Cristina Feneşan

Istoriografia otomană din eyaletul Timişoara.
Câteva observatii
'

Încercarea de a aduna şi ordona cunoştinţele noastre despre istoriografia otodin eyaletul Timişoara s-a lovit, în chip firesc, de neajunsurile începutului
unei asemenea acţiuni. Ea s-a întemeiat atât pe câteva cronici editate până acum în
original sau în traducere (lbrahim Pe<,:evi, Ali din Timişoara, Osman Aga), cât şi pe
unele manuscrise (Osman Aga, El Haclj Ibrahim Naimedclin) redactate ele autori
care s-au născut şi au trăit o vreme la Timişoara. Ne-am propus să surprindem, în
limitele informaţiei adunate până acum, trăsături generale şi particulare proprii
unei istoriografii cu caracter provincial pronunţat de la mijlocul secolului XVII-iea
şi din prima jumătate a veacului următor. În stadiul actual al cercet<lrii pare cel puţin curios faptul că majoritatea cronicilor cunoscute pentru eyaletul Timişoara a
fost redactată în prima jumătate a veacului al XVIII-iea, după cucerirea Banatului
de trupele imperiale conduse de Eugeniu de Savoia. Nu ştim încă dacă faptul poate
fi considerat un paradox sau este doar un joc al hazardului în păstrarea şi descoperirea textelor respective. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât introducerea administraţiei otomane la Timişoara (1552), urmată de implantarea treptată a culturii otomane, corespunde domniei sultanului Suleyman Kanuni. vreme în care se înregistrează înflorirea istoriografiei otomanei.
Din păcate nu deţinem încă nici o informaţie sau vreun indiciu asupra existemei sau circulaţiei manuscriselor unor cronici otomane si a lucrărilor unor şeyihi,
conducăt01i ai ordinelor de dervişi (tarikatJ vestiţi, la Timişoara. Ştim însă că a existat o influenţă spirituală şi culturală puternică a confreriei (tarikat) khalwat~vya, al
cărui şeyih, Selim Dede, mort în 1713, îşi îmbogăţise biblioteca mănăstirii sale
(tekke) ele la Timişoara cu cărţi aduse cu prilejul pelerinajului său la Mekka2. Faptul
că Selim Dede a fost un şeyih şi că1turar vestit nu exclude posibilitatea ca el să fi
fost autorul unor manuscrise sau cel puţin deţinătorul unor copii ale lucrărilor redactate de şeyihul Ali Dede Sigetvari la sfârşitul secolului al XVI-iea. La această presupunere ne îndeamnă deopot!ivă concluziile lui Ismet Kasumovic, ca şi pasajul
consacrat de Nathalie Clayer circulaţiei manuscriselor redactate în limba arabă de
şeyihul amintit. Pasajul din lucrarea Nathaliei Clayer priveşte mai cu seamă lucrarea
Muhadaratu l-awâ 'ii wa mu.sâmaratu 1-awâhir (Lecţiile despre primele lucruri şi
expunerile asupra ultimelor evenimente) care a fost copiată ele mai multe ori în secolele XVI-XVII, circulând în zonele apropiate Timişoarei: la Sremska Mitrovica, la
Belgrad, la Sabac. Mai mult, se ştie că Ali Dede Sigetvari a dat lecţii în regiunile învecinate eyaletului Timişoara si că printre discipolii săi s-au aflat învăţaţi, ca de pilmană
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dă, Mi.iniri Belgradi, unii kaclii3, precum şi cronicarul Ibrahim ibn Abdullah Pe<;evi
(Alaybegovic).
În ceea ce priveşte referirile concrete la istoria antică şi otomană a Banatului,
cronica lui Pe~evi, defterdarul eyaletului Timişoara, ne oferă pasaje deosebite,
dintre care doar unele au fost preluate mai târziu de istoriografia otomană oficială.
Calitatea pasajelor şi a informaţiei transmise s-ar putea datora şi stagiului în Banat
al lui Pe<;evi în vremea în care a fost defterdar de Timişoara. Nu ştim prea bine nici
data numirii şi nici durata exactă de îndeplinire a funcţiei sale. Pe<;evi a consemnat
în cronica sa numirea simultană a defterdarului şi a beglerbegului de Timişoara,
Halii paşa4, precum şi retragerea sa din funcţie, la cerere, în 1641 (1051 H).
