ION EREMIA, RELAŢIILE PRINCIPATELOR DUNĂRENE CU IMPERIUL OTOMAN ŞI RUSIA
ÎN VIZIUNEA UNUI ISTORIC DIN MOSCOVA – STUDIU DE CAZ

Un volum publicat în 2006 la Moscova1 reuneşte o serie de studii scrise de L.E. Semionova
privind istoria politică externă a Moldovei şi Ţării Româneşti, care cuprind un segment cronologic
foarte vast: de la sfârşitul secolului al XIV-lea până la începutul secolului al XIX-lea. Volumul se
deschide cu o prefaţă în care autoarea îşi informează cititorul că în studiile prezentate sunt
generalizate realizările istoriografiei ruse şi străine, sunt valorificate şi puse în circuitul ştiinţific
surse istorice inedite din arhivele ruseşti, sunt examinate izvoarele publicate în diferite colecţii de
documente, inclusiv străine.
Direcţia principală în studierea problemei date, continuă autoarea, a fost relevarea dialecticii
raporturilor de reciprocitate dintre factorii interni şi externi care au influenţat evoluţia politicii
externe a Principatelor Dunărene.
Referindu-se la subiectele puse în discuţie, autoarea atenţionează în primul rând asupra
problemei statutului Moldovei şi Valahiei în sistemul Imperiului Otoman, problemă căreia, în
aprecierea autoarei, îi este dedicat studiul-cheie din volumul publicat2. L. Semionova menţionează
că subiectul dat nu este cercetat suficient în istoriografie şi dă o replică „studiilor de peste hotare”,
care, în opinia ei, au tendinţa de a „idealiza rolul otomanilor în istoria popoarelor balcanice supuse
de ei”. Această idealizare ar reieşi din faptul că în istoriografia română şi turcă prevalează ideea
conform căreia actele sultanale, aşa-numitele „capitulaţii”, din secolele XIV-XV, care, chipurile,
conţineau condiţiile recunoaşterii de către Moldova şi Ţara Românească a suzeranităţii otomane şi
fixau drepturile lor autonome, au existat în realitate, opinie pe care autoarea nu o împărtăşeşte3 .
În legătură cu aceste afirmaţii ale lui L. Semionova, evident, apare întrebarea cum să-i
apreciem pe acei istorici din fosta URSS şi fosta Iugoslavie care, în baza surselor originale,
demonstrează existenţa reală a „capitulaţiilor” care reglementau raporturile unor state balcanice cu
Poarta? Pentru a ne convinge că lucrurile stau anume aşa, cred că este suficient să facem referinţă la
studiul lui M. Frejdenberg publicat în anul 1984 şi consacrat istoriei relaţiilor Republicii Raguza
(Dubrovnic) cu Imperiul Otoman. Descoperirea şi publicarea în anul 1970 de către istoricul iugoslav
B. Nedelikovin a originalului „capitulaţiei” (tratatului) otomano-raguzan din 23 octombrie 1458 l-a
determinat pe M. Frejdenberg să afirme că „de aceea, probabil, este justă ideea care îşi croieşte
drum în ultimii ani, conform căreia statutul Dubrovnicului trebuie considerat apropiat de libertatea
reală” 4. Înseamnă oare aceasta că reputatul istoric „idealizează rolul otomanilor în istoria
popoarelor balcanice”? Cred că nu este absolut niciun motiv de a-l învinui de asemenea păcat, M.
Frejdenberg, aşa cum trebuie să procedeze un istoric, apreciază obiectiv situaţia, pornind de la
sursele istorice. Faptul că originalele unor asemenea acte din secolele XIV-XVI pentru Moldova şi
Ţara Românească nu au fost până în prezent descoperite nu înseamnă că ele nu au existat.
Tot în prefaţă autoarea formulează concluzia (!) că, în baza examinării textelor
„capitulaţiilor”, „a tuturor (aici şi în continuare, sublinierile ne aparţin – I.E.) datelor care se află la
dispoziţia cercetătorilor” şi a noilor surse descoperite în arhivele ruseşti 5, pentru prima dată în
istoriografie ajunge la concluzia că ele sunt „documente de la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
legate de ideologia mişcării de eliberare în principate din acel timp”.
Totuşi, ceva mai jos, la pagina 24, L. Semionova aduce argumente care demonstrează
contrariul. Ea afirmă că, încă în anul 1908, istoricul român Constantin Giurescu, supunând unei
serioase analize izvoristice textele „capitulaţiilor”, a ajuns la concluzia că ele „sunt plastografii de
la sfârşitul secolului al XVIII-lea”6 . La pagina 28, autoarea ne spune că şi Ştefan Ştefănescu
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recunoaşte că textele acestor „capitulaţii” nu sunt originale şi au fost alcătuite la sfârşitul secolului
al XVIII-lea.
Aşadar, din cele expuse mai sus putem concluziona că unica „realizare” a autoarei este că,
spre deosebire de istoriografia românească citată de dânsa, care consideră textele „capitulaţiilor”
plastografii de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, L.E. Semionova le consideră documente de la
acelaşi sfârşit de secol.
O altă problemă evidenţiată de autoare în Prefaţă este problema legăturilor Principatelor
Dunărene cu Rusia şi reliefarea premiselor obiective care au dus la formarea orientării proruse.
Primul studiu din volumul publicat are titlul Principatele Dunărene în relaţiile internaţionale din
Europa de Sud-Est (sfârşitul secolului al XIV-lea – secolul al XVI-lea). Studiul începe cu un scurt
preambul fără titlu, în care sunt schiţate unele momente ale situaţiei internaţionale din Sud-Estul
Europei în perioada indicată, sunt repetate ideile expuse în Prefaţă, examinate mai sus, precum şi
precizarea că „obiectivelor cercetării le corespund şi limitele cronologice ale monografiei”.
Prima parte din studiul al cărui titlu l-am prezentat mai sus se numeşte Principatele
Dunărene în sistemul Imperiului Otoman şi este divizat în două compartimente. În primul
compartiment, Problema „capitulaţiilor” în istoriografie, este efectuată o examinare foarte succintă
a literaturii istorice consacrate temei date începând cu Istoria generală a Daciei de Dionisie Fotino
şi continuând cu lucrările istoricilor din secolele al XIX-lea şi al XX-lea.
Prezentând istoriografia românească contemporană, L. Semionova consideră că o examinare
mai completă a problemei date o aflăm în studiile publicate de Mihai Maxim, care afirmă că după
formă, aceste documente puteau fi diferite, dar după conţinut, ele erau acte care fixau real drepturi şi
obligaţii reciproce şi se acordau de către Poartă în urma negocierilor. Autoarea nu întreprinde însă o
examinare atentă a opiniilor exprimate de M. Maxim. Mai mult, acesta, referindu-se la opiniile
enunţate de L. Semionova până la 1993, le supune unei critici bine argumentate7. Ar fi fost foarte
bine ca Mihai Maxim să primească un răspuns din partea lui L. Semionova, care s-a limitat la un
reproş: „În pofida faptului că aceasta (semnarea de către sultan a actelor care fixau drepturi şi
obligaţii reciproce ale părţilor – I.E.) contravenea canoanelor oficiale ale islamului”.
Nu ştiu din ce considerente L. Semionova a făcut reproşul dat. Specialiştii în drept, încă din
secolul al XIX-lea, cred altceva. Spre exemplu, F. Martens afirma că diferite state încheiau cu
Poarta tratate. Ele se numeau „capitulaţii” şi se deosebeau de tratatele internaţionale obişnuite
numai după formă, în esenţă ele erau considerate tratate obligatorii pentru părţile interesate 8. Un alt
specialist din Rusia, A. Ladyjenski, referindu-se la „capitulaţii”, concluziona că ele numai în
aparenţă sunt nişte manifeste de bunăvoinţă din partea sultanilor, în realitate ele prezentau în sine
tratate de drept internaţional. Capitulaţiile, continuă acelaşi autor, erau promulgate după negocierile
purtate cu solii europeni. Înainte de a le promulga, turcii se târguiau cu europenii în privinţa
drepturilor pe care ei trebuiau să le acorde prin aceste documente. „Capitulaţiile, încheia A.
Ladyjenski, sunt tratate internaţionale, iar faptul că ele erau promulgate de sultan sub forma unor
ucazuri (= diplome imperiale – I.E.) nu era altceva decât un mod special de semnare a tratatelor”9.
Un alt specialist în domeniul dreptului islamic, E. Askerov, referindu-se la „capitulaţiile” din epoca
feudalismului sublinia că ele nu aveau un caracter inegal, dimpotrivă, uneori prevedeau obligaţii
reciproce şi privilegiile acordate străinilor nu contraveneau intereselor Imperiului Otoman, ele chiar
erau dictate de particularităţile legislaţiei musulmane, bazată pe Coran, care excludea orice drept al
străinilor de a fi judecaţi după şariat10. În acest context, alături de studiul deja citat al lui Mihai
Maxim, este de reţinut şi lucrarea fundamentală a istoricului Viorel Panaite, care a demonstrat cu
lux de amănunte faptul că semnarea tratatelor („capitulaţiilor”) de către otomani nu contravenea
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canoanelor islamice11.
Faptul că negocierile şi semnarea tratatelor de către Poartă nu încălcau dogmele islamului
este demonstrat incontestabil de raporturile raguzano-otomane de la mijlocul secolului al XV-lea. O
primă diplomă sultanală este cunoscută din februarie 1442 şi este apreciată în istoriografie drept
„primul tratat original al Dubrovnicului cu Imperiul Otoman”12. Negocierile raguzano-otomane din
primăvara-toamna anului 1458, de asemenea, s-au încheiat cu semnarea diplomei sultanale din 23
octombrie acelaşi an, emisă în trei limbi (turcă, greacă, sârbo-croată), fiind descoperit şi publicat în
anul 1970 originalul în limba sârbo-croată13. În acest document, sultanul Muhamed al II-lea jura „pe
Dumnezeul care a făcut cerul şi pământul”, „pe marele proroc Muhamed”, „în numele vieţii copiilor
mei şi al sabiei sfinte”, să respecte condiţiile fixate.
