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fanariote. 

 

REZUMAT: Secolul XVIII a fost unul deosebit de greu pentru Țările Române. 

Situația politică și economică a Principatelor Române a fost grav afectată de 

instaurarea regimurilor fanariote, și de războaiele care s-au succedat pe teritoriul 

Moldovei și Valahiei. Lucrarea de față are ca scop prezentarea războaielor ruso-

austro-turce de secol 18, implicațiile lor asupra spațiului românesc extracarpatic, și 

armatele domnilor fanarioți care au participat la aceste războaie.  

Începînd de la 1711, pînă la 1792, otomanii se vor lupta din greu cu cele două 

imperii vecine. Austria și Rusia vor încerca permanent să învingă Imperiul Otoman 

și să împartă teritoriile acestuia din Balcani.  

Prima parte a lucrării prezintă sursele folosite, majoritatea fiin cronici interne 

moldo-valahe. Pe lîngă acestea au mai fost folosite mărturii ale unor străini 

prezenți în Țările Române în perioada vizată, și bibliografie, chiar dacă aceasta este 

destul de rară.  

A doua parte a lucrării prezintă războaiele ruso-austro-turce  de secol 18, pe baza, 

în general, a cronicilor interne, care s-au preocupat de realitățile spațiului românesc 

în această perioadă. Foarte importante pentru observarea spiritului epocii, cronicile 

aduc informații de prim ordin cu privire la lupte, situația domnilor fanarioți, tra iul 

românilor, desfășurarea războaielor, etc. 

În a treia parte a lucrării, trupele fanariote prind viață prin descrieri pline de 

culoare și dinamism, din paginile cronicilor interne și a mărturiilor externe. 

Trupele fanariote sînt surprinse în luptă, la ceremonii, în activitățile de zi cu zi, de 

la începutul secolului pînă la sfîrșit. Un bogat material grafic vine să completeze 

descrierile. 

Concluziile sumarizează toate informațiile legate de situația Țăr ilor Române în 

secolul fanariot și problemele legate de geopolitica zonei în această perioadă. 


