OPŢIUNI ROMÂNEŞTI ÎN DOMENIUL "ALIANŢELOR"
(SECOLUL AL XVII-LEA)
CORNEL VIVI CIOARIC

Manifestarea în plan extern a ţărilor române, în veacul al XVII-lea, trebuie privită şi
analizată din prisma unui element definitoriu pentru acestea - statutul juridic, de teritorii aflate
sub suzeranitate otomană, pe care statele respective I-au awt. Din această cauză, confonn
concepţiei juridice, creştine şi musulmane, a vremii Moldova şi Ţara Românească nu
dispuneau de capacitatea juridică de a promova alianţe externe pentru că aceasta era un atribut
fundamental al suveranităţii. Coroborând sensul tennenului de alianţă - parteneriat între egali 
cu diferenţa ce a existat între statutul juridic al ţărilor române şi cel al principalelor puteri care
guvernau Europa acelor timpuri, primele nu au awt abilitatea de a promova parteneriate, sub
fonna alianţelor, în adevărata accepţiune a conceptului. Pentru desemnarea corectă a
iniţiativelor externe promovate de cercurile conducătoare româneşt� care nu întruneau toate
elementele constitutive necesare încheierii unor adevărate alianţe, am folosit cuvântul alianţe
între ghilimele. Această fonnă a corespuns cel mai bine realităţii ce a guvernat relaţiile stabilite
între români şi o serie de state creştine precum Imperiul Habsburgilor Austrieci, Polonia, Rusia
etc., neputându-se pune semnul egalităţii între statutele juridice ale acestora.
Activitatea ţărilor române în plan extern, într-o perioadă de timp, în speţă sec al XVII-lea,
ce a fost marcată de producerea unor importante mutaţii în sistemul european, a fost influenţată
atât de o serie de factori interni - atitudinea cercurilor conducătoare autohtone - cât şi externi 
ce sunt concretizaţi în transfonnările ce au awt loc în plan economic, politic şi ideologic care
au marcat declinul vechiului regim feudal. Odată cu sfărşitul sec al XVI-lea şi începutul sec. al
XVU-lea, raporturile interstatale europene se desfăşoară pe alte coordonate, decât cele feudale,
fiind guvernate de noile principii sintetizate în conceptele de "echilibru de forţe" şi de
"raţiune de stat"1.
Structura modernă, ale cărei rădăcini se regăsesc în ideologia monarhiei absolute, aflată
la începutul materializArii ei, a fost definită şi de apariţia şi consolidarea unor mari puteri care
şi-au impus punctul de vedere în relaţiile internaţionale, în detrimentul statelor mid. Idealul
medieval al unităţii lumii creştine, propovăduit de Carol Quintul, a fost abandonat şi înlocuit de
manifestarea tot mai accentuată a ambiţiilor hegemonice a unor state europene3
Mitul "imperiului mondial" nu a dispărut, totuşi, el găsindu-şi Jocul în proiectele
Habsburgilor austrieci de dominare a Europei, a folosit, în acest scop, ca punct de plecare,
Sîantul Imperiu Roman de Naţiune Gennană4• Acesta din urmă a reprezentat prima fonnă
.

.

1 Bela Kăpeczi, La formation des grandes puissances au XVII" et au XVIII" siecle, în Rapports des

XV congres inlemational des historiques, voi.
2 1bidem, p. 445.

II, Section choronologique, Bucureşt� 1 980, p. 450.

3 Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, voi. III, laş� 1998, p. 1991.
Ibidem, p. 205; "ca şi cum alianţa Casei de Austria cu puterea imperiali ar ti fost în legea firii"
(Heinrich Benedikt, Die Casa D'Austria, das Reich und Europa. Entwicklung des &terreicbischen
Universalismus bis 1866, în Spectrum Austriae. Osterreich in Geschichte und Gegenwart, Wien,

4

1 980, p. 74).
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istorică a ceea ce a fost numit "Mitteleuropa" - A Treia Europă sau Europa de Mijloc - ideal
ce a avut o pondere mare în mediile politice germane5• Deplasarea centrului Sfăntului Imperiu
Roman de Na�une Germană spre est, în urma colonizărilor ce s-au �cut de timpuriu în zona
respectivă, a produs unul din efectele principale, mult mai târziu, catre s�itul sec. al XVID-lea,
când aici se constituie o identitate austriacă6
Baza ideii imperiale a Habsburgilor austrieci a fost asigurată de rţligia catolică,
etimologic universală, aşa cum s-a văzut şi în timpul Războiului de 30 de ani, ce poate fi
considerat şi o ultimă încercare a Casei de Austria de a reface o Europă Catolică, pe care să o
domine7. Dar, păcile westfalice, din anul 1 648, anunţă, totuşi, sfărşitul acestor tentative ale
�i de Ia Viena şi o creştere a influenţei franceze şi suedeze pe Continent. Ele impun şi
consfinţesc conceptele de "echilibru de forţe" şi de "raţiune de stat', ca o caracteristică a
politicii internaţionale8.
În paralel cu evoluţia statelor occidentale, şi în spaţiul geopolitic est-european se produc
o serie de schimbări ce anunţă, de pe acum, noua configuraţie pe care zona o va căpăta Ia
9
sîarşitul sec. al XVII-lea. Depăşirea aşa-numitei perioade "Time of Troubles" , cuprinsă între
anii 1 605- 1 6 1 3, când Rusia s-a aflat în pragul colapsului datorită atacului concentrat din partea
Poloniei şi a Suediei, a dus, în a doua jumătate a secolului, sub conducerea puternicii dinastii a
Romanovilor, la transformarea treptată a ei în forţa hegemonică a slavilor.
Mutaţia survine în urma reorganizării politice a spaţiului baltic, datorită încheierii
păcii de la Oliva, din 3 mai 1 660, şi a arrn istiţiului ruso-polon de Ia Andrusovo, semnat Ia
30 februarie 1 66710• Două deziderate au influenţat, pe parcursul sec. al XVII-lea, politica de
aspiraţie a Moscovei către statutul de mare putere şi anume: asigurarea graniţelor, a liniştii
interne şi ieşirea la Marea Baltică1 1 • Valul schimbării atinge şi Europa central-estică, unde,
după apogeul Ungariei şi al Poloniei intervin două "mari simplificări" ale hărţii geopolitice a
zonei: mai întâi avem în vedere instaurarea dominaţiei otomane, până la 1683, apoi înlocuirea
ei cu cea habsburgică12•
Convulsiile politico-religioase ce subminau unitatea Europei creştine a acelor vremuri
s-au manifestat din plin şi în cadrul Islamului care, atunci, parcurgea aşa numita perioadă a
"fragmentării" 13, al cărui început a fost stabilit, în linii generale, la 1 500, moment ce
corespundea, pentru otomani, cu apariţia autonomiei provinciale - ayonee
plasat de unii
autori Ia 1603, odată cu decăderea sistemului centralizat feudal - sipahis1 4 •
-

