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Transilvania în confruntarea dintre Habsburgi
si Poartă în anii 1551-1556
'

Stăpânirea de drept şi de fapt a Transilvaniei a fost, mai ales după 1541, nodul
gordian al tratativelor osmana-imperiale, declanşând o serie de momente de impas
politic şi militar. Şi în acest caz s-au confruntat poziţii ireconciliabile, care au putut
ajunge la un compromis numai prin politica faptului împlinit. Din punctul de vedere al Curţii de la Viena, politica faptului împlinit a însemnat trecerea principatului
autonom al Transilvaniei sub administraţie imperială prin abdicarea reginei Isabella în numele fiului ei, Ioan Sigismund, la 21 iulie 1551, deopotrivă cu predarea
Coroanei Sfântului Ştefan în mâna generalului Castaldo, reprezentantul lui Ferdinand I de Habsburg. Pentru suit.anul Suleyman Kanuni şi pentm marii demnitari
otomani, modificarea lăuntrică a raportului de forţe existente în Transilvania cârmuită de generalul Castaldo în favoarea revenirii şi reînscăunării lui Ioan Sigismund
Zapolya a devenit scopul politicii faptului împlinit. Până la intervenţia armată a lui
Petru Petrovici în Transilvania ordonată de sultan la 25 februarie 1556 1 , lupta acerbă între cele două imperii s-a desfăşurat pe plan politic, militar şi diplomatic.
În cele ce urmează vom aborda câteva aspecte principale ale confruntării pe
plan diplomatic dintre Habsburgi şi Poartă în climatul creat de expediţiile osmane de
cucerire a Banatului din anii 1551-1552. Pornind de la puncte de vedere ireductibile,
jocul diplomatic desfăşurat între cele două puteri pare la o primă vedere un dialog al
surzilor. Curtea de la Viena a revendicat recunoaşterea de către Poartă a stăpânirii
sale instituite în 1551 asupra principatului autonom în virtutea a două principii:
a) încoronarea la 16 decembrie 1526 la Bratislava a lui Ferdinand I de Habsburg ca rege al Ungariei;
b) dreptul de succesiune întemeiat pe tratatul încheiat la 24 februarie 1538 la
Oradea cu Ioan Zapolya, confirmat ulterior de regina Isabella prin tratatul semnat
la Gilău, la 29 decembrie 1541 2 .
Cele două principii au fost dezvoltate într-un memoriu amplu adresat sultanului la sfârşitul lunii mai 1555, atunci când pacea încheiată la Amasya cu Iranul îngă
duia o intervenţie militară otomană rapidă în Europa centrală. Scopul memoriului
amintit a fost de a-l convinge pe sultan asupra aspectului de drept şi a procedurii
legale de cedare a Transilvaniei lui Ferdinand I de Habsburg de către regina Isabella3. Prin urmare, cedarea Transilvaniei a fost consecinţa directă a aplicării tratatului încheiat la Oradea, care a fost cerută de însăşi regina Isabella. În fine, insistenţa cu care au fost menţionate, până la saturaţie, dorinţa şi propunerile repetate ale
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Isabellei de cedare a Transilvaniei trebuia să confere credibilitate sporită punctului
de vedere susţinut de Curtea de la Viena. Referirile la trimiterea kharadjului Transilvaniei şi Unga1iei şi la reţinerea soliei imperiale în 1551 de către beglerbegul de
Buda au avut menirea de a sublinia legaliratea deplină a rranzaqiei încheiate de
Isabella cu Ferdinand4. În schimbul scaunului princiar, Isabella primise, în numele
fiului ei minor, Ioan Sigismund Zapolya, suma de 140.000 de florini de aur, două
ducate în Silezia, Opale şi Ratibor, precum şi făgăduiala căsătoriei fiului ei cu o
fiică a lui Ferdinand. Fără îndoială că toate argumentele folosite au susţinut rugă
mintea menţinerii statu-quo-ului existent, respectiv a stăpânirii imperiale asupra
Transilvaniei şi a convingerii Isabellei de către sultan de oportunitatea menţinerii
acestei stări de lucruri.
