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DINTRE ŢARILE ROMANE lN EPOCA FEUDALA "' 

de PANAIT I. PAN.UT 

Pe trunchiul viguros al romanităţii dar în condiţii şi vremuri deo
sebite s-au constituit, deoparte şi de alta a Carpaţilor, cele trei ţări 
feudale române, a căror dăinuire avea să se consemneze în istorie timp 
de aproape un mileniu. Procesul acesta început în zorii epocii medievale 
s-a încheiat la 1 decembrie 1918, atunci cînd Transilvania s-a alăturat 
celorlalte două ţări constitui<te deja într-un stat naţional, la 24 ianuarie 
1859. Cazul ţărilor române nu este unic în Europa. Italia a cunoscut 
fenomenul sciziparităţii politice în tot evul mediu şi abia mijlocul sec. 
al XIX-lea avea să aducă, după multe eforturi şi sacrificii, constituirea 
Italiei de azi. Germanii au urmat acelaşi făgaş istoric. În partea de răsărit 
a Europei formarea statelor feudale, petrecută în condiţiile descom
punerii relaţiilor gentilice, în unele zone, sau a relaţiilor sclavagiste în
altele, a fost puternic stînjenită de neîncetatele mişcări de popoare mi-, 
gratoare. La români acest factor a intervenit în prima fază a existenţei 
acestor state, menţinîndu-se apoi timp de mai multe secole. Populaţia 
din Transilvania era organizată în cîteva formaţiuni politice cînd şi-au 

făcut prezenţa cetele de călăreţi maghiari. Voievodatul Transilvaniei s-a 
constituit în sec. al XII-lea în condiţiile ocupaţiei străine dar ţinîndu-se 
seama de realităţile autohtone 1. Pînă în sec. al XVI-lea Transilvania 
~·i-a păstrat o puternică autonomie. La sud şi la răsărit de munţi, Ţara 
Românească şi Moldova s-au format ca un rezultat firesc al dezvoltării 
economice şi sociale şi concomitent cu lupta dîrză a populaţiei autohtone 
împotriva pericolului tătar şi a tendinţelor suzeranitare ale coroanei 
maghiare. Abia constituite aceste state au fost ţinta unor repetate şi 

impunătoare desfăşurări de armate otomane şi tătare. Din sec. al XV-lea 
ţările extracarpatice au beneficiat de o semiindependenţă, înlăturată. 

* Comunicare ţinută în cadrul ciclului Muzeului de istorie a municipiului 
Bucureşti la 23.X.1968. 

t Vin istoria Transilvaniei I, Buc., 196G, p. 83. l'. P. Panaitcscu Introducere 
la istoria culturii româneşti, Bucureşti Hl69, p. 234. 
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:pentru scurte vremuri prin eroica ridicare a unor voievozi ale căror 
nume se rosteau de pe atunci la unele Curţi europene. După sînge
roasa luptă din mlaştinile Mohacsului, de la 29 august 1526, Transilvania 
a primit şi ea suzeranitatea turcească pe care o va menţine pînă după 
marea bătălie de sub zidurile Vienei din 1683, cînd oştile imperiale vor 
avea nevoie numai de patru ani pentru a se cantona în oraşele de pe 
versantul nordic al Carpaţilor meridionali 3. De atunci pînă în 1918 
istoria Transilvaniei s-a împletit cu aceia a eteroclitului Imperiu 
habsburgic pe cînd Moldova şi Ţara Românească rămîn să înfrunte în 
cadrul Imperiului otoman, decăderea, corupţia şi zvîrcolirile acestui co
losal stat militarist feudal. Ar fi greşit dacă am limita enunţarea ţărilor 
din interesele cărora numeroase oşti străine au încălcat teritoriile Mol
dovei, Ţării Româneşti sau Transilvaniei de numeroase ori, numai la 
cele pe care le-am amintit pînă acum. Istoria a consemnat tendinţele 
panilor şi ale unor regi de a împinge graniţele Poloniei feudale cu mult 
sub limitele sudice ale Pocuţiei. Cu secolul al XVIII-lea o nouă forţă 
politică, Rusia ţaristă îşi leagă aspiraţiile de coamele munţilor Carpaţi. 
Politica ei îmbracă adesea haina eliberării popoarelor creştine de sub 
apăsarea musulmanilor, stăpănitori ai Sfîntului mormînt dar şi ai strîm
torilor Mării Negre atît de rîvnite de noii stăpînitori ai întregii părţi 
nordice a Mării Negre. De aici bătălii scurte dar decisive ca cea de pe 
Prut din 1711 sau războaie lungi, cu cantonări de trupe pe pămîntul 
românesc, ca acelea din prima jumătate a sec. al XIX-lea. Infruntînd 
vicisitudinele unei istorii atît de frămîntate poporul român a dăinuit şi 
şi-a creiat cultura sa materială şi spiritual unitară pe întregul teritoriu 
locuit de el. Acest proces a fost determinat pe deoparte de fondul comun 
.care stă la originea locuitorilor de dincolo şi de dincoace de Carpaţi, 

iar pe de alta, de neîntreruptele legături statornicite între Transilvania, 
Ţara Românească şi Moldova. Munţii n-au reprezentat nici o dată o 
barieră, chiar dacă pe crestele lor fuseseră împlîntate graniţele politice 
.ale unor state. Legăturile dintre românii din Transilvania şi cei de din
coace de munţi nu au putut fi niciodată întrerupte 3. Chiar cînd oşti 
.ca acelea ale lui Alexandru Aldea, Basarabă Ţepeluş sau Radu Mihnea 
sînt tîrîte de otomani în pustietoare expediţii în Transilvania, tratativele 
intre voievozii români şi conducătorii oraşelor ardeleneşti, ca să luăm 
numai un astfel de exemplu politic, continuă în mod firesc. In anul 1480 
_Neagul Vornicul trimetea o scrisoare braşovenilor în dorinţa de a cla
rifica unele neînţelegeri ivite prin participarea lui Basarabă Ţepeluş la 

2 I. Crăciun - Răzvrătirea saşilor din Braşov la 1688 în S.M.l.M., I (1956), 
,p. 200. 

a într-una din primele scrisori trimise braşovenilor în preziua marei cam
panii otomane, Alex. Aldea arăta că patru oşti mari sînt pregătite la Dunăre. 
„Drept aceia, fraţii mei, eu cu voi pot, iar fără voi nu pot sta dinaintea lor", 
sublinia voievodul. (Grigore Tocilescu, 534 documente istorice. Ducureşti, 1931, 
p. 30). Apoi informaţiile plecate din Ţara Românească vor continua, mergîndu-se 
pînă la propunerea de a se trece de partea trupelor transilvănene chiar în timpul 
bătăliei. (Ibidem, p. 35). 

