TRATATUL I�TRE PETRU RAREŞ ŞI SIGISMUND I
(28-31 AUGUST 1538) DIN VREMEA CAMPANIEI
LUI SULEIMAN 'MAGNIFICUL �N MOLDOVA
CON ST.\ N T l N REZ.\CHEVlCI

Incă un d o cument necunoscut aflat in Polon ia, tratatul lui Petru Rareş cu
regele Sigismund I d i n 1538 - in formularea domnului român - se adaugă
legăturilor încheiate de dom nii Moldovei cu regii poloni de-a lungul vremurilor.
Ţinînd seama de mom e nt11 Z şi împrejurările cu totul deosebite cind a fost alcă
tuit, el are o semnificaţie aparte, ilustrînd limpede condiţi ile grele in care u n
domn român era nevoit s ă acţioneze, cu sabia s a u c u mij loace diplomatice la
hotarul mLlrilor im perii �i regate.
Anul 1538 - indeosebi luna august a acestui an , asupra căreia vom stărui
in cele ce urmează - a î nse mn at o epocă de grele încercări in istoria Moldovei.
ln iul i e oşti l e l u i Suleiman M a gnificul porneau spre Dunăre, cu gînd să înlăture
pe Petru Rare!/ '· T rec useră mai bine de şase decenii de cînd Mehmed al I I-lea por
nise cu gînduri asemănătoare asupra lui Ştefan cel Mare, dar in vara anului
1538 pri mej d i a care ameninţa pe fiul lui Ştefan, părea mai mare 2.

Forţele arunc at e in luptă de Sul e i ma n erau i mpresionante 3, cele mai nu
meroase pe care le infruntase pînă atunci Moldova. "Oastea mea - il anunţa sul
tanul pe regele polon Sigismund 1 la inceputul campaniei - seamănă cu o mare",
"o armată pe care c er ul şi pămîntul abia pot să o sup orte 4• Efectivele ei erau
"

1 I t i n erari ul lui Suleiman Magnificul in campania din 1538 (Călători străini
despre ţările române, l, B ucureşti , 1968, p. 382. Cf. şi D. E. Pi tcher, An Historycal
Geography of th.e Ottoman Empire, Leiden, 1972, p. 1 1 1 şi harta XXI I . Pentru
împrejurările politice eu ropene care au condiţionat expediţia otom ană din 1538,
cf. Şt. Sirni onescu, Campania lui Soliman din 1 538 în Moldova, antecedente şi
u rmăl'i, S t udii şi materiale de muzeografie şi ist ori e militară, 7-8 ( 1 974- 1 975),
p. 141-150.
2 I . Ursu, Petru Rareş, Bucureşti, 1923, p. 47.
3 Cf. şi M . G uboglu , Inscripţia sultanului Suleiman Magnificul în urma ex
pediţiei în Moldov a (1538;'945), Stu d ii IX (1 956), nr. 2-3, p. 109.
4 Hurm uzaki, Documente privitoare la istoria românilor, Supl. I I 1, B ucure şti,
1893, p . 105-106, nr. LVII, p. 109-1 10, nr. LIX. A fost declarată mobilizarea
generală (Cronici turceşti privind ţările române, I, Bucure!?ti, 1966, p. 261, 267268). La c ampanie participau şi fiii sultanului (Hurmuzaki, I I 4, p. 152, nr. LXXXI ;
CTonici turceşti, 1, p. 226, 478).
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socotite de contemporanii avizaţi între I lO 000-240 000 de oameni 5, depăşind in
realitate 100 000 de oşteni 6, şi dispunea de 300 de tunuri, din care o bună parte
erau mari de asediu, trase de bivoli 7• Scopul campaniei era socotit, in caz de
impotrivire, transformarea ţării in paşalîc e .

Cu toate acestea '· după mărturia unanimă a i z v oare lor vremii, Petru Rare,
hotărî să apere Moldova. �Strînse îndată la un loc oştile pe care le pregătise la
cele dintii ştiri - scrie A. Verancsics - &i se decid e serios a opri pe Sul i man
de a intra în Moldova şi la caz de necesitate a se lupta bărbăteşte cu dînsul.. 10.
Pregăti rile temeinice de rezistenţă, despre care s-au păstrat numeroase ştiri in
izvoarele vremii, au fost făcute în spiritul vechilor tradiţii de 1 uptă româneşti :
împ iedicarea construirii podurilor peste Dunăre 1 1 , î n tăr ir e a cu materiale, arma
ment şi oameni a cetăţilor în vederea vii toarelo r asedii 12, strimtarea sau chiar
astuparea drumurilor, incendierea şi pustiirea locurilor de-a lungul căii pe care
urma să o străbată oastea otomană de la Oblu ciţa - l sarcea spre Suceava u.
Rustem paşa, beilerbeiu l Anatoliei, participant la campanie, mărturiseşte că Petru
Rareş "puse să se sape şanţuri şi să se facă p ali sade la vadul cel greu de pe
Jijia, la Botoşani. Pe o distanţă de două-trei leghe, au fost tâiate pădurile de pe
deal " 14. Despre tabăra întărită din împrej urimile Botoşan ilor, unde s-a concen
trat oastea Moldovei, amintesc numeroase cronici turceşti, arătînd că Petru Rareş
urmărea să atace oastea otomană la trecerea J i j i ei, unde au fost făcute de ase
menea fortificaţii ("cu lemne şi pietre" ) , "şi să dea o mare băt ă l i e" 15•

5 Hurmuzaki, I I 1, p. 1 7 1 -1 72, n r . CXXVI (Gh. Martinuzzi), p. 178, nr. CXXXI ;
H 4, p. 1 4 1 , nr. LXX III ; p. 142-143, nr. LXXIV, p. 158, nr. LXXXIV ; X I , p. 36,
nr. XLVII, p. 37, nr. XLVIII ; XV 1, p. 379, nr. DCCXII I ; Supl. II 1, p. 1 19, nr.
LXI I I ; Al. Ciorănescu, Documente privitoare la istoria românilor culese din ar
hivele din Simancas, Bucureşti, 1940, p. 24-25 ; A . Verancsics, Despre expediţia
lui Soliman impăratul turcilor în Moldova şi Transilvania asupra
Ioan, Tesaur de monumente istorice, ed. Al. Papiu Ilarian, Bucureşti,
Fr. Babinger, Mahomet II le Conquerant et son te mpJ, Paris, 1954,
6 Doar I. Pecsi, prepositul bisericii din Lelesz, considera la 27

lui Petru şi

1864, p. 157 ;
p. �31-532.
august 1538
care pînă la 6 000 erau

că oastea sultanului nu depăşea 80 000 de oameni, din
ieniceri (A. Veress, Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque cum
Moldavia et Valachia, Budapesta, 1914, p. 285).

7 Al. Ciorănescu, op. cit., p. 24 ; A. Veress, Documente privitoare la istoria
Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, 1, Bucur�ti. 1929, p. 15.
11 A. Veress, op. cit., p. 1 5 ; Hurmuzaki, I I •, p. 141, nr. LXXIII, p. 153, nr.
LXXXI ; cf. 'i II ', p. 169,

nr.

CXXIII.

9 In plus, la început ţinta exactA a campaniei lui Suleiman (Transi lvania
sau Moldova) nu era cunoscută (Al. Ciorănescu, op. cit., lil · 23 ; cf. şi Hurmuzaki,
II 4, p. 141, nr. LXXIII ; A. Veress, Acta et epistolae, p. 286 ; Cronici turceşti, II,
Bucureşti, 1974, p. 149). Abia la 27 iulie 1538 sultanul a poruncit construirea po
dului de la Isaccea, îndreptindu-se spre Moldova (ibidem, p. 478, 546).
10 A. Verancsics, op. cit., p. 156.
11 Ştirea era înregistrată la Constantinopol la 3 august 1538 (Al. Ciorănescu,
Documente, p. 24). Un pod turcesc era în dreptul Chiliei (ibidem, p. 24). Cf. şi
relatarea din 31 august 1538 (A. Veress, Acta et epistolae, I , p. 285, publicată şi
de V. Motogna sub data de 1 august (Relaţiunile dintre Moldova şi Ardeal in
veacul al XVI-lea, Dej, 1928, p. 140).
12 Hurmuzaki, I I 1 ,
p. 188, nr. CXLIII. Despre felul cum era pregătită. de
asediu Suceava mărturisesc izvoarele otomane (Cronici turceşti, 1, p. 269, 353, 480).
1 3 Hurmuzaki, II 4, p. 150, nr. L.XXIX, p. 158, nr. LXXXIV ; Cronici turceşti,
I, p. 268.
14 Cronici turceşti, I, p. 254. Cf. şi mărturia secretarului său, Nasuh Matrakci
(ibidem, p. 225).
15 Ibidem, p. 268, 3:52-353, 4 1 2 , 479-480, 535, 547 ; I I , p. 150, 253. Izvoarele
narative turceşti (pentru această categorie de izvoare cf. şi M. Guboglu, op. cit.,
p. 109- 1 10), lasă să se inţeleagă că pe lîngă tabAra fortificată din pădurile Boto
şanilor, alte fortificaţii au fost făcute la locul de trecere al Jijiei.
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Ştiri le tu rceşti sint confirmate de relatările observatorului contemporan • din
Verancs i cs. după care Petru Rareş : "pune de umple :şi inchide
toate căile lj.i strîmtor i l e pe o m a re intindere de loc, cu arbori tă.i aţi din munţii
şi pădurile ce apără Moldova d i n toate părţile, crezind că va putea impiedica cu
aceasta, trecerea inamicului in ţa ră . Stringe apoi bucatele de pe cimpii şi arde
cit nu put�.a să strîngă, adună din toate părţile turmele de vite şi cai , care in
Moldova sint f ă ră număr :şi r u i nează toate satele. Iar dinsul cu partea cea mai
bună a oastei se a�ează la un loc potrivit, aşteptînd aici pe inamic ; celelalte cete,
destul de numeronse, da r oameni deprinşi mai mult la vite decit la război (e
vorba d e ţăr8n i i chemaţi doar la ."oastea cea mare" - C.R.), l e imparte prin
munţi şi păduri , s ă privegheze pe inamic, să-I atace necontenit şi din toate
părţile. . . "' 16•
"Oastea cea mare" ridicată atunci la luptă de Petru Rareş prin mobilizarea
generală 11 era consi d erată o armată puternică" (.,valido exercitu"), capabilă să
reziste sul tanului lll , numărînd 40 000 de călăreţi 19, iar după izvoarele otomane
70 000-llO 000 de oa me n i ("ţăran i " - spune cronicarul Must.afa Ali, indicind ast
fel cea mai numeroasă categorie de luptători din "oastea cea mare") 20. Deşi la
incep u t ul l u i august 1538, in ain te c n sultanul să treacă Dunărea, Petru Rareş a
in cercat să ducă tr a tat ive , totuşi el a refuzat hotărît să vină in tabăra sultanului
pentru a se inc hin a 2 1.
Discutînd porunca sul ta n ului in cadrul sfatului domnesc, Petru Rareş a in
timpinat d e sr his opozitia unei părţi a dregătorilor săi in frunte cu Mihu hatmanul
şi Trotuşan logofătul, care s-a111 declarat pe faţă pentru supunere, in vreme ce
Petru Rareş a r ă mas neclintit in hotărîrea sa de luptă : "incit să se mire şi zeul
Marte, mînuitorul de săbii :şi de la lupta noastră vi tejească să ia pi ldă vîntul şi
focul treci\tor.. 22.
La mijlocul lunii august 1538 pregătirile sale de apărare erau in plină des
făşurare. S o l i i domnului porn eau unul după altul spre Buda, pentru a cere aju
torul regel u i Ioan Zăpolya, străduindu-se să-I convingă că de fapt sultanul se
indrepta impotriva sa 23. După tratatul incheiat la Oradea cu Ferdinand de Habs
burg, la 24 fe b ruar ie 15 38, Zapolya se orienta către "Liga Sfîntă", din care pe
lîngă intinsul i m p eri u al lui Carol Quintul făcea parte şi Veneţia. Ştirea despre
tratatul lui Ziipolya cu Fcrdinand a stirnit minia lui Suleiman· Magnificul asupra
regelui ungar 24 şi a grăbit campania sa in Moldova, menită să destrame lanţul

Tr an s i lva nia, A.