Un exemplu demn de toată atenţia găsim şi în istoria relaţiilor moldo-otomane. Mihai
Maxim, referindu-se la actul dat de sultanul Mehmed al II-lea lui Ştefan cel Mare, a observat nuanţa
ce se conţine în notiţa copistului otoman, făcută puţin mai târziu: „Sulhnâme al sultanului
Mehmed... cu (subl. – M.M.) moldoveanul”. Această precizare, în aprecierea autorului nominalizat,
atestă că, „de fapt, în mintea sa (a copistului – I.E.), actul avea, până la urmă, un caracter bilateral şi
nuanţa de tratat internaţional”14.
În acest context este evident faptul că orice afirmaţii precum că nu existau acte care să
reglementeze drepturile şi obligaţiile Imperiului Otoman în relaţiile acestuia cu alte state în secolele
XIV-XVI, fiindcă asemenea acte ar contraveni canoanelor oficiale ale islamului, aşa cum crede L.
Semionova, nu mai pot fi acceptate în stadiul actual al documentării şi cercetării.
Urmând fidel ideile exprimate în perioada sovietică, L. Semionova apreciază negativ şi istoriografia
turcă contemporană în cazurile în care unii reprezentanţi ai ei au recunoscut existenţa capitulaţiilor,
imputându-le vina că aceşti istorici prezintă Principatele Dunărene drept „state suverane, care au
întreţinut cu Imperiul Otoman relaţii pe baze bilaterale” 15.
Să-i învinuim pe istoricii turci de faptul că ei au afirmat că Principatele Dunărene au fost
state suverane în sistemul Imperiului Otoman nu înseamnă altceva decât să-i învinuim de...
marxism, deoarece anume Karl Marx, din câte cunosc, a fost primul care a făcut următoarea
apreciere: „Din capitulaţiile citate mai sus (Marx face referinţă la tratatele din 1393, 1460, 1511,
invocate pe timpul său şi pe care el le aprecia ca tratate pe care moldavo-vlahii le-au încheiat singuri
cu Poarta – I.E.) [...] reiese că Principatele Dunărene sunt două state suverane sub suzeranitatea
Porţii” 16.
Ideea lui K. Marx că Principatele Dunărene şi-au negociat drepturi autonome cu Poarta şi că
au fost două state suverane sub suzeranitatea Porţii a fost împărtăşită, un timp, de mai mulţi
reprezentanţi ai istoriografiei sovietice17. Toate aceste aprecieri ale istoricilor sovietici au fost, din
motive necunoscute, ignorate de L. Semionova, care s-a mulţumit să indice doar doi autori, S.
Oreşkova şi Gh. Gonţa, precum şi propriile lucrări publicate anterior, în care este negată existenţa
capitulaţiilor. Aşadar, afirmaţiile unor istorici turci, publicate în anul 1952 şi, respectiv, 1978 18 şi
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nu au plăcut lui L. Semionova, se înscriu pe deplin în concepţia marxistă şi sovietică de până la
mijlocul deceniului al VIII-lea al secolului trecut. Ele nu se înscriu doar în conceptul autoarei, care,
anterior, şi-a scris lucrările „având la bază metodologia marxist-leninistă”, dar care, iată, nu mai
acceptă teza lui Marx expusă mai sus. Evident, o critică a opiniei lui Marx în perioada sovietică nu
putea fi, dar e posibilă în 2006.
Fără îndoială, insistenţa cu care L. Semionova neagă „vechile tratate” dintre Poartă şi
Principatele Dunărene trebuie să aibă o explicaţie, explicaţie pe care am căutat-o insistent şi pe care
am aflat-o în autoreferatul tezei de doctor habilitat în ştiinţe istorice a autoarei, unde se afirmă
următoarele: „Obiectiv, aceste opinii contribuie la înfrumuseţarea rolului otomanilor în istoria
Principatelor Dunărene cu scopul de a subestima eforturile diplomaţiei ruseşti în apărarea
drepturilor şi privilegiilor principatelor protejate, de a diminua rolul Rusiei şi al războaielor
ruso-turce din secolele XVIII-XIX în mişcarea de eliberare naţională a principatelor, în eliberarea
lor de dependenţa otomană. Drept consecinţă a unor asemenea opinii este denaturarea în oglindirea
istoriei legăturilor politice tradiţionale ale popoarelor Rusiei şi României în secolele XVIII-XIX,
ceea ce, în condiţiile contemporane, nu poate să nu aducă daune relaţiilor prieteneşti ale celor două
ţări frăţeşti” 19. În legătură cu această „argumentare” a autoarei, cred că orice comentarii sunt de
prisos. Şi cu toate că această perlă „metodologică” este omisă în studiile ulterioare, concluziile lui
L. Semionova nu s-au modificat cu nimic, în timp ce în istoriografia rusă contemporană s-au emis şi
alte aprecieri ale politicii otomane. Spre exemplu, cunoscutul istoric Victor Feller afirmă că turcii,
ca buni tacticieni, după căderea Constantinopolului şi mult mai târziu, acţionau chibzuit şi destul de
generos. Ei nu numai că nu au persecutat direct Biserica Ortodoxă, dar le-au permis grecilor să
ocupe posturi administrative destul de influente, pe care le considerau de categoria a doua, locuri
profitabile de negustori şi finanţişti ai Imperiului Otoman20.
Totuşi, o afirmaţie a autoarei dintr-un studiu de mai demult mi-a atras în mod deosebit
atenţia. Iată ce scria L. Semionova în 1986: „Spre deosebire de pământurile bulgare şi sârbe incluse
de sultan în componenţa paşalâcului Rumelia, Principatele Dunărene şi-au păstrat autonomia
juridică în sistemul Imperiului Otoman” 21. Este limpede că autonomia juridică poate lua naştere
şi exista numai în cazul în care are la bază un act juridic, negociat şi recunoscut de ambele părţi,
dar acest aspect al problemei a fost neglijat totalmente de autoare.
Cu regret, dar în studiul publicat în anul 2006 lipseşte şi o prezentare a izvoarelor, prezentare
indispensabilă unui asemenea studiu. Autoarea s-a limitat doar să informeze cititorul că a utilizat
„toate sursele existente” şi a pus în circuitul ştiinţific noi surse, afirmaţie care nu corespunde nici
pe departe realităţii şi chiar diminuează substanţial valoarea lucrării date. Din lectura acestei părţi a
lucrării reiese clar că au fost ignorate practic toate sursele cunoscute, care atestă existenţa unor
relaţii pe baze bilaterale dintre Principatele Dunărene şi Imperiul Otoman, surse prezentate şi
examinate în istoriografia românească.
Al doilea compartiment al acestei părţi a lucrării este intitulat impropriu Originea
„capitulaţiilor”, fiindcă, în realitate, L. Semionova, în baza surselor din secolul al XVIII-lea
publicate sau descoperite în arhivele ruseşti, se opreşte doar la examinarea originii
textelor-plastografii din secolul al XVIII-lea. Recunoaştem bogăţia şi originalitatea surselor
istorice ruseşti din secolul al XVIII-lea, dar ele, oricât am dori noi, nu conţin materiale care ar
explica problema originii capitulaţiilor. Capitulaţiile au o origine mult mai veche, ele s-au născut,
practic, odată cu primele expansiuni ale arabilor islamici în secolul al VII-lea, fapt semnalat deja în
literatura istorică străină şi românească 22.
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Este de remarcat şi faptul că sursele istorice descoperite şi puse în circuitul ştiinţific de
istoricii occidentali în ultimele trei decenii ale secolului al XX-lea, traduse şi publicate şi în limba
rusă în colecţia „Антология мировой правовой мысли” modifică esenţial semnificaţia cunoscută
până acum a „capitulaţiilor”. Ele nu mai pot fi apreciate doar în sensul tradiţional. Iată ce scrie I.I.
Variaş într-o scurtă introducere la câteva surse juridice din statele Peninsulei Iberice înainte de
secolul al XIV-lea: „Reconquista, care a continuat pe parcursul a opt secole, a creat un tip specific
de document juridic – aşa-numitele capitulaţii, care fixau condiţiile predării oraşelor şi târgurilor
musulmane creştinilor. Documentele de acest fel, în mod obişnuit, întăreau drepturile şi privilegiile
populaţiei musulmane, care asigurau autonomia ei în statul creştin”23 .
Pornind de la premisa falsă că abia către secolele XVI-XVII Poarta a acordat „capitulaţii” unor state
europene, fenomen care ar fi atins o mare amploare în secolul al XVIII-lea, L. Semionova trage
concluzia, la fel de falsă, că şi în unele părţi ale Imperiului Otoman a început să apară năzuinţa să
primească „capitulaţii”, pentru a consolida, în temeiul lor, anumite privilegii. În Principatele
Dunărene, care intrau în sistemul Imperiului Otoman, această tendinţă s-ar fi manifestat, în opinia
autoarei, abia de la sfârşitul secolului al XVIII-lea 24.
Autoarea este convinsă că programul de eliberare al unei părţi a boierimii moldovene şi
valahe, de orientare patriotică cum o apreciază ea, prevedea stabilirea protectoratului rus sau
includerea principatelor în componenţa Rusiei cu condiţia menţinerii autonomiei politice 25. În
calitate de exemplu edificator pentru programul politic al boierimii moldoveneşti în timpul
războiului ruso-austro-turc din 1735-1739, L. Semionova prezintă negocierile din septembrie 1739
şi tratatul semnat de reprezentanţii boierimii şi clerului cu comandantul suprem al armatei ruse
Minih pe data de 5 a aceleiaşi luni, tratat care cuprindea condiţiile intrării Moldovei în supuşenia
Rusiei26, totuşi uită să menţioneze că boierii moldoveni au refuzat să semneze acest document şi au
făcut acest lucru numai după ameninţările lui Minih. În legătură cu acest episod, cronicarul
moldovean Ion Neculce ne informează: „Aceste ponturi au dat Meneh boierilor şi au dzisu că, de
n-or priimi, a da foc târgului. Şi i-au făcut cu de-a sila de-au iscălitu, că să tâmplasă şi boieri de nu
s-nvoie. Şi au iscălitu toţ”27.
