
   103) 
apr Însa. 

| e E ERSAREA | 3037 
DE PATRU SECULE DE LA MORTEA LUI 

SIEFAN CEL MARE 
DOMNUL MOLDOVEI 

(2 IULIE 1304) 

  

DE 
. ză i 

NIC. DENSUȘIANU 
5 Te 
"CC 

E 
p— 

„= R- ESTRAS DIN <ROMANIA MILITAR C 
IUNIE 1904. 

BUCURESCI / 
Instit. de Arte Grafice CAROL GOBL S-r 1. St. Rasidesca RE 

16, Strada Dâmnei, 16. fi 
Și 1904. PR ji 

; AR il j 
“| 7) PI 3



  

BMALJOTECA C 

    
  i La. 28 

= 

B.C.U. Bucuresti 

IUN 
C17439 

 



Dia - 3 CA CENTRALA 
UNIVERSITARĂ .- 
BUCUREŞTI 
aaa etate 

ANIVERSAREA 
DE PATRU SECULE DE LA MORTEA 

LUI 

ȘTEFAN CEL MARE, DOMNUL MOLDOVEI 
(2 IULIE 1504) aaa 

, RE ". 
  

In 2 iulie 1504, se stinse Marele Domn și eroi al Mot- 
dovei lon Ştefan Voivodul, care în timp de 47 ani 
ai domniei sale a apărat cu un curagii și devotament .. 

tra-ordinar independenţa politică a Moldovei şi a fost :; 
zid puternic al creştinătăţii în contra estensiunii dom. 

musulmane dincâce de Dunăre. 

Ştefan cel. Mare personifică în aceste timpuri înti 
istoria poporului român dela Dunărea de jos. El este 1 -: 

și simbolul națiunii române, care în curs de atâtea se 
apărându-și independenţa sa politică şi națională, a a 

cu succes la Dunărea de jos causa civilisațiunil în cc 
barbariei. El a luptat nu numai pentru apărarea țărel -:: 

dar el a luptat tot o-dată pentru Europa, pentru creș 

tate şi umanitate !). 

Plâns de tâtă țâra, regretat - de intrega creștinătat » 

admirat chiar de inimicil săi, el fu îmormântat la mă:.- 

rea Putna, din Bucovina, ridicată de dânsul și consecrată 

în a. 1470. 

1) Harmauzaki, Documente privitâre la istoria Românilor, Vol. VIII 

5. Ştefan cel Mare scrie Papei Sixt IV în 29 Nov. 1474: Sanc- 

titati vestrae certificamus, quod nos semper cum potentia nostra - 

quam nobis Omnipotens Deus attribuit omni cum alfectu pa- 
ratissimi sumus intendentes pro Christianitate totis. 

viribus debellare ... Ortamur itaque S$. V. ut cum aliis poten- 
tissimis Regibus et Principibus taliter adoperetur ne Christianitas 

a... infidelibus suppeditetur. 

A



Nici o-dată, ca în timpu- 

rile lui Ştefan cel Mare situa- 

ţiunea politică a Europei nu 

a fost mai critică, mai tristă, 

şi religiunea creştină mai a- 

menințată. 

Europa se aflâ în fața in- 

vasiunii turcesci, Insă creș- 

tinătatea era divisată, statele 

de apus slăbite şi indiferente 

de sortea Europei de sud-ost. 

* * * 

In timpurile lui Ştefan, Sul- 

tanul Mahomed II termi- 

nase cucerirea peninsulei bal- 

canice. În 1453 el luă cu asalt 

Constantinopolul și-l 

prefăci în capitala imperiului 

turcesc. În 1459 supuse Ser- 

bia. In 1464 fu cucerită Bos- 

nia, în 1467 Herţegovina 

şi Albania, 6r în 1475 Ma- 

„homed [i supuse Crimul și 

încredință guvernul de aici 

unui Chan tătăresc. Athena 

a fost luată în 1458, Pelopo- 

nesul în 1460. Thracia; 

Macedonia şi Bulgaria 
devenise provincii turcesci 

încă din seculul al XIV-lea, 

er Ţera-românescă ca 
să-și asigure frontierele me- 

ridionale în contra incursiu- 

nilor musulmane se vădu si- 

  

 



  

lită, după bătaia dela Nicopol, 

în 1397, să se obligea plăti 

tesaurului turcesc un tribut 

anual de 500 piastrii în argint. 