5 Jac.ques le Rider, Mitteleuropa, laşi, 1997, p. 18.
6 1bidem, p. 27.

7 Serge Berstein. Pierre Milza, op.ciL, p. 2fJ7.
8 Veniarnin Ciobanu, "Raţiune de stat" şi "solidaritate creştinii" în secolul XVII, extras

din AJW,
XXXII. 1995, p. 7 1 -72; Bela Kopeczi, op.ciL, 1>· 450.
9 Henry R. Huttcnbach, The Origines of Russian Imperialism, în Russian Imperialism from Ivan the
Great to the Revolution, New Brunswick, New Jersey, 1974, p. 38.
10
Zbigniew W6jcik, From the Peace of Oliva to the Truce rÂ Bakchisarai. Relations in Eastero
Europe 1660-1681, inActa Poloniae Historica, 34, 1976, p. 256.
11
Henry R. Hunttcnbach, op.ciL, p. 39.
12
Jac.ques le Rider, op.ciL, p. 68.
13 Kajid Khadduri, The Islamic theory rl international reiations and its contemporary relevance, în
Islam and International Relatiom, New York, Washington, London, 1965, p. 30.
14 C.A.O. von Nieuwenhuijze, The stagfS of Ottoman history, în Social, Economic and Political
Studies of the Middle East, voi. XI, Leiden, 1974, p. 99.
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O consecinţă a "fragmentării" lslamului a fost creşterea rivalităţii politico-religioase
dintre Imperiul Otoman şi lran ce a dus, în cadrul lumii musulmane, la separarea doctrinei
religioase de conducerea relaţiilor internaţionale, aşezând politica externă a acestor state pe
baze Iaice15• Înaintând în Peninsula Balcanică, prin forţa armelor, otomanii au înlocuit, în
această regiune, vechea "pax bizantina" cu ''pax ottomanica", restaurând unitatea
respectivului spaţiu geopolitic16, devenind astfel unul dintre actorii principali ai scenei politice
europene. Fenomenul este însoţit, în Europa est-centrală, de degradarea statutului de mare
putere a altui stat, către care s-au îndreptat opţiunile româneşti în domeniul alianţelor, în speţă,
Polonia.
O consecinţă a modificărilor survenite pe eşichierul politic european a fost modelul
imperial de suveranitate propus în sud-estul continentului, cu variantele sale mai importante
turcă, habsburgică şi, mai târziu, rusă1 7, înregistrându-se, astfel, o discrepanţă faţă de cel
occidental care evolua, atunci, spre constituirea statelor "naţionale", ca puteri hegemonice.
Alături de transformările care au loc în planul relaţiilor internaţionale, la concretizarea
opţiunilor româneşti în domeniul alianţelor un aport deosebit 1-a avut boierimea autohtonă, în
rândul căreia începuseră să se formeze numeroase "grupări" şi "partide", de diferite orientări:
filopolonă, filohabsburgică, filootomană şi, către sfărşitul veaculu� filorusă, ca urmare a
prăbuşirii regimului de stări din ţările române1 8 Respectivele grupări boiereşti au reuşit, de
multe ori, să impună domni şi "alianţe" externe ce veneau în contradicţie cu interesele puterii
suzerane. Dar, existenţa lor a contribuit, din plin, la menţinerea spaţiului românesc în orbita
politică a Istanbulului.
Încercând să combată presiunea otomană, în creştere, Moldova şi Ţara Românească
s-au orientat, în mod constant, pe plan extern, spre realizarea unei colaborări cu Polonia şi Casa
de Austria, în cea mai mare parte a secolulu� iar, mai târziu, şi cu Rusia. Deşi au fost principalii
contracandidaţi ai Porţii, la stăpânirea Dunării de Jos, în această perioadă, Curtea de la Viena şi
Republica Nobiliară au căutat forme de înţelegere cu adversarul comun ce s-au concretizat în
ceea ce a fost denumit sistemul de "suzeranitate colectivă", care a contribuit Ia imprimarea
unui specific singular statutului juridic al ţărilor române. Acesta a �!cut parte din "sistemul
românesc" de alianţe, deoarece a fost promovat, de multe o� de exponenţii politici ai
românilor, fmă însă ca raporturile dintre parteneri să fie fondate pe principiul egalităţii.
Specificitatea raportului de forţe, care a încadrat spaţiul românesc, a influenţat şi "sistemul de
alianţe" în discuţie, în sensul că acesta nu a putut fi, în toate articulaţiile sale, românesc19
Conjunctura internaţională, de Ia sfărşitul sec. al XVI-lea, a adus, în conştiinţa politică a
factorilor româneşti, două idei: alianţa cu Imperiul Habsburgilor Austrieci şi unitatea de acţiune
a celor trei ţări româneşti20 Venit Ia conducerea Ţării Româneşti ca om al otomanilor, în
concepţia cărora el avea menirea să consolideze legătura dintre Muntenia şi Înalta Poartă, ceea
1 5 Kajid Khadduri, op.cit., p. 34.
1 6 Andrei Pippidi, Formes de Ia paix dans Ies Sud-Est de !'Europe aux XIV-XVIr siirles, în RESEE,
XXXII, J4, , Bucureşti, 1994, p. 303.
1 7 Ibidem, p. 304.
1 8 Gheorghe 1. Brătianu, Sfatul domnesc şi adunarea stArilor in principatele române, Bucureşti, 1995,

Pci

��!�

Ciobanu, "Sistemul românesc" de alianţe in secolul al XVU-Iea, în România şi politica
de alianţe. Istorie şi actualitate, Bucureşti, 1993, p. 97.
20
Florin Constantiniu, De la Mihai Viteazul la fanarioţi; observaţii asupra politicii externe româneşti,
în SMJM, VDI, 1975, p. 109.
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ce simboliza şi Aron Vodă în Moldova21 , Mihai Viteazul profită de declanşarea războiului în
Ungaria, pentru a se orienta pe plan extern către statele creştine, în speranţa obţinerii
independenţei ţării. Conştientizând, însă, că sistemul de alianţe, creat în vederea războiului
antiotoman, ameninţă realizarea acestui scop, datorită pretenţiilor emise de Casa de Austria, de
a "recupera" Moldova şi Ţara Românească pentru Coroana Ungariei, domnul muntean a pus
în aplicare propria soluţie care avea la bază mai vechea idee de unitate de acţiune politică a
statelor române, de această dată realizată Ia un nivel superior - unirea celor trei ţări sub
conducerea sa22 •
Importanta realizare, printre alte conotaţii pe care le-a avut, a însemnat şi afirmarea
romanităţii românilor, prin activarea ei dinăuntru! mediului românesc şi nu de către cercurile
papale sau imperiale ce urmăreau, prin aceasta, atingerea propriilor scopuri politice23
Urmărind îndeplinirea propriilor obiective politice, Mihai Viteazul îşi diversifică opţiunile din
domeniul relaţiilor internaţionale, încercând o alianţă cu Moscova, în urma contactelor
diplomatice ce le-a avut la Praga cu trimişii ruşi în capitala Imperiului Habsburgilor
Austrieci24 • Eşecul acestei încercări şi menţinerea unor relaţii tensionate cu Sublima Poartă, în
ciuda reluării plăţii haraciului25 , principala opţiune, în plan extern, a lui Mihai Viteazul şi
partidei boiereşti grupate în jurul lui a rămas alianta cu Habsburgii austried6.
Dacă Ţara Românească la începutul sec. al XVII-lea s-a îndreptat spre o "alianţă" cu
Casa de Austria, ce se erijase în moştenitoarea vechiului Regat Maghiar, la sfărşitul aceluiaşi
veac, boierimea moldoveană a început să aibă o orientare tot mai mult polonofilă. Noua
atitudine a cercurilor conducătoare din Moldova şi-a găsit materializarea odată cu venirea pe
scaunul domnesc de Ia Iaşi a lui Ieremia Movilă, exponentul politicii Republicii Nobiliare Ia
Dunărea de Jos.
Schimbarea domnului în Moldova, consfmţită şi în acordul polon<K>toman de Ia
Ţuţora, din anul 1595, a marcat ascendentul pe care diplomaţia polonă îl obţinuse asupra
otomanilor în această zonă, realitate consfinţită sub forma "suzeranităţii colective" polono
otomană27 asupra statului moldav.
Cursul evenimentelor din cele două ţări româneşti nu a fost întrerupt de asasinarea lui
Mihai Viteazul, pusă la cale de generalul Basta28, deoarece gruparea boierească prohabsburgică