Din punctul de vedere al Curţii de la Viena, demersurile diplomatice din anii
1553-1555 urmate de memoriul în cauză au fost necesare, în ciuda împrejurărilor
potrivnice. Cu toate acestea, miza jocului politic în Europa centrală a fost prea mare
pentru ca iscusinţa oratorilor imperiali sau coruperea unor demnitari osmani5 să
influenţeze, ·1n sensul dorit de Curtea de la Viena, hotărârea sultanului în privinţa
Transilvaniei.
Ea a fost comunicată în repetate rânduri nu numai de sultan şi de marii săi viziri: Rustem paşa, Kara Ahmed paşa, ci a fost apărată cu consecvenţă de beglerbegul
de Buda, Toygun paşa, reprezentantul intereselor Porţii în Europa centrală. În momente critice pentru stăpânirea osmană (1541, 1551, 1552), dreptul sabiei (ius gladit)
a fost invocat întotdeauna pentru a fundamenta, din punct de vedere istoric şi juridic,
includerea principatului autonom în sistemul de alianţe ale Porţii. Mai mult, cucerirea
L'ngariei şi Transilvaniei asimilate dezastrului de la Mohâcs (1526) şi ocupării cetăţii
Buda (29 august 1541) au fost argumente clasice pentru contestarea legitimităţii dreptului de stăpânire şi a stăpânirii propriu-zise a principatului autonom de către
Ferdinand I de Habsburg. Pe aceste argumente s-a întemeiat şi refuzul lui Toygun
paşa de a accepta cererile prezentate de solii imperiali, Anton Verancsics şi Francisc
Zay, în cadrul întrevederilor din perioada 19-25 iulie 1553. Ele au fost reluate apoi pe
un ton oficial intransigent numai în corespondenţa purtată cu oratorul Giovanni
Maria Malvezzi. Contestarea fermă de jure şi de facto a stăpânirii Transilvaniei de
către Habsburgi legitima astfel soluţia preconizată de Poartă pentru restaurarea
suzeranităţii sale. Din punct de vedere osman, numai Ioan Sigismund Zapolya putea
fi suveranul legitim al Transilvaniei, deoarece sultanul i-o acordase numai lui6.
Declarafia beglerbegului de Buda a premers, astfel, proclamarea repetată începând din anii 1553 şi 1554 a voinţei lui Suleyman Kanuni de a-l numi principe
pe Ioan Sigismund Zapolya, garant al vasalităţii Transilvaniei. Dar, mai mult ca oricând, confirmarea numirii principelui prin trimiterea în martie 1554 a însemnelor
puterii a reprf'Zentat răspunsul fără echivoc pe care Poarta l-a dat cererilor nenumărate de cedare a Transilvaniei. Din punct de vedere osman, Transilvania nu
mai putea fi, astfel, obiectul unei cesiuni sau ocupaţii imperiale.
După constituirea eyaletului Timişoara (iulie-august 1552), primele contacte
pe plan diplomatic au avut loc la 17 septembrie 1552, la Tâlmaciu, lângă Sibiu.
Petru Haller, judele Sibiului, şi Johannes Benkner, judele Braşovului, au fost împu-
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temiciţi de gen~ralul Castaldo să poarte tratative cu solii vizirului Kara Ahmed paşa
cu privire la statutul viitor al Transilvaniei?. Din acest moment şi până la 14 iunie
1556, data renunţării oficiale la stăpânirea asupra Transilvaniei, comunicată de Ferdinand Porţii, evoluţia conflictului osmana-iranian a influenţat în mod decisiv desfăşurarea trat;1tivelor osmano-imperiale, în cursul cărora beglerbegului de Buda i-a
revenit un rol însemnat. Mai întâi, Toygun paşa s-a străduit să spulbere zvonurile
lansate de Ferdinand cu privire la încheierea păcii cu imperiul otomanB şi la cedarea Transilvaniei şi Ungariei de către sultan împreună cu kharadj-ul cuvenit9. În
lupta sa împolriva propagandei şi dezinformării cultivate de Curtea de la Viena,
Toygun paşa a invocat credinţa datorată de stările privilegiate şi de locuitorii din
Partium prin(ipelui legitim, lui Ioan Sigismund Zâpolya, precum şi acordarea Transilvaniei de către sultan numai acestui principelO.
