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GENUEŃSCY BUDOWNICZOWIE
W ŚREDNIOWIECZNEJ MOŁDAWII?

Stosunki genueńsko-mołdawskie. Genueńczycy w Mołdawii

Funkcjonujące od drugiej połowy XIII wieku czarnomorskie kolonie genueńskie po-
średniczyły w dalekosiężnym handlu między Azją a Europą. Ich lokalizacja wiązała się
najczęściej z czarnomorskimi zakończeniami lądowych szlaków karawanowych (Tana,
Kaffa, Savastopoli, Trapezunt), bądź z istnieniem dogodnych portów służących żeglu-
dze przybrzeżnej (Soldaia, Cembalo, Samastri), często używanych jako przystanie
w rejsie ku Bosforowi i Perze. Niekiedy obie te funkcje łączyły się z sobą, czego do-
brym przykładem był Białogród (Moncastro)1. Spełniał on zarówno funkcję przystanku
w żegludze z Krymu ku Bosforowi, jak i stanowił końcowy punkt tzw. szlaku mołdaw-
skiego (il. 30). Była to najważniejsza droga lądowa łącząca Europę północno-
-zachodnią (porty niderlandzkie) poprzez Niemcy, Śląsk, Kraków, Lwów i Mołdawię,
z wybrzeżem czarnomorskim. Droga ta miała w XIV i XV wieku ogromne znaczenie
dla prosperity Krakowa, a zwłaszcza Lwowa, umożliwiając włączenie się tych miast
w handel nie tylko czarnomorski, lecz także lewantyński2. Wedle Gheorghe Brătianu,

                                                
1 Ł. Charewiczowa, Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 1925, s. 59–60.
2 Eadem, Handel Lwowa z Mołdawią i Multanami w wiekach średnich, Lwów 1924, s. 3 (o istnieniu

drogi mołdawskiej wspomniano w 1386 roku); Eadem, Handel średniowiecznego Lwowa..., s. 36–37, 61–
79; P.P. Panaitescu, La route commerciale de la Pologne à la Mer Noire au Moyen Âge, Bucureşti 1934
[nadb. z „Revista Istorică Română”, vol. 3, fasc. 2–3], s. 17; M. Małowist, Kaffa – kolonia genueńska na
Krymie i problem wschodni w latach 1453–1475, Warszawa 1947 (= Prace Instytutu Historycznego Uni-
wersytetu Warszawskiego, II), s. 62–65; Ş. Papacostea, La pénétration du commerce génois en Europe
Centrale: Maurocastrum (Moncastro) et la route moldave, „Il Mar Nero. Annali di archeologia e storia”,
III (1997/98), s. 149.
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istnienie tego szlaku odegrało dużą, wręcz państwowotwórczą, rolę w początkach ist-
nienia księstwa mołdawskiego3.

Historia kontaktów genueńsko-mołdawskich jest nierozerwalnie związana z dzie-
jami Białogrodu4. Od około połowy XIII wieku Białogród był pod zwierzchnością
tatarskiej Złotej Ordy, po połowie XIV wieku znalazł się zaś zapewne w granicach
hospodarstwa mołdawskiego5. Z 1290 roku pochodzi najstarsza wiadomość o obecno-
ści w tym porcie kupców genueńskich6, którzy w XIV wieku faktycznie kontrolowali
już miasto7. Ożywioną działalność gospodarczą Genueńczyków z Białogrodu wzdłuż
drogi mołdawskiej usankcjonował przywilej hospodara Aleksandra Dobrego z 1408
roku. Uprzywilejowana pozycja kupców genueńskich oraz ambicje kolejnych władców
rosnącej w siłę Mołdawii doprowadziły jednak do serii konfliktów mołdawsko-
-genueńskich, z których pierwszy miał miejsce w latach 1433–1434, kiedy to Mołda-
wianie zaproponowali oddanie kontroli nad Białogrodem Wenecjanom. Z kolei w 1455
roku zajęli należącą do braci Senarega twierdzę Oleszki (Illice, Lerici) u ujścia Dnie-
pru8. Gdy w 1453 roku Osmanowie zdobyli Konstantynopol, Białogród uzyskał zna-
czenie strategiczne, nie tylko jako klucz do drogi mołdawskiej, lecz także punkt spedy-
cji mołdawskiego zboża dla kolonii krymskich9. Mimo wspólnego dla Genueńczyków
i Mołdawii zagrożenia tureckiego oraz ożywionej działalności handlowej tych pierw-
szych w granicach hospodarstwa, następne lata upłynęły na negocjacjach i kolejnych
konfliktach. Zajęcie kolonii krymskich w 1475 roku, a następnie Kilii i Białogrodu
w 1484 roku, przez Turków położyły kres bezpośrednim kontaktom mołdawsko-
genueńskim10.

