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Gheorghe Gonța*

CÂND A DEVENIT ȚARA MOLDOVEI VASALĂ  
A IMPERIULUI OTOMAN?

 Procesul instaurării regimului de vasalitate a Țării Moldovei față de Im
pe riul Otoman este de mult discutat în istoriografie1. Au fost înaintate mai 
multe date de reper: 1456, 1481, 1486, 1503, 15111512, 1529, 1538, 1574. 
Totuși majoritatea istoricilor înclinau spre secolul al XVIlea. În fundamentala 
monografie, apărută recent și dedicată lui Ștefan cel Mare, istoricii Ștefan S. 
Gorovei și Maria Magdalena Szekelly insistă că în toamna anului 1486 a fost 
încheiată pacea moldootomană, ce constituie ,,închinarea” Țării Moldovei 
Înaltei Porți2. Astfel, se deschide din nou discuția referitoare la această problemă. 
Apariția noilor lucrări și, în special, publicarea noilor documente otomane de 
către turcologul Mihail Maxim3, ne permite cercetarea suplimentară a acestei 
probleme controversate din istoria Moldovei medievale.
 Pacea moldootomană din anul 1486 are, întradevăr, o semnificație 
majoră pentru Țara Moldovei, precum și pentru Europa Centrală. Devine clar că 
Imperiul Otoman prin această pace, convenită și cu concursul regelui maghiar, a 
garantat oprirea procesului expansiunii sale pentru o anumită perioadă în această 
regiune. Iată de ce ungurii, ca o recompensă a pierderii Chiliei și Cetății Albe cu 
pământurile aderente, au transmis Moldovei în Transilvania cetățile Ciceul și 
Cetatea de Baltă, cu satele din împrejurimi4. Însă, încercarea de a nominaliza 
„slujbele” lui Ștefan cel Mare, în calitate de vasal al sultanului turc, după cum 
interpretează unii istorici, nu se încununează cu succes5. Regimul de dar ul-ahd 
în epoca lui Ștefan cel Mare na cunoscut trecerea la suzeranitatea otomană, fie și 
protectoare6. Nau intervenit schimbări și în relațiile moldootomane din primii 
ani de domnie a lui Bogdan al IIIlea. Fiind antrenat în relațiile politicomilitare 
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cu Polonia, domnul Moldovei trimite regulat tributul la Istanbul7. În februarie 
1510 este semnat tratatul moldopolon prin care ambele părți sau obligat să 
nu intre în coaliții ostile și să facă schimb de informații referitoare la dislocarea 
trupelor otomane. Bogdan al IIIlea nu trebuia în nici un caz să acorde ajutor 
sultanului său să treacă de partea lui. În caz de mare pericol din partea Imperiului 
Otoman, Sigismund I garanta domnului adăpost politic și ajutor în recuperarea 
tronului8. 
 Cu toate că, sub incidența problemelor teritoriale nerezolvate, multe arti
cole ale tratatului se prezentau îndoielnice, în ansamblu, tratatul moldopolon a 
fost oportun pentru Moldova. Anume, în această perioadă, crește brusc prime
jdia turcă pentru statul moldav, în special, fapt legat de confruntările pentru tro
nul otoman, care se derulează în anii 15101512. Deşi, rezultatul luptei fratricide 
pentru tron a fost privit, conform Coranului, ca o voinţă divină. Prinții învinși au 
căutat însă refugiu în țările islamice și, prin urmare, Imperiul Otoman a făcut față 
unei continue amenințări a războiului civil, în care se includeau și statele vecine9. 
Așa sa întâmplat și în 1510 când Bayazid al IIlea, care era bătrân și bolnav, nu 
mai putea controla situația din țară, în contextul răscoalei kizilbașilor, în frunte 
cu Ismail. În această situație Selim, fiul mai mic al lui Bayazid, având susținerea 
ienicerilor, sa ridicat împotriva tatălui său și fratelui mai mare Ahmed, desem
nat de Bayazid în calitate de urmaș la tron. El vine în Crimeea, unde în Caffa 
era pașă unicul său fiu Suleyman, viitorul sultan Suleyman Magnificul, și începe 
lupta pentru tron, având sprijinul hanului Crimeii Megli Ghiray, cuscrul său. 
 Moldova, ca și Țara Românească, fiind situate în zona concentrării forțelor 
militare ale lui Selim, sunt antrenate în conflictul disputării tronului otoman. 
Și dacă Țara Românească îl susține de la bun început pe Selim, Bogdan al III
lea duce o politică de manevrare între părțile beligerante. Multe documente 
trimise în această perioadă de domn în Ungaria, Polonia, Lituania, Rusia, Țara 
Românească ș.a. subliniază starea destul de dificilă a Moldovei10.
 La etapa inițială a conflictului, Moldova continuă să plătească tributul 
Porții, invocând prin aceasta fidelitate lui Bayazid al IIlea. Lui Selim nui con
venea însă să aibă în spatele său forța militară a Moldovei tributare tatălui său. 
Iată de ce, se pare, la îndemnul lui Selim, tătarii crâmleni atacă în lunile au
gustseptembrie 1510, hotarul țării pe Nistru. În pofida înfrângerii tătarilor, situ
ația Moldo vei rămâne foarte încordată11. Ea se agravează și mai mult în vara an
ului 1511, când disputa pentru tron a căpătat un caracter deschis. Populația țării 
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era mereu amenințată de atacurile fulgerătoare ale tătarilor. În aceste condiții 
domnul insistă din nou la regele polon Sigismund I, prin solia condusă de Ianoș 
Grumază și Luca Draca, la proiectul eliberării din prizonierat a hanului Hoardei 
Mari de pe Volga, Șeyih Ahmed pentru al antrena în luptă contra Hanatului 
din Crimeea. Însă Sigismund nu a dat curs propunerilor domnului Moldovei, 
preferând săl țină pe Șeyih Ahmed izolat12. 
 În vara anului 1511, situația politicomilitară din regiune sa schimbat. În 
lupta hotărâtoare a forțelor lui Selim, cu oștirile fratelui și tatălui său de la 3 
august 1511, lângă Corlu, prințul revoltat suferă înfrângere și este nevoit să se 
retragă în mare dezordine înapoi spre Caffa. În același timp, Bayazid al IIlea a 
declarat încă o dată intenția sa de a ceda tronul fiului său favorit, Ahmed. 
Aceasta complică și mai mult situația țărilor vecine, în special, a lui Bogdan al 
IIIlea. Era clar că sultanul biruitor va încerca săşi întărească pozițiile sale în re
giunea unde se afla fiul său rebel. Despre aceasta domnul scrie cu multă îngrijo
rare regelui polon13. Întradevăr, îndată după biruința de la Corlu, Bayazid al II
lea trimite la Suceava cartea împărătească (fetihname), cerândui domnului săi 
fie credincios ca tributar. În plus, sultanul îi cerea lui Bogdan să prezinte periodic 
la Istanbul știri ample despre dislocarea forțelor fiului răzvrătit Selim, precum și 
despre atitudinea vecinilor față de conflictul pentru tron din Imperiul Otoman. 
Conform scrisorii trimise de Bogdan al IIIlea sultanului, publicată de turco
logul Tahsin Gemil, domnul execută aceste noi cerințe ale Porții Otomane14. Se 
pare că sultanul cere pentru prima oară îndeplinirea din partea domnului mol
dovean și a obligațiunilor militate. Izvoarele vremii menționează că după bătălia 
din august de la Corlu, Bogdan al IIIlea atacă oștirile răzlețite ale lui Selim, care 
se retrăgeau spre Crimeea. Ca urmare Selim, după ce sa urcat la tronul otoman 
în anul 1512, va intenționa săl pedepsească pe Bogdan pentru aceste acțiuni îm
potriva oștirilor sale15. Astfel, este incontestabil faptul că după bătălia de la Corlu 
domnul moldovean îndeplinește unele noi cerințe și ordine ale sultanului. Avem, 
putem spune cu siguranță, primele menţiuni conţinute în izvoare referitoare la 
îndeplinirea îndatoririlor suplimentare față de înalta Poartă, în afara de plata 
tributului pentru pace, care se efectuează din 1456. E de la sine înțeles că astfel 
domnul devine vasal al Porții Otomane. Ba mai mult, în scrisoarea lui Bogdan 
al IIIlea către Bayazid a IIlea din 1511, domnul se numește pentru prima oară 
„rob” al sultanului. Acest calificativ va fi folosit în continuare de către domnii 
moldoveni. Noile obligațiuni, conform tradiției islamice, o dată îndeplinite, se 
includ în continuare ca cerințe fixe ale urmașilor lui Bogdan al IIIlea. Lucrul 