Foarte controversat sunt prezentate şi doleanţele boierilor moldoveni şi munteni în timpul
războiului ruso-turc din anii 1768-1774. La paginile 35-36, autoarea invocă mai multe documente
din anii 1769-1772 care, în opinia ei, ar atesta tendinţa boierilor de a intra sub protectoratul rus sau
de a se uni cu Rusia. În acelaşi timp, la pagina 38, L. Semionova emite ipoteza că „nu fără influenţa
deputaţilor moldoveni şi valahi diplomaţia rusă a înaintat condiţia de a lăsa Principatele Dunărene
sub puterea Porţii”, adică boierii moldoveni şi munteni doreau să rămână în sistemul Imperiului
Otoman şi au determinat ca şi Rusia să facă acelaşi lucru. Este absolut clar că politica reală a
boierimii din Principate a rămas neelucidată de autoare.
Tot atât de controversat este prezentată şi politica Rusiei. Pe de o parte, afirmă autoarea,
Rusia ţinea cont de rugăminţile care veneau din Moldova şi din Valahia, iar pe de altă parte, le lăsa
fără urmări, nu le da curs28. Apare logică întrebarea în ce mod Rusia „ţinea cont” de doleanţele
boierimii din Principate? Autoarea mai crede că Rusia nici nu urmărea scopul anexării Moldovei şi
Valahiei la posesiunile sale şi chiar, conform „proiectului grecesc”, Rusia urmărea asigurarea
predominării sale reale în Europa de Sud-Est, dar şi aceasta doar în perspectivă.
Rivalii Rusiei sunt apostrofaţi că susţineau integritatea teritorială a Imperiului Otoman,
inviolabilitatea stăpânirilor acestuia, ceea ce, de fapt, însemna menţinerea dominaţiei sultanului
asupra popoarelor supuse29. Pe următoarea pagină, 38, autoarea scrie că şi Rusia, ţinând cont de
situaţia internaţională, era înclinată să lase Principatele Dunărene în supunerea Imperiului Otoman
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şi că acest lucru l-ar fi făcut chiar sub influenţa boierilor moldoveni şi valahi, adică şi ţările
europene, şi Rusia, şi boierii doreau ca Principatele să rămână în continuare sub suzeranitatea Porţii.
În continuare, L. Semionova discută problema vechilor privilegii ale principatelor în
sistemul Imperiului Otoman. Autoarea subliniază că referinţele la vechile privilegii, pentru prima
dată, se întâlnesc în documentele diplomatice ruseşti din anii 1769-1770. Să nu uităm însă că în
acest compartiment, autoarea şi-a propus să elucideze problema originii „capitulaţiilor” şi, desigur,
la acest subiect, după cum am mai menţionat, arhivele ruseşti din secolul al XVIII-lea sunt
insuficiente. În istoriografia românească s-au invocat destule surse documentare şi narative care
vorbesc despre tratatele ţărilor române cu Poarta şi fixarea unor privilegii, surse total ignorate de L.
Semionova.
Totuşi, este de semnalat faptul că Rusia a aflat despre relaţiile contractuale şi despre
semnarea unor tratate ale ţărilor române cu Poarta, tratate în care au fost fixate unele privilegii
(menţinerea vechilor obiceiuri) cel puţin încă din anii ’70 ai secolului al XVII-lea. Aceasta e
confirmată, destul de limpede, şi de o scrisoare în limba română din 31 decembrie 1673, semnată de
domnul Moldovei Ştefan Petriceicu şi fostul domn al Ţării Româneşti Constantin Şerban, scrisoare
în care se menţionează următoarele: „Având ei a lor spurcată lăcomie, scosu-ne-au din toate
obiciaiurili ciali vechi, carili mai denainte vreme au fostu legat şi tocmitu dela moşii şi de la
strămoşii noştri, adaogându-ne dărili şi stricându-ne obiciaiurile din an în an” 30. Ceva mai înainte,
Constantin Şerban s-a mai adresat ţarului cu o scrisoare, datată cu 29 decembrie 1673, în care îi
comunica despre faptul că predecesorii săi s-au dat în supuşenie necredincioşilor cu condiţia să
trăiască după obiceiurile lor şi au încheiat cu ei un tratat, dar ulterior, necredincioşii au stricat toate
tratatele şi obiceiurile, au mărit tributul, au trimis în ţară domni de la ei, au pângărit bisericile, toate
acestea fiind calificate drept grave încălcări din partea Porţii 31.
Dar să revenim la afirmaţiile autoarei, care crede că primele referinţe la vechile privilegii ale
Principatelor Dunărene sunt menţionate în documentele diplomatice ruseşti în anii 1769-177032. În
continuare, examinând memoriile boierilor moldoveni şi munteni prezentate lui N.I. Panin şi
adresările reprezentanţilor din Principate din 1770, autoarea subliniază că în ele nu se aminteşte
nimic despre „vechile drepturi şi privilegii ale Principatelor în relaţiile cu Poarta” 33 şi explică
această lipsă prin aceea că, probabil, deputaţii din Principate care se aflau în 1770 la Sankt
Petersburg sperau la menţinerea ţărilor lor sub ocrotirea Rusiei, explicaţie neconcludentă. În acelaşi
timp, L. Semionova crede că este „pe deplin probabil” că deputaţii din Principate, în discuţiile cu
reprezentanţii cercurilor guvernamentale ruseşti, au făcut referinţe la „drepturile şi privilegiile
anterioare” ale Principatelor.
Desigur, este absolut la locul ei întrebarea care sunt atunci acele „documente (subl.-I.E.)
diplomatice ruseşti” din anii 1769-1770 în care, după afirmaţia autoarei, sunt amintite vechile
privilegii ale Principatelor, dacă ceva mai jos se afirmă că pentru prima dată ideea despre lăsarea
Principatelor sub puterea Porţii, dar „cu acele drepturi şi privilegii cu care ele au intrat în supuşenie
turcească” este fixată în scrisoarea lui N.I. Panin către A.G. Orlov din 12 noiembrie 1771(?)34 .
L. Semionova crede că boierii moldoveni şi munteni, pentru prima dată, au informat guvernul rus
despre încălcarea de către Poartă a „drepturilor şi privilegiilor anterioare” abia în timpul
Congresului de la Focşani (iulie-august 1772), dar primul document la care face referinţă autoarea
pentru a-şi argumenta opinia este din 14 iunie 1772. De fapt, despre aceste lucruri, după cum am
demonstrat mai sus, Curtea de la Moscova era informată cel puţin din primăvara anului 1674.
Raţionamentele enunţate de L. Semionova privind data alcătuirii textelor „capitulaţiilor”, de
asemenea, nu sunt convingătoare. Ea nu acceptă „alcătuirea” lor în perioada imediat premergătoare
sau în timpul negocierilor de la Focşani pentru Valahia pe motiv că Mihai Cantacuzino, care le-a
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datat cu anul 1772, era, atunci când a scris „Genealogia” sa, „la o vârstă înaintată” şi, deci, el ar fi
uitat multe lucruri. Totuşi, cu titlu de ipoteză, L. Semionova admite că Mihai Cantacuzino a dorit să
sublinieze activitatea rodnică a delegaţiei valahe în timpul Congresului de la Focşani, din
componenţa căreia făcea parte şi el. Aşadar, spectrul explicaţiilor oferite de autoare nu este prea larg
şi ele pot fi rezumate la aceea că Mihai Cantacuzino, datând textele „capitulaţiilor” dintre Valahia şi
Imperiul Otoman cu anul 1772, ori a uitat ceva, ori a minţit cu bună ştiinţă. Desigur, asemenea
explicaţii nu sunt convingătoare şi problema alcătuirii textelor-plastografii continuă să rămână la
ordinea zilei.
Refuzul autoarei de a admite existenţa textelor „capitulaţilor” Moldovei cu Poarta înainte de
1775 se bazează pe o depeşă a reprezentantului Rusiei la Istanbul, N.V. Repnin, adresată lui N.I.
Panin, unde primul scria că pentru a interveni în problema Bucovinei, anexată recent de Austria, el
are nevoie de trei documente: a) tratatul Moldovei cu Imperiul Otoman în baza căruia Principatul
s-a supus sultanului; b) actul care fixează toate privilegiile şi drepturile ţării din timpul lui Mehmed
al IV-lea; c) hatişeriful conform căruia Ţara Moldovei îşi alege de sine stătător domnii. Toate aceste
acte N.V. Repnin le solicita în original. În acest context, este logic de pus întrebarea: reprezentantul
Rusiei într-adevăr avea nevoie de aceste documente pentru a interveni în problema Bucovinei, odată
ce prin tratatul de la Kuciuk-Kainarji Rusia devenea protectoarea Moldovei şi Ţării Româneşti?
Desigur că nu. Dimpotrivă, depeşa lui N.V. Repnin atestă faptul că el deţinea textele
„capitulaţiilor”-plastografii alcătuite de boierii moldoveni, dar la 1775, în legătură cu problema
Bucovinei pusă în faţa lui, el cerea şi originalele acestor documente, ştiind foarte bine că
moldovenii nu dispun de ele, şi, neprimindu-le, reprezentantul Rusiei se elibera de obligaţia de a
interveni în favoarea Moldovei în problema Bucovinei. De fapt, după propriile mărturii, N.V.
Repnin a rămas profund indignat de cererea boierilor moldoveni, făcută, de altfel, cu avizul
domnului Moldovei. Această indignare este exprimată clar de el în depeşa din 28 iulie 1775: „Sunt
aici (în cererea boierilor moldoveni – I.E.) aşa puncte, scria N.V. Repnin, care, în afară de scăfârliile
de aici (din Moldova – I.E.), nu mai pot trece şi în altele, spre exemplu pretenţiile faţă de Poartă că a
cedat sau, mai bine spus, a permis austriecilor să fie luate de la sine pământurile moldoveneşti” 35.
