniei și a toată țara Moldovei”.
Nobilii maghiari s-au răsculat în Transilvania, în Moldova intervine Polonia iar în Țara Românească,
Imperiul Otoman. A fost biruit la Mirăslau (septembrie 1600) de către maghiari, în Moldova, de
polonii care, au pătruns apoi și în Țara Românească. Și-a pierdut domnia. A fost nevoit sa apeleze la
ajutorul împăratului Rudolf al II-lea.
-Împreuna cu generalul Basta, a fost înfrânt de armata nobiliara la Goraslau (1601), pentru ca apoi
să fie asasinat pe Câmpia Turzii (9 / 19 august 1601).

Foto: Bătălia de la Călugăreni

-În 1600 a fost biruit la Mirăslau de nobilimea maghiara, ajutata de imperiali, polonezii au ocupat
Moldova, apoi au pătruns în Țara Românească, a fost nevoit să apeleze la a împăratul Rudolf al IIlea.
-A primit ajutor de la împărat cu condiția să lupte alături de generalul Basta împotriva armatei
maghiare. Au învins armata nobiliara la Goraslau (1601), pentru ca apoi să fie asasinat pe Câmpia
Turzii (9 / 19 august 1601).
Foto: Asasinarea lui Mihai Viteazul

Constantin Brâncoveanu
(1688-1714)
´ Datorită averii sale a fost supranumit de turci „Altân-bey”

(Prinţul de Aur).
´ Abil diplomat, la începutul domniei a încercat să continue
politica lui Şerban Cantacuzino, purtând tratative cu Viena. El
a cerut însă garanţii.
´1689 austriecii au vrut să supună Ţara Românească, dar
domnul le cere ajutor otomanilor și îi învinge la Zărneşti.
´Dezamăgit de austrieci, în 1709 a încheiat un tratat cu Rusia
împotriva Imperiului Otoman.
´ El a folosit noi metode in diplomatia secolului al XVIII-lea:
corespondenta secre si folosirea agentilor secreti.
´Politica antiotomană i-a adus lui moartea iar ţării regimul
fanariot.
´A elaborat în 1701 o reformă fiscal.
´ Și-a adus contribuţia la dezvoltarea culturii.

Dimitrie Cantemir (1710-1711)

- Începe negocierile cu Petru I încercând să obțină garanții de la
acesta.
- La 13 aprilie 1711 a încheiat o înţelegere cu ţarul Petru I care i-a
dat o „diplomă” la Luck (în Polonia).
- Potrivit acesteia Moldova intra sub protecţia monarhului rus, care
recunoștea și principiile moștenirii ereditare în cadrul familiei lui
Cantemir, tratatul mai prevedea şi faptul că domnul trebuia să
„aibă în mână toată cârmuirea Moldovei”
- Activitatea sa se desfăşoară pe fondul lansării de către țar a
manifestului către popoarele balcanice prin care le îndemnă la o
răscoală antiotomană şi al conflictelor ruso-turce.

Domniile fanariote
(1711 în Moldova şi 1716 în Ţara
Românească – 1821)
Există opinia că turcii au luat această măsură ca urmare a trădării domnilor
pământeni: C.Brâncoveanu şi D. Cantemir. A fost o soluție de compromis între regimul de autonomie
și pașalâc.
Nicolae Mavrocordat a fost primul domn fanariot în ambele țări, era înrudit cu Constantin
Brâncoveanu şi dorea să acrediteze ideea că se trăgea din Alexandru cel Bun.
Domnitorii erau greci bogaţi din cartierul Fanar din Constantinopol. Până la 1764 erau descendenţii
unor familii de origine română, albaneză şi grecească: Racoviţă, Ghica, Mavrocordat, Callimachi,
după acest an au existat numai domni greci.
Principatele nu mai aveau dreptul la o politică externă proprie. Domnii, după 1730, sunt numiți direct
de către sultan și sunt considerați înalți dregători ai Porții otomane (pașă cu două tuiuri). Domniile
erau cumpărate, domnul era numit de obicei pentru trei ani.
Statutul de autonomie a fost păstrat chiar dacă a fost mult limitat.
Consecințele directe ale existenței unor domnitori greci au fost: orientalizarea culturii, limba greacă
era folosită în biserică şi administraţie, existenţa multor dregători greci, conflicte între domnii şi
boierii greci şi boierii români.
Obligaţii către Poartă: tributul, mucarerul (sumă de bani plătită pentru numirea domnului apoi
pentru reînnoirea domniei) mare (la trei ani) şi mic (anual), peşcheşurile (daruri pentru sultan şi
viziri), obligaţia de a aproviziona Constantinopolul cu grâne şi furnituri.
O parte a domnitorilor s-au încadrat în marele curent reformator al absolutismului luminat.
Printre domnii „reformatori” au fost: Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Alexandru şi Constantin
Ipsilanti.
Foto. Trăsura trasă de cerbi a principelui fanariot Mavrogheni

Reforme
Reforme
-reforma fiscală- iniţiată de Nicolae şi completată de Constantin Mavrocordat,
-a fost introdusă o dare globală plătită în patru rate anuale,
-a fost abolită răspunderea fiscală colectivă,
-reduse categoriile de scutiţi sau privilegiaţi fiscali,
-reforme administrative - în fruntea fiecărui judeţ (Ţara Românească) şi ţinut (Moldova) au fost
numiţi câte doi ispravnici (Constantin Mavrocordat),
- a fost introdusă salarizarea dregătorilor, (Constantin Mavrocordat ),
-reforme în justiţie- a fost introdus protocolul –fixa în scris judecata și sentința domnului,
- Coduri de legi- Pravilniceasca Condică (1780, Al. Ipsilanti), Țara

.

.

Românească.,
- Legiuirea Caragea (1818), Țara Românească,
- Codul lui Scarlat Calimachi (1816-1817), Moldova,
-1746-desfinţarea șerbiei (Constantin Mavrocordat), Țara Românească,
-a fost introdusă claca (12 zile/an),
- 1766 Grigore Ghica în Moldova a lăsat claca la 12 zile/an, ca îndatorire generală dar a introdus
și nartul.

După cum se observă rolul domniei în funcționarea statului a rămas în continuare
important: domnul trebuia să organizeze și să coordoneze activitățile politicodiplomatice, administrative, fiscale etc. Unii domnitori au mers mai departe încercând
să modernizeze Țările Române.
Măsurile reformatoare ale domnilor fanarioți s-au lovit de rezistența boierimii
pământene care îi acuza că vor să ruineze clasa boierească.
Deși bune în ansamblu, reformele nu au contribuit la dezvoltarea Țărilor Române
datorită obligațiilor față de Imperiul Otoman care creșteau necontenit.

