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Rezumat
Ţiganii și tătarii cu statut de dependenţă din 

Ţara Moldovei în secolele XIV–XV: 
izvoare și istoriografie

Singurele comunităţi etnice înrobite din Ţara Moldo-
vei în secolele XIV–XV au fost ţiganii și tătarii, întrucât 
sunt documente care demonstrează acest fapt. Doar într-
un singur document sunt menţionaţi robii bulgari. Pro-
blema apariţiei ţiganilor și tătarilor în Moldova medievală 
este încă disputată în istoriografiile naţională și străină. 
De asemenea, este disputată problema înrobirii acestora. 
Totuși, mulţi cercetători mai menţionează că problema ro-
bilor ţigani nu este într-atât de studiată în prezent, pentru 
că sunt puţine surse despre istoria lor în ansamblu. Studiul 
prezintă în mod generalizat primele surse documentare și 
narative despre aceste două etnii din Moldova medievală și 
controversele istoriografice în jurul lor.

Cuvinte-cheie: țigani, tătari, robie, comunităţi etnice, 
izvoare, istoriografie.

Резюме
Порабощение цыган и татар в Молдавском 
княжестве на протяжении XIV–XV веков:

источники и историография

Единственными порабощенными этническими 
сообществами в Молдавском княжестве XIV–XV ве-
ков являлись цыгане и татары, о чем свидетельству-
ет ряд документов того времени. И лишь в одном 
документе упоминаются рабы-болгары. До сих пор 
малоизученной, как в молдавской, так и в зарубеж-
ной историографии, остается тема появления цыган 
в средневековой Молдове. Вопрос их порабощения 
остается открытым. Многие исследователи отмечают, 
что тема рабов-цыган слабо изучена, поскольку в до-
кументах и других письменных источниках цыгане 
практически не упоминаются. В данном исследова-
нии в общем плане представлены данные из первых 
документальных и повествовательных источников об 
этих двух этносах в средневековой Молдове, а также 
полемика вокруг них.

Ключевые слова: цыгане, татары, рабство, этни-
ческие сообщества, источники, историография.

Summary
The enslavement of the Gypsies and the Tatars in the 
Moldavian principality during of XIV–XV centuries: 

Sources and historiography

The only enslaved ethnic communities from the 
Principality of Moldavia in the XIV–XV centuries were 
the Gypsies and the Tartars since there are documents 
that prove this. The Bulgarian slaves are mentioned just 
in one document. The problem of the appearance of gyp-
sies and tartars in medieval Moldova is still disputed in 
national and foreign historiographies. The issue of their 
enslavement is also disputed. However, many research-
ers also mention that the problem of Gypsy slaves is not 
so studied nowadays, because there are few sources about 
their history as a whole. The study generally presents the 
first documentary and narrative sources about these two 
ethnicities in medieval Moldova and the controversies in 
historiography about them.

Key words: gypsies, tartars, slavery, ethnic communi-
ties, sources, historiography.

Ţara Moldovei, de la fondarea ei, era locuită de 
diferite etnii. Majoritatea populaţiei o formau românii. 
Ţăranii români au devenit treptat dependenţi, căpătând 
statutul de șerbi, numiţi vecini în Ţara Moldovei. Înșer-
birea lor era instrumentată de boieri și mănăstiri și sus-
ţinută de domnie. Crearea domeniului feudal a necesitat 
forţă de muncă ieftină, iar stăpânii de sate recurgeau la 
veciniri forţate, foarte frecvente în secolul al XVII-lea.

Unele comunităţi etnice (ţiganii1 și tătarii) din Ţara 
Moldovei, de asemenea, erau dependente social și per-
sonal. Statutul de dependenţă specific acestora era ro-
bia, care se deosebește de șerbie. Șerbii erau dependenţi 
în primul rând de pământul pe care stăteau, iar specifi-
cul robiei era dependenţa personală de stăpân.

În studiul de față urmează să acordăm atenţie pri-
melor menţiuni și istoriografiei despre ţiganii și tătarii 
din Ţara Moldovei în secolele XIV–XV.