" Grigore Tocilescu, op. cit., p. 117-118. 
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expediţia otomană, sfîrşită cu marea luptă de pe Cîmpia Pîinii. Bătrînul 
dregător recunoştea că s-au provocat oraşelor transilvănene multe preju
dicii „Insă domnul nostru _:.___ scrie el - şi-a trimes totdeauna în taină 
vorbele sale către voi şi aţi ştiut ; şi capul şi l-a pus şi destul a cheltuit, 
ca să nu se facă rău oraşului şi cetăţii noastre. Şi dacă s-a făcut ceva, 
a fost iarăşi fără voia lui, asta s-o ştiţi domnia voastră" 5. Cînd unii 
voievozi încercau, după exemplul lui Vlad Ţepeş şi apoi al lui Neagoe 
Basarab, să introducă unele restricţii economice sînt generate nemulţu
miri profunde care duc pînă la ciocniri armate. Sau atunci cînd împă
răteasa Maria Tereza emite, în 1770, un drastic ordin pentru interzi
cerea aducerii cărţilor din ţările de peste munte sub aspra pedeapsă, 
preoţii şi negustorii pcriclitîndu-şi viaţa, poartă în satele transilvănene 
slova culeasă pe teascuri valahe. Dovadă stau şi astăzi numeroasele cărţi 
sau consemnări despre cărţi româneşti procurate în a doua jumătate 
a sec. al XVIII-lea din '_j-'ara Românească sau din Moldova. 

Analizînd acest proces nu putem trece cu vederea rolul pe care 
l-au avut oraşele în promovarea şi lărgirea legăturilor dintre ţările ro
mâne. Braşovul, Sibiul, Bistriţa, pentru Transilvania, Baia, Suceava, 
laşul în Moldova, Argeşul, Cîmpulungul sau Tîrgoviştea din Ţara Româ
nească, cărora li se pot alătura multe alte aşezări urbane de mai mică 
importanţă, au avut un rol însemnat. Putem spune chiar că unele dintre 
ele, cum este cazul Braşovului, au avut un puternic rol stimulator eco
nomic, întrucît produsele realizate în atelierele meşteşugăreşti de aici 
au contribuit la intensificarea schimburilor şi la producerea unor noi 
bunuri materiale. 

Oraşul Bucureşti a înmănunchiat în epoca feudală funcţiile de 
centru al vieţii economice, politice şi culturale a Ţării Româneşti, către 

care convergeau adesea interesele românilor de pretutindeni. 
Constituit ca rezultat al unui proces îndelungat ale cărui începuturi 

se plasează în sec. al XIV-lea 6 tîrgul acesta de pe cursul mijlociu al 
Dîmboviţei, a reprezentat un loc de desfacere a mărfurilor indigene dar 
şi al acelora lucrate în atelierele transilvănene sau balcanice. Cercetarea, 
îndeosebi a satului Măicăneşti, a dus la descoperirea în inventarul fu
nerar al locuitorilor a valoroase indicii privitoare la relaţiile aşezărilor 
ce gravitau în jurul Bucureştilor cu oraşele transilvănene. O bună parte 
din podoabele, obiectele de uz casnic, de îmbrăcăminte, sînt executate în 
ateliere pe care le putem presupune a fi funcţionat dincolo de munţi. 7 

Fenomenul este normal atîta vreme cît cunoaştem nu numai gama 
largă a produselor vehiculate prin trecătorile munţilor dar şi dorinţa ne
gustorilor transilvăneni de a atinge albia Dunării de jos cu bogatele ei 

s Ion Bogdan, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti 
cu Braşovul şi Ungaria, Bucureşti, 1902, p. 211. 

6 P. I. Panait, Cetatea Bucureştilor în secolele XIV-XV în Revista muzeelor, 
an VI (1969), nr. 4, p. 318. 

7 Ibidem, Inceputurile oraşului Bucureşti în lumina cercetărilor arheologice, 
în M.I.M. V (1967), p. 23. 
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bălţi. ln condiţiile sporirii factorului demografic, s a dezvoltării economice· 
a aşezărilor din Vlăsia, a intensificării schimburilor de mărfuri şi a ori
entării comerţului, mai întîi timid, apoi din plin spre Balcani, tîrgul 
Bucureştilor sporeşte în importanţă devenind loc de popas, de desfa
cere şi de protecţie, a chervanelor ce urmau bătutul drum al Giurgiu
lui. Dezvoltarea acestei aşezări s-a petrecut lent, rolul esenţial reve
nind elementului local, capabil să promoveze unele transformări urba
nistice pe care stabilirea reşedinţei domneşti le amplifică, împingîndu-le 
spre maturizare. Rămînerea curţii voievodale la început vremelnică, apoi 
definitivă, a dat un puternic impuls Bucureştilor transformîndu-1, în nu
mai două veacuri, în cel de al doilea oraş din Balcani, înainte-i stînd 
doar vechiul Bizanţ. Prestigiul „minunatei cetăţi a Bucureştilor" aşa cum 
oraşul apare denumit într-un hrisov de la Radu Paisie, 9 va spori însă, 
in primul rînd datorită multiplelor relaţii cu celelalte două ţări române, 
cu popoarele învecinate. 

lncă de la sfîrşitul secolului al XV-lea Bucureştiul deveniseră un 
însemnat centru comercial balcanic. Aici se încheiau tranzacţii între ne
gustorii locali cu cei transilvăneni şi turci. „Am trimis - scria Basarabă 
Laiotă braşovenilor - un om al domniei mele acolo la prietenia voas
tră, pentru că a venit un negustor turc cu marfă bună şi multă şi e un 
bun prieten al domniei mele, mic foarte bun prieten domniei mele ; deci 
vă dau de ştire prieteniei voastre oricine dintre prieteniile voastre ar 
avea marfă să-şi trimeată omul şi să se tocmească şi să se înţeleagă cu 
turcul aici în cetatea Bucureşti, cum îi va fi voia." iO 

