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DE ANI DE LA CUCERI REA TIMISOAREI DE CĂTRE TU RCI
'

Tiberiu Ciohamt

Rcprcsiunca sângeroasă şi măsuri le draconice luate de nobil imea maghiară,
după infrângcrea in vara anului 1 5 1 4 (chiar sub zidurile Timişoarei), a răsculatilor
conduşi de Gheorghe Doja, au contribuit la scăderea dramatică a capacităţii de apărare
a cetăţii timişene. Faptul că iobagii nu mai puteau să facă parte din garnizoana acesteia

sau din oastea comitatului a atras după sine. cum era de aşteptat, defec�iuni grave in

organizarea mil itară a provinciei bănăţene şi implicit o slăbire a forţei de rezistenţă a
Regatului Ungar în faţa expansiunii otomane 1 •
Toate acestea se petrec într-o vreme in care pericolul turcesc se amplifică.
Sultanul Soliman Magnificul reia atacurile impotriva Ungariei. cucerind Sabacul şi
asediind Belgradul, în 1 52 1 . În această împrejurare, padişahul îl trimite pe Mehmed
Hyde în fruntea unei corp expediţionar, numărând 40000 de războinici, în direqia
Timişoarei. cu scopul de a împiedica trupele creştine din Banat să intervină în sprij inul
Bclgradului. După ce traversează Dunărea pe la Palanca şi Panciova, osmanlâii

înaintează nestingheriti până la Peciul Nou unde, totuşi, sunt stopa\i. Retrăgându-se
spre Belgrad invadatorii jefuiesc totul în cale, pustiind intreaga regiune pe care o
străbat�.
Cucerind Belgradul la 29 august 1 52 1 , turcii intreprind, in anul unnător, o
nouă expediţie in Banat, stăvilită şi ea tot la Pcciul Nou. Şi de această dată, comitatul
timişan este prădat crunt, păgân ii punând mâna pe o multime de vite şi luând in robie
peste 1 500 de localnici'.
Slăbită ca unnare a numeroaselor confruntări cu ostile
lslamului, dar si
de
,
'
măsurile deosebit de aspre l uate împotriva ţărănimii după evenimentele din 1 5 1 4
(măsuri ce o vor lipsi de cea mai mare parte a potenţialului său militar), armata maghiară

este zdrobită de otomani la Mohacs, in 29 august 1 526, ocazie cu care însuşi regele
Ludovic al l i-lea piere în luptă, iar Buda este ocupată la scurt timp (pe I l septembrie)
de trupele turceşti4•
Ioan-Aurel Pop, J1Jievodatul Transilvaniei şi Părţile Vestice în sec. XII - XVI,
in O istorie a românilor (studii critice), Editura Fundatia Culturală Română.
.
Ce�trul de Studii Transilvane, Cluj- Napoca, 1 998. p. I 23.
� *** Timişoara 700. Pagini din trecut şi de azi, Timişoara, 1 969. p. 55 - 56.
: Ibidem, p. 56.
Aurel Decei, Istoria imperiului Otoman până la 1 656, Editura Şti inţifică şi
Encic lopedică. Bucureşti, 1 978, p. l 73- 1 74.
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Î n ani i care au urmat vor avea loc confruntări sângcroase intre Ioan Zapolya
şi Ferdinand de Habsburg pentru preLuarea coroanei Sfântului Ştefan, ce vor infl uenţa
negativ şi situa�ia Timişoarei. i n anul 1 529. Zapolya solicită sprijinul otomanilor,
care ocupă iarăşi Buda, instalându-1 aici ca rege al Ungariei pe protejatul lor. Luptele
cu imperial ii continuă până la 24 februarie 1 53 8 (în conflict intervenind si Petru Rares
domnul M oldovei), când între bcligeran\i se ajunge la un consens. radticându-se,
Oradea. o pace prin care se hotăra ca Transilvania să intre in stăpânirea lui Zapolya,
unnând ca după moartea sa. intreg regatul maghiar să revină lui Ferdinand de Habsburg

