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The Role of Romanian - France Relations in France's 

Eastern Policy (16th century). 

Rolul relaţiilor româno-franceze în politica orientală a 

Franţei (sec. al XVI-lea) 

Daniela HADÎRCA-NASTAS1 

Abstract 
Romanian country's relations with Western states have emerged in the second half 

of the 16th century in the context of increasing European interest in the Eastern Question. 
Romanian countries, under Ottoman control, became an important pawn for both: the 
Ottoman Empire and the West. From the dispute between Ottoman Empire and Western 
states, Romanian princes, in turn, oriented to obtain personal benefits for themselves. 
Romanian countries, in the mid-16th century, are marked by the struggle for the throne 
between noble families, so there are more attempts of the representatives of these families to 
involve Western powers in the royal seat hoarding. Among the first collaborations of 
Romanian courts with western states were established with France. French Dynamics 
relations with Romanian countries will increase gradually from mid-16th century, thanks 
to the international context and will have overwhelming influences both the Romanian 
political situation and the increasing importance of these regions in the international arena. 
Common information coming from French ambassadors, travelers, historians and residents 
from Constantinople, to the Court of Paris, about occurrences of Romanian princes policy 
and socio-economic situation of the Romanian countries shows the strategic role of these 
territories in diplomatic games of the kings of France. 
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Intrarea Ţărilor Române în sfera de interes a diplomaţiei franceze 

Relaţiile Ţărilor Române cu statele occidentale s-au conturat în a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea în contextul creşterii interesului Europei 
pentru problema orientală. Ţările Române, aflate sub controlul otoman, 
deveneau un pion important atât pentru Poartă cât şi pentru Occident. Din 
disputa otomano-occidentală, domnii români, la rândul lor, s-au orientat să 
obţină beneficii în favoarea personală. La mij. secolului al XVI-lea Ţările 
Române sunt marcate de lupte pentru tron între familiile boiereşti, 
reprezentaţii cărora au avut tentative de a implica o putere occidentală în 
procesul acaparării scaunului domnesc. Primele colaborări ale curţilor 
româneşti cu un stat occidental au fost stabilite cu Franţa. 

Cel dintâi domn care s-a adresat regelui Franţei pentru a stabili relaţii 
de prietenie a fost Despot Vodă, în pofida faptului ca era deja confirmat de 
sultan pe tronul ţării (1562). Noul domn scrie, iniţial, ambasadorului francez 
de la Constantinopol despre importanţa susţinerii de către regele francez a 
propriei persoane, fapt confirmat de corespondenţa diplomatului de 
Petremol, către Carol la IX-lea, regele Franţei (Tocilescu et all, 1886: 17). 
Ulterior o scrisoare asemănătoare primeşte şi agentul diplomatic francez la 
Veneţia, de Bostaillé, care trimite regelui o copie a scrisorii adresată de 
domnul moldovean, pentru a fi în cele din urma prezentată curţii de la Paris 
(Tocilescu et all, 1886: 16). În scrisoare sa, Despot Vodă oferă regelui 
francez „forţele şi prietenia sa, în schimbul susţinerii şi amiciţiei regelui 
francez” (Tocilescu et all, 1886: 16). Mai târziu, la 16 aprilie 1562, de 
Petremol îi scrie lui Carol al IX-lea despre aceeaşi cauză, precizând că 
Despot şi-ar dori nu numai prietenia regelui francez, dar şi protecţia acestuia, 
aşa cum beneficiază principele Transilvaniei (Tocilescu et all, 1886: 17). Însă, 
fie scurta domnie a lui Despot Vodă, fie condiţiile internaţionale de la acea 
perioadă nu au permis stabilirea unor relaţii mai strânse cu Franţa. După 
decesul lui Despot Vodă stabilirea contactelor cu Franţa sunt întrerupte, nici 
unul din noii domni ai Ţarilor Române nu şi-au arătat interesul pentru a 
obţine susţinerea acestei curţi europene. Inacţiunile domnilor români sunt 
explicabile sub auspiciul mai multor factori, cum ar fi scurta domnie a 
acestora, ce nu le asigura timp pentru a stabili careva relaţii cu oricare altă 
putere occidentală. O altă cauză ar fi concentrarea domnilor pe obţinerea 
unui ajutor real, rapid şi direct din partea ţarilor vecine Ungaria, Transilvania, 
Polonia. Un alt aspect al problemei ar fi de ordin geo-politic, însăşi Franţa nu 
manifesta o atare preocupare pentru teritoriile româneşti, fapt conştientizat 
de domni. Indiferenţa franceză se explică prin aflarea spaţiilor româneşti sub 
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control otoman, iar păstrarea relaţiilor amicale cu Poarta constituiau o 
prioritate pentru curtea de la Paris. 

