Austria şi problema otomană
în secolul al XVII-lea
Cornel Vivi Cioaric

Utilizarea noţiunii "secolul al XVII-lea", în istoriografia europeană, este
însoţită de numeroase controverse, neelucidate până în prezent, în legătură cu
limitele cronologice între care trebuie încadrat veacul al XVII-lea şi, dacă, sub
aspectul transformărilor produse atunci în societatea europeană, reprezintă o
delimitare netă, faţă de secolul precedent, care să justifice abordarea sa distinctă.
Considerând anii 1 598 şi 1 7 1 5 limitele cronologice ale perioadei în discuţie,
Roland Mousnier caracteriza sec. al XVII-lea numindu-1 "epoca unei crize care a
afectat omul în totalitate, în toate activităţile sale - economice, sociale, politice,
religioase, ştiinţifice, artistice - şi în toată fiinţa sa, la nivelul cel mai profund al
puterilor sale vitale, al sentimentelor şi voinţei sale' .
Multitudinea punctelor de vedere, exprimate în legătură cu acest subiect,
cred că nu ne împiedică să fim de acord cu opinia lui Iva SchOffer, formulată atât
de plastic, potrivit căreia: "Poate fi tradiţionalism, împotriva raţiunii noastre, dar
trebuie să acordăm secolului al XVII-lea un loc propriu. Imaginaţia noastră arc
nevoie de aceasta"2.
Caracteristic epocii, apariţia mercatilismului, în sistemul economic
european, influenţează în mod considerabil direcţiile de evoluţie, ale politicii
externe, a principalelor puteri, care devin mult mai agresive. Interesele dinastice
au furnizat mijloace ideologice, pentru politica de cuceriri teritoriale, virtuale să
reia concurenţa pentru pieţele de desfacere sau sursele de materii prime,
justificate ca necesităţi bazate pe "raţiunea de stat" .
1 Ro1and Mousnier, Les XVI-e et XVII-c siecles, V-e edition, Paris, Press Univ. de France, 1 967,
p. 1 6 1 .
2 . Cf. lvo Schiiffer, Did Holland's Goldcn Agc coincide with a Pcriod of Crisis?, i n "Acta
"
Histcny Neerlandicu , l, 1 966, p. R3; referitor la sec. al XVI I-lea autorul spunea "Câteodată se
parc că sec. al XVII-lea, implantat între sec. al XVI -lea şi al XVII I-lea, nu ar avea caracteristici
proprii. Cu Renaşterea şi Revoluţia, pc de altă pa11e, pentru secolul din m ij loc ne rămân doar
termeni vagi ca "tranziţie'' şi "schimbare'" ( Ibidem, p. X2); Pierre Chaunu, La civilisation de
!'Europe classique, Paris, A11haund, 1 9oo, p. 20-2 1 ; l m manucl Wal lerstein. Sistemul mondial
modern, voi. I I I , Bucureşti, Editura M eridiane. 1 993, p . 1 2 .
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Cum aceasta era reflectarea în plan extern a ideologiei monarhiei absolute,
s-a favorizat schimbarea către o nouă structură modernă, a sistemului politic
european, concretizat în apariţia şi consolidarea unor mari puteri ce vor dicta
"legea", în relaţiile internaţionale, în detrimentul statelor mici. Altfel spus
vechiul sistem politic feudal ceda locul celui nou, guvernat de alte principii3.
Aşadar, începutul secolului al XVII-lea a debutat cu sensibile schimbări în
sistemul raporturilor internaţionale de pe Continent, anunţând, în primul rând,
srarşitul preponderenţei spaniole. D_ţ!clinul Spaniei, datorat stagnării evoluţiei
economice, în ciuda afluxlui de metale preţioase ce venea din colonii, a fost cel
mai spectaculos fenomen al sec. al XVII-lea, remarcat şi de contemporani4.
Locul său a fost ocupat, în Europa de vest, de către Olanda, Franţa şi Anglia.
Această schimbare nu a fost, fireşte, spontană, ci a durat timp de un secol,
începuturile şi sîarşiturile ei, în linii generale, putând fi plasate, cronologic, între
pacea franco-spaniolă de la Cateau-Cambresis, din anul 1 559, şi cea din Pirinei,
din anul 1 659. Fenomenul în discuţie s-a înscris în "cadrul unui echilibru politic
între principalele puteri" şi a avut semnificaţia unui "primat între egali decât a
unei supremaţii categorice"s .
Prin pacea de la Vervins, din 2 mai 1 598, Henric al IV-lea repunea regatul
francez în graniţele pe care le obţinuse la Cateau-Cambresis. Spaniolii au trebuit
să abandoneze poziţiile din Bretagne şi să renunţe la cuceririle pe care le
efectuaseră în nordul Franţei, inclusiv la Calais6.
Consolidarea absolutismului monarhie în Franţa a răspuns necesităţilor
interne, de dezvoltare economică, care au favorizat, în acel timp, o politică
externă agresivă7. În urma Războiului de 30 de ani poziţia Franţei, pe Continent,
s-a consolidat foarte mult, tinzând la ruperea echilibrului politic, ceea ce a avut
drept rezultat apariţia a numeroase coaliţii antifranceze, ce au reuşit să
contracareze planurile lui Ludovic al XIV-lea. Acum conceptele de "echilibru de
forţe" şi "raţiune de stat" se impun ca o caracteristică a politicii
3 Bela Kopeczi, La formation des grandes puissances au XVII-e et au XVIII-e siecle, în
Rapports des XV-e congres international des sciences historiques, voi. Il, Section
Chronologique, Bucureşti, Editura Academiei, 1 980, p. 445.
4 lmmanuel Wallerstein, op. cit., p. 6.
5 Veniamin Ciobanu, Politică şi diplomaţie în secolul al XVII-lea. Ţările Române în
raporturile polono-otomano-habsburgice ( 1 601-1634), Bucureşti, Editura Academiei, 1 994,
p. 9.
6 Fernani:l Braudel, Mediterana şi lumea mediteraneană în epoca lui Filip al I l-lea, voi . IV,
Bucureşti, Editura Meridiane, 1 986, p. 1 2!!- 1 29.