2 1 Călin Felezeu, Statutul principatului Transilvaniei in raporturile cu Poarta Otomană (1541-1688).
Cluj-Napoca, 1996, p. 89.
22 Adolf Ambruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, Bucureşti, 1 972, p. 138.
23 Ibidem, p. 243
24 Un prim contact are loc în anul 1 596, când ia legătura cu solul Feodor Ivanovic� iar al doilea în anul
1 599, odată cu întâlnirea dintre Petre Arrneanul, trimisul lui Mihai, şi solii ruşi Boris Godunov şi Manasie
Vlasiev (G. Bezviconie, Contribuţii la istoria relaţiilor româno-ruse (din cele mai vechi timpuri până
la mijlocul secolului al XIX-lea), Bucureşti, 1962, p. 62-64).
25 Documente privitoare la istoria românilor, voi. XIV/1, Colecţia Hurmuzaki, Doumente greceşti
privitoare la Istoria Românilor, publicate după originalele, copiile Academiei Române şi tipărituri de
N. Iorga, Bucureşti, 1915, p. 108.
26 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti. Acte şi
fragmente, voi. VI (1600- 1 60 1 ), Bucureşti, 1933, p. 7-8, 99.
21 Veniarnin Ciobanu, La cumpănă de veacuri. Ţările Române in contextul politicii poloneze la
sfirşitul secolului al XVII-lea, laş� 1991, p. 1 2 1 .
28 Nogy Szab6 Ferencz, Judele de Târgu Mureş relatează în memorialul său cum în cadrul Dietei de la
Deva, c.:onvocata de Gheorghe lla<.1a in anul 1 603, după infrângcrca lui Moise Szekely Ia Rucăr de ciltn:
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din Muntenia, foarte puternică în această perioadă, a reuşit să-I impună pe scaunul rămas,
astfel, vacant, pe Radu Şerban29, în dauna lui Simion Movilă, "omul polonilor"30.
Concepţia politică a lui Radu Şerban s-a bazat pe două idei fundamentale: alianţa cu
Imperiul şi recunoaşterea suzeranităţii otomane, atâta timp cât lumea creştină nu era capabilă
să-i alunge pe turci din Europa3 1 Gravitarea politică a domnului muntean pe orbita Casei de
Austria venea în concordanţă cu interesele politico-militare ale ultime� în concepţia căreia
ieşirea Ţării Româneşti din sfera ei de influenţă ar fi atras foarte repede după sine şi pierderea
Transilvaniei, a cărei readucere sub control constituia principalul obiectiv al politicii
habsburgice la Dunărea de Jos, la începutul sec. al XVII-lea, în caz contrar fiind imposibilă
apărarea Ungariei Superioare3 2 . Dar, pentru a se asigura stabilitatea internă şi externă a ţării,
care nu putea fi girată, acum, numai de Curtea de la Viena, Radu Şerban a normalizat, în urma
medierii tacute de hanul tătar, relaţiile cu Sublima Poartă, contribuind, astfel, la instaurarea
regimului de "suzeranitate colectivă" habsburgo-otomană asupra Munteniei, sistem ce
răspundea mai bine intereselor fundamentale ale ţării, reuşind, în acest mod, să tempereze
excesele ce veneau din partea uneia dintre puterile suzerane.
În cadrul acestui sistem Casa de Austria îşi asigurase primatul datorită faptului că ea era
cea care desemna domnii. Noua stare de fapt este bine sintetizată în scrisoarea, din 2 august
1604, a comisarului imperial Paul Khrausenegg, către Radu Şerban, prin care comunica faptul
că împăratul se opune dorinţei lui de a primi steag de domnie de la otomani, ceea ce ar fi
reprezentat o atingere adusă prerogativelor, de a numi domnul în Ţara Românească, pe care şi
le asumase Casa de Austria, dar aprobă, ''pentru liniştea ţărit' ca Radu să. plătească un tribut

��

Radu Şerban, că ". . . m-am ridicat şi a doua oară impotriva voinţei lui <a lui Mihai Vite<IZUI n.n.> şi
am ticut să tie ucis la Turda " reproşând prin aceasta răscoala unor nobili împotriva habsburgilor după
ce el i-a scăpat de Mihai Viteazul (Memorialul lui Nogy Szab6 Ferencz din Târgu Mureş (1580-1658),
Bucureşti, 1993, p. 125).
29 Alexandru Ciorănescu, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele de la
Simancaş, Bucureşti, 1940, p. 2 1 5; Documente privitoare la Istoria Românilor, culese din arhivele şi
bibliotecile polone, coordonate, ordonate şi publicate de Ioan Bogdan, voi. Il, supliment 2, Bucureşti,
1895, p. 209.
30 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele Poloniei. Secolul al
XVll-lea, Bucureşti, 1983, p. 22.
3 1 Aorin Constantiniu, op.cit., p. 1 13.
32 Eudoxiu de Hunnuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, voi. Vlll, Bucureşti, 1 894,
· 348.
E3 "Quod vero ad Excellentiae V"'" petitionem et per nuper bie existentem Legatum Tartaricum
nobis, et per nos consequenter Suae M' expositam desiderium de recipiendo a Turcarum
imperatore vexillo attinet, ad id Sua Maiestas benignissime ita se resolvit: Etsi Turcae iterum pacem
irN.anter eftlagitent, iamque commissari ultrocitroque missi convenerint de pace facienda
consulturi, spesque optat omnes foveat, tractationem illam non infructuosam fore, sed bonum tinem
sortituaram, ita ut eiusmodi vexilli acceptatione (plus a tergo reportante, quam prima fronte
polliceretur) forte non fuerit opus, Suam tamen M...., in eo non offensum iri, şi Excellentia V"'
interim pro assecuratione provincia Wallachiae Transalpinae et securitate mutuorum
commertiorum pro et per certam Turcarum imoeratori tribuere, ac omnia ad mutuam pacem,
amicitiam at bonam vicinitatem conducentia inire et facere studerent " (A. Veress, op.cit., voi. VD
(1602-1606), Bucureşti, 1 934, p. 219).
.••
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Scrisoarea arată clar limitele între care împăratul de la Viena înţelegea fimcţionarea
sistemului de "suzeranitate colectivă" habsburgo-otomană, în cazul Ţării Româneşti,
indicând, într-o manieră lipsită de orice echivoc, atitudinea pe care Radu Şerban urma să o
adopte faţă de Poartă. Cu toate aceste precizări, domnul muntean nu va respecta, întru totu�
interpretarea austriacă, dată sistemului de "suzeranitate colectivă" habsbw-go-otoman ce se
instaurase asupra Munteniei. Acceptând steagul de domnie trimis de otomani34, el înclina, de
facto, balanţa în favoarea înaltei Porţi. Schimbarea petrecută în orientarea externă a domnului
muntean trebuie pusă în legătură cu răscoala lui Ştefan Bocskay, din anul 1604, care a dus în
Transilvania la revizuirea politicii de "alianţe" prohabsburgice, iniţiate de Sigismund Băthory,
şi la înlocuirea ei cu una prootomană35
Evenimentele din Transilvania au avut repercusiuni asupra orientării politice a Ţării
Româneşti deoarece Ardealul a rămas, de-a lungul perioadei medievale, cu unele excepţi�
centrul de raliere al statelor române. Eliberarea Porţii de problemele centrnl-europene, în urma
încheierii păcii din anul 1 606, a dat posibilitatea acesteia să-şi refacă poziţia deteriorată în
spaţiul românesc, prin înlăturarea influenţelor habsburgice şi polone ce s-au manifestat, aic� în
primul deceniu al sec. al XVII-lea. În acest context trebuie pusă venirea la conducerea
Transilvaniei a partidei filootomane şi reconsiderarea orientării externe a Munteniei, unde Radu
Şerban a optat, aşa cum s-a constatat, pentru normalizarea relaţiilor cu Imperiul Otoman.
Mutaţiile din aceste două state sunt completate cu cele din Moldova, unde opoziţia
antipolonă a unei părţi a boierirnii autohtone a avut şi sensul şi semnificaţia unei revizuiri a
"alianţelor" exteme.aie Moldovei, oferind Porţii baza legală a intervenţiei sale, menită a pune
capăt "suzeranităţii colective" cu Polonia. Un serviciu asemănător i-a fost oferit Înaltei Porţi
de către Gabriel Bâthory care i-a înlesnit misiunea înlăturării sistemului "suzeranităţii
colective" cu Habsburgii asupra Ţării Româneşti36, otomanii reuşind, Ia sfilrşitul primului
deceniu al sec. al XVII-lea, să refacă unitatea de acţiune politică a ţărilor române, în folosul şi
sub controlul lor.
Eşecul planurilor "dacice", vehiculate, în anul 161 1, de către Gabriel Băthory37, s-a
datorat incompatibilităţii ce s-a manifestat între finalitatea lor şi interesele celor trei �
Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, şi cu cele ale marilor puteri, la Dunărea de Jos.
Restaurarea dominaţiei otomane, în urma numirii ca domni, la Bucureşti şi Iaşi, a lui Radu
Mihnea şi respectiv Constantin Movilă, a fost însoţită de acordarea unui statut de preeminenţă
Transilvaniei, în raport cu Moldova şi Tara Românească38, numirea noilor domni de către
Poartă ridicând în istoria românilor problema prefanariotismulue9
O consecinţă a mutaţiilor petrecute la nordul Dunări� în această etapă, a fost orientarea
în plan internaţional a Poloniei spre tabăra habsburgică, cu care a încheiat, la 23 martie 1613,
un tratat de alianţă.
34 Nagy Laszlo, Hadtortenelmi oluruinyt3r, în Hadtortekme KOzlemenyek, voi. 1, Budapest, 1956,