Aşadar, cinismul demnitarului rus atinge apogeul, el nici nu putea admite formularea unei
asemenea pretenţii din partea boierilor moldoveni, fiind conştient de faptul că, în condiţii similare,
ele puteau fi formulate şi faţă de Rusia. Cu atât mai mult cu cât încă în aprilie 1770, boierii
moldoveni şi reprezentanţii clerului, în pofida asigurărilor de credinţă şi supuşenie faţă de Rusia,
cereau ca în cazul în care teritoriile dintre Nistru şi Prut, aflate sub administraţie directă otomană,
vor fi cucerite de trupele ruse, toate aceste teritorii, care din vechime au fost moldoveneşti, să nu fie
organizate sub o stăpânire deosebită, ci să fie retrocedate Moldovei36. Anume pentru a nu da curs
cererii boierilor moldoveni, N.V. Repnin asolicitat originalele documentelor indicate mai sus.
Pe ultimele cinci pagini ale compartimentului consacrat originii „capitulaţiilor”, L.
Semionova discută problema: puteau oare exista „capitulaţii” pentru Principatele Valahia şi
Moldova în secolele XIV-XVI în contextul relaţiilor lor cu Imperiul Otoman37? Pentru a răspunde la
întrebarea dată, sugerează autoarea, este necesar de a examina aceste acte din punct de vedere
juridic, coroborându-le cu principiile de bază ale concepţiei otomane privind politica externă. După
unele precizări utile privind conceptul islamic al politicii externe, autoarea declară brusc că „în
secolul al XVI-lea, în relaţiile Imperiului Otoman cu statele europene apar tratatele” care erau „o
formă specială de acordare a privilegiilor, ele au primit denumirea de capitulaţii”. Şi, continuă
autoarea, „capitulaţiile, ca şi hatişerifurile, aveau un caracter unilateral”, acţiunea lor era limitată de
domnia sultanului care le-a acordat.
Totuşi, este de remarcat faptul că specialiştii au menţionat că una dintre primele „capitulaţii”
(tratat, ahdnâme) acordate de Poartă a fost cea acordată Genovei la sfârşitul secolului al XIV-lea,
continuând în secolele următoare cu Veneţia, Raguza, Ungaria, Polonia, Imperiul Habsburgic,
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Franţa şi Moldova38. Este absolut inexplicabil de ce autoarea neagă total existenţa „capitulaţiilor”
pentru secolele XIV-XVI? Cu atât mai mult cu cât unele surse narative otomane le atestă clar pentru
Moldova. Spre exemplu, în raportul prezentat Porţii de către cadiul Mustafa referitor la
reglementarea problemelor de hotar moldo-otomane în anii ‘20 ai secolului al XVI-lea se
menţionează că domnul Moldovei a prezentat reprezentantului Porţii o ahdnâme sultanală39. Odată
neglijată această informaţie, autoarea ar fi trebuit să explice cauzele care l-au determinat pe cadiul
Mustafa să falsifice situaţia?
Surpriza însă vine ceva mai jos. Încercând să dea un răspuns la întrebarea formulată ceva
mai sus, L. Semionova concluzionează că, desigur, în secolele XIV-XVI, au existat ahdnâme-le şi
hatişerif-uri privitor la Principatele Dunărene, care fixau darea şi alte obligaţii, dar aceste acte nu
erau înţelegeri şi, fixând obligaţiile domnilor, nu conţineau garanţii din partea sultanului. Pentru a
ne convinge că lucrurile nu stau aşa, este suficient să citim atent atât textul tratatului (ahdnâme) lui
Ştefan cel Mare cu Mehmed al II-lea din anii 1480-1481, precum şi cel dintre Poartă şi Raguza din
23 octombrie 1458, amintite şi în paginile anterioare. L. Semionova nu a ţinut cont nici de
observaţiile judicioase ale lui Mihai Maxim referitor la esenţa ahdnâme-lelor (adică a
„capitulaţiilor”, tratatelor) 40, care, cel puţin până la începutul secolului al XVI-lea, precizează şi
Cheorghe Gonţa, erau convenţii de pace41.
Cât priveşte hatişerif-urile pentru reglementarea raporturilor ţărilor române cu Poarta în
secolele XIV-XVI, este de remarcat faptul că acestea erau documente otomane cu caracter intern şi
ele apar în relaţiile Porţii cu Moldova şi Ţara Românească mai târziu, în cazul ultimei – spre
mijlocul secolului al XVI-lea ori poate şi mai devreme .
Oricum, putem constata faptul că eforturile ştiinţifice ale lui L. Semionova de pe paginile 31-57 de a
demonstra că în secolele XIV-XVI, în raporturile Principatelor Dunărene cu Imperiul Otoman nu au
existat „capitulaţii” (ahdnâme), nu s-au încununat cu succes. Or, ea însăşi formulează concluzia,
absolut improprie din materialul pe care l-a examinat, că ele totuşi au fost.
Următoarea parte a volumului publicat este intitulată Principatele Dunărene în condiţiile
expansiunii otomane în Balcani la sfârşitul secolului al XIV-lea – secolul al XV-lea şi este alcătuită
din două compartimente.
În primul compartiment, Stabilirea relaţiilor de vasalitate a Valahiei faţă de Poartă, L.
Semionova menţionează amploarea cuceririlor otomane în Balcani, care, spre sfârşitul secolului al
XIV-lea, ating linia Dunării. Nu ştim din ce considerente autoarea crede că tot în acest timp regii
Ungariei şi-au întărit influenţa lor în Valahia şi în Moldova, obţinând de la domni recunoaşterea
dependenţei vasalice, or, nici un izvor istoric nu atestă relaţii vasalice ale domnilor Moldovei faţă de
Ungaria în acest timp. În acest context, lucrarea de referinţă ar fi studiul lui Ştefan S. Gorovei
publicat în anul 1997 42. Autoarea prezintă, după istoriografia românească, principalele direcţii ale
politicii interne ale lui Mircea cel Bătrân, după care examinează politica externă a acestuia,
subliniind că scopul principal urmărit de el a fost evitarea supunerii ţării sale de către sultan.
Referindu-se la luptele cu turcii, L. Semionova evidenţiază bătălia de la Rovine, acceptând data de
10 octombrie 1394, apoi remarcă o altă expediţie otomană la nord de Dunăre în luna mai 1395, când
regele Ungariei i-ar fi acordat ajutor lui Mircea şi în luptă a căzut conducătorul detaşamentului
ungar 43. În realitate, este vorba de o singură expediţie otomană datată de istorici cu 10 octombrie
1394, 17 mai 1395 sau mai târziu, în cursul anului 1395. Surprinzătoare apare afirmaţia că trupele
lui Sigismund, regele Ungariei, după ce au reuşit, în luptele cu turcii şi cu detaşamentele lui Vlad
Uzurpatorul, să ocupe cetatea Nicopol, la întoarcere ungurii ar fi fost atacaţi de detaşamentele lui
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Vlad, deşi se cunoaşte că trupele ungare au fost atacate şi zdrobite de oastea lui Mircea cel Bătrân.
Examinarea raporturilor Valahiei cu Imperiul Otoman în secolul al XVI-lea este destul de
reuşită, sunt evidenţiate cele două curente politice în rândurile boierimii locale. Credem că are
perfectă dreptate autoarea atunci când afirmă că orientarea pro-otomană a unei părţi a boierimii
româneşti se baza pe întărirea legăturilor economice cu Poarta(subl.-I.E.), fapt atestat de sursele
istorice: boierii exportau în Imperiul Otoman producţia obţinută pe moşiile lor, inclusiv grâu,
contribuind astfel la intensificarea legăturilor comerciale 44.
Justificată este şi concluzia autoarei referitor la faptul că spre sfârşitul secolului al XV-lea
domnul Ţării Româneşti a fost transformat într-un vasal supus sultanului 45. Totuşi, ar fi fost
necesară precizarea că această situaţie nu a fost permanentă, ulterior, unii domni au beneficiat de o
situaţie mai bună.
Al doilea compartiment este intitulat Situaţia politică externă a Ţării Moldovei în condiţiile
expansiunii otomane din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Autoarea surprinde corect situaţia
Moldovei la mijlocul secolului al XV-lea, când ţara devine tributară Porţii. În acelaşi timp, L.
Semionova crede că „în ultimul timp” – şi face referinţă la două studii româneşti din 1960 şi 1978
–, actul din 9 iunie 1456 este apreciat drept un tratat bilateral moldo-otoman 46. De fapt, în literatura
istorică românească din „ultimul timp”, actul din 9 iunie 1456 nu mai este apreciat drept tratat
moldo-otoman, istoricii români au sesizat faptul că actul dat aminteşte despre încheierea păcii, dar
el nu este tratatul moldo-otoman propriu-zis 47. În continuare, L. Semionova prezintă principalele
direcţii ale politicii interne promovate de Ştefan cel Mare şi măsurile întreprinse în vederea întăririi
capacităţii de apărare a ţării. Vorbind despre construcţia cetăţii Soroca ar fi fost bine de precizat că,
pe timpul lui Ştefan, aici a fost construită o cetate din lemn şi pământ, apoi cetatea din piatră, care
se păstrează până în ziua de astăzi, fiind opera lui Petru Rareş 48.
S-a strecurat o eroare şi în prezentarea tratatului moldo-polon din 4 aprilie 1459. Autoarea
scrie că Ştefan cel Mare a cedat Poloniei Hotinul, primind pentru aceasta un răgaz în ce priveşte
depunerea jurământului de credinţă regelui49. În realitate, în acel timp, Hotinul nu era sub controlul
lui Ştefan şi de aceea el nici nu putea să-l cedeze. Eronat sunt prezentate şi prevederile tratatului
moldo-polon din 2 martie 1462, autoarea afirmând că se „fixa refuzul (domnului Moldovei – I.E.)
de a dobândi noi teritorii” 50, în realitate Ştefan se obliga că „nu vom înstrăina nici o ţară, nici un
ţinut, nici un oraş şi nici un feud” fără consimţământul regelui. Cât priveşte afirmaţia autoarei că
prin acest tratat Polonia retroceda Moldovei Hotinul , ea, de asemenea, nu corespunde realităţii – în
toate cele trei documente datate cu 2 martie 1462, Hotinul nici nu este amintit 51.