Izvoarele ce atestă existenţa comunităţilor etnice 
dependente din Ţara Moldovei

Sursele principale ce atestă comunităţile etnice de-
pendente din Ţara Moldovei în secolele XIV–XV sunt 
cele documentare. Conform surselor din colecţiile de 
documente „Documenta Romaniae Historica, seria A”. 
„Moldova și Documente privind Istoria României, seria 
A. Moldova”, în calitate de comunităţi etnice cu statut de 
dependenţă socială și personală au fost remarcaţi tătarii 
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și ţiganii și doar într-un document sunt menţionaţi bul-
garii cu statut de dependenţă.

În spaţiul românesc, ţiganii sunt menţionaţi pen-
tru prima dată în Ţara Românească în documentul 
din 1385, în care Dan I (cca 1385–1386) întărește și dă 
mănăstirii Tismana 40 sălașe de ţigani care au aparţi-
nut Mănăstirii Vodiţa, prin dania lui Vladislav I (1371–
1377). Mănăstirea Vodiţa a fost ctitorită de Vladislav 
I între 1370–1371 [2, p. 21]. A doua întărire de ţigani 
în Ţara Românească este făcută Mănăstirii Tismana în 
1387, provenind din dania domnească a lui Vlaicu Vodă 
(1364–1377) [10, p. 328].

Prima danie de ţigani, documentată de cancela-
ria Ţării Moldovei, este făcută de Alexandru cel Bun 
(1400–1432) în 1428 Mănăstirii Bistriţa, acesteia acor-
dându-i-se 31 sălașe de ţigani [5, p. 109-110]. Aceleiași 
mănăstiri îi sunt cedate și 12 bordeie de tătari.

Primul document din Ţara Moldovei în care apar 
tătarii, concedaţi ca robi, este datat cu anul 1402 [5, 
p. 23], în care Alexandru cel Bun dăruiește Mănăstirii 
Moldoviţa patru sălașe de tătari în Baia și se sublinia-
ză ca „nimeni să nu împovăreze pe acești tătari cu vreo 
slujbă domnească”. Acești tătari aveau imunitate în pri-
vinţa obligaţiilor către domnie, fiind dependenţi doar 
de mănăstire. 

Din timpul lui Ștefan cel Mare, mai exact, anul 
1462 avem un document despre robii bulgari. Prin acest 
act, Ștefan cel Mare întărește Mănăstirii Bistriţa pose-
siunile sale, printre care robii ţigani, tătari sau bulgari 
pe care aceasta îi stăpânea [6, p. 151-155]. Înseamnă că 
bulgari robi au existat și până la anul 1462. Însă nu mai 
avem alte acte care să ateste robi bulgari.

Din izvoare narative referitoare la robii ţigani avem 
„Cronica moldo-germană” în care este narată expediţia 
lui Ștefan cel Mare în Valahia în 1471, unde se arată că 
acesta a luat captivi „17 000 ţigani” [2, p. 25]. Această 
informaţie demonstrează una din căile de pătrundere a 
ţiganilor în Moldova. 

„Letopiseţul Ţării Moldovei” de Grigore Ureche 
menţionează ţiganii înrobiţi, în legătură cu luptele lui 
Ștefan cel Mare: „Au luat Ștefan-vodă cetatea Teleajă-
nului și au tăiatu capetile pârcălabilor și muierile lor 
le-au robitu și mulţi ţigani au luat și cetatea au ars-o”. 
Evenimentul este însemnat de cronicar că s-a petrecut 
la 1 octombrie 1474 (6982) [16, p. 45]. Aceeași menţi-
une este redată de Nicolae Costin în „Letopiseţul Ţării 
Moldovei” (de la zidirea lumii până la 1601) „În anul 
6982, luat-au Ștefan vodă cetatea Teleajina și au tăiat ca-
petele pârcălabilor, robindu-le muierile; atunce Ștefan 
vodă mulţi ţigani au scos den Ţară Munteniască în ţară” 
[4, p. 143]. Nicolae Costin a avut ca izvor pentru această 
însemnare „Letopiseţul...” lui Grigore Ureche.