7 Bela Kăpeczi, op. cit., p. 449.
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internaţionale8. Cu atât mai mult, cu cât, sfârşitul Războiului de 30 de ani a adus,
în prim planul relaţiilor interna�onale, la rangul de mare putere, Prusia
Brandemburg, Suedia, pentru ca la sfârşitul sec. al XVII-lea şi începutul celui
următor, la graniţa răsăriteană a Europei, să apară încă un pretendent, ce nu
fusese observat până atunci, şi anume, Rusia ţaristă.
Papalitatea, ca subiect al relaţiilor internaţionale, resimte şi ea şocul
provocat de "secularizarea" gândirii politice. Deşi nu a fost exclusă total din
jocurile politice internaţionale, iniţiativele ei nu mai au acelaşi rezultat, ca în
veacurile precedente. Lozinca "solidarităţii creştine" nu a mai constituit un
suport sigur, pentru eforturile Vaticanului, de aplanare, cel puţin a divergenţelor
politice şi economice, îndeosebi, ce subminau tot mai mult colaborarea puterilor
europene în problema otomană. Deoarece, acum, în sec. al XVII-lea concepţia
unităţii "Republicii creştine" nu mai reprezenta "steaua polară" a gândirii politice
europene9.
O dovadă a acestei stări de spirit, ce domina relaţiile internaţionale din
Europa, o constituie atitudinea pe care a adoptat-o Polonia în timpul războiului
dintre Liga Creştină şi Imperiul Otoman, izbucnit în anul 1 593. Contradicţiile
dintre ea şi Imperiul Habsburgilor Austrieci, generate de politica lor orientală, ce
includea, în primul rând, spaţiul carpato-danubian, a făcut inoperante toate
tentativele de sensibilizare a "îndatoririlor creştine" ale cercurilor conducătoare
poloneze l O.
Marele cancelar al Coroanei, Jan Zamoisky, urmărea să transpună în
practică vechea orientare a politicii româneşti, a Coroanei Polone, în sensul că
dorea să controleze Moldova şi Ţara Românească 1 1 . În condiţiile în care planurile
polonezilor intrau în contradicţie cu cele ale Casei de Austria, atât Papa, cât şi
împăratul au încercat să obţină neutralitatea Coroanei 1 2 .
8 Gatien Sandras de Courtilz, în lucrarea Nouveaux interets des princes de l'Europe ( 1 685),
spunea că echilibrul de forte voia să stabilească un compromis între Bourboni şi Habsburgi.
Conceptul de "balanţă", echilibru, aduce, în acelaşi timp, "secularizarea" gândirii politice care
expulza din prim plan dreptul divin sau dinastie şi predica predominanţa raţiunii de stat în
relaţiile internaţionale (Ibidem, p. 450).
9 Veniamin Ciobanu, La cumpănă de veacuri. Ţările Române în contextul politicii poloneze Ia
sfârşitul secolului al XVI-lea şi inceputul secolului al XVII-lea, laşi, Editura Junimea, 1 99 1 ,
p . 97.
1 O Aşa se explică eşecul misiunii imperiale în Polonia, din octombrie 1 594, condusă de Alexandru
Komulovic, rector al colegiului iliric din Roma şi abate de Nona, care constata, în timp ce se afla
la Varşovia, că problema atragerii Poloniei în Ligă era ca şi ireductibilă, datorită contradicţiilor
ei cu Imperiul Habsburgilor, pentru spaţiul românesc ( Ib i d em , p. 95).
11 Ibidem, p. 1 2 1 .
1 2 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti,
voi. X. Acte şi scrisori (1 637-1 660), Bucureşti, 1 938, p. 29-3 3.
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Concomitent cu războiul de la Dunărea de Jos, la începutul sec. al
XVII-lea, alte. numeroase conflicte răvăşeau nordul şi estul Europei. Este vorba
de războaiele polono-suedeze, polono-ruse, care, de asemenea, subminau
unitatea lumii creştine 1 3 . Atitudinea negativă a cercurilor conducătoare
poloneze, faţă de pretenţiile habsburgilor asupra spaţiului românesc, cu
precădere asupra Moldovei, dar şi a Ţării Româneşti, precum şi necesitatea
resimţită de acestea de a menaja susceptibilitatea otomanilor, aceasta pentru a
contracara anumite pretenţii şi a-şi putea concentra efortul spre a tranşa
divergenţele cu Suedia şi Rusia 14, aveau s[t-şi pună amprenta şi asupra
raporturilor habsburgo-otomane.
Acestea din urmă aveau să mai fie influenţate şi de evoluţia situaţiei
politice din Europa Centrală, în prima jumătate a sec. al XVII-lea, de prima
conflagraţie continentală, cunoscută sub numele de Războiul de 30 de ani.
Răspândirea Reformei a constituit pretextul necesar declanşării conflictului
bulversând, prin efectele sale, Germania, dând, în acelaşi timp, o puternică
lovitură încercărilor făcute, de Maximilian 1 ( 1 493- 1 5 1 9) şi Carol al V-lea
( 1 5 1 9- 1 556), de a unifica Imperiul. Pacea de la Augsburg, din anul 1 555, a
recunoscut principilor germani dreptul de a-şi alege religia, ceea ce a dus la
creşterea puterii lor şi la imposibilitatea realizării unirii Germaniei de către
Habsburgi 1 5 .
După c e şi-au revenit din şocul provocat d e Reformă, împăraţii de la
Viena au trecut la represalii, împotriva protestanţilor, care au favorizat revenirea
unor state germane la catolicism 1 6 . Rezultatul a fost însă diametral opus celui
scontat. În loc de a crea noi perspective, pentru unitatea Imperiului, ea a fost şi
mai grav afectată. Pentru a-şi apăra interesele, protestanţii s-au grupat în
Uniunea Protestantă, în timp ce, în replică, catolicii au format Liga Catolică. Şi
cum acestea erau prea slabe pentru a se impune prin forţe proprii, ele au făcut
apel la alianţe externe, ceea ce a creat posibilitatea intervenţiei străine în