12 Eugen Cernenchi, op. cit., p. 3637.
13 Alexandru Yablonowischi, Sprawy woloskie za Jagiellovno. Akty i listy, în  Zrodla driejowe, t. 10. 

Warszawa, 1878, p. 107108.
14 Tahsin Gemil, Din relațiile moldo-otomane în primul sfert al secolului al XVI-lea (pe marginea a 

două documente din arhivele de la Istanbul, în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie ”A. 
D. Xenopol din Iași, 1972, t. 9, p. 141.

15 Hurmuzaki, Vol. II, partea 3, p. 80, 8687, 93, 108, 138, 140, 148.
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acesta se întâmplă în prima jumătate a anilor 20 ai secolului XVIlea, când la 
tronul de la Suceava este fiul lui Bogdan al IIIlea, Ștefăniță, iar la tronul otoman 
vine fiul lui Selin al IIlea, Suleyman Magnificul16. 
 Dar, să ne întoarcem la conflictul pentru tronul otoman. Către sfârșitul 
lunii septembrie 1511, evenimentele au luat cu totul o altă întorsătură datorită 
acțiunilor ienicerilor în sprijinul pretendentului Selim. Corpul ienicerilor a tre
cut de partea lui Selim, ca efect al politicii lui dure împotriva sultanului statului 
Akkoyunlu (din Anatolia de Est, Azerbaijan și Iran), Ismail Safavi cu care Im
periul Otoman era în conflict17. În aceste noi circumstanțe autoritatea și forța 
militară a prințului Selim în conflictul pentru tron crește considerabil. Noua 
situație este folosită din plin de către partida pretendentului. Selim, pentru orga
nizarea campaniei militare în direcția Istanbulului, își mută reședința din Caffa 
la Cetatea Albă (Akkerman), sângeacbeiul căreia a trecut de partea pretenden
tului18. Concentrarea oștirilor lui Selim la sudul Moldovei și în Dobrogea avea 
fără îndoială și sarcina de a amenința curtea de la Suceava și de al forța pe domn 
săl părăsească pe Bayazid al IIlea cu condiția trecerii în tabăra adversă. Astfel, 
Selim vroia săși asigure spatele oastei,  în contextul înaintării spre capitala oto
mană, fapt ce juca din nou un rol foarte însemnat în realizarea planurilor sale. 
Despre situația dezastruoasă politicomilitară a Moldovei, domnul scrie din nou 
regilor ungar şi polon. Ultimii erau şi ei neliniştiţi, deoarece era pusă în joc şi 
securitatea ţărilor lor19.
 În aceste condiții, curtea de la Suceava e nevoită să înceapă convorbiri cu 
prinţul Selim care întrunea puterea totală în regiune. Pasul era destul de riscant, 
deoarece prin aceasta Moldova intra în stare de război cu Imperiul Otoman, în 
frunte cu sultanul legitim Bayazid al IIlea. Cine a fost iniţiatorul acestor convor
biri? Care a fost componenţa soliilor? Când încep discuţiile? Cum sau deru lat 
ele? Din păcate, răspuns la aceste întrebări nu avem. Știm doar că solia moldove
nească a semnat cu Selim, care se afla în ianuarie 1512 la Cetatea Albă (Akker
man), o înţelegere de alianţă contra lui Bayazid al IIlea şi Ahmed. Sa păstrat ac
tul din 25 ianuarie 1512, semnat şi confirmat cu tugra lui Selim, conform căruia 
domnului i se întăreşte stăpânirea şi strângerea dărilor întro bogată regiune din 
apropierea Gurilor Dunării, la Obluciţa20. După cum se subliniază în actul nom