Dimitrie Cantemir în „Descrierea Moldovei” enu-
meră etniile care locuiau în Moldova în timpul său: 
„Afară de moldoveni, ai căror strămoși au venit îndărăt 
din Maramureș, mai locuiesc în Moldova și greci, alba-
nezi, sârbi, bulgari, leși, cazaci, ruși, unguri, nemţi, evrei 

și ţiganii cei cu mulţi copii ... Ţiganii sunt împrăștiaţi ici 
și colo în toată Moldova și nu afli boier care să nu aibă 
în stăpânirea sa câteva sălașe de-ale lor. De unde și când 
a venit acest neam în Moldova? Nu știu nici ei înșiși și 
nici nu se găsește nimic despre dânșii în cronicile noas-
tre. Toţi ţiganii, din toate ţinuturile, au același grai, care 
este amestecat cu multe cuvinte grecești, și pesemne și 
persienești. Ei nu au altă îndeletnicire afară de fierărie 
și zlătărie. Au aceeași înfăţișare și aceleași năravuri ca 
și ţiganii din alte ţări; însușirile lor cele mai de seamă și 
ceea ce îi deosebește de alţii sunt trândăvia și furtișagul” 
[3, p. 168-169]. Deși D. Cantemir descrie situaţia ţiga-
nilor contemporană lui, putem considera că descrierea 
este valabilă și pentru secolele XIV–XV. Sursele docu-
mentare demonstrează statutul lor de robi și că boierii 
stăpâneau sălașe de ţigani. Referitor la tătari, D. Cante-
mir face o menţiune: „tătarii din Buceag, cu care se în-
vecinează Tigheciul, regiune independentă, din ţinutul 
Fălciu” [3, p. 172, 174].

Istoriografia referitoare la problema ţiganilor cu 
statut de dependenţă din Ţara Moldovei

Un cercetător contemporan, Viorel Achim afirmă 
referitor la istoriografia despre ţigani că de fapt contri-
buţiile reale la studierea istoriei ţiganilor în România 
sunt puţine. De multe ori preocupările respective sunt 
privite ca fiind de domeniul senzaţionalului chiar și as-
tăzi [2, p. 10].

O problemă care a preocupat cercetătorii este ve-
nirea ţiganilor în Europa. Viorel Achim afirmă că este 
general acceptat că migraţia ţiganilor din India în Euro-
pa s-a produs pe parcursul secolelor IX–XIV în câteva 
valuri [2, p. 16].

Paul Bataillard este o sursă importantă pentru cer-
cetătorii români care s-au ocupat de problema istori-
cului apariţiei ţiganilor în Europa. Întrebarea care și-o 
pune este dacă aceștia au pătruns în Occident în jurul 
anului 1417, înseamnă că în Orientul European ei ar fi 
pătruns mai devreme, or traversarea teritoriului euro-
pean a avut loc simultan [17, p. 14].

Mai mulţi cercetători – Pray, Sulzer, Griselini – 
consideră că ţiganii au pătruns în Europa prin ţările de 
la Marea Neagră, România și Bulgaria actuală [18, p. 27]. 

