DE LA PACEA DE LA VASVAR LA ASEDIUL VIENEI (1683).
ŢĂRILE ROMÂNE ÎN CONTEXTUL POLmCD OTOMANE
CORNEL VIVI CIOARIC

Încheierea, preciptată, a ostilităţilor în Europa est-centrală, odată cu semnarea
păcii habsburgo-otomane, la Vasvâr, în ziua de 10 august 1 664, s-a datorat, în cea mai
mare parte, mutaţii lor semnificative, ce au început să-şi facă simţită prezenţa, în spectrul
politic european. Este vorba, în primul rând, de declanşarea crizei spaniole, eveniment
ce a constrâns Casa de Austria să procedeze la o reconsiderare a priorităţilor politicii
sale externe. Astfel, interesele politicii imperiale, de la Dunărea d� Jos, pentru a căror
îndeplinire a trebuit să depună eforturi susţinute, în competiţia cu Inalta Poartă, au fost
trecute pe un plan secundar, cu intenţia de a lăsa locul liber confiuntării cu Franţa lui
Ludovic al XIV-lea. Problema succesiunii spaniole, ce a atras atenţia majorităţii statelor
europene, a readus, din nou, în actualitate vechile dispute legate de necesitatea păstrării,
intacte, a fragilului "echibibnl' 9e forţe, instaurat, cu greu, pe Continent, odată cu
sfârşitul Războiului de 30 de ani. In acel moment, principala ameninţare nu a mai venit
dispre Curtea de la Viena ci din partea Franţei, stat care, sub conducerea regelui
Ludovic al XIV-lea, a devenit, treptat, principala ameninţare la adresa stabilităţii, în
Europa
"Dezangajarea" Habsburgilor Austrieci, din lupta pentru supremaţie, la Dunărea
de Jos, a survenit într-un moment în care însăşi Poarta Otoman� luase decizia protejării
intereselor sale, de la graniţa nordică a Imperiului otoman. In consecinţă, cercurile
conducătoare de la Istanbul, au optat pentru o politică externă activă îndreptată
împotriva Republicii Nobiliare Polone şi a Rusiei. Astfel, în pofida controverselor, ce au
�ntinuat să agite raporturile habsburgo-otomane şi după pacea de la Vasvâr1, decizia
Inaltei Porţi a fost, în acel moment, de a amâna momentul în care ar fi trebuit să pună,
din nou, în discuţie problema redistribuirii sferelor de influenţă, în Europa est-centrală.
Fragilul "echilibru de forţe", instaurat la Dunărea de Jos, după pacea semnată în anul
1 664, a fost rezultatul direct al concesiilor reciproce, făcute de ambii combatanţi. Astfel,
victorioasă, pe câmpul de luptă, Casa de Austria a avut abilitatea necesară să nu emită
pretenţii de ordin teritorial, la adresa otomanilor, în timp ce, sultanul a renunţat să mai
solicite acesteia mult discutatul tribut, datorat pentru teritoriile deţinute în Ungaria. În
aceste condiţii, oprirea ofensivei otomane asupra Europei centrale nu a mai reprezentat
un "miracof', aşa cum a fost percepută, respectiva iniţiativă, în unele cercuri creştine ale
epocii2, ci un gest ftresc, necesar din privinţa intereselor vitale ale Porţii care cereau,
atunci, o intervenţie rapidă în Ucraina.
Lichidarea coaliţiei ţărilor române, ce a funcţionat la mijlocul secolului al
XVII-lea, a reprezentat premisa necesară schimbării direcţiei de expansiune a Sublimei
Porţi. Măsurile luate, de către cercurile conducătoare otomane, cu acel prilej, au
1 Joseph Fieller, Die ReJatione der satschafter V� iiber Dutschlandnad Ostemich im siebzebten
Jahrbundert, U Band, voi. U, K. LeoJXJld 1, Wien, 1867, p. 134.
2 "Si douera riconscere dalli miracol� se gl'Ottomani abbandanasser' instrumeto si buono a beneficia loro,
et eccidio de/ Christianissimo" (Ibidem).
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contribuit, în mod senmificativ, la diminuarea poziţiei internaţionale a Moldovei şi Ţării
Româneşte . Efectul negativ, resimţit în spaţiul carpato-danubian, odată cu reinstalarea
controlului Porţii asupra succesiunii donmeşti, în cele două ţări, a fost amplificat, în
urma creşterii rolului elementului grecesc, atât la lnstanbul cât şi la nord de Dunăre4.
Acţiunea de promovare a elementului levantin5 , coroborată cu încercarea Porţii de a
camasa Moldova, Ţara Românească şi Ucraina într-un singur stat6, în primăvara anului
1 665, tfă9ează intenţia cercurilor politice otomane de a redefini statutul juridic al
acestora In cadrul acestu i experiment politic s-a urmărit instituirea unui nou sistem de
nwnire al donmilor care, din acel moment, ar fi trebuit să fie recrutaţi, în exclusivitate,
din rândul grecilor ce locuiau în capitala Imperiului. Această măsură trebuia, în
concepţia factorilor politici otomani, să asigure fidelitatea ţărilor române faţă de Poartă,
sperând ca, în acest fel, să pună capăt "defecţiunilor' ce au apărut în timpul unor
domnu· · 1 .
Deteriorarea statutului juridic al ţărilor române, în raport cu Înalta Poartă, a fost
surprinsă, într-o manieră patetică, în anul 1670, de către misionarul italian Vito Piluzzi,
din Vignalello, care scria, cu acel prilej, că acestea se aflau: "într-o stare de plâns",

"datorită neincetatelor năvăliri ale tătarilor şi turcilor, cât şi datorită birw-ilor'.s .

