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Cuvinte-cheie


capitulaþii
cruciadã târzie
 paºalâc
 regim tributar
 regim vasalic
 tribut


Repere cronologice
1395: lupta de la Rovine
1453: Mahomed al II-lea cucereºte Constantinopolul
1456: lupta de la Belgrad
1462: lupta de la Târgoviºte
1475: lupta de la Vaslui
1595: luptele de la Cãlugãreni
ºi Giurgiu
1600: Unirea þãrilor române

POLITICA DE CRUCIADÃ A VOIEVOZILOR
Cucerind Peninsula Balcanicã ºi atingând la sfârºitul secolului al XIV-lea linia Dunãrii,
Imperiul otoman a ajuns o ameninþare directã pentru þãrile române. Relaþiile dintre Imperiul
otoman ºi þãrile din centrul ºi sud-estul Europei intrã acum într-o lungã perioadã de conflict,
în timpul cãreia, alãturi de Ungaria ºi Polonia, þãrile române au jucat rolul unor bastioane
de rezistenþã ale civilizaþiei creºtine împotriva turcilor islamici, rezistenþã desemnatã cu
numele de cruciadã târzie.
Mircea cel Bãtrân ºi Iancu de Hunedoara. Spiritul acestei cruciade târzii a fost
exprimat cu toatã vigoarea în secolele XIV–XVI de o serie de voievozi ºi domnitori
români activi în lupta antiotomanã, ei folosind deopotrivã mijloacele rezistenþei armate
ºi ale diplomaþiei. Într-o primã etapã, acþiunile militare ºi diplomatice ale lui Mircea
cel Bãtrân, domn al Þãrii Româneºti, au stãvilit înaintarea turcilor la nord de Dunãre.
Astfel, în 1395, Mircea i-a învins pe turci la Rovine ºi a participat apoi la bãtãlia de
la Nicopole (1396). Dupã 1402 a desfãºurat o intensã activitate diplomaticã ºi a sprijinit diferiþi pretendenþi la succesiune din Imperiul otoman, dar a fost silit în cele
din urmã sã încheie pace cu turcii în schimbul plãþii unui tribut.
Trei decenii mai târziu, Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei ºi guvernator al Ungariei, a repurtat mai multe victorii în bãtãlii antiotomane: bãtãlia de
pe Ialomiþa sau cele din Campania cea lungã (vezi Dosar). Cea mai rãsunãtoarea
victorie a sa a fost repurtatã însã în bãtãlia de la Belgrad, prin care, la numai trei
ani de la cãderea Constantinopolului în mâinile sultanului Mahomed al II-lea (doc 3),
înaintarea turceascã spre centrul Europei a fost opritã.