16 Documente turcești privind Istoria României, Vol. I, București, 1974, p. 1113.
17 Halil Inalcik, op. cit., p. 7778.
18 Alexandru Iablonowschi, Sprawy woloskie za Iagiellonow. Acta i listy, p. 107-108; Nicoară Bel-

diceanu, La Moldavie otomanea la fin du XV-e siecle et au debut du XVI-e siecle, în Revue des 
Etudes Islamique, 1969, t. XXXVII, fasc. 2, p. 255.

19 Hurmuzaki, Vol. II, Partea 3, p. 4346, Alexandru Iablonowschi, op. cit., p. 107108, 313321; 
Manole Neagoe, Contribuții la problema aservirii Moldovei față de Imperiul Otoman (Înțelegerea 
dintre Bogdan III-lea cel Orb și Selim din 1512, în Revista de Istorie, 1964, nr. 2, p. 311321.

20 Mihail Cuboglu, Despre materialele arhivistice și importanța lor pentru istoria Țărilor Române, 
în Revista arhivelor, 1966, nr. 2, p. 193; M. D. Ciucă, Din relațiile Moldovei cu Imperiul Otoman 
în timpul domniei lui Bogdan al III-lea, în Revista de istorie, 1978, nr. 7, p. 1254; Nicoară Beldi
ceanu, La Moldavie ottomane a la fin du XV-e siecle et au debut du XI-e siecle, p. 255.
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inalizat, aceste privilegii fuseseră acordate domnului de către Bayezid al IIlea, 
probabil în vara anului 1511 după bătălia de la Corlu pentru executarea noilor 
obligaţiuni de vasal față de Poarta Otomană. Putem presupune că actul din ianu
arie 1512 impunea Ţării Moldovei recunoaşterea puterii supreme în Imperiul 
Otoman a prinţului Selim, iar domnul devenea vasalul noului suzeran. Faptul 
că convorbirile cu Selim se efectuează la Cetatea Albă, în ianuarie 1512, când 
devine tot mai clar că lupta pentru tronul otoman se înclină în favoarea prinţului 
pretendent, ne arată că Bogdan urmărea cu atenţie disputa pentru pu tere din 
Imperiul Otoman. Nu mult timp după aceasta, la 24 aprilie 1512, prinţul Selim, 
având sprijinul ienicerilor, la forţat pe Bayazid al IIlea să abdice de la tronul 
otoman, devenind sultan. În continuare Selim I ia eliminat unul câte unul pe 
fraţii săi (în primul rând, pe Ahmed), care îi erau rivali la tron, consolidânduşi 
puterea21.
 Astfel, în 15111512 au fost încheiate înțelegeri speciale moldootomane, 
conform cărora Ţara Moldovei îndeplineşte noi obligaţiuni politice şi militare 
faţă de Înalta Poartă. Din punct de vedere juridic domnul tributar Bogdan al 
IIIlea devine vasal al sultanului. Este o schimbare semnificativă în raporturile 
moldootomane. Iată de ce evenimentul dat a fost şi este discutat în istoriografie. 
Primul care relatează despre închinarea incipientă a Ţării Moldovei sub Bogdan 
al IIIlea este Grigore Ureche22. Marele cărturar Dimitrie Cantemir desăvârșește 
această idee în lucrările sale şi în manifestul politic către populaţia Moldovei, 
lansat în 171123. În cunoscuta lucrare ,,Descrierea Moldovei” Dimitrie Cantemir 
scrie cu referire la acest eveniment următoarele: ,,Dar un tribut care să fi fost sta
tornic şi necurmat nu sa putut pune până după domnia lui Ştefan cel Mare. Abia 
fiul său Bogdan cel Orb a închinat Moldova turcilor după  cum se zice, în urma 
diatei lăsate de tatăl său – învoinduse să le dea, în fiecare an, 4000 de galbeni, 40 
de cai şi 24 de şoimi, dar nu ca tribut, ci numai ca semn de închinare, iar atunci 
când sultanul sar duce el însuşi la război să trimită şi dânsul în oastea turcească 
4000 de moldoveni, ca să desfunde drumurile şi să întocmească podurile”24. În 
,,Istoria Imperiului Otoman” Dimitrie Cantemir plasează solia lui Bogdan al III
lea către sultan în al 7lea an al domniei, adică în 1511, în comparaţie cu Grigore 
Ureche care subliniază că solia către sultan a fost trimisă la începutul domniei25. 
E interesant faptul că plata tributului obişnuit, pentru pace, a fost, după cum 
scrie D. Cantemir şi până la Bogdan al IIIlea. În capitolul al XIVlea al lucrării 
,,Descrierea Moldovei”, intitulat ,,Despre tributul şi peşcheşurile pe care Mol
dova le plăteşte Porţii”, savantul subliniază: ,,Din vremea când oştile turceşti sau 

21 Halil Inalcik, op. cit., p. 78, 113.
22 Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, Chișinău, 1990, p. 59.
23 Dimitrie Cantemir, Описание Молдавии, Chișinău, 1973, p. 43, 81, 108, 135; Idem, Istoria Im-

periului Otoman. Creșterea și descreșterea lui, București, 1876, p. 271275; Hurmuzaki, Supli
mentul I, Vol. I, p. 396397.