Din

acest motiv, putem afirma că retrocedarea către marea boierime, în diferite momente, a
dreptului de a-şi alege donmul, după anul 1 660, nu a reprezentat o concesie, ce ar fi
trebuit să contribuie la consolidarea autonomiei interne a Moldovei şi a Ţării
Româneşti, ci, măsura în speţă, a vizat atri�buirea unei responsabilităţi colective, nobililor
locali, pentru conduita donmilor. Astfel, Inalta Poartă a urmărit instituirea unor măsuri
de control, asupra donmiei, nu numai din exterior ci şi din interior, cu ajutorul marii
boierimi.
În acest context politic, mult schimbat, în raport cu perioada anterioară,
degradarea instituţiei donmiei, şi, ilpplicit, a autonomiei ţărilor române, a reprezentat un
fenomen frresc. Toate aceste mutaţii, ce au avut loc, în acea perioadă de timp, în spaţiul
carpato-danubian, sunt consecinta directă a momentului de graţie pe care-I traversa
Imperiul otoman. Revirimentul înregistriat, de Înalta Poartă, pe scena politică
europeană, a produs, din nou, în mediile creştine, din Europa centrală, o creştere
9
alarmantă a sentimentului de turcofobie • Acesta din urmă, a devenit mult mai pregnant,
în mediile politice imperiale, � cu declanşarea răscoalei din Ungaria În acel
moment, Casa de Austria era îngrijorată, în mod nejustificat, de o posibilă intervenţie
3 Tahsin Gemil, Ţările române in contextul politic intemaţiona� 1621-1672, Bucureşti, 1979, p. 153.
4 Eudoxiu de Hlli111Unlki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. Vf2, Bucureşti, 1886, p. 1 15.
s "La Porta stersa ha de pono il Principe di Moldavia dal suo Govemo per haver questa corri.sposta con
Tartari ne si sa dove si sij ritirato in luogo suo e sta/o electto perprincipe quel Greco, clu! mesi sono tra1to si
male quel Principala" (Ibidem, voi. lXII, Bucureşti, 1897, p. 227; "questo all 'inconJro e ceno essersi
risoluto all'Porta, che li Principali di Moldavia, Va/achia, Transilvania, non piu siano dati a naWnale na a
Greco di Constantinopol� troppo volubile la /orofede, maggiori il pericolo mal inconJri, er e ben ancofacile,
clu! da. Prencipi si parsi alle nomine di Bassa e siano sempre maggiori li giaJture del Ouistianisimo, in ogni
pana... " (Ibidem, p. 242).
6 1bidem, p. 224.
7 1bidem, p. 229.
8 Călători străini privind ţările române, voi. VD, Bucureşti, 1981, p. 87.
9 Andrina Stiles, lmperiul otoman 1450-1700, Bucureşti, 1995, p. 106.
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otomană în Ungaria Superioară10• Neimplicarea Înaltei Porţi în problemele Europei
centrale i-a detenninat, de alt fel, în cele din unnă, pe capii mişcării antihabsburgice,
întruni�, în luna iunie 1668, la Stubnyan, să se răscoale fără ajutorul otomanilor1 1•
Pericolul unei provocări, l a adresa Sublimei Porţi, în Ungaria, venită din partea
răsculaţilor, cu scopul de a-i atrage pe otomani în conflict, 1-a detenninat pe împăratul
Leopold 1 să adopte o politică prudentă, la Dunărea de Jos, menită să păstreze
neutralitatea Istanbulului, faţă de problemele interne ale Imperiului, şi să menajeze
susceptibilitatea cercurilor conducătoare otoamane. Pe seama acestei conduite politice,
unnată de conducătorul Casei de Austria, trebuie pusă atitudinea, neloială, adoptată de
Curtea de la Viena faţă de fostul domn at Ţării Româneşti, Grigorie Ghica12, refugiat,
după anul 1 664, pe teritoriul Imperiului. In aceste condi�i, diploma�a vieneză dădea,
practic, de ştire Sublimei Porţi că nu dorea readucerea în dis!?u�e a statutului juridic al
ţărilor române, lăsând, astfel, mână liberă otomanilor. In consecinţă, principala
contracandidată, la domina�e în spa�ul carpatcrdanubian, a redevenit, în această
perioadă, Republica Nobil iară Polonă.
Creşterea tensiunii militare, la graniţele nordice ale Imperiului otoman, a
provocat importante schimbări P9litice în ţările române, care au trebuit să se alăture şi
mai mult liniei politice otornane13• Astfel, începând cu anul 1666, Poarta Otomană a
luat o serie de măsuri, cu privire la ţările române, care trebuiau, în concep�a cercurilor
!?Onducătoare de la Istanbul, să-i asigure un .amestec nestingherit în problema Ucrainei.
In această direc�e, primul pas a fost făcut odată cu înlocuirea domnului de la Iaşi,
Grigorie Ghica, datorită opoziţiei boierimii faţă de acesta, şi a celui de la Bucure�ti
... pentru conspiraţia şi legătura cu vechiul hm1 impotriva imperiului turcesc... " 4 .
Noul domn din Moldova, Alexandru Iliaş, a fost investit, printre altele, şi la interven�a
ambasadorului englez la Istanbul, lordul Winchilseia, şi a rezidentului imperial, contele
Walter Leslie1 5.
Prin intermediul acestei manevre diplomatice Înalta Poartă, unnărind să-şi
asigure neutralitatea Casei de Austria, faţă de războiul ce se prefigura, in Ucraina, a
oferit acesteia o mică concesie, odată cu numirea lui Alexandru Iliaş. Bunăvoinţa Curţii
de la Viena nu a fost greu de ob�ut, în condi�ile în care ea era confhmtată cu răscoala
din Ungaria, iar interesul îi dicta să �ă la distanţă Poarta de acest conflict. Astfel, în
acel moment, interesele imediate ale celor doi competitori, pentru suprema�e la
Dunărea de Jos, coincideau, în mare măsură, deoarece otomanii, interesa� de
"