Despre venirea ţiganilor în teritoriile românești 
sunt diverse păreri. Unul din primele studii românești 
referitoare la aspectele etnografice, lingvistice, istorice 
ale problemei ţiganilor îi aparţine lui Mihail Kogălni-
ceanu, „Schiţă asupra istoriei, obiceiurilor și limbii ţiga-
nilor” (1837), tradusă în română din franceză la 1900 de 
Gheorghe Ghibănescu. Autorul afirmă în baza unor cro-
nici că „acest popor nomad s-a arătat întâi în Moldova la 
1417, trecând pe la Marea Neagră până unde se întindea 
Moldova. Din Moldova ei s-au extins în Valahia, Tran-
silvania, Ungaria și apoi în Europa [11, p. 9]. M. Kogăl-
niceanu relatează că ţiganii au venit în Ţara Moldovei în 
timpul domniei lui Alexandru cel Bun, mai exact în al 
nouăsprezecelea an al domniei sale (1417). Această opi-
nie însă nu este confirmată documentar [8, p. 233].
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George Potra prezintă părerile din istoriografie re-
feritoare la pătrunderea ţiganilor în spaţiul românesc în 
„Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România”. Au-
torul oferă trei teorii referitoare la venirea ţiganilor în 
principatele românești: 1) Au fost aduși de tătari ca robi, 
iar când tătarii au fost înfrânţi de unguri și români, o 
bună parte a ţiganilor veniţi cu ei au rămas pe melea-
gurile noastre, fiind înrobiţi de români; 2) O parte din 
ţigani, probabil, au venit din sud, pentru că documentar 
ei apar atestaţi mai devreme în Peninsula Balcanică; 3) 
O parte din ţiganii veniţi în Moldova, indiferent dacă 
au fost aduși de tătari sau nu, au făcut parte din ramu-
ra care se îndreptase spre Crimeea, iar cealaltă parte de 
ţigani erau veniţi din Muntenia, însă nu toţi, după cum 
susţine Gh. Ghibănescu [14, p. 22].

În istoriografia românească, totuși, mult timp se 
susţinea că venirea ţiganilor în teritoriile românești este 
legată de cea a tătarilor. Nicolae Iorga consideră că ţi-
ganii au venit aici odată cu invazia tătarilor din 1241. 
Sclavi ţigani ar fi existând astfel încă din secolul al XIII-
lea [2, p. 22-23]. Însă nu avem dovezi clare că mongolii 
i-ar fi adus pe ţigani cu ei în Europa în secolele XIII–
XIV [2, p. 23]. Opinia că tătarii i-ar fi adus pe ţigani în 
Europa a fost abandonată, parţial, în a doua jum. a sec. 
XIX, odată cu studiile lingvistice ale lui Miklosich [2, p. 
23]. Studiile lui au demonstrat asemănarea limbii ţigă-
nești cu cea din Hindustan, adică limba acestei comu-
nităţi etnice este de origine sanscrită și reprezentanţii 
acestei etnii sunt veniţi din India [14, p. 8].

Contrar acestei opinii, Viorel Achim afirmă că 
„Faptul că ţiganii au venit în România actuală din sudul 
Dunării este de necontestat, chiar și numele lor, aţigani 
este de origine greacă, devenit apoi ţigani. Limba acestei 
populaţii conţine multe cuvinte grecești și sud-slave. În 
Moldova marea majoritate a ţiganilor au venit din Vala-
hia, iar fluxul a durat” [2, p. 24-25]. 

O altă problemă disputată în istoriografie este în-
robirea ţiganilor. Paul Bataillard consideră că înrobirea 
ţiganilor în Moldovlahia nu a avut efectul scontat. Ei 
erau sclavi, dar nu șerbi, pentru că nu se ocupau cu pre-
lucrarea pământului [17, p. 23].

Paul Bataillard afirmă că Moldova și Valahia sunt 
unicele ţări în care ţiganii au fost înrobiţi. Originile în-
robirii ar fi însă într-o obscuritate completă [17, p. 30]. 
Problema constă chiar în perioada când aceștia au de-
venit dependenţi: a avut loc înrobirea imediat la venirea 
lor în Moldova sau înrobirea s-a produs mai târziu? 

Mai mulţi cercetători au afirmat că înrobirea ţiga-
nilor este legată și de înrobirea tătarilor, pentru că dese-
ori nu se făcea o distincţie clară între ţigani și tătari, din 
cauza aspectului lor fizic asemănător. Herman Corner 
precizează, în Cronica sa, că ţiganii erau bruni ca și tă-
tarii și se numeau între ei secani, însă populaţiile între 
care ei apăreau îi numeau tătari [18, p. 30]. 