16 A. Verancsics, op . ctt., p. 156-157.
11 A. Veress, Acta et epistolae, I, p. 285, 27 august 1538.
111 Ibidem ; Al. Ciorănescu, op. cit., p. 25, 31 august 1538.
19 A l . Ciorlnescu, op. dt., p. 25, 26.
20 Cron.ici turceşti, J , p, 268, 352, 412, 535, 547, I l , p, 150. Deşi efectivele in

dicate

de

sursele otom a n e sînt exagerate, Petru Rareş putea mobiliza

70 000-

80 000 de oşteni • după A. Verancsics - august 1538 (Hurmuzaki, II 4, p. 141,
nr. LXXIII ; Tesaur de monumente istorice, III, p. 157 ; cf. şi Martin Felmer,
Historia Transsil t•aniae, S i b i u, Cluj, < 1 803 > , p. 144.
2 1 Cron.ici turceşti, J, p. 222-223 ; itinerari•Al oastei otomane (Călători străini,
I , p. 383).
22 Cron.ici turceşti, I, p. 224. După Macarie, - cronologic faptul se plasează
in prima jumătate a l ui august 1538 - , Mihu hatmanul, susţinut de boierii care
erau pentru supunerea ţă r ii , a trimis o scrisoare sultanului "pentru răsturnarea

domnului� (CroniciLe slava-române din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ed.
P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1 959, p. 98). Faptul e confirmat şi de Grigore Ureche,
Letopiseţv L Tării Moldovei , Bucur�ti, 1 955, p. 143. A. Verancsics, op. cit., p. 153,
1 55 - 1 5 6 , afirmă că boierii au trimis soli sultanului pentru a-1 determina să-I
alunge pe Rareş.

23 A. Verancsks, op. cit., p. 157 ; A. Veress, Acta et epistoZae, I, p. 286. La
25 august 1538 trimisul lui Rareş înştiinţa pe Zăpolya că turcii au intrat in Mol
dova (Hurmuzaki, li 4, p. 150, nr. LXXIX), iar un alt sol cerea regelui in ajutor,
inainte de 30 august, 2 000-3 000 de archebuzieri şi trupele secuilor (ibidem,
p. 1 53, nr. LXXXl).
24 A. Verancsics, loc. cit.
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put�rnicei alianţe dintre Moldova, Ungaria şi Imperiul habsburgic înche i ată in
anii 1535-1538 25.
Iniţial, la trecerea Dunării, prefăcindu-se că ignoră tratatul de la Oradea,
sultanul a cerut participarea lui I. Zapolya la campania sa 26 , mai ap oi , oferindu-i
prietenia. s-a mulţumit să-i pretindă să nu ajute în vre-un fel pe domnul Mol
dovei, iar în caz că acesta se va refugia in Transilvania să i-l predea 27• Cum însă
în prima jumă t ate a lui august 1 5 38 Zapolya b ăn u i a că s ul tanul se va indrepta
spre Transi l vani a 28, a luat măsuri de apărare, mobilizind armata transilvană, a
cerut ajutor regelui polon şi lui Ferdinand de Habsburg 29• In acelaşi timp a tri
mis, la r în d ul său, soli la domn ii Moldovei şi Ţării Româneşti, cerîndu-le să
treacă cu oşti l e lor in Tr a n si lv a n ia , pentru a se apăra cu f o r ţ e unite împotriva
lui Sulciman Magnificul, sfătuind pc Rareş intii să hărţui e pe sultan, aşteptînd
in munţi ajutorul său 30. In r e a l i ta t e din partea lui I oan Zapolya, Petru Rareş nu
va obţine - cum vom \ edea - decit sprijin diplomatic pentru aplanarea conflic
tului cu Polo n i a , atitudinea lui Zâpolya, faţă de domn fiind a spr u judecată de
cr onica rul contemporan Macarie 31•
Ferdinan d de Habsburg, .,regele rom an i l or şi a l Ungari e i , legat de domnul
M old ov e i prin tra tatu l din 4 aprilie 1 5 35 3 2, dar aflat la distanţă prea mare, nu
i -a putut acorda acestuia un aj utor militar direct. I n schimb, a trimis trupe in
spri j i nul lui l. Za po l y a 33, iar din 1535 şi pînă la incheierea t ra ta tu l ui între Petru
Rareş şi regele Sig i sm und 1 in 1 538, a trimis nenumărate soli i la curtea polonă şi
a d ep u s stăruitoare eforturi diplomatice p en tr u a media î m pă c are a sau măcar
un armistiţiu în tre regele palon şi domnul Mo l d o v ei , ale cărui forţe erau necesare
în lupta an ti o tom an ă Jc.
Din nefericire, nici 1. Za p o lya , nici Ferd inand I nu s-au gră bi t în august 1538
să trimită trupe în ajutorul domnului Mo l dov e i lăsîndu-1 singur in faţa puhoiu
lui otoman care se pregătea să trea că Dunărea. I n schimb, oştile sultanului aveau
ali aţ i de n ădej de în forţele lui Sahib Ghirai. h an u l tătarilor din Cr ime eia şi Si
gis mund 1, regele polonilor, fără a mai socoti pe Radu Paisie, domnul Ţării Ro·

,

,

25 Şt. Simionescu,
şi urml!ri, p. 147-148.

Campania lui Soliman din 1538 in

Moldova, antecedente

26

Hurmuzaki, II 1, p. 1 78, nr. CXXXI.
27 Al. C iorănescu, Documente, p. 25 ; A. Veress, Acta et epistolae, I, p. 285286 ; Hurmuzaki, I I • , p. 152, nr. LXXXI.
28 La 1 4 august 1538 I. Za poly a credea că sul tan ul a trec u t Dunărea pentru
a intra în Transilvania (A. Veress, op. cit., p. 284). Acelaşi lucru îl credea la
1 6 august şi G . Martinuzzi (Hurmu�ki, Ii 4, p. 143. nr. LXXIV).
29 Al. C iorănescu, op. cit., p. 25-26 ; A. Veres s , op. cit., p. 286.
30 Despre
măsurile militare luate de 1. Zapolya în Transilvania şi planul

strategic de luptă comună împotriva turcilor; propus domnilor Moldovei (căruia
ii oferea refugiu pentru familie, cetatea Bistriţei) şi Ţării Româneşti, amănunte
la A. Verancsics (op. cit., p. 157 ; Hurmuzaki, II 4, p. 141-142, n r. LXXIII), care
ap rec i a oştile domn i l or români la cîte 80 000 de oşten i, menţionînd că Zapolya
aştepta �Ji trupe germane şi sp an i ol e , promise de Ferdinand. Cf. ş i A. Veress,
op. cit., p. 284, 285.
31 "Omul acesta perfid �i răuvoitor - scrie Macarie despre Zapolya
care
cu limba linge şi cu coada loveşte" (Cronicile slava-române, ed. cit., p. 1 00).
32 H urm uz aki , II 1, p. 91-94, nr. LXVI.
33 Ibidem, p. 1 73-H5, nr. CXXVII-CXXVI I I, p . 1 83-184, nr. CXXXV
CXXXVI, p. 185, nr. CXXXIX ; I I4, p, 147, nr. LXXVII, p. 1 5 1 , nr. LXXX, p.
155-156, nr. LXXXII.
34 I bidem, Il\ p. 97-102, nr. LXIX-LXXIV, p.
1 14-1 16, nr. LXXXV
LXXXVI ; din 1537 eforturile de mediere ale lui Ferdinand se intensifică, cf.
p. 1 1 9-168, nr. LXXXIX-CXX, p. 1 73-175, nr. CXXVII-CXXVIII, p. 183, nr.
CXXXIV ; 114, p. 106, nr. LIV, p. 107-108, nr. LV, p. 128, nr. LXVII-LXVIII,
p. 148, nr. LXXVI II, p. 157, nr. LXXXIII, 159, nr. LXXXV ; A. Veres s, Acta et
epistolae, 1, p. 253-254, 256, 271, 272, 274 , 282 ; relatarea lui S. G 6rs ki , la Şt.
Simionescu, Noi date despre situaţia internă şi externă a Moldovei in anul 1 53 8
intr-un izvor inedit, Studii, XXV ( 1 972), p. 229-230.
-
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măneşti, care a fost nevoit să trimită in tabăra lui Suleiman 3.000 d e oameni
cu topoare, folo si ţ i la amenaj area drumurilor 35• Sahib Ghirai cu temeiul oştii
s-a unit cu armata sultanului lîngă Iaşi,
sale - apreciat la 40.000 de tă tar i 36
l a 9 septembrie 1 538 3 7, dar unităti tătărăşti pornite spre pradă intraseră în Mol
dova inainte de 30 augus t 15. I n veacul următor, rAs:cumpărind de la I . Kemeny
cunoscutul tctracvanghel dat de Ştefan cel Mare
mănăstirii Homor, Gheorghe
Ştefan aminlea, prin actul d i n 25 septembrie 1656, că in 1538 acesta a fost trimis
de călugări Ia Ciceu : ,.Cînd a fost pornit împăratul turcesc cu toate ţările din
părţile răsăritene şi tătărască" impotriva Moldovei 3' .
Situaţia dificil.ă in care se afla Petru Rare1 in a doua jumătate a lunii
.august 1538 e subliniatA ener gic d e i r:voarele vremii. .Petru - mărturiseşte
A. Vcran ('Si{'S
avea deJa In faţă pe Suleiman sultanul, Ia spate il îmboldea
Sigismund relege Polon iei , de ambe l e laturi il ameninţau, de o parte muntenii,
de alta tătari i , incit nu ştia asupra cui s! prindă armele mai intii" 40. "Şi intr-un
cuvint - scrie un alt contemporan, Macarie - toată lumea de fiare păgineşti
care se afla imprejur a fost ridicată de Suliiman... Iar la mijloc se zbătea voie
vadul Moldovei. Şi de peste tot nu se putea gifldi Ia vre u n ajutor" 4 1,
Oştile inamice au intrat in Moldova aproape în acelaşi timp la nord şi la
sud. C e i din tii au fost însă polonii sub hatmanul Jan Tarnowski, ceea ce - după
Mustafa Gela lzadc, care a participat la campania din 1538 - "l-a pus pe Petru
într-o încurcătură foarte mare" 42, obligindu-1 desigur să-şi schimbe în grabă pla
nul tactic de l uptă, care iniţial se pare că se referea - cum rezultă din măsurile
lu at e, ami n t i te mai sus - doar la rezistenţa faţă de oştile otomane 43 •
Campania condusă de J. Tarnowski unnărea să soluţioneze prin forţă, intr-un
moment deosebit de favorab i l pentru poloni, creeat de expediţia lui Suleiman
Magnificul, lungul conflict între Petru Rareş şi regele polon pentru ţinutul Pocu
ţici, conflict care î�i va afla dezlegarea in vremea lui Rareş tocmai prin tratatul
din 1538 aflat nu demult la Varşovia, pe care îl prezentăm in paginile următoare.
Petru Rareş mo�tenise problema Pocuţiei de la înaintaşii săi in scaun, Ştefan
cel Mare şi Bog d a n al I Il -lea "· Indată după înălţarea sa la domnie el a reluat
tratativele cu polo n i i in această problemă, imbinind, din 1530, metodele diploma
tice cu cele m ilitare. Pentru a inţelege deplin însemnătatea tratatului amintit din
-