10

"Cosi rimari diuertito il casso alfa cancrena, che andnuo. rodendo 101 Paese di sonvn 'importanza;
Soprastaua eudentissimo pericolo, che gl'Ottoi1Ullli chiamaJi dalti cospiratori si ui anndilssero con
i"eparabile discapito delta Christianita. . " (Joseph FieUer, op.cit., p. 124).
11
Benda Kalmân, Magyarorszag tiirteneti kronol�a (Cronologia istoriei Ungariei), voi. II, Budapest,
1989, p. 489.
12 La
începutul anului 1665 Grigorie Ghica a fost sfătuit să se refugieze în Polonia şi nu în Imperiu, deoarece
exista teama ca acesta să nu fie considerat de otomani un motiv de încălcare a păcii. Atitudinea reticentă a
cercurilor conducatoare vieneze s-a menţinut şi un an mai târziu când, deşi fostul domn era prezent Ia Viena,
încă din martie 1665, i s-a refuzat primirea în audienţă la împărat (Cf Andrei Veress, Pribegia lui Gligoraşco
VodA prin Ungaria şi aiurea (1664-1672), Bucureşti, 1924, p. 21-22).
1 3 Cf. Veniamin Ciobanu, Românii în politica Est-Central EuropeanA 1648-1711, laş� 1997, p. 88.
14 llie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele Poloniei. Secolul al
XVll-lea, Bucureşti, 1983, p. 280.
1 5 Ludovic Demeny, Paul Cemovodeanu, Relaţiile politice ale Angliei cu Moldova, Ţara Românească şi
Trar&lvania în secolele XVI-XVlll, Bucureşti, 1974, p. 163.
.

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

1 76

Cornel Vivi Cioaric

menţinerea neutralităţii Casei de Austria, faţă de războiul cu Polonia, au ezitat să
sprij ine, într-o primă fază, răscoala antihabsburgică din Ungaria Drept urmare, şi
cercurile conducătoare imperiale au adoptat o atitudine rezervată faţă de ini�aţivele
politicii otomane, din Polonia. Totuşi, pentru a ţine sub control Casa de Austria, Inalta
Poartă şi-a menţinut legăturile stabilite cu răscula�i maghiari, cărora le-a acordat şi drept
de refugiu, în teritoriile otomane, între�nând, astfel, la Viena o stare de nelinişte
permanentă.
Măsurile luate de Sublima Poartă au dat roadele scontate, deoarece cercurile
conducătoare imperiale au ezitat să sprijine demersul principelui Mihail Apafi, ini�at la
Istanbul, cu scopul de a redresa statutul juridic al Transilvaniei16• Mai mult, revenirea
fostului domn, Grigorie Ghica, în scaunul de la Bucureşti, în urma investirii sale de către
sultan, a dus la manifestarea deschisă a ostilităţii faţă de împărat, datorită relelor
tratamente la care fusese supus, în timpul refugiulu său în Imperiu1 7 • Prin această
atitudine Grigorie Ghica a contribuit la închiderea, pentru moment, a oricărei posibilităţi
de manifestare a influenţei Casei de Austria la Dunărea de Jos. Astfel, luând în calcul şi
mutaţiile survenite în ţările române, împăratul Leopold I şi-a prezentat, într-o manieră
explicită, poziţia în cadrul negocierilor avute cu Republica Nobiliară Poiană. El a
condiţionat acordarea unui ajutor militar acesteia de încheierea unei alianţe, ofensive şi
defensive, antiotomane, care a fost irealizabilă în acel momene8, datorită scopurilor
urmărite de diplomaţia vieneză, în spaţiul carpatCKlanubian.
Pe acest fundal plin de contradicţii a avut loc o defmire, tot mai detaliată, a
rolului ţărilor române în politica europeană a Porţii. Acum, menirea lor era să contribuie
la respectarea tratatelor de pace, încheiate de Semiluna Otomană cu puterile europene19,
implicit cu Casa de Austria. Situaţia în cauză a readus în discuţie problema consolidării
autonomiei interne a acestora. Atitudinea factorilor politici interni, în această privinţă,
s-a făcut simţită, în anul 1 668, atunci când M9ldova şi Ţara Românească au refuzat să
accepte creşterea obligaţiilor materiale faţă de Inalta Poartă20.
Demersurile cercurilor conducătoare româneşti nu au putut avea sorţi de izbândă,
în această perioadă deoarece, atunci, s-a definitivat procesul de strângere a "centurit'
otomane, din jurul spaţiului carpatCKlanubian. Astfel, în a doua jumătate a anului 1 666,
Poarta a luat o serie de măsuri ce urmăreau întărirea dominaţiei sale la Dunărea de Jos.
Între acestea s-au detaşat, în primul rând, datorită implicaţiilor, semnificative, avute
asupra statutului juridic al ţărilor române, trecerea tătarilor nagai, ce-şi aveau sălaşurile
în sudul Basarabiei, sub jurisdicţia directă a Porţii21, interzicând, prin aceasta, amestecul
hanului Crimeii în problemelor acestora22. Mai mult, independentul han al tătarilor
crimeieni, Mehmed al IV -lea, a fost înlocuit cu servilul Adil Ghiray3.
16

Eudoxiu de Hwrnuzaki, op.ciL, voi. IX/1, p. 260.
17 1bidem, p. 254.
18
Cf. Veniamin Ciobanu, op.cit., p. 90.
19
Tahsin Gemil, op.cit., p. 204.
20 1bidem
2 1 1dem, Relaţiile tlrilor române cu Poarta OtomanA în documente turceşti 1601-1712, Bucureşti, 1984,
p. 323; în această problemă se poate vedea studiul aceluiaşi autor L'evolution des limites de !'habitat des
Tatars Nagai au Sud-&t de la Moldavie, în RRH, XXXV, 1996, 3-4.
22 Idem, Relaţiile ţirilor române. , p. 328.
23 Zbigniew W6jcik, From the Peace of Oliva to the Truce of Bakchisarai. Relatiom in Eastem Europe
1660-1681, în Acta Poloniae Historica, nr. 34, 1976, p. 265.
..
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În ceea ce priveşte ţările române, roadele acestor iniţiative ale otomanilor, la
Dunărea d� Jos, nu au întârziat să-şi facă apariţia. Astfel, începând cu anul 1 667
dominaţia Inaltei Porţi asupra spaţiului carpato-danubian a devenit de necontestat.
Situaţia este bine reflectată de răspunsul dat de domnul Moldovei, Alexandru Iliaş,
solului polon, aflat în drum spre Istanbul. Acesta şi-a justificat refuzul de a-i ieşi în
întâmpinare solului polon, spunându-i că cinstea respectivă nu o puteau "aduce decât

stăpânului lor, sultanul, care 1-apus în scaun ge domnul de acum... turcii ca suzerani ai
ţării şi ai domnului, nu îngăduiau acest lucru" 4•