1 3 Veniamin Ciobanu, Politică şi diplomaţie. . . , p. 1 3- 1 4; Cristina Rotman, Relaţiile Moldovei cu
I mperiul Otoman, la începuturile secolului al XVII-lea, in Rei/, 29, 5, 1 976, p. 678.
14 Pentru politica poloneză din această perioadă a s e vedea: Veniamin Ciobanu, Politică şi
diplomaţie . . . , p. 1 40 şi urm., ldem, Interferenţe şi conexiuni politice în Europa central-estică
în timpul Războiului de 30 de ani (1632-1 645). în A . J./. A. l. , XXX, 1 993. p. 299 şi urm.: l .C .
Filitti, Din arhivele Vaticanului, I l . Documente politice (1 526-1 788). Bucureşti, 1 9 1 4, p. 54.
15 Marvin Perry, Western Civilisation, voi. I l : From the 1 400 s . Boston, Houghton Miffiin
Company, 1 990, p. 252.
16 D. H. Pennington, Seventeenth Century Europe. London, 1 970, p. 3 3 3 .
.
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treburile interne ale Imperiului 17• "Butoiul cu pulbere" care a aruncat în război,
timp de 30 de ani, Europa, a fost Boemia, care, după includerea sa în Imperiu, a
suferit un accentuat proces de germanizare, ce a avut drept contra reacţie
trecerea masivă la protestantism a majorităţii populaţiei şi nobilimii cehe 1 8.
Semnarea păcilor Westphalice, in anul 1 648, nu a adus acalmia pe
Continent, după această dată spaţiul geo-politic est-central european trece prin
cea mai tulbure perioadă a istoriei sale, marcată de grave conflicte, ce şi-au pus
amprenta asupra orientării spre est a politicii Austriei, după eşecul suferit în
Războiul de 30 de ani 19.
Dacă după anul 1 648, în ceea ce priveşte marea bătălie religioasă de pe
Continent, limitele Reformei şi ale Contrareformei fuseseră mai mult sau mai
puţin atinse, totuşi, Europa intră într-o lungă perioadă de "război rece"20
presărată cu lupte ce scoteau în evidenţă şi rivalităţile de ordin comercial
existente între puterile ce ocupau spaţiul geo-politic central european.
Reorganizarea politică a spaţiului baltic, în urma păcii de la Oliva, din 3
· mai 1 660, şi a armistiţiului ruso-polon, din 30 februarie 1 667, şi interna
ţionalizarea problemei ucrainiene au creat posibilitatea Rusiei să obţină statutul
de naţiune hegemonică a slavilor2 1 , ceea ce a grăbit, în Prusia, realizarea aşa
numitei linii politice "die Traditionen der prussisch-russischen Frundschaft"
22 , transformări ce au contribuit din plin la degradarea statutului politic
internaţional, de mare putere, al Poloniei, eveniment resimţit din plin în spaţiul
geo-politic în discuţie.
În acest context internaţional, măcinat de contradicţii, s-au desfăşurat şi
relaţiile dintre Casa de Austria şi Imperiul Otoman. Ascensiunea Imperiului
Habsburgilor la statutul de mare putere continentală, a început de timpuriu, din
sec. al XV-lea, urmând o cale sinuoasă23 . Consolidarea, treptată, a liniei austrie1 7 Ibidem, p. 334-335; Eugene Pavelesco, Georges Rak6czy. Prince � Transylvanie (16481 660). Essai sur sa politique exterieure, Iaşi, Edition "Versuri şi Proză", 1 924, p. 1 5 şi urm.;
Cf. J.V. Polisensky, The Thirty years'war, Berkeley, Univ. of. California Pre ss, 1 97 1 , p. 9;
După autor Războiul de 30 de ani trebuie văzut ca un exemplu de două civilizaţii în conflict
ideologic. Ciocnirea dintre concepţia dcrivând din moştenirea umanistă cu o nuanţă de protestantism
şi luând ca model Ţările de Jos Unite, cu o alta, catolico-umanistă, care a urmat exemplul Spaniei .
devine astfel punctul de plecare pentru dezvoltarea fronturilor politice şi a coaliţiilor de puteri.
1 8 Erich Zollner, Istoria Austriei, II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 997, p. 257.
19 Zbigniew W6jcik, From the Peace of Oliva to the Truce of Bakchisarai. Relations in
Eastern Europe 1 660-1 681 , în Acta Poloniae Historica, 34, 1 976 , p. 2 5 6.
20 lmmanuel Wallerstein, op. cit., p. 108- 1 09.
2 1 Zbigniew W6jcik, op. cit., p. 256.
22 Leibniz spunea, în anul 1 669, că armistiţiu! de la Andrusovo a dislocat balanta de forţe în
Europa în avantajul a ceea ce el numea "estul barbar" - Rusia. (Ibidem, p. 25 8-259).
2 3 Heinrich Benedikt, Die Casa D' Austria, das Reich und Europa. ll:ntwicklung des
osterseichischen Universalismus bis 1866, în Spectrum Austriae. Ostereich in Geschichte und
Gegenwart. Wien, 1 980, p. 74.
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ce, a dinastiei de Habsburg, a reclamat o nouă organizare administrativă 24,
concomitent reprezentanţii ei au pus monopol pe demnitatea de împărat a
Imperiului, deşi aceasta era electivă, ca şi cum "alianţa Casei de Austria cu
puterea imperială ar fi fost în legea firii "25.
Victoria otomană în lupta de la Mohâcs, din 29 august 1 526, şi împărţirea
Ungariei în trei părţi, a adus teritoriile austriece în contact direct cu Poarta
Otomană. Acum, cei doi vecini stabilesc raporturi permanente, intrând într-o
competiţie acerbă pentru supremaţie în spaţiul geo-politic sud-est european.
Asumarea rolului conducător, al creştinităţii, împotriva "estului necredincios",
este revendicată chiar de la sfăntul protector al Imperiului, Sfăntul Maximilian de
Cille, a cărui episcopie legendară se afla pe Enns - locul de unde a plecat Carol
cel Mare împotriva avarilor şi până unde a trebuit să pătrundă frecvent ''unda
estică a distrugerii "26 .
Pătrunderea turcilor în Ungaria, acţiune încununată cu crearea paşalâcului
de Buda, a impus "regilor de la Viena" un cadru de desraşurare a raporturilor
bilaterale caracterizat prin recunoaşterea stării de vasalitate, faţă de sultan, pentru
teritoriile din nord-vestul Ungariei, refuzul otomanilor de a recunoaşte Casei de
Austria statutul de partener egal s-a manifestat şi-n opoziţia Padişahului de a
accepta titlul de împărat al conducătorului Curţii de la Viena.
Tratatele din 3 august 1 53327 şi, mai ales, cel din 1 9 iunie 1 54728, care
consfinţesc această realitate, au fost reînnoite ulterior, în anii 1 5 79 şi 1 583, prin
armistiţiile de la Constantinopol şi Adrianopol, modificarea statutului juridic al
Austriei, în relaţiile diplomatice cu otomanii, realizându-se abia la începutul se
colului al XVII-lea, în urma lungului conflict militar desfăşurat între anii 1 5931 60629 .
Momentul ales de Poarta Otomană, după încheierea conflictului cu Iranul,
ca să-şi refacă intrarea în Europa Centrală30, a fost ales greşit, fără să ţină seama
de numeroasele semne care vesteau degradarea treptată a sistemului său
politic 3 1 . Politica otomană faţă de habsburgii austrieci, fixată în linii generale în
a doua jumătate a secolului al XVI-lea, a constat în două mari direcţii: acordarea
unui statut de largă autonomie Transilvaniei şi folosirea principilor protestanţi
împotriva împăratului32.
·