Cu toate acestea informaţiile despre Ţările Române, de la oficialii 
francezi către curtea pariziană veneau cu regularitate, acestea ţineau de 
tulburările de aici, dar şi de planurile Porţii pentru regiunile respective 
(Tocilescu et all, 1886: 19 - 24). 

Atenţia Franţei pentru teritoriul românesc reapare în procesul urcării 
lui Henric de Valois (1573–1574) pe tronul Poloniei. Coroana franceză avea 
în planurile sale incorporarea Ţărilor Române cu Polonia, încă înainte de 
urcarea la tron a pretendentului Casei de Valois, fapt confirmat de scrisoarea 
lui Carol al IX-lea către Jean de Montluc (episcop de Valence, consilier al 
reginei Catherine de Medicis), la 6 septembrie 1572, în care regele asigura că 
dacă pe tron va urca fratele său (nr. Henric de Valois), acesta va insista să 
aducă Valahia sub controlul polonez: „En cas qu’ils le requerront, à remettre 
la Valachie sous la domination dudict royaume, ainsi qu’elle étoit 
anciennemnt, soit qu’il la faille réduire pa amiable composition ou par la 
force” (Tocilescu et all, 1886: 25). Două luni mai târziu regele Carol al IX-lea 
trimite o scrisoare către episcopul d’Acqs, la 30 noiembrie 1572, prin care 
confirma dorinţa sa şi a fratelui său de a incorpora Moldova şi Ţara 
Românească sub coroana poloneză, dar cere episcopului şi ambasadorului, 
de la Constantinopol, de Germigny, de a pune în practică „autoritatea lor şi a 
utiliza toate mijloacele pentru reuşirea afacerii” (Tocilescu et all, 1886: 26). 
De asemenea, atât regele francez, cât şi fratele său, Henric de Valois dau 
asigurări că chiar dacă Valahia şi Moldova va intra sub autoritatea poloneză, 
acestea vor plăti în continuare tribut sultanului, pentru a nu-şi face din 
Imperiul Otoman un duşman (fapt confirmat de 3 scrisori: prima scrisoare 
din 30 noiembrie 1572 scrisă de regele Franţei Carol al IX-lea către episcopul 
d’Acqs, a doua din 17 decembrie 1572 dintre aceleaşi personaje, dar cu un 
plan detaliat despre procesul alipirii Ţării Româneşti şi a treia, care este mai 
mult o notiţă, decembrie a aceluiaşi an, fără o dată exactă, scrisă de Henric 
de Valois, despre afacerea privind anexarea teritoriului românesc) (Tocilescu 
et all, 1886: 27). Casa regală franceză era conştientă că pentru a-şi impune 
autoritatea în Europa de Est era necesară păstrarea vechilor obligaţii 
financiare faţă de Poartă a teritoriilor aflate sub patronaj turcesc. Veleităţile 
lui Henric de Valois nu au avut rezultat pentru că a avut o domnie scurtă în 
Polonia (5 luni), fiind numit rege în Franţa. 
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Rolul Franţei în procesul obţinerii tronurilor Ţărilor Române (cazurile 
Petru Cercel şi Albert Lasky) 

În timpul domniei lui Henric de Valois, s-au proliferat pretenţiile 
pentru tronul Moldovei ale nobilului polonez Albert Lasky, care a încurajat 
alegerea reprezentantului Casei de Valois, în scurta sa stăpânire a tronului 
Poloniei (Mathorez, 1919: 221). Albert Lasky, care era căsătorit cu o nobilă 
franceză, Sabine de Sève (Mathorez, 1919: 221), reuşise să obţină susţinerea 
nobilimii franceze şi polone pentru realizarea ambiţiilor sale (Luca, 2000: 33). 
Contra candidaturii lui Lasky s-a opus vehement sultanul (Luca, 2000: 33), 
conformându-se acestei decizii şi regalitatea polonă şi cea franceză, încă 
odată proliferându-se influenţa care o avea Poarta asupra cursului 
diplomaţiei franceze în spaţiul est-european.  