-

3s Cronici turceşti, I, p. 268-269, 352-353, 4 80 (nu e vorba de halebardieri
ci de osta�Ji cu topoare, pentru deschiderea drumului).
Al. Ciorănesc u Documente, p. 27. Ir:voarele orientale menţionează
J6 Cf.
cifre exagerate : 50.000, 100.000 sau 200.000 de tătari (Cronici turceşti, 1,. p, 227,
254, 2 68 351, 412, 535 ; I I , p. 1 50 253, cf. şi p. 268, nr. 38).
37 Itinerarul lui Suleiman Magnificul In campania din 1538 (Cillători străini,
1, p. 3 8 5).
31 Hurmul!aki, IJ4, p. 152, nr. LXJC<I.
39 Arh. St. Buc. , A. N., CL /10.
40 A. Verancsics, Despre expediţia lui Soliman fmpăratul turcilor in Moldova
şi Transilvania, p. 159.
4 1 Cronicile slava-române, p. 99. Şi cronicile din veacul unnător subliniază
"potopul" oştilor s trăine în Moldova, în august 1538 (Gr. Ureche, Letopiseţul, ed.
1955, p. 143 ; Radu Popescu, Istoriile domnilor Ţării Româneşti, ed. C. Grecescu,
Bucureşti, 1963, p. 47-48).
42 Cronici turceşti, 1 , p. 26 9.
43 A Verancsics, op. cit., p. 156-157, menjl!.onind măsurile luate de Rareş pen
tru intirzierea şi hăituirea oştii otomane, crede că domnul vroia să amine bătălia
cu acesta pînă la venirea iernii : .,cind, invins şi de frig şi de omăt şi de dificul
tăţile locurilor, sultanul se va vedea constrîns a se întoarce fără ispravă". Intr-a
devăr, inainte de 19 septembrie 1538, căzuse deja zăpadă in Moldova (Al. Cioră
nescu, Documente, p. 27).
44 Care la rindul lor o preluaseră de la antecesorii lor, incepind din 1388,
cind Pocuţia a fost zălogHă pentru o datorie, nicicind achitată în intregime, dom
nilor Moldovei (1. 1. Nistor, Campania lui Mihai Viteazul in Pocuţia, Analele Aca
demiei Române, M .S.I.� S. I I I, t. XXVI, 1943, p. 31-44 ; idem, Die moldauischen
Anspruche auf Pokutien, Viena, 1910, p. 32-95).
,

,

,
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1538, menţionăm că acesta se incheie la capătul unui şir nesnrşit de tratati-ve,
acţiuni militare de ambele părţi (in cadrul cărora bătălia de la Obertyn (22 august
1531) a reprezentat doar unul din episoade) încercări de mediere din partea lui
Ioan Zapolya şi a marelui vizir (1531-1532), a suJtan ului ( 1 532-1533) sau a lui
Ferdinand 1 (1535-1538), arm isti ţi i şi proiecte de pace propuse şi respinse p e
rind d e ambele părţi etc. 45.
Conflictul lui Rareş cu Sigismund 1 a luat în să amploare in 1537. !n februarie
aprilie regele polon face intense pregătiri de război 46. Domnul e d e acord cu
inc heierea unui armistiţiu mi jlocit de Ferdinand I, d ar n u renunţă la toate reven
d i c ările sale şi negocierile privitoare la Pocuţia , care au loc la Cracovia în iunie
i ulie, nu duc la n i ci un rezultat 47• Iar comisarii mi jlocitori, trimişi de Ferdinand,
care propun lui Rareş chiar un proiect de tratat intre Moldova şi Polonia, ţin
evident partea regelui polon 48• Ca atare, domn ul Moldovei se pregăteşte la rindul
său de luptă, petrecind luna iulie 1537 .,în tabără" 49, d e unde la 3 i u l i e scrie
comisarilor, invinuind pe Sigismund că nu vrea să încheie pace şi să-i satisfacă
c·ercrile drepte, mai mult, regele, îl ameninţă cu o oaste de 70 000 de oameni. Dar
cunoscind si stemul polon de mobilizare, Petru Rareş arată că pentru o astfel de
armată e nevoie de 70 000 de vase cu duca ţi ungureşti, şi apoi nnoi avem oaste
gata <de luptă> împotriva duşman i l or noştri şi Dumnezeu ştie cine va obţine
victoria". Neindurîndu-se însă să verse sînge creştinesc, Rareş e gata să accepte
un armi stiţiu de trei, patru sau şase ani, dar nu renunţă în în lregime la Poc u 
ţia 5o. Mindru ş i d e mn c a şi marele său părinte, Rnreş scrie l u i Sigismund I l a 24
iulie 1537 că e gata să i se împotrivească cu toţi Ql?ten ii săi, iar de va fi învins
;u:easta o va face un puternic rege, "iur dacă maicstatea ta vei fi bătut. atunci n·i
fi bătut doar de un voievod al Moldovei " 51•
Zadarnic încearcă Ferdinand I a-1 îndupleca pe S i gi smund să fi e îngăduitor
faţă de cererile lui Petru Rareş privitoare la Pocuţia, apelind şi l a concursul
reginei Bona Sforza, soţia lui Sigismund 52• Regele rămîne neinduplecat, refuzînd
să acorde lui Rareş măcar armistiţiu de un an sau doi cerut de comisarii lui
Ferdinand 53. Nu-l i mpresionează nici solii trimişi la el de papă pentru a-l împăca
cu domnul Moldovei 54, şi nici stăruinţele ambasadorilor lui Ivan cel Groaznic in
aceeaşi direcţie 55. La sfîrşitul lui august 1537 era li mpede şi la curtea lui Fer45 Cf. N. Iorga, Relaţiile Poloniei cu Moldova după documente nouă. 1. Petru
Rareş şi politica sa faţli de poloni, Convorbiri literare, XXXV ( 1 901 ) , p. 324-352,
3 9 1-40 1 ; idem, Polonais et Roumains, Bucureşti, 1921, p. 33-37 ; 1. Ursu, Dfe
au.swiirtige Politik des Peter Rareş, Filrst von Moldau (1527-1538), Viena, 1908,
p. 74 şi urm. ; idem, Petru Rareş, Bucureşti, 1923, p. 21-31 , 3 8, 41-48 ; 1. 1. Nistor,
Die mold4uischen Anspruche au! Pokutien, p. 100-140 ; 1. Co rfus, Activitatea
diplomaticli fn ;urul conflictului dintre Petru Rareş şi Polonia, Romanoslavtca, X

(1964), p. 320-339.
46 Hurmuzaki,

LXVII.

Supl.

II ',

p.

93-1 00 ,

nr.

XLVII-LIII ;

II

4,

p.

127-128, nr.

47 I bidem, II 1, p. 1 19-126, nr. LXXXIX-XCV ; solul moldovean a fost ares
i<"lt sub pretext că nu avea salv-conduct (p. 125, nr. XCV, p. 132, nr. C) ; A. Veres.s,
Acta et epistolae, 1, p. 270- 2 7 1 .
48 Hurmuzaki, II 1 , p. 127-135, n r . XCVII-CII, p. 137-144, n r . CV-CVII,
p. 154-166, nr. CXVI I I ; A. Veress, op. cit., p. 272.
49 Cf. A. Veress, op. cit., p. 273 ; Hurmuzaki, II 1 , p. 149, nr. CXIII, între 224 iulie 1537.
5D Hurmuzaki, II 1 , p. 136-137, nr. CIV, 3 iulie 1537.
5 1 I bidem, p. 147, nr. CXI ; cf. şi p. 147-148, nr. CXII. Pentru sensul real al
celei de a treia sc risori a lui Rareş din 24 iulie 1547 (ibidem, p. 149, nr. CXI I I ) ,
cf. N. Iorga, Istoria românilor, IV, Bucureşti, 1937, p. 381.
52 Hurmuzaki, I I 1 , p . 145-146, nr. CIX--CX, p. 149-150, nr. CXIV, răspunsul
reginei.
53 I bidem, p. 151-153, nr. CXV--CXVII.
54 A. Veress, Acta et epistolae, 1, p. 274.
55 P. P. Panaitescu, Petru Rareş şi Moldova, in vol. In memoria lui Vasile
Pârvan, Bucureşti, 1934, extras, p. 9.
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d inand de la Praga că o pace grabnică între domnul Moldovei şi regele polon
nu era de aşteptat 5&,
In aceeaşi lună Sigismund I s-a deplasat la Liov, unde concentrase o oaste
de 60 000 de călăreţi (chemînd la mobilizare generală nobilimea a in intregul regat)
şi garda sa de 5 000 de oşteni 57, în vederea campaniei asupra Moldovei. Dar şleahta
ţinută prea mult timp sub arme se răscoală, şi tabăra polonă se destramă 58, cu
atît mai mult cu cit lituanienii nu vor să participe la campanie 59. Sigismund nu
renunţă însă la planul său, şi la începutul lui octombrie 1537, de la Cracovia se
anunţa pregătirea expediţiei împotriva Moldovei, cu toată nemulţumirea nobili
mii 60. Din prima j umătate a lunii următoare oastea polonă de la hotar organi
zează incursiuni în Moldova, atacînd Cernăuţii, Botoşanii şi alte localităţi pînă in
apropiere de Suceava 61. Starea de război între cele două ţări va dura pînă la
incheierea tratatului de la Hotin, in ultimele zile ale lui august 1538.
In aceste cond i ţii, la rindul său Petru Rareş p regăteşte o campanie de răs
puns in vreme de iarnă 62. In ianuarie 1538 pătrunde in Podolia cu 20 000 de
oşteni, asediind o seamă de cetăţi. Oastea polonă de la hotar, în frunte cu Andrei
Teczynski, un mai vechi inamic al domnului, şi cu N. Sieniawski a fost surprinsă
în cartierele de iarnă, iar apoi urmărindu-1 pe Rareş In Moldova, a fost zdrobită
pe malul Siretului Ia 1 februarie 1538 63. Intre prinşi se afla M. Wlodek 64, pentru
care insuşi regele intervine la sultan, spre a-l determina pe Raret$ să-1 elibereze 65•
Infringerea de Ia 1 februarie a grăbit pregătirea unei puternice armate
polone, al cărui comandant general era numit in,că din iunie 1538 Sigismund II
August, fiul şi asociatul la domnie al lui Sigismund 1 66• După o nouă înfrîngere
a oştilor polone pe Siret, la 1 iulie 1538, dieta a aprobat sume substanţiale pentru
plata lefegiilor 67.
Pe Ungă măsurile militare, Sigismund 1 a acordat o atenţie deo!ebftd fnţe
legerii cu sultanul 611, mergînd pînă la propunerea de colaborare armată pentru
56 A. Veress. loc. cit. ; Cf. şi Hurmuzaki, II 1 , p. 167-168, nr. CXIX--CXX.
57 Hurmuzaki, XI, p. 35, nr. XLV, 8 august 1537, se menţionează încercările
lui Ferd inand 1 de a media pacea, împiedicate de cond iţiile inacceptabile pentru
Rareş. puse de regele polon.
sa N. Iorga, Relaţiile Poloniei cu Moldova, p. 399 ; 1. Corfus, Activitatea di
plomatică, p. 339.
59 Acta Poloniae Historica, XXI, 1970, p. 76.
60 N. Iorga, Studii şi documente, XXIII, Bucureşti, 1913, p. 38 ; Hurmuzaki,
Supl. II 1, p. 102-103, nr. LV.
6 1 Gr. 1. Nastase, Istoria moldoveneascli din Kronika polska a lui Bielski
(Traducere), Cercetări istorice, 1 (1925), p. 137. Incursiunile polone incep pe la
Sf. Martin = 11 noiembrie.
62 Ibidem.
63 S-a păstrat lista polonilor căzuţi, intre care 68 de magnaţi şi 800 de şleah
tici mărunţi (Hurmuzaki, Supl. II 1 , p. 103-104, nr. LVI. Aceleaşi cifre la Bielski
(Gr. 1. Nastase, op. cit., p. 138). După Gr. Ureche, Letopiseţul, ed. 1955, p. 142, au
căzut peste 2 000 de poloni). Pentru campania lui Rareş, cf. şi A. Veress, Acta et
epistolae, I, p. 279-280 ; relatările lui Macar_ie (Cronicile slavo-române, p. 98) şi
N. Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, Opere 1, ed. C. A. Stoide, 1. Lăzărescu, Iaşi,
1976, p. 161 ; 1 . Nistor, Die moldauischen Anspruche auf Pokutien, p. 138.
64 Viitor comandant al Cameniţei, care va indeplini misiuni diplomatice pe
lîngă Petru Rareş, în a doua domnie.
65 N. Iorga, Studii şi documente, XXIII, p. 39-40 ; instrucţiunile solului E.
Kretkowski trimis la Poartă (I. Bidianu, Moldova în tratativele polono-otomane
într -un document din anul 1538, Studii şi materiale de istorie medie, VII (1974),
p. 312, 314, 316, 319) ; Gr. Ureche, loc. cit.
66 A. Veress, Acta et epistolae, 1, p. 281.
67 1. Corfus, op. cit., p. 339. La 20 iulie 1538 episcopul de Plock ordonă să se
facă rugăciuni în eparhia sa pentru biruinţa lui Sigismund I I August (Hurmuzaki,
Supl. I I 1 , p. 107-108, nr. LVI II).
68 Această înţelegere se baza de altfel pe un tratat turco-polon, amintit chiar
de Sigismund 1 la 19 august 1538 (A. Veress, op. cit., p. 281).
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alungarea

