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La urcarea pe tron a lui Mihai Viteazul (toamna 1593), în întreg spaţiul sud-est-european plutea 
în aer revolta antiotomană. Crearea, acestei atmosfere a fost favorizată de războiul austro-turc care 
izbucnise în vara anului 1593 şi de intensa propagandă desfăşurată în acest spaţiu de emisari papali şi 
imperiali. Acum se răscoală sârbii; celelalte popoare balcanice sunt în fierbere; grecii sunt instigaţi la 
revoltă de propriul lor cler. Aron Tiranul, domnitorul Moldovei, încheie la 16 august 1594 un tratat de 
alianţă defensivă cu împăratul habsburgic. Cu acesta din urmă se afla în tratative intense şi principele 
Transilvaniei, Sigismund Bathory: veşnic nehotărât între fidelitate faţă de suzeranul otoman şi rebeliune 
pancreştină, este în cele din urmă luat de valul evenimentelorl. 

Însuşi Mihai Viteazul încheie la 5 noiembrie 1594 un tratat de vasalitate cu Sigismund Bathory2. 
Demonstraţia făcută de A. D. Xenopol privind geneza şi rosturile acestui tratat ne îndreptăţeşte să 
afirmăm că negocierile cu caracter antiotoman între cele două părţi trebuie să fi avut loc în lunile 
septembrie-octombrie. Informaţia oferită de A. D. Xenopol este unică În istoriografia românească (nu este 
amintită nici provenienţa ei), tratatul nefiind pomenit nici de cronicile sau documentele contemporane. 
Existenţa lui se subînţelege din textul tratatului de la 20 mai 15953• Faptul că izvoarele contemporane nu 
amintesc deloc acest tratat foarte important ne face să credem că el a avut un caracter secret. Acest lucru 
înseamnă că tratativele premergătoare şi semnarea actului însuşi au fost cunoscute dintre contemporani 
doar de sfetnicii apropiaţi lui Mihai Viteazul. Totuşi se spune "cum totius illius regni ordinibus", dar 
acesta poate fi o formulă stereotipă, un clişeu al diplomaticii sfârşitului de secol XVI. 

A vând în vedere aceste lucruri, este posibil ca până la data de 5 noiembrie să nu fi fost încă 
convocată marea adunare a ţării, care va decide împreună cu domnitorul ridicarea împotriva turcilor. 

Procedura tradiţională cerea domnitorilor Ţărilor Române ca în faţa unei mari decizii politice să 
convoace marea adunare a ţării, compusă - pe lângă boieri din sfatul domnesc - din boieri de rang inferior, 
reprezentanţi ai târgurilor, obştilor ţărăneşti libere şi armatei. O astfel de adunare a fost convocată de 
Mihai Viteazul în preajma insurecţiei de la 13 noiembrie 1594. In continuare vom încerca să stabilim data 
aproximativă la care a fost convocată "ţara", ce fel de organ politic a fost de fapt consultat, cui îi aparţine 
iniţiativa antiotomană şi ce decizii au fost luate în acel moment. 

Data exactă a convocării adunării este imposibil de stabilit, putând-o fixa undeva între mijlocul 
lunii octombrie (căci faptul care a dat impuls antiotoman a fost "Raab Turcicae tyrannidi subiicitur"\ În 
27 septembrie) şi primele zile ale lunii următoare. Dacă am lua în considerare data de 5 noiembrie când, 
afirmă Xenopol, s-ar fi semnat tratatul cu Transilvania, atunci data adunării s-ar situa între-.S- 13 
noiembrie. Deşi data oferită de Xenopol este neverificată, logica istorică ne Îndeamnă să credem că luarea 
unei decizii atât de grave n-a putut avea loc decât scurt timp înaintea izbucnirii insurecţiei, pentru a nu 
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se permite replica otomanilor. 
Totuşi, cum se explică faptul că în ziua insurecţiei trupele otomane, care staţionau în ţară şi mai 

ales creditorii levantini au putut fi luaţi prin surprindere? Decizia insurecţiei a fost luată într-adevăr în 
cadrul unei adunări a ţării, cum tinde să se accepte în istoriografia noastră, sau într-un cadru mai restrâns -
sfatul domnesc? 