Profitând de această perioadă de acalmie, intervenită în raporturile habsburgo
otomane, Inalta Poartă, angrenată, deja, în competiţia pentru stăpânirea Ucrainei, a
reactualizat vechea obligaţie, a ţărilor române, de a participa cu trupe la campaniile
militare ale acesteia, chiar dacă în fruntea armatei nu se găsea sultanul. Astfel, domnii
români au trebuit să participe, în vara anului 1668, alături de tătari, la campania din
25
Ucraina • Vizibil impresionat, de iminentul sîarşit al luptelor din Ucraina, Grigorie
Ghica îi scria, la 13 august 1668, contelui Francisc Csâky, despre necesitatea realizării
unei coaliţii creştine îndreptată împotriva otomanilor: "totam Christianitatem contra
Turcas rabien incitates invitabunt"26 . Demersul domnului Grigorie Ghica, ce a
exprimat mai mult o speranţă decât o certitudine, poate fi interpretat ca o reacţie la
agravarea stării de dependenţă, a ţărilor române, faţă de Poarta Otomană.
Declanşarea războiului otomano-polon, în anul 1672, a survenit într-un moment
în care Moldova era marcată de instabilitate internă, datorită revoltei boierimii împotriva
28
27
domnului Gheorghe Duca şi a lipsurilor care grevau ţara . Pentru a nu compromite
campania împotriva Cameniţei, otomanii, confruntaţi cu dezordinele din Moldova, au
29
hotărât înlocuirea domnului Gheorghe Duca cu Ştefan Petriceicu .
Succesul rapid, înregistrat de expediţia militară otomană, de la Cameniţa., a fortat
regalitatea polonă să semneze pacea, la 1 8 octombrie 1 672, la Buczacz. Datorită
condiţiilor impuse de învingători, în urma cărora Polonia devenea, practic, tributară
Porţii Otomane30, Republica Nobiliară a fost readusă la vechiul statut de garant al
"suzeranităţii restrictive" otomane asupra spaţiului carpato-danubian. Urmările acestei
păei asupra statutului juridic � ţărilor române au fost dintre cele mai nefaste. În primul
rând, s-a înregistrat o creştere a obligaţiilor materiale, odată cu preluarea sarcinii de a
aproviziona garnizoana otomană de la Cameniţa, iar, în al doilea rând, a crescut

24 Este vorba despre relatarea asupra sotiei lui Radziljowski la Istanbul, făcută de Francisc Cazimir (Cători
străini._, voi. Vll, p. 1 62).
25 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti. Acte şi
scrisori, voi. XI, Bucureşti, 1939, p. 92.
26 1bidem, p. 93.
27 CAlAtori străini._, voi. Vll, p. 178.
28 "Era atâta lipsă în Ţara Moldave� încât s-a făcut supărare raialelor satelor de pe drum şi de către
voievodul Moldovei"' (Hagi Ali, Kamanice seferine dair tarihce, în Cronici turceşti privind ţările
române, Extrase, voi. II sec XVII-începutul sec XVIII, voi. Mihail Guboglu, Bucureşti, 1974, p. 2 1 3).
29 "Iar Duca vodăpentrn lăcomia lui de bani... a ajuns săfie urât de moldoveni şi aflând-o aceasta împărăţia
pe el I-au pus în fiare, numindu-l ca domn pe Ştefan Petriceicu" (Eudoxiu de Hunnuzaki, Documente
R,rivitoare Ia istoria românilor, voi. întocmit de N. Iorga, voi. XIV/1, Bucureşti, 1915, p. 208-209).
Cf. Veniarnin Ciobanu, op.cit., p. 93.
.

.
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pericolul transfonnării lor în teritorii otomane31 , odată cu închiderea "centurit' otomane
din jurul lor. Neimplicarea Casei de Austria, în disputele politice, de la Dunărea de Jos,
a întărit convingerea cercurilor conducătoatoare de la Iaşi şi Bucureşti că interesele
românilor reclarnau, în acel moment, o colaborare cu Polonia Astfel, s-a încercat
contestarea tendinţelor, tot mai evidente, venite din. partea Înaltei Porţi, de a nu mai trata
ţările române ca ţări de margine ale sistemului politic otoman din Europa, ci ca provincii·
2
interioare, datorită cuceririi Cameniţee •
Cum rivalitatea franca-habsburgică a început să se manifeste cu intensitate
sporită, tulburând, încă odată, fragilul "echilibru de forţe" de pe Continent. eforturile
diplomaţiei papale şi ale celei ruse, de a realiza o coaliţiei antiotomană, au fost sortite
eşecului. Situaţia internaţională nu a fost de natură să-I descurajeze pe noul domn de la
laşi, Ştefan Petriceicu, care, după ce a reuşit să şi-1 asocieze, la demersul său, şi pe
G_rigorie Ghica, ce venise în scaunul domnesc de la Bucureşti, după ce a fost iertat de
otomani pentru trădarea sa din timpul războiului habsburgo-otoman, dintre anii 16631 664, a încercat să reactiveze vechiul sistem de "suzeranitate colectivă" polono
33
otornan . Mai mult, în scrisoarea trimisă nunţiului papal de la Varşovia, Francisco
Buonvise, în luna ianUarie 1673, Ştefan Petriceicu a propus un plan de cruciadă
antiotomană ce ar fi trebuit să gl}lpeze Veneţia, Rusia, ţările române, Iranul şiit, tătarii,
plus principalele state creştine. In faza ei operaţională această coaliţie ar fi trebuit să
declanşeze un atac simultan, din toate direcţiile, împotriva Imperiului otoman34.
Pericolul refacerii unităţii de acţiune politică, a spaţiului carpato-danubian, apărut
în -urma propunerilor făcute, în această direcţie, de către Ştefan Petriceicu princepelui
Transilvaniei, Mihail Apafi35, cât şi disponibilitatea Poloniei pentru o intervenţie armată
în Moldova, a contribuit la stimularea interesului Casei de Austria pentru ţările române.
Astfel, în primăvara anului 1 773, la Viena, se aştepta o ocazie propice care să faciliteze
participarea Curţii Imperiale la o împărţire a Moldovei, cu scopul de a închide calea
6
otomanilo? • Prin intennediul acestei manevre diplomatice cercurile conducătoare
imperiale au urmărit reactivarea vechii linii politice ce se axa pe folosirea celor două ţări
române extracarpatice în politica lor antiotomană. Aceasta a fost una dintre principalele
căi, gândite de Curtea de la Viena, ce trebuia să susţină demersul Casei de Austria, făcut
în vederea asigurării "securităţii" graniţelor sale răsăritene. Deoarece, în acel an, 1 673,
Habsburgii Austrieci nu-şi puteau pennite o intervenţie militară, la Dunărea de Jos, ei au
31