Acum peninsula balcanică 

fiind cucerită, Mahomed Il 

se decise să estindă domina- 

fiunea turcescă și în părțile 

de nord ale Dunării de jos. 

Cu deosebire dânsul voiâ să 

supună Moldova, o eră 

avută, care-și conservase până 

în timpurile aceste o inde- 

pendență absolută, un stat 

puternic în r&sbâie, care nu 

voiâ să plătescă tribut Tur- 

cilor, care domină gurile Du- 
nării și colțul de nord-vest al 
Mării-negre. Plin de curagiu 

și de energiă, Mahomed II era 

de credinţă, că o-dată bariera 

dela Dunărea de jos ruptă şi 

Moldova supusă, Turcii vor 

pute uşor să cuprindă Tran- 
silvania, Polonia și Ungaria. 

Aceeaşi convingere politică 

o aveâ şi BaiazetI, fiul şi 

succesorul lui Mohamed II. 

In anul 1502 Baiazet invită 

ordele tătăresci de la Volga 
să se stabilescă pe câmpiile 
Chiliei şi Cetăţei-Albe și scriâ 

Chanului tătăresc: «Dacă tu . 

vei ave în mânile tale 

Moldova, drumul nos-  



tru va fi deschis în tâte părţile lumei: î). 

Din nefericire însă pentru ţările române, și în geneia! 

pentru causa cea mare a creștinătății, Ştefan aveâ să lupte 

în aceste timpuri nu numai cu armatele cele înfricoșate 
ale lui Mohamed II şi Baiazet II, dar incă cu doi vecini 
puternici, cari conduşi de o politică naţicuaiă răi înțelesă, 

în loc de a se aliâ cu Ştefan în contra periciiiiii comun, 

cercai să supună dânșii țera Moldovei. 

Unul din aceşti principi creștini era Mathia Corvinul, 

care fără nici o causă drâptă de nemulțumire, se ridică in 

a. 1467 cu ră&sboii asupra lui Ștefan, voind să facă tera 

Moldovei vasală regatului unguresc. Mathia trece în Mol- 

dova cu 40.000 de 6meni pe la pasul Oituzului și al Ghi- 

meșului, inainteză către Suceva, capitala Moldovei, arde Tro- 
tușui, Băcăul, Romanul și Nemițul, apoi se opresce la Baia. 

Ștefan ia posiţiune între rîurile Moldova și Șomuz aștep- 

tând timpul oportun, când să pâtă da lupta cu 6meni mai 

puţini în contra la mai mulți; în fine vădend, că regele Ungariei 

nu luase măsurile necesari de precauțiune, dânsul trimise 
în sera de 15 Decembre pe câţi-va 6meni de ai săi, ca să 

dee foc orașului Baia, apoi la lumina flacărilor și a lunei a- 

tacă castrele regelui. Ostea lui Mathia este învinsă și mare 

parte cade în luptă. Insuși regele căp&tă trei rane şi e scos 

în legăn din locul de bătaie, ca să nu cadă în mânile Ro- 
mânilor, €r restul trupelor sale scapă numai cu mare greu- 

tate străcurându-se prin poteci şi eșind în Ard€l, 

Cu începutul anului 1475 armatele otomane se pun în 

mișcare către Dunărea de jos pentru subjugarea Moldovei. 