lui Petru Rareş. Apropierea turco-polonă in această problemă avea
rădăcini mai adînci : încă din v,ara anului 1 533 A. Teczynski di scut.a cu A i as
paşa proiectul unei coaliţii pentru înlăturarea domnului Moldovei 69. La începutul
lui martie 1 538 de la Cracovia se anunţa trimiterea unei ambasade la sultan 7o.
La 7 mai Sigismund T redactează instrucţiunile soliei la Poartă a lui Erasm Kret
kowski , castelan de Brest ; solul insoţind apoi pe Sulciman Magnificul în întreaga
campanie din Moldova, ca un adevărat �observator m ilitar", păstrînd legătura cu
regele polon 7 1.
Kretkowski a expus înaintea sultanului c onflictul regelui cu Petru Rareş,
solicitindu-i colaborarea pentru alungarea domnului. Dacă regele îl v a ataca pe
Rareş : .,să binevoiască şi înălţimea voastră imperială să se indrepte împotriva
lui şi să-1 înlăture din demni tatea pe care o deţine acum şi să nu mea scă in locul
lui, fie pe Dimitrie, despre care se spune că s-ar afla la curtea maiestăţii voastre
imperiale, sau pe orice alt om din a cest neam, iubitor ill păcii şi credincios păstră
tor şi păzitor al acelei prietenii care există intre maiestatea regală şi înălţimea
voastră imperială".
Faţă de pa�alele de }a Poartă, şi in primul rind faţă de i\ i as pa ş a amintit
mai sus, solul l-a acuzat cu perfidie pe Rareş de încălcarea păcii in tre rege şi
sultan, in schimb năvălirile polone in Moldova au fost negate. "E pos i bi l să se
fi făcut unele uşoare incursiuni in Moldova, dar nu de către ostaşii n oştri şi nici
din porunca noastră sau cu ştiinţa noastră . . . ". Paşalele erau rugate să stăruie
ca sultanul să colaboreze cu regele pentru inlocuirea lui Petru Rareş in Moldova.
I nfringerile suferite de poloni din partea oştii domneşti in 1 5 37 şi 1538 erau jus
tificate chipurile prin abţinerea oastei regale de l a acţiune, aşteptînd mai intii
i n t erven ţia sultanului, aşa cum ceruse acesta prin lnrob W i lamowski , ul limul sol
palon 72•
La cele relatate de Kretkowski, Suleiman M agniiicul a răspuns lui Si g is
mund 1 în vara anului 1538 că are o armată pe care �cerul şi pămîntul abi a pot
să o suporte" şi in locul planului propus de rege, d e <J-1 a tac a pe RarN) concomi
tent din ambele părţi, îi cere doar să-1 impiedice pe acesta să se refugieze in ţinu
turile de sub stăpînirea sa 73. Teama sultanului c a Sigi sm un d I ,.să nu i a ţara"
Moldovei, şi astfel ,.să aibă apoi mai multă gî l c ea vă şi pagubă cu d i nl!ii (polonii C.R.) decit cu Petru vodă", a grăbit după observ aţiile lui Bicbki şi Grigorc
Ureche, pregătirile de campanie ale lui Suleiman 74.
La rindul s.ău E. Kretkowski a trimis de la curtea sultanului un slujitor,
vestindu-l pe Sigismund 1 că sultanul părăsind conflictul cu Persia se îndreaptă
asupra Moldovei, cerind tătarilor să participe la campanie 75• Astfel in cadrul
alianţei turco-polonă - care a acţionat la fel ca in vremea lui Mihai Viteazul 76 ,

fiecare din cei doi parteneri s-a grăbit să-şi trimită oştile in Moldova n.

69 1. Corfus, op. cit., p. 336-338.
70 N. Iorga, Studii şi documente, XXIII, p. 40.
71 Cronici turceşti, 1, p. 271, 355 (la plecare solul palon, .,care a arătat supu

nere şi a slujit împreună atitea zile în tabăra împărătească", a fost "îmbrăcat cu
hilat şi i s-a dat învoire să se întoarcă"), Il, p. 151. Rel atar ea lui S. G6rski, la
Şt. Simionescu, Noi date, anexa, p. 234-236.
72 Instrucţiunile date de rege solului (la 1. Bidianu, op. cit., a ne x a , p. 310319) au fost foarte probabil respectate întocmai, cum rezultă şi din răspunsul sul
tanului. Pentru o solie a lui Wilamowski la Poartă în 1538, cf. N. Iorga, Studii şi
documente, XXIII, p. 39.
73 Hurmuzaki, Supl. I I 1, p. 104-106, nr. LVII, p. 108-1 1 1 , nr. LIX.
74 G.
I. Nastase, Istoria moldovenească din Kronika polska a lui Bielski,
p. 138 ; Gr. Ureche, Letopiseţul, ed. 1955, p. 143.
75 Rel atar e a lui S. G6rski, la Şt. Simionescu, Noi date, anexa, p. 230 ; şi cea
a lui Spitek Tarnowski, anexă la N. Iorga, Studii i.<torice asupra Chiliei şi Cetăţii
Albe, Bucureşti, 1899, p. 3 19.
76 Alianţa turco-polonă din 1538 era amintită încă la sfîrşitul secolului XVI
(Hurmuzaki, I I I 1, p. 157, nr. CXLIV). Ca şi atunci, în vremea campaniei lui Su
leiman, Polonia a refuzat să intre in "Liga sfîntă", pretextind pacea cu turcii
(A. Vere3s, Acta et epistolae, I , p. 280, 281).
77 Cf. Crcmici turceşti, I , p. 269.
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Cei dintii, cum aminteam mai sus, au intrat în ţară polonii, care p rofi tî nd
de îngăduinţa sultanului de a ocupa unele cetăţi din Moldova 78 : c a un vîrtej
trufaş voiau să înghită Hotinul cu ziduri tari şi turnuri puternice" (Mac ar ie) 79.
L a 18 august, în ziua cind Suleiman Magnificul sosea la podul de la Isaccea, un de
uriaşele forţe otomane aşteptau ordinul de a intra în Moldova 80, oastea polonă
numărînd circa 20 000 de oameni 8 1 a început asediul Hot in ului 82. In fruntea ei
se afla J a n Tarnowski (1488-1561), m are hatman al coroanei pe v i a ţă, voi evod
al Rusiei şi Cra c ov i ci , renumit oştean şi teoretician al artei m i l i tare. C un os c ut
pentru or i e n t a rea sa prohabsburgică 113, ca unul ce stăpînea m oşi i în sud-estu1
Polon i e i , mereu am en in ţat e de tătari, el av ea "puteri depline" d i n partea regelui
S i g i s m u n d I pentru a încheia pacea cu Petru Rareş 84, căci polonii priveau cu
d (�s tu l ă îngi·ijoraJ·e expcdi ţi a lui S u l c i m a n Magn i ficul în Moldova. De altfel,
J. Tar nows k i n-a trecut Nistru!, o dată cu oastea c <J re asedia Hotinul, c i a rămas
prudent pe malul palon , supraveghind de aici ascdiul 85, şi aşteptînd restul oştilor
polone co nd u s e de Sigismund II August, care· se concentrau la Liov 86•
Trupele l u i Tamowski s-au pus în mişcare la începutul lui august 1538, stră 
bătind Podolia. La 14 august erau lîngă C a m e n iţa , iar la 17 august se aflau pe
mal ul Nistrului 8 7, pc care-I tr e c in aceeaşi zi. Asediu!, inceput a doua zi, a
durat - după �Soco telile regale" - pînă la 31 augJst ; la 1 septembrie trupele
p ol o n e intordndu-sc de la Hotin in tabăra de l î n gă Cameniţa 88• Intervalul ase
d i u l u i e confirmat cu exactitate de cronica moldo-polonă, care menţionează că
Tarnowski "a bătut H ot i n ul două săptămîni" 89.
Cetatea Hotinului era socotită inexpugnabilă, deopotrivă asigurată împotriva
loviturilor de tun şi a minelor 90, f ii nd de altfel zadarnic asediată de poloni. Tar
nowski a ordonat săparea de galerii subterane, nădăjduind să arunce in aer zidu.
rile eu ajutorul minelor 91. La suprafaţă însă orice tentativă de apropiere era
sortită eşecului. Chiar atunci cînd un călugăr priceput în tragerile bombardelor
a izbutit să aprindă un turn al cetăţii cu o ghiulea înroşită, polonii care s-au
"

78 Ca răspuns la cererile s olu l u i E. Kretkowski (Hurmuzaki, Supl. II 1, p. 105106, nr. LVI I , p. 109-110, n r. LIX).
79 Cronicile slavo-române, ed. c i t . , p . 99.
80 Cronici tu rceşti, I , p. 479.
81 Hu rmuzaki, Supl. II 1, p. 116, nr. LXI I , Oastea polonă era considerată la
30 august : �val i do exen:itu" (ibidem, II 4, p. 152, nr. LXXXI). Cf. şi Historia Polski,
I 2, Varşovia, 1957, p. 210.
82 Rel a ta rea lui Spitek, fratele lui J. Tarnowski, C r ac ovi a , 30 august 1538
(anexă la N. Iorga, Studii i.�torice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, p. 319).
83 Cf. De Haut evi l le , Relation historique de la Pologne . . . , Paris, 1687, p. 230 ;
Slownik historii Polski ( D ic ţ io n a r istoric al Poloniei), ed. VI, Varşovia, 1973, p. 486.
8 4 Hu r m u za k i , Supl. I I 1, p. 1 18, nr. LXI I I ; II 4, p. 187, nr. CI.
85 Rc-latarea l u i S. Go rs k i , la Şt. S i m io n e scu , op. cit., an e x a , p . 231.
86 G r. Ureche, 1-etopiseţul, ed . 1955, p. 143.
87 In "Socotelile regale" s-au inregistrat cheltuielile de camp anie' la trecerea
prin fiecare l ocalitate din Polonia, atit la dus cit !ii la î n tor s. O l i stă a celor pri
vitoare la un steag de 395 C' ă l ăr eţ i , la Th. H o l b a n , Documente româneşti din arhi
vele polone şi franceze, Anuarul Institult�i de istorie şi arheologie "A. D. Xenopol",
X I I I (1976), p . 285-286.
88 Ibidem, p. 285.
89 Cronicile slavo-române, ed. cit., p. 184.
90 Relatarea lui Spitek, fratele lui Jan Tarnowski la 30 august 1538 (N. Iorga,
loc. cit.). In istoriografia noastră se crede că pîrcălabul Hotinului era Teodor, fra
tele l ui Pet.ru Rareş (l. U 1·s u, Die auswiirtige Politik des Peter Rareş, p. 156 ;
idem, Petru Rareş, p. 48 ; 1. 1. N istor , Die moldauischen Anspriiche auf Pokutien,
p. 140) ; dar S. Gorski (la Şt. S i m ione sc u , op. cit., ane xa , p. 233) nu-l n u m eşte
arătînd că în septembrie 1538 garn izo an a l u i Rareş i-a refuzat acestuia accesul în
cetate. Desigur atunci Teodor nu mai era pircălab al Ho t in ul ui , refugiindu-se în
Polonia.
91 N . Iorga, loc. cit. ; S. Gorski, la Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 231 ;
1. N astase , Istoria moldovenească din Kronika polska a lui Bielski, p. 1 38.
,
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apropiat indat!!. d e ziduri a u fost res pi nş i d e focu l armelor d i n cetate, însăşi căpi
tanul Camen iţei, N. Iskrzycki, fiind rănit Ia mină de o lovitură de bombardă,
în timp ce ordona retragerea.
După zece zile de asediu nereuşit pentru poloni, la 28 a u gust 1538, Petru
Rareş cu 46 000 de oşteni soseşte la Hfrtin, aşezindu-şi tabăra la o mi l ă (una mi
tiario) de cea polonă, într-un loc i ncon j u rat de ml aştin i 92•
Ţinînd seama de puternica rezistenţă a Hoti nu l u'i , şi de fap-tul că oastea lui
Petru Rareş era de două ori mai n umeroas ă decît cea a hatmanului Tarnowski,
putind uşor zdrobi pe polfrnii prinşi intre două focuri, faptul că domnul n-a porni t
d esp resu r ar e a cetăţ i i , aşezîn du-şi tabăra la distanţă relativ mare de cea polonă
într-o poziţie defensivă, dovedeşte c ă nu avea intenţia să atace pe poloni.
Rareş era bi n e informat asupra înaintării oastei sultanului. La 25 a u g ust
1538, cind nici nu se terminas e trecerea turcilor peste Dunăre, solul său anunţa
deja la Turda pe Ioan Zapolya că armata otomană a trecut in M old ova pe la
O b l uc i ţa 93, şi voievodul ştia des i gu r că detaşamente de a v anga rd ă turceşti şi oa ste
tătărască 94 - pe care o va înfrînge de altfel cî te va zile mai t î rz i u la Ştl'făneşti inaintau în l u ngu l Prutului spre tabăra sa p ri n c i p a l ă din codl'ii B otoş an i l or . ln
aceste condiţii , Petru Rareş nu numai c ă nu era pent r u o înfruntare cu p olonii ,
pe care în alte con diţii i-ar fi i n fr in t uşor, ci urmărea încheierea grabnică a
păcii sau măcar a unui armistiţiu, şi mai cu seamă determinarea lui J. Tarnowski