De La Croix, în lucrarea Diverse relatări foarte curioase asupra Imperiului otoman, scria că "Turcii de
mai multe ori au pus în discuţie trecerea cârmuirii acestor două provincii <Moldova şi Ţara
Românească - n.n.> unorpa.şale, în ciudafăgăduinţei lor, dar aceasta nu a avut urmări, căci ei au socotit că
scot mai mult de la aceşti guvernatori creştini decât <ceea ce> ar scoate de la <nifte guvernaton> turd'
(Paul Cemovodeanu, Societatea feudali româneascii viizută de ciliitori striiini (secolele XV-XVIII),
Bucureşti, 1 973, p. 1 09).
32 a. Veniamin Ciobanu, op.cit., p. 93.
33 Teodor Holban, DouA acte despre lupta de la Hotin din 1672, în RJ, XXN, 1938, 4-6, p. 146.
34 Ciiliitori strii ini.-, voi. VII, p. 1 79 şi urm.
35 Andrei Veress, op.cit., p. 146.
36 George Clilinescu, Altre notizie nei misionari cattolici nei paesi. Romeili, în Doplomatarium Italicum
Documenti racoolti negri arcbi.vi italiani, II, Roma, 1930, p. 453.
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încercat, ca prin intennediul mijloacelor diplomatice, să obţină maximum de profit, în
eventualitatea unui eşec otoman în faţa Poloniei.
Atitudinea rezervată, adoptată de Casa de Austria, faţă de competi�a acerbă
pentru suprema�e, din Europa Răsăriteană, trebuie pusă şi pe seama lipsei sprijinului
fmanciar din partea principilor gennani. Dezinteresul acestora din unnă, faţă de
problemele C�i de la Viena, a devenit de notorietate, în anul l 674, când împăratul s-a
confiuntat cu mari greută� în menţinerea securită�i teritoriilor imperiale, de la graniţa cu
otomanii37. În acest context, politica realistă promovată de cercurile conducătoare
vieneze, în primul rând datorită atitudinii moderate adoptată de diplomaţia imperială, a
reuşit să menţină pacea şi stabilitatea între Imperiul Habsburgilor Austrieci şi Imperiul
otoman. Astfel, unperialii au ştiut să treacă peste pierderile înregistrate, în mod constant,
la graniţa cu otomanii datorate, în mare parte, şi răscula�lor maghiari38 • Aceştia din
unnă au reprezentat, la acea da singurul element capabil să producă o escaladare a
tensiunilor dintre cei doi vecine , deoarece Casa de Austria a evitat, cu dibăcie, să
răspundă provocărilor venite din spa�ul carpato-danubian.
Reticenţa, manifestată de împăratul Leopold 1, faţă de răscoala domnului
Mold_ovei, Ştefan Petriceicu, a servit la consolidarea intereselor de moment ale
Imperiului, păstrând neutralitatea Po�i Otomane faţă de evenimentele din Ungaria.
Calculul cercurilor conducătoare vieneze, făcut cu acel prilej, s-a dovedit a fi viabil în
condi�ile în care succesul înregistrat de Republica Nobiliară Polonă, în anul l 673, odată
cu ocuparea Hotinului, Sucevei şi a Neamţului, a fost de scurtă durată, datorită
redeschiderii crizei dinastice. În aceste condi�i Sublima Poartă a avut mână liberă în
spa�ul românesc. Astfel, "Poarta Otomană văzând că domnul Moldovei <Ştefan
Petriceicu - n.n > a trecut la duşmani chiar înfocul luptei şi că începutul înfrângerii s-a

�

tras de la moldovenii şi ml01tenii trădători; socoate că este mai chibzuit ca pe viitor să
nu mai numească niciodată domn pe W1 moldovean ci pe W1 grec, care să aibă casa şi
neamurile la Ţarigrad şi pe lângă acesţea să fie om paşnic şi neştiutor în ale
războiulut-AO . Numirea lui Dumitraşcu Cantacuzino, în domnia Moldovei41, a adus, din
37 "Dar6 nuUa di meno principio coll'eraminare breuemente gl'interess� et i rigwrdi, chR corrone ftii
1 '/mperatore, e la casa OttomaJUl, per Potento, e per il lungo conjini di soppra cento leghe TedeschR, il piU
considerabile de uicini a Stati Austriad' (Joseph Fieller, op.cit., p. 1 56).