Warto jednak zaznaczyć, że handel między koloniami czarnomorskimi a Europą
Środkową za pośrednictwem drogi mołdawskiej nie był wyłączną domeną kupców
genueńskich. Jak się wydaje, poza Białogrodem, w Mołdawii zamieszkiwała na stałe
stosunkowo niewielka rzesza Genueńczyków11. Większość z nich koncentrowała się
zapewne w Suczawie, gdzie około 1460 roku Dorinus Cathaneus z Genui, mieszkający
wcześniej we Lwowie, był celnikiem (cammerarius et theleoneator terrae Moldaviae),
z którego to tytułu Lwów składał mu specjalne podarunki12. Co ciekawe, w tym
                                                

3 G.I. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă. Contributions a l’histoire de la domination
byzantine et tatare et du commerce génois sur le littoral roumain de la Mer Noire, Bucarest 1935, s. 122–
123; M. Małowist, op.cit., s. 60.

4 Ş. Papacostea, op.cit., s. 150.
5 R. Hryszko, Z Genui nad Morze Czarne. Z kart genueńskiej obecności gospodarczej na północno-

-zachodnich wybrzeżach Morza Czarnego u schyłku średniowiecza, Kraków 2004, s. 58.
6 Ibidem, s. 29.
7 M. Małowist, op.cit., s. 60; D. Quirini-Popławska, Włoski handel czarnomorskimi niewolnikami

w późnym średniowieczu, Kraków 2002, s. 109. Ş. Papacostea, La Moldavie état tributaire de l’Empire
Ottoman au XVe siècle le cadre international des rapports établis en 1455–1456, „Revue Roumaine
d’Histoire”, t. XIII, 1974, n. 3, s. 942 (wedle tego autora dopiero po połowie XIV wieku doszło do umoc-
nienia genueńskiej obecności w Białogrodzie).

8 Ş. Andreescu, Moldavia’s Pontic Policy: Stephen the Great and „Illice” Castle, „Il Mar Nero. Annali
di archeologia e storia”, III (1997/98), s. 179–187.

9 O stosunkach genueńsko-mołdawskich, zob. I. Nistor, Die auswärtigen Handelsbeziehungen der
Moldau im XIV., XV. und XVI. Jahrhundert, Gotha 1911, s. 178–196; R. Hryszko, op.cit., s. 58–61.

10 R. Hryszko, op.cit., s. 67–69.
11 M. Małowist, op.cit., s. 60–61, 64; Ş. Papacostea, La Moldavie..., s. 943.
12 Ł. Charewiczowa, Handel Lwowa z Mołdawią i Multanami..., s. 21; P.P. Panaitescu, op.cit., s. 20.
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samym czasie kupcy lwowscy uzyskali prawo posiadania swojego domu (fondaco)
w Suczawie13.

Pod koniec XV wieku „Kronika mołdawsko-niemiecka” odnotowała jednak całą
grupę Włochów mieszkających w Suczawie14. Wedle Ştefana Andreescu była to za-
pewne część jeńców pochodzących z podbitej przez Turków Kaffy. Gdy w czerwcu
1475 roku upadła największa genueńska kolonia czarnomorska, Turcy wysłali do
Stambułu flotę 70 statków załadowanych zdobyczami. Jeden z nich przewoził „cargo
specjalne” – 150 chłopców i dziewcząt różnej narodowości, przygotowanych przez
zdobywcę Kaffy Gedika Ahmeda Paszę bezpośrednio dla sułtana Mehmeda II „dla
praktyk libertyńskich”. Losy tego statku i jego „ładunku” są jednak niejasne. Kronika-
rze genueńscy twierdzili w XVI wieku, że na pokładzie doszło do buntu przewożonych
kaffeńczyków, a ponieważ niektórzy z nich mieli doświadczenie na morzu, więc udało
im się dopłynąć do portu pozostającego w rękach mołdawskich (Białogrodu lub Lico-
stomo koło Kilii), gdzie jednak zamiast wolności spotkała ich niespodziewanie ponow-
na niewola. Wedle Jana Długosza sprawa miała się jednak inaczej. Gdy miejsce sterni-
ka objął pewien Grek, odłączył on statek od reszty floty i pozbywając się części turec-
kich marynarzy, zawinął do jednego z portów mołdawskich. Tam ów Grek podarował
(sprzedał?) jeńców hospodarowi Stefanowi, który bardzo się tym uradował15. Jak pisał
później M. Bielski, „Grekowie, wioząc je w okręcie do Konstantynopola, pobiwszy
Turki, powieźli je Stefanowi do Wołoch, którzy od Stefana byli zachowani”16. Zwrotu
owych li puti di Caffa

 
zażądał osobiście od hospodara sułtan, co wskutek odmowy

stało się jednym z oficjalnych powodów wojny mołdawsko-tureckiej, która wybuchła
w 1476 roku17. Co ciekawe, w trakcie wojennego zamętu, około 20 z owych młodzień-
ców przebywających wówczas w Suczawie trafiło do pobliskiego Kamieńca. 16 wrze-
śnia 1476 roku 5 z nich przepytywał osobiście przebywający wówczas w Bracławiu
legat papieski Balthazar de Piscia18.

