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INTRODUCERE  
LA EDIÞIA A DOUA 

 

 

 

 
părută în vara anului 1989, atunci când se pre-

găteau evenimente importante pentru istoria 
României, prima edi ie a acestei lucrări s-a bu-

curat de o bună primire şi tirajul, care astăzi ar părea foarte 
mare, s-a epuizat rapid. A trecut de atunci un sfert de veac, 

şi cum interesul pentru Constantin Brâncoveanu, o figură 
de seamă a istoriei na ionale, căreia Biserica Ortodoxă i-a 

acordat între timp şi calitatea de Sfânt Martir, nu s-a dimi-

nuat, ba dimpotrivă, aş spune că a sporit, în condi iile în 
care istoria românească a veacurilor trecute aproape a fost 
scoasă din învă ământul şcolar, acolo unde majoritatea 
oamenilor îşi dobândesc cunoştin ele de cultură generală şi 
pe cele istorice, căutându-şi astfel rădăcinile fiin ei na io-

nale, a rezultat că o nouă edi ie ar putea interesa atât pe cei 
tineri cât şi alte genera ii. 

Căci cartea de fa ă prezintă un Brâncoveanu necunoscut 

chiar istoricilor, în primii doi ani de stăpânire, care con-

centrează însă principalele caracteristici ale întregii sale 
domnii, peste care literatura istorică ce îi este dedicată a 
trecut cu uşurin ă în câteva pagini cu caracter introductiv, 
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deşi materialul documentar al epocii este enorm, cum re-

zultă şi din lucrarea de fa ă în care a fost folosit. În această 
perioadă de început, Constantin Brâncoveanu şi-a vădit 
toate calită ile politice, diplomatice, organizatorice şi, mai 
ales, strategico-militare, care pentru mul i atunci, ca şi 
acum, au reprezentat o surpriză. Momentul însuşi era de 
răscruce. Confruntat după ultimul asediu nereuşit al Vienei 
de către turci (1683) cu reac ia învingătorilor, Imperiul 
habsburgic şi regatul polon, care năzuiau să înghită în îna-

intarea lor spre sudul Dunării ările Române, dar şi cu 
revenirea Înaltei Por i, într-un cadru politic european poate 

chiar mai complicat ca cel de astăzi, Constantin Brâncoveanu 

a fost obligat să-şi precizeze pozi ia. Ar fi vrut să scape de 
domina ia otomană, dar fără să schimbe, cum se spunea în 
epocă, jugul de lemn al turcilor cu cel de fier al nem ilor. 
Căci Poarta îi oferea cel pu in autonomie internă deplină, 
în timp ce Imperiul habsburgic doar o suzeranitate contro-

lată şi apăsătoare, la capătul căreia se întrevedea schimba-

rea sa cu un guvernator imperial al cărui nume era deja 
vehiculat. Exemplul situa iei din Transilvania, în curs de 
înghi ire de către imperiali, era concludent şi domnul mun-

tean n-a şovăit să ac ioneze. 
Spre deosebire de contemporanul său Dimitrie Cante-

mir, Brâncoveanu a în eles şi a exprimat-o clar, că la 
1689-1690 Imperiul otoman nu se afla cu totul pe panta 

descendentă, că mai avea încă resurse militare cu care ar fi 
putut spulbera ările Române dacă puterile creştine nu ar 
fi alungat pe turci dincolo de Dunăre, ceea ce, după el, era 
clar că acestea nu o puteau face. Atunci, pentru a-şi salva 
ara şi domnia de duşmanii vecini, „care se pregătesc să 

ne înghită cu gurile deschise“, cum spunea Brâncoveanu 
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la 10 ianuarie 1689, a ac ionat diplomatic pe ascuns şi 
strategico-militar pe fa ă, cu riscul de a dezechilibra balan-

a de care vorbea ulterior secretarul său Del Chiaro, dintre 

cele doua împără ii rivale, otomană şi habsburgică, a cărei 
bra  în cumpănă era chiar ara Românească. 

Atunci, în 1690, a fost „momentul astral“ al domniei lui 
Constantin Brâncoveanu. Niciodată acesta nu va mai juca 

un rol atât de important în istoria Europei Centrale şi de 
Sud-Est. Căci respingând tratatul imperial de supunere, 

dar evitând un conflict cu generalii imperiali care străbă-
teau ara Românească pentru a obişnui pe domn cu ocupa ia 

austriacă, Brâncoveanu a fost creierul cel care a conceput 
atunci în secret planul efectiv de a restaura principatul 

autonom al Transilvaniei, instalându-l ca principe pe pre-

tendentul Imre Thököly cu sprijinul Por ii, înlăturând ast-

fel primejdia stăpânirii imperiale din Transilvania şi im-

plicit de la hotarul ării Româneşti. Şi a izbândit, chiar 
dacă pentru pu in timp. 