38 1bidem
39 "Non e pero mai da crederri, che sij 1 '/mperatore per deuenire ad operra spontanea rottura contra la
Porte.. . " (Ibidem).
40 Dimitrie Cantemir, Viaţa lui Constantin Cantemir, Text stabilit şi tradus de Radu Albala, Introducerea de
Const C. Giurescu, Bucureşti, 1973, p. 3 1 ; câteva decenii mai târziu, în anul 1697, misionarul italian Nicolo
de Porta, analizând aceste domnii consemna următoarele: "Sultanul nwneşte in principalele amintiJe
<Moldova şi Ţara Românească - n.n.> drept dofiUI Wl guvernator, de cek moi mulJe ori un stnJin, un grec

sărac bătut de vf1nJuri, core atiJmij de bunul său ploc, <mrând> o autorilaJe de tiran şi nefiind defapt deciiJ
un simplu vechii <S.N.>... Poarta se bucură de o stăpânire sigură asupra acestor ţări, penlro că
domnul <fiind străin> poate fi inlăturat la un semn al sultanului,.•. , şi nu poate face <di!a'> nici o
mişcare... <S.N.>" (Clillitori strliini despre ţările române, voi. Vlll, voi. îngrijit de Maria Holban,
M.M. Alexandrescu-Desrca Bulgaru, Paul Cemovodeanu, Bucureşti, 1983, p. 142).
4 1 Ion Neculce scria despre el următoarele: "Şi era grec ţarigrădian, defolul lui, niam de împărat creştinescu
di Cantacozoneştii, şi ştie rândul acestor ţăd' (Ion Nerulce, Letopiseţul Ţlirii Moldovei de la Dabija VodA
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nou, în prim plan, inten�a Porţii de a renunţa la vechiul sistem de desemnare al
42
domnilor . Măsura poate fi considerată şi o pedeapsă dată boierimii autohtone, ce nu a
fost capabilă să folosească acest privilegiu în scopul vizat de cercurile conducătoare
otomane. Dorind să asigure stabilitatea internă, a celor două ţări române, şi să evite
amestecul puterilor străine în procesul schimbării domnilor, de la Iaşi şi Bucureşti, Înalta
Poartă a urmărit să permanentizeze acest sistem de nwnire a unor greci din Istanbul.
Deşi nu a reuşit, acum, această schimbare, înlocuirea lui Dumitraşcu Cantacuzino, după
18 luni de domnie, cu Antonie Ruset "iară grec ţărigrădiian, rudă cu Dwnitraşco
vodii 43 scoate în evidenţă dorinţa cercurilor conducătoare otomane de a permanentiza
schimbările efectuate în spaţiul carpato-danubian.
Fermitatea acţiunilor întreprinse de Înalta Poartă, cu acest prilej, poate fi pus în
legătură şi cu pericolul unei intervenţii ruse, în spaţiul românesc, vizibilă, mai ales, după
ce au avut lor tatonări diplomatice ruso-române, în anul 1 67444, cât şi datorită
începutului unei apropieri habsbur.5o-polone, proces declanşat în acelaşi an, ce se dorea
a fi făcut în spiritul vechilor tratate Intenţia Casei de Austria era, pe de o parte, ca prin
semnarea unei alianţe cu Polonia, să-i ţină la distanţă pe otomani de răscoala maghiară,
iar, pe de altă parte, să asigure participarea Curţii de la Viena la o eventuală reîmpărţire
a sferelor de influenţă, în spaţiul carpato-danubian, cu prilejul tratativelor de pace
polono-otomane.
Demersurile diplomatice iniţiate de împăratul Leopold 1, în vederea creării unei
alianţe cu Polonia, trebuie puse şi pe seama neliniştii ce a cuprins cercurile conducătoare
imperiale, în rândul cărora a �inceput să se manifeste temerea că forţele otomane,
devenite disponibile, după semnarea păcii cu Republica Nobiliară, la Zwrawno, din
46
17 octombrie 1676, erau pregătite pentru o intervenţie în Ungaria • Alarma declanşată
în sânul Curţii de la Viena, de sfârşitul ostilităţilor otomano-polone, a fost justificată
dacă avem în vedere faptul că pacea din anul 1676 a fost meritul politicii externe a lui
Ludovic al XIV-lea care, în acel moment, a fost preocupat să se folosească de "axa"
Istanbul-Stockholm pentru combarea influenţei Habsburgilor Austriec� pe Continent În
acest scop, diplomaţia franceză a depus eforturi susţinute pentru pacificarea relaţiilor
polono-otomane, deoarece cele polono-suedeze nu se aflau, atunci, în impas. Succesul
acestei iniţiative politice urma să aducă iniţiatorul ei, în speţă Franţei, mari avantaje, în
condiţiile în care Casa de Austria dispunea de puţine forţe militare la graniţa răsăriteană
a Imperiului, cele mai multe dintre ele fiind deplasate, deja pe frontul occidental, pentru
47
a lupta împotriva regelui Ludovic al XIV-lea •
.

până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat şi O samă de cuvinte, Ed. îngrijită, glosar şi repere
istorico-literare de Gabriel Ştrempe� Bucureşti, 1986, p. 58.
42 Cf. Veniarnin Ciobanu, op.cit., p. 102.
43 Ion Neculce, op.cit., p. 64; Dimitrie Cantemir, Viaţa lui Constantin Cantemir, p. 37.
44 Dimitrie A. Sturza, C. Golescu-Vartic, Acte şi documente relative Ia istoria renascerii României, voi. L
Bucureşti, 1900, p. 10.
45 Joseph Fieller, op.cit., p. 1 58.
46 Eudoxiu de Hurmuzaki, op.cit., voi. Vf1, p. 137.
47 Zbigniew Wâjcik, op.cit., p. 2(/).
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Plecând de la aceste premise, deloc încurajatoare, Curtea de la Viena, urmărind

abaterea atenţiei Porţii, de la problemele din Ungaria, şi-a oferit bunele oficii, în vederea
stingerii conflictului polono-otoman. Mai mult, încercând menţinerea unei portiţe
deschise, necesară unei eventuale intervenţii în spaţiul carpato-danubian, împăratul
Leopold I a acceptat, în mod tacit, folosirea mercenarilor gennani de către Polonia, în