i�

sau urmasilor
săi5•
·
După decesul lui Ioan Zapolya (survenit la 22 iulie 1 540), inalta Poartă
otomană acordă tronul Ungariei fiului acestuia, Ioan al II-lea Sigismund, care, minor
fiind. va domni sub regenţa mamei sale lsabella dar şi sub cânnuirea reală a episcopului
- tezaurar (vistier) George Martinuzzi6•
Peste un an, mai precis la 29 august 1 54 1 , turcii ocupă din nou Buda, care
devine rcşedin�ă a paşalâcului cu acelaşi nume, apărut ca urmare a transfonnării in
provincie otomană a U ngariei centrale. Comitatele din vestul şi nord-vestul ţării rămân
în stăpânirea Habsburgilor. iar Transilvania voievodală. Banatul si Partium (Crisana,
Sătmar, Maramures etc) vor alcătui un principat autonom sub suzera� itatea Înaltei P�rtF.
Î n anul 1 5 5 1 armatele imperiale conduse de generalul Castaldo ocu
Transilvania şi Banatul, împrejurar.e în care comitele de atunci al Timişoarei, Petru
Petrovici, (care deţinea şi functi ile de ban al Caransebeşului ş i comandant general al
oştilor partidei lui Zapolya din Banat)H este înlocuit cu Ştefan de Losoncz, partizanul
imperiali lor. Ferdinand de Habsburg solicită sultanului recunoaşterea noii situaţii, dar
acesta refuză şi în octombrie trupele turceşti, conduse de sangeacbeii de Seghedin şi
Semendria, cărora li se adaugă oştile Moldovei �i Ţării Româneşti (silite să se alăture
corpului expediţionar otoman), pătrund în Transi lvania'1•
Cetatea Timişoarei se confruntă, acum, cu o situa\Îe disperată, căci. după o
perioadă de relativă securitate asigurată de stăpânirea Banatu lui de către tabăra
zapolyană (sprij inită de turci), trecerea acesteia sub controlul imperiali lor face ca
zona să devină teatru de război între creştini şi musulmani. Toate acestea" se întâmplii
pe fundalul unei decăderi a sistemului defensiv al frontierelor bănătene si a slăbirii
evidente a gamizoanei timişorene şi a oastei comitatului timişan.
Bun cunoscător al acestor realităţi, Petru Petrovici îl previne pe noul
comandant Ştefan de Losoncz, atunci când îi predă cheile oraşului, asupra situaţiei
militare precare pe care o prelua: "mă oblig să fiu grăjdarul şi să curăţ caii aceluia
care va putea apăra locul acesta de turci timp de trei ani " 10•
'

Pă

,

'

·

5

* * * Istoria Românilor. vol.IV, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 200 1 , p.506.
Ibidem,
p. 508.
7
loan-Aurel P op op.cit. , p. l 24.
8
1 . D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului. Editura Mi tropol iei Banatului,

6

.

Timisoara, 1 977. p. 76.
9

•

* * * Istoria României in date, Editura Enciclopedică Română. Bucuresti
, 1 97 1 , p. I 22.
,
* * * Timişoara 700. Pagini din trecut şi de uzi, p.56.

10
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Informat de Petrovici asupra even imentelor. padişahul porunceşte l ui
Moh amed Sokol i, beglerbegul Rumeliei şi vizirului Mahmud Paşa să atace trupele
i mperiale din Banat cu o forţă armată de cea. 80000 de oameni şi 50 de tunuri . Aceştia
ocupă mai multe cetăţi bănă�ene şi se îndreaptă spre Timişoara pc care incep să o
ascdieze la 1 3 octombrie 1 5 5 1 1 1 • Garnizoana cetăţi i. numărând 3570 de soldaţi ( 2020
că l ă reţi şi 1 550 pedestraşi ) în majoritate mercenari aflati în solda împăratului de la
Viena. era comandată de Ştefan Losoncz. Acesta ia o serie de măsuri de forti ficare a
principalelor puncte de apărare şi a intrărilor în cetate în scopul întăririi sistemului
defensiv timişorean. La rândul lor. turcii se fortifică la poarta de nord şi încep un
bombardament intens asupra cetăţi i. Somaţi să capituleze. creştinii refuză, fapt ce îi
dete rmină pc asediatori să inccrcuiască complet Timişoara. Sperând ca, printr-un asalt,
să pătrundă în cetate, otomanii îşi îndreaptă loviturile artileriei in special asupra
zidurilor sudice. considerate mai vulnerabile. Trupele creştine, ce apără .. Insula".
opun însă o aprigă rezisten�ă şi, abia după ce sunt distruse mai multe case. ei le
incendiază pe cele rămase întregi şi se retrag in cetate. Î n aceste condiţii, invadatorii
"
încearcă să străpWlgă apărarea creştină în zona porţii de lângă Turnul de apă , puternic
"
fortificată şi deservită de o numeroasă unitate militară imperială. Toate încercările de

asalt ale turcilor sunt însă respinse sistematic cu mari pierderi în rândurile acestora