După un memorabil drum peste Carpa i, reconstituit 

acum cu adevărat pentru întâia oară (cu ilustra ii fotografi-
ce document, de la fa a locului), Constantin Brâncoveanu 

şi alia ii săi turco-tătari au înfrânt oastea imperialo-

transilvană lângă Zărneşti în august 1690, într-o bătălie şi 
ea reconstituită acum pentru prima dată cu adevărat, în 
cadrul toponimic real. Succesul datorat strategiei lui Brân-

coveanu a dus dintr-o dată la schimbarea fronturilor. De 

unde expedi ia gândită de el era ini ial menită să fie cu 
totul secundară (a patra coloană în planul de campanie din 
1690 al marelui vizir), după biruin a de la Zărneşti a ajuns 
dintr-o dată pe direc ia principală a frontului otomano-

imperial. Între timp la Cristian, lângă Sibiu, în prezen a 
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dietei transilvane Imre Thököly a fost încoronat ca princi-

pe al Transilvaniei, la o lună după victoria de la Zărneşti. 
Însă remarcabilele consecin e strategice ale acestor desfă-
şurări n-au fost observate şi în elese cu adevărat de istoricii 

perioadei. Căci după ezitări, pentru a păstra Transilvania, 

socotită mai importantă decât Serbia, în curs de recucerire 
de la otomani, imperialii şi-au retras trupele din Balcani, 

aducându-le în interiorul arcului carpatic. Nu vor mai 

ajunge cu stăpânirea în aceleaşi locuri de la sudul Dunării de-

cât în vremea Primului Război Mondial. 
După Zărneşti Brâncoveanu va discuta altfel cu habs-

burgii. Nici vorbă de vreun tratat de supunere. Iar cinci ani 
mai târziu, la 30 ianuarie 1695, împăratul Leopold I i-a 

acordat chiar diploma de principe al Sfântului Imperiu 

Romano-German, pe care o mai dobândise doar străbuni-

cul său Radu Şerban în 1603. 
Să nu uităm însă că şi Transilvania s-a ales cu ceva. În-

frângerea suferită de imperiali la Zărneşti, tocmai când se 

discuta forma de conducere a acesteia, a făcut ca diploma 
leopoldină din 24 noiembrie / 4 decembrie 1691, cu valoare 

de constitu ie a ării vreme de un secol şi jumătate, să ad-

mită în diverse forme „tradi iile de autonomie transilva-

nă“. 
Cât despre campania din 1690, Del Chiaro sublinia că 

aceasta i-a îngăduit lui Brâncoveanu să-şi arate „marea sa 
iscusinţă în manevrarea treburilor politice, dobândind 
aprobarea turcilor, consimţământul germanilor şi res-

pectuoasa mulţumire a supuşilor săi, care se văd într-o 

stare liniştită şi paşnică“. Acel Brâncoveanu la 36 de ani 
în 1690, despre care se ştia atât de pu in în trecut, merita 

să fie cu adevărat cunoscut atât în 1989, când a apărut edi-
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ia întâi a acestei căr i, cât şi acum în 2014, când se împli-
nesc 300 de ani de la cruda şi nedreapta lui moarte. 

* 

*         * 

Această nouă edi ie ilustrată cu multe fotografii docu-

ment ale unor locuri care în parte s-au schimbat între cele 
două edi ii, vede lumina tiparului din imboldul şi cu truda 
neprecupe ită a Pr. Ion Andrei ârlescu, binecinstitor al 
Sfin ilor Brâncoveni, şi, desigur, cu sprijinul Editurii Andreas, 
cărora li se cuvin alese mul umiri. 
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Constantin Brâncoveanu. 

Tablou din 1696, la şase ani după bătălia de la Zărneşti 
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I.  
ÎMPREJURÃRI STRATEGICE EUROPENE 

LA ÎNCEPUT DE DOMNIE 
 

 
„ ara noastră [...] este înconjurată 
din toate păr ile de duşmani, care se 

pregătesc să ne înghită cu gurile 
deschise“ (Constantin Brâncoveanu, 

31 decembrie 1688/11 ianuarie 1689). 

„Cel ce gândeşte să-şi răscumpere 
patriea lui din robiea tirănească 
întâi trebue să caute folosul cel de 
obşte [...], deacii să caute ale răz-

boiului şi ale biruin ii şi atuncea 
este fapta cea desăvârşit încoro-

nată [...], adecă sfârşitul cunună 
lucrul” (Istoria ării Româneşti de 
la octombrie 1688 până la martie 
1717). 

 

a sfârşitul lui octombrie 1688, când Constantin 
Brâncoveanu se urca pe tron, lumea europeană 
îşi îndrepta aten ia asupra celor două conflicte 

majore care frământau apusul şi centrul continentului : 
războiul lui Ludovic al XIV-lea, regele Fran ei, contra 
Ligii de la Augsburg, cunoscută şi sub numele de Marea 

Ligă (1688–1697), şi cel al Ligii Sfinte împotriva Imperiu-

lui otoman (1684–1699). Pozi ia ărilor române era, cum 
vom vedea, departe de a fi excentrică acestor conflicte, iar 
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