timpul ostilităţilor cu Sublima Poartă. Astfel, gamizoanele cetă�lor Suceava şi Neamţ,
din Moldova, ocupate de poloni, în timpul războiului, erau compuse din mercenari
germani, recrutaţi de Republica Nobiliară din Imperiu. Prin acest ajutor, tacit, acordat
Poloniei, cercurile conducătoare imperiale au unnărit nu numai să-şi asigure măcar o
prezenţă, simbolică, în spaţiul românesc, ci şi îndepărtarea Poloniei de planurile Franţei
lui Ludovic al XIV -lea.
··în pofida acestei atitudini duplicitare a Casei de Austria, faţă de conflictul
polono-otoman, adoptarea, în mod oficial, a unei atitudini de neutralitate a fost apreciată
la Istanbul. Astfel, Înalta Poartă, deşi a refuzat, ,�l contmilare, să-i extrădeze pe răscula�i
maghiari, refugiaţi pe teritoriul Imperiului otoman, ca represalii la atitudinea politică a
Curţii de Ia Viena, faţă de evenimentele de la Dunărea de Jos a evitat o interven�e
directă, în conflictul din Ungaria. Dar, în condiţiile în care, ofensiva otomană nu s-a
îndreptat spre vest, după încheierea păcii cu Polonia, ci împotriva Rusiei, pentru Curtea
Imperială a devenit tot mai l impede ideea că o nouă confruntare habsburgo-otomană, în
Europa centrală, este inevitabilă. Împăratul Leopold I a fost conştient că, pe fondul
războiului cu Franţa, în condiţiile în care Ungaria reprezenta pentru Imperiu, la acea

dată, "antemurale delta christianita'48, încercările repetate, ale răzvrătiţi lor maghiari, de
a-i atrage pe otomani şi în conflict, vor avea în cele din urmă sorţi de izbândă. Cum pe
frontul occidental nu se întrezăreau, încă, perspectivele unei păei durabile, eforturile
diplomaţiei vieneze, întreprinse în vederea păstrării păcii cu otomanii, s-au înmulţit.
Astfel, perioada în discuţie, a fost marcată de numeroase tratative habsburgo
otomane, purtate atât la Viena cât şi la Istanbul, privind delimitarea graniţei dintre cele
două imperii. Deşi a existat pericolul degradării, rapide, a situaţiei, spre un conflict

armat, preocuparea sultanului faţă de situaţia Poloniei şi a războiului cu Rusia, care
dădea semne că urma să fie de lungă durată, a constrâns, în cele din urmă, Poarta să
păstreze pacea în Europa centralt9• Deoarece, în acel moment, împăratul Leopold I nu
se putea aştepta la nici un ajutor din partea creştinilo�0, în eventualitatea unui război la
Dunărea de Jos, rezidentul imperial la Istanbul, contele Kindsberg, i-a îndemnat pe
otomani la moderaţie, în cursul tratativelor purtate în anul 1678. Se pare că, în acest
scop, împăratul Leopold 1 i-a dat ordin rezidentului său, din capitala Imperiul.ui otoman,
să-I mituiască pe marele vizir cu 30.000 de taleri5 1 .
Situaţia era cu atât mai delicată, pentru Casa de Austria, cu cât legăturile acesteia
cu domnii români nu excelau, la acea dată, când nu a mai fost posibilă nici măcar
48 Joseph Fieller. op.cit.. p.
49 Ibidem. p. 193.
50 Ibidem, p. 199.

192.

51 Paul Cemovodeanu, Alexandru Mavrocordat Expariotul, în Diplomaţi iluştri, voi. lV, Bucureşti, 1983,
p. l4.
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întreţinerea unei corespondenţe bogate52, aşa cum s-a întâmplat în perioada anterioară.
Atmosfera generală nu era de natură să încurajeze reconsiderarea politicii româneşti, a
Curţii de la Viena, mai ales după ce Poarta terminase de zidit cele două cetăţi de la
graniţa Ucrainei, fmalizând, practic, acţiunea de închidere a ţărilor române, într-o
"centură otomană .53 • Numirea lui Gheorghe Duca, domnul Moldovei, în anul 168 1 , ca
mare hatman al Ucrainei, a contribuit la întărirea dominaţiei otomane, în Europa
est--centrală. Cu prilejul investiturii, noul domn a primit pe lângă hătmănia Ucrainei şi
W1 tui54 în plus la steag, ceea ce a semnificat şi creşterea în importanţă, în cadrul
administraţiei otomane, a domnului Moldovei. AcţiWlea, în sine, a reprezentat, printre
altele, urmarea firească a evoluţiei relaţii lor rusa-otomane, odată cu semnarea
armistiţiului de la Baccisarai, la 30 ianuarie 1 68 1 . Terminarea războiului ruso-otoman,
acţiune însoţită de redimensionarea sferelor de influenţă, ale celor doi combatanţi, în
Ucraina, a creat premisele necesare reluării liniei politice antihabsburgice a Porţii
otomane.
În această direcţie, primul pas a fost făcut destul de repede, încă din cursul anului
1 68 1 , când marele vizir Kara Mustafa a ordonat paşei de Buda să-i ia sub protecţia sa pe
insurgenţii maghiari. Această primă etapă, în concepţia cercurilor conducătoare
otomane, trebuia să pregătească terenul în vederea declanşării unei expediţii militare
împotriva Habsburgi lor Austrieci. Recenta iniţiativă a Porţii, în privinţa situaţiei din
Ungaria, a fost de natură să saboteze eforturile depuse de împăratul Leopold 1, pentru
pacificarea acestei provincii a lm riului, când, în acelaşi an, el a recWloscut vechile
�
privilegii ale nobilimii rnaghiare5 Plasarea în fruntea răsculaţilor maghiari a contelui
Irnre Thokoly, magnat ce s-a bucurat de o mare popularitate în rându1 lor, a stimulat
interesul Înaltei Porţi faţă de problemele interne ale Casei de Austria.
Urmărind reunificarea Ungariei sub dominaţia otomană, sultanul 1-a proclamat,
la 16 septembrie 168 1 , ca rege al acesteia pe lrrlre Thokoly, iar W1 an mai târziu a
oficializat alinţa otomane-maghiară. Astfel, intenţiile războinice ale Porţii, la adresa
Habsburgilor Austrieci, au devenit realitate. Încercând, amânarea iminentului conflict
militar, de la DWlărea de Jos, Curtea de la Viena, confruntată şi cu situaţia tensionată de
pe frontul occidental, a mai făcut o ultimă încercare, de salvare a păcii, trimiţând o
importantă misiune diplomatică, la Istanbul. Rezidentului imperial von Kunitz, din
capitala Imperiului otoman, i s-a alăturat, la 1 aprilie 1 682, şi intemWlţiul Germaniei,
contele Albert Caprara. Acesta din urmă s-a întâlnit, la 3 mai 1 682, cu marele vizir Kara
Mustafa, pentru a discuta posibilitatea preiWlgirii păcii. Deoarece o parte a cercurilor
conducătoare otomane nu doreau declanşarea războiului cu Casa de Austria, marele
vizir Kara Mustafa, pentru a nu i se imputa acest lucru, a încercat să facă în aşa fel încât
•