Sprawa ta ciągnęła się jednak dalej, gdyż jeszcze w 1481 roku hospodar Stefan
skarżył się poprzez posłów udających się do Wilna, do króla polskiego Kazimierza
Jagiellończyka, na „bardzo wielką szkodę od Kamieniczan”. Szczegóły historii pozna-
jemy dzięki instrukcji, której słowami posłowie mieli zwrócić się do króla polskiego:

Miłościwy królu, przypomnij sobie, kiedy przyszedł cesarz turecki na nas i na naszą ziemię,
nasi ubodzy ludzie z Soczawy zbiegli do Kamieńca; mieli oni zaś ze sobą niewolników (parobcy)
z Kaffy, okutych, których kamienieccy burmistrz oraz starsi im odjęli. Cesarz turecki przysłał
potem do nas i prosił o tych niewolników z Kaffy; oddaliśmy więc wszystkich ile u nas było, za
tych zaś, których Kamieńczanie zatrzymali, w liczbie 20, dawaliśmy za pięciu po 9 tysięcy, a za

                                                
13 P.P. Panaitescu, op.cit., s. 10.
14 Kronika czasów Stefana Wielkiego mołdawskiego (1457–1499), opr. i wyd. O. Górka, Kraków 1931

(= Archiwum Komisji Historycznej PAU, Seria 2, t. III), s. 102–103.
15 J. Długosz, Historia Polonica, t. II, Leipzig 1712, col. 534. Zob też N. Costin, Letopiseţul Ţării

Moldovei de la zidirea lumii pînă la 1601 şi de la 1709 la 1711, ed. C. A. Stoide et I. Lăzărescu, Iaşi 1976
(= Opere, I), s. 119; I. Nistor, op.cit., s. 196.

16 M. Bielski, Kronika, vol. II, Sanok 1856 (= Biblioteka Polska, 36), s. 862.
17 N. Murzakevič, Storia delle colonie genovesi in Crimea, a cura di G.N. Zazzu, Genova 1992, s. 137.
18 Ş. Andreescu, Autour de la dernière phase des rapports entre la Moldavie et Gênes, „Revue

Roumaine d’Histoire”, t. XXI. 1982, n. 2, s. 259–269.
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innych po 5 asprów od jednego niewolnika. Miłościwy królu, uczyńże mi prawo z Kamieńczany
o moje szkody, a ja podobnież uczynię, jak mi wskażesz (uzwolisz)19.

Między innymi ze wspomnianej „Kroniki mołdawsko-niemieckiej” wynika jednak
pośrednio, że Stefan nie oddał sułtanowi „wszystkich ile u nas było”, lecz trzymał ich
nadal w Mołdawii20. Co więcej, zapewne w Suczawie znajdowała się wówczas większa
grupa uciekinierów z Krymu niż tylko młodzieńcy, którzy zawinęli do któregoś z moł-
dawskich portów21.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że z listu wysłanego 12 sierpnia 1482 roku do
Genui przez Zaccarię Ghisolfi, byłego pana Matregi na Półwyspie Tamańskim, wynika,
że hospodar Stefan zachęcał go do osiedlenia się w Mołdawii, gdzie miał otrzymać
„uno castelo e molte altre provigioni”. Choć Ghisolfi spodziewał się jeszcze odzyskać
Matregę, wyraził ochotę, by osiąść con tutti li mei populi in Velachia22.

Kronikarze, podróżnicy i historycy sztuki o „śladach genueńskich”
w Mołdawii

Nieznane są dalsze losy „młodzianków z Kaffy”, lecz wedle niektórych historyków
rumuńskich właśnie ich obecność w Suczawie pod koniec XV wieku stała się źródłem
legendy pojawiającej się w siedemnastowiecznych kronikach mołdawskich (według
niej to Genueńczycy (Ianovezi) mieli założyć takie miasta, jak Suczawa, Chocim, Bia-
łogród, Kilia, Neamţ oraz Roman, a także zbudować tamtejsze zamki23. Najprawdopo-
dobniej jednak takie stwierdzenie wynikło z przekształcenia fragmentu starszej od
mołdawskich kroniki Marcina Bielskiego, gdzie Genueńczykom przypisuje się budowę
Białogrodu, Kilii i innych miast mołdawskich24. Opowieść ta wydawała się jednak
nieprawdopodobna już na początku XVIII wieku hospodarowi Dymitrowi Kantymiro-
wi, który odrzucił ją w swej Descriptio Moldaviae25. Podobne sugestie dotyczące ge-
nueńskich pozostałości zarówno w Mołdawii, jak i na Wołoszczyźnie, znalazły się
także w późniejszych relacjach zagranicznych podróżników. I tak np. odwiedzający