24 Erich Zollner, op. cit., p. 230.
Heirich Benedikt, op. cit., p. 74.
26 Ibidem, p. 74-75.
27 Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman până la 1 656, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1 978, p. 1 79.
28 Ibidem, p. 1 93 .
2 9 Fernand Braudel, op. cit., p. 90.
30 Ibidem, p. 92-93.
3 1 Veniamin Ciobanu, Politică şi diploma ţie . , p. 1 4- 1 5 .
32 Eugene Pavelesco, op. cit., p. 3 .

25
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Declanşarea ofensivei semilunei, asupra Europei sud-estice, pe fondul
unor puternice contradicţii între puterile creştine33, a dat posibilitatea papalităţii
să preia iniţiativa realizării unei largi coaliţii antiotomane - Liga Creştină - în
anul 1 59334, care a inclus Ţările Române. O dovadă a "secularizării " gândirii
politice europene este şi refuzul Veneţiei de a participa la conflictul cu Poarta
Otomană, considerând acest război "afacerea Germaniei "35, pentru a-şi masca
propriile lor interese. Pe aceeaşi linie se înscrie şi adoptarea poziţiei de
neutralitate, de către Polonia, faţă de Ligă36, în ciuda dorinţei lui Rudolf al II-lea
de a atrage acest stat în conflict.
Războiul a fost un bun priiej pentru revigorarea planurilor expansioniste,
ale Curţii de la Viena, asupra Ţărilor Române, pentru realizarea cărora a recurs şi
la argumente vizând "drepturile istorice" ale Coroanei Maghiare, pe care o
deţineau atunci tot împăraţii Habsburri. Un prim pas în atingerea scopului
propus, acapararea spaţiului românesc, este făcut, la 28 ianuarie 1 595, odată cu
semnarea tratatului de alianţă dintre împărat şi Sigismund Bathory, în urma
căruia Transilvania urma să "revină" la Coroana Ungariei, dacă Sigismund nu ar
fi avut urmaşi masculini.
Stăpânirea Ardealului trebuia să facă posibilă "recuperarea" Moldovei şi
Ţării Româneşti de la turci, pentru a deveni, prin intermediul lui, vasale ale
habsburgilor37. Concurenţa austro-otomană pentru supremaţie la Dunărea de Jos,
cererea expresă a Porţii, ca imperialii să recunoască autoritatea asupra
Transilvaniei, a dus la eşuarea tratativelor de pace, din anul 1 596, mediate de
ambasadorul englez, ta Istanbul, Edward Barton38.
Rudolf al II-lea primeşte un ajutor nesperat, în ceea ce priveşte obiectivele
sale, la 23 decembrie 1 597, când Sigismund Bathory semnează actul de cedare a
Transilvaniei către împărat, care prelua, acum, şi "drepturile" de natUră juridică
asupra Moldovei şi Ţării Româneşti39, legitimate pe baza acordurilor impuse
acestora, de principele ardelean, încă din anul 1 595. Folosindu-se de poziţia
dobândită, imperialii au propus, în anul 1 598, turcilor, care doreau încheierea
unei păei ce urma să consfinţească poziţiile ante bellum40, ca linia dintre cele

33 Ibidem, p. 5.
3 4 Benda Kălmăn, Magyarorszâg tortenete kr6n61ogiâja, voi . II, ( 1 526- 1 R4R), Budapest,
Akademiai Kiad6, 1 989, p. 4 1 3.
35 Veniamin Ciobanu, La cumpănă de veacuri . . . , p. 94.
36 I.C. Filitti, op. cit., p. 57-58.
37 Veniamin Ciobanu, La cumpănă de veacuri . , p. 1 06- 1 07.
38 Ibidem, p. 1 79.
39 Ibidem, p. 1 97.
40 Hunnuzaki, Documente, l l l/2, p. 27R.
..
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două imperi i să fie fluviul Dunărea până la vărsare4 I ,

în nordul

vizau să
lângă Transilvania, şi
căruia

în care să fie incluse, pe
Româneş ti
Ocuparea Ardealului de către Mihai Viteazul şi manifestarea voinţei
acestuia de a-l păstra pentru e142, intenţ ie sprijinită politic şi de Veneţia, care îl
sfătuia, la începutul anului 1 600, să nu cedeze teritoriul dobândit împăratului43,
a dus la răsturnarea, pentru moment, a planurilor beligeranţi lor. Dar, schimbările
produse în vara anului 1 60 1 , moartea lui Mihai Viteazul şi instalarea trupelor
austriece în Transilvania, au fost de natură să-1 determine pe Rudolf al II-lea să
facă următorul pas, spre Ţara Românească, sprijinindu-1 pe Radu Şerban la tronul
vechii dinastii a Basarabilor44, în detrimentul lui Simion Movilă, "omul
polonilor"45.
În ciuda unor succese, care s-au dovedit a fi totuşi efemere, momentul
impunerii stăpânirii austriece la Dunărea de Jos şi a-l tranşării problemei
otomane în favoarea sa nu a venit, politica lor de reinstaurare a catolicismului în
teritoriile ocupate reprezentând una din cauzele majore ale eşecului.
Pe seama acestei politici, de catolicizare forţată, trebuie pusă şi răscoala
nobilimii ardelene, condusă de Ştefan Bocskai, ce a pus Curtea de la Viena
într-o situaţie delicată. Aceasta din urmă, lipsită şi de ajutoarele solicitate, în anul
1 605, spaniolilor, principilor germani şi englezilor, se vede nevoită să înceapă
negocierile de pace cu Bocskai46. Pacea de la Viena, încheiată între cei doi, la 23
iunie 1 606, a reprezentat ultimul pas spre încheierea conflictului austro-turc care
s-a finalizat cu semnarea acordului de la Zsitvatorok, din 29 octombrie 1 606.
Tratatul reprezintă punctul de cotitură în raporturile bilaterale dintre cele
două mari puteri vecine. Pentru prima dată, din punct de vedere juridic, ele ajung
pe picior de egalitate, sultanul recunoscând capului Casei de Austria apelativul
de "împărat", de egal al său, acceptând şi încetarea plăţii haraciului pentru
teritoriile deţinute de împărat în nordul Ungariei47.
Mutaţiile, semnificative, produse, în urma păcii de la Zsitvatorok, nu au
însemnat şi rezolvarea problemei otomane pentru Curtea de la Viena, ce a
refacă vechiul regat al Ungariei
celelalte două Ţări