Pentru moment ne lipsesc, însă, verigi intermediare între pasajele cronicii lui
Pe~evi cu privire la eyaletul Timişoara întemeiate şi pe izvoare orale locale şi grnpul de cronici din prima jumătate a veacului al :XVIII-iea. Asumându-ne, în consecimă, riscul unei informaţii aparent limitate şi discontinue, vom încerca să apreciem în mod global istoriografia otomană din eyaletul Timişoara chiar şi în lipsa ve1igilor intermediare presupuse.
Aceste cronici cu un caracter provincial adeseori pronunţat au perpetuat, întocmai ca istoriografia otomană oficială, concepţia musulmană despre lume şi despre împărţirea ei în Casa Islamului (Dar ul Islam) şi Casa Războiului (Dar ul Djihad_)5. Casa Islamului a reunit state şi regiuni musulmane guvernate după legea islamică, în timp ce în Casa Războiului au fost incluse, prin eliminare, toate celelalte
state şi teritorii, care nu au aparţinut Casei Islamului. Pentru locuitorii Imperiului
otoman, Casa Islamului a fost întotdeauna esenţa prop1iei identităţi. Şi aceasta în
ciuda diferenţelor notabile înregistrate în cursul dezvoltării sale istorice de lumea
musulmană şi în ciuda caracterului periferic al unor regiuni otomane. Şi pentru Osman Aga din Timişoara Casa Islamului a însemnat propria-i identitate la care a ţinut
atât de mult, încât, pentm a şi-o salva, şi-a riscat viaţa în diferite împrejurări. Încercările sale disperate de a fugi din captivitatea imperială pentru a se întoarce la Timişoara, acasă, în Dar ul Islam6 dovedesc dârzenia luptei pentru păstrarea propriei
identităţi precum şi delimitarea strictă între cele două părţi ale lumii făcută de un
musulman cu o instrucţie şi educaţie modestă.
Cronicile au insistat mai ales asupra războiului sfânt (djihad) şi expediţiei pentru Islam (gaza), considerate drept poteca lui Allah, calea care lega cele două părţi
antagonice ale lumii. Singura deosebire între cronicile reprezentative pentru istoriografr: otomană din eyaletul Timişoara constă în accentul pus şi în mărimea spaţiului
rezerv~, t prezentării teoretice şi practice a djihadului şi gazatei duse la fruntariile Imperiului otoman. Din acest punct de vedere, cronica inedită a lui El Hadj Ibrahim Naimeddin Tîmîşvarî nu este doar juxtapunerea unor fapte de arme, ci, în primul r::1nd,
un elogiu adus luptătorilor pentru credinţă clin eyaletul Timişoara. Ea cuprinde, deci,
pasaje numeroase din Coran, din hadith (tradiţia care păstrează faptele şi spusele
profetului Muhammad) cu privire la djihad, gaza şi la luptătorii pentru credinţă
( mudjaheddin). De aceea El Hadj Ibrahim Naimeddin a folosit în cursul redactării
cronicii sale lucrări arabe cunoscute, dedicate războiului sfânt şi luptei pentru Islam.
Spre deosebire de cronica amintită, cunoscută sub numele de Hadikat eş-Şu
heda-i es-Serhadd (Grădina martirilor de la hotare), lucrarea lui Ali din Timişoara,
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Tarih-i Vakaname-i Cafer Paşa (Istoria faptelor lui Djafer paşa)

trădează

o motiva-

ţie complexă a scrierii sale. Relatarea veridică a evenimentelor trăite de autor la
graniţa osmano-habsburgică

se împleteşte deopouivă cu prezentarea faptelor de
arme ale stăpânului său vestit, Djafer paşa cel Bău-ân. În realizarea poitretului său
moral pentru posteritate, Ali din Timişoara a recurs la asemuirea acestui vizir, considerat de o înţelepciune aristotelică, cu „pantera şi leul din jungla încleştării luptei"7, simbol reprezentativ pentru ordinul dervişilor bektaşi.