Scrisoarea este clară întrucît ea subliniază nu numai o simplă 
procurare de mărfuri orientale ci şi desfacerea unor produse româneşti 
prin intermediul pieţii bucureştene. Intr-o altă scrisoare din 1476 ace
laşi Basarabă scria braşovenilor că nu va împiedeca cu nimic trimiterea 
la ei a piperului, mătăsii sau a altor mărfuri de provenienţă orientală. 11 

Putem admite ca perioadă de început a rolului stimulator al Bucu
reştilor, în domeniul relaţiilor dintre ţările române, sec. al XV-lea., In 
fond acest rol va decurge în epoca feudală din faptul că oraşul Bucureşti 
era în primul rînd un puternic centru economic, era reşedinţa voievodală, 
centrul vieţii politice şi diplomatice valahe, era unul dintre cele mai 
fecunde focare ale ştiinţei şi culturii rom;.lncşti. 

Documentele vremii consemnează alături de produsele locale des
făcute pe piaţa oraşului de reşedinţă domnească şi un lot variat de ar
ticole transilvănene. In schimbul peştelui, al mierii şi al cerii, al vi
telor cumpărate din ţară se aduceau de la Braşov, Sibiu sau Sighişoara 
unelte, arme, pînzeturi, sfoară, cuţite, obiecte de îmbrăcăminte ş. a. 12 

8 Acest fapt este dovedit la Bucureşti prin stabilirea vetrei a numeroase 
sate datînd din sec. al XIV-lea ca: Grozăveşti, Lupeşti, Greci, (sat descoperit 
î'n cartierul Vitan) Măicăneşti, aşezarea de pe malurile Ciorogirlei descoperită pe 
teritoriul satului Vîrteju, ş. a. 

9 Documente privind istoria României, B. Ţara Românească veac. XVI.,. 
voi. II, p. 168-170. 
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rn Ion Bogdan, Documente şi regeste .. „ Bucureşti. 1902, p. 153-154. 
H Ion Bogdan, Relaţiile ... , Bucureşti, 1905, p. 129. 
12 N. Iorga, Studii şi documente X, p. 27. 
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De la „pălăriile înalte româneşti" pînă la cepurile de buţi şi piroane, 
erau vîndute în prăvăliile din tîrgul Bucureştilor sorturi variate de 
produse transilvănene. Dacă în 1503 oraşul Bucureşti ocupa locul VI 
in ordinea aşezărilor muntene ce întreţineau relaţii cu Brac,;ovul 13 şi 
locul III în 1529 -- 1530 după numărul de negustori înscrişi în regis
trele vigesimale 11, în sec. XVII-XVIII oraşul de reşedinţă domnească 
de ;pe Dîmboviţa va trece pe locul I. Acest fapt se datora în primul 
rînd puternicii dezvoltări a forţelor de producţie locale. In cursul sec. 
al XVII-lea sînt sesizate transformări esenţiale, fiind atestate nume
roase meşteşuguri noi printre care caretaşii, sîrmarii, zelarii, copciarii 
ş.a. 15. Esenţială este totodată sporirea numărului meşteşugarilor mai 
vechi ca tabaci, cojocari, cizmari, curelari, croitori. 16 Producţia locală, 
completată cu mărfuri aduse din alte părţi şi îndeosebi din centrele de 
peste munţi, surprinde şi pe unii călători străini. Vizitînd, în anii 
1707-1703, Ţara Românească, Ipolit Vişenschi găseşte la Bucureşti 
„multe pieţe cu barace" şi este plăcut impresionat de faptul că aici 
pîinea şi fructele sînt din belşug. 17 Tranzacţiile cele mai curente, care 
cuprindeau un mare sortiment de mărfuri se făceau cu oraşele Braşov 
şi Sibiu de către negustori sau chiar de trimişii domnitorului. Este cu
noscut faptul că Vodă Constantin Brîncoveanu obişnuia să-şi procure, 
fără intermediul neguţătorilor, mărfurile ce îi erau necesare. Princi
palul articol adus atunci din Transilvania era postavul, folosit pentru 
darurile anuale ce se făceau curtenilor şi oştenilor. Incă din ultimele 
luni ale anului Constantin Brîncoveanu trimitea la marele judeţ al 
Braşovului un dregător pentru a face comanda şi a plăti arvună pentru 
postavul care urma să fie gata în februarie anul viitor. 

In fiecare an postăvarii braşoveni erau angajaţi în lunile de iarnă 
să execute comenzile Curţii domneşti de la Bucureşti. In 1705 valoarea 
celor -170 bucăţi de postav comandate era de 3300 taleri. j8 In 1708 vor 
.fi comandate 350 bucăţi de postav albastru. Curtea domnească şi boierii 
îşi procurau de peste munţi vase de cositor: şi argint, bijuterii, clopote, 
carete ş. a. Înseşi peceţile voievodului erau executate de meşteri tran
silvăneni. Aceste legături erau deseori nu numai simple raporturi co
merciale ci şi mijloace directe prin care Constantin Vodă Brîncoveanu 
întreţinea contactul permanent cu populaţia de dincolo de munţi. 19 Bra-
şovul şi Sibiul au avut în această perioadă la Curtea domnească din 
Bucureşti un consecvent susţinător moral şi material, dată fiind situaţia 
grea prin care ele treceau în condiţiile ocupaţiei austriece. Voievodul 
român nu a precupeţit nimic din ceea ce ar fi putut să-i ajute pe tran-

t3 R. Manolescu, Schimbul de mărfuri dintre Ţara Românească şi Braşov 
în prima jumătate a sec. al XVI-lea, în S.M.I.M. 1 (1956), p. 185. 