                                                
19 A. Jabłonowski, Sprawy wołoskie za Jagiellonów. Akta i listy, Warszawa 1878 (= Źródła dziejowe,

t. X), s. LV, s. 59–60; D. Quirini-Popławska, op.cit., s. 224.
20 Zob. G.I. Brătianu, op.cit., s. 126; Ş. Andreescu, Autour de la dernière phase..., s. 259.
21 G.I. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă..., s. 126; G. Pistarino, I Gin dell’Oltremare,

Genova 1988 (= Civico Instituto Colombiano. Studi e Testi. Serie Storica, 11), s. 473.
22 Ş. Andreescu, Autour de la dernière phase..., s. 269.
23 D. Cantemir, Descriptio Moldaviae – Descrierea Moldovei, Bucureşti 1973, s. 98, przyp. 97; G.I.

Brătianu, op.cit., s. 126; Ş. Andreescu, Autour de la dernière phase..., s. 269; G. Pistarino, op.cit., s. 473–
475; R. Hryszko, op.cit., s. 69.

24 D. Cantemir, op.cit., s. 98, przyp. 97.
25 Ibidem, s. 88 (Quae cum ita sint, concedi minime potest, quod aliqui statuere voluerunt, Genuensium

opera aedificatas esse Moldaviae urbes), 90 (Neque enim romanus miles [...], neque credendum videtur
Genuenses, qui saltem mercaturae ergo in Ponto pedem figere quaerebant, in interiora Moldaviae
penetrare voluisse, et in locis magis agriculturae, quam mercaturae opportunis, urbes construere).
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w 1762 roku Suczawę niejaki Meier (?) napisał o znajdujących się tam „30 kościołach
pełnych inskrypcji genueńskich oraz o zamku z herbami Genui”26.

Sugestie o genueńskim pochodzeniu niektórych zamków mołdawskich pojawiły się
także w nowszych publikacjach historycznych. Co ciekawe, jako pierwsi podjęli je
polscy historycy i historycy architektury w odniesieniu do znajdującego się nad brze-
giem Dniestru zamku w Chocimiu (il. 31–32; Cetatea Hotinului). Został on zbudowany
na planie zbliżonym do prostokąta, którego dłuższe boki skierowane są wzdłuż linii
wschód–zachód o lekko wybrzuszonej na zewnątrz ścianie południowej, w której znaj-
dują się dwie, nierównej wielkości, okrągłe wieże. Kolejne dwie wieże, tym razem
prostokątne, znajdują się przy krótszych bokach zamku, z czego wieża zachodnia jest
wyjątkowo szeroka i masywna, zasłaniając niemal całą szerokość tego boku. Wewnątrz
murów od strony północnej i południowej znajdują się murowane budynki, przy czym
do tych od południa przylega kaplica zamkowa o bogatej gotyckiej dekoracji architek-
tonicznej.

Tadeusz Korzon w 1898 roku uznał, że zamek ten został „może przez Kazimierza
Wielkiego, króla polskiego, a może przez genueńskich inżynierów wzniesionym”27.
Marceli Nałęcz Dobrowolski w swym artykule o zamku chocimskim opublikowanym
w 1915 roku na łamach „Sprawozdań Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce”
uznał jednak genueńskie pochodzenie tej budowli za bardziej prawdopodobne.

 
Jak

pisał,

już w XIII wieku widzimy Chocim jako jedną z licznych kolonii genueńskich w tych stronach,
podobnie jak Akerman, Bendery, Soroki, Kilję etc. Genueńczycy urządzają tutaj faktorię handlo-
wą, umocniwszy poprzednio warownię potężnym grodem28.

Gdzie indziej jednak Dobrowolski nazywa zamek „genueńsko-polskim kastelem”. Na
koniec postuluje poszukiwanie „nici łączących Genuę z osadami w tych stronach”, co
miałoby doprowadzić do wyjaśnienia początków zamku w Chocimiu29. Co ciekawe,
w ślad za tezą wylansowaną pod koniec XIX wieku przez Aleksandra Czołowskiego,
opartą na przytoczonym przez Jana Długosza twierdzeniu posłów na sejmie piotrkow-
skim w 1448 roku30, część rumuńskich historyków architektury skłonna jest łączyć
powstanie zamku w Chocimiu, a także w niedalekiej Cecynie (dziś na terenie miasta
Czerniowce), z działalnością króla polskiego Kazimierza Wielkiego31. Stosunkowo
niedawno historyk Marek Plewczyński wysunął z kolei tezę, iż:

                                                
26 P. Stringa, Genova e la Liguria nel Mediterraneo. Insediamenti e culture urbane, Genova 1982,

s. 377; N. Murzakevič, op.cit., s. 137–138. G. Pistarino, op.cit., s. 477, wspomina o Genueńczykach miesz-
kających w 1574 roku koło wołoskiego Tîrgovişte.