24 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, București, 1973, p. 199200. 
25 Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, p. 273.
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ivit la malurile Dunării şi până în vremea lui Ştefan cel Mare, moldovenii şiau 
apărat vitejeşte slobozenia şi nu sau lăsat înşelaţi nici de linguşiri, nici de mari 
făgăduieli şi nici de pilda vecinilor lor, a valahilor, ca săşi vâre grumajii în jug 
străin. Iar dacă cronicile noastre cele vechi moldoveneşti arată că domnii Mol
dovei ar fi dat bani turcilor de mai multe ori, de la lucrul acesta nici noi nu ne 
dăm în lături. Căci domnii noştri înţelepţi, având putinţa să răscumpere cu bani 
suferinţele, urmând pilda Senatului Veneţian, atât de vestit pentru înţelepciunea 
lui în treburile politiceşti, mai bucuroşi au voit săşi indureze punga decât ţara şi 
supuşii26. Deci, savantul Dimitrie Cantemir face o strictă delimitare între tributul 
obişnuit plătit pentru pace şi tributul pentru ,,închinarea” ţării din 1511 sub Bog
dan al IIIlea. Analiza izvoarelor vremii ia permis autorului să înainteze teza 
corectă referitoare la ,,închinarea” ţării din 1511. Anume în această perioadă, 
cum ne arată documentele, Poarta Otomană, foloseşte condiţiile politice și mili
tare extreme şi impune domnului Bogdan al IIIlea unele obligaţiuni de vasal al 
sultanului, care se vor cristaliza mai târziu.
 Din acest moment (15111512), în opinia lui Dimitrie Cantemir, statutul 
politicojuridic al Ţării Moldovei se  manifesta la prima etapă mai mult printro 
dependenţă formală faţă de Imperiul Otoman, adică țara se găsea sub protecţia 
sultanilor turci. Anume de aceea Ioan Tăutul, solul lui Bogdan al IIIlea trimis 
la Istanbul să trateze problema ,,închinării”, e înfăţişat de D. Cantemir în cei mai 
favorabili termeni, cu intenţia vădită de a evidenţia condiţiile avantajoase pe care 
a reuşit să le obţină pentru Moldova. Ioan Tăutul ştia greaca, latina, polona şi 
limbile altor popoare. Era foarte prudent, iar replicile lui, de adevărat Nastratin 
Hogea, în legătură cu pretenţiile otomane, au favorizat misiunea pe care avea de 
îndeplinit27.
 Trebuie subliniat că examinarea izvoarelor din epocă, în special, a celor 
turceşti, ne permite să stabilim că în practica relaţiilor Imperiului Otoman cu 
alte state au existat şi alte cazuri de păstrare şi conservare a regimului de su
zeranitate sau de protecţie în afară de Ţările Române. Cercetările arată că Ha
natul Crimeii, Republica Raguza (Dubrovnic), unele principate din Georgia au 
existat în epoca medievală în calitate de state vasale autonome sub protecţia 
Înaltei Porţi28. După cum menţiona Dimitrie Cantemir, Ţara Moldovei nu şia 
pierdut suveranitatea statală, deoarece ,,chiar nici turcii înşişi nu cutezau a nega 
că Moldova sa supus numai ca ţară ,,închinată”29. Această ipoteză figurează și 
în documentele oficiale turce. În scrisoarea marelui vizir Mehmed Sokollu către 
autorităţile poloneze din 28 iulie 1574 se accentua că: ,,domnia Moldovei [...] se 
află sub protecţia Imperiului Otoman”30. Peste jumătate de secol sultanul Murad 

26 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, p. 199.
27 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, p. 199; Idem, Istoria Imperiului Otoman, p. 275, Vezi și 

Mihai Guboglu, Dimitrie Cantemir – orientalist, în Studia et Acta Orientalia, Vol .III, București 
19611962, p. 149.

28 Gheorghe Gonța, Viața politică a Țării Moldovei ..., p. 98115. 
29 Dimitrie Cantemir, Istoria Imperiului Otoman, p. 275.
30 Documente turcești privind Istoria României, Vol. I, p. 124.
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al IVlea în scrisoarea sa din 30 august (8 septembrie) 1630 scria regelui polon: 
,,Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, făcând parte din ţările care atârnă 
de noi [...] se gă sesc sub ocrotirea noastră încă din vremea sultanului Suleyman 
I”. În continuare, padişahul turc îl preîntâmpina pe regele polon că Înalta Poartă 
nu va permite ca ţările ,,mai sus arătate să fie atacate sau să se facă incursiuni în 
ele pe ascuns sau pe faţă, fie din partea voastră, fie din partea altora”31. În pofida 
limitării activităţii ţărilor române pe plan extern, cercetările curente confirmă 
ipoteza lui Dimitrie Cantemir referitoare la existenţa neîntreruptă a multiplelor 
legături ale domnilor moldoveni cu statele vecine în perioada suzeranităţii oto
mane până la începutul secolului al XVIIIlea: informarea guvernelor străine 
despre preluarea domniei; invitarea reprezentanţilor dinastiilor diriguitoare la 
celebrarea căsătoriilor fiilor şi fiicelor de domni; trimiterea soliilor în semn de 
curtoazie monarhilor altor ţări; primirea trimişilor străini în drum spre Istanbul 
sau la întoarcere32.
 Astăzi, datorită publicării noilor documente turce de către istoricul Mihai 
Maxim, putem vorbi sigur de existența înțelegerilor (ahidnamelelor) moldoo
tomane. Prin arzul din 1715 al domnului muntean Ştefan Cantacuzino (1714
1716) către sultanul turc se afirmă existenţa ,,capitulaţiilor” (ahidnamelelor) Ţării 
Româneşti cu Imperiul Otoman33. Este un izvor capital pentru istoria ,,capitu
laţiilor” (ahidnamelelor) otomane către Ţările Române. Documentul dovedeşte 
fără putinţă de tăgadă că aceste acte fundamentale existau încă la 1715 în arhiva 
Ţării Româneşti şi, prin urmare, ele au dispărut abia după acest an, fiind nevoie 
ca boierii munteni să le refacă după Congresul de pace de la Focşani din 177234. 
Cât priveşte ,,capitulaţiile” (ahidnamelele) Moldovei, se pare că ele au dispărut la 
1686, când regele polon Jan Sobiescky a invadat Moldova, arzând cu acest prilej 
actele turceşti existente la Mitropolie, pentru a face să dispară astfel, simbolic, 
legăturile de dependenţă ale Ţării Moldovei faţă de Înalta Poartă35.
 Revenind la evenimentele din 1512, vom menţiona că noul sultan Selim, 
după cum sa menţionat la început, avuse intenţia săl pedepsească pe domnul 
moldovean, pentru că în vara anului 1511 a atacat oştile răzleţite ale adepţilor 
săi după bătălia de la Corlu36. Însă, fiind ocupat cu organizarea campaniilor din 
Asia şi Africa, Selim I menţine relaţii bune cu Bogdan al IIIlea37. Iată de ce solia 