Pe de altă parte, implicarea beglerbegului de Buda în armistiţiul încheiat în
mai 1553 11 p~ un termen de şase luni cu „Sfântul Imperiu Romano-German" şi în
negocierile de pace între imperiali şi otomani l-au silit să tempereze, măcar aparent
şi de câte ori a fost nevoie, orice sursă potenţială de conflict armat. Este vorba,
aşadar, de implicaţiile răscoalei antihabsburgice din vara anului 1553, ca şi de incidentele frecvente de frontieră declanşate atât de trupele otomane, cât şi de cele imperiale în anii 1553 şi 1554 12 . Incidentelor menţionate li se adăugau, în mod firesc,
zvonurile despre intervenţia militară otomană în Transilvania, care făcuseră, în mai
1554, obiecn:l plângerii oratorului Giovanni Maria Malvezzil3. Corespondenţa lui
Toygun paşa cu Malvezzi şi cu Ferdinand I de Habsburg pune în lumină rolul său
de mediator între Poartă şi Curtea de la Viena. În momente de impas create de
întârzierea cu care solia imperială a fost trimisă la Istanbul, Toygun paşa i-a reamintit lui Ferdinar,d că sultanul îi încredinţase rezolvarea „tuturor chestiunilor mari sau
mici, care se tratează în aceste părţi".
Până la modificarea demonstrativă a politicii osmane, deci până la ordinul de
intervenţie militară dat lui Petru Petrovici la 25 februarie 1556, beglerbegul de Buda
a fost un factor de echilibru însărcinat cu buna desfăşurare a negocierilor de pace. În
relaţiile sale cu oratorul Giovanni Maria Malvezzi şi cu Ferdinand I de Habsburg,
Toygun paşa şi-a pus în joc puterea de convingere şi priceperea diplomatică pentru
a scoate tratativele din impas. În jocul diplomatic pe care l-a jucat faţă de Ferdinand,
Toygun paşa a încercat şi mai târziu, în iulie 1554, să-i întreţină prin ambiguitate şi
mai ales omisiuni iluzia recunoaşterii stăpânirii sale asupra Transilvanieil4. Garantarea, în ciuda deselor incidente, a respectării armistiţiului, precum şi dezminţirea oricăror intenţii de atac ale domnilor Ţării Româneşti şi Moldovei au slujit ca argumente
supreme pentru a obţine trimiterea oratorului imperial la Poartă.
Încheierea păcii între Imperiul Otoman şi Iran, la 29 mai 1555, a însemnat, deopotrivă, un moment crucial în desfăşurarea tratativelor dintre Poartă şi Curtea de
la Viena. Şansele ca reprezentanţii diplomatici ai lui Ferdinand la Istanbul să poată
apăra statu-quo-ul politic şi militar din Transilvania erau minime.
Mai întâi, din principiu, dat fiind că printre membrii Divanului imperial câşti
gaseră teren ;ot mai mult zvonurile răspândite de partizanii reginei Isabella şi ai lui
Ioan Sigismund Zăpolya. Ferdinand I de Habsburg fusese învinuit adesea de a fi
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ocupat Transilvania prin înşelăciune şi cu forţa armelorlS. Marele dragoman, Ibrahim16, sprijinitorul fervent al reginei Isabella, contribuise în această privinţă din
plin. După încheierea păcii cu Iranul, el şi-a permis chiar să-i ameninţe pe oratorii
imperiali cu intervenţia armată şi cu transformarea Transilvaniei în eyalet, în eventualitatea eşuării tratativelor de pace dintre Poartă şi Curtea de la Viena 17.