Mai mult, Ali, care şi-a împodobit stăpânul cu calităţile unei personalităţi
neobişnuite, s-a străduit să atribuie înfrângerea armatei otomane în lupta de la Zenta (1697)8 nerespectării planului de operaţiuni militare conceput de Kodja Djafer
paşa şi aprobat de consiliul de război otoman de la Belgrad. Totodată, Ali din Timişoara şi-a conceput cronica şi ca pe un epos al luptătorilor pentm credinţă de la
frnntarii, caracterizaţi drept lei şi pantere ale încleştării luptei, fapt care o înrudeşte
cu lucrarea lui El Hadj Ibrahim Naimeddin.
Nu trebuie să ne mire nici dispreţul profund pentru adversarnl religios şi nulitar. care se degajă din nararea evenimentelor politice şi militare în cronicile scrise
de autorii 01iginari din Timişoara. Numai implicarea directă a autorului în desfăşu
rarea evenimentelor, modul lor succesiv şi dramatic de narare pot explica frecvenţa
şi diversitatea epitetelor cu nuanţă peiorativă folosite pentm desemnarea adversarului nemusulman.
Motivaţia scrierii acestor cronici vădeşte elemente comune în cazul lui Ibrahim Pe\;evi şi El Hadj Ibrahim Naimeddin Timîşvarî, respectiv sugestia sau rugă
mintea unor comandanţi militari otomani de a schimba stmctu.ra cronicii prin includerea faptelor şi documentelor pe care ei le-au considerat a fi însemnate. În cronica sa, Ibrahim Pe\:evi justifică, astfel, folosirea izvoarelor europene, respectiv a celor ungare, prin cerinţa expresă pe care viziml Musa paşa i-a exprimat-o cu prilejul
expediţiei sultanului Murad al IV-iea împotriva BagdaduluL Este vorba de includerea teJ1.1:elor tratatelor de pace încheiate atât de predecesorii sultanului Suleyman
Kanuni, cât şi de acesta clin urmă cu suveranii de la Viena9_ Intervenţia protectorilor otomani ai lui Pe\:evi şi El Hadj Ibrahim Naimeddin în elaborarea unor cronici
lasă să se întrevadă, astfel, existenţa unui mecenat al marilor demnitari otomani. În
cazul lui El Hadj Ibrahim Naimeddin, <;;:elik Mehmed paşa, comandantul expediţiei
din Irak din anul 1737, i-a cemt cronicarului, ca un adevărat mecena, amplificarea
lucră1ii sale printr-o relatare veridică şi detaliată a faptelor de arme din Irak 10 .
Reprezentativ pentru ist01ia redactată. de Ibrahim Pe\:evi, eposul se impune
ca trăsătură comună a lucrărilor lui Ali din Timişoara şi El Hadj Ibrahim Naimeddin.
Recurgerea la epos, la metaforă şi la recunoaşterea calităţilor eroilor de către adversarii lor creştini I 1 reprezintă tot atâtea căi de elogiere, clar şi de apărare a reputatiei - în cazul lui Kodja Djafer paşa - a „adevăraţilor luptători pentru credinţă".
Totodată, cronicile scrise de autorii care s-au născut sau au îndeplinit o vreme
funqii la Timişoara se caracterizează, la fel ca istoriografia otomană oficială, prin
acelaşi egocentrism, aceeaşi împlinire şi autosuficienţă a propriei civilizaţii, trăsă
turi definitorii ale indivizilor aparţinând deopotrivă comunitătilor medievale islamice şi europenel2_ În cazul nostru, axis nzundi este Imperiul otoman care a captat,
în mod justificat, interesul tuturor cronicarilor. Uneori, sfera lor de interes s-a lărgit
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proprie, care le-a asigurat contacte cu realităţi diferite de culcura şi
strict islamică. Cazul lui Ibrahim Pec;;:evi este unic în iscoriografia oficială
otomană din prima jumăcate a veacului al XVII-lea, după cum experienţa dobândită ele Osman Aga din Timişoara ca prizonier de război într-o serie de oraşe ale
„Sfântului Imperiu Romano-German·' nu-şi găseşte încă, pentru sfârşitul aceluiaşi
veac, perechea în memorialistica otomană. Revenind însă la Ibrahim Pec;;:evi, caracteml unic al operei sale poate fi explicat în egală măsură prin obârşia sa bosniacă,
curiozitatea şi mobilitatea sa spirituală nativă, dar şi prin educaţia dobândită în vremea în care a fost discipolul şeyihului confreriei khalwat~i·ya. Ali Decle Sigetvari.