Din păcate, originile înrobirii ţiganilor sunt mai 
degrabă obscure. Unii consideră că ţiganii ar fi fost pri-
zonieri de război ai tătarilor, de unde și numele lor de 

„micii tătari”, i-ar fi urmat pe aceștia până la ţărmul Du-
nării, în timpul invaziilor mongole din secolul al XIII-
lea. După ce au fost înfrânţi, tătarii au devenit și ei robi, 
iar starea ţiganilor nu s-ar fi schimbat [12, p. 12]. Alţii 
consideră, cauzele înrobirii ţiganilor ar fi rezidat în as-
pectul economic. Criza economică provocată de înain-
tarea otomanilor spre Constantinopol și de diminuarea 
comerţului cu Orientul Mijlociu ar fi necesitat o mână 
gratuită de lucru [12, p. 12-13]. În vreme ce majoritatea 
ţărilor europene îi alungau pe ţigani dincolo de graniţe-
le lor, cele două ţări românești, Moldova și Ţara Româ-
nească, le-au interzis acestora să părăsească teritoriul și 
i-au înrobit [12, p. 13]. 

Emmanuelle Pons afirmă, referitor la perioada în-
robirii, că ţiganii și-au pierdut libertatea devreme. Ei au 
devenit robii domnitorului, ai clerului, ai boierilor. Așa 
cum afirmă Vaillant, „dacă ţăranul este șerb, ţiganul este 
întru-totul rob”, „statul îi vinde, particularii îi cumpă-
ră, iar călugării stau și ei cu mâna întinsă” [12, p. 16], 
afirmaţii ce sunt confirmate documentar pe parcursul 
perioadei de robie a ţiganilor.

Dorim să specificăm preocupările istoricilor din 
Basarabia faţă de această problemă. Istoriografia din 
Basarabia despre robii ţigani este reprezentată de un șir 
de cercetători. 

Aspectele problemei robilor ţigani din Ţara Mol-
dovei au fost tratate în istoriografia sovietică din RSSM. 
Una din lucrări este „История Молдавской ССР”. 
Cercetătorii sovietici au atras mai puţină atenţie comu-
nităţilor de ţigani din Moldova medievală. Tangenţial, 
ei au analizat populaţia dependentă din Ţara Moldovei. 
Ei afirmă că populaţia dependentă era compusă din 
două categorii, bine definite după documentele din se-
colul al XV-lea: prima categorie cuprindea oameni care 
trăiau după Jus Valachicum (subl. ns. – E. O.), iar a doua 
era reprezentată de un grup mai puţin important, care 
trăia după dreptul tătăresc (subl. n. – E. O.). Holopii 
erau utilizaţi în ocinile feudalilor în calitate de forţă de 
muncă, slugi, meșteșugari, ei puteau poseda proprietăţi 
mobile. Holopii erau proprietate a stăpânului [20, p. 59, 
61]. Componenta etnică a categoriei de holopi nu a fost 
menţionată de autorii monografiei.

Aceeași părere o are cercetătorul sovietic N. A. Mo-
hov: „În sec. XV cea mai mare parte a ţăranilor erau de-
pendenţi de feudali, trăiau pe domeniul feudalilor, iar 
cea mai mică parte a ţăranilor se numeau holopi și trăiau 
după legea holopilor sau a tătarilor și cu puţin se deose-
beau de robi. Holopi în Moldova erau de obicei ţiganii 
și tătarii prizonieri de război” [21, p. 134]. În acest caz, 
autorul a specificat componenta etnică a categoriei de 
„holopi”, pe care el o deosebește gradual de robie.

V. Zelenciuc, în „Население Бессарабии и Под-
нестровья в XIX в.”, analizează etniile din acest areal 
și istoricul lor. Referitor la ţigani el afirmă că, judecând 
după sursele scrise de la începutul secolului al XV-lea, 
ţiganii erau liberi în acea perioadă [19, p. 57]. Nu pu-
tem fi de acord cu această afirmaţie, iar ca argumente 



E-ISSN 2537–6152             

servesc actele emise de Alexandru cel Bun și expuse 
mai sus. Ţiganii boierești – afirmă Zelenciuc – erau nu-
miţi robi, deși e mai corect să-i considerăm șerbi [19, p. 
57]. Noi considerăm că statutul ţiganilor în acest spaţiu 
a fost de robi. Iar robia se deosebește de șerbie. După 
cum am văzut mai sus, și cercetătorii sovietici distin-
geau două categorii de oameni dependenţi.