. ·

4 1 Ibidem, XII, p. 4 1 6.
42 I.C. Filitti, op. cit., p. 87-88.
43 Alexandru Ciorănescu, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele de la
Simancaş, Bucureşti, 1 940, p. 1 52- 1 53 .
44 1bidem, p . 2 1 4-2 1 5 .
45 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele Poloniei. Secolul
al XVI I-lea, Bucureşti, Editura Academiei, 1 983, p. 22.
4() Benda Kalmân, op. cit., p. 430.
47 I bi d e m , p. 432.
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continuat să se regăsească în concurenţa acerbă, dintre cele două imperii, pentru
supremaţie în spaţiul geo-politic sud-est european, problemele teritoriale
reprezentând "piedica", insurmontabilă, ce a făcut imposibilă o conciliere de
lungă durată a celor doi competitori.
Spaţiul geo-politic românesc continuă să fie în atenţia Casei de Austria,
care a încercat, într-o primă fază, să profite de luptele dintre Constantin Movilă
şi Mihăilaş Movilă, pentru a-1 instala în scaunul Moldovei pe Marcu Vodă, fiul
lui Petru Cercei, încercare ce a eşuat din cauza problemelor interne şi externe cu
care se confrunta Imperiul Habsburgilor48.
Schimbarea instrumentelor de ratificare a păcii, la 30 octombrie 1 608,
consfinţea prezenţa Moldovei, Transilvaniei şi a Ţării Româneşti între ţările
"bine păzite" ale sultanului. Dar, la 1 noiembrie 1 609, dieta Ungariei, întrunită
la Bratislava, hotăra să nu se renunţe la stăpânirea Transilvaniei, trimiţând în
acest scop o misiune diplomatică la Istanbul, formată din rezidentul imperial
Michael Starzer, Pietro Bonoma şi Andreea Negroni, ca să obţină înlăturarea
paragrafului, din. pacea de la 1 606, care anula "drepturile" Casei de Austria
asupra Transilvaniei49.
Un obiectiv strategic, deosebit de important, al politicii imperialilor, în
ceea ce priveşte rezolvarea problemei otomane, 1-a reprezentat Ţara Românească.
La începutul sec. al XVII-lea se considera, în cadrul cercurilor politico-militare
austriece, că pierderea ei, a Munteniei, ar fi atras, foarte repede, după sine, şi
pierderea Transilvaniei, ceea ce ducea la imposibilitatea apărării Ungariei
Superioareso. Pe seama acestei concepţii trebuie pusă sprijinirea lui Radu Şerban,
în anul 1 6 1 1 , ca să reia tronul Ţării Româneşti, după ce fusese înlăturat din
domnie, în urma intervenţiei lui Gabriel Bathory. Însă, frica de vremurile lui
Mihai Viteazul, a determinat Curtea de la Viena să ezite a-1 sprijini consistent, cu
bani şi soldaţi, pe Radu Şerban, când, în acelaşi an, 1 6 1 1 , el a intrat în
Transilvania.
Preţul plătit de habsburgi, pentru inconsecvenţa arătată, a constat în
modificarea raportului de forţe, la Dunărea de Jos, în favoarea sultanului. Radu
Mihnea, cu ajutorul otomanilor, ocupă tronul Munteniei, readucând-o, pe aceasta,
sub controlul strict al Porţii OtomaneS I , eliminând influenţa imperialilor în zonă.
Reacţia, tardivă, a Imperiului Habsburgilor, care se afla acum într-o situaţie
delicată, nu s-a lăsat mult aşteptată. La 22 august 1 6 1 1 Matthias a trimis pe
48 Veniamin Ciobanu, Politică şi diplomaţie . , p. 1 00.
49 Benda Kă1măn, op. cit., p. 442.
50 Hunnuzaki, Documente, V I I I , p. 348.
5 1 M anfred Stoy, Rumiinische Fiirsten im friihneuzeitlichen Wien, în Jahrbuch des Vereinsfur
Geschichte der Stadt Wien, Band 46 ( 1 990), p. 1 63 .
. .
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Grigorie di Nicolo Ragusanul, în m1smne la Istanbul, ca să obţină
consimţământul sultanului, în scopul redimensionării influenţei celor două puteri
asupra întregului spaţiu geo-politic românesc, îndeosebi Transilvania, prilej cu
care este reactualizată teza "drepturilor istorice" ale Coroanei Ungariei asupra
Ţărilor Române52.
Cererile nu au avut nici .o şansă de reuşită, ele suprapunându-se cu
momentul în care Poarta era decisă să-şi întărească controlul asupra întregului
spaţiu geo-politic românesc, luând hotărârea de a pune capăt şi influenţei polone
în Moldova. Mai mult, se spune că Radu Mihnea era destinat să vestească un
posibil paşă, acum existând un plan otoman ce viza transformarea Ţărilor
Române în paşalâcuri53.
Hotărârea Porţii Otomane, de a pune de acord situaţia de fapt cu cea de
drept, în ceea ce priveşte spaţiul geo-politic românesc, a fost luată, în anul 1 6 1 2,
odată cu înlocuirea lui Gabriel Bathory din scaunul Transilvaniei. Acţiunea
turcilor a fost uşurată de controversele ce măcinau Imperiul, cu privire la
persoana ce trebuia sprij inită în tentativa de a reface unitatea de acţiune a Ţărilor
Române sub egida Casei de Austria54. Sprijinul acordat lui Radu Şerban, după
ce Gabriel Bethlen a ocupat tronul Ardealului55, arată că împăratul nu a renunţat
la idee. Degradarea situaţiei interne, cauzată de confruntările religioase şi
naţionale, l-a determinat pe conducătorul Curţii de la Viena, constrâns, în
repetate rânduri, de dieta Ungariei, să respecte pacea cu otomanii56.
Profitând de neînţelegerile polono-otomane, Casa de Austria face, în anii
1 6 1 6 şi 1 6 1 8, alte două încercări diplomatice de a prelua controlul asupra spa
ţiului românesc57. Divergenţele habsburgo-otomane, după pacea din anul 1 606,
ce aveau drept motiv lupta pentru supremaţie la Dunărea de Jos, nu au mai de
păşit cadrul diplomatic, în prima jumătate a sec. al XVII-lea, datorită gravelor
probleme interne cu care s-au confruntat ambele puteri58. În aceste condiţii
tratatul de la Zsitvatorok este reînnoit la 28 mai 1 62559, şi la 1 9 februarie
1 642 60, ceea ce arată clar că Poarta nu a dorit să intervină direct în Războiul de
30 de ani, deşi a permis, pentru puţin timp, lui Gabriel Bethlen şi lui Gheorghe 1
Rakoczy, să participe la războiul împotriva Habsburgilor61 .
52 Hunnuzaki, Documente, IV/ 1 , p . 1 45 - 1 47; Călători străini despre Ţările române, voi. IV,
Bucureşti, Editura Academiei, 1 972, p. 354-35 5 .
53 Veniamin Ciobanu, Politică şi diplomaţie . . , p. I I I .
54 Ibidem, p. 1 1 5- 1 1 6.
55 Alexandru Ciorănescu, op. cit., p. 25 1 .
56 Benda Kălmăn, op. cit., p. 446.
57 Veniamin Ciobanu, Politică şi diplomaţie . . , p. 1 93 .
58 Benda Kălmăn, op. cit., p . 462.
59 Ibidem, p. 454.
60 Ibidem, p. 466.
6 1 Eugene Pavelesco, op. cit., p. 1 6.
.

.
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Păcile Westphalice şi pretenţiile principilor germani au constrâns Casa de
Austria să-şi întărească stăpânirea asupra teritoriilor estice ale Imperiului62 şi
să-şi orienteze direcţia de expansiune spre Dunărea de Jos63. Austria a luat forma
unui stat dinastie, cu teritorii germane, rămase în Imperiu, fărămiţate de
tendinţele centrifuge ale nobilimii64. Franţa, prin statutul dobândit, în urma
păcilor din anul 1 648, a barat ascensiunea spre vest a Austriei, nelăsându-i nici o
oportunitate. Datorită situaţiei externe nefavorabile urmaşul lui Ferdinand al
III-lea, Leopold 1, a trebuit să facă concesii foarte mari dietei şi principilor
germani, ca să fie ales împărat65.
La scurt timp după preluarea domniei Leopold 1 s-a confruntat cu prima
criză în est - răscoala domnilor români împotriva Porţii. Solicitările de ajutor,
adresate împăratului66, în anul 1 658, au rămas fără ecou, Curtea de la Viena
neintenţionând să rupă pacea cu turcii, după cum reiese şi din scrisoarea
ambasadorului Veneţiei la Roma, adresată senatului Republicii, la 28 decembrie
1 65 867. Refuzul Casei de Austria trebuie pus pe seama celor două mari conflicte
militare ce măcinau vestul şi nordul continentului.
Semnarea tratatelor din Pirinei, în anul l 659, şi a celui de la Oliva, din anul
1 660, a dat posibilitatea Curţii de la Viena să se implice în est68. Eliberarea ei de
"problemele occidentale" şi refacerea potenţialului său economic au fost factorii
ce au creat condiţiile reactivării politicii sale orientale. Începând cu toamna
anului 1 660, Casa de Austria a găsit oportun să intervină în problema
Transilvaniei, sprijinindu-l pe J. Kemeny să ocupe tronul. Trupele austriece au
pătruns în Ardeal, într-o demonstraţie de forţă, deşi dieta Transilvaniei a
recunoscut, la 23 aprilie 1 66 1 , suzeranitatea Imperiului69.
Retragerea armatelor imperiale, comandate de generalul Montecuccoli, din
Ardeal, şi moartea lui J. Kemey, în lupta cu Mihail Apafi de la Sighişoara, au avut
drept rezultat eşuarea, temporară, a planurilor austriece, în ceea ce priveşte
Transilvania. Situaţia creată a fost în mare măsură rezultatul schimbării
conducerii de la Istanbul, numirea ca mare vizir a lui Ahmed Fazîl Kăpriilii, la 3
octombrie 1 66 1 , a făcut posibilă refacerea unităţii politice de acţiune a spaţiului
românesc în favoarea otomanilor.
62 Marvin Perry, op. cit., p. 258.
63 D.H. Pennington, op. cit., p. 367.
64 Marvin Perry, op. cit., p. 259.
65 D.H. Pennington, op. cit., p. 369.
66 Alexandru Ciorănescu, Documente privitoare la domnia lui Mihail Radu ( 1 658- 1 659).
Culese mai cu seamă din arhivele Veneţiei, Bucureşti, 1 934, p. 1 O 1 .