Eveniment

Vlad Þepeº ºi ªtefan cel Mare. Înfruntarea cu Mohamed al II-lea a continuat
în luptele purtate de domnitorii Vlad Þepeº (Þara Româneascã) ºi ªtefan cel Mare
(Moldova). Refuzul lui Vlad Þepeº de a mai plãti tribut Porþii (doc 1) a atras reacþia
imediatã a turcilor, cãrora domnitorul le-a þinut piept printr-un rãzboi de hãrþuialã
ce-a culminat cu un fulgerãtor atac de noapte în tabãra turceascã de lângã Târgoviºte,
când însuºi sultanul era sã cadã pradã incursiunii curajoase a domnitorului.
Începutã sub semnul plãþii de cãtre Moldova sub Petru Aron a primului tribut
cãtre Poartã, domnia lui ªtefan cel Mare a fost marcatã de numeroase confruntãri
militare: la Vaslui, Rãzboieni, Cãtlãbuga sau Scheia (vezi Dosar). Pãrãsit însã de
aliaþi ºi expus atacurilor otomane dupã cucerirea teritoriilor de la Dunãrea de Jos
ºi din nordul Mãrii Negre, ªtefan a acceptat în final plata tributului cãtre turci.
Lupta de la Vaslui
În aceastã bãtãlie, armata otomanã condusã de Soliman-paºa a avut un efectiv de 120 000
soldaþi, la care se adãugau trupele muntene ale lui Laiotã Basarab. ªtefan cel Mare dispunea
doar de 40 000 de moldoveni
ºi câteva mii de secui ºi polonezi. El a aplicat tactica pustiirii, retrãgându-se spre nord ºi
alegând pentru bãtãlie un loc
mlãºtinos, situat în faþa oraºului Vaslui, între douã dealuri împãdurite, care nu le-a îngãduit
adversarilor sã se desfãºoare.
Înfruntarea decisivã a avut
loc la 10 ianuarie 1475, iar oastea otomanã, înconjuratã din
toate pãrþile, a suferit o grea înfrângere.
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Dominaþia otomanã. Fapta lui Mihai Viteazul. Provocatã de tentativa lui Petru
Rareº de a redobândi independenþa þãrii, invazia lui Soliman Magnificul din 1538
a fost urmatã de accentuarea dominaþiei otomane exercitate asupra Moldovei. Similar la sud de Carpaþi, ultimele rezistenþe antiotomane ale lui Radu de la Afumaþi
au avut acelaºi final: regimul tributar a fost înlocuit cu un regim vasalic. Acesta
se deosebea de cel tributar, dominaþia politicã fiind dublatã de cea economicã. Deºi
respectatã, autonomia internã era redusã, iar politica externã se subordona Porþii.
Obligaþiile financiare, mult diversificate, cresc în aceastã perioadã. Raporturile româno-turceºti sunt reglementate de aºa-numitele capitulaþii (doc 2), care reprezentau
diplome de privilegii acordate de sultanii otomani domnitorilor români.
În condiþiile în care Ungaria, înfrântã de turci la Mohács (1526), era transformatã
în Paºalâcul de la Buda, iar Transilvania devenea principat autonom sub suzeranitate
otomanã, sistemul de alianþe din secolul al XV-lea pe care se bazaserã domnitorii români
era inevitabil prãbuºit. Din acest moment, ideea de cruciadã a pierdut din intensitate.
La sfârºtul veacului al XVI-lea însã, ea a fost readusã în actualitate în spaþiul românesc
de cãtre Mihai Viteazul. Domnitorul muntean a obþinut câteva remarcabile victorii
împotriva turcilor (Cãlugãreni ºi Giurgiu) ºi a încercat sã refacã cu preþul vieþii (doc 4)
frontul antiotoman printr-o acþiune spectaculoasã: unirea celor trei þãri româneºti
(vezi Dosar).
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C E R C E T E A Z Ã
Perioada

Moldova

1456
1462
1481
1503
1538
1541
1553
1567
1593

2 000
3 000
6 000
4 000
10 000
15 000
30 000
40 000
65 000

1601–1611
1632–1654
1634–1653
1688–1714
1699

Þara
Transilvania
Româneascã
10 000
8 000
20 000

10 000

155 000

15 000

32 000
65 000
75 000
26 000
40 000

92 000

1 Evoluþia tributului (secolele XV–XVIII)
Cum explici evoluþia diferitã a tributului în cele trei
þãri române?
De ce eveniment se leagã scãderea spectaculoasã
a tributului în Þara Româneascã în perioada 1601–1611?
Transpune într-un grafic cu bare evoluþia tributului
în Moldova.
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2 Capitulaþia încheiatã între Vlad Þepeº ºi

Studiu

Mahomed al II-lea
Art. I Sultanul consimte ºi se îndatoreazã, pentru dânsul ºi urmaºii sãi, a proteja Valahia ºi a o apãra în
contra oricãrui duºman, fãrã sã cearã altceva decât
supremaþia asupra suveranitãþii ãstui principat, ai
cãrui voievozi vor plãti Înaltei Porþi un tribut de zece
mii bani roºii.
Art. II Înalta Poartã nu va avea nici un amestec în cârmuirea localã a zisului principat ºi nu va fi iertat unui
turc sã meargã în Valahia fãrã o pricinã binecuvântatã. […]
Art. IV Voievozii vor fi aleºi de arhiepiscopi, de episcopi
ºi de boieri, ºi alegerea va fi recunoscutã de Poartã.
Art. V Neamul român va avea slobodã lucrare a legilor
fãcute de dânsul ºi voievozii vor avea dreptul de viaþã
ºi de moarte asupra supuºilor lor […].
Art. X Nici unui otoman nu este iertat a lua cu dânsul
unul sau mai multe slugi nãscute în Valahia ori de
ce sex vor fi, ºi nici o geamie musulmanã nu va fi
niciodatã în nici o parte a pãmântului român.
Capitulaþia din 1460

Precizeazã cãrui tip de regim (tributar sau vasalic) îi
sunt specifice prevederile cuprinse în capitulaþie.