31 Ibidem, p. 156.
32 Istoria dreptului românesc, Vol. I, București, 1980, p. 459460, Dan Berindei, Din începuturile 

diplomației românești moderne, București, 1965, p. 2829.
33 Mihai Maxim, O istorie a relațiilor româno-otomane, cu documente noi din arhivele turcești, Vol. 

I, Perioada clasică (14001600), p. 215237.
34 Gheorghe Gonța, Молдавия и османская агрессия в последней четверти XV - первой тре-

ти XVII в., Chișinău, 1984, p. 6366.
35 Mihai Maxim, Țările Române și Înalta Poartă, București, 1993, p. 169196.  
36 Hurmuzaki, vol. II, partea 3, p. 12, 3039, 86, 87, 93, 108, 138, 140, 148; I. Marinescu, Bogdan al 

III-lea cel Orb (1504-1517), București, 1910, p. 5660.
37 Королюк Владимир, Турецкая феодальная агрессия в странах Юго-восточной Европы и 

формирование многонациональной монархии (XVI-XVII вв), Юго – Восточная Европа в 
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trimisă de domn cu daruri bogate pentru al felicita pe noul deținător al tronu
lui otoman este primită oficial la Istanbul. Ba mai mult, sultanul insistă asupra 
încheierii păcii moldocrâmlene, împăcând astfel pe ambii vasali ai Porţii Oto
mane38.
 Valul ofensivei otomane asupra Moldovei creşte pe timpul cârmuirii fiului 
lui Selim I, Suleyman Magnificul (15201566). El îndreaptă direcţia expansiunii 
otomane din Asia spre centrul continentului european. În acest context a crescut 
semnificaţia poziţiei geopolitice a Ţării Moldovei, situată în imediata vecinătate 
a principalei linii ofensive otomane în Europa, Ungaria. Trebuie subliniat că 
după cucerirea Egiptului în 1517 şi trecerea titlului de calif islamic la sultanul 
turc, se înaintează ideea formării Imperiului Otoman mondial, ca protector al 
întregii lumi islamice. Iată de ce până în 1596 nu a existat problemă de politică 
internaţională care să nui implice, întrun fel sau altul, pe otomani39. Aceasta a 
impus instituirea unui control mai strict asupra Moldovei şi a întregului spaţiu 
românesc, fapt reclamat atât de nevoia anihilării oricărei acţiuni antiotomane 
a domnilor moldoveni şi munteni, cât şi de necesitatea Înaltei Porţi de a utiliza 
însemnatele lor resurse materiale pentru promovarea politicii mondiale otomane.
 Noua politică a protectorului lumii islamice se realizează în Moldova 
deja în primăvara anului 1521, în timpul pregătirii campaniei otomane asupra 
Belgradului. Atunci în capitala Moldovei vine o solie a sultanului cu ordinul 
de a ataca, prin Transilvania, alături de oştile otomane, Regatul Maghiar40. 
Domnului minor Ştefăniţă Vodă (15171527), fiul lui Bogdan al IIIlea, i se 
cere să participe în campania otomană aşa cum o făcea tatăl său faţă de Înalta 
Poartă. Curtea domnească, condusă în perioada minoratului de marii boieri, 
tărăgănează răspunsul, având ca scop eschivarea de la această campanie asupra 
statului creştin. În acest context, Suleyman I trimite alte solii, cu cerințe mai 
dure şi ultimative, avertizând că în caz de refuz Moldova va fi pedepsită pentru 
trădare faţă de suzeran41. Pentru a aplana situația, gravă boierii moldoveni au pus 
în acțiune aurul, cadourile bogate (caftane, cai, blănuri scumpe de samur ș.a.) 
cu care au fost mituiți solii sultanului. În același timp, însă, așa cum reiese din 
scrisorile trimise la Poartă, conducerea boierească a trimis informațiile cerute 
de sultan în legătură cu pregătirile militare antiotomane din Ungaria și Polonia, 
precum și asigurările categorice de supunere a domnului față de Înalta Poartă, în 
calitate de fidel vasal42. 

эпоху феодализма (Резюме докладов Кишиневского симпозиума 1973 г.), Chișinău, 1973, 
p. 142149.

38 Cronici turcești privind Țările Române, vol. I, p. 467; Хюсеин Беда и ул. века (Удивительные 
события), partea 1, 2, Moscova, 1961, p. 67; Hurmuzaki, Vol. II, partea 3, p. 51, 53, 59.

39 Halil Inalicik, Imperiul Otoman. Epoca clasică, p. 7981.
40 Documente turcești privind istoria României, Vol. I, p. 13, Mihai Costăchescu, Documente mol-

dovenești de la Ștefăniță voievod (1517-1527), Iași, 1993, p. 532.
41 Mihai Costăchescu, Documente moldovenești de la Ștefăniță voievod (1517-1527), Iași, 1993, p. 