iC>O;
fs v
328
_,.
_,,
eru··amm c·10banu, ''Sistemul rouliii

, p. 98.
36 1bidem, p. 99.
37 A. Veress, op.cit., voi. VIII ( 1 607-161 3), Bucureşti, 1935, p. 97, 104, 128-13 1 , 178-179, 187-188.
38 Kiatip Celebi, Fezeleke-1 Tarih, în Cronici turceşti privind Ţlrile Române. Extrase, voi. Il.
Sec. XVD -începutul sec. XVIll, Bucureşti, 1 974, p. 71-72.
39 Aorin Constantiniu, op.rit., p. 1 17.
·
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Noul stadiu inaugurat în "politica de alianţe" a ţărilor române, în urma numm1
domnilor mai sus menţiona�, este influenţat, acum, de pătrunderea masivă a elementelor greco
.
levantine în spa�ul românesc. Astfel, aten�a boierimii autohtone a fost îndreptată împotriva
combaterii concurenţei politico-economice a elementului grecesc în stat40
Pe fundalul desfăşurării Războiului de 30 de ani, unica alternativă a boierimii
româneşt� sprijinită şi de Ardeal, a fost refacerea opoziţiei coalizate a celor trei ţări române4 1
Iniţiativa i-a aparţinut lui Gheorghe I Rakoczi care urmărea să tranşeze în favoarea sa disputa
cu Habsburgii, scop confirmat şi de Matei Basarab, atunci când vorbea, într-o scrisoare către
ambasadorul Veneţiei Ia Istanbul, Cesy, despre o ligă românească ce era, momentan, îndreptată
împotriva Casei de Austria42. Interesele Moldovei şi ale Ţării Româneşti cereau, însă, ca
această alianţă să fie folosită pentru a împiedica modificarea raporturilor de forţe dintre
Imperiul Otoman şi Polonia Ia Dunărea de Jos, în favoarea primilor.
Datorită conjuncturii interne şi internaţionale a venirii Ia domnie a lui Matei Basarab,
"politica sa de alianţe" a fost influenţată de două elemente: ocuparea scaunului domnesc tru-ă
acordul Înaltei Porţi, domnia sa fiind expresia atitudinii antigreceşti a boierimii autohtone43. În
aceste condi�i, domnul muntean a reactualizat vechiul "sistem de alianţe româneşti"
urmărind, prin aceasta, realizarea unei apropieri de puterile creştine vecine.
Astfel, tradiţionalele legături cu Casa de Austria şi Polonia44 sunt reluate, cu scopul
încheierii unei alianţe antiotomane. Între 1640 şi 1643 Ferdinand al III-lea a primit mai multe
solii muntene care au încercat să-I convingă de faptul că slăbiciunea Imperiului Otoman,
datorată războaielor cu perşii, în care Murad al IV-lea implicase "toatA puterea imperiului
său otoman" 45 , oferea un prilej favorabil pentru revigorarea politicii Habsburgilor austrieci în
sud-estul Europei.
Preparativele desfăşurate de Matei Basarab, cu scopul de a atrage Curtea de la Viena
într-un război cu Imperiul Otoman, la Dunărea de Jos, nu puteau să aibă so� de izbândă, atâta
timp cât Casa de Austria era angrenată în lupta pentru supremaţie în Europa occidentală.
Practic, în respectivul moment, linia politicii externe a Casei de Austria urmărea asigurarea
dominaţiei în vestul continentului, cu scopul de a reface "unitatea" Europei creştine, în jurul ei,
ce era văzută, în concepţia acestora, în ipostaza catolică a creştinismului. Din acest motiv
propunerile de alianţă din partea lui Matei Basarab au venit într-un moment când împăratul de
la Viena nu wmărea redeschiderea conflictului Ia Dunărea de Jos, ci din contra, politica sa era
îndreptată spre asigurarea neutralităţii Porţii faţă de Războiul de 30 de ani pe care o şi obţine, în
urma reînoirii păcii de la Zsitvatorok, la 1 9 februarie I 64i 6.
Imposibilitatea Curţii de la Viena de a-1 sprijini, efectiv, în lupta antiotomană, f-a
determinat pe Matei Basarab să vadă în ţarul rus un posibil aliat împotriva Sublimei Po�.
Totuşi, în ciuda corespondenţei purtate între cei doi, o adevărată colaborare nu s-a stabilit. Nici
tentativele lui Vasile Lupu în această direc�e nu au fost încununate cu succes, deoarece, cei doi
40

Veniamin Ciobanu, ''Sistemul românesc"

4 1 Călin Felezeu, op.cit., p. 102.

...

, p. 99.