În al doilea rând, armistiţiile încheiate de Poartă cu o serie de state creştine:
Polonia, Veneţia şi Raguza au izolat pe plan politic şi militar Curtea de la Viena.
După stingerea conflictului osmana-iranian, Poarta a dispus de întreaga sa capacitate militară, putând disloca, în orice clipă, efectivele necesare nu numai ocupării
Transilvaniei, ci şi înaintării din Ungaria. Calea unei opoziţii armate din partea lui
Ferdinand devenise o soluţie tot mai primejdioasă, care a fost respinsă în primul
rând de solii imperiali rămaşi la Istanbul în august i5551s.
În vederea încheierii păcii, demnitarii osmani au fixat Curţii de Ia Viena
următoarele condiţii; cedarea întregii Transilvanii în hotarele ei din vremea domniei lui Ioan Sigismund Zâpolya, predarea cetăţilor Oradea, Gyula şi Caşovia, precum şi renunţarea la orice drept de succesiune asupra principatului. În cazul în
care Ioan Sigismund n-ar fi acceptat domnia, Transilvania urma să fie cedată sultanului19. Cererile au fost exprimate de altfel pe un ton intransigent, fiind însoţite
totodată şi de pretenpa formulată în mai 1555 ca orice document înaintat sultanului sau marelui vizir să fie redactat în limba osmană2o. Nici argumentele folosite în
memoriul adresat sultanului Ia sfârşitul lunii mai 1555 în numele lui Ferdinand21 şi
nici stratagema pertractării şi tergiversării folosită în mod curent de diplomaţia imperială nu au mai putut avea vreun efect. Răspunsul sultanului a fost mult mai dur
decât cel al demnitarilor osmani şi fără echivoc: cedarea Transilvaniei sau războiul.
În aceste împrejurări, sfaturile primite de Ferdinand în septembrie 1555 din partea
consilierilor săi unguri au preconizat limitarea maximă a pierderilor de ordin politic
şi diplomatic, menajând, în mod corespunzător, prestigiul Curţii de la Viena.
Soluţia militară era o aventură .primejdioasă şi aproape imposibilă"22, în condiµile
izolării politice şi militare a lui Ferdindand I de Habsburg, a secătuirii resurselor
financiare şi a lipsei oricărei perspective de ajutor din partea principilor creştini.
În ciuda sugestiilor primite, Ferdinand I de Habsburg a continuat să lupte
pentru stăpânirea Transilvaniei chiar atunci când a fost pus în faţa faptului împlinit: intrarea trupelor comandate de Petru Petrovici în principat. Instrucţiunile date
la 27 martie 1556 oratorilor săi Ia Istanbul dovedesc faptul că el a refuzat să recunoască, până în ultima clipă, o realitate potrivnică. Solii au fost împuterniciţi să
ceară, în schimbul unui kharadj anual, stăpânirea Transilvaniei chiar dacă aceasta
intrase în stăpânirea lui Petrovici. Subterfugiul unei înţelegeri cu regina Isabella în
privinţa Transilvaniei trebuia să asigure, cel puţin în cazul respingerii cererii de
stăpânire integrală, obpnerea unui acord favorabil cu privire la teritoriile ardelene
deţinute efectiv în acel moment23. Cedarea Transilvaniei avea să fie soluţia extremă, impusă de eşuarea demersurilor succesive, a cărei aplicare înlesnea încheierea păcii sau a armistiţiului pe câţiva ani măcar pentru teritoriile din Ungaria,
Croapa şi Slavonia.
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Aplicarea instrucţiunii lui Ferdinand a sporit intransigenţa marilor demnitari
osmani. Poziţia lor a devenit şi mai rigidă la vestea ocupării Transilvaniei întregi,
pe care solul lui Petru Petrovici o adusese la Poartă în iunie 155624.