După obţinerea independenţei în 1991, cercetăto-
rii din Republica Moldova au manifestat un interes spo-
rit pentru istoria acestei comunităţi etnice. 

Dinu Poștarencu, în studiul „Aspecte demografice 
referitoare la ţiganii din Basarabia (sec. al XIX-lea – în-
ceputul sec. al XX-lea)”, studiază istoriografia problemei 
ţiganilor. Istoricul citează opinia lui Aleksandr Zașciuk 
despre originea ţiganilor, precum că aceștia au prove-
nit de la tribul hindușilor și, iniţial, au apărut în Turcia, 
după cucerirea în 1399 a sultanatului Delhi, venind în 
urma hoardei emirului Timur, de unde s-au răspândit 
în toată Europa. Mai mult, ofiţerul rus a considerat că 
ţiganii erau liberi la venirea lor în Moldova, iar Alexan-
dru cel Bun le-a acordat printr-un hrisov dreptul de a 
se bucura de libertate și a practica fierăritul. Ei au con-
tinuat să fie liberi și în timpul lui Ștefan cel Mare, iar 
deja în timpul lui Petru Rareș au fost daţi în șerbie, con-
form unui hrisov din 1529 [13, p. 51-52]. Nu putem fi 
de acord cu opinia lui A. Zașciuk. Actele prezentate mai 
sus demonstrează că ţiganii erau robi chiar din timpul 
lui Alexandru cel Bun.

Ion Duminica are mai multe studii în legătură cu 
problema ţiganilor din spaţiul pruto-nistrean. Remar-
căm articolul „Romii/ţiganii din Republica Moldova: o 
comunitate etno-culturală inedită în spaţiul tradiţional 
istoric carpato-danubiano-pontic”, în care autorul anali-
zează originea numelui de ţigan. I. Duminica afirmă că 
majoritatea cercetătorilor romologi sunt de părerea că 
originea numelui „ţigan” provine de la termenul grecesc 
athinganoi – o sectă maniheistă samariteană din Frigia 
și Licaonia (considerată de creștini „eretică”), menţio-
nată în sursele istoriografice până în secolul al XIII-lea 
d.Hr. În izvoarele bizantine există mai multe referinţe 
la athinganoi – „oameni care nu vor să fie atinși de al-
ţii, care sunt de neatins, intangibili” [7, p. 139]. Despre 
originea robiei ţiganilor în ţările române, cercetătorul 
afirmă că istoriografia română nu a fost preocupată în 
mod special, fiind acceptată ideea că acest fenomen este 
atestat în perioada anterioară constituirii Ţării Moldo-
vei. I. Duminica menţionează că N. Iorga, M. Kogăl-
niceanu, G. Potra, Boris Th. Scurtulencu, Alexandru 
I. Gonţa considerau că ţiganii erau iniţial robi ai tătari-
lor, iar după anul 1241 aceștia au fost preluaţi de popu-
laţia locală, după ce oastea tătară a năvălit masiv în teri-
toriul est-carpatic, părăsind stepa din nordul Munţilor 
Caucaz. Astfel, apariţia sclaviei în ţările române devine 
o consecinţă a luptelor băștinașilor cu diferite popoa-
re, inclusiv cu tătarii, luptă în care prizonierii capturaţi 
împreună cu servitorii lor erau transformaţi în robi [7, 
p. 141].

Valentin Tomuleţ, în studiul „Categorii de ţigani 
din Basarabia în prima jumătate a sec. al XIX-lea”, anali-
zează comunitatea etnică de ţigani de la anexarea Basa-
rabiei la Imperiul Rus. Cercetătorul afirmă pe marginea 
acestei probleme: „Autorităţile ţariste erau cointeresate 
în a cunoaște istoria acestei regiuni, inclusiv a comuni-
tăţilor ce o populează. Cu referire la acest subiect, Ser-
dăria Orhei scria, spre exemplu, într-un raport din 26 
iulie 1816 președintelui Comitetului Provizoriu al Ba-
sarabiei, guvernatorului de Ekaterinoslav I. H. Kalaghe-
orghe: „Niamuri di oameni să află în ţănutul acesta ce 
mai multă parti di naţie moldovenească, care sănt adi-
văraţi lăcuitori de aicea statorniciţi”, după care urmează 
veneticii: rușii, sârbii, armenii, lipovenii, ţiganii și jido-
vii. Prin urmare, oficialităţile regionale îi considerau pe 
ţigani ca venetici și nu băștinași ai acestei regiuni, deși 
ţiganii ca și comunitate etnosocială sânt atestaţi în area-
lul românesc încă din 1414” [15, p. 42].