să-l ajute cu oastea sa, pe care se oferea s-o plătească el însuşi, în înfruntarea
inevitabilă cu forţele lui Suleiman Magnificul. M ărtu rii l e vremii sînt categorice
in a cest sens. "Voevodul Moldovei cerînd numaidecît şi rugîndu-se de u n am1isti ţiu,

n u întreprinde nimic" - scria fratele lui T<lrnowski, două zile după ce Rareş so
sise cu oastea lî n g ă Hotin 95 . .,Dacă domnul Ta; n o wski - va am i n t i însăşi voie
vadul regelui palon - mi-ar fi dat acele trupe pe care le-a avut Ia Ho U n . dup;i
cum il rugasem, nu l-aş fi lăsat atunci pe impăratul turcilor să iasă nevătămat
din Moldova" 96. Relatarea amănunţită a lu i Stanislaw Gorski asupra evenimen
t e l or di n Mol d ov a di n a ugust-o ct ombr ie 1538, mă r b ris eş te că indată du pă ce a
sosi t cu oastea lîngă Hotin l a 28 a u g ust, Petru Ra1·eş a trimis mai mulţi soli la
marele hatman, cerînd pace şi abţinîndu-se de Ia l uptă 97• Pacea i-a fost acor
dată

indată, trativele avind loc intre 28-31 august 1538, cind cele două oşti s-au
aflat faţă în faţă lîngă Hotin.
Este ade vă r a t că po lon i i se temeau in acele zile ca sultanul să nu ocupe
Moldova, urmind să aibă atunci ca vecin în locul unui domn creştin un pa..şă 98.
Totodată Fcrdi n an d 1 şi loon Zapolya, r eg i i Ungariei. au trimis mai multe solii
şi sc ri so ri la Cr acov i a, în preajm a şi în t i mp u l campaniei lui J. Tarnow s ki . exer
citind presiuni diplomatice asupra regelui S i gism u n d I, pentr u a in ceta războiul
cu Petru Rarcş, oştile voievodului de care işi legau mari nădejdi urmind să
pa rt i cipe la războiul an tiotoman ; cei doi regi p unînd u-s e d rep t che zaş i p e ntru

92 Amănunte asupra asediului Hotinului de către J. Tarnowski şi d a ta sosirii
lui Petru Rar eş in re lata re a amănu n ţită a lui S. Gorski, secretarul reginei (Şt. Si
mione �·u , op. cit., an e xa , p. 231). Din Moldova au fost l ua ţi şi prizonieri, pe care
in a doua domnie Rareş ii va cere regelui (Gr. Ureche, Letopiseţul, ed. c i t . , p. 153).
93 H urm uzaki , II 4, p. 150, nr. LXXIX. Trecerea Dunării de către turci a
avut loc intre 23-26 august 1538 (Călători străini, 1, p. 384 ; Cronici turceşti, I ,
p. 226).
P4 Hur mu za k i , II 4, p. 152, nr. LXXXI ; de altfel, inainte de 25 au g ust 1538
Rareş a in ce n d i at deja calea pe care inaintau forţele otomane (ibidem, p. 150,
nr. cit.). Cf. şi Al. Ciorănescu, Documente, p. 26.
95 N. I orga , loc. cit.
� Hurmuzaki, II ', p. 224, nr. CXCI. Cf. şi A. Vera n csic s, Despre expediţia
lu.i Soliman împăratul turcilor în Moldova şi Transilvania, ed. cit., p. 159.
P7 S. Gorski face mai multe suPQoZiţii asupra cauzelor care 1-au determinat
pe Rareş să ceară p ac e, intre care şi aceea că văzînd puterea sultanului : "şi-a
dat seama că prietenia şi pacea cu noi ii erau trebuitoare" (Şt. Simianescu, op.

cit.,

anexa, p. 231).
P8

Observatorii poloni aduceau mereu veşti alarmante de acest fel (ibidem ;

N. Iorga, loc. cit.).
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pagubele şi cheltuielile provocate de conflictul cu Rareş, in acelaşi timp oferin
du-se fiecare ca arbitru in acest conflict 99. Dar pacea 100 a fost discutată şi în
chefatii în condiţiile impuse de PetML Rareş lut J. Tarnowski lîngii Hotin.
Discuţiile intre Rareş şi Tamowski, care cum aminteam mai sus, nu părăsise
malul polon al Nistrului, au fost purtate de sfetnicii domnului care au depus
j urămîntul pentru păstrarea tratatului inaintea marelui hatman, in
vreme
ce
acesta a trimis in numele regelui la voievod pe Tworowski, castelanul Came.niţei,
pentru a întări prin jurămînt pacea şi tratatul încheiat. Ra 1·eş a insistat mult
ca Tarnowski să vină in tabă1·a sa, dar acesta socotindu-se oficial reprezentantul
lui Sigismund I a refuzat, arătînd că in calitate de hatm.an n-ar fi respins pr<r
punerea. La rindul său, domnul n-a vrut să treacă Nistru! pentru a-1 intilni pe
pămînt străin , şi in cele din urmă chiar în ţelegerea ca ccle două părţi să se în
tîlnească in vad, la mijlocul Nistrului, a fost abandonată m.
Cu prilejul tratativelor s-au discutat şi unele probleme care nu au fost cu
pri n se explicit in tratat. Rareş a cerut să ia in solda sa oastea lui Tarnowski, in
campania impotriva sultanului, "ceea ce hatmanul n-a vrut s-o facă, din pricină
că regele avea pace cu impăratul turcesc " 102 • Voievodul fiind dispus să incheie
sincer înţelegerea cu polonii, a propus lui J. Tarnowski ca un fiu al său să fie
trimis in chip de chezaş la curtea regelui, unde il va întreţine potrivit cu dem
nitatea sa, iar în cazul cind turcii vor veni cu oaste mare a cerut dreptul de a
se refugia în regatul polon cu averile, soţia, copii şi rudele sale 103• Este pro
babil că aceste cereri au fost acceptate de Tarnowski, căci! ultimul punct al tra
tatului de la Hotin se referă la probleme "care nu au fost menţionate lămurit"
în acesta, dar care trebui totuşi "păzite inviolabil şi fără vătămare de către amîn
două părţile" 104. S-ar explica astfel de ce luna următoare, după prăbuşirea rezis- .
tenţei lui Rareş în faţa puhoiului otoman, domnul s-a îndreptat spre Hotin şi
graniţa polonă, iar fratele său, Teodor, s-a refugiat la Cameniţa, apoi la ducele
Constantin din Volînia 1os.
99 N. I orga, op. cit., p. 318-319 ; S. G6rski, la Şt. Simionescu, op. cit., anexa,
p. 229-230, menţionează solia lui Ferdinand I trimisă la Cracovia la mijlocul lui
august, după plecarea lui Tarnowski în Moldova, cu "scrisori pline de d urere şi
de tristeţe�, războiul cu Rareş fiind acum �un lucru supărător" pentru creştină
tate. O dată cu solul lui Ferdinand a sosit şi cel al lui I. Zâpolya, Emeric de
Pelssnetz (la A. Verancsics, loc. cit. : Emeric Bebek), asigurind în numele voie
vodului că a<.:esta va păstra pacea cu polonii. Zăpolya a interven1t din nou la
Sigismund I prin curierul trimis de E. Kretkowski din tabăra sultanului la rege,
care a trecut prin Transilvania. Pentru intervenţiile diplomatice din august 1538
ale lui Ferdinand I şi Zâpolya la regele polon in favoarea încheieri i păcii cu
Rareş, cf .şi Hurrnuzaki, II 1, p. 1 73, nr. CXXVI I , p. 175, nr. CXXV I I I , II 4, p. 148,
nr. LXXV I I I , p. 1 57, nr. LXXXI I I , p. 159, nr. LXXXV ; Gr. Ureche, Letopiseţul,
ed. 1955, p. 143.
1oo După S. Gorski, pacea ar fi cuprins în primul rind recunoaşterea stăpî
nirii polone asupra Pocuţiei pentru care începuse războiul, voievodul renunţînd
s-o mai ceară vreodată pentru sine şi urmaşii săi ; va despăgubi regatul pentru
pagubele pricinuite după sentinţa de arbitraj a regilor Ioan Zâpolya şi Ferdi
nand I, al căror arbitraj il recunoaşte voievodul. Prinşii vor fi restituiţi de am
bele părţi (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 231). In realitate nu toate punctele
amintite de G6rski sint c uprinse în tratatul scris (ci. ANEXA studiului de faţă).
Incheierea păcii de la Hotin e cunoscută şi de Mustafa Gelalzade, care a partici
pat la campania sultanului în Moldova (Cronici turceşti, 1, p. 269).
101 Relatarea lui S. G6rski (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, loc. cit.)
102 Cronicile slava-române, ed. cit., p. 184 ; Hurmuzaki, I P, p. 224, nr. CXCI.
Pentru justificarea de către Sigismund I a tratatului (/oedus) cu sultanul, cf. scri
soarea sa către Ferdinand I, la 19 august 1538 (A. Veress, Acta et epistolae, I ,
p. 281-282).
103 Relatarea lui S. G6rski (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 232).
104 Cf. ANEXA.
10s Cf. relatarea lui S. G6rski (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 235).
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.,Aşadar - mărturiseşte limpede S. G6rsk i - s-a acordat moldoveni lor pacea
condiţiile pe care ei l e o.feriseră" (Data itaque pax est Valachis his condi
tionibus quas illi o btulerunt) 106, După opt an i de lupte şi tratative şi în condiţiile
în ai n tării oştilo[' otomane in Mold ov a, tratatul de la Hotin ad ucea in s fîrş i t mu lt
aşteptata p a c e la hotarul de n or d al ţării. Pînă acum se ştia că el a fost incheiat
inainte de 10 septembrie 1536 cînd Sigismund I anunţa p e Ferdinand 1 de sp r e
existenţa lui 107, şi se considera că prevederile sale se re g ăs e sc întoc mai în t ra
tatu l l ui Sigi s m un d I cu Ştefan Lă cu st ă, încheiat la Cracovia l a 20 feb ruarie 1 539.
răspîndit in mai multe exemplare ş i tipăt·it în veac u l XVJ II 103. ln realitate tex tu l
tratatului încheiat la Hotin intre 26-3 1 august 1 53 6 de Petru RarP� 'C'U .J. Tnr
nowski, reprezentantul lui Sigismund I, este pra c ti c diferit, cum vom vedea, d e
cel din 20 februarie 1 539, perfectat l a Cracovia i n a l te condiţii ş i c u 11n <11 voievad, n um i t de sultan.
Textul tratatului de la Hot i n, pe c are l-am aflat în Bibl i oteca N a ţ i onală
(Bib lioteka Narodowa) din Varşovia, î n t re documente n elegate d e istoria Moldo
v e i , reprezintă forma propusă de Petru Rareş şi acceptată de Tarnowski î n numele
regelui 109. P î n ă acum nu s-a descoperit vreo altă copie a acestui import.<nt tra
t at , iar exemplarul aflat de noi a fos t deteriorat intenţionat in trecu t pt·in smul
gere a părţii de jos - pe d i stan ţa a şase rîn d ur i - a celor două foi pe <"are n
fost t ran s cris 1 -.o. Textul latinesc a fost redactat în tabăra lui Rareş, scriitm·ul său
părî nd a fi un italian, căci foloseşte într-un loc tez·menul "guerra" in loc d e
" b e ll u m � 1 1 1•
In parcea introductivă a documentului, domnul arată că a s ta b il i t o înţe
legere între M ol d o va şi r e g a tu l Poloniei, în spiritul vechilor tra t a t e închei ate de
W lad ys l aw Jagiello (1366-1434) şi Ka:Zim ierz Jagiellonczyk (144 7-1492). buni cul
şi tatăl l u i S i g ism u n d I, c u domnii Moldovei, iar de cealaltă parte de Ştefan ce l
Mare şi Bogdan III, t a t ăl �i f ra tel e său, cu regii poloni 1 12 . Clauzel e ac este i înţe
legeri urmau să fie p ăzi t e cu c redi n ţă atît de domnul Mol d ove i cit şi de regele
palon. Aceste clauze, în n umăr de şapte, se refereau la :
în