Obiectiv sunt prezentate raporturile lui Ştefan cel Mare cu Radu cel Frumos, domnul
Moldovei tinzând să transforme Ţara Românească în aliata sa pentru lupta împotriva otomanilor.
Cât priveşte fuga lui Radu cel Frumos în Făgăraş, unde ar fi decedat în acel an 52, afirmaţia este
problematică, or, conform ultimelor cercetări, domnul muntean a plecat la turcii de la Dunăre şi
sursele istorice nu mai amintesc de el după octombrie 147453 .
Referindu-se la raporturile lui Ştefan cel Mare cu Poarta, L. Semionova se vede obligată să
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recunoască negocierile moldo-otomane din anii 1479-1481, care s-au încheiat, afirmă dânsa, cu
acordul domnului să se mărească haraciul până la 6000 de galbeni şi cu stabilirea unor „relaţii
paşnice cu Poarta, ceea ce a permis Principatului menţinerea independenţei politice şi a integrităţii
teritoriale”54. O apreciere absolut corectă, dar apare inexplicabil faptul că L. Semionova refuză să
utilizeze pentru documentul final termenul de ahdnâme (tratat) şi să vadă în el şi garanţiile oferite
de sultan în cazul în care Ştefan va plăti regulat tributul: „Deoarece Ştefan s-a apropiat şi s-a legat
cu adevărat, conform condiţiilor acestora amintite, de pragul acoperişului sultanului meu, el şi
averea şi ţara lui nu vor mai suferi nici un atac din partea mea şi a beilor sangeacurilor şi din
partea celorlalţi robi ai mei, văzându-l în făgaşul cel drept, va fi aţintit cu ochiul augustei mele
favori şi se va bucura de mărinimiile mele împărăteşti”(subl.-I.E.) 55.
Examinând relaţiile moldo-otomane din anii 1486-1489, L. Semionova crede că, probabil,
atunci a fost dat acea ahdnâme care a fixat atribuţiile tributare ale Moldovei şi care, în opinia unor
istorici străini – afirmă dânsa, ar fi un tratat al lui Ştefan cu Bayazid, opinie pe care L. Semionova
nu o împărtăşeşte56 , în pofida faptului că ahdnâme nu înseamnă altceva decât tratat, „capitulaţie”.
Foarte nuanţat a apreciat L. Semionova şi relaţiile moldo-ruse în legătură cu căsătoria lui
Ivan cel Tânăr cu Elena, fiica lui Ştefan cel Mare: izvoarele istorice nu atestă limpede semnarea
unui tratat moldo-rus, ele vorbesc doar de o apropiere politică dintre cele două state 57.
Obiectiv sunt apreciate relaţiile moldo-polone din acel timp. Referindu-se la actul de la Colomeea
din septembrie 1485, L. Semionova scrie că Ştefan a confirmat „în condiţiile tradiţionale,
jurământul de vasalitate faţă de regele polon”58 . Totuşi, autoarea este dispusă să creadă că regele
Poloniei Jan Albert într-adevăr a urmărit scopul de a recuceri Chilia şi Cetatea Albă 59, pe când, de
obicei, consideră că s-a urmărit supunerea Moldovei, referinţele la Chilia şi Cetatea Albă fiind pur
declarative. O înaltă apreciere este făcută tratatului moldo-polon din anul 1499, semnarea lui fiind
un anumit succes în politica externă a lui Ştefan şi care „fixa pe plan internaţional promovarea de
către domnul Moldovei a unei politici independente în relaţiile cu Imperiul Otoman”; în pofida
faptului că plătea acestuia tribut, ţara şi-a menţinut independenţa, a crescut prestigiul ei pe arena
internaţională 60.
Partea următoare a volumului semnat de L. Semionova se intitulează Principatele Dunărene
în contextul politicii europene a Porţii în secolul al XVI-lea şi este alcătuită din două
compartimente, primul cu denumirea Accentuarea influenţei otomane în Valahia.
La început autoarea face o prezentare generală a situaţiei internaţionale în sud-estul Europei,
menţionează încercările statelor europene de a forma o coaliţie antiotomană 61, subliniază că,
începând cu secolul al XVI-lea, Valahia a fost inclusă din ce în ce mai mult în sfera de interese a
Porţii, s-a mărit haraciul, s-au introdus noi obligaţii, domnul fiind în dependenţă vasalică faţă de
sultan, ceea ce nu-l împiedica să promoveze anumite acţiuni externe. Apreciind politica externă a
lui Neagoe Basarab drept o politică de manevrare, în cele din urmă, afirmă autoarea, domnul
muntean a urmat făgaşul intereselor Porţii62.
Bine este surprinsă de L. Semionova situaţia politică din Ţara Românească după moartea lui
Neagoe Basarab şi faptul că Radu de la Afumaţi a mers la înţelegere cu Poarta 63, săvârşind calea
primejdioasă la Istanbul, unde a recunoscut suzeranitatea sultanului şi a acceptat plata unui haraci
majorat. Totuşi, explicaţia că domnul s-a supus Porţii doar ca să-şi păstreze scaunul64 este prea
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modestă. Negocierile cu Poarta au avut consecinţe mult mai importante, despre care ne relatează
raguzanul M. Bocignoli. Turcii, ne informează acesta, „au început să negocieze cu valahii în vechile
condiţii” şi, în consecinţă, „s-a încheiat un tratat” conform căruia sultanul urma să numească domni
pe cineva dintre valahii pe care i-ar avea lângă el, ţara să plătească tribut ca şi mai înainte, să fie
lichidate datoriile trecute şi, în afară de acestea, sultanul să nu mai aibă nici o putere în provincie,
ceea ce a asigurat fiinţa statală a Ţării Româneşti. În opinia autoarei, în anii ’70-’80 ai secolului al
XVI-lea, Valahia ar fi fost complet supusă Imperiului Otoman65 .
Al doilea compartiment este intitulat Instaurarea dependenţei vasalice a Principatului
Moldovei faţă de Imperiul Otoman, problema fiind studiată în contextul raporturilor Moldovei cu
Ungaria şi Polonia.
Examinând tratatul otomano-ungar din anul 1503, L. Semionova îl apreciază ca pe o
tentativă a Porţii de a supune Moldova pe calea accentuării dependenţei economice, pe când
Ungaria se străduia să menţină Moldova în sfera intereselor sale politice66. La 1512 s-a accentuat
dependenţa economică a ţării faţă de Poartă, iar haraciul a crescut până la 8 000 de galbeni67. Drept
un alt moment al accentuării dependenţei faţă de Poartă este apreciat de autoare anul 1519, când a
fost semnat un nou tratat ungaro-otoman. Principatele Dunărene urmau să plătească Porţii, ca şi mai
înainte, haraciul şi darurile obişnuite, dar se atenţionează asupra faptului că în acest tratat, Moldova
nu mai este amintită printre teritoriile care ţineau de Ungaria. Pe bună dreptate, L. Semionova vede
aici pretenţiile Imperiului Otoman de a consfinţi printr-un tratat internaţional neamestecul statelor
europene în raporturile Porţii cu Principatele Dunărene68 .
Petru Rareş este apreciat ca fiind iniţial „ascultător Porţii”, dar este respinsă ideea unui tratat
al domnului Moldovei cu sultanul în anul 1529, tratat care ar fi stabilit situaţia vasalică a Moldovei
în sistemul Imperiului Otoman. Trecerea lui Petru Rareş pe poziţii antiotomane s-ar fi datorat „păcii
veşnice” polono-otomane din anul 1533, politică ce a dus şi la nemulţumirea boierilor şi la expediţia
sultanală din 1538. Trădarea boierilor, lipsa de ajutor din partea altor state au determinat supunerea
Moldovei de către Poartă, totuşi, afirmă L. Semionova, şi după anul 1538 Poarta a menţinut, ca şi în
Valahia, fiinţa statală şi conducerea autonomă. Evident, autoarea ar fi trebuit să dea o explicaţie de
ce Poarta a procedat în acest mod. Sunt ignorate completamente acele informaţii care atestă
negocierile boierilor moldoveni cu sultanul în anul 1538 şi informaţiile clare din sursele narative
străine, inclusiv otomane, care semnalează fixarea unor condiţii „în scris” între cele două părţi69.
Următorul studiu inclus în volumul publicat este intitulat Principatele Dunărene în relaţiile
ţărilor Europei de Est şi Sud-Est cu Imperiul Otoman la sfârşitul secolului al XVI-lea – prima
jumătate a secolului al XVII-lea. Autoarea consideră că în secolul al XVII-lea, în domeniul relaţiilor
externe, Moldova şi Valahia s-au aflat total în sfera de interese a Imperiului Otoman, totuşi este
menţionat faptul că domnii au continuat politica tradiţională de manevrare în scopul promovării
propriei politici, în interesul Principatelor. Succint este prezentată situaţia internaţională din anii
1593-1594, poziţia statelor europene privitor la coaliţia antiotomană, începutul acţiunilor
antiotomane în Valahia şi Moldova, dar se atribuie acţiunea antiotomană a domnului Moldovei
Aron-Vodă abia la primăvara anului 1595, ultimul fiind susţinut şi de cazaci, pe când se cunoaşte
foarte bine faptul că Aron-Vodă a început răscoala antiotomană la 3/13 noiembrie 1594.
Prezentând succint poziţia Poloniei şi instalarea lui Ieremia Movilă în scaunul Moldovei de
către poloni în frunte cu Jan Zamoyski, L. Semionova evidenţiază luarea Hotinului, capitularea
garnizoanei lui şi crede că Ştefan Răzvan a căzut în luptă. În realitate, Ştefan Răzvan nici nu a ajuns
la o confruntare cu trupele polone. El s-a retras în Transilvania, la Braşov, de unde revine iarăşi în
Moldova în decembrie 1595, dar oastea lui este înfrântă în bătălia din 3 decembrie de lângă Iaşi.
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Ştefan Răzvan a fost prins şi, la porunca lui Ieremia Movilă, tras în ţeapă70.