Sultanul Mohamed II sub pretext, că Ştefan nu voiesce 

1) Hurmuzaki-Densușianu, Documente, Vol. II, P. 2. p. 493 a 1502: Ă 

Turcus vult quod Zavolhensis veniret ad campos Kilie et Byalo- 

grod et dominaretur Walachie:..... Si tu Walachiam tenebis, 

nobis liberum erit progredi ad omnes partes mundi.



să-i plătescă tributul, pe care-l cerea, sâi că nu voiesce să 
ducă în pers6nă tributul la Constantinopol, trimite pe Su- 
leiman-pașa din Albania în capul unei armate de 120.000 
Gmeni, ca să cucerescă Moldova. Insă Ştefan folosindu-se 
de o admirabilă strategie, atrage pe Suleiman-pașa într'o pă- 
dure de lângă riul BErladului, din sus de Vasluii, şi 

după ce însuși în pers6nă face minuni de vitejie, bate și 
distruge întrega armata lui Suleiman. Puţini Turci scapă cu 
fuga, 6r restul, parte cade pe câmpul de luptă, parte fa 
înecat în apele B&rladului și ale Siretului. 

In acestă memorabilă luptă întemplată pe locul numit la 
Podul-înalt, ai cădut patru pași, Românii ai câștigat 
peste 100 de steguri, au făcut o mulțime de captivi şi a 
luat o pradă enormă. Trupurile celor uciși în lupta dela 
Podul-inalt, scrie istoricul polon Dlugoss, ai fost arse, 
dar ai rămas grămedI mari de 6se, cari vor atestă și în se-: 
cule depărtate mărimea acestei învingeri. Pentru acâstă bi- 
ruință, ne spune Dlugoss, Ştefan nu sa sumețţit, ci a postit 

4 dile numai cu apă și pâne şi a poruncit în tâtă țâra, ca 

nimene să nu-i atribue lui, ci numai lui Dumnedeă acestă în- 

vingere. Apoi Ștefan Vodă trimise, cu boieri! cunoscuți și de 

frunte ai țărei, 36 steguri turcesci ca trofee regelui Casimir 
din Polonia și o parte forte alsă din prada de răsboiă. 

De asemenea a trimis câţi-va robi de frunte şi stEguri 
turcesci Papei Sixt IV din Roma, rugându-l pentru ajutoriă 
în contra Turcilor. 

Invingerea lui Ștefan asupra Turcilor a fost salutată cu 
nespusă bucuriă de tâtă lumea creștină. Acum singur Şte- 

fan era considerat ca cel mal capabil între principil lumel 

de a se luptă cu succes în contra“ Turcilor ; singur el me- 

rită, după cum scrie Dlugoss, să fie pus în fruntea oștilor 
creștine în contra Musulmanilor. 

Lupta lui Ștefan cu Suleiman-pașa la Podul-inalt a mal 

avut încă un epilog. Incă pe când Ştefan-Vodă se află la 
Vasluiii lângă Bârlad, i veni scire dela Soroca, că Hatma-



nii căzăcesci aă trecut cu Grdele lor peste Nistru și 

prădeză țera. Ştefan alergă repede înaintea Cazacilor, i lo- 

vesce nâptea fără veste la Grumăzesci, îi gonesce zi 

in€că o mare parte din ei în undele Nistrului, apol se în- 

târce cu mare triumf la Suceva, unde Mitropolitul cu preo- 

ţil î-l binecuvântă ca pe un împărat și biruitoriii de 

limbi păgâne. 

