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Însemnările rezidentului austriac Johann Cristoph von Kindspreg
despre ţările române în timpul războiului turco-polon din 1672-1674
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Prezentăm în studiul de faţă un izvor istoric inedit1, mai precis informaţii extrase din jurnalul de călătorie a 
rezidentului imperial austriac, Johann Cristoph von Kindspreg, cu privire la situaţia ţărilor române în timpul 
războiului turco-polon dintre 1672-1674 şi relatări despre evenimente şi fapte petrecute prin ţinuturile şi locali-
tăţile româneşti pe parcursul călătoriei sale prin Moldova şi Ţara Românească. Însemnările făcute pe zile sunt 
redactate într-un mod concis de un scrib al rezidentului imperial, dar toate acestea surprind numeroase aspecte 
ale realităţilor întâlnite. Unele informaţii nu sunt absolut inedite, ele putând fi aflate şi în alte relatări de călăto-
rie, cronici sau rapoarte oficiale, puse deja în circuitul ştiinţific. Dar informaţiile furnizate de Johann Cristoph 
von Kindspreg vin să le întărească ori să le confirme. Însemnările din jurnal nu au valoare doar prin faptul că 
relevă aspecte ale războiului şi consecinţele acestuia, ci şi pentru că fac referire la viaţa cotidiană, la climă sau la 
condiţiile de habitat din oraşe şi sate. 

Răscoala antipolonă a cazacilor zaporojeni din 1648, condusă de Bogdan Hmielincki, invazia suedeză în 
Republica Nobiliară Polonă în 1655-1656 şi intervenţia armată a Rusiei în conflictul polono-cazac din 1654, au şu-
brezit poziţia internaţională a Poloniei2 şi au forţat-o să încheie unele tratate şi acorduri bilaterale, care exprimau, 
în egală măsură, dificultăţile prin care trecea acestă Republică Nobiliară. Fiindcă pericolul suedez ameninţa şi 
graniţele Rusiei, ţarul a dat curs semnării unui armistiţiu cu Polonia la 3 septembrie 1656, a cărui obiectiv princi-
pal era opoziţia armată comună împotriva suedezilor3. Dar acestă reconciliere ruso-polonă a rezistat doar până 
când a dispărut ameninţarea suedeză în bazinul Mării Baltice4, căci contradicţiile de interese privind problema 
spinoasă a stăpânirii Ucrainei a reactivat conflictul. De aceea, ele vor semna fiecare câte un tratat separat cu Su-
edia5. Renunţând pentru o perioadă la obiectivele ieşirii sale la Marea Baltică, Rusia îşi concentrează eforturile 
pentru încorporarea în graniţele ei a teritoriilor cu populaţie majoritar rusă, Ucraina şi Bielorusia, aflate în com-
ponenţa Republicii Nobiliare Polone, şi la declanşarea luptelor cu imperiul otoman şi Hanatul Crimeii cu scopul 
ieşirii la Marea Neagră6. 

1 Informaţii privind relaţiile turco-polone în perioada 1672-1674 din rapoartele lui Johann C. Kindspreg au fost folosite de 
Eudoxiu Hurmuzaki, Fragmente din istoria românilor, Tom, III, Traducere de Ion Slavici, Bucureşti, 1900, pp. 363-373. 

2 Piotr S. Wandycz, Preţul libertăţii. O istorie a Europei central-răsăritenedin evul mediu până în prezent, Bucureşti, 1998,
pp. 100-101.

3 Martyn Rady, Ţarii, Rusia, Polonia şi Ucraina, Bucureşti, 2002, p. 89.
4 După 1660 Suedia intră în declin şi nu mai constituie o ameninţare pentru Rusia şi Polonia. Vezi amănunte despre procesul 

de destrămare a imperiului suedez la Adriana Stiles, Suedia şi Zona Baltică,1523-1721, Bucureşti, 2001, pp. 112-145.
5 Ioan Horga, Mircea Brie, Relaţiile internaţionale de la echilibru la sfârşitul concertului European (secolul XVII-începutul secolului 

XX), Oradea, 2006, pp. 88-89.
6 Veniamin Ciobanu, Românii în politica est-central europeană (1648-1711), Iaşi, 1997, pp. 7-8.
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