27 T. Korzon, Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629–1674, t. III, Kraków 1898, s. 399–400.
28 Ibidem, s. CXXVI, CXXIX.
29 Ibidem, s. CXXVI, CXXIX.
30 A. Czołowski, Początki Mołdawii i wyprawa Kazimierza Wielkiego r. 1359, Lwów 1890 (nadb.

z „Kwartalnika Historycznego”, Ze studyów nad dziejami wołoskimi, I), s. 28–29.
31 N. Iorga, G. Balş, Histoire de l’art roumain ancien, Paris 1922, s. 45; G. Ionesco, Istoria Arhitecturii

in Rominia, I: De la orînduirea comunei primitive pînă la sfîrşitul veacului al XVI-lea, Bucureşti 1963,
s. 114; Idem, Histoire de l’Architecture en Roumanie. Da la préhistoire à nos jours, Bucarest 1972, s. 140;
Idem, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Bucureşti 1982, s. 156–157; V. Agrigo-
roaei, Cetatea Hotin (Khotyn), http://www.patzinakia.ro/MONUMENTA/HOTIN (2007).
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pochodzący z XIII w. zamek [w Chocimiu] został przebudowany w kamienną twierdzę za pano-
wania Stefana Wielkiego, który w tym celu sprowadził z genueńskiej Kaffy na Krymie włoskich
inżynierów,

nie podając niestety źródeł tego frapującego pomysłu32. Także budowa pierwotnego
zamku w Suczawie (tzw. Cetatea de Scaun), powstałego za czasów hospodara Piotra I
Muszata (1374–1391), przypisywana jest „mistrzowi ze szkoły zachodniej”33.

Genueńskiego pochodzenia kilku zamków mołdawskich domyślali się też niektórzy
włoscy historycy architektury. Leone Andrea Maggiorotti w swym monumentalnym
dziele o włoskich inżynierach wojskowych działających w okresie średniowiecza
w różnych krajach europejskich (z 1933 roku), wśród ich „rumuńskich” dzieł wymienił
zamki w Chocimiu, Benderach oraz Suczawie34. Z kolei Paolo Stringa – w swym ka-
talogu genueńskich pozostałości wokół Morza Śródziemnego i Czarnego – wymienił,
poza Białogrodem, także Suczawę, Bendery oraz Soroki. Na rzecz genueńskiego po-
chodzenia zamku w Benderach przemawiają, wedle tego autora, ogólne podobieństwa
do zamku w Białogrodzie. Oba zostały usytuowane nad stromym brzegiem Dniestru
i składają się z czworobocznego zamku z okrągłymi basztami na narożnikach oraz
zewnętrznej kurtyny murów z kolejnymi wieżami. W Sorokach z kolei miała znajdo-
wać się wieża z wmurowanymi inskrypcjami łacińskimi, świadczącymi o osiedleniu się
tu Genueńczyków wygnanych z Białogrodu po jego zdobyciu w 1484 roku przez sułta-
na Bajazyta II35.

Czy zamki mołdawskie mogły być dziełami Genueńczyków?

Warto zwrócić uwagę, że lokalizacja większości zamków podejrzewanych o „genueń-
skie pochodzenie” wyraźnie wiąże się z biegiem Dniestru (Chocim, Soroki, Bendery,
Białogród) oraz przebiegiem strategicznej (zwłaszcza od drugiej połowy XIV wieku)
dla czarnomorskich kolonii genueńskich tzw. drogi mołdawskiej (il. 30)36. Jej główna
odnoga prowadziła ze Lwowa przez Trembowlę i Kamieniec do Chocimia, gdzie prze-
kraczała wyznaczoną na Dniestrze granicę Mołdawii, zdążając następnie ku jej stolicy
– Suczawie. Jeden z jej wariantów wiódł stąd przez Jassy i Łopuszno do Bender (Tygi-

                                                
32 M. Plewczyński, Obertyn 1531, Warszawa 1994, s. 222–223.
33 [Dzieło zbiorowe] Şantierul Suceava, „Studii şi cercetării de istorie veche”, IV (1953), s. 355 (przy

wykopaliskach prowadzonych przy kaplicy Cetatea de Scaun znaleziono fragmenty fryzu z przecinających
się łuczków, motywu nieznanego w ówczesnej architekturze mołdawskiej, popularnego zaś na zachodzie
Europy); G. Ionesco, Istoria Arhitecturii in Rominia…, s. 113–114.