De atunci, el s-a deptins rn periegeza la diferite locuri istorice, obicei care i-a înlesnit, deopotrivă cu obligaţiile sale de controlor financiar (defterdarJ al eyaletului
Timişoara, cunoaşterea vestigiilor podului roman constrnit peste Dunăre de Apolodor din Damasc. Spre deosebire de contemporanji săi, Ibrahim Pec;evi a extins
orizontul intelectual islamic printr-o scurtă incursiune în antichitatea romană. Descrierea minelor acestui pod aflat în preajma cetăţii Severin şi apreciat ca ,.lucrul cel
mai ciudat şi care este mai presus de puterea omului"l3 i-a oferit prilejul pentm o
relatare sintetică, pe baza izvoarelor antice (Dion Cassius, Ioannes Tzetzes), a răz
boaielor daco-romane. De altfel, Pec;evi nu a fost nici primul şi nici singuml cronicar otoman care a recurs la informaţiile ofetite de izvoarele europene. Originalitatea sa constă în faptul c:'l interesului obişnuit pentru istoria islamică privită ca istorie universală i l-a substituit pe acela de a cunoaşte, selecta şi folosi. prin confrnntarea cu evenimentele clekrise ele cronicile otomane, informaţiile alese din istoria
„regilor necredincioşi". Metoda confnmtării informaţiei din surse diferite şi a integr:'lrii ei logice şi fireşti în fluxul expunerii cronologice a evenimentelor reprezintă
o inovaţie în istoriografia otomană. Dar mult mai interesant este modul în care autorul a încercat să stârnească atenţia cititorului asupra acestui monument de arhitectură romană. Apelul la raţiune şi la folosirea „metodei învăţaţilor (ulema)' în
interpretarea trecutului ne ispiteşte să credem că Pec;evi i-ar fi îndemnat pe unii
clemnita1i să vadă minele podului ele peste Dunăre: „Cu ce scop oare a fost făcut?
Poate că <acest scop> i-ar trece prin minte vreunui om ele stat care priveşte cu ochii
<deschişi> pilda învăţaţilor"I.:i.
Contactul nemijlocit cu realităţi diferite de cele ale culturii şi civilizaţiei islamice şi otomane, cu vestigii apa1ţinând altor civilizaţii trecute a determinat, în cazul
lui Pec;evi, atenuarea egocentrismului şi autosuficienţei caracteristice istoriografiei
otomane. Mai mult, deplasarea spre Europa Centrală a interesului cronicarilor otomani în momentul în care Poa1ta a fost silită să cedeze teritorii întinse .,Sfântului
Imperiu Romano-German" prin tracatul de pace de la Carlowitz poate fi sesizată şi
în istoriografia eyaletului Timişoara. Menţionăm, în această privinţă, o scurtă istorie
a Austriei. intitulată Nemre Tarihi, care se referă la evenimentele petrecute între
anii 800 şi 1662 şi care pare să fie, într-o anumită măsură, urmarea experienţei şi
cunoştinţelor dobândite în vremea prizonieratului său în ,.Sfântul Imperiu Romano-German" al lui Osman ibn Ahmed, tâlmaciul divanului clin Timişoara. Manuscrisul unic al acestei lucrări încheiate în 1135/1722, aflat la Istanbul, este, după unele
păreri autorizatel5, o traducere din limba ge1mană în limba osmană a unei cronici
aust1iece. Nu cunoaştem însă imboldul real al redactării sale: interesul lui Osman
prin

experienţa

civilizaţia
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Aga pentru istoria unui adversar de temut al Imperiului otoman în Europa Centrală,
care i-a pricinuit atâtea pierderi teritoriale, sau comanda vreunui demnitar otoman,
aşa cum ne sugerează cazul manuscrisului otoman păstrat la Dresda în Săchsiche
Landesbibliothek? Manuscrisul menţionat, încheiat în anul 980/1572, cuprinde istoria Franţei de la regele legendar Faramund şi până în anul 1560. Comandată de
şeful cancelariei otomane (reis efendi) din anii 1570-1573, de vestitul Feridun Beg,
această lucrare de istorie a Franţei a fost rodul conlucrării a doi autori: tâlmaciul
(terdjuman) Hasan ihn Hamza şi scribul (kâtib) Ali ibn SinanI6.