Un alt cercetător basarabean care a contribuit la 
elucidarea problemei ţiganilor din acest spaţiu este Ser-
giu Bacalov cu studiile „Probleme de genealogie medie-
vală ţigănească”, „Un episod din istoria ţiganilor șerbi ai 
nobililor basarabeni Pruncul” ș.a.

Istoriografia referitoare la problema tătarilor cu 
statut de dependenţă din Ţara Moldovei

Istoria tătarilor este deseori marginalizată și com-
plet neglijată de istoriografia modernă. Însă impactul 
pe care l-au avut tătarii în evoluţia societăţii euro-asia-
tice în secolele XIII–XIV este de necontestat [1, p. 281]. 

Apariţia tătarilor în spaţiul românesc nu este enig-
matică. Evenimentul care a marcat lumea în sec. XIII a 
fost invazia tătaro-mongolilor la mijlocul secolului, iar 
în spaţiul românesc a avut loc în anii 1241–1242. 

Cercetătorii sovietici au atras mai puţină atenţie 
etnicilor tătari din epoca medievală. Iată ce afirmă ei 
pe marginea subiectului formării „poporului moldove-
nesc”: „Un rol important în formarea poporului moldo-
venesc l-a jucat contactul dintre volohi cu poporul slav. 
Rezultatul principal al contactului a fost asimilarea de 
către volohi a celei mai mari părţi a slavilor și a popula-
ţiilor turcice (pecenegi, cumani, tătari ș.a.)” [20, p. 45].

Referitor la înrobirea tătarilor, Viorel Achim afirmă 
că este foarte plauzibil că în epoca confruntării dintre 
români și tătari din cursul secolului al XIV-lea, prinșii 
de război tătari să fi fost transformaţi în robi de români 
[2, p. 31-32]. Nu este însă obligatoriu ca acești robi să fi 
fost chiar tătari din punct de vedere etnic. Foarte pro-
babil este că robii tătari din Moldova erau o populaţie 
cumană, stabilită în regiune înainte de tătari [2, p. 32].

Referitor la confuzia dintre tătari și ţigani, 
Al. I. Gonţa afirmă că, mongolii robi, cunoscuţi ca tă-
tari în documente, amestecându-se în secolul al XV-lea 
cu cetele de ţigani robi, își pierd treptat numele de tă-
tari, fiind înlocuit cu acela de ţigani robi [10, p. 324]. 
Raţionamentul este că, având aceeași soartă de rob, ca 
și ţiganii, poporul le-a spus tuturor celor din categoria 
robilor: ţigani, nume care devenise încă din veacul al 
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XIV-lea și cel al XV-lea sinonim cu rob [10, p. 324]. 
Al. I. Gonţa afirmă că, în urma luptelor cu inva-

datorii nomazi, autohtonii au adoptat faţă de saraceni, 
chazari, ismaeliţi și tătari aceeași tactică pe care ei o 
aplicau autohtonilor: transformarea tuturor prizonieri-
lor de război în robi [10, p. 323]. 

Constantin C. Giurescu susține despre tătari, că 
de așezat în ţinuturile noastre, se pare că nu s-au așezat 
decât în Bugeac, aici erau părţile tătărești de care amin-
tesc documentele muntene din vremea lui Mircea cel 
Bătrân. Din acești tătari rămași apoi sub stăpânire ro-
mânească, atunci când Moldova a cuprins ţărmul Mării 
Negre, ajungând până la Cetatea Albă, provin robii tă-
tari, acele sălașe de tătari care erau dăruite de Alexan-
dru cel Bun mănăstirilor [9, p. 281]. 