(cauzate şi de desele incursiWli executate de asediaţi în afara zidurilor). Populaţia
oraşului în majoritate românească participă activ la rezistenţă, sprijinind substanţial
pe apărători i cetăţii. O dovadă concludentă a acestui fapt o constituie mulţimea
scrisorilor in limba română pe care osmanlâii le-au aruncat in vârful săgeţi lor
localnicilor. scrisori ce cuprindeau somaţii prin care se cerea încetarea ostilităţilor şi

predarea cetăţi i 1�. Aportul populaţiei civile explică, in bună parte, eroica rezistenţă a
creştinilor în condiţiile in care existau disensiuni intre comandanţii Timişoarei,

garnizoana acesteia era foarte mică, iar superioritatea numerică şi in armament a
acestora era covârşitoare. Realizând situaţia dificilă în care se afla datorită greutăţii
asediului, rezistenţei înverşunate a gamizoanei şi populaţiei civile şi nefiind pregătit
pentru o campanie de iarnă, Mohamed Sokoli ridică asediul la 27 octombrie 1 55 l ,
intorcându-se l a Belgrad. Pe tot parcursul retragerii sale. armata turcă este urmărită

de cavaleria imperială, condusă de Ştefan de Losoncz, care-i atacă ariergarda. După
retragerea turcilor şi recucerirea unor cetăţi bănă�ene. reizbucnesc neîn�elegeri le dintre
comandan � ii imperiali, la care se adaugă nemul�mirea populatiei oraşului şi a
comitatului fa� de jafurile şi atrocită�ile la care se dedaseră mercenari i străini ale
căror solde nu fuseseră achitate13•
Acum se fac noi întăriri la cetate, în special in zona porţii de est şi la "Turnul
Il

�

Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banatului, Editura Facla, Timişoara, 1 98 1 , p. 1 33 .
* * * Timisoara
700. Pagini din trecut si
de azi, p.56-57.
'
'
1\
- * * * Istoria Românilor, p.5 1 1 -5 1 2.
1
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de apă": de asemenea este consolidat zidul nordic care in plus este împrejmuit cu
garduri din sârmă ghi �pată. Se sapă încă două şanllJri pentru apărarea . .Insulei", ce�

şi Turnului de apă''. In Timişoara sunt aduse mai multe unită � i militare. printre care
"
�i cele ale nobil ilor români Balint şi Ion Moga din Caransebeş . efectivele gamizoanej
numărând 23 1 O soldaţi (din care cea 400 mercenari de origine span iolă ş i germană,

comandaţi de spaniolul Alfonso Perez)l�.

i

Între timp . o mare armată otomană alcătuită din 1 60000 de oşteni si
comandată de al doi lea vizir al Înaltei Porţi. Ahmed, traversează Dunărea ( iunie I SS )

şi înaintează spre Timişoara. Seraskerul turc îşi ridică tabăra la o distanţă de 5 ore de

cetatea Timişoara. trimi�ându-1 pe Mehmct Sokoli ( cel care condusese asediu ! din
anul anterior). in fruntea a 1 500 de spahii cu misiunea de a recunoaste pozitii le si
situa� ia gamizoanel timişorene. Această mare unitate este însă infrântă c mari pier
din rândurile sale, in 24 iunie. Cu această ocazie, creştinii iau 20 de prizonieri de la

�

deri

care obţin informa\ii pre�ioase referitoare la starea, efectivele şi planurile otomanilor:
A doua zi . pe 25 iunie 1 552, Ştefan de Losoncz atacă şi infrânge avangarda oştirii

turceşti. La 29 iunie, Ahmed ajunge cu cea mai mare parte a forţelor sale militare la
Timişoara, impresurând-o1 5• Turcii încep să ridice întărituri in faţa porţii răsăritene. a
celei nordice şi în dreptul zidurilor de la nord. Dispunând de o artilerie foarte puternică.
turcii încep să bombardeze cetatea şi oraşul, distrugând numeroase clădiri. Trupele

creştine ce apărau ,.Insula" se retrag . restul caselor fiind incendiate, iar podul te
tăcea legătura dintre .,Insulă" şi cetate aruncat in aer de apărători . .