După revenirea lui Henric de Valois la Paris, a urmat o scurtă 
perioadă în care contactele româno-franceze au fost întrerupte, cauză fiind 
războaiele religioase şi luptele interne cu care se confrunta Franţa. Cu toate 

acestea, în anii ʼ80 ai sec. al XVI-lea începe o etapă în care relaţiile Ţărilor 
Române cu Franţa iau alte conotaţii. Catalizator al noilor schimbări a fost 
Petru Cercel, cel care s-a adresat pentru susţinere şi ajutor la Henric de 
Valois, cunoscut ca rege al Franţei sub numele de Henric al III-lea. În 1579, 
ajuns la Paris Petru Cercel a reuşit să obţină audienţă la regele francez pentru 
a-l ruga direct să-i acorde asistenţă în procesul obţinerii tronului Ţării 
Româneşti. Pentru prima dată Henric al III-lea şi-a prezentat poziţia 
ambasadorului francez la Constantinopol, de Germigny, care a primit o 
instrucţiune în favoarea lui Petru Cercel, la 16 aprilie 1579 (Luca, 2000: 33). 
Suveranul francez şi-a exprimat susţinerea în favoarea pretendentului Cercel 
către sultanul Amurat, printr-o scrisoare adresată la 2 mai 1579 (Luca, 2000: 
46), prin care sunt prezentate un şir de argumente, făcându-se trimiteri la 
dreptul ereditar al acestuia de a ocupa tronul Valahiei, dar şi la meritele sale. 
Tot în această scrisoare Henric al III-lea prezintă deschis protecţia sa faţă de 
Petru Cercel: „Ayant estimé appartenir à notre Royale Majesté, qui est le 
refuge et secours des Princes affligé, de le prendre en notre bonne 
protection” (Luca, 2000: 47). La rândul său, ambasadorul de Germigny v-a 
informa, prin mai multe scrisori (Luca, 2000: 48-51, 55-56, 61-64), curtea 
franceză despre evoluţia procesului de înscăunare a protejatului lor. Interesul 
sporit al Franţei pentru întronarea lui Cercel este observabil, întrucât în 
perioada 1579–1583 au fost scrise 34 de scrisori de susţinere a candidaturii 
sale, venite atât din partea regelui Henric al III-lea, cât şi a oficialilor francezi 
la Constantinopol către sultan, dar şi alte curţi europene. Pe lângă implicarea 
regelui şi a oficialilor săi, în afacerea Petru Cercel au mai fost antrenate şi 
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regina Caterina de Medici (Luca, 2000: 61-64), dar şi soţia ambasadorului 
francez la Poarta otomană, doamna de Germigny (Iorga, 1895: 32). Petru 
Cercel s-a aflat la curtea franceză în perioada 1579–1581, unde, pentru a 
câştiga atenţie şi apreciere, s-a arătat mărinimos, aducând în dar nobililor de 
la Paris caftane, a căror valoare era aproximativ de 2000 de ducaţi (Iorga, 
1940: 258), acordate în timpul unui banchet regal. Un an mai târziu acesta 
dăruieşti încă un caftan ambasadorului francez la Constantinopol (Iorga, 
1940: 259). Însă nu numai mărinimia pretendentului român a decis simpatia 
curţii occidentale pentru el, ci interesele diplomaţiei franceze pentru regiunile 
Europei de Est. În realizarea obiectivelor sale Franţa a favorizat prin toate 
mijloacele alegerea candidatului valah. Astfel, la 6 februarie 1581 Petru 
Cercel, însoţit de o suită de 40 de persoane, printre care se afla şi agentul 
francez Berthier, părăsesc Parisul, ţinând calea spre Constantinopol, făcând 
un popas în Italia, ca sa stabilească şi întărească relaţiile cu elita politică şi 
bisericească de aici (Andreescu, 2011: 324). La 8 mai 1581 principele valah 
ajunge la Constantinopol, unde va petrece 26 de luni şi va depune eforturi, 
împreună cu ambasadorul francez, de Germigny, pentru a obţine de la sultan 
firmanul de investitură. În cele 26 de luni de aşteptare au existat momente 
când Henric al III-lea dorea să renunţe la susţinerea acestei candidaturi din 
dorinţa de nu forţa relaţiile cu Imperiul Otoman (Luca, 2000: 56), însă se lasă 
convins de insistenţa contelui de Germigny.  