34 L.A. Maggiorotti, Gli architetti e architetture militari, vol. I: Medio evo, Roma 1933 (= L’opera del
genio italiano all’estero, S. IV), s. 325–327 (Chocim, Tygina-Bendery), s. 327–328 (Suczawa).

35 P. Stringa, op.cit., s. 356–357 (Bendery), s. 376 (Soroki), s. 377 (Suczawa). O schronieniu się Genu-
eńczyków w Sorokach, zob. G. Pistarino, op.cit., s. 474.

36 Zob. Ş. Papacostea, Un tournant de la politique génoise en Mer Noire au XIVe siècle: l’ouverture des
routes continentales en direction de l’Europe Centrale [in:] Oriente e Occidente tra Medioevo ed età mo-
derna: studi in onore di Geo Pistarino, a cura di L. Balletto, Genova 1997, s. 939–947.
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ny) ku szlakowi tatarskiemu, prowadzącemu na Krym37. Ze wskazanych miejsc jedynie
Neamţ oraz Roman nie miały większego znaczenia dla tras handlu dalekobieżnego
biegnącego przez Mołdawię. Z drugiej strony jednak nie znamy wiarygodnych przeka-
zów historycznych o żadnym genueńskim emporium handlowym znajdującym się
w głębi terytorium Mołdawii, na co zwrócił już uwagę Dymitr Kantymir. Nie znamy
też przykładów tworzenia przez Genueńczyków systemu obronnego wzdłuż uczęsz-
czanych przez siebie dróg handlowych na obszarach niepozostających (w przeciwień-
stwie do krymskiej Gazarii) pod ich bezpośrednim zarządem.

Oczywiście, możemy hipotetycznie założyć możliwość zatrudnienia budownicze-
go genueńskiego przez któregoś z władców mołdawskich. Z punktu widzenia poli-
tycznego okresem najlepszych relacji genueńsko-mołdawskich była druga połowa
XIV i pierwsza tercja XV wieku. Pewne znaczenie ma też fakt, że najintensywniejsze
prace budowlane wykonywane przez samych Genueńczyków w swych czarnomor-
skich koloniach przypadły na okres drugiej i trzeciej ćwierci XIV wieku, a więc bez-
pośrednio przed i w trakcie długotrwałej wojny z Wenecją (zakończonej ostatecznie
w 1381 roku). Można więc domniemywać, że zatrudnieni nad Morzem Czarnym
budowniczowie genueńscy po 1380 roku mogli zostać zatrudnieni przez innych me-
cenasów38. O tym, że takie sytuacje miały miejsce, dowiadujemy się pośrednio z
rozporządzeń wydawanych przez podestów Pery, zakazujących zatrudniania się Ge-
nueńczyków jako budowniczych zarówno u Greków, jak i muzułmanów. Z drugiej
jednak strony, wśród pewnej liczby imion artystów obcych, zatrudnianych przez
władców mołdawskich, głównie – hospodara Stefana III Wielkiego, nie ma budowni-
czych genueńskich39. Znamy za to imię architekta włoskiego, zatrudnionego przez
Stefana pomiędzy 1494 a 1508 rokiem. Był nim, znany skądinąd, Aloiso Lamberti de
Montagnana (zw. Friazin), czyli Alevise Novi, który po drodze do Moskwy miał
zatrzymać się na Krymie oraz właśnie w Mołdawii40.

Najżywszą dyskusję wywołała i wywołuje do dzisiaj sprawa udziału Genueńczy-
ków we wzniesieniu potężnej twierdzy w Białogrodzie nad Dniestrem (il. 33–35; wło-
skie Moncastro, rumuńska Cetatea Albă, turecki Akkerman; łacińska Alba Regali).

Historia zachowanych do dziś imponujących pozostałości tej twierdzy jest jednak
niejasna. Najczęściej z działalnością Genueńczyków wiązane jest powstanie, ewentu-
alnie przebudowa, jej najstarszej, południowo-wschodniej części, zwanej Cytadelą lub
„Zamkiem Genueńskim” (il. 33)41. Jest to budowla założona na regularnym planie
                                                

37 Ł. Charewiczowa, Handel średniowiecznego…, s. 36–37; Eadem, Handel Lwowa z Mołdawią i Mul-
tanami..., s. 21 (w 1460 roku przywrócono w Tyginie punkt poboru cła); Ş. Papacostea, La pénétration du
commerce génois..., s. 151–152.

38 M. Małowist, op.cit., s. 269 (wiadomo, że do Kaffy sprowadzano specjalistów wojskowych wyłącz-
nie z Włoch).

39 H. Stănescu, Meşterii constructori, pietrari şi zugravi din timpul lui Ştefan cel Mare, „Studii şi ce-
rcetării de istoria artei”, 1955, nr 1–2, s. 361–365.