6 7 I bidem, p. 5 9.

68 Tahsin Gemi!, Ţările române în contextul politic internaţional, 162 1 -1 672, Bucureşti, Editura
Academiei, 1 979, p. 1 82 .
6 9 I bidem, p. 1 83 - 1 85.
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A doua jumătate a sec. XVII coincide cu revigorarea puternică a
Imperiului Otoman, sub conducerea "dinastiei" de viziri Kopriilu, care repun în
plan ideea djihad-ului. Ofensiva schiţată de noii mari viziri a fost îndreptată,
acum, împotriva Mării Egee şi împotriva vecinilor din nordul imperiului Polonia, Rusia şi Casa de Austria7o. Începând cu Ahmed F. Koprii lu linia anti
habsburgică a politicii otomane a căpătat trăsături tot mai categorice, potenţialul
combativ al Porţii fiind orientat în vederea redeclanşării conflictului cu Austria7I .
Noua orientare a politicii externe otomane, a surprins Curtea d e l a Viena
nepregătită, iar, datorită presiunilor exercitate de Franţa şi Suedia, ea ar fi
"salutat", atunci, păstrarea păcii. Tergiversările diplomaţiei imperiale12 şi refuzul
habsburgilor-austrieci de a elibera cetăţile ocupate în Transilvania au dus, în
primăvara anului 1 663, la declanşarea atacului otoman.
Pericolul unei noi invazii, a Porţii Otomane, în Europa Centrală, duce,
pentru scurt timp, la o aplanare a contradi.;:ţiilor dintre marile puteri creştine, care
răspund solicitărilor de ajutor venite din partea Casei de Austria 73. "Eterna"
lj.vală a imperialilor, Franţa, abandonează, temporar, politica sa tradiţională,
:·alăturându-se principilor germani, papalităţii şi Spaniei, în efortul de a stopa
ameninţarea turcă. Ajutorul consistent furnizat de creştini a făcut posibilă
victoria austriecilor, de la St. Gotthard la 1 august 1 664, şi încheierea păcii, la
Văsvăr, 1 0 august 1 664, care prin conţinutul său74 arată, clar, abandonarea,
temporară, de către Leopold 1, a politicii sale estice, recunoscând, pentru
moment, supremaţia otomană în Transilvania.
Semnată sub presiunea crizei spaniole, începută în anul 1 663, pacea de la
Văsvăr a nemulţumit pe toată lumea, împăratul fiind acuzat că a trădat "cauza
creştinităţii"75. Tratatul, din 1 0 august 1 664, are o semnificaţie deosebită în ceea
ce priveşte evoluţia raporturilor austro-otomane, fiind ultima dată, în sec. al
XVII-lea, când o pace, semnată între cele două puteri, menţine status-quo-ul
teritorial ante bellum .
Politica oscilantă, a lui Leopold 1, ca, de altfel, şi a altor împăraţi, între
vestul şi estul continentului, "între infinitul vocaţiei imperiale universale şi al
moştenirii romane şi finitul atât de tangibil al intereselor teritoriale imediate" 76,
70 Zbigniew W6jcik, op.

cit., p. 263.
71 Tahsin Gemil, op. cit., p. 1 85 .
7 2 Erich Zi:illner, op. cit., p. 305.
73 Benda Kălmăn, op. cit., p. 486.
74 Veniamin Ciobanu, Românii în politica est-central europeană (1648-1 711), laşi, Editura
Institutul European, 1 997, p. 82-83 .
75 D.H. Pennington, op. cit., p. 372.
76 Gabriel Bădărău, Raporturile politice româno-austriece (1683-1718), 1, în AliAJ, XXII, 1 985,