H Ibidem, p. 188. 
15 Şt. Olteanu, Meşteşugurile din Bucureşti, „Studii", XII (1959), nr. 6, p. !J3. 
16 Şt. Olteanu, Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi 

Moldova în Evul Mediu, Ed. Acad., 1969, p. 169-182. 
u Gheorghe Bezviconi, Călători ruşi în Moldova si în Muntenia, Bucureşti, 

1947, p. 80. 
1s N. Iorga, Studii şi documente X, p. 66-67. 
19 Şt. Ionescu, P. I. Panait, Constantin Vodă Brîncoveanu, Bucureşti, 1969, p. 99. 
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silvăneni. O carte din 8 ianuarie 1701 cuprindea scutirea tuturor ne
gustorilor transilvăneni de peste 25 de biruri. Ei beneficiau de asemeni 
de o dare fixă anuală de 1000 taleri care reprezenta o reală protejare 
din partea domniei. Tîrziu, la 1765 Ştefan Racoviţă scutea şi el pe 
negustorii braşoveni de toate dările, stabilindu-le o ruptoare de 300 ta
leri pe an şi dispunînd ca mărfurile pentru Bucureşti să nu fie des
făcute de vameşul de la Cîmpina ci să fie aduse direct la Carvasara. :ro 
Totuşi, datorită decăderii centrelor transilvănene, tot mai mult afectate 
de concurenţa vieneză, comerţul cu Ţara Românească înregistrează as
pecte noi. La acest proces concură şi faptul că prisosul de bunuri din 
Ţara Românească este îndreptat, de cele mai multe ori forţat, spre 
Imperiul otoman, greu încercat prin pierderea unor teritorii cerealiere. 
Fără a se petrece o întrerupere a schimbului de mărfuri cu Ardealul 
se constată creşterea rolului devenit precumpănitor al comerţului cu 
bani pe care transilvănenii îl promovau cu Bucureştii. 

Mulţi transilvăneni îşi vor face, în sec. al XVIII-lea, ucenicia 
meseriei în prăvăliile de aici şi după ce vor strînge unele sume de bani 
se vor întoarce la casele lor. Aşa este cazul lui Petru Mincu despre care 
un atestat dat de negustorii braşoveni arată că „a slujit la negustori de 
treabă (d~n Bucureşti - n.n.) pînă ce şi-a făcut şi el un ca;pital de 
4000 lei" :11. Unii dintre aceştia, aşa numiţii supuşi Kezaro Krăeşti, se 
grupau în jurul hanului Sf. Gheorghe Nou rămînînd pentru totdeauna 
la Bucureşti. Ei vor îndrăgi oraşul şi lăcaşurile lui cărora le vor închina 
însemnate sume de bani. Diata negustorului Dan sin Dan braşoveanul 
din 21 decembrie 1801 consemnează dorinţa acestuia de a se dărui „bi
sericii cei nouă dela Cernica" 3000 taleri pe cînd bisericii Sf. Nicolaie 
din Schei îi lasă doar 400 taleri. 22 Activitatea unor negustori braşoveni 
ca: Gavril Hagi Hristea, N. Dumitrescu, Hagi Ioan Grecul, Petcu Poli
grad, N. Gămulea, Radu Pricop, Dumitru Moise ş. a. se înscrie nu nu
mai ca o parte a vieţii comerciale a Bucureştilor ci şi ca o legătură 
directă între locuitorii celor două ţări româneşti. 

Numărul acestor negustori sosiţi de peste munţi este apreciat de 
consulul general prusian la Bucureşti I. F. Neigebauer, într-o lucrare 
apărută la Leipzig în 1848, la peste 4000 persoane. 33 

Unii dintre ei facilitau trecerea mărfurilor orientale sau medite
raneene spre Ardeal, alţii se ocupau cu neguţătoria produselor locale. 
Rolul Bucureştilor rămîne concretizat în calitatea lui de cel mai puternic 
centru economic unde se produc, se desfac şi se tranzitează, cele mai 
însemnate cantităţi de mărfuri din Ţara Românească. 

Dar mai este un aspect discutînd rolul stimulator al acestui oraş 
în epoca medievală. Un aspect care începînd din sec. al XV-lea se va 
împleti cu fenomenul economic nneori protejîndu-1 pe calea relaţiilor 

~ D. Z. Furnica, Documente privttoare la r.omerţul românesc 1473-1868, 
Bucureşti, 1931, p. 20-23. 

21 Arh. Stat Braşov. Act Magist. 2049. 
22 Ibidem, Act. Jud. 7, p. 1802. 
23 Constantin C. Angelescu, Primele încercări de a înfiinţa instit11ţii de 

credit în Moldova, în S.C.S. Istorie, Iaşi, an. XIV (Hl63), fas. 2, p. 184. 
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diplomatice, alteori prin mijlocirea armelor. Este acelaşi aspect politic 
care uneori se conturează ca o tendinţă hotărîtă din partea acestor ţări 
de a se uni într-o singură forţă împotriva duşmanilor comuni. Scriind 
judeţului şi celor 12 pîrgari din Braşov, Vladislav al III-iea motiva unele 
neînţelegeri ivite subliniind în concluzie că scopul său este „ca ţara. 
înălţimii sale Craiului şi cei din Ţara Românească să fie amîndouă ţă
rile creştine unite, ca una singură, numai ca să ne putem apăra de vrăj
maşii noştri şi ai legii creştineşti" 24. O scrisoare, care răspunde atit 
realităţilor economice cît şi celor politice, avea să întocmească în 1558 
mare vornic Stănilă care adresîndu-se braşovenilor le spunea : „Ştiţi 
bine că fără noi, voi nu puteţi fi şi ţara voastră, ţara Bîrsei fără ţara 
noastră nu poate" 25 Este în această concisa confirmare un adevăr 
care a determinat numeroase evenimente politice în cadrul cărora ora
şul Bucureşti a avut un rol însemnat. Valabilitatea lui depăşea însă re
laţiile valaho-transilvănene ea răsfrîngîndu-se puternic şi în relaţiile cu 
Moldova. Elocvente în istoria Bucureştilor sînt evenimentele din cel 
de al VIII-lea deceniu al sec. al XV-lea cînd oşti moldo-transilvănene 
aveau să descindă de două ori, în aceiaşi lună de toamnă noiembrie, 
1473 şi 1476 în oraşul de pe Dîmboviţa. 