Sintetizeazã ideea exprimatã de partea subliniatã din
text.
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Mahomed Cuceritorul
Uciderea lui Mihai Viteazul pe Câmpia Turzii (1601) – gravurã
(1451–1481) – picturã de Gentile Bellini apãrutã la Leyda în 1703

Enumerã conflictele militare avute de Pe baza Dosarului, formuleazã motivele uciderii lui Mihai.
acesta cu voievozii români.
Aratã semnificaþia morþii lui Mihai.

BILANÞ

CAPITOLUL

Analize

Temã de reflecþie

Exerciþiu de sintezã

Alcãtuieºte friza cronologicã a
conflictelor militare cu turcii în secolele XIV–XVI. Înscrie în dreptul lor voievozii care le-au susþinut.

Ce înþelegi prin aprecierea de
„poarta tuturor creºtinilor“ fãcutã
Moldovei de ªtefan cel Mare cu
referire la lupta antiotomanã?

Sub titlul „Lupta antiotomanã a
þãrilor române în secolul al XV-lea“
realizeazã un scurt text în care
sã arãþi conþinutul ºi semnificaþia
acestei lupte.

Arta militarã în
þãrile române
Organizarea militarã s-a bucurat de atenþia deosebitã a voievozilor ºi domnitorilor români.
Forþã militarã permanentã,
„oastea cea micã“ era alcãtuitã în principal din cetele boiereºti sau steagurile nobiliare ºi
episcopale; la ea se adãuga în
caz de primejdie „oastea cea
mare“, ce-i putea reuni pe toþi
locuitorii apþi sã poarte arme.
Uneori erau folosite ºi trupe de
mercenari. Armele de foc au
constituit o tehnicã redutabilã
în confruntãrile militare din
secolele XIV–XVI.
În ciuda acestor resurse, românii nu au dispus în general
de mijloacele necesare desfãºurãrii unor operaþiuni ofensive
de duratã. Cu câteva excepþii
– Iancu de Hunedoara în Campania cea lungã ºi lupta de
la Belgrad, ori Mihai Viteazul
care a trecut în douã rânduri
Dunãrea ajungând pânã la
Plevna – românii au adoptat o
strategie defensivã. Au evitat
bãtãliile în câmp deschis, cu angajarea tuturor forþelor, urmãrind sã-l împiedice pe adversar
sã-ºi valorifice superioritatea în
oameni ºi tehnicã militarã. Folosind tactica pârjolirii ºi a pustiirii ºi hãrþuindu-ºi adversarul,
ei obþineau scãderea efectivelor ºi demoralizarea inamicului. Când înfruntarea era inevitabilã, locul ales prezenta
avantaje pentru apãrãtori,
suplinind diferenþa de forþe. În
acest sistem defensiv un rol
important l-au jucat cetãþile întãrite: Turnu, Giurgiu, Neamþ,
Suceava, Orhei, Tighina, Oradea sau Fãgãraº.
Oºtenii din vremea lui ªtefan
cel Mare – reconstituiri grafice
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DOSAR GALERIA MARILOR VOIEVOZI
VLAD ÞEPEª
(1448; 1456–1462; 1476)

MIRCEA CEL BÃTRÂN
(1386–1418)

„cel mai viteaz ºi mai ager dintre principii creºtini“
cronicar turc

Bun organizator, Mircea a consolidat ºi desãvârºit organizarea instituþionalã a statului, preocupându-se de sporirea avuþiei þãrii ºi de întãrirea capacitãþii de apãrare. În politica externã a manifestat abilitate
politicã ºi diplomaticã, a întreþinut bune relaþii cu Moldova ºi Polonia
ºi a încheiat o alianþã antiotomanã cu Ungaria. A sprijinit lupta antiotomanã a sârbilor conduºi de cneazul Lazãr (1389) ºi a luptat împotriva
turcilor la Rovine (1395) ºi la Nicopole (1396). Dupã 1402 s-a implicat
în luptele pentru succesiune din Imperiul otoman, susþinând diferiþi candidaþi. Dar a eºuat în impunerea unui sultan favorit ºi, bãtrân fiind, în
1417 s-a vãzut nevoit sã plãteascã tribut.
ALEXANDRU CEL BUN
(1400–1432)