fl . 4fi2
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cât şi conţinutul acordului din anul 1 664, au nemulţumit profund nobilimea
maghiară. Dar problemele ridicate de succesiunea spaniolă au determinat,
momentan, opţiunea spre vest a conducătorului Casei de Austria. Modificarea
priorităţilor politicii externe austriece şi orientarea ofensivei otomane împotriva
Poloniei şi Rusiei77 a dus, în perioada cuprinsă între anii 1 670 şi 1 680, la
diminuarea semnificativă a ameninţării otomane şi la instaurarea acalmiei în
raporturile dintre cele două puteri.
Destinderea manifestată în raporturile politice internaţionale la Dunărea de
Jos, după pacea la Văsvăr, nu a influenţat benefic evoluţia ::.i tuaţiei interne a
Imperiului. Antipatia cercurilor conducătorare maghiare faţă de Curtea de la
Viena, s-a transformat, sub conducerea lui Mikloş Zrinyi şi Wesselenyi, într-o
puternică răscoală. Măsurile dure luate de austrieci, înăbuşirea răscoalei, în anul
1 677, şi transformarea Ungariei în teritoriu ereditar, al Casei de Austria, nu şi-au
atins scopuJ78. Frământările au reizbucnit, mult mai puternic, sub conducerea lui
Imre Thokoly, moment hotărâtor în internaţionalizarea problemelor interne ale
Imperiului79.
Semnarea alianţei, dintre otomani şi răsculaţii maghiari, în anul 1 682,
evidenţia transformările survenite în politica externă otomană odată cu noul mare
vizir, Kara Mustafa, ce viza reluarea ofensivei împotriva Europei Centrale.
Ocuparea insulelor strategice Lemnos şi Tenedos, întărirea controlului asupra
Ţărilor Române, a creat condiţiile necesare redeschiderii conflictului cu
HabsburgiiSO. Sub aceste auspicii, nefavorabile, trebuie privit eşecul demersurilor
realizate de ambasadorul imperial la Istanbul, von Kunitz, şi de trimisul special,
contele Caprara, de a menţine pacea, într-un moment în care Casa de Austria se
confrunta cu grave probleme pe frontul de vest81 .
Dificultăţile înregistrate d e Curtea de l a Viena în a s e sustrage crizei din
Europa Occidentală pentru a face faţă pericolului otoman a oferit prilejul
papalităţii să preia iniţiativa politică, pentru stoparea ameninţărilor otomane, ce
s-a materializat prin constituirea Ligii Sfinte, în anul 1 683 .
La întâlnirea membrilor noii coaliţii creştine, din martie 1 684, s-a stabilit
ca fiecare participant, la războiul antiotoman, să stăpânească ceea ce cucerea, iar
77 Zbigniew W6jcik, op. cit. , p . 2 7 9.
78 Erich Zollner, op. cit., p. 307.
79 Veniamin Ciobanu, "Raţiune de stat" şi "solidaritate creştină" în secolul XVII, în AliAJ,
X X X I I , 1 995, p. 73-74.
80 ldem, Din istoriografia raporturilor politice internaţionale ale ţărilor române din sec.
XVI I : realizări şi perspective, 1, în AliAJ, XXVI, 1 989, p. 5 1 1 .
P 1 F··;�h 7i>llner. o o . cit. n . 3 1 O
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în caz �e dispute teritoriale, primau argumentele de "drept" şi cele "istorice".
Una din deciziile importante ale adunării a fost hotărârea de atragere a Rusiei în
Ligă 82. Declanşarea operaţiunilor militare, la Dunărea de Jos, a facilitat Casei de
Austria reluarea "politicii româneşti", Leopold 1 încercând să impună, la
întâlnirea din martie 1 684, recunoaşterea "drepturilor" Coroanei Ungariei asupra
Transilvaniei şi Ţării Româneşti, intrând în dispută cu Polonia, care avea
propriile planuri în zonă83.
În planul turcilor cucerirea Vienei era doar o etapă, ei urmărind de fapt
supunerea "împără�ei nemţeşti", a Poloniei şi transformarea în paşalâcuri a
Moldovei, Transilvaniei şi Ţării Româneşti, lucru cunoscut boierilor români84.
Acesta este contextul în care trebuie pusă hotărârea cercurilor conducătoare
austriece de a-1 trimite, în anul 1 685, pe iezuitul Antidie Dunod, în Muntenia şi
Ardeal, cu misiunea de a atrage pe conducătorii acestor ţări de partea lorSS.
Ocuparea Budei, în anul 1 686, aduce o modificare în modul de abordare a
raporturilor cu Transilvania, după această dată Casa de Austria manifestându-şi
dorinţa de a ocupa militar zona pentru a o putea stăpâni în baza dreptului conferit
de jure belli. Înfrângerea turcilor la Mohăcs, 1 2 august 1 687, a hotărât soarta
Ardealului, care acum este forţat să încheie tratatul de la Blaj , din 27 octombrie
1 68786.
Succesul obţinut a determinat conducerea Imperiului să facă presiuni ca
rezultatul din Transilvania să fie întins şi asupra Moldovei şi Munteniei, cărora li
se impun acum tratate de "alianţă" rămase, totuşi, literă moartă. Hotărârea Curţii
de la Viena de a ocupa spaţiul românesc este reiterată, la 9 decembrie 1 687, când
dieta de la Bratislava l-a încoronat ca rege al Ungarie pe Josif, fiul lui Leopold 1,
prilej cu care împăratul promite să aducă înapoi "dependenţele Coroanei Sf.
Ştefan"87.
Victoriile obţinute pe plan militar au dus la crearea de numeroase proiecte
de expansiune în sud-estul Europei, aşa cum este şi cel din anul 1 688,
"Promemoria sull'Ungheria, Transilvania, Valacchia e Moldavia", prin care
autorul considera că ocuparea Belgradului şi construirea unei puternice fortăreţe
82 Gabriel Bădărău, op. cit., p. 464.
83 Ibidem, p. 467.
84 Ibidem, p. 469.
85 Ioan Lupaş, Sfârşitul suzeranităţii otomane şi începutul regimului habsbu rgic în
Transilvania, în AA RMSI, sec. I I I , XXV, 1 942- 1 943, p. 7.
86 Ibidem, p. 1 2 .
8 7 Gabriel Bădărău, op. cit., p . 474; încoronarea lui Josif c a rege al Ungariei reprezintă, d e fapt,
recompensa acordată de nobil imea maghiară Casei de Austria, pentru eliberarea Ungariei de sub
dominaţia otomană. Aşa se explică promisiunile lui Leopold 1, pentru a satisface o serie de