Unirea Moldovei, Ţării Româneşti şi Transilvaniei sub puterea lui Mihai Viteazul a
beneficiat doar de constatarea că evenimentul a fost rezultatul unei anumite situaţii politico-militare
de scurtă durată, lipsită de premise interne, care nu a dus la acţiuni comune împotriva otomanilor şi
care a generat o serie de conflicte dintre Mihai şi vecinii săi. Cel mai important moment aici apare
doar faptul că autoarea recunoaşte că Valahia este Ţara Românească (Румынская страна)71 , în
textul volumului publicat utilizându-se doar termenul Valahia.
În continuare, L. Semionova evidenţiază rivalitatea polono-otomano-habsburgică pentru
influenţă în Moldova şi Ţara Românească, iar numirea de către otomani în anul 1612 în scaunul
Moldovei a lui Ştefan Tomşa, pe bună dreptate este apreciată în sensul consolidării poziţiilor Porţii
şi al diminuării posibilităţilor Poloniei de a se implica în chestiunile ţării 72. După anul 1617, Poarta
a reuşit să înlăture definitiv Polonia din competiţia pentru Moldova73, dar această situaţie nu a fost
de lungă durată, convenţia de la Hotin (9 octombrie 1621) nu a rezolvat principala problemă –
problema predominării Porţii în Principatele Dunărene, în primul rând în Moldova. Abia prin
tratatul polono-otoman din 1634 se excludea orice amestec al Poloniei în chestiunile Moldovei şi
Ţării Româneşti 74. Cu toate acestea, menţionează autoarea, Polonia nu era dispusă să respecte
prevederile tratatului din 1634, pretindea la dreptul de a numi domni în Moldova şi la înlăturarea lui
Vasile Lupu din scaunul ţării. Prin atribuirea acestuia a rolului de factor stabilizator în regiune, în
sensul de a preveni acţiunile antiotomane din partea lui Matei Basarab şi a lui Gheorghe I Rakoczy75
, autoarea se solidarizează cu nedemonstratele opinii exprimate în istoriografie referitor la orientarea
prootomană a lui Vasile Lupu în primul deceniu de domnie.
Evenimentele din anul 1648 – începutul anului 1654 au modificat esenţial situaţia
internaţională din Europa de Est şi Sud-Est: Principatele Dunărene şi Transilvania devin iarăşi
obiect al rivalităţii statelor interesate în realizarea planurilor lor în regiune 76.
Următorul studiu este intitulat Contactele politice dintre Rusia şi Principatele Dunărene în
prima jumătate a secolului al XVII-lea. Referindu-se la factorii care au contribuit la legăturile
Principatelor cu Rusia, L. Semionova indică vecinătatea geografică şi unitatea credinţei77. Este
destul să privim harta politică a Europei din prima jumătate a secolului al XVII-lea şi să ne
convingem că vecinătatea geografică este departe de a fi o realitate. Prima treime a secolului al
XVII-lea, în opinia autoarei, nu favoriza raporturile politice ale Principatelor Dunărene cu Rusia,
atât din cauza situaţiei politice interne, cât şi, mai ales, din cauza că Rusia nu punea problema
stabilirii unor contacte politice cu ele. De asemenea, nici domnii Moldovei Miron Barnovschi şi
Moise Movilă nu erau interesaţi de dezvoltarea relaţiilor politice cu Rusia în condiţiile în care
ultima era în conflict cu Polonia. L. Semionova constată că contactele politice permanente dintre
Rusia şi Principatele Dunărene se stabilesc în a doua jumătate a anilor ’30-’40 ai secolului al
XVII-lea. Dintre cauzele care au favorizat acest proces sunt nominalizate consolidarea Principatelor
Dunărene în timpul domniei lui Vasile Lupu şi Matei Basarab, începutul îmbunătăţirii relaţiilor
polono-ruse şi perspectiva unei alianţe antiotomane polono-ruse, agravarea raporturilor
ruso-otomane şi necesitatea atragerii domnului Moldovei în aplanarea conflictelor dintre Rusia şi
Imperiul Otoman.
Primele contacte de ordin politic ţin, în opinia autoarei, de informarea Moscovei despre
situaţia din Imperiul Otoman, apoi de mijlocirea lui Vasile Lupu în negocierile ruso-otomane
privind retrocedarea de către cazaci a cetăţii Azov (pp. 213-216). Vasile Lupu, crede autoarea, a
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făcut propuneri ambelor părţi, chipurile din partea sa, în aşa fel încât părţile să poată negocia fără
ştirbirea prestigiului lor (p. 217). Domnitorul Moldovei a folosit implicarea în negocieri pentru
aranjarea legăturilor politice, economice şi culturale 78.
Într-o formă foarte idilică este descrisă de autoare prezenţa agentului rus A.L.
Ordin-Naşciokin la Curtea lui Vasile Lupu: „Împreună cu Lupu, Naşciokin călătorea prin
Principatul Moldovei, aduna informaţii, stabilea legături cu boierii locali, contribuia la formarea
stărilor de spirit proruse” 79. „În jurul diplomatului rus s-a creat un grup de politicieni moldoveni cu
stări de spirit proruse”, continuă visător L. Semionova. În realitate, lucrurile au stat tocmai invers.
Agentul rus, care nici pe departe nu avea statut de „diplomat”, se străduia să fie cât mai puţin
observat la Curtea lui Vasile Lupu, protesta împotriva ceremoniilor, întâlnirilor pompoase şi
prânzurilor de sărbătoare organizate de domn şi la care era invitat. El chiar s-a adresat ţarului ca
acesta să solicite de la domnul Moldovei ca să-l prezinte pe agentul rus drept un simplu slujbaş al
său. Aşadar, A.L. Ordin-Naşciokin îşi ascundea adevărata sa identitate, ţara de unde a venit şi
scopurile urmărite.
Referindu-se la încercarea de organizare a unei coaliţii antiotomane la care urmau să
participe Principatele Dunărene şi Rusia, L. Semionova semnalează faptul că Jan Radziwill, înainte
de a pleca în Moldova pentru negocieri, i-a vizitat pe solii ruşi care erau la Varşovia pentru
discutatrea aceleiaşi probleme. Concluzia pe care o trage autoarea din această vizită trezeşte
nedumerire: chipurile, Vladislav al IV-lea şi curtea sa nu se hotărau la acţiuni de amploare
împotriva sultanului pe teritoriile Principatelor, fără acordul Rusiei !!!80. Interesant, de ce ar fi fost
necesar acest acord?
În general, politica lui Vasile Lupu, cel puţin până la 1646, este apreciată, fără niciun
argument, drept „obişnuit prootomană” 81, iar de la mijlocul anilor ’40, se conturează, în opinia
autoarei, o anumită (subl.-I.E.)abatere de la orientarea sa prootomană 82.
Semnalând venirea clericilor din Moldova în Rusia după „pomene”, L. Semionova apreciază
acest fapt în sensul că aceştia obişnuiau să vadă în Rusia o ţară de la care se putea primi ajutor şi
susţinere.
Compartimentul următor al cărţii este intitulat Moldova şi Valahia în contextul relaţiilor
internaţionale în Europa de Est şi Sud-Est în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Este unanim
recunoscut faptul că trecerea lui B. Hmelniţki şi a oştii zaporojene în supuşenia ţarului a contribuit
la modificarea esenţială a relaţiilor internaţionale în această zonă a Europei. Rusia şi Polonia
urmăreau scopuri diferite, fiecare încercând să-şi găsească aliaţi pentru realizarea obiectivelor
propuse. Examinând politica externă a lui Gheorghe Ştefan din anul 1654, autoarea apreciază că ea
era mai favorabilă Poloniei, căreia îi oferea servicii diplomatice şi militare, şi face referinţă la unele
materiale inedite aflate în arhiva din Polonia, dar pe care nu le prezintă desfăşurat, materiale care
i-au fost oferite ei, după propria mărturie, de cunoscutul istoric B.N. Florea 83. Totuşi, judecând
după indicele cotelor de păstrare a acestor documente în arhiva din Polonia, reiese că ele au fost
publicate încă în anul 1983 de către istoricul român Ilie Corfus84. Prea fugitiv a citit autoarea
documentele şi literatura ce ţin de stabilirea raporturilor lui Gheorghe Ştefan cu Moscova. Opinia
autoarei că domnul Moldovei ar fi stabilit relaţiile cu Moscova în primăvara anului 1654 prin
intermediul lui B. Hmelniţki şi încă „până la sosirea lui G. Samarin la Iaşi” 85 nu este argumentată,
căci G. Samarin soseşte la Iaşi la sfârşitul lunii martie 1654, iar solul din Moldova Ioan Grigore
soseşte la Departamentul soliilor pe 1 aprilie, adică 1-2 zile mai târziu.
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Referindu-se la negocierile moldo-ruse din anul 1656, autoarea citează „actul” inexistent din
16 martie 1656. În realitate, actul prezentat la Departamentul solilor a fost scris la Moscova în limba
greacă, 16 martie fiind data când solii moldoveni au primit porunca lui Gheorghe Ştefan „să spunem
din gură” în faţa ţarului, adică să comunice verbal ţarului doleanţele moldovenilor86. Apreciind
politica Rusiei, L. Semionova, pe de o parte, ne asigură că la Moscova, condiţiile propuse de
delegaţia moldoveană au fost primite fără schimbări, pe de altă parte, atunci când se referă la
răspunsul Moscovei, ea îl citează pe cunoscutul istoric G. Sanin, care relatează că diplomaţii ruşi au
considerat necesar să se limiteze la o formulă generală privind colaborarea militară reciprocă87 .
