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Istorie 

ŢĂRILE ROMÂNE ŞI STATELE VECINE ÎNTRE DIPLOMAŢIE ŞI 
CONFRUNTARE 

Voievozii români în lupta antiotomană 
- schiţa lecţiei - 

 

 Din secolul al XIV-lea, o nouă putere politică şi militară se afirma în Europa: statul 

otoman, de religie islamică. 

 Ţările Române au devenit adevărate porţi ale creştinătăţii, prin eforturile depuse pentru 

oprirea expansiunii în Europa a Imperiului Otoman. 

 La cruciadele organizate de statele creştine împotriva otomanilor au participat şi unii 

dintre voievozii români, precum Mircea cel Bătrân sau Iancu de Hunedoara. 

 Mircea cel Bătrân (domn al Ţării Româneşti, 1386-1418) a fost primul voievod român 

care a dus o politică de cruciadă. Atitudinea sa antiotomană a determinat campania sultanului 

Baiazid I la nordul Dunării, Mircea reuşind să-l înfrângă pe acesta, la 10 octombrie 1394 sau la 

17 mai 1395, în bătălia de la Rovine. În anul 1396, Mircea a participat alături de armatele 

creştine occidentale la cruciada antiotomană, care s-a sfârşit însă printr-o grea înfrângere, la 

Nicopole. În 1417, el a fost nevoit să accepte plata tributului faţă de Imperiul Otoman.  

 Voievodul Transilvaniei, Iancu de Hunedoara (1441-1456) a desfăşurat numeroase 

campanii antiotomane. O victorie prestigioasă a acestuia a fost obţinută în bătălia de la Belgrad, 

în urma căreia a oprit înaintarea trupelor otomane, conduse de Mehmed al II-lea, spre centrul 

Europei. 

 Vlad Ţepeş (domn al Ţării Româneşti, 1448; 1456-1462; 1476) a rămas cunoscut pentru 

politica autoritară şi pentru luptele împotriva Imperiului Otoman, cea mai îndrăzneaţă acţiune 

militară a sa fiind Atacul de noapte de lângă Târgovişte, organizat împotriva taberei otomane a 

sultanului Mehmed al II-lea. 

 Perioada domniei lui Ştefan cel Mare (1457-1504) reprezintă momentul de apogeu al 

evoluţiei statului medieval Moldova. Politica sa antiotomană a determinat reacţia Imperiului 

Otoman. La începutul anului 1475, Moldova a fost atacată de o armată turcească în frunte cu 

Suleiman, beilerbeiul Rumeliei, care a fost zdrobită de Ştefan la 10 ianuarie 1475, în bătălia de la 

Vaslui (Podul Înalt), considerată cea mai strălucită victorie a domnului moldovean. 
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