„acela care, cel dintâi a fãcut sã fie ºtiut de strãini numele moldovenilor
pânã atunci puþin cunoscut“
Dimitrie Cantemir
Adevãrat ctitor de þarã, Alexandru cel Bun a desãvârºit opera de organizare politicã ºi bisericeascã a þãrii. Lunga sa domnie a corespuns unei
perioade de pace ºi prosperitate. În plan extern a continuat tradiþia bunelor relaþii cu Polonia, încheind tratate cu Vladislav Iagello (1402, 1404,
1407 ºi 1411). A sprijinit militar lupta polonezilor împotriva teutonilor la
Grünwald (1410) ºi Marienburg (1422). În 1420, bazându-se doar pe
forþele proprii, a respins la Cetatea Albã cel dintâi atac turcesc asupra
Moldovei.
IANCU DE HUNEDOARA
(1441–1456)

Thüroczi, Cronica maghiarã

Cneaz român din þara Haþegului trecut la catolicism, Iancu a îmbrãþiºat
de tânãr cariera armelor, ajungând în 1441 voievod al Transilvaniei, iar
în 1446 guvernator al Ungariei. A obþinut numeroase victorii asupra turcilor,
precum cea din 1442 de pe Ialomiþa sau cele din 1443 din Campania
cea lungã. Dupã eºecul de la Varna (1444), Iancu a reluat ofensiva
antiotomanã, cariera sa militarã fiind încununatã de lupta de la Belgrad
din 1456. La scurtã vreme dupã acest succes, a murit rãpus de ciumã
la Zemun ºi a fost înmormântat la catedrala catolicã de la Alba Iulia.

72

Alexandru cel Bun

Supranumit ºi Dracula, domnitorul român este astãzi extrem de cunoscut
ºi peste hotare. Domn autoritar, Vlad Þepeº a dus o politicã antiboiereascã, iar în plan economic a protejat comerþul autohton. A întãrit
organizarea armatei pe care s-a bazat în lupta antiotomanã. Un moment
important al acesteia a fost atacul de la Târgoviºte (1462). Pentru susþinerea luptei împotriva turcilor a întreþinut relaþii diplomatice cu Matei
Corvin.
ªTEFAN CEL MARE
(1457–1504)

„bãrbat minunat cu nimic mai prejos decât comandanþii eroici, de care
atât ne mirãm […] este cel mai vrednic sã i se încredinþeze […] cinstea
de comandant împotriva turcilor“

Ion Dlugosz, Istoria Poloniei

Domnia lui ªtefan a reprezentat punctul culminant a luptei pentru neatârnare ºi afirmare a românilor moldoveni. În plan intern, domnitorul
a realizat acel echilibru social care i-a îngãduit sã consolideze instituþiile
statului ºi sã dea Moldovei stabilitate ºi prosperitate. Cei 47 de ani de
domnie au fost marcaþi de numeroase bãtãlii: cu ungurii la Baia (1467),
cu tãtarii la Lipnic (1469), cu polonii la Codrii Cosminului (1497), dar
mai ales cu turcii la Vaslui (1475), Rãzboieni (1476), Cãtlãbuga (1485),
Scheia (1486). În timpul domniei sale prestigiul internaþional al Moldovei
a crescut foarte mult.
PETRU RAREª
(1527–1538; 1541–1546)

„un ostaº cu suflet mare, nãscut în sânul unei nobile ºi vestite familii
de peste munþi […] într-atâta a devenit de vestit încât […] s-a ridicat
pânã la rangul de voievod al Transilvaniei“

Mircea cel Bãtrân

„ªi aºa de mult ura rãul din þara lui, încât dacã cineva fãcea un rãu,
furt sau vreo minciunã sau nedreptate, nici unul dintre aceºtia nu
rãmânea viu“
„Povestire despre Dracula Voievod“