După patru zile d e bombardament (ce a provocat breşe i n ziduri, reparate

noaptea de asediaţi ). otomanii declanşează asaltul reuşind să ocupe spărturile produse

în zidul de est. Acum ei încearcă să intre în cetate . ocazie cu care se încinge o lupii
disperată in şanţul de apărare al acesteia. Turcii sunt in cele din urmă respinşi, lăsând
pe câmpul de bătaie peste 2000 de morţi şi răniţi şi pe însuşi Mustafa Tembel, beiol

de N icopole (cel care comandase aqiunea). Moare. de asemenea. lovit fiind de ua

glonte (in timp ce observa mişcări le turci lor. de pe o colină, din dreptul porţii de est)
şi căpitanul spaniol Castelluvio16•

În 6 iulie are loc un nou asalt turcesc care este şi el respins. Situaţia asediaţiklr

ajunsese la un punct foarte critic, ei fi ind nevoiti
unui permanent tir de
. să facă fată
'
artilerie şi unor atacato ri care dispuneau de o superioritate numerică copleşitoare.
Deşi rezistă cu dârzenie, creştinii au la rându-le pierderi serioase pe care nu pot insi.

să le înlocuiască. N umeroasele solicitări de sprij in militar expediate prin soli travestip

(care au reuşit astfel să străbată pe timp de noapte liniile inamice) rămân fără rezuJtal

Astfel generalul Aldana, căpetenia trupelor imperiale din Lipova, refuză să trimiti
aj utoare.. iar un detasament
alcătuit din 1 000 de soldati
trimisi
de la Arad este lichidat
'
,
,
,.

1<

Aurel Decei. op. cit. . p. I 94.
nmisoara 700. Pagini din trecut si de azi. p.57.
lhidem. p. 58.
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de otoman i mai înainte de a se apropia de Timişoara. Dacă până atunci apărarea cetăţii
timi�orene era uşurată şi de condiţiile naturale,

în special de mlaştinile şi apele

Begheiului şi ale Timişului, acum, în luna iulie mlaştinile încep să sece. favorizându

i pe atac anţi. care util izând scânduri şi bârne, vor ajunge până sub zidurile cetăţi i 1 7• La
25 iul ie, ..Turnul de apă''. situat între cetate şi oraş, este distrus parţial, turcii declanşând

un asa lt general (care a durat 5 ore) împrejurare în care pier 3000 de păgâni şi 1 1 3
creşt ini. A doua zi. asaltul este reluat cu o intensitate sporită şi cu toată dârLa rezisten!ă
opusă Je tmpele gamizoanei timişene, ce apărau .,Turnul de apă", otomanii reuşesc 

ce- i drep t cu mari pierderi - să îl ocupe, silindu-i pe apărători a se retrage între zidurile
cetăţii . Prin această acţiune. legătura dintre cetate şi oraş este întreruptă. La 27 iul ie,
Ahmed Paşa somează din nou pe creştini să capituleze, făgăduindu-le în schimb

libertatea. Totodată, o delegaţie a orăşenilor însoţită de o escortă turcească, îi solicită
lui Losoncz să accepte propunerea căpeteniei otomane, pentru a nu pune în pericol

viaţa civililor ş i m i l i tarilor. Ameninţători, lefegii spanioli şi germani cer acelaşi lucru,
fapt ce-l determ ină, in cele din urmă, pe comandantul garn i zoanei să înceapă
rratati vele1 M. Losoncz sol icită trecerea liberă pentru soldaţii săi ş i păstrarea armelor şi

a steaguri lor. Ahmed este de acord cu aceste condiţii, semnând chiar un document

prin care se obliga, sub prestare de j urământ, să le respecte, promiţând chiar şi căruţele

necesare pentru bagaj ele gamizoanei şi o numeroasă gardă care să asigure creştini lor
securitatea. În actul respectiv perfidul paşă se mai obliga să intreprindă măsuri prin

care să se asigure siguranţa vieţi i şi a avutului populaţiei civile ce ar fi dorit să plece

din oraş.

Evacuarea Timişoarei a avut loc la 30 i ulie

1 552. când atât mil itarii cât şi

civilii părăsesc forti ficaţia şi urbea timişană trecând printr-un culoar alcătuit din două

siruri de ieniceri. Odată ce apărătorii au iesit pe poarta Lipovei, ( Praico) turcii încalcă
.