Evenimentele nu erau altceva decît măsuri luate pentru supri
marea de pe scaunul Ţării Româneşti a acelor voievozi filo-otomani şi 
înscăunarea unor persoane apte să susţină steagul luptei contra oştilor 
sultanale. Dar faptele merg pînl! aici. Nici unul din voievozii epocii res
pective nu s-a gîndit să realizeze unirea politică a celor trei state ro
mâne. Ştefan cel Mare l-a alungat pe Radul cel Frumos din Bucureşti 
dar în locul lui l-a pus pe Laiotă Basarabă, iar în 1476 pe Vlad Ţepeş, 
din nefericire stătător în scaunul voievodal doar două săptămîni. El nu 
a schiţat nici o încercare să se întroneze şi ca voievod al Ţării Româ
neşti. Se petrece însă, în decursul acestor momente, un alt fenomen 
demn de a fi remarcat, acela al solidarităţii împotriva pericolului comun 
otoman. 26 In fond societatea feudală nu putea zămisli ideia unităţii de
cît prin filtrul luptei comune contra unor forţe politice adverse. Insăşi 
marea operă a lui Mihai Viteazul, acea Unire a Ţării Româneşti cu 
['ransilvania şi Moldova din 1599-1600 porneşte tot din necesitatea 
înlăturării unor primejdii străine. 

Domnia acestui voievod începe într-o perioadă în care Europa era 
agitată din nou de eminenţa unei cruciade împotriva Imperiului otoman. 
Momentul acesta găsea în sentimentele noului domn dorinţi de mult 
timp rîvnite. Cronicarul ardelean Szamăskăzy, bazîndu-se pe relatările 
lui Petre Grigorovici Armeanul, intim al voievodului. scrie că în sep
tembrie 1593 aflîndu-se la Poartă „cînd i-au dat căciula cu surguci în 
divan (Mihai - n.n.) a jurat în inima sa că îndată ce va lua domnia 
va scoate sabia împotriva turcilor. Chiar şi cînd a ieşit din divan şi-a 
încălecat, şi a fost dus de paşale şi begi la locuinţa sa şi atunci a jurat 

~ Ion Bogdan, Documente şi regeste, Bucureşti 1902, p. 164-165. 
25 Ibidem, p. 284. 
26 P. P. Panaitescu, Problema unificării politice a ţărilor române în epoca 

feudală în Studii privind unirea principatelor, Bucureşti, 1960, p. 63. 
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·că va fi duşmanul neîmpăcat al turcilor, ceea ce mulţi au auzit după 
aceea chiar din gura lui." 27 Acest om, despre care un izvor spune că 
.este pornit „din pulberea pămîntului", 28 a găsit un mediu propice 
gîndurilor sale în Ţara Românească unde nenorocirile poporului, după 
părerea lui Baltazar Walther, erau generate de „lipsa libertăţii din 
cauza incursiunilor duşmane, aruncarea în robie a mii şi mii de oa
meni, precum şi desfrînările violente şi umilitoare la care turcii sileau 
pc copii şi femei, de cele mai multe ori chiar în faţa părinţilor şi a 
bărbaţilor" w 

A fost necesară rămîncrea la Bucureşti, timp de un an pentru în
locuirea unor dregători plecaţi Porţii, pentru stabilirea legăturilor di
plomatice cu Sigismund Bathory al Transilvaniei şi cu Aron Tiranul. 
cel atît de crunt încercat în nesigura-i domnie din Moldova. S-a rea
lizat astfel o alianţă ce grupa, pentru o luptă comună, toate cele trei 
ţări române. Va fi menirea Bucureştilor să dea semnalul nu unei simple 
ridicări împotriva !naltei Porţi, ci al unui eveniment unic în istoria 
feudală a românilor. Baltasar Walther care şi-a cules informaţiile prin 
şederea sa la Curte, în vara anului 1597, spune că în toamna lui 1594 
a sosit la Bucureşti un Emir însoţit de 50 cămăraşi ai sultanului, de 
mulţi dregători, de 2000 din cei mai aleşi oşteni. Ei cereau lui Mihai 
10 OOO de florini ungureşti şi provizie. 

La 13 noiembrie 1594 socotindu-l pe voievod singur. turcii sub 
pretextul salutului, au încercat să-l prindă, dar Mihai a reuşit să se 
refugieze în tabăra ostaşilor săi. El a atacat corturile turcilor şi palatul 
de rezidenţă ale Emirului. Cronicarul menţi0nează că în toiul luptei 
înaltul dregător turc a aruncat pe fereastră „o ladă mare plină cu aur, 
pietre scumpe şi alte lucruri de preţ" :io dar românii nu s-au îmblînzit 
şi i-au ucis pe toţi. Semnalul luptei era dat aşa dar pe uliţele Bucureş
tilor. O mare victorie inaugura marele război, atît de bogat în acţiuni 
fulgerătoare la Dunăre, culminate cu sîngeroasa bătălie de la Călugăreni 
din August 1595. Contemporanii aştern în relatările lor f8iptele de arme 
ale voievodului dotat cu „virtuţile cele mai alese" animat de iubirea 
de ţară şi de „bună voinţă faţă de cei de o potrivă cu el" 31. Aceste 
alese calităţi au alcătuit izvorul lăuntric al succeselor marelui om po
litic de care se leagă înfăptuirea Unirii celor trei ţări carpatine pentru 
prima dată. Chiar dacă marşul spre locul victorios al cîmpului de la 
Şelimbăr avea să. înceapă de la Tîrgovişte-Ploieşti, oraşul Bucureşti ră
mîne aşezarea de care se leagă primele acţiuni ale unei bătălii din ra
ţiunea căreia se petreceau şi faptele din octombrie 1599 ca şi cele ce 
vor urma în rapida campanie din mai 1600 în Moldova. 32 La 27 mai 

21 I. Crăciun, Cronicarul Szamoskozy şi însemnările lui privitoare la ro
mâni, Cluj, 1928, p. 100. 

28 I. Ionaşcu, Mihai Viteazul şi autorii tratatului de la Alba Julia (1595) în 
Anuarul Inst. de Ist. Cluj, V (1962), p. 11. 