42 N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria României culese din arhivele Veneţiei, voi. 1,
Bucureşti 1895, p. 8 1 .
43 Aorin Constantiniu, op.cit., p . 122.
44 Ion Sârbu, Relaţiile externe ale lui Matei Basarab (1632-1654), Timişoara, 1992, p. 45-46, 48-49.
45 Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman. Creşterea şi scAderea lui cu note foarte instructive,
Bucureşti, 1 876-1 878, voi. 1, p. 373.
46 Benda Kalrn3n, Magylli'OI'SZ8g tOrteneti kronol6gi3ja, voi. n. ( 1 526-1848), Budaoest. 1 989. p. 462.
,
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domni români şi-au pus în mod eronat speranţele într-un posibil ajutor rus, atunci când
obiectivele politicii externe moscovite erau altele, ele vizând, la acea dată, ieşirea la Marea
Baltică şi nu o expansiune teritorială în Balcani, unde obstacolul format din alianta otomano
tătară era, încă., greu de trecut. Dar, important este că la mijlocul sec. al XVII-lea în orientarea
externă românească ideea alianţei cu Rusia, împotriva Porţii, capătă consistenţă în urma
semnArii tratatului moldo-rus, din anul 165647
Schimbarea atitudinii lui Vasile Lupu, care a venit la domnie cu misiunea înlăturării lui
Matei Basarab48, şi poziţia de expectativă a Moscovei faţă de "problema otomană" au făcut
posibilă aderarea ţărilor române Ia ideea cruciadei antiotomane, ce era vehiculată de Venetia şi
Polonia, începând cu anul 164449 Deşi cunoştea opţiunile româneşti, Înalta Poartă, înce�d
să depăşească gravele probleme interne, datorate haosului economic şi politic, şi externe,
izvorâte din războiul cu Veneţia, a "
găsit cu cale a simula şi a zăbovi in privinţa
domnului Moldovei şi a domnului Ţării Româneşti (care şi acela stă rău la Curte
<Istanbul n.n.>)"50
Internaţionalizarea problemei ucrainiene a dus la transformarea tărilor române într-lDlul
din termenii "ecuaţiei politice" prin intermediul căreia marile puteri au urmărit rezolvarea
problemei preponderenţei politice în Europa est-centrală51• Acţiunile coaliţiei româneşti, care
au culminat cu înlocuirea lui Vasile Lupu, din scaunul domnesc al Moldovei, cu Gheorghe
Ştefan52, şi atacarea Poloniei, sub conducerea lui Gheorghe II Rakoczy, a grăbit, în condiţiile
mai sus arătate, schimbarea atitudinii marilor puteri faţă de spaţiul carpato-danubian. Din aceste
motive, la Istanbu� candidatura lui Ahmed K6prtUU la funcţia de mare vizir era susţinută astfel:
''De nu s-ar pune un om ca acesta ispravnic împărăţiei Moldova, Ardealul şi Ţara
Românească sintu ieşite din mâna impăratului"53•
Venirea vizirilor K6prulU la conducerea Imperiului Otoman a coincis, aşadar, cu
momentul în care Sublima Poartă se hotărâse să aducă ţările române la statutul de dinaintea
domniei lui Matei Basarab şi Vasile Lupu. Reconsiderarea liniei politice otomane a coincis cu
eliberarea Curţii de la Viena de problemele din vestul continentului, în urma semnării păcilor
westfalice, în anul 1 648, care, împreună cu pretenţiile principilor germani, au constrâns Casa de
Austria să-şi întărească stăpânirea asupra teritoriilor estice ale Imperiului54 şi să-şi orienteze
direcţia de expansiune spre Dunărea de Jos55•
Reorientarea politicii externe habsburgice, în condiţiile creşterii tensiunii în Europa
estică, datorită instabilităţii din Ucraina şi a ascendentului periculos pe care Rusia îl căpătase
asupra Poloniei, a făcut ca unitatea de acţiune politică a ţărilor române să capete noi valenţe.
Divergenţele de interese ce s-au manifestat în cadrul alianţei, după înlocuirea lui Vasile Lupu,
.•.

47 Rorin Constantiniu, op.dt., 125.
48 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor. Acte străine din arhivele Galiţie�
vechii Prusii şi Ţllrile de Jos, voi. XXID, Bucureşti, 1913, p. 202; Tahsin Gemi!, Ţările Române în
contextul politic internaţional, 1621-1672, Bucureşti, 1979, p. 90.

49 Ştefan Andreescu, Restitutio Dadae, voL II, Bucureşti, 1 988, p. 190-191.

50 N. Iorga, Studii şi documente. . . , voi. XXDJ , p . 2 1 5-216.
5 1 Veniarnin Ciobanu, ''Sistemul Românesc'' p. 1 0 1 .
52 Hurmtmili, Documente privitoare la Istoria Românilor, voi. IX/1, Bucureşti, 1 897, p. 6.
53 Miron Costin, Opere, Bucureşt� 1985, p. 201 .
• • ••

54

Marvin Peny, Western Qvilization, voL 0: From the 1400s, Boston,

1990, p. 258.

55 D.H. Pennington, Seventeenth Century Europe, London, 1970, p. 367.
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datorită sensului diferit ce-i era atribuit de cei trei parteneri56, au fost depăşite, în momentul

prefigurării acţiunii otomane împotriva Transilvaniei.

Noua fază, corespunzătoare războiului antiotoman, are şi colaborarea lui Mihnea

al III-lea, proas�ătul domn muntean, venit în Ţara Românească ca exponent al intereselor
puterii suzerane 7 Coaliţia românească întemeiată, acum, pe principiul egalităţii depline a
membrilor săi, şi-a pus speranţa într-o intervenţie a Casei de Austria la Dunărea de Jos, dorinţă

irealizabilă, încă de
8
exprimată5 .

la

sfârşitul anului 1 658, când hotărârea de neimplicare a acesteia era clar

Mai mult, decapitarea boierilor munteni, ce s-au opus răscoalei antiotomane59, de către

Mihnea al III-lea, a însemnat o puternică lovitură dată regimului de stări din Ţara Românească,

ceea ce a accentuat şi

interese diferite60
urmă,

mai mult procesul de concentrare a boierimii în

''partide" ce urmăreau

Lupta coalizată a ţărilor române de la mijlocul sec. al XVII-lea a sfârşit, în cele din

prin

a ceda în faţa intervenţiei otomane la nordul Dunării. Rezultat al intereselor

fundamentale comune româneşti şi un efect al marii idei a unirii, concretizată, pentru prima

dată, de Mihai Viteazul, care a străbătut ca un postulat întregul veac al XVII-lea61, coaliţia

românească, prin eşecul ei, a avut drept rezultat o accentuare a dominaţiei străine.

Această stare de decădere este un rezultat al coroborării procesului de diminuare a

potenţialului militar al ţărilor române cu acţiunea de întărire a sistemului de fortificaţii otomane
2
din jurul lor şi de creştere a rolului tătarilor ca forţă de supraveghere în zonă6 •

Semnarea păcii habsburgo-otomane de la Văsvâr, la 10 august 166463, şi creşterea

ameninţării ruse, după anul 1 660, care a avut drept consecinţă slăbirea Poloniei, au dus la

subminarea "sistemului de alianţe" românesc. Beneficiara acestei situaţii externe a fost Poarta

Otomană care începând cu anul l657 şi până la sfârşitul secolului al XVII-lea a fhcut ca

unitatea de acţiune politică a spaţiului românesc să funcţioneze potrivit intereselor ei în Europa,
ea fiind folosită, printre altele, şi la rezolvarea problemei ucrainiene, în favoarea sultanului64•

Realizarea obiectivelor politice otomane la nordul Dunării a fost înlesnită şi de

atitudinea boierimii autohtone, a cărei poziţie în stat s-a întărit, fapt ce a imprimat orientării
externe a celor două