52 Joseph Fieller, op.cit., p. 199.
53 Otomanii au tenninal de zidit cele două cetăli, la granita Ucrainei, '"aşa încât acuma provinciile Ucraina,
Podolia, Moldova şi Ţara Românească sunt acoperite din partea aceasta împotriva oricărei năvăliri. . . "
(N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor. Acte străine din arhivele Galiţiei, vechii
Prusii şi Ţerilor de Jos, voi. XXIII, Bucureşti, 1913, p. 253-254).
�4 Ion Neculce, op.cit., p. 72.
55 D.H. Pennington. Seventeenth Centucy Europe, l..ondon, 1970, p. 233.
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ruperea păcii să fie pusă pe seama Curţii de la Viena. În consecinţă el i-a pus contelui
Caprara condiţii imposibil de acceptat pentru menţinerea păcii56.
Astfel, următorul pas firesc, a fost înaintarea de către otomani, la 2 ianuarie 1683,
a declaraţiei oficiale de război Casei de Austria. Odată cu aceasta a luat sfărşit, în mod
oficial, o nouă perioadă de timp, ce şi-a pus amprenta asupra desfăşurării raporturilor
habsburgo-otomane, sub auspiciile păcii de la Vasvâr. În acest răstimp, datorită evoluţiei
cnzei spaniole şi a rivalităţii cu Franţa, Curtea de la Viena şi-a pus, pe un plan secund,
politica sa românească. Cu toată această "răcealii' intervenită în raporturile habsburgo
române, Moldova şi Ţara Românească au contin\lat să joace, alături de Transilvania, un
rol ,important în politica antiotomană imperială. Ţările române au rămas, şi pe mai
departe, un important obiectiv al politicii Casei de Austria, la Dunărea de Jos, în
perspectiva asigurării "secW'ităţit' graniţelor sud-estice ale Imperiului. Totuşi, în
contrast cu perioada anterioară, influenţa Habsburgflor Austrieci, în spaţiul carpato
danubian, s-a redus considerabil, aceştia nemaifiind capabili să producă mutaţii
senmificative, în zonă, care să le sprijine politica antiotomană.
Din acest motiv, în această perioadă de timp, putem vorbi de o politică de
aşteptare adoptată de către cercurile conducătoare imperiale, ce a avut drept scop
menţinerea unei minime influenţe imperiale asupra ţărilor române, în aşteptarea unor
timpuri mai bune. Deşi, Moldova şi Ţara Românească au continuat să reprezinte, pentru
diplomaţia imperială, un element principal, al politicii est-europene a Casei de Austria,
aceasta nu a mai avut forţa necesară să transpună în practică vechile concepte
ideologice. Pe de altă parte,_ interesul Habsbur_$i lor Austrieci, pentru poziţiile lor
occidentale, a fost speculat, la maximum, de către Inalta Poartă. Poziţia deţinută de căqe
ţările române, în politica europeană a Porţii, a fost reevaluată, de către aceasia, la o cotă
mult mai înaltă. Ele nu au mai fost folosite, cu precădere, la combaterea "politicii
orientale" a Casei de Austria, ci şi în lupta ce viza redimensionarea sferelor de influenţă,
în Europa nord estică, dusă între Imperiul otoman, Republica Nobiliară Polonă şi Rusia.
Succesul înregistrat de otomani, la graniţele nordice ale Imperiului lor, şi
diminuarea statutului internaţional, de mare putere, al Poloniei, pe fondul intervenţiei
Casei de Austria în Europa occidentală, au lăsat Moldova şi Ţara Românească fără nici
un sprijin extern în faţa puterii otomarie, aflată în plin proces de revigorare. Consecinţa
directă, a acestei stări de fapt, a fost vizibilă în degradarea rapidă a statutului juridic al
spaţiului carpato-danubian faţă de Înalta Poartă. Astfel, datorită . condiţiilor
internaţionale, singura soluţie ''fireascii' a fost instaurarea "suzeranităţii restrictive" a
Porţii asupra spaţiului românesc, deşi amintirea vechiului sistem al "suzeranităţii
colective" nu a dispărut din rândul mediului politic românesc.
·

•

�

56 Printre acestea se numărnu: dărârnarea zidurilor cetlllilo ridicate de imperiali la Laporca, Guta şi Sili, satele
din jurul Ujvâr-ului să plătească dările la otomani; Casa de Austria să plătească toate pagubele după eliberarea

pri.wnierilor de război (Eudoxiu de Hwmll2llki, op.cit., voi. Xlli, Bucureşti, 1914, p. 1 )
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Cornel Vivi Cioaric

De la paix de Vasvar au siege de Vienne (1683). Les Pays Roumaines
dans le contexte de la politique habsbourgo-ottomane

Resume

Dans cet article l'auteur traite la situation des Pays Roumaines dans les rapports
habsbourgo-ottomane, pendant la periode d'entre les deux grandes everumentes. Bien que la
situation mise en discution n'est pas tres riche en contactes habsbourgo-ottomane, le statut
juridique de Ia Moldavie et de la Valachie vis-a-vis de I'Empire Ottoman, a connu une grave
deterioration.
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