532535.
42 Documente turcești privind istoria României, Vol. I, p. 13; Tashin Gemil, Din relațiile moldo-
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 După căderea Belgradului la 29 august 1521 și distrugerea întregului 
sistem de apărare pe linia de mijloc a Dunării, în special, a sistemului defensiv al 
Regatului Ungar, se intensifică și presiunea otomană deosebită asupra Moldovei 
și Țării Românești. Pentru Țara Românească se face chiar o tentativă efectivă 
de încorporare în componența Imperiul Otoman (aprilieiunie 1522). Mehmed 
Bey, sângeacbeiul de Nicopole, fost membru al casei domnitoare a Basarabilor, 
trecut la mahomedanism, a început să transforme bisericile în moschei și să 
instituie administrație (kadii) și forțe de ordine otomane (subașâi), în condițiile 
rămânerii pe tronul muntean, după moartea domnului Neagoe Basarab a unui 
fiu minor, Teodosie. Fără îndoială că acest pas prezenta un mare pericol și pentru 
Țara Moldovei. Însă, Sultanul Suleyman Magnificul, confruntat cu probleme 
interne și în contextul pregătirii marelui asalt asupra Ungariei, a dezavuat 
acțiunea personală a lui Mehmed Bey. Drept urmare, Țării Românești ia fost 
reînnoit statutul de ahd adică statutul de stat vasal43.
 Pericolul pierderii statalității ce se abătuse în 1522 asupra Țării Românești 
a fost resimțit și în Moldova. În misivele diplomatice ale regilor unguri și po
loni trimise în capitalele europene apar temerile legate de o eventuală cucerire și 
transformare a Moldovei în pașalâc și folosirea noului teritoriu otoman pentru 
organizarea campaniilor sultanului în direcția Ungariei și Poloniei44. În aceste 
condiții, cu scopul angajării efective a Poloniei în coaliția antiotomană la Cra
covia, este trimisă de la Suceava, la finele anului 1522, o importantă solie condusă 
de Luca Cârje45. Solia descrie situația politică grea a Țării Moldovei în contextul 
expansiunii otomane în Europa Centrală. Dar politica din acea vreme a Uniunii 
PolonoLituaniene de evitare a confruntărilor antiotomane a diminuat inițiativa 
Curții de la Suceava și a impus Moldova să execute tot mai des obligațiunile sale 
de vasal al sultanului46. 
 Anume în 15231524 au loc cunoscutele confruntări moldootomane din 
localitatea Tărăsăuți, ținutul Hotinului. E vorba de atacurile oștii moldave asupra 
contingentului otoman din garnizoanele Chilia și Cetatea Albă, precum și tătarii 
stabiliți în Bugeac (cca 4000 de oameni), care întorcânduse prin Moldova din 
campaniile asupra Transilvaniei, jefuiau satele din regiune47. În istoriografie se 
menționează că luptele lui Ștefăniță cu aceste forțe militare sunt o dovadă că 
Moldova nu era către acea vreme vasală a Porții Otomane48. Însă, doar faptul 

otomane, p. 136 și următ.
43 Mihai Maxim, O istorie a relațiilor româno-otomane, cu documente noi din arhivele turcești, Vol. 

I, Perioada clasică (14001600), p. 20.
44 Maria I. Ursu, Moldova în contextul politic european (1517-1527), București 1972, p. 4950.
45 Hurmuzaki, vol. II, partea 3, p. 529530, 531538, 555.
46 Hurmuzaki, vol. II, partea 3, p. 706720; Mihai Costăchescu, Documente moldovenești de la 

Ștefăniță voievod (1517-1527), Iași, 1993, p. 530550.
47 Hurmuzaki, Suplimentul II, Vol. I, p. 352; Сборник Русского Исторического Общества, 
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48 Istoria României, vol. II, p. 616; Nicolae Grigoraș, Ștefan Vodă cel Tânăr și Luca Arbore, în AIIA, 
1972, t. 2, p. 1920; Mocia I., Ursu, op. cit., p. 9293; N. A. Constantinescu, Începuturile și stabi-
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că oastea turcotătară, trece la ordinul sultanului, prin Moldova este o mărtu
rie clară a dependenței vasale a domnului față de Înalta Poartă. De asemenea, 
docu mentele, în special, cele noi, depistate în arhivele turcești, subliniază, carac
terul raporturilor vasale moldootomane din epoca dată49. Astfel, conform unui 
document turc, Ștefăniță trimite sultanului peșcheș (dar protocolar), care este 
până la această dată cea mai veche mențiune detaliată, cunoscută, a unui astfel 
de poclon în natură, înregistrat în condicile oficiale otomane. Acest peșcheș a 
fost predat de oamenii domnului la 22 mai 1526, la Filibe (azi Plovdiv), adică în 
tabăra sultanului Suleyman, aflat în marș spre Ungaria. Peșcheșul este adus după 
plata haraciului care de obicei este predat către 1 mai al fiecărui an. Peșcheșul 
cuprindea 5 legături de blănuri de samur (40 de bucăți) 5 blănuri de hermină și 5 
bucăți de „dinți de pește” procurați cu mari dificultăți și mare cheltuială în Rusia. 
Valoarea financiară a peșcheșului nu este mare, dar însemnătatea poclonului este 
semnificativă. Peșcheșul consemnează clar subordonarea domnului, în calitate 
de vasal, față de sultanul turc50.
 Prăbușirea Regatului Maghiar în urma dezastrului de la Mohacs din același 
an, 1526, a lipsit Moldova de un eventual aliat în confruntarea cu Imperiul Oto
man. Totodată, sultanul turc sa declarat urmaș legitim al regelui maghiar, că
zut în luptă. În acest context, Suleyman Magnificul devine de iure suzeran al 
Țării Moldovei, recunoscut pe arena internațională. Anume în această etapă sa 
stabilit la Istanbul întreaga procedură de investire a domnilor Moldovei, pre
cum și a Țării Românești, cu formulele protocolare de numire = tevcih și inves
tire = teșrif (onoare, cinstire). Documentele ne confirmă că în anul ridicării la 
tron (ianuarie 1527), Petru Rareș trimite la 2 august 1527 haraciul către sultan, 
mărind suma de la 8000 la 10 000 de galbeni. Haraciul sa predat la Istanbul cu 
trei luni mai târziu decât termenul obișnuit. E semnificativ faptul că, începând 
cu această dată (2 august 1527) e înregistrat în Condica de venituri și cheltuieli 
zilnice ale vistieriei centrale a sultanului otoman și teșriful solilor voievodului 
Moldovei (Kara Bogdan), care au adus tributul (cizye): 1 persoană primește 1000 
de akce și o stofă pentru un costum, iar a 2a persoană primește 500 de akce. Este 
cea mai veche mențiune oficială detaliată de teșrif acordată oamenilor domnului 
Moldovei la predarea tributului51. 
 E necesar de subliniat că formulele protocolare de investire, teșrif, vor 
rămâne neschimbare până la finele secolului al XVIlea. În septembrie 1528, în 
Condica Vistieriei centrale a statului otoman, avem înregistrat teșriful acordat 
solilor lui Petru Rareș, care au adus caii și șoimii prevăzuți în peșcheșul Moldo
vei52. În martie 1529, în Condica Vistieriei centrale otomane este înregistrată cea 