Nici ulterior Rusia nu s-a implicat în procesul de eliberare a Principatelor Dunărene. În cazul
adresărilor sosite din Principate în anii 1658, 1659, 1660, autoarea are practic o singură explicaţie:
„Rusia nu putea să acorde ajutor militar”, „Rusia... a evitat să dea un răspuns direct”, „guvernul
rus... nu putea să meargă la agravarea raporturilor cu Poarta” 88. Adresările domnului Moldovei
Ştefan Petriceicu şi ale fostului domn al Ţării Româneşti Constantin Şerban la Moscova, într-o
situaţie foarte dificilă pentru ei, când au rămas fără sprijinul polonilor, sunt apreciate drept creştere
şi răspândire a stărilor de spirit propuse în Moldova şi Valahia. Dar L. Semionova, examinând
sursele de arhivă ce relatează despre aceste evenimente, nu a ţinut cont de faptul că egumenul
Fiodor declara pe 26 februarie 1674 la Departamentul soliilor că Ştefan Petriceicu şi Constantin
Şerban „au mai trimis dintre boieri un om al lor, cinstit şi învăţat” la împăratul habsburgilor să
solicite ajutor în lupta împotriva turcilor89 . Aşadar, realitatea constă în aceea că Ştefan Petriceicu şi
Constantin Şerban, lipsiţi de ajutor, au căutat să-l obţină fie de la ruşi, fie de la habsburgi, însă
orientarea politică externă a celor doi domni mai corect ar putea fi apreciată drept procreştină, alta
nici nu putea fi. Dar, şi de această dată, invocând diferite motive, răspunsul Moscovei a fost în doi
peri... 90, ca de altfel şi ulterior. Rusia „nu putea” da un răspuns concret la cererile de ajutor venite
din Principatele Dunărene 91.
Compartimentul următor al volumului, intitulat Relaţiile ruso-valahe la începutul secolului
al XVIII-lea, se referă la raporturile Rusiei cu Ţara Românească în anii 1700-1713. Autoarea
prezintă o serie de mărturii documentare privind aceste raporturi. O atenţie deosebită este acordată
politicii lui Constantin Brâncoveanu din anul 1711. Referindu-se la evenimentele din vara aceluiaşi
an, L. Semionova crede că „Brâncoveanu vroia să trimită solul său şi să stabilească legături cu ruşii,
dar nu a putut să facă aceasta, deoarece turcii atent urmăreau comportamentul lui...” 92. Această
concluzie este infirmată chiar de autoare, deoarece scrie în continuare că sultanul i-a propus lui
Brâncoveanu să fie mijlocitor în negocierile de pace turco-ruse, propunere realizată de domnul
muntean, care l-a trimis pe Gheorghe Castriot la Iaşi, solie interpretată de L. Semionova şi ca o
încercare a lui Brâncoveanu de a stabili legături permanente cu ruşii93. Sunt destul de „interesante”
şi alte concluzii ale autoarei. Spre exemplu, se afirmă destul de convingător că „Rusia nu era gata de
operaţii de amploare împotriva Turciei, care s-ar fi încheiat cu eliberarea Moldovei şi Valahiei” (p.
291). În acelaşi timp, politica lui Constantin Brâncoveanu, apreciată drept „ezitantă şi de
expectativă”, în opinia autoarei, „contravenea intereselor Valahiei” 94.
În compartimentul Războaiele ruso-turce din secolul al XVIII-lea şi Principatele Dunărene,
L. Semionova subliniază înrăutăţirea situaţiei social-economice şi politice a ţărilor române,
menţionează că acest fapt a dus la aceea ca elita politică conducătoare şi clerul să caute căile de
ieşire din această situaţie pentru asigurarea dezvoltării naţionale şi examinează succint războaiele
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din anii 1735-1739, 1768-1774 şi 1787-1791, războaie care au vizat direct Moldova şi Ţara
Românească. Este subliniată importanţa limbii şi culturii greceşti, care devin promotori ai ideilor
Luminismului în Principate şi care contribuiau la familiarizarea lor cu civilizaţia europeană. În
acelaşi timp, scrie autoarea, odată cu creşterea conştiinţei naţionale, s-au manifestat şi trăsăturile
negative ale influenţei greceşti, cum ar fi reţinerea introducerii limbii materne în învăţământ, ştiinţă,
literatură etc. Toate acestea au contribuit la formarea opiniilor partidelor boiereşti din Principate.
Autoarea indică şi că războaiele ruso-turce din secolul al XVIII-lea au favorizat creşterea tendinţelor
de eliberare din Principate şi de aceea „programa de eliberare naţională susţinută de boierimea cu
spirit patriotic şi de cler prevedea orientarea spre Rusia”. Ar însemna oare aceasta că, dacă nu se
prevedea orientarea spre Rusia, boierii nu erau patrioţi?
Autoarea a reliefat două partide boiereşti principale. Una dintre ele era constituită din
domnii-fanarioţi şi marea boierime, care vedea calea spre europenizare şi renaştere prin reformarea
relaţiilor social-economice existente în Principate şi înăsprirea formelor de exploatare din partea
statului feudal. Cealaltă partidă era reprezentată de boierimea locală, mică şi mijlocie, care se
pronunţa împotriva regimului fanariot şi pentru înăsprirea relaţiilor feudale.
Este foarte problematică afirmaţia că boierilor patrioţi din principate „rânduielile agrare
ruseşti”, adică şerbia, li se înfăţişau cel mai mult acceptabile pentru asigurarea dominaţiei lor şi a
dezvoltării gospodăriei de ocină. Totuşi, autoarea afirmă că boierii urmăreau în primul rând
restabilirea drepturilor şi privilegiilor lor încălcate de Poartă şi de domnii-fanarioţi. Războaiele
ruso-turce sunt privite ca favorabile pentru realizarea acestui program al boierilor.
În calitate de prim exemplu L. Semionova invocă războiul ruso-austro-turc din 1735-1739,
care, în opinia ei, ar fi creat posibilitatea realizării programei boierimii, război care ar fi activizat
grupările boiereşti de orientare prorusă. Eliberarea, desigur, în opinia autoarei, nici într-un caz nu
putea veni din partea Austriei, ci numai din partea Rusiei 95. Referindu-se la tratatul din 5
septembrie 1739, autoarea afirmă că el a fost semnat de către „reprezentanţii puterii locale” şi
comandantul suprem al armatei ruse. Aceşti „reprezentanţi ai puterii locale”, chiar şi în aprecierea
unui autor din perioada sovietică, E. Şuliman, nu erau „nici pe departe cei mai buni reprezentanţi ai
Moldovei”. Este de semnalat şi faptul că mulţi dintre aceştia nu au dorit să semneze tratatul, fapt
remarcat de cronicarul Ioan Neculce, care ne oferă următoarea informaţie: „Aceste ponturi au dat
Meneh boierilor şi au dzisu că de n-or primi, a da foc târgului. Şi i-au făcut cu de-a sila de-au
iscălitu, că să tâmplasă şi boieri de nu s-nvoie. Şi au iscălit toţ”. Este deci limpede de ce boierii
moldoveni au semnat tratatul dat, ei erau absolut conştienţi de faptul că ameninţările lui Minih pot fi
realizate, or, de la data de 18 iulie 1739, când trupele ruse au trecut Nistrul, Moldova a fost tratată
ca o ţară inamică şi abia pe 4 august a urmat ordinul lui Minih ca satele volohe să nu fie arse,
deoarece aceşti volohi au promis să asigure oastea rusă cu carne şi provizii dacă le vor fi păstrate
satele, urmau să fie arse în continuare satele lipcanilor, care vor fi arătate.
Examinarea atentă a clauzelor tratatului din 5 septembrie 1739 atestă că în cazul în care el ar
fi fost realizat, Moldova urma să devină o simplă provincie rusească cu o palidă umbră de
autonomie, or, nu acestea erau aspiraţiile boierimii moldovene şi, desigur, unii boieri au refuzat să-l
semneze.
Examinând politica boierimii din Principate în anii războiului din 1768-1774, L. Semionova
prezintă adresările acestora la Curtea de la Sankt Petersburg pentru a intra sub protecţia acesteia.
Conform autoarei, cauzele nerezolvării acestui deziderat al boierimii trebuie căutate în politica
ţărilor europene (Austria, Prusia, Franţa etc.), care nu puteau admite întărirea poziţiilor Rusiei în
Balcani, ele pledau pentru rămânerea Moldovei şi Ţării Româneşti sub autoritatea Porţii, lucru
acceptat şi de Rusia în cele din urmă, dar, la insistenţa boierimii locale, a introdus în tratatul de pace
de la Kuciuk-Kainardji un articol care prevedea îmbunătăţirea situaţiei Principatelor Dunărene în
sistemul Imperiului Otoman96 .
Referindu-se la politica Rusiei de după 1774, L. Semionova afirmă că Rusia era interesată de
domni de orientare prorusă în Principate, domni care să favorizeze rezolvarea problemelor ce ţin de
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politica balcanică a Rusiei şi diminuarea influenţei statelor europene în Principate. Din aceste
considerente, guvernul rus era bine dispus faţă de domnii care promovau o politică ce corespundea
intereselor ruseşti 97. Pentru realizarea acestei politici, Rusia a utilizat şi institutul consulilor în
Principate. Continuau asigurările guvernului rus de a proteja Principatele, iar celor mai zeloşi boieri
care serveau interesele ruseşti li se ofereau cadouri preţioase98 .Examinând politica Rusiei în timpul
războiului din 1787-1791, autoarea menţionează că ea urmărea crearea unui stat-tampon sub
influenţa Rusiei, care ar fi anihilat pretenţiile teritoriale ale Austriei şi, principalul, ar fi asigurat
Rusiei o bază pentru întărirea influenţei politice în Balcani 99. După intrarea trupelor ruse în
Moldova, subliniază autoarea, impozitele în favoarea otomanilor au fost anulate, iar autorităţile
militare ruse au introdus obligaţii care să asigure trupele ruse cu provizii şi transport100. Orice
manifestare antirusă era sancţionată – chiar şi o parte din boierii din Divan au fost înlocuiţi cu alţii,
de orientare prorusă101. În general, politica administraţiei militare ruse în Principate este prezentată
drept o politică de menţinere a ordinii, iar politica boierimii locale, drept o politică abuzivă faţă de
locuitori.