29 Dan Simonescu, Cronica lui Baltasar Walther în S.M.I.M„ III (1959), p. 27. 
30 Ibidem p. 21. 
a1 Ibidem p. 19. 
32 Alexandru I. Gonţa, Campania lui Mihai Viteazul în Moldova în Studii, 

XIII (1960), 4, p. 141. 
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acel an era posibilă întărirea, la Iaşi, a unui hrisov de către Io Mihail 
domn al Ţării Româneşti şi Ardealului şi Moldovei 33• 

Dar la acea dată oraşul de pe Dimboviţa rămînea acoperit de 
-spuza provocată de otomani la retragerea precipitată a lui Sinan Paşa, 
acel fiu de pescar din oraşul italian Sorento, ajuns acum la înaintata-i 
vîrstă în fruntea nenorocoasei campanii. Noi calamităţi aveau să se 
abată apoi asupra Bucureştilor prin ocupaţiile succesive ale turcilor, po
lonezilor, tătarilor. Ele vor fi tot atît de grele ca şi bătălia pierdută la 
Mirăslău, ca luptele împotriva trupelor poloneze de la Năieni şi Ceptura 
şi ca marea dramă din zorii zilei de 9 august 1601, cînd în colbul ar
gilos al cîmpiei Turzii avea să cadă răpus de suliţi străine trupul erou
lui român. Scurta domnie a lui Mihai Viteazul alcătuieşte un episod de 
înaltă semnificaţie în istoria românilor de pretutindeni. Deşi condusă 
prin dregătorii dr~ sine stătătoare cele trei ţări române şi-au unit efor
turile împotriva unor primejdii comune, sub conducerea unui voievod 
pornit de la Bucureşti. Populaţia din Transilvania şi-a legat aspiraţiile 
de noul conducător şi a recunoscut în ţara de dincoace de munţi un 
sprijinitor preţios. Nu se stinsese ecoul mişeliei de pe cîmpia Turzii 
cînd în 1603 lui Radu Vodă Şerban, care zdrobise cetele lui Moise Sze
kely lîngă Braşov, i se adresau, de către un cioban de pe muntele Pe
tricea, următoarele cuvinte : 

„Hai doamna Măria Ta, 
Ştiu ascunsă cărarea, 
Printre stînci strămtă vîlcea 
Să nu simtă pasărea, 
Te tulesc în ţara mea 
Hai Doamne s-o stăpîneştl 
De păgîni s-o izbăveşti". ;I'< 

Dar vremurile marilor fapte de arme rămîn tot mai mult în urmă. 
Câtn:: mijlocul secolului al XVII-lea se încearcâ o nouă ridicare co
mună împotriva forţelor turco-tătare dar ea este înnecată în sînge. 
Turcii nu pot admite unirea ţărilor române fapt explicat şi de marele 
vizir Mehmed Kopri.ilu în scrisoarea adresată, în noiembrie 1659, ha
nului Aslan Ghirai al III-lea. „Doară ştie şi hanul - sublinia înaltul 
.demnitar de la Istanbul - că dacă două ţări sînt sub domnia aceluiaşi 
.om, acesta este contrar interselor devletului" 35 adică împărăţiei. 

Numai o singură dată, în 1703, Sublima Poartă a propus lui Con
stantin Vodă Brîncovcanu să preia pe lîngă scaunul 'l'ării Româneşti şi 
pe acela al Moldovei. Dar pînă a se ajunge aici a?J. fost necesare eforturi 
materiale şi diplomatice extraordinare, Domnia fostului ispravnic al 
Bucureştilor, descendent al boierilor din Brîncoveni şi al Cantacuzini-

3~ Documente privind istoria României A. Moldora, veacul XVI., vol. IV, 
p. 289. 

3'- G. Dem. Teodorescu, Poezii populare române, Bucureşti, 1885, p. 478-479. 
:i.-, M. Guboglu, Î documente turceşti..„ în Revista arhivelor, VIII (1965), 

p. 22:!. 
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lor, a început în tumultosul an 1688. Desfăşurări de forţe otomane şi 
austriece la graniţe, o solie trimisă de înaintaşul său, Şerban Vodă, pen
tru tratative la Viena, ofensiva catolică împotriva românilor transilvă
neni la care se adaugă marile greutăţi economice ale ţării, alcătuiau un 
climat sumbru pentru un început de domnie. Şi totuşi timp de peste 
un sfert de veac Ţara Românească va avea în fruntea ei pe acest Con
stantin Brîncoveanu a cărei personalitate s-a făcut remarcată nu numai 
la Iaşi sau peste Carpaţi ci cu mult peste graniţele acestor ţări. 

Brîncoveanu va înlocui spada cu cuvîntul şi atunci cînd acesta 
nu va fi convingător cu luciul strălucitor al aurului. Duşman al tur
cilor, neîncrezător în imperiali, Brîncoveanu se va strădui să polarizeze 
în cadrul politicii sale în primul rînd pe românii din Moldova şi Tran
silvania. Işi căsătoreşte fii şi fiice cu tinere vlăstare boiereşti din Mol
dova şi susţine în scaunul de la Iaşi pe ginerele său Constantin Duca. 
apoi pe Mihail Racoviţă. Nu va evita pentru scopurile sale în ţara de· 
dincolo de Milcov, nici încercările de împăcare cu Antioh, fiul bătrînu
lui rival Constantin Cantemir. Şi cînd în 1703 spulbera cu măiestrie· 
complotul ce-i provocase panica, apoi umilitorul drum la Adrianopol, cu 
imensele lui cheltuieli băneşti, Brîncoveanu se vede invitat de marele 
vizir să preia şi conducerea Moldovei. Acest fapt l-a neliniştit însă pe 
stolnicul Constantin Cantacuzino care socotea că numirea lui Brînco
veanu şi în scaunul ieşan este un mijloc de spoliere din partea turcilor. 
La 24 iunie 1703 el scria „dă vor turcii să dea Moldova asupra lui Vodă~ 
să ştii că nu pentru florile cucului, sau pentru alte ghizdării ale măriei 
sale, făr de cît, cum am zis mai sus, ca să dea el banii ce-ar cerea şi 
ai Moldovei şi cum zişi ştiindu-l de bogat mare, să miră cum îl vor mai 
mulge". 36 

Planul a eşuat, cuvîntul stolnicului fiind hotărîtor. Constantin Vodă 
va susţine învestirea lui Mihai Racoviţă, runic al politicii sale. Unele 
izvoare, mai puţin plauzibile, susţin că au fost momente cînd se punea 
problema înscăunării lui Constantin Vodă Brîncoveanu, pe tronul prin
ţilor transilvăneni. Nicolae da Porta, un levantin în general bine infor
mat, scrie că : „ardelenii care vedeau înlăturat principele lor închipuit 
(Apaffi - n.n.) temîndu-se de libertăţile lor după exemplul din Un
garia şi neavînd un om de această importanţă, date fiind grelele duş
mănii între dînşii, ar fi primit bucuros pe Brlncoveanu, om de frunte~ 
principe încoronat cu faimă de mare politic pentru a potoli revoluţiile 
lor de acasă". 37 