40 
G. Ionesco, Istoria Arhitecturii in Rominia…, s. 275; Idem, Arhitectura pe teritoriul României…,

s. 239, przyp. 114. Zob. V.N. Lazarev, L’art de la Russie médievale et l’Occident, XIe–XVe siècles, Moscou
1970, p. 47–49.

41 L.A. Maggiorotti, op.cit., s. 314–323; M. Morelowski, Zamek najeziorny w Trokach a źródła formy
zachodnie i czarnomorskie (Studium z dziejów architektury, urbanistyki i karaimsko-ormiańsko-tatarskich
migracyj), „Myśl Karaimska. Rocznik Naukowo-Społeczny”, Seria Nowa, t. I (1945–1946), r. XXIII,
s. 103.
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zbliżonym do kwadratu, z czterema narożnymi wieżami na planie koła. Wiadomo, że
przy południowo-zachodniej ścianie zamku znajdowała się niewielka kaplica, wedle
Meiera zaś pod koniec XVIII wieku w przeciwległą ścianę miał być wmurowany herb
rodu Doria. Na podstawie zróżnicowanych wymiarów wież (wschodnia była pierwot-
nie kwadratowa) oraz analizy wątku jej murów wiadomo jednak, że Cytadela nie jest
budowlą jednofazową. Podobnie jak w innych placówkach genueńskich wznosi się
w miejscu stromo opadającym do Limanu Dniestrowego, gdzie znajdował się dawniej
port (il. 34)42. Mołdawska badaczka Marjana Szlapak uznała ostatnio, że na podstawie
przedstawienia na mapie zamieszczonej w Codex Parisinus Latinus 7239 datę powsta-
nia cytadeli w Białogrodzie można określić bardzo szeroko na czas przed 1396 rokiem.
Fakt, że nie ma tam z kolei przedstawionych zewnętrznych murów twierdzy, sugeruje,
że początek ich budowy miał miejsce już po 1396 roku (il. 35). Z pewnością zaś nastą-
pił przed 1440 rokiem, gdy poświadczone jest ukończenie budowy (odbudowy?) części
murów zewnętrznych przez budowniczego Fedorkę43. Równocześnie jednak autorka ta
jednoznacznie odrzuciła możliwość budowy Cytadeli przez Genueńczyków44.

Co najistotniejsze, jeśli nie założymy a priori genueńskiego pochodzenia cytadeli
twierdzy akermańskiej, trudno wśród genueńskich budowli czarnomorskich znaleźć po-
dobne do wspomnianych twierdz mołdawskich. W pierwotnej postaci zamki w Neamţ [il.
36–37; zbudowany za Piotra I Muszata (około 1374–około 1391) i przebudowany za
Aleksandra Dobrego (1400–1432)] i Suczawie (Cetatea de Scaun; il. 38; także zbudowa-
ny za Piotra Muszata i rozszerzony za Aleksandra Dobrego), były budowlami na planie
zbliżonym do kwadratu z pomieszczeniami wzdłuż wewnętrznej strony murów, ewentu-
alnie, jak w przypadku Suczawy, z kwadratowymi basztami na narożach i pośrodku
ścian45. Obydwa te zamki zostały za czasów Stefana Wielkiego uzupełnione zewnętrz-
nym pasem fortyfikacji obejmujących półokrągłe, bądź zaokrąglone, basteje (Suczawa –
1476 rok; Neamţ – od 1475 roku)46. Ten typ dzieła obronnego jest też dominujący dla
cytadeli Gîdinţi koło Roman (il. 39), nazywanej przez źródła także Cetate Nouă, Novo-
grad i Smedorova, powstałej w większości w 1466 roku. Warto podkreślić, że była to
jedyna kamienna forteca zbudowana w całości za czasów Stefana Wielkiego47.

Należy też dodać, że zamek w Benderach (dziś Tighina) wzniesiony został na miej-
scu drewnianego zamku z XV wieku w całości po opanowaniu miasta przez Turków
(1538–1541 rok). Podobną historię ma kolisty zamek w Sorokach (il. 40), zbudowany
także w latach czterdziestych XVI wieku za czasów hospodara Piotra Raresza, na miej-

                                                
42 P. Stringa, op.cit., s. 355–356.
43 М. Шлапак, Белгород-Днестровская крепость. Исследование средневекового оборонного

зодчества, Chişinău 2001. s. 19–20, 64.
44 Ibidem, s. 53–55. W 1410 roku Białogród należał, wedle relacji Ghilleberta de Lannoy, do hospodara

mołdawskiego, w 1445 roku zaś burgundzki rycerz Waleran de Wavrin świadczy, iż tamtejszy zamek
należał do Genueńczyków (zob. Ş. Papacostea, La pénétration du commerce génois…, s. 153).