Cedarea întregii Transilvanii, inclusiv a cetăţilor Ko~ice, Oradea şi Gyula, precum şi acceptarea unui kharadj anual minim de 30.000 de ducaţi pentru Ungaria au
fost condiţiile sine qua non puse de Poartă pentru reluarea tratativelor de pace între cele două imperii. Sultanul Suleyman a cerut, în mod expres, trimiterea unui sol
imperial care să-i confirme, fără putinţă de tăgadă, atât printr-o scrisoare a lui Ferdinand, cât şi prin viu grai, predarea Transilvaniei şi a pertinenţelor sale25.
Amânată din răsputeri, declaraţia oficială din 14 iunie 1556 de renunţare la
Transilvania şi la cetăţile sale a fost singura acţiune politică prin care Curtea de la
Viena a mai putut cumpăra pacea cu Imperiul Otoman. Pe de altă parte, codicilul
secret al scrisorii trimise oratorilor imperiali pune în lumină disponibilitatea limitată a lui Ferdinand de a face cedări teritoriale numai la nivelul Transilvaniei istorice. În realitate, Ferdinand a renunţat, de nevoie, numai la principat, rezervându-şi toate drepturile asupra Partium-ului şi Ungariei. De altfel, „preferinţa" sa pentru pace şi mediere nu a exclus niciodată perspectiva şi ipoteza unui nou conflict cu
Poarta pentru stăpânirea acestor teritorii26. Precizările de intenţii şi de atitudine nu
au umbrit însă dorinţa sa reală de pace, alimentată de interesul pentru respectarea
armistiţiului la hotarele „Sfânnilui Imperiu Romano-German" din Ungaria, Dalmaţia,
Croaţia şi Slavonia. În aceste condiţii, oratorii imperiali au fost împuterniciţi să anunţe acceptarea condiţiilor stabilite de Poartă. În ce priveşte kharadj-ul pretins pentru
Ungaria, ei aveau să-i negocieze cuantumul, care putea fi urcat, conform instucţiuni
lor secrete, numai în caz extrem, până la suma de 50.000 de ducaţi pe an.
Nevoia şi dorinţa reală de pace ale Curţii de la Viena au fost speculate de Poartă
cu multă îndemânare, acţiune care s-a întemeiat şi pe şantaj politic. Jocul diplomatic al
Porţii s-a axat pe interdependenţa strânsă pe care sultanul a stabilit-o între încheierea
păcii între cele două imperii şi pacea pe care Ferdinand trebuia s-o pecetluiască, la
rândul său, cu Ioan Sigismund Zâpolya27. De fapt, relaţia de interdependen~ trebuia
să asigure consolidarea stăpânirii lui Ioan Sigismund în Transilvania, ceea ce echivala
cu întărirea şi extinderea zonei de influen~ osmană în Europa centrală.
Acesta a fost, în realitate, substratul implicării aproape „paterne" din partea
sultanului Suleyman Kanuni şi a vizirului Rustern paşa atât în relaţiile lui Ioan Sigismund cu Curtea de la Viena, cât şi în negocierea alianţei dinastice a vasalului său
cu un vlăstar al casei domnitoare franceze28.
Urmărindu-şi propriile interese, Poarta a impus, în mod paradoxal, Curţii de
la Viena îndeplinirea condiţiei de existenţă a principatului autonom: politica de
balans şi echilibru între cele două imperii. Politica amintită s-a întemeiat, aşa cum
a făcut-o odinioară şi Ioan Zăpolya, pe încheierea tratatelor bilaterale cu Poarta şi
cu Curtea de la Viena. Relaţia de interdependenţă între cele două păci, care aveau
să se încheie, a fost o soluţie de moment şi o expresie a intereselor osmane imediate. Ea a contribuit, totodată, la consfinţirea şi instituţionalizarea duplicităţii politice necesare supravieţuirii în condiţii şi momente critice a principatului autonom al Transilvaniei.
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