·

1. Eliberarea de ambele părţi a pr inş il o r , m a i cu sea m ă a oştenilor 113 (în ţ e
legîndu-se din l ec t u ra punctului următor că e vorba nu numai de pri zonierii din

1 5 38, ci şi de cei din trecut).
2. Petru Rareş se angajează (deci p r i ntr- o dauză a par te) să eli bereze pe
to ţi supuşii regelui prinşi în campan ia din 1 536, împreună cu avutul lor.
106 Ibid em p. 231.
101 Hurmu�aki, II \ p. 166-167, nr. CXLI. Cf. şi I. Ursu, Die auswărtige Po
litik des Peter Rareş, p. 157, n. 51 ; I. Nistor, Die moldauischen Ansprilchen auf
Pokutien p. 142 ; N. Iorga, Relaţiile Poloniei cu Mol dov a, p. 401 ; 1. lonaşcu,
P. B ărb u'l esc u, Gh. Gheorghe, Tratatele internaţionale ale României, 1 35-1- 1 920,
I, Bucureşti, 1975, p. 79.
10 8 1. I onaşc u , P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, op. cit., p. 79-60 ; N. Iorga,
Istoria românilor, IV, p. 363 etc.
109 Biblioteka Narodowa, Varş ovi a , sygn. III 6614, k. 1 99-200 r. Manuscrisul
avînd 243 foi., legate abia în 1966, care conţine copia tra ta t ul ui de la Hotin, cu
prinde acte d in .. Archiwum Mikolaja Spytka Ligczy" şi copiile cîtorva documente
din veacul al XVI-lea, care se referă la r el a ţi i le Transilvaniei cu Poarta în
anul 1540.
110 S-a mmărit probabil distrugerea începutului documentului, care conţinea
numele şi titlul lui Rareş, deş i numele voievodului mai ap ar e în c up ri ns ul actu
lui. N i c i o altă filă a manuscrisului care conţi ne tratatul de la H ot i n nu a mai
fost ruptă sau de ter io rată in vreun fel.
1 1 1 I n d eo sebi în Po lon ia în acest timp erau mulţi italieni aduşi
de
r egi na
Bona Sforza, soţ i a lui S i g i sm u nd I (R. Matton, La Pologne, P ar i s, 1936, p. 80).
112 Cf. p ent r u tratatele la care face al u z i e textul l ui R.areş, I.
Iona'ipcU, P.
Bărbulescu, Gh. Gheorghe, op. cit., p. 10 şi urm.
m In
154 1 , la începutul celei de a doua domnii, Petru R.areş : ., Tri mi să so
lii săi l a craiul leşescu, de-şi ceriia !rob i i , ceia ce-i
luase Tarno.vschii hatmanul
cu oaste cînd venise la H ot i n " (Gr. Ureche, Letopiseţul, ed. 1955, p. 153).
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3. Domnul garantează că nici un supus de al său nu-şi va face cîşle, ham
bare sau p['isăci d e a l bi ne dincolo de hotarul polon decît c u îngăduinţa dregă�
tarilor rega li şi a stăpînito rilor păminturilc;>r respective.
4. Clauza a patr a , cuprinsă în partea deteriorată a · act u l ui se referea la
morile constru i te pe teri toriul p al on 1 14 (care însă slujeau pentru hrana cetăţii
Soroca), şi care vor putea fi folosite doar cu îngăduinţa regelui m.
5. După efectua rea schim bului de prinşi, pribegii din Moldova ca şi cei din
Polonia nu vor mai putea fi găzd uiţi în ţara vecină, ci vor trebui înapoiaţi de
unde au pl ecat 1 1 6 .
6. Petru Ra reş se angaja în numele său, al urmaşilor şi al s up uşi l or săi să
nu mai tulbure Po cuţi a , reCLrn osc î n d stăpînirea re g a tu l u i palon asupra ci şi anga
jîndu-se să păstreze pa şni c buna \"ecinătate cu aceasta ca şi cu celelalte ţări ve
cine de sub stă p î n i rea rege l u i . Aceasta constituia de fapt condiţia principală a
tratatului.

7. U l t i ma clauză prc,·cdea re spe l t:1rea strictă de către ambele pă rţ i a înţele
gerilor stabil i te prin ·viu g ra i . care nu au fos t trecute în textul tr a t a t ul u i .
In închei ere, Petru R areş jură împre ună cu sfetnicii s ăi să respecte întocmai
c lauzel e amintite m u i sus 1 1 1 .
Aşadar. i n esenţă, Petru R areş recunoştea stăpînirea po l on ă asupra Pocuţiei,
punind 01st Eel capăi conflictu lui redeschis cu opt a n i in u rm ă 1 1B , se pron un ţa
pentru schimbul de pr i zon ieri . neîncălcarca hotarului palon, şi i m p ie dica rea din
ambele păr�i a p ribcgirilor. Clauze l e tratat1l l u i propus de Petru Rareş la Hotin
erau reda ctat e in spiritul ,.păcii şi alianţei", de pe poziţii de egalitate cu regele
polon 1 1 9•
La 1 septe m b rie 1 538, cin d oastea lui Tarnowski a trecut Nistru! de la H o t in
spre Cameni ţa 120, Petru Rareş urmări nd deplasarea acesteia de pe malul româ
nesc, a înch in<tt i n :: uzul polcmi lm· .,o cup ă straşnică p l i nă cu vin" ca mărtu ri e a
dragostei s<tl e faţă de po lon i , faţă d e împăratul creştin (Carol Quintul). faţă de
regele şi hatmanul palon, ,.promiţînd din inimă să păstreze întotdeauna ş i cu
credinţă prj.eteni a , pacea �i tratatul nevătămat" (promittens ex animo se amicitiam,
pacem faedusque non ictum, firme semper ac fideliter servare velle ) 12 1•
Incheierea păcii de la Hotin , i-a îngăduit in cele din mmă lui Rareş să-şi
ind repte atenţia asupra puhoiului otom<m, care la 31 august 1538 trecea Prutul
la Fălciu, i n drept în du-se spre 1-a�i 122, In timpul tratativelor de la Hotin, sau
1 14 Cf. şi Hurmuzaki, Supl. II 1 , p. 1 1 8, nr. LXIII.
115 Folos i rea a restor mori generase conflicte şi in trecut. La 1 iunie 1512
Bogdan al III-lea, fratele lui Rareş, cerea aceluiaşi Sigismund I prin trimişii
săi nişte mori d i n "ţara şi din ţ inu tul maiestăţii sale ; impotriva cetăţii noastre
<1 Sorocăi, care mori sin t de h ra nă acestei cetăţi a noastre, Sorocăi, ce este straja

din spre păginitate". Atunci Sigismund I a satisfăcut cererea domnului, întărirea
fiind valabilă "pînă "Cind va fi voia măriei sale regelui " (M. Costăchescu, Docu
mente moldoveneşti de la Bogdan voievod ( 1 504- 1 5 1 7), Bucureşti, 1940, p. 500-50 1).
Problema a<:estor m ori a fost rel uată şi in a doua domnie a lui Rareş, in 1543
sultanul certnd regelui precizări in legătură c u plîngerea pe care acesta i-o adre-
sase referitor La stăpîn irea lor de către Petru Rareş (Hurmuzaki, Supl. I I I, p. 170,
172, nr. LXXXV ; cf. şi p. 128, 131, nr. LXVII).
1 16 Acest punct era favorabil lui Petru Rareş, vizind indeosebi boierii opo
zanţi.
1 17 C f . A NEXA.
118 " . . . De <tcum inainte am pus şi am făcut acest sfîrşit acestor
certuri" a firmă domnul La începutul tratatului de la Hotin.
1 19 N . Iorga, Polonais et Roumains, p. 37, cunoscind doar informarea lui
Sigismund 1 către Ferdinand I, din 10 septembrie 1538, remarca totu�Şi că tra
tatul de la Hotin nu cQnţine n i ci o "legăttU"ă feudală".
120 Th. Holban, Documente româneşti din arhivele polone şi franceze, p. 285.
121 Rel atarea lui S. Gorski (Şt. Simionescu, Noi date, anexa, p. 231-232).
1122 La 4 septembrie oastea turcească era la Stănileşti, iar la 9 septembrie
intra în Iaşi (Itinerarul campaniei lui Suleiman Magnificul, Călători străini, I,
p. 385).
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în primele zile după incheierea păcii, oşten ii domnului au înfrînt la Ştefăneşt i
pe Prut, în ţinutul Botoşani, o oaste tătă.ra scă 123 ca re intrase in ţară inaintea
marelui han şi a armatei turceşti, prefăcind aşezările moldovene In cen uşă 124,
pe drumul spre tabăra î n tări tă a lui Rareş din imprej urimile BDta!lanilor. O
informaţie de la Raguza, nerelevată pînă acum , menţionează moartea a mai mult
de 20 000 de tătari , conduşi de un fiu al h an u l ui , in luptă cu oastea domnului 125,
eveniment care se refcră foarte probabil la lupta de la Ştefăneşti . D a r eroiccle
incerc ăi'i de rezisten ţă ale lui Petru Ra.r·eş 126 au fost covîrşite de nwnărul ina
mic ilor, căci "oastea t.ătărască şi puterea împărăţiei turceljti ca un puho i u degrabu
ce �·ine acoperitu-1-au " 121 .
Reconstituind cu alt prilej încercările prin care a trecut v iteazul domn al
Moldovei pină ce şi-a aflat refugiul în cetatea Ciceuluj, la sfîrşitul l ui septem
bri e 1538 128 , în cele ce w·mează vom căuta. să urmărim care a fost soarta tra
tatului de la Hotin d upă căderea l ui Rareş, şi modul în care a fost întărit de
regele polon.
Faţă de dorinţa sinceră a lui Petru Rareş de a î n c heia o înţelegere cu
polon ii înaintea pericolului otoman, la 19 august 1538, cînd
oştile
hatmanului
J. Tnrnow!:iki tocmai trecuseră hotarul Moldovei, Sigi smund l şi-a justificat ati
tud i nea în;aintea lui Ferilinand I, vădind o pozi ţ ie ostilă faţă de domn 129, po-ziţie
pe care o va păstra in bună mă$Jră ş i în anii următori. Solilor trimişi de L
Zapolya şi Ferdinand pentru mijlocirea păcii cu Rareş, le-a răspliiTl s arătînd că
nu crede în durabili tatea acesteia no. T otuşi o dată ce aceasta a fost încheiată,
c wn am văzu t, in condiţiile propuse de Petru Rareş, s-a grăbit să i n.şt ii n ţeze pe
Ferdinand I , la 10 septembrie 1 538, desp re "pacea şi
înţelegerea
perpetuA " cu
voievod u.J Moldovei,
prezentînd acest act ca o cedare la stăruin ţele
regelui
hiibsburg şi o măsură favorabilă cr�tinătăţii ameninţată de turci şi tătari 1l1.