Iancu de Hunedoara

„cu neînfricatul lui avânt cãtre fapte, cu conºtiinþa lui cã moºteneºte
pe ªtefan cel Mare […] a avut marele dar de a amesteca numele Moldovei al neamului sãu valah în toate marile probleme ale timpului“
Nicolae Iorga

Preluând tronul într-un context intern dificil, Petru Rareº s-a confruntat
cu pericolul expansiunii otomane, deosebit de grav dupã înfrângerea
Ungariei la Mohacs (1526). A desfãºurat o politicã activã în Transilvania
ºi a încheiat alianþe antiotomane cu Habsburgii ºi cu Polonia. Pãrãsit
de ai lui ºi trãdat de marea boierime în timpul marii invazii turceºti din
1538, Petru Rareº a fost înlocuit. Cea de-a doua domnie a sa a fost
subordonatã turcilor.
Vlad Þepeº

ªtefan cel Mare

Petru Rareº
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FAPTA LUI MIHAI VITEAZUL DOSAR

Mihai Viteazul
(1593–1601)

LUPTA PENTRU INDEPENDENÞÃ
Domnia lui Mihai Viteazul a început, potrivit obiceiurilor epocii, prin confirmarea Porþii. Ea s-a
confruntat încã de la început cu agravarea dominaþiei otomane ºi cu sporirea fiscalitãþii impuse de imperiu. În aceastã situaþie, Mihai a
aderat din proprie iniþiativã la Liga Sfântã, alãturi de Imperiul habsburgic, celelalte þãri româneºti ºi alte state creºtine ca Spania, Veneþia,

Statul papal ºi ducatele italiene Mantua, Toscana
ºi Ferrara. Conflictul cu turcii a fost declanºat
de rãscoala antiotomanã pornitã în 1594, urmatã
în 1595 de luptele de la Cãlugãreni (doc 1 ºi 2)
ºi Giurgiu. În perioada care a urmat, domnitorul
a alternat confruntarea armatã cu diplomaþia.
Prestigiul dobândit l-a ajutat sã încheie pace
cu turcii (1597) ºi sã semneze un tratat cu habsburgii (1598). Destrãmarea frontului antiotoman
comun al Þãrilor Române, în condiþiile în care
în Moldova ºi Transilvania fuseserã instalaþi
conducãtori fideli polonezilor ºi, respectiv, tucilor, l-a determinat pe Mihai sã încerce refacerea lui prin unirea celor trei þãri.
Pe plan intern, domnitorul s-a sprijinit pe boierime cãreia i-a satisfãcut cerinþa de a-i lega
pe þãrani de glie.
UNIREA
Cu acordul lui Rudolf al II-lea, Mihai a pãtruns
în 1599 în Transilvania ºi, în urma victoriei de
la ªelimbãr asupra lui Andrei Báthory, a intrat
în Alba Iulia proclamându-se domn al Transilva-
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niei. Apoi, în primãvara anului 1600, Mihai l-a
alungat din Moldova pe domnitorul filopolon
Ieremia Movilã. Cele trei þãri româneºti erau
acum unite sub acelaºi sceptru (doc 3).
Unirea înfãptuitã nu a rezistat însã: la prãbuºirea ei au contribuit Polonia, Imperiul habsburgic ºi cel otoman, precum ºi nobilimea maghiarã din Transilvania. Învins la Mirãslãu (1600),
Mihai a pierdut Transilvania în timp ce Movileºtii erau instalaþi cu ajutor polonez în Moldova
ºi Þara Româneascã. Dar domnitorul s-a dus
la Curtea de la Praga ºi a reuºit sã-l convingã
pe Rudolf sã-i acorde sprijin pentru recucerirea
Transilvaniei (Gurãslãu, 1601) cu ajutorul trupelor imperiale conduse de generalul Basta.
Totodatã, Þara Româneascã este adusã ºi ea
sub controlul domnitorului muntean prin îndepãrtarea lui Simion Movilã. Câteva zile mai târziu, Mihai Viteazul este ucis din ordinul lui
Basta. Unirea celor trei þãri române a fost o
puternicã sursã de inspiraþie pentru istoricii ºi
scriitorii epocii romantice animaþi de idealuri
naþionale.