Sultanul Mohamed însă aprins de ură neîmpăcată asupra 

lui Ştefan, fiind-că nu voiâ să-i plătescă tribut, fiinq-că a- 

lungase garnis6na turcescă din Chilia şi nimicise arma: 

cea puternică a lui Suleiman-pașa de 120.000 6meni, face 

acum noue pregătiri de 'r&sboii asupra Moldovei, și în 

luna lui Maiă 1476 plecă însuși în persână în capul acestei 

espediţiuni. Sultanul, trece Dunărea pe cinci poduri cu o 

mulțime enormă de Gmeni, cămile, tunuri de răsboii, şi 

pătrunde în Moldova. Tot în același timp năvălesc asupra 

Moldovei şi Tătarii din Crim, ce venise în ajutoriă 

Turcilor. Insă Ştefan Voivodui, după cum scrie istoricul Dlu- 

goss, nu se înspăimântă nici față de acești doi inimici atât de 

puternici, cari năvălise din două părți aprâpe în unul şi acelaşi 

timp asupra Moldovei, ci având în inima sa un curagii de 

admirat şi necredut, dede foc la tâte bucatele şi victualele, 

ca aceste să nu cadă în mânile inimicilor, apoi cu t6tă cute- 

zanța şi energia se “aruncă asupra Tătarilor, de a căror pu- 

tere se temeâ mai mult de cât de Turci, şi încredințat în 

ajutoriul lui Dumnedeii i lovesce, i învinge şi-i gonesce până 

la Nistru cu atâta r&vnă, în cât pe mai mulți i tăiă în iugă 

de cât în bătaie. In timpul acestei persecuţiuni terorea cu- 

prinse așa de mult pe Tătari, încât el arunca jos armele» 

arcurile, tolbele cu săgețile, hainele de pe el, şeile de pe 

cai, ca să pâtă fugi mai ușor și apol ca nisce turbaţi să- 

riaă goi în apa Nistrului, unde aprâpe cu toţii sai înecat. 

După învingerea Tătarilor, Ştefan se întârce acum 

asupra Turcilor. Cu aceeași repediune, Ştefan lovesce
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pe neașteptate şi strivesce mai multe cete turcesci, ce se îm- 

prăsciase prin țeră,. ca să prădeze; apoi se retrage şi fortifică 

în munți, în o pădure, pe care urcii o numiră «Marea de ar- 

bori», 6 cronicarii români Valea-Albă. Aici în 26 lulie se în- 

tă ia R&sboieni, Ro-. 

mânii, după cum ne spui autorii tureesci, îndreptară asupra 

  

1emplă memorabila bătaiă 

ianiceriiur un foc așa de bine nutrii și aduseră atâta grâză în 

  

liniile tor, în cât acesti    . sa x La 4 =: pi 

A : 1 voia lângă tote încuragiările 
mânt şi nu mai voiai dângă £ gtâr 

iul Mohamed-beg, a generaluiii fosă Sultanul observând 

acestă desuidine şi lipsă de curagiu din partea celor mai 

distinși ostas! ai sti, uprică singur în mână un scut, şi se 

repede înaintea ianicerilor, asupra trupelor române. Acest 

esemplu aprinde din noii caragiul în inimele soldaților 

turcesci, ei pătrunu în i 

  

iorul pădurii şi lupta se în- 
   £ 

cepe acum pept la pept. în iine Românii puțini la număr, 
  is, sunt învinși, biruiți nu 

ea csa mare a Turcilor. Acestă 

pentru "Turci. Perderile lor fură e- 

esultat, Sultanul Mohamed cercă 

apoi să cucerâscă cetatea Sucevei și a Hotinului, dar perde 

în amândoue locurile o iiulțime de ostași, fără să le p6tă 
luă. In fine Sultanul Mahomed vădând, că acestă espedițiune, 

ori cât de puternică, nu pâte să-l facă stăpân asupra Mol- 

dovei, înceteză operaţiunile, ridică asediele și începe a se 
retrage cu trupele sale spre Dunăre. 
„Insă Ștefan, pe lângă tâtă înfrângerea, ce a suferito la 

»lea-albă, nu perde curagiul, stringe repede 6ste nouă, plecă 

dupi Turci, i ajunge, când aceştia voiesc să trecă Dunărea, 

i lovesce fără veste şi-i silesce să lase tâtă prada, ceo 
făcuse în Midova și să trecă repede pe cel alalt țărmure. . 
Apoi dcnsui curăță țera întregă de Turci şi se întârce 
ze nea la Suceva, după cum scrie vornicul Grigorie Ure- 

„ Ansuși regele Mathia al Ungariei în scrisârea, ce o a- 

încunjurați și atacați de icie părți 

de arme, ci copleșiți de multire 

înfrângere fu crâncenă 

norme, și învingerea i: 
     

1 ş
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drestză Papei Sixt IV, numesce retragerea lui Mohamed, 
din Moldova, «o fugă ruşin6să» 1). 