doleanţe ale anarhicii nobilimi maghiare, care vizau refacerea vechiului regat al Ungariei, şi,
totodată, dă mai multe decrete prin care iartă nobilimii răsculate, ce a părăsit tabăra lui
1 . Thokoly, actele de indisciplină. (Benda Kălmăn, op. cit., p. 5 1 2 şi unn. ) .
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ar ţine în frâu puterea otomană şi sub ascultare Muntenia, Transilvania, Bosnia şi
alte provincii. El urmărea dezvoltarea în timp a unei lungi perioade de dominaţie.
habsburgică în Ungaria şi Principatele Româness .
Eliberarea Austriei de problemele occidentale, prin semnarea păcii de la
Ryswick, 20 septembrie 1 697, a dat o puternică lovitură speranţelor otomane
întreţinute în mod arbitrar de Ludovic XIV. În aceste condiţit, Austria a reuşit să
obţină, la 1 1 septembrie 1 697, victoria hotărâtoare de la Zenta89. Rezultatul direct
al ei a fost hotărârea divanului otoman, din l O ianuarie 1 698, de a cere Angliei o
propunere de mediere a păcii .
Aşa cum se stabilise ş i l a întâlnirea membrilor Ligii, din martie 1 684,
principiul de bază al negocierilor de pace de la Karlowitz a vost "uti possidetis
- ita possideti"90. Semnarea tratatului s-a făcut la 1 1126 ianuarie 1 699, iar
principalii beneficiari au fost Rusia şi Imperiul Habsburgilor. Transilvania iese,
în mod oficial, din sistemul politic otoman şi intră, pentru o lungă perioadă de
timp, în cel austriac. Moldova şi Ţara Românească rămân sub controlul Porţii
Otomane care, datorită degradării poziţiei sale internaţionale şi pentru a-şi păstra
prezenţa în nordul Dunării, introduce, la începutul sec. al XVIII-lea, modificări
în sistemul de desemnare al domnilor, abandonând, însă, planurile care vizau
transformarea lor în paşalâcuri.
Polonia, după semnarea tratatului, a urmărit să-şi salveze poziţia în
Principate, de altfel pierdută definitiv, prin încercările de a obţine protecţia
asupra populaţiei de rit catolic9 I .
Pătrunderea eficace a trupelor împărăteşti spre sud-estul Europei s-a
datorat într-o mare măsură transformării Austriei în mare putere şi stabilirii unei
noi ordini în cadrul ţinuturilor cucerite92. În sec. al XVII-lea este justificat să se
vorbească de "politica de dezvoltare a habsburgilor în sud-estul Europei" care are
la bază mai multe criterii. Unul dintre ele arată deosebirile ce existau în ceea ce
priveşte maturitatea politică, economică, socială şi culturală între ţările
habsburgice şi cele din sud-estul Europei. Absolutismul promovat de împăraţi a
dus, în a doua jumătate a sec. al XVII-lea, la modernizarea statului. Propaganda
88 1. Dumitru S nagov, Monumenta Romaniae Vaticana, Manuscripts Documents Maper,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 1 996, p. 1 38.
89 Gabriel Bădărău, op. cit., p. 462.
90 Ibidem, p. 463 .
9 1 P. Pietro Tocanel, Storia delia chiesa catolica in Romania voi. I I I , Il vicariato apostolica e le
missioni du frati minori conventuali in Moldovia, Parte Prima, Padova, 1 960, p. 2.
92 Harald Heppner, Die Entwicklungspolitik dcr Habsburger in Siidosteuropa i nfolge der
Tiirkenkrige, în Siidojtdeutsche.1· Arc·hio, R. Oldenbourg Verlag Munchen, XXVI/XXVII,
1 983/1 984, p. 88.
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imperială a arătat tot mai clar ţărilor din sud-estul continentului că nu se mai pot
dezvolta sub stăpânire otomană93 .
În ciuda politicii de compromis, promovată în interior, care, totuşi, a
permis Habsburgilor Austrieci o certă modemi7..are a domina�ei lor militare şi
adrninistr:ative şi a asigurat victoria împotriva Imperiului Otoman, inclusiv
statutul de mare putere, împăra�i de la Viena nu au reuşit niciodată să-şi
transforme teritorile într-un stat închegat care ar fi trebuit să func�oneze
corespunzător în cadrul sistemului interstatal94.
Principala piatră de încercare, pentru a realiza o astfel de integrare în
teritoriile stăpânite de Casa de Austria, a fost puterea militară a turcilor. Sec. al
XVII-lea a fost un secol al luptei Austriei cu Poarta Otomană, culminând cu aşa
zisul Tiirkenjahr, din anul 1 683, când imperialii au reuşit să reziste cu succes
ultimului asediu otoman asupra Vienei. Succesul obţinut de austrieci a fost
umbrit însă de concesiile făcute nobilimii maghiare. Necesitatea acestui
compromis se justifică prin faptul că, pe parcursul întregului sec. al XVII-lea,
vecinătatea puterii militare turceşti cu Ungaria a constituit o piedică obiectivă în
calea extinderii, în această zonă a Europei, a 1'unui absolutism austriac
centralizat"95.
Ameninţările turcilor, cu implicaţiile lor economice directe, au făcut ca
Habsburgii să sufere, poate mai mult decât alţi monarhi europeni din sec. al
XVII-lea, de incapacitatea de a strânge suficienţi bani pentru visteria lor,
devenind, în mod vizibil, mai puţin înstăriţi96, reprezentând, în acelaşi timp, o
adevărată problemă pentru imperiali. Receptarea pericolului otoman în interiorul
eterogenului Imperiu nu s-a făcut în mod unitar şi datorită scopurilor diferite
urmărite de reprezentanţii celor două religii.
în timp ce conducătorii Casei de Austria au încercat să se folosească de
93 Ibidem, p. 89.
94 Immanuel Wallerstein, op. cit., voi. IV, p. 52.
95 Perry Anderson; consideră Ungaria "obstacolul de netrecut pentru un stat monarhie militar
"
{Imperiul Habsburgilor n.n.) (Cf. Perry Anderson, Lineages of tbe Absolutist State, London,
New Left Books, 1 974, p. 3 1 4-3 1 5); în ceea ce priveşte situaţia Ungariei, după anul 1 526, se pot
consulta următoarele lucrări: Szakăly Ferenc, Yiragkor es banyatlas, 1440-17 1 1 . Magyarok
europaban, I l , Budapest, 1 990, ldem, A Mohacsi csata, Budapest, 1975, Engel Păi, Krist6
Gyula, Kubinyi Andrăs, Magyaro rszag tortenete 1 301-1526, Budapest, Osiris Kiad6, 1 998, p.
390 şi urm., Bertenyi Jvăn, Gyapay Găbor, Magyarorszag rovid tiirtenete, Budapest, Maecenas
Tortenetem Konyvek, 1 997, p. 1 79, şi urm.
96 Cf. Jean Berenger, Public Loans and Austrian Policy in thc Second Half of the
Seventheenth Century, în Jurnal of European Economic History, I l , 3, 1 973, p. 657; totuşi
Ingomar Bog consideră că războaiele cu turcii au reprezentat un factor major pentru refacerea
statelor germane după Războiul de 30 de ani (Cf. l ngomar Bog, Tii.rkenkrieg u n d
Agrarwiirtschaft, î n O. Pickl, D i e Wirtschaftlichis Auswirkungen der Tiirkenkriege, Grazer
Forschungen zur Wistschq/is und Sozialgeschichte, l , Graz. 1 97 1 )
.
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pericolul otoman, care de cele mai multe ori a fost real, pentru a reinstaura
catolicismul, principii germani protenstanţi au încercat, prin prerogativele pe
care le deţineau, să minimalizeze importanţa problemei otomane, astfel blocând
încercările de întărire a puterii centrale, adeptă a catolicismului. Ocuparea
Transilvaniei şi asigurarea securităţii graniţei sudice a Imperiului a reprezentat un
pas important în eliberarea, politică, a Curţii de la Viena de spectrul ameninţării
turceşti. Anul 1 699 aduce pentru Înalta Poartă atingerea parţială a unui deziderat,
securitatea graniţelor, în timp ce pentru imperiali se materializează politica de
siguranţă97.
Expansiunea Austriei spre Dunărea de Jos a avut menirea să asigure
condiţiile necesare, înlăturarea pericolului otoman, reluării expansiunii în vestul
Europei. De la mijlocul sec. al XVI-lea şi până la sf'arşitul sec. al XVII-lea
Imperiul Habsburgilor a reuşit, în raporturile sale cu Poarta Otomană, să
răstoarne situaţii în favoarea sa, preluând iniţiativa, împreună cu Rusia, în zona
Dunării de Jos. Consolidarea statutului de mare putere a Austriei şi întărirea
poziţiilor ei la Dunărea de Jos s-au definitivat în prima jumătate a sec. al
XVIII-lea, odată cu semnarea păcii de la Passarowitz. Trasarea noilor frontiere,
cu acest prilej, corespundea, în esenţă, cu provinciile cucerite pe calea armelor.
Poarta fiind nevoită să facă concesii Habsburgilor, nu numai de ordin teritorial:
Banatul, Oltenia, Serbia de nord, ci şi de natură comercială.

Autriche et le probleme ottoman
dans le XVII-e siecle
Resume
L'auteur trate l ' evolution des rapports pol itiques habsburgs - ottomans dans le
XVII-e

siecle et

l ' implications de presen ce m i l itaire ottom ane dan s !'Eu rope Centrale et

de Sud-Est sur l ' evolution d' Emp ire des Habsburgs.

Dans le XVII-e siecle est j u sti ti e a parler de "la politique de developpement des
Habsburgs dans

le Sud-Est de ! 'Europe",

leur modemisation de

la domination m i l itaire et

administrative a assure la victoire sur I ' Empire Ottomane, et biensfir le statu de grande
pouv01re.
En cours de XVII-e siecle

la

proximite de pouvoire militaire turque, avec le

Hongrois, a represente un empechement obiectif dans le chemin d ' expantion, dans cette
zone de ! ' Europe, a "une absolutisme habsburgs centralisee".

L'expansion d ' Autriche vers le Danube du Bas a assure les conditions necessai res

pour eliminer le danger ottoman et leur expansion dans I ' Europe de Ouest.

97 Harald Heppner,

op.

cit., p. 90-9 1 .
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