1 Izgonirea turcilor la Cãlugãreni (Th. Aman)
Descrie tabloul fãcând referinþã la compoziþie,
personaje, atmosferã.

Coreleazã descrierea cu informaþiile despre
lupta de la Cãlugãreni de la doc 2.

2 Lupta de la Cãlugãreni (23 august 1595)
În acelaºi timp comandantul de oaste Kiraly
Albert […] slobozeºte douã tunuri în mijlocul
celei mai dese grupãri a duºmanului […] douã
sute de unguri ºi tot atâtea pedestraºi cazaci
[…] nãvãlind cu furie, pe când din spate ºi din
coaste îi loveºte cu bãrbãþie domnul cu ai sãi,
fãcându-se aºa mare învãlmãºealã ce semãna a fugã, Sinan paºa în partea din faþã a
taberei sale cade de pe podul râului Neajlov,
pierde doi dinþi ºi se socoteºte fericit scãpând
cu viaþã. Dacã noaptea cea întunecoasã n-ar
fi împiedicat pe domn, fãrã îndoialã cã ar fi
zdrobit cu acþiunea lui clocotitoare forþa duºmanã ºi ar fi pus capãt dintr-o datã […] întregului rãzboi.

© Muzeul Naþional de Artã al României

Balthazar Walter

Precizeazã cine era comandantul oastei turceºti.
Desprinde strategia folositã de domnitor.
„Io, Mihail voievod, cu mila lui Dumnezeu domn
al Þãrii Româneºti, al Ardealului ºi a toatã Þara
Moldovei“

3 Harta Þãrilor Române sub Mihai Viteazul
ºi titulatura sa ca domn unificator

Urmãreºte pe hartã, pe baza informaþiilor lecþiei ºi cu ajutorul legendei, etapele unirii.
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Cuvinte-cheie


mazilire
politicã de echilibru
 regim nobiliar


Repere cronologice
1613–1629: Gabriel Bethlen
1630–1648: Gheorghe I
Rákoczi
1632–1654: Matei Basarab
1634–1653: Vasile Lupu
1648–1660: Gheorghe II
Rákóczi
1688–1714: Constantin
Brâncoveanu
1710–1711: Dimitrie Cantemir

Biografie

SECOLELE XVII–XVIII: POLITICÃ ªI DIPLOMAÞIE
Pe parcursul secolelor XVII–XVIII, istoria þãrilor române s-a derulat într-un context
extern dominat de conflictul de interese dintre Imperiul otoman, pe de o parte, ºi Imperiul
habsburgic, Polonia ºi mai târziu Rusia, pe de altã parte. Domnitorii români renunþã în aceastã
perioadã la confruntarea deschisã cu Poarta, acceptându-i pretenþiile ºi înclinând tot mai
mult sã promoveze acþiuni diplomatice orientate cãtre una sau alta din pãrþile aflate în conflict.
Statutul politic al þãrilor române în prima jumãtate a secolului al XVII-lea. Instauratã în întreg spaþiul românesc, suzeranitatea otomanã n-a afectat autonomia
þãrilor române, care ºi-au menþinut instituþiile interne, ca ºi structura socialã ºi
economicã. În timp însã, dependenþa politicã ºi economicã faþã de Poartã s-a accentuat: în þãrile române, în rândul clasei dominante au pãtruns tot mai numeroase
elemente greceºti, provocând opoziþia boierimii pãmântene. Totodatã, rolul boierimii în conducerea statului a sporit, ea urmãrind acum instaurarea unui regim
nobiliar. Cu puþine excepþii de altfel, reprezentate de cele câteva domnii autoritare
din epocã, boierimea, profitând de sistemul electiv-ereditar al succesiunii, a reuºit
sã-ºi impunã condiþiile ºi a exercitat un control efectiv asupra puterii domnitorului.
Peste munþi, Transilvania a cunoscut o perioadã de stabilitate sub domniile lui
Gabriel Bethlen (doc 2), Gheorghe I Rákóczi ºi Gheorghe II Rákóczi. Înfloritoarea
viaþã economicã ºi culturalã, întãrirea puterii centrale au fost dublate de afirmarea
externã: principatul se impune acum ca un factor politic important pe scena europeanã.
Matei Basarab ºi Vasile Lupu. Ca reacþie la pãtrunderea elementelor greceºti,
boierimea pãmânteanã i-a impus pe Matei Basarab în Þara Româneascã ºi pe Vasile
Lupu în Moldova (doc 2), ca domni care sã le reprezinte interesele. Cele douã domnii
au însemnat o epocã de prosperitate, de bunã organizare a instituþiilor ºi de strãlucire
culturalã. Bisericile ºi mânãstirile ridicate acum în Þara Româneascã (doc 1) ºi Moldova, ca ºi fastul curþii domneºti de la Iaºi stau mãrturie în acest sens.