În baza a două documente din Ţara Moldovei ce re-
prezintă donaţii de tătari: unul din 1428 ce menţionează 
tătarii Palmeș Toader, Filimon, Filip, Boroș, Ivan Lucaci 
și altul din 1435: Mamai cu copiii, Cârlig cu copiii, Filip, 
Oanciul,cercetătorul Ablay Mehmet concluzionează că 
majoritatea lor au nume românești, ceea ce înseamnă că 
sunt veniţi de mai mult în Moldova, de câteva generaţii 
[1, p. 271-272]. 

În concluzie la acest studiu putem sublinia că co-
munităţile etnice din Ţara Moldovei, ţiganii și tătarii 
aveau statutul social de robi. Conform surselor docu-
mentare, robii ţigani și tătari ar fi existat în Ţara Moldo-
vei din secolul al XV-lea, din timpul lui Alexandru cel 
Bun. Cercetătorii care au presupus că tătarii i-au adus 
pe ţigani în spaţiul românesc, în momentul invaziei 
tătaro-mongole, au afirmat că ţigani robi existau încă 
din secolul al XIII-lea. De asemenea, au existat păreri că 
robii tătari menţionaţi în acte sunt de fapt urmașii unor 
populaţii turcice, care existau în regiune mult înainte de 
invazia tătarilor. 

Problema robiei ţiganilor din Ţara Moldovei are 
mai multe divergenţe în istoriografie și comportă mai 
multe întrebări. Cercetătorii, pe lângă problema originii 
ţiganilor, mai discută despre momentul apariţiei lor în 
Ţara Moldovei, căile de pătrundere, perioada înrobirii. 
O atenţie specială este acordată confuziei care se face 
între ţiganii și tătarii robi, probabil din cauza aspectului 
fizic și modului de viaţă asemănător. 

În privinţa robilor tătari, divergenţe în istorio-
grafie sunt mai puţine. Cel puţin problema apariţiei 
robilor tătari în ţările române este aproape unanim 
tratată – apariţia tătarilor este datată cu invazia din se-
colul al XIII-lea, însă momentul înrobirii datează din 
perioada înfrângerii lor, deja din a doua jumătate a se-
colului al XIV-lea, fiind trataţi ca prizonieri de război. 

Putem afirma că în acest studiu am prezentat o vi-
ziune generală despre robii ţigani și tătari din Ţara Mol-
dovei în secolele XIV–XV, conform primelor izvoare 
documentare și narative și opiniilor istoriografice. 

Notă
1  Am preferat să utilizăm denumirea de ţigani, nu de 

rromi, pentru că membrii acestei comunităţi entice erau 
numiţi ţigani în documentele epocii.
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Rezumat
Peisajul rural – interpretări și reprezentări spirituale

Popularea și valorificarea continuă a unui teritoriu 
de către o comunitate a creat premise ca între aceste două 
componente să se contureze și lege relaţii speciale. Oame-
nii au oferit spaţiului simboluri magice, arhetipuri, moti-
ve culturale și mitologice, înţelesuri și percepţii filosofice, 
memorie, atașament sufletesc și fizic. Atât partea materia-
lă, cât și cea spirituală sunt prerogative de același nivel în 
cunoașterea și reprezentarea în ansamblu a spaţiului rural, 

fără a fi puse pe poziţii de superioritate una faţă de alta. 
Abordarea aspectelor de spiritualitate asupra spaţiului are 
drept fundament lucrările lui D. Stăniloae, L. Blaga, T. Vi-
anu, G. Rose, L. Frobenius ș.a. De asemenea, o platformă 
incontestabilă pentru un astfel de demers este memoria 
colectivă și realitatea culturală a comunităţii rurale locale. 
Aspectul metodologic al studiului cuprinde metoda ana-
lizei calitative a surselor literare și știinţifice, chestionarea 
etnologică de teren, metoda comparativă, observaţia di-
rectă și participativă etc.