Un lucru este cert domnitorul de la Bucureşti a urmărit cu con
stanţă promovarea unei politici de apropiere cu Transilvania, cu popu
laţia românească de acolo. Lăsînd la o parte faptul că el a beneficiat 
de cele mai multe proprietăţi peste munţi din şirul voievozilor români -
Sîmbăta de Sus, Sîmbăta de Jos, Poiana Mărului, lbaşfalău, Casele din 
Scheii Braşovului şi cele din vatra veche a aceluiaşi oraş, se cuvine să 

36 Elena Ionescu-Georgescu, Corespondenţa Stolnicului Constantin Cantacu
zino„. (Mss.). 

:17 Ştefan Meteş, Moşiile domnilor şi boierilor din ţările române în Ardeal 
şi Unu::zria, Arad, 1925, p. 8. 
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amintim un alt aspect, acela care îl prezintă pe Constantin Brîncoveanu 
ca un apărător al ortodoxiei şi prin aceasta al legăturilor sufleteşti ce 
uneau acest popor atît de încercat prin ocupaţiile străine sau de pro
paganda catolică. 

De la intervenţiile directe la împărat la donaţiile de odjdii şi cărţi 
de ritual, de proprietăţi, pînă la ungerea unor prelaţi se înscrie o gamă 
largă de măsuri promovate de voievod. 

Multe din cărţile scoase de sub teascurile tipografiei bucureştene 
sau ale tipografiilor de la Snagov, Rîmnic, Buzău, vor completa acum. 
şi de acum înainte decenii de-a rîndul, modestul inventar al bisericilor 
româneşti, de cele mai multe ori cioplite cu artă din trunchiul stejari
lor seculari. 

O minuţioasă cercetare făcută recent la monumentele româneşti 
din fosta regiune Braşov a dus la identificarea în 112 biserici a 172 
cărţi şi manuscrise dintre care 11 datează din cel de al XVII-lea veac. 
Din cele 172 de cărţi 122 provin din Ţara Românească, iar dintre ele 
53 sînt tipărite la Bucureşti. 38 Printre acestea se află „Sfînta şi Dum
nezeiasca Evanghelie" din 1682, Biblia din 1688, cea scoasă în grabă de 
Şerban Cantacuzino şi dăruită, aşa cum arată foaia de titlu, „pentru cea 
de obşte priinţă ( ... ) neamului românesc". 39 Au circulat de asemeni 
cărticica Mărgăritare tipărită în 1691 „în vestitul oraş al Măriei sale, 
în Bucureşti", Evanghelia. greco-română din 1693 şi multe altele. 

Fără îndoială că cifrele pe care le cunoaştem astăzi nu reflectă 
decît orientativ realitatea. 40 Numeroase cărţi au dispărut, au ars odată 
cu lăcaşele de cult, şi nu vom aminti decît tristul an 1761 cînd zelosul 
general imperial Bucov a transformat în mormane de cenuşă numeroase 
biserici româneşti. Cartea bucureşteană a fost un liant trainic în aceste 
vremuri vitrege, un mijloc de legătură directă între românii de dincolo 
şi de dincoace de munţi. 

Ideia originei comune a românilor răzbate în acest răstimp cu tot 
mai mare vigoare din lucrările cărturarilor vremii. Stolnicul Constantin 
Cantacuzino, cel mai reprezentativ om de cultură de la Curtea dom
nească din Bucureşti, de la sfîrşitul sec. al XVII-lea, scria cam în ace
laşi timp cu Miron Costin al Moldovei : „lnsă rumânii înţeleg nu numai 
ceştia de aici, ce şi din Ardeal, care încă şi mai neaoşi sînt şi moldo
venii şi toţi cîţi şi întraltă parte se află şi au această limbă„. tot unii 
sînt. Ce dară pe aceştia cum zic, tot romani îi ţinem, că toţi aceştia 
dintr-o fîntînă au izvorît şi cură" 41 

Aceste cuvinte reflectau o realitate care în practica de toate zilele 
se concretiza în raporturi nemijlocite între locuitorii ţărilor române. Ofi
cialităţile transilvănene au cunoscut destul de bine acest lucru. 

38 Ioana Cristache-Panait, Tipărituri din sec. XVII-XVIII aflate la monu
mentele româneşti din regiunea Braşov. (Mss.). 

39 Virgil Cîndea, Semnificaţia politică a unui act de cultură feudală, în 
Studii, XVI (1963), 3, p. 656. 

40 Aceste procente sînt relativ asemănătoare cu cele obţinute în urma cer
cetării unor localităţi din Maramureş. A. Socolan, Circulaţia cărţii româneşti în 
Maramureş, Comunicare la sesiunea muzeelor din iunie 1969. 

u C. Cantacuzino, Istoria Ţării Româneşti, Ed. N. Cartojan şi D. Simonescu, 
p. 44. 
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Intr-un raport către principele calvin Gavril Bethlen se arată că 
acţiunea de calvinizare a românilor poate avea reuşită dar „înainte de 
tbate să se rupă legătura de sînge şi iubire, care deşi într-ascuns, dar 
în felul cel mai strîns leagă pe românii din Ardeal cu locuitorii Ţării 
Româneşti şi Moldovei." 43 Decretele imperiale cc au intervenit în sec. 
al XVIII-lea n-au putut curma acest făgaş. Ţara Românească, şi în 
primul rînd oraşul Bucureşti, a continuat să fie considerat centrul cel 
mai important de sprijin al românilor ardeleni. Cînd în 1784 puternica 
ridicare a lui Horia, Cloşca şi Crişan frămînta satele şi oraşele Zaran
dului şi apoi ale sudului Transilvaniei, printre răsculaţi se aflau con
ducători care sperau şi într-un ajutor de la Bucureşti. 