De asemeni, vechiul obicei de a se dedica unele cronici speciale expediţiilor
militare, cuceririi oraşelor sau faptelor de arme ale unor demnitari otomani (Fetih
- Gazavat - Djihadname) caracterizează şi istoriografia otomană a eyaletului Timişoara din prima jumătate a veacului al XVIII-iea. De fapt, acest obicei al istoriografiei otomane a fost reactualizat şi întreţinut de viaţa cotidiană şi de conflictele
obişnuite ale fruntariilor din momentul în care f;!yaletul Timişoara s-a transformat
în graniţa Imperiului otoman. Este firesc, deci, faptul ca lucrările scrise după cucerirea Timişoarei de către Eugeniu de Savoia să se refere la încleştările, tratativele
politice si militare din această parte a Imperiului otoman. La fel de firească ni se
pare şi preocuparea cronicarilor pentru calitatea informaţiei folosite: corespondenţă diplomatică (Osman Aga), experienţa şi cunoaşterea directă, nemijlocită (Ali din
Timişoara. El Hadj Ibrahim Naimeddin), pe care o preferă surselor secundare reprezentate ele cronicile şi rapoartele predecesorilorl7.
De altfel, precizările făcute de El Hadj Ibrahim Naimeddin cu privire la alegerea şi la modul ele includere în cronică a informaţiei adunate dovedesc opţiunea
autorului pentru expunerea logică şi echilibrată a evenimentelor. După părerea sa,
firul expunerii a impus, pe de o parte, o anumită seleqie, iar, pe de altă pa1te, integrarea firească şi sintetică a informaţiei sale: „Şi <evenimentele> preluate referitoare la gaza şi cţjihad, minunile care s-au întâmplat şi au fost cu putinţă, consemnate de tradiţia despre profet fhadith) le-am tălmăcit în limba turcă şi le-am înregistrat. Nu le-am adunat şi nu le-am consemnat în această lucrare de faţă. În consecinţă, scopul celor povestite a fost ca, în preocuparea pentru compoziţia literară,
folosind în chip potrivit prilejul, să mă apuc să le adun şi să le redactez <plasându-le în text> din loc în loc"18.
Obsesia detaliului si preciziei evenimentului consemnat şi grija de a pune în
valoai;e calitatea memoriei sale19 vădesc încrâncenarea lui Ali clin Timişoara cu
care a reconstituit şi preamărit faptele de arme ale stăpânului său, Kodja Djafer
paşa, căzut în bătălia de la Zenta. Cazul lui Ali din Timişoara ilustrează, în mod
pregnant, teza lui Lucien Febvre despre evenimentul istoric: „Produsul unei alegeri
şi al unei construcţii subiective din partea istmicului şi, în acest sens, nici o cercetare nu este inocentă şi lipsită de prejudecăţi" 2 0. Menirea de restituire autentică a
realităţii istorice a fost însoţită, după părerea noastră, ele caracterizarea superlativă,
chiar exagerată, a lui Kodja Djafer paşa, personajul principal al naraţiei, a cărui viaţă personală a fost învăluită de Ali într-o tăcere deplină.
Se pare că originea bosniacă atestată cel puţin pentru Ibrahim Pes;evi 21 , dacă
nu şi pentru Osman Aga22, ca şi mentalitatea şi cultura proprie graniţei otomane
constituie un numitor comun pentru reprezentanţii istoriografiei otomane din eya71
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letul Timişoara. De altfel însuşi Pei;;evi a insistat în cronica sa asupra rolului Bosniei
de a fi fost, în momentul cuceririi Ungariei şi Banatului, rezervorul demografic care
le-a asigurat colonizarea. Pilda strămoşilor lui Pei;;evi, gaziii bosnieci participanţi la
lupta de la Mohâcs 0526), este edificatoare în acest sens. Atunci bunicul său
deţinea funcţia de alaybeg de Bosnia, în timp ce tatăl lui Pei;;evi era cunoscut la
Bosna-Sarayi, împreună cu cei şapte fraţi ai săi, sub numele de fiii alaybegului23.