Eforturile franceze s-au soldat, în cele din urmă, cu numirea la tron a 
lui Petru Cercel, la 29 august 1583. Pentru a-l menţine în continuare pe 
tronul ţării pe Petru Cercel, oficialul francez de la Constantinopol, de 
Germigny, a continuat să-l susţină nu numai la curtea otomană, dar şi cea 
franceză. Exemple în acest sens servesc două scrisori de recomandare 
adresate de de Germigny către consilierul regelui francez, de Montholon, din 
24 martie 1583 şi 10 februarie 1584 (Iorga, 1895: 33). Şi Casa de Valois a fost 
informată de oficialul său despre procesul administrării ţării sub conducerea 
lui Petru Cercel, prin două scrisori din 7 şi 21 februarie 1584 (Iorga, 1895: 
74). Veşti veneau la Paris şi de la secretarul ambasadei de la Constantinopol, 
Berthier, despre situaţia candidatului lor. Doar că ştirile ce parveneau către 
curtea franceză de la diplomatul din capitala otomană, nu erau deloc 
îmbucurătoare. În scrisoarea din 26 martie 1585 a lui Berthier către regele 
Henric al III-lea sunt relatate nemulţumirile din spaţiul românesc venite din 
partea competitorilor lui Petru Cercel (Tocilescu et all, 1886: 92), care îi 
aduceau acuzaţii de proastă conducere a ţării. Berthier, printr-o scrisoare 
detaliată, din 9 septembrie 1585, îşi arăta îngrijorarea pentru principele 
Valahiei, a cărui soartă se discută la Poarta otomană, prin posibilitatea de a-l 
înlocui cu Mihnea (Tocilescu et all, 1886: 93), contracandidatul său. Cauzele 
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prezentate de agentul francez par a fi legate de acţiunile lui Cercel de la 
hotarul cu Transilvania, dar şi mutarea capitalei la Târgovişte (Tocilescu et 
all, 1886: 93). O altă cauză invocată de diplomatul francez ar fi şi faptul că 
însăşi Poarta este interesată în schimbarea deasă la tronul Ţărilor Române a 
domnilor, din „avaritate şi corupţie” (Tocilescu et all, 1886, p. 94), precum şi 
din necesitatea creării unei instabilităţi politice în zonă pentru a le putea 
controla mai uşor (Murgescu, 2012: 81). Berthier subliniază că în Valahia şi 
Bogdania în mai puţin de 6 ani au fost schimbaţi 3 voievozi (Tocilescu et all, 
1886: 94). Despre acţiunile întreprinse de Petru Cercel, pentru a-şi redresa 
situaţia la Poarta otomană, oficialul francez revine cu o nouă scrisoare către 
regele său, la 17 aprilie 1585, prin care anunţă hotărârea domnului român de 
a veni la Constantinopol să-şi justifice acţiunile, şi să aducă „comori şi tribut 
la picioarele sultanului ca să înlăture acuzaţiile aduse” (Tocilescu et all, 1886: 
95). 