lirea suzeranităţii turcești în Moldova, București, 1914, p. 9899.
49 Mihai Maxim, Noi documente turcești privind Ţările Române și Înalta Poartă(1526-1602), Brăila, 

2008, p. 4158, 7280, 9193, 119125.
50 Ibidem, p. 4658.
51 Ibidem, p.4145.
52 Mihai Maxim, Noi documente turceşti privind Ţările Române şi Înalta Poartă(1526-1602), p. 46
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mai veche mențiune despre recompensa pentru obligația domnilor din Moldova 
de a aduna și transmite știri Înaltei Porți53.
 În noile condiții, domnul, învestit de Înalta Poartă, Petru Rareș (15271538, 
prima domnie) duce o politică diversă. La început el își îndeplinește obligațiunile 
sale de vasal al sultanului. La ordinul lui Suleyman Magnificul oastea țării 
participă în operațiile otomane din Ungaria, iar Curtea de la Suceava trimite la 
Istanbul rapoarte ample despre situația politicomilitară din regiune54. Mustafa 
Pașa în timpul convorbirilor cu solul lui Ioan Zapolya, declară încă o dată oficial 
că Moldova este țară supusă a Imperiului Otoman și domnul este obligat, la 
ordinul sultanului, să participe la campaniile Înaltei Porți55. În 1529 la ordinul 
sultanului, domnul Moldovei întreprinde o campanie militară în Transilvania, 
care constituia o parte a programului militar al Istanbulului în Ungaria (în 
septembrie 1529 oștile otomane ocupă Buda)56.
 În 1530 Petru Rareș declanșează operațiuni militare împotriva Poloniei, în 
Pocuția. Se poate de presupus ca, în parte, domnul a ținut să declare că acțiunile 
sale contra Poloniei aveau ajutorul și sprijinul sultanului suzeran57, cu sarcina de 
a dezbina relațiile strânse otomanopoloneze de atunci. Planul lui Petru Rareș a 
dat în mare măsură greș, deoarece interesele comune otomanopoloneze erau 
prea puternice58. Ba mai mult, Poarta Otomană folosește situația politică pentru 
a confirma statutul de vasal al domnului moldovean pe arena internațională și 
intensifică presiunea asupra Moldovei59.
 O tendință de subordonare deplină a Moldovei apare în primăvara lui 1531, 
când, în scrisoarea lui Suleyman Magnificul adresată regelui Poloniei, se cerea 
suveranilor străini să nu mai întrețină relații directe cu domnii moldomunteni, 
ci numai prin intermediul Porții. Sultanul pretindea ca domnii Moldovei și Țării 
Românești sunt „sclavii mei tributari și posesiunile lor sunt încorporate între 
celelalte state ale noastre, în același fel ca Bosnia și Semedria și constituie propri
etatea noastră”60. Astfel, Moldova și Țara Românească sunt caracterizate ca state 
tampon, care au reprezentat în continuare o constantă a destinului românesc. 
Formula aceasta modernă exprimă în terminologia otomană a timpului „țări de 
serhad”, adică țări de frontieră, situate în zonele de contact cu marile puteri creș

58.
53 Ibidem, p. 9193.
54 E. D. Tappe, Documents conserning Rumanian History (1421-1602), Colected from British Ar-

chives, London, Paris, 1964, p. 26; Documente turceşti privind Istoria României, vol. I, p. 15
16; Tudor Mateescu, N. D. Ciurea, Arzuri ale Moldovei către Poartă în secolul al XVIII-lea, în 
Cercetări istorice, 1972, vol. III, p. 339.

55 Hurmuzaki, vol. II, partea1, p. 6465.
56 N. A. Constantinescu, Moldova şi Transilvania în vremea lui Petru Rareş. Relaţii politice şi mili-