Din însemnările cronicarului Ali din Timişoara rezultă că Bosnia şi-a păstrat
acest rol şi mai târziu, la sfârşitul veacului al XVII-iea, o dată cu depopularea Timişoarei pricinuită de luptele de graniţă izbucnite după 1683. Deşi nu-i putem acorda
credibilitate deplină lui Ali în privinţa depopulării totale24 a oraşului şi a împrejurimilor sale, admitem, totuşi, afluxul masiv ele populaţie hosniacă de condiţie mai
mult decât modestă25, care a fost pricinuit ele o fiscalitate apăsătoare şi ele dările
impuse de dregătorii otomani. Legătura lui Ibrahim Pec;:evi cu Bosnia ca loc de origine a familiei sale înrudite pe linie maternă cu vestita familie Sokollu (Sokolovic)26, dar şi ca loc de exercitare vremelnică a funcţiei de defterdar poate fi urmă
rită îndeaproape pe baza datelor despre ascendenţa proprie menţionat;! în cronica
sa. Dacă străbunicul Kara Daud şi bunicul Djafar au deţinut funcţii şi feude în Bosnia, în schimb tatăl său, căsătorit cu un vlăstar al familiei Sokollu, a fost cel care a
fugit din această regiune după 1543 (950 H) şi s-a stabilit la Pecs. Chiar şi când a
devenit orfan la vârsta de 14 ani, Pei;;evi a fost crescut ele rudele sale bosniece, respectiv de valiul de Buda, Ferhad paşa, fratele mamei sale, si apoi de către Lala
Mehmed paşa, vărul marelui vizir Sokollu Mehmed paşa27.
În privinţa originii lui Osman Aga, tâlmaciul divanului din Timişoara, ştim
doar că familia sa se stabilise la sfârşitul veacului al XVI-iea la Belgrad, iar la mijlocul secolului următor tatăl său, Ahmed Aga ibn Mahmud, se împ:'.imântenise la Timişoara împreună cu cei trei fraţi ai săi2 8 . Nu ştim, din păcate, nimic despre originea mamei lui Osman Aga, care a locuit până la căsătoria ei cu Ahmed Aga la Slankamen. În aceste împrejurări, faptul că Osman Aga cunoştea cântece hosniece pe
care le cânta în anumite ocazii pledează cel puţin pentru legăturile sale spirituale
cu această regiune a Imperiului otoman.
Şi în cazul lui El Hadj Ibrahim Naimeddin este probabilă o origine bosniacă
îndepărtată a familiei sale, de vreme ce în anul 1596-1597 (1005) strămoşul său,
Ibrahim Aga, a devenit după ocuparea Egernlui agă al acestei cetăţi: „Adică robul
lipsit de putere, Timîşvarî El Hadj Ibrahim Naimeddin, care de obârşia noastră veche descindem din demnitarii cetăţii Eger•·29. De abia după recuperarea acestei cetăţi de către armatele imperiale, tatăl său, Mustafa Aga, s-a strămutat ca ienicer pensionar la Timişoara, unde s-a născut cronicarul în anul 1107 H (1695-1696).
Spre deosebire de Ibrahim Pei;;evi, preocupat de propria-i genealogie, Ali din
Timişoara şi-a învăluit originea, ascendenţa şi viaţa personală cu aceeaşi discreţie
cu care a trecut sub tăcere viaţa personală a eroului cronicii sale, Kodja Djafer pa~><i.
Aşadar, Ali a dorit să se ştie doar că el s-a născut în 1674 ca-fiu al zaimului Mehmed
din Timişoara şi că a avut o atracţie deosebită penttu poezie, fapt pentrn care şi-a
luat ca pseudonim literar pe cel de Nakşi (Ornamentalul)30. În ciuda discreţiei păs
trate, biografia lui Ali ne dezvăluie cel puţin două momente asemănătoare cu cele.
ale lui Ibrahim Pei;;evi. Este vorba de sprijinul de care s-a bucurat Ali, ca orfan de
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tată, din partea lui Kodja Djafer paşa, comandantul garnizoanei cetăţii Timişoara,
care i-a încredinţat slujba păstrării sigiliului său. Ali a deţinut această funcţie până
în 1697, la moartea protectorului său în bătălia de la Zenta. Cel de al doilea moment comun al biografiilor lui Pe\'evi şi Ali îl constituie şederea sa de aproape un
an în Bosnia (ianuarie-decemblie 1691)31, vreme în care Kodja Djafer paşa a fost
sandjakbegul acestui ţinut.