45 G. Ionesco, Istoria Arhitecturii in Rominia…, s. 112–113; [dzieło zbiorowe] Şantierul arheologic Su-
ceava-Cetatea Neamţului (r. Suceava, reg. Suceava), „Studii şi cercetării de istorie veche”, V (1954),
s. 281–282.

46 G. Ionesco, Histoire de l’Architecture en Roumanie…, s. 184–187.
47 L. Chiţescu, Principalele rezultate istorice ale cercetărilor arheologice din cetatea medievală de la

Gîdinţi (r. Roman), „Studii şi cercetării de istorie veche”, t. 17 (1966), nr 2, s. 405, 410, 413–414.
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scu drewnianego zamku z czasów Stefana Wielkiego, ponoć przy użyciu budowni-
czych siedmiogrodzkich48.

Podsumowanie

W. Heyd wskazywał, że genueńska obecność w Mołdawii, poza Białogrodem, miała
jedynie charakter penetracji handlowej, nigdy zaś nie przekształciła się we właściwą
wybrzeżom krymskim formę kolonizacji połączonej z budową stałych placówek49.
Gheorghe Brătianu uznał relacje kronikarskie na temat Genueńczyków jako budowni-
czych mołdawskich miast i zamków za rezultat swego rodzaju tradycji panującej
w krajach nad Morzem Czarnym, nakazującej widzieć w każdej ważniejszej dawnej
budowli dzieło Genueńczyków. Była ona zapewne wynikiem podobieństwa tureckich
słów oznaczających Genueńczyków (ceneviz) i mitycznych gigantów (cin)50. Z kolei
Paolo Stringa widział w nich świadectwo niewyczerpanego zapału narodu rumuńskie-
go do podkreślania „łacińskich” aspektów własnej kultury51. Warto jednak zwrócić
uwagę, że w przypadku zamków położonych w głębi Mołdawii zwolennikami „teorii
genueńskiej” byli przede wszystkim badacze polscy oraz włoscy, zaś u jej źródeł stała
prawdopodobnie chęć podkreślenia znaczenia prowadzących z czarnomorskich kolonii
genueńskich szlaków handlowych dla powstania i prosperity leżących wzdłuż nich
miast mołdawskich.

GENOESE BUILDERS IN MEDIEVAL MOLDAVIA?

Summary

It seems that there were not many Genoese living permanently in Moldavia – with the exception of
Bilhorod – between the 13th and 15th centuries. This situation changed after 1475 when a group of
refugees from the Crimea came there. Among this group were young men from Caffa, which called at
one of the Moldavian ports.

Their presence in Suceava at the end of 15th century was the most probable source of a legend re-
corded in Moldavian chronicles from the 17th century. According to the legend the Genoese
(Ianovezi) were responsible for the foundation of such towns as Suceava, Khotyn, Bilhorod, Kiliya,
Neamţ and Roman as well as for the construction of the castles located in these places. It seems that
the original idea was borrowed from Marcin Bielski’s chronicle, which was considerably older than
Moldavian chronicles. Bielski attributed the foundation of Bilhorod, Kiliya and other Moldavian
towns to the Genoese.

                                                
48 N. Iorga, Guide historique de la Roumanie, Bucarest 1936, s. 49–50.
49 Zob. P. Stringa, op.cit., s. 377.
50 G.I. Brătianu, op.cit., s. 126; S. Eyice, Testimonianze genovesi in Turchia, „Il Veltro. Rivistà della

Civiltà Italiana”, a. XXIII (marzo–agosto 1979), nr 2–4 (Le relazioni tra l’Italia e la Turchia), s. 61.
51 P. Stringa, op.cit., s. 377.
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At the turn of the 19th and 20th centuries suggestions concerning Genoese origins of some of the
Moldavian castles were supported by two Polish historians – Tadeusz Korzon and Marceli Nałęcz
Dobrowolski. Later on similar claims were put forward by Italian historians of architecture – Leone
Andrea Maggiorotti and Paolo Stringa.

Even though the localisation of the supposedly Genoese castles corresponds with the localisation
of the so-called Moldavian route, which was used by the Geonese colonies as a strategic trade route,
there are no reliable historical records which would mention any Genoese trade emporium in the
Moldavian hinterland. What is more, there are no instances of any defensive structures built by the
Genoese along frequented routes in the regions which, unlike Crimean Gazaria, were not under their
direct rule.

Most heatedly discussed was the topic of Genoese involvement in the construction of the enor-
mous fortress located in Bilhorod-Dnistrovskyi. If one decides not to assume that citadel of that castle
is of Genoese origins, it is virtually impossible to find any similarities between the supposedly Geno-
ese fortresses in Moldavia and the authentic Genoese structures located in the Black Sea region. It
should also be mentioned that some of these structures (Bender, Soroca) were erected as late as in the
second quarter of the 16th century.