In a. 1484 Turcii făcură o nouă irupțiune asupra Moldovei. 
Sultanul Baiazet II, ca să-și r&sbune de rușinea și in- 

frângerea, ce o suferise părintele s&ă Mohamed Il de îi 
Ştefan Voivodul, se pune în mişcare în luna lui Maiă 1434 
cu trupele sale către Moldova. Planul săi era, că după ce 
va supune Moldova, să stabilescă o legătură directă între 
imperiul turcesc cu Tătarii de la Crim și de la Vutea, ori 
cu alte cuvinte să se coloniseze Basarabia cu Tătar: şi să 
prefacă Moldova în o provinciă turcescă. 
” Baiazet trece Dunărea pe la Isaccea, ocupă Chilia și 
Cetatea-albă, apoi începe să devasteze în lung și îniz: 
țera Moldovei. De astă-dată operațiunile defensive ale lui 
Stefan se mărginiră numai la atacuri și lupte parţiale, un 
mod tradițional de luptă, care încă din timpurile cele mai 
străvechi se dovedise atât de practic pentru țările de !2 
Dunărea de jos. 
Acum Baiazet II, desperând să pâtă înfrânge pe Stefan 

şi să cucerescă Moldova, fu silit a se întârce înapoi peste 

Dunăre. 

In anii 1497 și 1498 un noi răsboiii ameninţă indepen- 
denţa politică a Moldovei, este răsboiul, pe care Stefan Voi- 
vodul Moldovei trebui să-l pârte cu regele Ion Albert ai 
Poloniei. | 

Regele Ion Albert, un om doritor de gloriă, credând, că 
Moldova în urma luptelor continue, ce le avuse cu Turcii, 

este slăbită și că acum e timpul bine venit, ca să supună 

acestă ţeră, începuse încă din a. 1495 să facă preparativele 
de r&sboiii. Sub pretext, că dânsul voiesce să mergă asupra 
Turcilor, ca să iea din mânile acestora Chilia și Cetatea- 
albă, regele Ion Albert voi4 în realitate numai să delăture 

1) Hurmuzaki, Documente, vol. VIII, p. 23 a. 1476. Scrisârea rege- 

lui Mathia către Papa Sixt 1V.



1. 

pe Stefan şi să pună în domnia Moldovei pe fratele să 

Sigismund. Tot o-dată regele Polonie! chiamă la r&sboiă pe 
Alexandru ducele Litvaniel!, pe Tifen magistrul cavalerilor . 

teutoni, de asemenea'pe duzele Masoviel, și după cc face o 

revistă peste trupele sale concentrate la Leopole, în număr 

de 80.000 6meny, intră în Moldova cu insemne de răsboiit 

și înainteză către Suceva, capitala țărel. Insă Stefan are și 

de astă-dată un plan de ră&sboiii bine combinat. Dânsul ocupă 
mai ântâib tâte drumurile din părțile de nord ale Mol- 
dovel şi face imposibil ca trupele regelui să poră primi 
provisiuni din Polonia şi Rusia; apol surprinde și infesteză 

în continu din locuri ascunse armata regelui Polonie! și nu 
voesce, în nici un cas, a se dimite la o luptă decisivă. 