Fără îndoială că tradiţia graniţei otomane. cu legile şi legendele ei, explică
predilecţia cronicarilor legaţi prin origine şi funcţie de Timişoara pentru epos,
pentru întreţinerea dorinţei de a urma prin luptă. poteca lui Allah (fi sehi 'l/âhi).
Chiar dacă unii autori insistă în cronica lor numai asupra unor elemente ale eposului, toţi consider::!, în mod implicit şi tradiţional, istoria ca pe o epopee care relatează faptele de vitejie ale strămoşilor. Singurul, Ibrahim Pe~evi, care a încercat deopotrivă completarea izvoarelor şi cercetarea lor critică, şi-a expus în cronica sa nu
numai pasiunea, ci şi concemia despre istorie. Nici el şi nici cronicarii timişoreni
din prima jumătate a veacului al XVIII-lea nu au depăşit pragul gândirii politice şi
nu au trecut la gândirea istorică, aşa cum a fli.cut-o Mustafa Naima (mort în 1716)32.
Deşi El Haclj Ibrahim Naimedclin a declarat în cuprinsul cronicii sale că a renunţat
la compilarea unor izvoare, el nu s-a pronunţat, totuşi, penuu cercetarea lor critică,
pentm decantarea povestirii naive sau pentru obiectivitate. deziderate exprimate
de Naima. Transformarea acestui istoriograf aulic (vaka-i m'ivis) al Imperiului otoman într-un termen de comparaţie pentru cronicarii secolului al XVIII-iea ai eyaletului Timişoara ar scoate şi mai mult în evidenţă, cu excepţia lui Ibrahim Pes;evi,
concepţia lor tradiţională otomană despre ist01ie şi caracteml lor provincial. Sigur
că această tentaţie este mare. mai ales când criteriile şi ideile expuse de Naima au
îmbogăţit temele de reflecţie politică: necesitatea cercetării cerinţelor impuse de diferite situaţii, reacţia oamenilor faţă de acestea, semnificaţia acţiunilor şi ideilor
lor33. Recomandarea lui Naima cu privire la modul simplu şi accesibil de a se scrie
cronicile pentru a putea fi înţelese fără dicţionar, ca şi includerea versurilor şi povestirilor atractive şi instructive, a fost urmată, în cazul nostrn, de Ali din Timişoa
ra şi de El Hadj Ibrahim Naimeddin.
Dacă facem abstracţie de lucrarea lui Ibrahir"!l Pe~evi, care s-a folosit de izvoare mai vechi pentru a relata expediţiile de oc:upare a Banatului de la câmpie
0551-1552) şi alte evenimente (atacul principelui Sigismund Bathory asupra cetăţii
Timişoara, faptele şi execu(ia beglerbegului de Timişoara, Deli Hasan, fosta căpe
tenie a răsculaţilor djelalii din Anatolia), atunci celelalte cronici ale lui Ali, El Hadj
Ibrah.im Na.imeddin şi Osman Aga s-au mărginit să consemneze cu precădere evenimente şi fapte proprii aşa-numitei ,.istorii mărunte" Oa petite histoire). Ele au constituit, de fapt, rezultatul experienţei proprii, al trăirii autorilor lor, convinşi de însemnătatea pentm posteritate a relatării evenimentelor respective. În realitate, cronicile întocmite în prima jumătate a veacului al XVIII-lea verifică, întregesc şi contrazic. uneori, cronica istoriografului aulic (vaka-i niivis) Silahdar Fîndîk!îlî Mehmed Aga, participant direct la expediţiile otomane din Banat de la sfârşitul secolului al XVII-iea, lucrare folosită ca izvor de către El Hadj Ibrahim Naimeddin. Cu
toate acestea, orizontul cronicarilor amintiţi şi sfera de cuprindere a lucrărilor lor
nu s-au limitat strict la istoria locală, deci la eyaletul Timişoara, la ciocniri şi con-

73
https://biblioteca-digitala.ro

flicte de frontieră şi la un cotidian cenuşiu în care cele două popasuri ale sultanului