ţări

româneşti cursul dorit de puterea suzerană65•

În acest fel,

iniţiativa în

56 Constantin Şerban urmărea să-I pună domn în Moldova pe Mihai PMraşcu, în timp ce Gheorghe al O-lea

RAkoczy dorea folosirea aliantei în scopul obtinerii coroanei polone, iar Gheorghe Ştefan antrena coaliţia
celor trei domni în calitale de "aliat" al Poloniei şi "vasal" al sultanului, atunci când a mediat t:rala1ul
f?lono-tătar (Veniamin Ciobanu, ''S�ul românesc'' p. 1 02).
7 Alexandru Ciorănescu, Documente privitoare la domnia lui Radu Mihnea (1658-1659) culese mai
cu seamA din arhivele Veneţiei, Bucureşti, 1 934, p. 10; Constantin Cantacuzino Stolnicu� Istoria ŢArii
Româneşti, Bucureşti, 1991, p. 1 33.
58 Alexandru Ciorănescu, op.cit., p. 58-59, lOl.
59 Constantin Cantacuzino Stolnicul, op.cit., p. 133.
60 Gheorghe 1. Brătianu, op.cit., p. 93-94.
61 I. Lupaş a numit secolul al XVU-lea "epoca noul sau epoca tendinţelor de unitate naţionali,
politici, religioasA şi culturali" (I. Lupaş, Epocile principale în istoria românilor, Cluj, 1 927, p. 21 şi
urm.).
62 Tahsin Gemi!, op.cit., p. 1 82.
63 Veniamin Ciobanu, Românii în politica est-central europeanA, laş� 1 997, p. 82.
64 ldem. "Sistemul românesc'' p. 103.
65 "Cronica anonimi a Moldovei" 1661-1729 (Pseudo-Amiras), Bucureşti, 1957, p. 48.
• • •,
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plan extern a domnilor români a fost, treptat, limitată doar la o politică de apărare a scaunului
domnesc şi de îndeplinire conştiincioasă a obligaţiilor către Înalta Poartă. Pe de altă parte,
Imperiul Otoman îşi diversifică, acum, soluţiile luate în calcul la reorganizarea politică a
spaţiului românesc, astfel că, pe lângă mai vechea idee de a transforma ţările române în teritorii
otomane, apar şi proiecte noi, cum ar fi cel al comasării Moldovei şi Ţării Româneşti cu
Ucraina într-un singur stat66 sau de a impune domni de origine greacă67, care erau mai uşor de
controlat şi nu erau legaţi de interesele fundamentale ale ţării.
Creşterea rolului elementului grec, atât la Istanbul cât şi în ţările române, nu a făcut
altceva decât să ducă Ia deteriorarea puternică a statutului juridic al spaţiului românesc în raport
cu puterea suzerană68 Promovând elementul levantin, Poarta Otomană a urmărit să
experimenteze un nou sistem de numire a domnilor care urmau să fie recrutaţi din rândul
grecilor ce locuiau în capitala Imperiului, cu scopul de a-şi asigura fidelitatea ţărilor române69
Implicarea Sublirnei Porţi în problema ucrainiană a avut drept rezultat crearea unei
zone militare otomane, la Cameniţa, ce avea menirea, printre altele, să limiteze posibilităţile de
acţiune, în plan extern, ale domnilor de la Iaşl şi Bucureşte0. Investirea lui Gheorghe Duca.
domnul Moldovei, ca hatman al Ucrainei, în anul 168 1 , a avut menirea să contnbuie Ia
consolidarea poziţiei Înaltei Porţi în Europa est-centrală.
Creşterea irnpetuoasă a presiunii otomane la Dunărea de Jos nu a dus la dispariţia ideii
înlăturării dominaţiei musulmane, cu ajutorul puterilor creştine. Pe această linie politică se
înscrie şi acţiunea domnilor Grigore Ghica, în Ţara Românească, şi Ştefan Petriceicu, în
Moldova, de a reactiva "sistemul suzeranităţii colective " polon<H>toman asupra spaţiului
românesc7 1 , ale cărui avantaje erau net superioare dominaţiei restrictive a Porţii.
Declanşarea războiului dintre Imperiul Otoman şi "Liga Sfântă ", în anul 1 683, a
constituit un bun prilej de intensificare a contactelor diplomatice dintre ţările române şi statele
aflate în conflict cu Inalta Poartă pe fundalul reactivării planurilor Casei de Austria şi ale
Poloniei de dominaţie asupra ţărilor române72, fundamentate pe vechile "drepturi istorice"
ale Coroanei maghiare şi a celei poloneze.
Planul coaliţiei europene de a-i ataca pe otomani pe două direcţii: prin Ungaria, Banat,
spre Dunăre, de către forţele habsburgice, unde trebuiau să facă joncţiunea cu trupele polone,
ce urmau să ajungă acolo, trecând prin Moldova şi Ţara Românească, a scos, din nou, în
evidenţă importanţa strategică a ţărilor române.
Însă, succesul acţiunii nu putea fi asigurat decât prin atragerea principilor Transilvanie�
Moldovei şi Munteniei de partea creştinilor, punându-se, în acest scop, în funcţiune o puternică
propagandă73 În consecinţă, Ia sfărşitul sec. al XVII-lea, asistăm la o îrunulţire a contactelor
66 "Scrivo che li preparamenti de Turchi, porgessero motivi de dubio che dissegnassero entrar
neii'Ucraina, e con unirla alia Moldovia, e Valachia, constituisce di tutti una soia Provincia . ." (Eudoxiu
de Hurmuzaki, op.cit., voi. lXII, p. 224).
67 1bidem, voi. Y/2, Bucureşti, 1886, p. 227, 242.
68 1bidem, p. 1 1 5.
69 Yeniamin Ciobanu, Românii în politica est-central europeanA, p. 76.
70 Tahsin Gemil. op.cit., p. 200.
71 Teodor Holban, Doui acte despre lupta de la Hotin din 1672, în RJ, XXIV, 4-6, 1938, p. 146;
Cilitori strliini despre ţările române, voi. Yll, Bucureşti, 1975, p. 179-180.
72 Gabriel Bădărdl.l, Raporturi politice român&austriece (1683-1718), 1, în AIW, XXII/2, 1985, p. 467.
iJ Alexandru Lapedatu, Jurnalul princepelui Jacob Sobieski, fiul regelui Ioan, asupra campaniei
polo�., :.o Mvl.:lcYa la lS:'i, 'n .'\R} 1<;1. ser;a ni. tom XHI, 1933, p. 2.
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diplomatice dintre reprezentanţii românilor şi ai puterilor europene aflate în conflict cu
Semiluna Otomană. Ele s-au materalizat în acele acte de aderare, lipsite de eficacitate, până la
urmă, a primilor, la planurile de război ale "Ligii Sfinte"74, fMă a se ajunge la o angajare
efectivă, în luptă.
Expectativa adoptată de cercurile conducătoare româneşti, în planul relaţiilor
internaţionale, s-a datorat şi faptului că, după 1683, regalitatea polonă şi Casa de Austria şi-au
reactivat planurile de dominaţie asupra ţărilor române. Astfel, programul politic polonez
urmărea instaurarea suzeranităţii polono-austriece aupra Transilvaniei şi a Ţării Româneşti75 şi
înlocuirea dominaţiei otomane din Moldova cu cea a Republicii Nobiliare.
Planurile Poloniei intrau în contradicţie cu cele ale Curţii de la Viena care, în urma
dietei de la Bratislava, din 9 decembrie 1687, unde Josif, fiul lui Leopold 1, a fost încoronat ca
rege al Ungariei, urmăreau să recupereze "dependenţele" Coroanei Stăntului Ştefan76 Dacă
avem în vedere şi obiectivele pe care şi le stabiliseră otomanii, la începutul războiului,
încercarea lui Şerban Cantacuzino de a reface unitatea de acţiune politică a ţărilor române, sub
forma unei confederaţii între Transilvania şi Muntenia77, ne este pe deplin explicată.
Tentativa politică a domnului muntean s-a produs într-un moment când trupele
otomane suferiseră, deja, mai multe înfrângeri în faţa armatei austriece, iar Curtea imperială
adoptase o atitudine ameninţătoare, menită să forţeze mâna conducerii de la Bucureşti, în
privinţa acceptării suzeranităţii Casei de Austria. Negocierile începute, în acest scop, de Şerban
Cantacuzino au fost continuate, după moartea acestuia, de Constantin Brâncoveanu, ale cărui
raporturi cu împăratul au fost marcate, după o perioadă de conlucrare şi apropiere, speeifică
anului 1688, de dezacorduri şi confiuntări militare78.
Poziţia de forţă adoptată de cercurile conducătoare austriece faţă de Moldova şi Ţara
Românească a fost consecinţa imediată ce a decurs din atingerea obiectivelor imperiale în
Transilvania, unde, în urma tratatului de la Blaj, din 27 octombrie 1687, suzeranitatea otomană
a fost înlocuită cu cea a Habsburgilor austried9 Drept urmare, Constantin Brâncoveanu şi
Constantin Cantemir au fost somaţi să semneze tratate de "alianţă" cu împăratul de la Viena,
tratate ce nu şi-au găsit finalitatea şi în practică rămânând, până la urmă, literă moartă.
74 Ambasadorul Franţei la Istanbul, într-o scrisoare către rege, spunea: "D est bis certain que les
Moldavis, Valaques et Transilvanes demandet la protection de l'Empereu et du Roi de Pologne
pour secour le jug tyrannique des Ttm:s" (Documente privitoare la Istoria Românilor, voi. XVI,
Colecţia Hunnuzaki, Core;pondenţă diplomatică şi rapoartele consulare franceze 1603-1824, publicate
după copiile Academiei Române de Nerva Hodoş, Bucureşti, 1912, p. 5 1 ; Andrei Veress, Acte şi scrisori,
voi. XI (1661-1690), Bucureşti, 1939, p. 400-401; I.C. Filitti, Din arhivele Vaticanului. IL Docwnente
fsOiitice 1526-1788, Bucueşti, 1914, p. 1 5 1 ).
5 Gabriel Bădărău, op.cit., 1, p. 467.
76 Încoronarea lui Iosifca rege al Ungariei reprezintă, de fapt, recompensa acordată de nobilimea maghiară
Casei de Austria, pentru eliberarea de sub dominaţie otomană. Aşa se explică promisiunile lui Leopold 1,
pentru a satisface doleanţele anarhicei nobilimi maghiare, care vizau refacerea vechiului regat la Ungariei
(Benda Kâlman, op.cit., p. 5 1 2 şi urm.).
77 Andrei Veress, Acte şi scrisori, voi. XL p. 224; solii ardeleni Sărosi şi Balo într-o scrisoare către
"Senatul Ardelţlului", din 9 iunie 1686, spuneau că Şerban Cantacuzino "cauti sA obţini Ardealul, mai
vârtos pentru sine (dar pe ascuns nu pe faţA)" (Ibidem, p. 236-237).
78 Paul Cemovodeanu, Costin Feneşan, Pretenţii de anexare a ŢArii Româneşti de citre austrieci în
1698, în SM/M, XVI, 1998, p. 142-143.
79 Ioan Lupaş, Sfârşitul suzeranitlţii otomane şi începutul regimului habsburgic în Transilvania, în
ARMS/, secţiunea lll, tom XXV, 1942-1943, p. 12.
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ScoJ>urile urmărite de diplomaţia vieneză, aşa cum rezultă ele din numeroasele proiecte
ale epocii , care vizau doar înlocuirea dominaţiei otomane cu cea proprie, veneau în
contradicţie cu aspiraţiile românilor. În aceste condiţii, cu toată apropierea de statele creştine a
ţărilor române, acestea din urmă continuă să se manifeste în raporturile internaţionale ca parte
componentă a sistemului politic otoman, calitate în care ele au participat, cu trupe, la
impunerea, efemeră, pe tronul Transilvaniei, a lui I� Thok6ly, în aprilie 169081
Politica prudentă a domnilor români care, până la acel moment, s-a remarcal: prin
efortul de a evita angajarea fermă, fără perspectivă sigură de realizare, în plan internaţional, a
fost influenţată de existenţa simultană a trei factori majori: prezenţa imperialilor pe linia
Carpaţilor, accentuarea decăderii Imperiului Otoman şi apropierea Rusiei de graniţele
Moldovei82• Atitudinea adoptată de aceasta din urmă, în timpul tratativelor de pace de Ia
Carlowitz, şi retragerea ei de la negocieri au determinat cercurile conducătoare româneşti să
aibă în atenţie o posibilă apropiere de Moscova, ce a început să fie privită ca o alternativă,
datorită eşecului înregistrat, în urma demersurilor fhcute de acestea, în vederea elibernrii de sub
suzeranitatea otomană şi obţinerii independenţei ţării, prin intermediul clasicelor "alianţe" cu
Imperiul Habsburgilor Austrieci şi Polonia.
Astfe� în orientarea externă românească, Imperiul ortodox de la Răsărit a început să
dobândească statutul unui ''partener" ideal în vederea atingerii dezideratelor externe ale
Moldovei şi ale Ţării Româneşti. Şerban Cantacuzino şi urmaşul său la scaunul Munteniei,
apropiindu-se de Rusia, ultimul prin intermediul sotiei lui Gheorghe Castriotul la Moscova, din
I - 1 6'septembrie, au încercat să câştige, în persoana lui Petru cel Mare, dacă nu un aliat, măcar
o contrapondere Ia proiectele, ameninţătoare pentru securitatea ţărilor române, concepute la
sîarşitul veacului de diplomaţia imperială şi polonă83• Ele au devenit mai periculoase, odată cu
intrarea Transilvaniei în componenţa Imperiului Habsburgilor Austrieci, deoarece, schimbarea
statutului juridic al Ardealului, a avut ca prim rezultat precipitarea ruperii unităţii politice de
acţiune a ţărilor române, aşa cum funcţionase ea în sistemul politic otoman84•
Dacă, în Muntenia, Constantin Brâncoveanu s-a rezumat, în cele din urmă, Ia a întreţine
relaţii diplomatice cordiale cu ţarul rus, condiţionând abandonarea suzeranităţii Imperiului
Otoman şi încadrarea totală, în rândurile taberii mos.covite, de prezenţa unor garanţii reale, în
Moldova, Dimitrie Cantemir nu a dat dovadă de prudenţa vecinului său de Ia sud, apreciind
eronat conjunctura politică internaţională, atunci când a luat hotărârea angajării definitive faţă
de Petru cel Mare.
În domeniul relaţiilor internaţionale, perioada de timp în discuţie coincidea cu
revigorarea, în plan extern, a Imperiului Otoman ce urmărea, printr-o politică agresivă, să-şi
refacă intarea în Europa, cu scopul de a modifica clauzele tratatului de pace de la Carlowitz.
Speranţele românilor şi ale altor popoare din Balcani de a fi eliberate de Rusia nu erau
întemeiate la începutul secolului al XVIII-lea, deoarece, în ciuda propagandei ţariste pe această