Este cunoscută fapta acelui Cîrstea Necula, rudă apropiată a lui 
Horia, care după înăbuşirea răscoalei a trecut munţii mergînd la Bucu
reşti probabil sub numele de Popa Niculae. Despre el generalul Fabris 
raporta contelui Jancovici că a fost prins la Bucureşti unele urma să 
adune 600 de oameni pentru a-l salva pe Horia. 43 Cu a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea şi îndeosebi în secolul următor, este tot mai 
des intîlnită ideia refacerii vechii Dacii pe care Curtea ţaristă ar fi 
dorit să o pună sub conducerea unui membru al familiei sale. In noiem
brie 1807 consulul rus Kiriko, sosit de la Bucureşti la Sibiu, discuta 
într-un cerc restrîns, eventualitatea cedării Transilvaniei de către Casa 
de Austria şi unirea acesteia cu Moldova şi Ţara Românească. "'' Cel 
dintîi care a manifestat ideia n::tţională românească a solidarităţii poli
tice între români, bazată pe existenţa unui popor român. acelaşi peste 
graniţele politice, a fost Tudor Vladimirescu. i,:; Este epoca unor mari 
prefaceri. Cărturarii ardeleni, ca acel mare patriot Gheorghe Lazăr, urmat 
de Aron Florian, Ion Maiorescu, August Treboniu Laurian, Papiu Ila
rian ş.a. se stabilesc la Bucureşti de unde sprijină lupta populaţiei ro
mâneşti pentru cultură şi drepturi sociale şi politice. 

Subliniind exemplul faptelor lui Mihai Viteazul, Aron Florian 
arăta că acesta : „Unind pe toţi românii într-un tot, restatornici Dacia 
veche, făcu o naţie mare, demnă de a fi recunoscută de o altă naţic, 
demnă de a se apăra şi în stare de a se c:iviliza. Aceasta era vremea cea 
mai mărită pentru români, era epoca care prl'vestea pentru dînşii vre
muri de aur." fi(i Tendinţa de emancipare naţională merge la Bucureşti 
pînă la făurirea unor proiecte temerare. In noiembrie 1838 este lansată 
Declaraţia de principii a partidei naţionale care preconiza chemarea la 
luptă a tuturor românilor care gemeau „sub un jug de cele mai des
potice şi cele mai barbare" în vederea realizării unei Patrii slobode ş1 
independente. 47 

"~ Ştefan Meteş, Şerban Voclă Cantacuzino şi biserica românească din ArclPal, 
Vălenii de Munte, 1915, p. 49. 

p. 39. 

"'1 Ileana nozoc, Arhira lui Horia în Revista arhivelor IV (l!JGl), 2, p. l:Jfl. 
"" N. Iorga, Dezvoltarea icleii Hnităţii politice a românilor, Bucureşti, l~ll5, 

r,:; P. P. l'anaitescu, op. cit., p. 81l. 
t,ti I. Lupaş, Cronicari şi istorici rornlÎni âin Transilvania T, p. 181. 
1o; Corndia Boclea, Lupta româmlor pentrn unitate naţională 183~-18-18. 

Bucureşti 1U67, p. li. 
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Un grup de societăţi culturale şi cîteva publicaţii ale vremii aveau 
~ă sprijine pe mai departe aspiraţiile populaţiei româneşti. Printre aces
tea Magazinul istoric pentru Dacia al lui Nicolae Bălcescu şi August 
Treboniu Laurian, al cărui prospect s-a tipărit în „Curierul românesc" 
din Bucureşti şi în „Foaie pentru minte. inimă şi lit-eratură", din Bra
!l}ov, 48 a avut un rol remarcabil. Difuzat în toate cele trei ţări române 
Magazinul a beneficiat de colaborarea unor mari cărturari români şi 
străini. 49 Zorii unei lumi noi străbăteau tot mai ;puternic prin pîcla 
deasă a regimului feudal ,-,o_ Mijlocul veacului al XIX-lea avea să înscrie 
în istoria apusul societăţii medievale româneşti. Şi odată cu aceasta 
lupta pentru Unirea românilor de pretutindeni va păşi pe un făgaş 
nou. Este făgaşul împlinirii marilor şi îndelungatelor aspiraţii ale unui 
întreg popor. 

LE ROLE DE HUCAREST POUR LA STIMULATION 
DES RELATIONS ENTRE LES PAYS ROUMAINS 

DANS L'EPOQUE l<'EODALE 

HESUME 

Organisc'e au XIVeme siccle, la foire de Bucarest a eu un important rOle 
pour Ia stimulation des relations economique-politiques et culturelles entre les 
pays roumains. 

Quoiquc visitc par lC's commerc;ants transylvains ou balkaniques des le 
XIVeme sieclc, cettc villc au bords de la Dîmboviţ.a a enregistre une etape de 
puissantc affirmation aprcs l'Ctablissement dc la residence du prince regnant. A 
Duc·arest on commcnce a conclure des transactions commerciales entre Ies com
merc;ants des Balkans ou de ! 'Orient avec ceux des pays roumains pendant la 
seconde moitie du XVeme siecle. En depit de quelques conjonctures militaires 
ddavorables crees par la Porte Ol tomane, les relations politiques ont enregistre 
um' dur~ stablC'. r·:llt•s se sont concrctisces pendant le regne de Mihai Viteazul, par 
le t6meraire acte de l'union des trois etats sous un seul sceptre. Des conditions 
nouvelles pour promouvoir une diplomatie correspondant aux interets de tous 
les roumains ont c>te cTees pendant le regne de Constantin Brîncoveanu. La maison 
prinC"iere et quelques-uns des boyards de Bucarest ont soutenu l'activite d'im
pn•ssion des livres laiques et religieuses qui ont circule dans les villages de 
rautre ('6te et de ce eâte des montagnes pendant quelques siecles. 

La ville de Bucarest, comme important centre economique comme residence 
de la Wallachie. a polarisc en l'epoque feodale les aspirations d'unite nourries 
par les masses populaires des trois pays roumains. 

"' Horia J. Nestorescu, Ştiri inedite privind tipărirea şi răspîndirea Maga
zi.nului Istoric pentru Dacia în ţările române, S.A.I., XI, 1968 p. 47. 

'·" Mihail Dan. Ion Cicală şi Pompiliu Teodor, Contribuţia istoriografiei ar
delene la dezvoltarea ştiinţei şi culturii noastre, în Anuarul Inst. Ist. Cluj, IX/1966, 
p. 35. 

sn Constantin C. Giurcscu, Transilvania în istoria poporului român, Buc., 
;!)67, p. 117 ş.u. 
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