Moartea lui Brâncoveanu
Învinuit de turci cã „adunase
bogãþii ºi arme pentru a se
opune ºi pregãti o rãscoalã,
aºteptând sã-ºi arate dorinþa
de a domni în chip absolut“,
domnitorul Constantin Brâncoveanu a fost „mazilit“ în 1714
ºi a fost închis împreunã cu
întreaga sa familie la Constantinopol. La 15 august în acelaºi an a fost executat în ziua
în care împlinea 60 de ani.
Alãturi de el au fost uciºi cei
patru fii ai sãi, Constantin, ªtefan, Radu ºi Matei, precum ºi
ginerele sãu Ianache Vãcãrescu. Trupul sãu a fost adus în
þarã abia în 1720 ºi a fost îngropat la ctitoria sa din Bucureºti, biserica Sfântul Gheorghe
Nou, de cãtre soþia sa Marica.
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Diplomaþia în secolele XVII–XVIII. În secolul al XVII-lea românii nu au mai
încercat decât sporadic sã înlãture suzeranitatea Porþii ºi sã-ºi recâºtige independenþa
pe calea armelor. În tot acest timp, cu deosebire spre sfârºitul secolului, s-a încercat
modificarea statului internaþional al þãrilor române pe calea diplomaþiei. Respingerea ultimului asediu otoman asupra Vienei (1683) deschidea calea prãbuºirii succesive a poziþiilor turceºti în Europa centralã ºi sud-esticã, marcând în acelaºi timp o nouã
etapã a ofensivei habsburgice în zonã.
În acest context, þãrile române au încercat sã iasã din sistemul dominaþiei otomane, sã se apropie de Imperiul habsburgic, de Polonia iar mai târziu de Rusia ºi
sã ducã o politicã de echilibru. Iniþiate de ªerban Cantacuzino ºi continuate de
Constantin Brâncoveanu, tratativele cu Habsburgii au eºuat din cauza lipsei unor
garanþii imperiale cu caracter antiotoman, ca ºi din cauza intenþiilor tot mai vãdite
ale Austriei de extindere a propriei sale dominaþii dincolo de Carpaþi, dupã ce realizase acest lucru în Transilvania. Aceeaºi soartã au avut-o relaþiile cu Polonia.
În condiþiile afirmãrii Rusiei sub þarul Petru I (doc 4) Moldova s-a orientat cãtre
o alianþã cu aceastã forþã politicã importantã. Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei,
a încheiat la Luþk (1711) un tratat de alianþã cu þarul (doc 3), dar înfrângerea suferitã de trupele ruse la Stãnileºti în acelaºi an a pus capãt domniei sale ºi ultimei
încercãri de eliberare pe cale militarã. Trei ani mai târziu, acuzat de trãdare ºi uneltire
cu statele creºtine, Brâncoveanu este mazilit ºi ucis de turci.
În noile condiþii de la începutul secolului al XVIII-lea, dominat de conflictele
din ce în ce mai deschise dintre cele trei imperii central ºi est-europene, turcii nu
mai au încredere în domnitorii români ºi înlocuiesc domniile pãmântene cu un nou
regim, cel fanariot.
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ª I

R Ã S P U N D E

1 Matei Basarab ºi câteva din ctitoriile sale
Aratã semnificaþia numãrului mare de ctitorii ale lui Matei Basarab.
Care au fost relaþiile sale cu vecinii?