80 1. Dumitru Snagov, Monumenta Romaniae Vaticana, p. 1 3 1 ; Paul Cemovodeanu, Costin Feneşan,
op.cit., p. 155- 1 56.
81 Andrei Veress, op.rit., p. 432, 438-439.
82 Mario Ruffini, L'influsso italiano in Valacchia nell'epoca di Constantin-vodi .Brâncoveaou
(1688- 1714), în Acta Historica, tomus XI, Monachii, 1 974, p. 25.
83 Paul Cemovodeanu, În vâltoarea primejdiilor. Politica externi şi diplomaţia promovati de
Coostantin Brâncoveanu 1688-1714, Bucureşti, 1997, p. 22.
p. 103.
84 Veniamin Ciobanu, ''Sistemul române.c"
• • ••
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temă, realtatea istorică a dovedit că ţaru l Petru cel M are nu a acordat prioritate "problemei
orientale" şi obţinerii ieşirii la Marea Negră, care era mai greu de atins, în condiţiile în care
otomanii străpâneau strâmtoarea Kerci85 - el urmărind atingerea litoralului baltic.
În ciuda acestor obiective ale politicii externe ruseşti şi a înfrângerii armatelor ţariste, la
Stănileşti, ascendentul periculos pe care Moscova îl căpătase în Europa estică, în urma
subminării poziţiei Poloniei pe Continent, cât şi creşterea ameninţării habsburgice la Dunărea
de Jos, Înalta Poartă a fost nevoită să refacă unitatea de acţiune politică, de această dată numai a
Moldovei şi a Ţării Româneşti, sub egida şi în interesul său, operând schimbări în sistemul de
desemnare a domnilor în cele două Principate.
Instaurarea regimului fanariot, în Moldova şi Ţara Românească, marchează schimbarea
ce s-a produs în raporturile de forţe româno-otomane în sec. al XVII-lea, fiind, în acelaşi timp,
o dovadă clară a concepţiei politice otomane ce trata în mod unitar spaţiul geopolitic românesc.
Începând cu 1699, conţinutul diplomaţiei neoficiale româneşti cunoaşte o serie de modificări
care evoluează, până la 1 8 1 5, de la tendinţa de înlăturare a suzeranităţii otomane şi înlocuirea ei
cu protecţia altor mari uteri, ajungând până la cererile de obţinere a independenţei şi a unirii
celor două Principate8 Exprimarea opţiunilor româneşti de alianţă în sec. al XVII-lea s-a
circumscris vechii linii politice de apropiere de creştinătate, cu unele mutaţii, Astfe� în
"politica de alianţă" a ţărilor române, locul Ungariei este luat, după 1 526, de către Imperiul
Habsburgilor Austrieci care s-a erijat în moştenitorul Coroanei maghiare, mai ales în ceea ce
priveşte "drepturile" ei istorice.
Alături de acesta, Polonia continuă să rămână o componentă fundamentală a
"sistemului românesc de alianţe", iar degradarea poziţiei ei de mare putere, fenomen ce se
accentuează începând cu a doua jumătate a sec. al XVII-lea, odată cu internaţionalizarea
problemei ucrainiene, a avut repercursiuni negative asupra poziţiei externe a ţărilor române, în
special a Moldovei. În consecinţă, locul Poloniei în orientarea externă românească începe să fie
luat, treptat, de noua putere ce se ridica la Răsărit, şi anume Rusia Astfel că, la începutul sec. al
XVIII-lea, pe lângă clasicii actori ai scenei politice est-<:entral europene, ce au !ID:ut parte din
"sistemul românesc de alianţe" îşi face loc şi noua forţă hegemonică a slavilor.
Fenomenul este însoţit, în plan intern, de crearea unei noi partide boiereşti, cea filorusă,
pe lângă cele deja existente. Imperiul Otoman continuă să rămână principalul reper al poziţiei
internaţionale româneşti, prezenţa lui la Dunărea de Jos, la sffirşitul sec. al XVII-lea, s-a dovedit
a fi un factor de echilibru şi o barieră în faţa tendinţelor anexioniste manifestate de Casa de
Austria şi de Polonia, în ceea ce priveşte Moldova şi Ţara Românească. Acesta trebuie să fi fost
motivul prudenţei manifestate de domnii români în a se desprinde de suzeranitatea otomană.
Aspiraţiile românilor de a-şi dobândi independenţa cu ajutorul puterilor creştine nu s-au putut
materializa într-o Europă în care încă mai supravieţuiau elemente ale vechiului sistem feudal.
Astfel, "partenerii" creştini ai Moldovei şi Ţării Româneşti vedeau ''rezolvarea" cererilor
româneşti prin substituirea suzeranităţii Înaltei Porţi cu cea a lor. În consecinţă, vecinii spaţiului
carpato-danubian preconizau, în linii generale, ţărilor române un statut juridic asemănător celui
impus de otomani, cu unele modificări care, de multe ori, erau !ID:ute în sens restrictiv. Din
aceste motive, în anumite momente, întâlnite mai cu seamă la sffirşitul sec. al XVII-lea şi
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85 Hemy R. Huttenbach, op.cit., p. 42-43.
86 România în relaţiile internaţionale 1699-1939, coord. L. Boicu, V. Cristian, Gh. Platon, Iaşi, 1 980,