Mustafa al Ii-lea la Timişoara în 1695 şi 1697 s-au dovedit a fi evenimente unice. A
fost, într-adevăr, prima şi ultima dată, după ştirea noastră şi a cronicarului Silahdar34, când un sultan a inspectat şi a luat măsuri de refacere imediată şi de consolidare a cetăţii Timişoara. Dacă El Hadj Ibrahim Naimeddin s-a folosit de cronica lui
Silahdar pentru a reconstitui evenimentele principale petrecute între 1692 şi 1697,
în schimb informaţiile consemnate cu privire la starea de spirit şi rezistenţa opusă
de garnizoana otomană la cucerirea cetăţii Timişoara din 1716 sunt deosebit de
preţioase. Este vorba de o mărturie autentică, a unui oştean care a luat parte împreună cu tatăl său vârstnic, Mustafa Aga, la lupta pentm apărarea Timişoarei. Totodată, cronica lui El Hadj Ibrahim Naimedclin dedicată luptei pentm credinţă şi
acelora care o duc la îndeplinire (mudjaheddin) nu s-a limitat doar la eyaletul Timişoara, locul său de obârşie, ci a inclus o relatare amplă pe aceeaşi temă a expediţiei din Irak împotriva şahului Iranului, Nadir Ali Han, adversar politic şi religios
al ortodoxiei sunnite, religia dominantă în Imperiul otoman.
Spre deosebire de El Hadj Ibrahim Naimeddin, lucrarea lui Ali din Timişoara
îl completează şi nuanţează pe Silahdar cu amănuntele cunoscute de un participant
direct la desfăşurarea unor momente de seamă de la sfârşitul secolului al XVII-iea,
care au premers încheierea păcii de la Carlowitz: asediul Belgradului (12 septembrie 1692-1 septembrie 1693)35, expediţia principelui elector ele Saxonia, Frederic
August, împotriva Timişoarei (3 august 1696)36, înfrângerea generalului Veterani în
lupta de la Lugoj37, cucerirea cetăţii Titel şi bătălia de la Zenta38 .
Astfel, Ali din Timişoara şi El Hadj Ibrahim Naimeclclin şi-au îndreptat atenţia,
în funcţie de firul expunerii, spre evenimente şi fapte pe care le-au considerat însemnate, reprezentative şi demne de a rămâne în amintirea uni1aşilor. Raportate,
însă, la ansamblul evenimentelor şi la sensul evoluţiei lor de la sfârşitul veacului al
XVII-iea şi începutul secolului următor, informaţiile cuprinse în aceste cronici limpezesc o serie de aspecte necunoscute şi mai puţin cunoscute ale istoriei Imperiului otoman. Şi manuscrisul lui Osman Aga, pe care l-a publicat R.F. Kreutel, sub titlul convenţional Între paşale şi genera/i39, pare, la o primă vedere, o cronică modestă, cu caracter local, ilustrând istoria măruntă. Dar relatarea detaliată în care tâlmaciul divanului din Timişoara a inclus o anumită parte socotită a fi reprezentativă
pentru corespondenţa purtată ele comandanţii militari imperiali de graniţă cu cei
otomani ne dezvăluie implicaţiile neştiute ale răscoalei curuţilor asupra păcii de la
Carlowitz (1699) şi eforturile autorităţilor otomane de a o menţine cu orice preţ. De
altfel, această scriere a lui Osman Aga trădează acelaşi interes pentru evenimentele
petrecute ca cel al cronicarilor legaţi de Timişoara, animaţi cel puţin de dragostea,
dacă nu de pasiunea, mărturisită sau nu, pentru istorie. Socotindu-se, cu excepţia
lui Ibrahim Pes;evi, oameni modeşti, dar oamenii locului, ei şi-au îndeplinit fiecare,
în funcţie de originea, înzestrarea, cultura şi sfera proprie de interes şi selecţie a faptelor, menirea de a păstra peste veac momentele de seamă ale istoriei otomane din
eyaletul Timişoara şi de la hotarele Imperiului otoman.
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