'

înţelegerea. atacându-i. Izbucneşte o confruntare sângeroasă intre turci şi creştini,
finalizată prin m asacrarea in tota l i tate a gamizoanei t i m i şorene şi răn i rea

comandantului său, care este capturat şi dus in faţa lui Ahmed. Losoncz ii reproşează

vehement vizirului otoman lipsa de scrupule şi nerespectarea înţelegerii . Drept răspuns,

acesta îi aduce aminte că şi imperialii procedaseră la fel cu Ulama Paşa, când acesta

predase Lipova, imperiali lor. După aceea, Ahmed porunceşte să fie decapitat, iar pielea

capului, jupuită şi umplută cu iarbă de mare este trimisă padişahului 19• Craniul infipt

�

�

intr-o sulită a fost expus la intrarea in cetate. În continuare, orăsenii sunt obligati ca,
'
împreună u avutul lor, să revină în oras, turci i ocupând întreag Timisoară. Spe riate
'
de �tirea capitulării Timişoarei şi a măc lăririi garnizoanei acesteia, tru pele imperiale

�

aflate in celelalte forturi bănăţene le vor evacua în grabă sau se vor preda. Generalul

Aldana - despre care Castaldo afirma că este ,,cel mai m izerabil om din lume" - fuge

în Transilvania, pem1iţând astfel turcilor să c ucerească Iară luptă Lipova, Şoimuş şi
17
A urei Decci. op. cit., p. I 94.
18
19 Nicolae Stoica de Ha \ eg, op.cit., p. I 36.
lbidem . p. 1 36- 1 37 .
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alte cctă{i20• În scurt timp, o bună parte a Banatului este ocupată de turci şi, după mai
bine de un veac şi j umătate de rezisten!ă antiotomană, acesta devine provincie turcească,
iar in cetatea timişană este instalată o numeroasă ga rn izoană . condusă de fostul
beglerbeg de Buda. Gazi Kasim Paşa, devenit acum primul cânnuitor al Paşalâcului
de Timişoara2 1 •

450 YEARS SINCE THE CONQUEST OF TIMIŞOARA BY THE TURKS
Summary
The military potential of Hungary-and the region of Banat implicitly

diminished steadily duc to the very strong mcasures taken by the H ungarian nobility
against the participant, in the peasant war.

I n 1 52 1 Sultan Suleiman the Magnificent resumed his attacks against the

Hungarian Kingdom and he sent a numerous anny on a mission of taking over

Timişoara. The action ended in fai1ure but it would be resumed in the summer of the
same year after the conquest of Bel grade.

On 29 August 1 526 the Hungarian army was defeated at Mohacs and the

Turks occupied Buda. In the months that fol lowed b1oody batt1es look place between
Ioan Zapolya and Ferdinand ofHabssburg for the crown ofHungary. These fights had

a negative intluence on the situation of Timişoara. With the Turks' help, Ioan Zapolya
became the King of Hungary.

In 1 538 a peace treaty was signed at Oradea. Zapolya was recognised as the

ruter of Transylvania and Femand of Habsburg was to inherit the wholc Hungarian
Kingdom after his death.

When the King died, his son - Ioan II Sigismund- succeeded to thc throne

with the Turks ' help. As he was a minor at the time, Ioan Il govemcd under the tutelage
of his mother, lsabella and friar Martinuzzi.
On 29 August 1 54 1 the Turks reoccupied Buda and tumed in to the residence

of their pashalik-bearing the same name- set up as a result of tuming Central and

South H ungary in to an Ottoman province.

In October, the same year, at Debreceni the Hungarian diet recognized the

suzerainty of the Ottoman Empire over Transylvania, Banat and the regions from
north-west of Transylvania ( Partium). These territories were organized in an

:o
'1

Aurel Dccei, op. cit., p. 1 95 .

- Ibidem.
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autonomous state vassal to the Sublime Parte.
In 1 55 1 the imperial annies led by general Costoldo occupied Transylvania
and Banat. Under these circumstances the Turks invaded Transylvania.
The fortress of Timisoara - whose commander was Stefan of Lasoncz- was
'
attackcd by a numerous army led by Mahomed Sokoli, the be of Rumerili and vizir

g

Mahmund Pasha ao 1 5 October 1 55 1 . The fortress resisted the Turks ' siege and in the
Jong run the Ottomans retreated towards Bel grade because of the imminent coming

of winter, closely followed by the imperial cavalry led by Ştefan ofLosoncz.

In June 1 5 52 a new attack against Timişoara was ordered by the sultan. That
1
60.000
soldiers led by Ahmed Pasha were sent and after a month of besieging
e
tim
the fortress they succeeded in taking it over.
Even though hc had promiscd them l iberty, the perfidious pasha ordered the
mas sacre

of the Christian soldiers who bravely fought in defence of their fortress in

response to the reprisals ofthe imperial army at Lipova. The commander ofTimişoara,
Losoncz, who had been wounded and taken prisoner, was beheaded and his scalp was
stuffed with straw and sent to the Padishah.
occupicd

Undcr thcse circumstanccs, the city and the fortress of Timişoara were
by the Turks ' armies led by Kasim Pasha wbo became the first bcy of thc

pashalik of Timişoara.
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