p.

15.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

200

Cornel Vivi Cioaric

începutul sec. al XVlll-lea, suzeranitatea otomană a fost umbrela care i-a ajutat pe români sli
supravieţuiască tendinţelor anexioniste manifestate de celelalte puteri vecine.
Mai mult, situaţia internaţională din a doua jumătate a secolului al XVII-lea a dus şi Ia
dispariţia sistemului "suzeranităţii colective" ce a reprezentat o componentă importantă a
statutului juridic al ţărilor române, dispariţie însoţită de repercursiuni negative ce sunt resimţite
în poziţia adoptată pe plan internaţional de către ţările române. În consecinţă inovaţia adusă, în
secolul al XVII-lea, statutului juridic al ţărilor române, care a dus Ia o individualizare a acestora
în raport cu alte teritorii aflate sub suzeranitate otomană, nu a putut supravieţui sfărşitului
acestui veac deoarece condiţiile care au !acut posibilă apariţia şi funcţionarea ei nu s-au mai
întâlnit ulterior. Una din multele consecinţe ce însoţesc acest fenomen a fost şi instaurarea
regimului fanariot Datorită poziţiei lor geografice ele au fost obligate la defensivă pentru a-şi
păstra individualitatea statală, astfel că acţiunea în plan internaţional a Moldovei şi a Ţării
Româneşti s-a remarcat, mai ales, prin intervenţii diplomatice şi mai puţin armate87• Evoluţia
raporturilor internaţionale în sud-estul Europei şi-a pus amprenta asupra opţiunilor românilor în
plan extern, acestea având un puternic caracter conjunctural. De aceea nu putem voJbi de o
singură linie externă, ci de opţiuni care au fost activate în funcţie de situaţia internaţională,
celelate fiind păstrate în rezervă în momentul în care una dintre acestea devenea preponderentă.
"Partidele" boiereşti cu orientări diferite constituite în acel secol sunt cele care devin
�le rezervelor opţiunilor externe.

Options roumaines dans le domaine ''des alliances' '
au XVIr siecle
Resunu!
Le XVII" siecle represente pour Ies options roumaines en plan externe. en comparaison
avec Ia periode precedente, une continuite marquee, toutefois, d'uns aspects individualises.
L'orientation externe vers le monde chretien, pour a combattre la domination ottomane, a ete
un effort de Ia diplomatique roumaine.
Au XVII" siecle Ia Polonie a continue a rester l'un des reperes intemationales des
options extemes roumaines, a câte de cette les Principautes Roumaines s'orietant au premier
fois vers I'Empire des Habsbourgs-Autriches et vers le fin du siecles vers la Russie.
Dans cette periode le statutjuridique des Principautes se modifie significatif.
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