tare (1527-1546), Bucureşti, 1978, p. 2530.
57 Documente turcești privind istoria României, vol. I, p. 1516.
58 Hurmuzaki, vol. II, partea 1, p. 2425, 45.
59 Hurmuzaki, Suplimentul II, vol. I, p. 2534; vol. XI, p. 21.
60 Ibidem, p. 2427.
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tine vecine: Ungaria până la 15261540, Imperiul Habsburgic după dispariția Re
gatului Ungar și Polonia (Uniunea PolonoLituaniană)61. Trebuie de subliniat că 
în documentele oficiale otomane denumirea de „țară de serhad” dispare pentru 
Țara Românească încă înainte de mijlocul secolului al XVIlea (după prăbușirea 
Regatului Ungariei), în timp ce pentru Moldova ea se păstrează în continuare.
 Interesele comune ale Curții de la Cracovia și Istanbul au finalizat cu 
încheierea „păcii perpetue” otomanopoloneze la 1533, documentul în care sunt 
incluse și Moldova și Țara Românească ca vasale ale sultanului62. „Pacea veșnică” 
turcopolonă încununa politica de evitare a oricăror conflicte cu Imperiul Oto
man, dusă de regii polonezi și a durat aproape un veac, până în 1617. Această 
colaborare polonootomană sa răsfrânt direct asupra Țării Moldovei: la începu
tul anului 1534 Regatul Polon și Imperiul Otoman au încheiat o alianță antimo
ldavă63. Conform planului, în campania asupra Moldovei trebuiau să mai par
ticipe cavaleria hanului din Crimeea, precum și oștile muntene și transilvănene. 
Astfel, după „pacea perpetuă” Moldova este lipsită de sprijinul Regatului Polo
nez, singurul stat puternic creștin rămas în vecinătate după prăbușirea Regatului 
Ungar.
 În astfel de împrejurări Petru Rareș a inițiat apropierea politică de Impe
riul Habsburgilor, hotărând ruperea relațiilor cu Poarta Otomană și cu Polonia. 
Plecarea sultanului în lunga campanie orientală în vara anului 1534 a creat con
diții prielnice în acest sens. Petru Rareș a intervenit în Transilvania împotriva 
intereselor otomane în zonă. Pe această linie se înscrie și implicarea lui în eve
nimentele ce au precedat moartea împuternicitului otoman Aloisio Gritti din 
Transilvania în toamna anului 153464. La 4 aprilie 1535 a fost încheiată alianța cu 
Ferdinand de Habsburg. Înțelegerea secretă moldoaustriacă prevedea obligați
unea domnului de a adera la coaliția antiotomană, de a nu îngădui trecerea prin 
Moldova a „necredincioșilor turci” împotriva lui Ferdinand I. Domnul se obliga 
să nu mai aibă nici un fel de legături cu sultanul și să nu accepte prezentarea 
personală la Istanbul, conform ordinului suzeranului65. Se poate presupune că în 
această perioadă sultanul suzeran înainta deja astfel de cerințe față de vasalul său 
Petru Rareș. În viitor asemenea obligațiuni vor deveni permanente. 
 Suleyman Magnificul, întors din campania asupra Iranului în 1536, a în
trevăzut de îndată rolul Moldovei în coaliția antiotomană ce se înjgheba. Iată 
de ce sultanul caută canale politice pentru al exclude pe Petru Rareș din liga 
antiotomană. Înalta Poartă îi cere domnului vasal de urgență să participe cu un 
detașament militar de 6000 de oșteni în campania din Transilvania, împotriva 
Habsburgilor. În schimb, sultanul îi promitea vasalului său că îi va ierta acțiunea 

61 Mihai Maxim, O istorie a relaţiilor româno-otomane ..., p. 4647. 
62 Ibidem, p. 6162.
63 Hurmuzaki, vol. II, partea 1, p. 97-98.
64 Acta Tomiciană, t. XV, p. 853855.
65 Aurel Decei, Aloisio Griotti în slujba sultanullui Soliman Kanuni, după unele documente turceşti 

inedite (1533-1534), în Studii şi materiale de istorie medie, 1970, vol. VII, p. 101161.



38

REVISTA  DE  ISTORIE  A  MOLDOVEI

STUDII

contra lui Aloisio Gritti. Mari sume de bani și bogate cadouri promitea și Ioan 
Zapolya, vasalul Porții66. 
 Curtea de la Suceava a refuzat să îndeplinească poruncile sultanului. Poarta 
a interpretat acest act ca o răzvrătire a domnului vasal. Drept urmare, Imperiul 
Otoman și Polonia organizează în vara anului 1538 o campanie asupra Moldovei 
în care participă, conform înțelegerii din 1534, și tătarii din Crimeea, precum și 
oștile muntene. Începe o nouă etapă în procesul de intensificare a regimului de 
suzeranitate otomană în Moldova medievală.
 Astfel, putem conchide că în primele decenii ale secolului al XVIlea Țara 
Moldovei devine vasală Imperiului Otoman. După „închinarea” din 15111512, 
Bogdan al IIIlea îndeplinește oficial noi obligațiuni față de puterea otomană în 
calitate de vasal al sultanului turc. Domnul Moldovei a acceptat doar suzeranita
tea formală a sultanului, țara continuând săși păstreze până în 1538 o posibili
tate reală de a promova o politică externă proprie, utilizând în parte relațiile 
de vasalitate cu Înalta Poartă pentru rezolvarea propriilor interese. Anume din 
această perioadă hegemonia otomană sa putut instaura efectiv și pe termen 
lung în Moldova. A urmat etapa următoare: 1538/1541 – 171167. E necesar de 
subliniat că trecerea de la o etapă la alta sa făcut destul de lent, ca un proces con
tinuu. În consecință regimul suzeranității otomane efective și pe termen lung sa 
concretizat în instituirea unui sistem complex de obligații economicofinanciare, 
politice și militare ale Țărilor Române față de Poartă, în confirmarea și uneori 
chiar numirea directă a domnilor moldomunteni și principilor Transilvaniei de 
către sultan.

Summary

 In the first decades of the sixteenth century, Moldavia became vassal of the 
Ottoman Empire. From 1511-1512, Bogdan III officially fulfils new bonds to Ottoman 
power as a vassal of the Turkish sultan. The ruler of Moldova only accepted formal 
suzerainty of the sultan, the country kept till 1538 powers to promote its own external 
policy. It was followed by the stage 1538/1541 – 1711 when Ottoman hegemony 
could effectively and for long establish in Moldova. The transition from one stage 
to another was done quite slowly, being a continuous process. The effective and 
long term regime of Ottoman suzerainty has resulted in the establishment of a 
comprehensive system of economic and financial, political and military obligations 
of the Romanian States to the Porte.

66 Hurmuzaki, vol. II, partea 1, p. 91-94.
67 Călători străini privind Ţările Române, vol. I, București, p. 375377.