2 Vasile Lupu ºi Gabriel Bethlen
Schitu Trivale (Piteºti)

Adaugã prin documentare proprie
noi informaþii cu privire la aceºti
conducãtori de stat.

3 Tratatul de la Luþk

Plumbuita (Bucureºti)

[…] Prea strãlucitul domn ºi principe al Þãrii Moldovei Dimitrie
Cantemir, ca un creºtin drept credincios ºi luptãtor pentru Isus Hristos,
a chibzuit cã este spre binele numelui lui Hristos, mântuitorul nostru,
sã trudeascã alãturi de noi ºi pentru eliberarea slãvitului popor moldovenesc aflãtor sub cârmuirea lui, care pãtimeºte împreunã cu alte
popoare creºtine sub jugul barbarilor; necruþând de asemenea viaþa
ºi starea sa, ne-a dat de ºtire […] dorind aºadar sã fie sub protecþia
mãriei noastre þarul, cu þara ºi poporul Moldovei.
De aceea […] noi îl primim pe principe sub apãrarea noastrã prea
milostivã ºi ne învoim cu articolele propuse de dânsul.
Tratatul de la Luþk – 13 aprilie 1711

Desprinde din text ce obiectiv urmãrea Dimitrie Cantemir prin apropierea de Rusia.
Ce interese avea Rusia pentru a accepta alianþa cu Moldova?

4

Petru cel Mare, þar al Rusiei
(1682–1715)

BILANÞ

Brebu (jud. Prahova)

Petru a iniþiat ºi realizat numeroase
reforme care au fãcut din Rusia o
mare putere. A urmãrit cu perseverenþã extinderea teritorialã a Rusiei
ºi a obþinut în urma rãzboiului din
nord ieºirea la Marea Balticã.

CAPITOLUL

VI
Studiu

Românii în viziunea
cãlãtorilor strãini
Secretar al patriarhului Macarie al III-lea, Paul din Alep a
efectuat împreunã cu acesta,
între anii 1652 ºi 1659, o cãlãtorie în þãrile române. Consemnând tot ce l-a impresionat sau
a socotit demn de reþinut, el a
oferit informaþii deosebit de preþioase despre români la mijlocul secolului al XVII-lea.
A descris aspectul caselor þãrãneºti clãdite din bârne ºi scânduri, cu acoperiºuri înalte, iar
în interior cu pereþii acoperiþi cu
covoare. I-a reþinut atenþia portul femeilor: ºalurile purtate peste veºminte ºi maramele de pe
cap. A cules informaþii asupra
datinilor ºi obiceiurilor românilor în diferite împrejurãri ale
vieþii: nunþi, înmormântãri ºi parastasuri, ºi a descris totodatã
ospeþele de la curtea domnitorilor Vasile Lupu ºi Constantin
ªerban.
Relatãrile cãlãtorului sirian sunt
presãrate ºi cu informaþii privind economia agrarã a þãrilor
Române, despre grâul ºi legumele cultivate ºi raritatea fructelor. El îºi exprimã uimirea faþã
de mulþimea animalelor crescute, noteazã preþurile pe boii, ceara ºi mierea vândute ºi descrie
pescuitul de la gurile Dunãrii.
Se intereseazã ºi de bogãþiile
subsolului, în special arama ºi
sarea.
Pe alocuri, descrierile sale sunt
întrerupte de povestiri ale evenimentelor istorice cãrora le
este contemporan, evenimente dominate de luptele pentru
putere specifice epocii.
Ospãþ domnesc – picturã muralã
de la Palatul Mogoºoaia al lui
Constantin Brâncoveanu

Analize

Temã de reflecþie

Exerciþiu de sintezã

Indicã pentru fiecare domnitor
sau principe numit în lecþie cel
puþin o acþiune prin care s-a remarcat. Aratã semnificaþia lor.

Cât de adecvatã contextului
sud-est european de la sfârºitul
secolului al XVII-lea a fost „politica de echilibru“ dusã de domnitorii români?

Întocmeºte – la alegere – o fiºã
de personaj pentru Dimitrie Cantemir sau Constantin Brâncoveanu ºi completeaz-o cu noi elemente din lecþiile urmãtoare.
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