Situaţiunea devine din di în di ma! dificilă pentru regele. 
Poloniei. Trupele sale numerâse încep a simţi tot ma! mult 

lipsa de bucate și de nutreţ. Ele încep să murmure pe sub 

ascuns în contra regelui, și un sentiment sinistru le cu- 
prinde, că răsboiul acesta va av€ un sfârșit nefericit. Descura- 

giarea cresce şi disciplina slăbesce. De altă parte, regele Ion 

Albert vădând, că nu pâte să cucerâscă nici Suceva, că Mol- 
dovenii nu voesc a se dimite la o luptă decisivă, că r&sboiul 
acesta se pote prelungi încă timp nedeterminat, se hotăresce 

în fine a suspendă operaţiunile și a se întârce în Polonia. 
Asediul Sucevei se ridică şi regele fixeză diua pentru ple- 

care. Însă pe când trupele polone sosesc în pădurea numită 

«Bucovina», o mulţime de ţărani români pedeștri! le 

încunjură de tâte părțile, daii năvală asupra lor, închid tâte 
drumurile de eșire cu arbori tăiaţi, răstârnă carele, şi năru- 

iesc asupra trupelor polone arborii inţinați, pe cari i-l tă- 

iase din rădăcină. Lupta, după cum o descriiă autoril poloni, 

a fost una din cele ma! înverşunate şi ma! crâncene. Aci 

* cade o mare parte din armata regelui lon Albert, aci în fine 
se stinse, să cădu în captivitate, o mare parte din nobilimea 
cea mal al€să a Poloniei şi a Rusiel. 

Acesta este făimâsa bătaie din codrul Cosminului
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care a avut de' consecință pagube enorme şi suferinţe grele 

“pentru Polonia şi Malorusia. 

* * * 

Energia şi resoluțiunea, cu care Ștefan Voivodul se opuse 

la t6te încercările Turcilor de a-și estinde dominaţiurea 

dincâce de Dunăre, luptele şi succesele sale victori6se asupra. 
formidabilelor armate turcesci, cu deosebire însă măiestria 

sa de r&sboiii, prin care se arătă a fi superior tuturor ini- 

micilor să, atraseră asupra sa laudele şi admirațiunea în- 

tregei Europe şi făcură să renască speranțele în inimile 

creştinilor, că armatele turcesci, ori cât de înfricoşate pot 

să fie, ele totuși se pot învinge. 

Gloria numelut lui Ştefan Voivodul străbătu departe ș șă 

la popârele asiatice. 

Uzun Assan, regele Persiei, trimite ambasadori la Ştefan: 

1) Legenda la planul citadelei sei al castelului princiar dela Suceva, 

reprodus la pag. 12—13.— 1. Spaţiul altariului din capela, ce se 

afla în etagiul de asupră spaţiului 2. — 2, 3. Două camere la supra-, 

faţa solului, — 4. Stâlp pentru susținerea clădirei. — 5-8. Porţi. — 

9. Stâlp pentru galeriă.—10. Resturi ale fundamentului.—11. Cameruță. 

cu resturi de oseminte omenesci. — 12. Cameră cu o vatră de foc şi 

“scară în spirală.— 13. Hala de răsărit, jos. — 14. Cameră cu vatră de 

foc, jos, — 15. Cameră cu scară în spirală, jos. — 16. Cameră, jos. — 

17. Hala de apus în suterană. —18-19. Scara de scoborît pentru 17.— 

20-23. Turnuri.—24. Gr6pă secretă dinaintea Porţii.—25. Cisternă.— 

26. Cameră.—27. Turn rotund în zidul de lângă şanţ.—28. Restul unei 

clădiri în formă de tura.—29. Turn rotund.—30. Resturile unui tura mai 

vechii.—31. Gr6pă. Destinaţiunea necunoscută.— 32. Resturi din ar- 
cul unui zid.—33-36. Rondele. — 37. Spaţiu boltit în formă de pivniță. — 
38—40. Resturi din zidul esterior al șanțului, cu stâlpi.—41. Pavagit 
de beton la intrarea, ce duce la podul mobil. — 42-43. Fragmente 
mari de ziduri.—44. Locul pentru esecuţiunea criminalilor (2),--45. Lo- 
cul, unde s'aă descoperit numer6se monete şi resturi uetrebuinci6se 
din fabricarea monetelor.—47, 47. Inălțimi formate din ruine şi pământ 
aruncat.— 48-50. Strat descoperit cu numerâse de oseminte umane. 
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cei Mare rugându-l, ca dimpreună cu alţi princip! creștint 

să se ridice în contra oribilei.puteri a Otomanilor 1). 