In cursul !urui septembrie 1538, înainte de a părăsi Moldova, Petru Rareş
a trimis o solie Ia Cracovia .,pentru întărirea tratatului. şi a păcii de curînd în
cheiate prin jurămîntul şi scrisorile regale". D u r cum în vremea sosi rii acesteia
la curtea polonă s-a răspînilit zvonul despre plecarea lui Rareş din ţară, solia
sa a fost reţinută mult t i mp fără a fi primită de rege, care ţinea s.cama de evoluţia
123 Cronica moldo-polonă contemporană evenimentelor pomene�?te
vict01·ia
de Ia Ştefăneşti după tra tativ el e lui Rat·eş cu Tarnowski , arătînd însă că au avut
loc : �In acest timp" (Cronicile slava-române, ed. c it . , p. 184).
124 Mărturia lui S. G6rski (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 232) . .,Tătarii scrie Gr. Ureche - de altă parte umpluse ţara, de robiia şi ardea". După păre!'ea
cron icarului, Petru Rareş urmărea in prim u l rîn d nsă întoarcă oasten asupra
tătarilor, ca de-i va birui, pe turcu r;Jre lesne îl va împăca" (Letapiseţul, ed.

1955, p. 143).

125 Aceeaşi informaţie din 4 octombrie 1 5 38, care se referă însă Ia evenimen
tele de Ia începutul campaniei (august - incep utul lui septembrie), arată că
Rareş a înfrînt şi trei sangiaci, care cu peste 22.000 de călăreţi au precedat grosul
oştii twTeşti (Al. Ciorănescu, Documente, p. 26). Despre sang 1 aci i care au p re
c.'€d at oas tea s u l tan u lu i , aminteşte şi raportul lui I. Laski la 30 august 1538 (Hur
muzaki, II 4 , p. 152, nr. LXXXI).
126 Cf. indeosebi relatările lui S. G6rski (Şt. Si.mionescu, op. cit., anexa, p.

232-233).

121 Gr. Ureche, op. cit., p. 144.
128 C .
Rezachevici, Pribegia, în vol. Petru Rareş, Editura Academiei, Buc.,
1978, p. 1 79-203.
129 A. Veress, Actu et epistolae, I, p. 281-284.
130 Relatarea lui S. G6rskj (Şt. Simionescu, op. cit., anexa, p. 230).
13 1 Hurmuzaki, II 1, p.
186- 187, nr. CXLI. Copia scri soci i lui Sigismund
di n 10 septembrie a fost trimisă 1a Vatican de nunţiul papal în Austria la 16 a·
lunii (A. Veress, op. cit., p. 286-287). Despt"e pacea de la H otin anunţa şi trimisul
Modenei in Polonia, la 29 septembrie 1538 (Hurmuzaki, XI, p. 36, nr. XLVII).
Ferdinand 1 a luat in serios rolul său de mijlocitor al acestei păei, scriind despre
aceasta la 20 septe mbri e 1538 lui Gh. Martinuzzi (i bidem, II 1, p. 190, nr. CXLV ;
II 4, p.
159, nr . LXXXV).
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situaţiei din Moldova, considerind in cele din urmă că in noile condiţii era
inutil şă trateze despre în tădrea păcii de la HoLin cu trimişii domnului pribeag.
Aceasta cu atît mai m u lt cu cit la curtea polonă n-au întîrziat să-şi facă apari ţia
solului noului voievod n u m it de sultan, Ştefan Lăcustă, şi cel al lui Sul e i man
Magnificul, care cerea predarea lui Petru Rareş, pe care s ultanul il credea refu
giat în Polonia şi stabilirea de relaţii paşnice cu noul donm 132.
La 23 octombrie 1538 Sigismund I 1-a primit în audienţă pe Avam Bani
lovsc hi, trimisul J u.i Ştefan Lăcustă" care în numele domnului său a promis res
pectarea pădi pe care o incheiase cu aproape două luni in urmă Petru Rareş 133.
Zadarnic acesta din urmă a trimis de la Ciceu în noiembrie noi soli la regele
polon, sfătui ndu- l &ă nu se încreadă in priete ni a sultanului, zugrăvindu-i dezas
trul adus de pustiirea turc ească în M ol d ova 134. La 30 noiembrie 1 5 38, Sigismund I
a convocat dieta generală, hotărîn d &ă accepte prop un ere a lui Şte fan Lăc ustă us.
Dar tratatul incheiat cu Ştefan voievod in forma dată de 1:iigi smund I la 20
febr uarie 1539 l a C racovia, după prezentarea lui in dieta generală din aceeaşi
lună, nu este i d e-mic cu cel p ropus de Rareş la Hotin. Deşi regele polon afirmă
că Petru Rareş a jurat împreună cu sfetnicii şi boierii săi să r espe cte intrutotul
condiţiile cuprinse în actul din 20 februarie 1539 (cu alte cuvinte pretinde că
reproducea textul fDrmulat la Hotin de Rareş), in realitate
comparîndu-1
pe
acesta cu cel aparţinînd intr-adevăr donmului, aflat de noi la Varşovia, obser
văm o
seamă de de-osebiri .
Textul latinesc din 1 539 rezumă într-adevăr foarte pe scurt (cu excepţia
p tmctului doi care l i pseşte) şi cu unele mo d ifi c ări 136, c lauze l e tratatului propus
de Rareş, d ar conţine in p l us alte opt condiţii care nu apar în textul aflat la
V arşovi a. A ceste con diţii se refere.:1.u la : 1. Ţinerea adunări lor pentru judecarea
pricini lor (de hotar) după nobiceiul vechi" (morem antiquum) ; 2. Pedepsirea după
leg i a răufăcători lor, a tu lbw:ătorilor păcii, a celor care fac pagube şi a j efuito
rilor ; 3. Respectarea de ambele p ărţi a celor în semnate în alte acte privitoare
la f-acerea dreptăţii 1J7 ; 4. Judecarea pric in i lor , după cele însemnate în acte, să o
facă pe teritoriul palon căpitanul Cameniţei şi a Haliciului (Gali ţiei ), iar pe cel
mo ldove an căpitanul Hotinului şi al Cernăuţului ; 5. Libertatea pentru negustorii
d in ambele părţi de a-şi face n egoţ ul ; 6. Să nu se călătorească însă decît pe
d rumuri le v.e chi ; 7. Negustorii să nu pl ătească decit contribuţia veche 138 ; 8. H o
tarele între cele do-uă ţări să nu se schimbe, ci să rămînă cele vechi, descrise in
docwnente m.
Versiunea s lavă a tratatului cu Şt efan Lăcustă, dată in a ceea şi dietă gene
rală de la Cracovia din februarie 1 5 39 şi cunoscută după o traducere polon ă ,
repro d uce in altă ordine pr evederi le textului latinesc din 20 a lunii , amintit mai
sus, dar nu mai men ţione a ză numele lui Petru Rareş şi ni c i existenţa tratatului
de la Hotin 140.
132 Relatare a lui S. G6rski, care în calitate de secretar al reginei se afla la
curtea de la Cracovia (Şt, Sim i ooescu , op. cit., anexa, p. 234-235).
133 I bi de m, p. 235.
13.1 Ibidem, p. 236.
135 A. Veress, op. cit., p. 287 ; Hurmuzaki , Supl. , II 1, p. 1 1 6- 1 1 7 , nr. LX II.

136 In vreme ce în textul lui Rareş se vorbeşte la pWlctul întîi de eliberarea
de ambele părţi a "prinşi lor" (captivos), re feri ndu-se mai c u seamă la "011 ten i"
(militares), cel din 20 februarie 1539 se referă la " ţărani " (coloni).
137 Cf. actele în acest sens din 1 5 4 0 (Hurmuzaki, Supl. II 1, p. 133-139, nr.
L X IX, p. 1 4 5-148, nr. LXXII).
131 Cf. ibidem, p, 121, nr. LXV.

13' Ibidem, p. 1 18-119, nr. LXXIII (textul cel mai compl et) ; <MaJthias
Dogiel > , Codex diplomaticus regni Poloniae e t magni ducatus L ituaniae, Vilna,
1 758, p. 6 1 7 (reprodus în Hunn u z;aki , II 4, p. 187-1 89, nr. CI, şi cu unele omi 
siuni la G . Şincai , Cronica Tomânilor, II, ed. II-a, Bucureşti, 1886, p. 278-280).

140 Hurm uzaki, S upl. II 1, p. 122-125, nr. LXVI. Apar şi prevede ri care se
intilnesc doar în această formă : Ştefan voievod se putea refugia in Polonia cu
oamenii şi averi le sale etc. Se menţionează că Ştefan Lăcustă a trimis regelui in
nwnele său acelaşi textt in limba slavă, întărind deci această formă a tratatului.
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I n vremea celei d e a doua domnii a lui Petru Rareş (1541-1546) însă, regele
Si gi sm un d 1 se referă în mai multe rinduri la tratatul de la Hotin, din 28-31
augus " 1 538, pe care îl p une la baza rel.aţiUor sale cu Petru Rareş. Astfel, prim ul
sol trimis la domn în februarie 1 5 4 1 , şi-a exprimat in num ele regelui încred erea
că in a-ceastă a dooo domnie pacea va fi asigurată la hotare : "în virtutea j ură
mînt u l u i şi a trawtului pe care domnul v oievod 1-n fă cu t pe vecie cu noi şi
ţara noaslră", i ar pricinile vor fi jude{:ate de dregă torii moldoveni de la graniţă :
,.C'onform tratatului care e xi stă în tre n oi şi c a re este confirmat prin j u r ă m în t şi
prin peceţi " 1 4 1• Sigismwld 1 cere şi în anii urmă1.ot·i lui Rareş să reglementcze
conilictele de la hotare : "potrivit tratatelor şi condiţiilor a l i a n ţelor " 142, sau in
numele "tratatului" (foederum) pe care 1-a încheiat cu el in trccult 143.
La rîndul său, P etru Rareş 'C er e în 1545 ca boierii fugari in Litu.ania 1 14 s ă
fie extrădaţi potrivit "tratatului" şi "jurămîntului" d i n 1 5 38 145, iar in anul 154!3
pr otestează pentru tra tilmentul a pl icat la c urtea lui Sigismund II August din V il na
solilor săi, care se în torceau de l a Moscova, amintind regelu i Sigismund I : "eu
[am] prieteni e ş i vecinătate şi j urămînt cu maiestatea v oa s t ră " 146.

As�fel, trata tul de la Hotin din 28-31 august 1538 a supravieţuit "tragediei
războiului din Moldova" (tragoedia Valachici belii) - cum n umea Stanislaw
Gc:>I-sk i evenim en te l e zbuciumate din august-septembrie 1 538 - şi stăpînirilor
efemere ale lui Ştefan Lăcustă ş i Alexandru (;ornea ; cea de a d oua do mn i e a lui
Petru Rarcş, ncinregistrind c on fl i cte de amploare cu regatul polon, ca cele cărora
la sfîrşitul p ri m e i domnii le-a pus capăt tra tat ul inedit aflat la Var�ovia.

A N E X A
1 5 38

< august 28-31, Hotin > . Tratatul dintre Petru Rareş şi regele
Si g is mund I, negociat prin marele hatman Jan Tarnowski, care
Hotinul.
Littere con cor di e inter Regem Polonie et Vayv<o>dam Moldavie.