În concluzie la acest compartiment, L. Semionova subliniază că Principatele Dunărene au
rămas în sistemul Imperiului Otoman, ceea ce a provocat deziluzii în rândurile grupărilor boiereşti
de orientare prorusă şi ale clerului, dar, continuă ea pe o notă optimistă, confirmarea dreptului
Rusiei de a proteja Principatele Dunărene menţinea speranţele locuitorilor şi ale elitei în realizarea
planurilor de eliberare cu susţinerea şi ajutorul Rusiei 102.
Compartimentul Principatele Dunărene în relaţiile internaţionale din Europa la începutul
secolului al XIX-lea este consacrat situaţiei politice externe a Moldovei şi Ţării Româneşti în anii
1801-1806. Destul de convingător sunt expuse planurile guvernului rus privitor la Principate. În
acest răstimp, Principatele erau privite de Rusia fie ca un forpost pentru înaintarea în Balcani, fie ca
„străinătate apropiată” („blizhnee zarubezhie”), de unde Rusia urma să dea ripostă celor ce vor
atenta la hotarele ei. Scopul principal al Rusiei, scrie L. Semionova, era de a evita acţiuni care ar
trezi suspiciuni la Istanbul referitor la faptul că Rusia are intenţii tainice să atenteze la integritatea
teritorială a Imperiului Otoman. În acelaşi timp era necesar de a menţine în opinia locuitorilor
Principatelor Dunărene credinţa că Rusia este gata să acorde ajutor pentru a se elibera de dominaţia
otomană103 .
Teza precum că „stările de spirit proruse în opinia publică din Moldova şi Valahia au
stimulat tendinţele ofensive în politica balcanică a ţarismului” apare pur declarativă, nu se aduce
niciun argument în sprijinul ei. Pentru prima dată autoarea expune şi opinia că, în perspectivă, Rusia
prevedea o posibilă extindere teritorială pe contul Principatelor Dunărene 104. Dar, deocamdată,
Rusia tindea ca în Moldova şi Ţara Românească să fie domni de orientare prorusă, iar politica lor să
fie controlată de Rusia105 , să fie anihilate stările de spirit profranceze din Principate, care periclitau
întărirea influenţei Rusiei 106. Această ultimă situaţie era destul de neplăcută şi, pentru ca Turcia să
nu cadă sub influenţa Franţei, demersurile Rusiei în apărarea drepturilor Moldovei şi Valahiei,
fixate în tratatele anterioare, constată autoarea, sunt şi mai moderate, şi mai rare107. Mai mult chiar,
ele sunt înlocuite cu fraze generale referitor la apărarea creştinilor din Imperiul Otoman.
Apropierea franco-otomană era apreciată la Sankt Petersburg drept foarte periculoasă, şi
atunci când în ianuarie 1806 sultanul Selim al III-lea i-a recunoscut lui Napoleon titlul de împărat şi
97

Семенова, 2006, c. 329.
Семенова, 2006, c. 331.
99
Семенова, 2006, c. 331.
100
Семенова, 2006, c. 334.
101
Семенова, 2006, c. 336.
102
Семенова, 2006, c. 338.
103
Семенова, 2006, c. 345-346.
104
Семенова, 2006, c. 347.
105
Семенова, 2006, c. 348-349.
106
Семенова, 2006, c. 350-351.
107
Семенова, 2006, c. 352.
98

i-a trimis o scrisoare în care îşi exprima sentimentele de prietenie 108, şi în acest caz Rusia era gata
de „ajutor”: „În martie 1806, Alexandru I i-a poruncit reprezentantului (rus la Istanbul – I.E.) să
amintească Porţii despre faptul că oastea rusă în număr de 100 000, dislocată în regiunea Nistrului
este gata să vină în ajutorul lui Selim, pentru a preîntâmpina supunerea lui faţă de Napoleon” 109.
Aşadar, chiar şi această posibilă intervenţie a trupelor ruse este prezentată de autoare drept ajutor
(subl.-I.E.)sultanului Selim.
În contextul apropierii franco-otomane din 1806 şi al refuzului turcilor de a satisface
„cerinţele legitime” 110, declaraţiile Rusiei arată, în aprecierea L. Semionova, că Rusia nu dorea
război, ci alianţă cu Poarta şi păstrarea integrităţii teritoriale a Imperiului Otoman, şi, desigur, crede
dânsa, nu au dreptate acei istorici străini, în special români, care consideră că prin aceste declaraţii
Rusia îşi masca planurile agresive. Rusia „nu vroia război”, de nevoie şi-a introdus trupele în
Principatele Dunărene în toamna anului 1806. Şi atunci apare legitimă întrebarea: oare chiar din
senin, aşa pe neaşteptate să-i fi venit gândul lui Alexandru I să nu respecte prevederile tratatului de
la Slobozia din august 1807 şi să ceară de la Prozorovski invocarea celor mai diverse motive pentru
a nu retrage trupele ruse din Principate? 111.
Compartimentul următor al volumului, intitulat Constantin Ipsilanti şi prima răscoală
sârbească (1804 – august 1807), este consacrat legăturilor domnului muntean cu răsculaţii sârbi şi
rolului acestuia în stabilirea contactelor acestora cu Rusia. L. Semionova presupune că Constantin
Ipsilanti, fiind de orientare prorusă, a utilizat misiunea lui de intermediar între răsculaţi şi Poartă,
pentru a-i convinge pe sârbi să se adreseze după ajutor Rusiei. Pe de altă parte, guvernul rus l-a
utilizat pe Ipsilanti ca el să „sugereze poporului sârb” necesitatea includerii Curţii de la Sankt
Petersburg în procesul de rezolvare a problemei sârbilor. Este menţionat şi interesul lui Constantin
Ipsilanti, care îi ajuta pe sârbi cu bani, arme şi provizii: întărirea puterii sale în Principate şi, de
asemenea, o posibilă, de altfel foarte iluzorie, includere a Serbiei în posesiunile sale. Rusia, scrie
autoarea, urmărea ca Serbia să obţină acelaşi statut politico-juridic ca şi Principatele Dunărene. Aici
este de reţinut faptul că Poarta s-a opus cu vehemenţă acestui plan. Ceva mai târziu, punctul de
vedere otoman a fost exprimat de ambasadorul prusian la Poartă, Senfft de Pilsach, într-un raport
din 10 noiembrie 1815: „Curţile de la Viena şi Petersburg au folosit altădată în van şi negocierile, şi
armele pentru a obţine în favoarea acestei nenorocite provincii (Serbia – I.E.) condiţii durabile;
Poarta Otomană a răspuns permanent că ea nu poate acorda Serbiei, care este o provincie cucerită,
privilegiile Valahiei şi Moldovei, care sunt provincii care s-au supus prin «capitulaţii», păstrate
scrupulos în toate timpurile”112 . Nu avem absolut niciun motiv să nu credem informaţiile
ambasadorului prusian.
După revenirea lui Constantin Ipsilanti în toamna anului 1806, împreună cu trupele ruse, în
Principate, el continuă să-i sprijine pe sârbi. L. Semionova invocă mai multe surse care atestă
poziţia elitei politice din Principate faţă de răscoala din Serbia.
Ultimul compartiment al volumului este intitulat Răscoala din anul 1821 în Valahia şi
poziţia Rusiei (unele aspecte ale problemei) şi este consacrat unor chestiuni discutabile, cum ar fi
aderarea oficială a lui Tudor Vladimirescu la Eterie şi atitudinea guvernului rus faţă de răscoala din
Valahia. Referindu-se la corespondenţa consulului rus A. Pini cu Tudor Vladimirescu, L.
Semionova ajunge la concluzia că „consulul rus nu avea cunoştinţă de pregătirea răscoalei în
Valahia şi nici nu a fost implicat în aceasta” 113. Scopul principal urmărit de Vladimirescu în
adresările sale către Poartă şi către Pini era de a preîntâmpina amestecul extern în problemele
răscoalei din Valahia. L. Semionova împărtăşeşte opinia că Rusia nu a fost implicată în activitatea
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organizaţiei revoluţionare greceşti, deşi ştia de existenţa ei. În 1821, Rusia a refuzat să sprijine
mişcarea de eliberare a popoarelor asuprite de sultan, chiar şi în detrimentul intereselor sale politice
în Balcani. Această atitudine a Rusiei este explicată de autoare prin teama de implicarea în
chestiunile otomane a Austriei şi Angliei.
În concluzie, aş remarca faptul că tentativa lui L. Semionova de a explica originea
„capitulaţiilor” în temeiul actelor din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea este o întreprindere
falimentară din oficiu, iar prin faptul că orice încercare de acceptare a unor relaţii între Principatele
Dunărene şi statele balcanice, pe de o parte, şi Poartă, pe de altă parte, relaţii bazate pe negocieri,
este apreciată drept idealizarea rolului otomanilor în istoria acestor state – se pune o piedică de
netrecut în cercetarea problemei date. Autoarea nu reuşeşte să reţină esenţialul din programul politic
al boierilor din Principate, care au urmărit menţinerea şi consolidarea statalităţii lor, au căutat să
convingă marile puteri ale timpului că Moldova şi Ţara Românească nu sunt părţi componente a
Imperiului Otoman şi dacă acestea, Imperiul Rus sau Imperiul Habsburgic, intenţionează să le
elibereze de sub dominaţia Porţii, atunci ele trebuie să o oblige pe ultima să respecte vechile tratate
încheiate între domnii anteriori şi sultani. Pentru atingerea acestui scop reprezentanţii boierimii şi
clerului, din motive de strategie şi tactică, au făcut declaraţii destul de nuanţate, care nu trebuie
reduse doar la dorinţa lor de a se vedea sub protectoratul Rusiei sau în componenţa acesteia.
Cu regret, dar volumul publicat în 2006 nu exprimă nivelul contemporan al istoriografiei în
majoritatea problemelor discutate, o serie de studii de referinţă şi publicaţii de documente au rămas
în afara atenţiei autoarei, de aceea volumul dat nu poate constitui un punct de reper valoros, de care
să se ţină cont în cercetările ulterioare.
Studiul a fost publiocat în: Tirageţia. Istorie. Muzeografie. Serie nouă. Vol. II[XVII], Nr. 2.
Chiţinău, 2008, p. 9-26.