Papa Six t IV, în bula, ce o adres€ză creștinilor în a, 1476, 

mumesce pe Ştefan «adevărat atlet al credințet 
creştine» şi invită pe toţi credincioșii să contribue din a- 
verile, ce le-a dat Dumnedei, ca să ușureze sarcinile cele 
mari ale răsbdielor lui Ştefan cu Turcii, scă să se înroleze 

în persnă sub stegurile acestui Principe, de Gre-ce dânsul 
«apără causa şi drepturile lui Dumnedei» ?). 

Er Senatul venețian în o scrisâre a sa, prin care felicită 
pe Ștefan pentru învingerile sale asupra Turcilor, se esprimă 

ast-fel : 
«O | dacă ar fi şi cei alalți principi creştini cu atâta su- 

«fiet şi voință, sâii dacă singur ai ave atâtea puteri, pe cât 

«de mare î-ți este sufletul t&ă; însă D-dei prea puternicul, 

<a cărui causă Măria Ta o aperi, nu va părăsi pe Măria 
<Ta, și nu va permite ca cei-alalți principi creștini să ră- 

) Hurmuzaki, Documente, Vol. VIII. pag. 5. a. 1474. 

3) Hurmuzaki-Densuşianu, Documente privitâre la istoria Româ- 

pilor, Vol. II. P. 2 p. 241, a. 1476. Sixtus Episcopus etc, Universis 

Christifidelibus... Cum itaque sicut cunctis palam est orbis natio- 

nibus...... Thurcorum gens adversus orthodoxam fidem. .. et prae- 

sertim adversus dilectunm filium nobilem virum Stepha- 

num Wayuodam ducem Moldavie eiusque dominia que in fi- 

nitimis ipsorum “Furchorum oris sita sunt..... moliri non desi- 

nat, et quamvis prefatus Stephanus tanquam verus Chris- 
tiane fidei athleta proni sit animi ad resistendum ipsorum 

Thurcorum ... incursionibus, tamen ad tante rei perferendam sar- 

cinam ... non suppeterent facultates, sed sunt ad ea Christicolarum 

opes et subsidia non mediocriter necessaria...... igitur de omni- 

potentis dei, cuius causam et iura Staphanus ipse inter ce- 

teros christifideles tuetur pro viribus, misericordia, et eorundem Petri 

et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, universis.... christifideli- 

bus..... qui... de bonis sibi a deo collatis... in christiane fidei 

sibsidium ...... erogaverint, aut personaliter una cum ipso Ste- 

phano în prefate Tarchorum gentis debellationem se contulerint.... 
peccatorum remisionem. ... concedimus et elargimur.
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«mână indiferenți, ci-i va ridicâ şi insufleți în contra acestui 

«flagel și pericul comun»> 1). 

Insă cele rrai sincere şi mai frumâsc elogii le aduce lui Ştefan 

storicul polon lon Dlugoss, canonicul din Cracovia, contem- 

poran al acestui mare Domn. Cuvintele sate sunt următârele: 

<O bărbat minunat,carenuecunimic malin- 

«ferior de cât Ducii eroiaivechimeiși pecari 

«noi iadmirăm atât de mult. Dânsul estecel 

<de ântâiiă între Principii lume, care în tim- 

<purile n6stre a raportat o învingereatât de 

«strălucită asupra Turcilor. După judecata 

<mea, dânsuleste celmai demn,căruiasăidee 

«domnia șşiimperiul militar peste tâtă lumea, 

<şi lui să i se încredințeze prin svatul, prin 

«înţelegerea și hotărîrea comună a tuturor 
«creștinilor, demnitatea de Comandant su- 

«prem şi Ducein contra Turcilor,pecând cel- 

<alalți regi şi principlcatolici î-şi petrectim- 

<pul numai în trândăvie şi în desfrânări, ori 

«în răsbâie civile» 2). 