Poloniei
asediase

Nos < Petr us Wlywo>da dominus ac h e.< res teram Moldav ie> [ . . . ] 1 H
teno<re >
[ . . . ] 14 7 <exer>citus Sacre Regi e Maiestatis Supremo Capitaneo 1 48
quod vid el ic e t contenta concordie, pa c is et confederacionis sub tempore prede
cessoru m Maiestatis Regie, Wlad islai 149 aui, Casimiri 150 patris, turn pro alia parte
Stephani patris 151 et B ohd a n i fratris nostri 1>2 inter teras supranominatas facta
iuxta tenorem et contenta litterarum desuper emanatarum : Sacra Maicstas Regia
etc., Nos Pct.rus Vayw od a etc. Illiusque Maiestatis et successores ac l itte ra e nostre
debemus firmiter tenere ac inuiolabiliter tenere obseruare sub bona et Cristiana
<fide > .
14 1 I bidem, p . 160-161, nr. LXXX I . Ş i starostii pol on i se conformau prev ede 
rilor acel ui aş i tratat în j u d ecarea pricinilor de la hotare.
\42 Sc ri s oare
din 10 septembrie 1542 (Bi blioleka Narodowa, Varşoviu, Teki
G6rsldego, t. X X I I I , 2778, k . 36 ; altă copie la A . Veress, Documente, I , p. 26-27).
143 Sc ri so ar e din 1!3 ian uari e 1546 (Hurmuzaki, I I 4, p. 385-38!3, nr. CCXXX).
144 P e n tr u aceştia. cf. C. Rezachevici, Politica internă a lui Petru Rareş (a
d oua domnie, 1 5 4 1 - 1 546), Re v ist a de istor�e, XXX ( 1 977), nr. 1 , p. 102-103.
145 Archira istorică a României, 1 1, Bucureşti, 1865, p. 33-34, 35.
tu

G h. Duzinchevici, Din legăturile lui Petru Rareş cu Polonia, Revista is
XXI I I ( 1 937), nr. 7-9, p. 2!30, şi a nexa II, p. 2 6 5 .
1 47 Partea de jos a celor două foi p e ca1·e e scris tratatul a fost ruptă pe

torică,

distanţa a şase rînduri.
1 48 J a n T arn ow sk i ( 1 488-1561), mare hatman al coroanei din 1527.
149 Wl ad ys l aw Jagicllo (c. 1 351-1434), mare cneaz al L i t uani ei , rege al Polo
niei ( 1 386-1434).
150 Kazimierz Jagiellonczyk (1427-1492), rege a l
Pol oni e i
(1447-1492), tatăl
lui Zygmu nt 1 Stary (Sig ismund 1 oei Bătrîn), ( 1467-1548), rege a l Polon iei şi
mare c neaz al Lituanlei ( 1506-1548).
1.> 1 Ştefan cel Mare (1 457-1504).
1s2 Bogda n al III�lea (1504-1517).
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. Fig. 1
Tratatul de la Hotin între Petru Rareş şi Sigismund 1 (28-31 august,
1538), aflat la Biblioteca Narodowa din Varşovia.
21
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Et quoniam alique differencie pr i uate erant, extunc his talern finem. imp o
suimus et fecimus.
Videhcet captiuos omnes utrinque et presert.im militares d.ebemus liberos
facere et
i ttere .
Item o nes homines Sacre Maiestatis Regie ac sue M aiesta tis subditorwn
d urante ista guerra � capt.iuos ac in teram Moldavie abactos deb em'I.IS un.acum
substanciis et peccorib'I.IS restituere li ber osq ue in teram Regiam dim.ittere sine
omni circumvencioni item bona fide.
Item nemo subditorum nostrorum in teram Maiestatis Regie post flu.uium
Nestr staciones faciet cum pecc ori bus , horeis, apium mellificiis, preterquam cum
consensu et admissione Capitaneorum et dominorum fundi ac hereditatis illius
aliter autem non. ; i5t,
!Et quoniam molendina constructa sub [ . , .] 155 < Maiesta>tis Regie [ . . . t t55,
cum sua sa [. , ,] 155 <a>dmi<ssione> [. , .] "155.
Item ubi abactos homines restituimus, extunc in post utrinque proiiugos
q uam in teram Regia ITi qu:am: in teram Moldauie suscipi non debent, sed extendi
ac restitui, ne bona vicin,itatis per hoc ledantur.
Item teram PokucZie Regiam nos idem vayvoda et succ esores ac subditi nostri
nunquam debent infestare impedire aliquamque guerram pro ea mOouere, sed pac i f
fice et non aHter ni.si pro re cum aliis teris sue Maiestatls nobis uicinis bonam
vicinitatem conseruare, federique ratione seu dlcc asi one huiusmodi federis non
contrauenire cum ipsa tera libera ptoprietariaque Regni Poloni ae semper !uit et
esse debet in per�tuum.
Cetera autern omnia q\Jaeuis hic ' expressa non sunt inter literas istas, ut
supra specifficatum est, graţa debent pro utraque parte inu iolabiliter obseruari .
Que omnia nos idem dominus Patrus vayvoda pro nobis et successoribus
nostris s ub iuramento et fide Christiana cum nostris consiliariis promittimus
spopondimus sincere, christiane i n uiolabil i ter obseruare, 1538.

�

•

·

·

·

Biblioteka Narodowa, Varşovia, I II; 6614, k. 199...:.... 2 00 r.

Traducere :
Scrisoarea de bunăfnţelegere fnfre regele Poloniei şi voievodul Moldovei

Noi <Petru voievod> dom şi moşten itor <al Ţării Moldovei > . . . prin cu
prinS1.1l. . . < Jan Tarnowski> mare hatman al oastei Sacrei Maiestăţi Regale 156,
al cărei conţinut de bunăinţelegere, pace şi alianţă, incheiat în vremea înaintaşilor
Maiestăţii Regale, bunicul Vladislav, (şi) tatăl Casimir, iar pe de altă parte Ştefan
tatăl şi Bogdan fratele nostru, intre ţări le mai sus pomenite, potrivit cu conţi

nutul şi cuprinsul scrisorilor date la i ve ală in această privinţă : Sacra Maiestate
Regală etc., Noi Petru Voiev� etc. şi (urmaşii) acestei Maiestăţi şi urmaşii
(noştri), precum şi scrisorile noastre, trebuie să le ţinem neclintit şi să fim inda
toraţi a le păzi cu bună şi creştinească <credinţA> 157.
Şi deoarece au fost unele certuri particulare, de acum inai nte am pus 'i am
făcut acest sfirşit acestor certuri.

153 In loc de latinescul bellum. Diacul de latină a lui Petru Rareş pare să
fi fos un italian, copistul documentului păstrînd forma italiană "guerra" , inUl
nită în original.
15t Sfîrşitul frazei a fost omis de copist.
155 Urmează partea de jos ruptă din document.
�' Intelesul celor şase rinduri
din partea ruptă, a foii era acesta : Petru
Rareş prin cuprinsul actului de faţă face cunoscut că a fost stabiliită pacea între
M oldova şi Polonia, prin intermediul mar elui hatman J. Tarnowski, în sp iri tul
înţelegerii închei ată in trecut între regii poloni şi domnii moldoveni.
157 Se prevede respectarea de către Sigsimund I , Petru Rareş şi urmaşii lor
a condiţiilor de bunăînţelegere, pace şi alianţă cuprinse in tratatele înaintaşilor.
Lipsa fragmentului de incep ut a actului ingreunează înţelegerea acestei lungi fraze.
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Anwne 158, trebuie să eliberăm şi să dăm drumul, de amîndouă p ărţi l e , tutu
mai cu seamă oştenilor .
De asemenea, trebui e să înapoiem pe toţi oamenii Sacrei Maiestăţi Regale
şi pe toţi cei luaţi prinşi in cursul acestui război 159 d in rindul SUP'WiilOl' Maies
tăţii sale şi du.ş i in ţara Moldovei, împreună cu tot avutul şi cu vitele lor şi să
�e dăm drwnul liberi în ţara crăiască, fără de nici o înşelătorie (şi) de aseme
nea, cu bună cre&nţă.
De asemenea, nimeni dintre supu.şi i noştri nu-şi va face cişle in ţara Maies
tăţii Regale, dincolo de riul Nistru, cu vite , hambare, prisăci de albine, decit cu
învoirea şi tngăduinţa căpitanilor (star�tilor) şi a stăpînilor pămîntului şi a
mo ş tenirii aceluia 1�, iar in alt fel să nu <fie>.
Şi deoarece moril e clădite sub. . . "1 <ale Maiestăţii> Regale.. . . 1u cu a
sa . . . 16 1 < ingăd ui ntă> . . . 16 1.
ror prinşilor şi

Deasemenea, de indată ce vom fi inapoiat pe oamenii răpiţi,
de amîndouă părţile, nu vor mai trebui primiţi pri.begii, atit ln
şi in ţara Moldovei, ci <vor trebui> sc�i afară şi înapoiaţi,
aceasta foloasele bunei vecinătăţi sâ nu fie vătămate.

de atunci incolo,
ţara crăiască cit
pentru ca prin

De asemen ea , Noi, acelaşi vo ievod- şi w-maşii şi SU PI,IIŞ i i noştri nu vor trebui
să incalce şi să tulbW'e nicicînd ţara crăiască a Pocuţiei, ori să stîrnească vreun
război oarecare pentru acea ţară, ci să păstreze buna vecinătate, paşnic şi nu
altminteri, ca şi cu c elelalt e ţări vecine ale Maiestăţii sale, să nu făptuiască ceva
împotriva trecutului in virtutea motivului sau a prilejului oferit de acest tratat,
dat fiind că această ţară e ste liberă şi a fost intotdeauna şi trebuie să fie de-a-p u
rurea in stăp-în irea regatului Poloniei.
lnsă celelalte (trebw-i) sau toate celelalte oricare ar fi, care nu au fost men
ţionate lămurit in această scrisoare, după cum e mai sus speci ficaJt, vor trebui
păzite inviolabil !ji fără vătămare de către amîndouă părţ ile.
Care toate, Noi acelaşi domn Petru voievod făgăduim <şi> chezăşluim
împreună cu sfetnicii n�tri , pentru noi şi urmaşii noştri , sub jurămînt şi cre
dinţă creştină, să le păzim sincer, creştin�te <şi> nevătămat. 1538.

LE TRAITf CONCLU PAR PIERRE RAREŞ ET SIGISMOND 1-er
(28-31 AOOT 1538) PENDANT LA CAMPAGNE DE SOLIMAN
LE MAGNIFIQUE EN MOLDAVlE
R � s u m �
L'auteur du present article reconstitue les evenements survenus en Moldavi e,
d'aotU 1538, l orsq u.e fut conc lu ă Hotin un traite par le pri n ce de Mol

au rnois

davie, Plerre Rareş, et le roi de Pologne, Sigismorul
conserve ă la Biblioteka Narodowa de Varsovie.

1-er, traite dont le texte est

L'auteur so uligne les c irconstances particulieres dans lesquelles fut conclu
ce traite, circonstances determinees par la campagne du suJtan Sollman le Mag
nifique en Moldavie, et les efforts remarquables de Pierre Rareş pour faire face
ă une situation extr� me ment diffidle, ayant reco urs conjointement aux moyens
militaires et a ceux dip loma tiques. Entoure d'ennemis et depow-vu d'allies suffisam
ment pulssants a l'exterieur, dans les con dition s ou, sur la bas e de l'alliance
entre Soll man le Magnifique et S igismond 1-er, les armees ottomanes et polonaises
avaient penetre, pr esque en meme temps, en Mo l davi e, Pierre Rareş a attaque

vind

156

Urmează condiţi ile care trebuiau respectate de ambele părţi, unele 'pri!nsă numai pe Rareş.
19 Se referă la luptele din 1538.
IdO Adic ă a ur ma şilor stăpînilor de pămînt.
'111 1 Partea de jos a foii e ruptă pe o distanţă de şase rinduri.
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d'abord le hetman J. Tarnowski qui assiegeait sans succes la cite de Hotin. Blen
qu'ayant la possibilite de triompher fad lement de ce demier, le prince moldave
prefera la voie des pourparlers pour obtcnir la oollaboration de l'annee polonaise
contre le torrant ottoman. Apres avoir decrit les d ifferentes phases du si�ge et
des pourparlers de Rareş avec Tamowski, sur la base de sources recemment mises
â jour, I'auteur souligne que le prince moldave a reus:s.i. facilement a condure la
paix avec les Polonais, effrayes par la progression ottomane, et que cette paix
a e� conclue aux c onditi ons qu'il ava it proposees.
La traire de Hotin, dont on a conserve le texte redige par le prince moldave,
a mis fin au conflict avec les Polonais pour La Poc!Jtie, conflict qu.i. durait depuis
1530. Ce traite a permis au voievode moldave de con.cent.rer ses forces contre
l'agresseur ottoman et de remporter la victoire sur les Tatars a Ştefăneotti.
Apres avoir analyse les disposltions de l'acte redige ă Hotin les 28-31 aoOt
1538, l'auteur presente les conseq� qu'il eut a la suite de la chute de Ra.rEIŞ
et la maniere don.t il fut confirme par le roi de Pologne. Il constate que son
texte n'est pas identique au texte Latin du traite conclu par Si3lsmand 1-er avec
Eti&lne Lăcustă, le 20 fevrler 1339, comm e on l'a suppose jusqu'ă present. Com
ment fut applique le tralte de Hotln sous l e deuxieme regn.e de Pierre Rare!J
(1541-1546) fait l'objet de la partle finale de ceUe �tude, consa.crie â \D1 acte
qui marqua un momen t crucial dans les rapports de Pierre Rareş avec la Pologne
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