În pofida susţinerii continue a Franţei, dar şi a eforturilor depuse de 
însuşi Petru Cercel, acesta nu a reuşit să-şi păstreze tronul, este prins şi 
întemniţat într-o închisoare din Transilvania, din care evadează la scurt timp. 
De situaţia posterioară a fostului domn, curtea franceză este în continuare 
înştiinţată, prin scrisorile trimise de Berthier, la 29 aprilie, 11 mai, 14 mai şi 
22 iunie (Tocilescu et all, 1886: 96-98). Cu toate că regele Franţei s-a implicat 
direct în susţinerea şi promovarea lui Petru Cercel, după ce cel din urmă 
pierde tronul, suveranul occidental devine total dezinteresat de ocurenţa atât 
a Ţărilor Române, cât şi a fostului favorit. Nemulţumirea lui Henric al III-lea 
se manifestă vădit, pentru prima oară, într-o scrisoare către noul ambasador 
la Constantinopol, de Lancosme, din 23 septembrie 1585, care conţinea 
instrucţiuni privind rambursarea unor debite către doi creditori ai fostului 
domn român (Tocilescu et all, 1886: 99). Mai târziu suveranul francez refuză 
categoric o nouă colaborare cu domnul român, fapt confirmat de o scrisoare, 
din 15 iulie 1585, a oficialului francez de Maisse, care-l înştiinţează pe rege că 
s-au adresat la curte după susţinere şi ajutor doi gentilomi valahi şi unul 
francez, veniţi de la Roma din partea lui Petru Cercel, însă funcţionarul nu 
le-a dat speranţe (Tocilescu et all, 1886: 100). Poziţia regelui este 
demonstrată printr-un schimb de scrisori, între de Maisse şi consilierul regal, 
de Villeroy, care confirmă că „Majestatea Sa salută că nu a-ţi dat speranţe 
trimişilor prinţului Valahiei pentru cauza sa, pentru că este foarte nemulţumit 
de el (de Petru Cercel)” (Tocilescu et all, 1886: 101). Cu toate că primeşte 
refuz din partea suveranului francez, Petru Cercel, nu-şi pierde speranţa şi 
caută pe toate căile să-i recâştige aprecierea, păstrând relaţii amicale cu 
apropiaţii regelui francez. Astfel, în 1588 oficialul de Maisse adresează regelui 
două scrisori, din 28 ianuarie şi 4 aprilie, (Tocilescu et all, 1886: 102) prin 
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care argumentează importanţa prieteniei acestuia pentru fostul domn român, 
dar şi dorinţa de a obţine susţinere în procesul recuperării tronului. 
Hotărârea lui al Henric III-lea este pronunţată abia peste trei luni, 4 iunie 
1588 (Tocilescu et all, 1886: 103), prin depeşa trimisă ambasadorului francez 
la Constantinopol, de Lancosme, prin care confirmă că-l „va recomanda din 
nou şi-l va favoriza, atât cât îi va fi posibil pe Petru Cercel, dar atenţionează 
că va fi mai reticent, pentru că nu-şi mai doreşte ca numele său să fie folosit” 
(Tocilescu et all, 1886: 103). În pofida faptului că regele francez şi-a exprimat 
susţinerea, acesta nu a întreprins acţiuni hotărâtoare, care ar fi contribuit la 
restabilirea lui Cercel, cu excepţia trimiterii unei singure scrisori către 
ambasadorul său la Constantinopol, Lancosme (Tocilescu et all, 1886: 103), 
în care îi indică ca diplomatul să întreprindă toate măsurile pentru a-l ajuta pe 
principele român. Indiferenţa regelui se explică nu numai prin decepţia faţă 
de insuccesul fostului domn român, dar şi a instabilităţii cu care se confrunta 
statul francez. Conflictul dintre Henric al III-lea cu vărul său, Henric de 
Navara şi luptele cu Liga Creştină au influenţat impasibilitatea monarhului 
pentru cauza fostului domn român. Apatia suveranului francez faţă de 
chestiunile româneşti se explică şi prin decesul reginei mamă, din 5 ianuarie 
1589. Odată cu asasinatul lui Henric al III-lea, la 2 august 1589, se pierde 
orice speranţă pentru Petru Cercel de a mai accede la tronul ţării.  

Politica franceză de promovare la tronul Ţărilor Române a propriilor 
candidaţi, cum a fost cazul lui Petru Cercel şi Albert Lascy, se explică prin 
dorinţa Casei de Valois de a câştiga teren diplomatic în Europa de Sud-Est, 
în detrimentul Angliei şi Casei de Austria, prin persoana regelui spaniol Filip 
al II-lea (1556 – 1598) şi monarhilor habsburgici, Maximilian al II-lea (1564 
– 1576) şi Rudolf al II-lea (1576 – 1612). Menţinerea alianţelor de cooperare 
cu Poarta Otomană constituiau esenţa succesului politicii răsăritene a 
Franţei, de a-şi consolida influenţa pe continent. Prin înscăunarea în 
tronurile româneşti a unor domni supuşi Franţei, se încerca restabilirea 
echilibrului de forţe în Europa occidentală pentru curtea de la Paris. De 
asemenea se urmărea menţinerea controlului asupra situaţiei din Polonia, 
unde coroana franceză urmărea revenirea unui reprezentant al Casei de 
Valois, în persoana ducelui de Alençon, fratele lui Henric al III-lea. 

Dinamica relaţiilor Franţei cu Ţările Române vor creşte gradual de la 
sfârşitul secolului al XVI-lea, graţie conjuncturii internaţionale şi vor avea 
influenţe covârşitoare atât pentru situaţia politică românească, cât şi pentru 
sporirea importanţei acestor regiuni pe arena internaţională. Informaţiile 
frecvente venite de la ambasadorii de la Constantinopol, călătorii, istoricii şi 
rezidenţii francezi către curtea de la Paris despre conjuncturile interne şi 
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situaţia social-economică a Ţărilor Române, denotă rolul strategic al acestor 
teritorii în jocurile diplomatice ale regilor Franţei. 
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