În privinţa instituţiei care a fost consultată, Letopiseţul Cantacuzinesc vorbeşte despre "toţi boiarii 
mari şi mici din toată ţara"s, iar Balthasar Walter (bazat pe cronica oficială a logofătului Teodosie 
Rudeanul) despre "boierii şi oamenii cei mai de seamă a ţării "6, exprimări care ne duc cu gândul Ia o mare 
adunare a ţării. 

Cui i-a aparţinut iniţiativa antiotomană, domnitorului sau adunării ţării (boierilor)? A existat un 
consens în această privinţă? Cronica lui B. Walter afirmă că domnitorul a convocat adunarea ţării 
"înfăţişându-le fel de fel de planuri". Acolo s-a decis "într-un gând al tuturor" ridicarea împotriva 
turcilor7. Chiar Letopiseţul Cantacuzinesc afirmă că domnitorul "îşi strânse toţi boierii", cu care s-a 
consultat, hotărând împreună "să rădice sabie asupra vrăjmaşilor"8. P. P. Panaitescu citise în letopiseţ "se 
strânse toţi boierii mari", la fel Gh. 1. Brătianu, pe acesta construindu-şi ei afirmaţia că iniţiativa 
antiotomană cu ocazia adunării ţării au avut-o boierii, pe care Mihai a fost nevoit să-i urmeze9. 

Din cele prezentate aici s-ar putea trage concluzia că tensiunile dintre domnitor şi boierii 
"tineri"lO, manifestate cu ocazia modificării sfatului domnesc, nu s-au extins şi-n privinţa pregătirii 
revoltei antiotomane. 

Există însă un document papal (unicul document extern de acest fel) care exprimă contrariul: 
boierii munteni sunt foarte favorabili principelui ardelean, aşa Încât domnitorul va trebui să le urmeze 
voinţa, dacă nu vrea să-şi pună în pericol tronuFl. Obiectivitatea documentului este îndoielnică, având 
în vedere originea sa papală şi mai ales faptul că informaţiile se bazează pe o scrisoare trimisă din 
Transilvania la Roma, reprezentând adică varianta ardeleană, prin care Sigismund Bathory dorea să 
acrediteze în Apus imaginea unui Mihai Viteazul slab şi periculos pentru cauza creştină, căruia boierimea 
îi impune propriile idei politice. Acest document este doar analizat de 1. Sârbu, care însă nu îl priveşte 
din prisma relaţiilor domnie-boieri, ci a celor transilvano-muntene12• 

Decizia instituţiei consultate de domnitor a fost foarte clară: răscoală antiotomană. Conform 
letopiseţului (de fapt cronica boierească a Buzeştilor) s-a decis că "numai cu bărbăţia, să ridice sabie 
asupra vrăjmaşilor". În schimb, cronica lui B. Walter (bazându-se pe cronica oficială) vorbeşte despre 
hotărârea "ca mai bine să se încheie o alianţă cu principi creştini, decât să se poarte mai departe jugul cel 
nesuferit al tiranului"!3, făcându-se referire clară la alianţa cu Republica Creştină contra suzeranului 
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otoman. 
Se observă astfel că, indiferent de instituţia care a fost consultată, în preajma izbucnirii revoltei 

de la 13 noiembrie 1594 a existat o unitate de opinii politice între domnitor şi boierime, opinii care au 
permis izbugnirea în bune condiţii şi desfăşurarea plină de succes a revoltei antiotomane şi alinierea Ţării 
Româneşti la frontul antiturcesc al Ligii Creştine. 
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DIE INITIATNE DES AUFSTANDES GEGEN DIE TURKEN 
IN DER W ALACHEI (1594) 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verfasser der Mitteilung erforscht mit Hilfe der rumanischen Geschichtsschreibung (A. D. Xenopol, 

N. Iorga,1. Sârbu, P. P. Panaitescu, Gh. 1. Brătianu u. a.) den inneren politischen Kontext der Walachei im Jahre 
1594, als Michael der Tapfere Ftirst des Landes gewesen war. Er soll "den Autor" der Initiative rur den Aufstand 

gegen die Ttirken (am 13. November 1594) auffindig machen. 
Man sagt, daB eine Einheit der politischen Meinung zwischen Ftirst und Bojarentum bestanden hatte. 

Eigentlich war das der Grund des Erfolges im Aufstand gegen die Tilrken (am 13. November 1594). Dieser Zustand 

hat der Walachei die Moglichkeit gegeben, sich am Kampf der christlichen Liga gegen die Tiirken zu beteiligen. 
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