1) Hurmuzaki, Documente, Vol. VIII p. 7. a. 1574. Senatul Ve- 

neţian către Ştefan Voivodul Moldovei: Utinam vel 

tali animo et voluntate reliqui essent principes chris- 

tiani vel solus tantum haberetis virium quantum mag- 

nitudini animi vestri conveniret. Sed Deus omnipotens 

cuius causam agitis non deseret Excellentiam Vestram, non 

permittet ut reliqui principes christiani diutius torpeant, excitabit 

omnes et inflamabit contra communem pestem et incendium. 

3) O virum admirabilem, heroicis Ducibus, quos tan- 
topere admiramur nihilo inferiorem: qui sub nostra tate 

tam magnificam victoriam inter Principes mundi primus ex Thurco 

retulit. Meo judicio dignissimus, cui totius mundi Princi- 

patus et imperium ct prăcipue munus Imperatoris et Du- 

cis contra Thurcum, communi Christianorum consilio, consensu 

et decreto, aliis Regibus et Principibus Catholicis in desidiam et vo- 

luptates, aut în bella civilia resolutis, committeretur. Dlugossi Hist. 

Polon. Tomus Il (1712) p. 528.  
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In ce privesce sciinţa și arta de r&ăsboii, seculul 
al XV-lea şi caracteriseză prin talentele militare şi prin 

luptele gloriâse ale lui lon Corvinul (numit şi Româ: 
nul) şi ale lui Ştefan cel Mare, Domnul Moldovei. 

Cu deosebire însă Ștefan aduse, prin succesele sale, arta de 

răsboiu română la un mare renume. Eșit din şcâla cea ve- 
chiă militară a ţărei, Ștefan nu este creatoriul unui noă 

sistem de luptă, ci el rămase fidel tradițiunilor și măiestriei 
vechi de ră&sboii ale Românilor. 

In aceste timpuri Românii nu imitase nimic. Not trăiam cu 

legile nostre, în mare parte nescrise, şi cu moravurile nâstre 

vechi, purtam răsbâie fără aliaţi şi ne apăram cu arta nâstră 
de r&sboiă, moștenită de la părinți; însă prin sciința şi prin 

modul nostru de luptă, noi ne-am ridicat mai pre sus de 

inimicii noştrii. 

Paginele istoriei lui Ştefan cel Mare sunt cele mai fru- 
mâse despre valdrea militară a Românilor. Fie care luptă a 

iui Ștefan conține o nouă strategie, din care vor pute să 

învețe fârte mult toţi aceia, cari se ocupă cu sciința de 
rEsboiii. Ștefan de și aveâ tot-de-una forțe de răsboiiă in- 

feridre la număr, însă el este tot-de-una învingătorii, nu 
numai față de oștile cele numerdse și bine ţinute ale Unga- 

riei și Poloniei, dar și față de armatele cele puternice şi 

victoridse ale Musulmanilor, de cari tremurâ în epoca a- 

cesta Europa întregă. 

Mahomed II, cuceritoriul Constantinopolului și al penin- 
sulei balcanice, cu tâte că erâ un mare talent militar, se vădu 

însă inferior tacticei şi concepţiunilor strategice ale lu! Ştefan 

Planurile de r&sboii ale lui Ştefan cel Mare erau tot-de 
una admirabil combinate şi esecutate. El sciâ să alcgă forte 

bine direcțiunile, să esecute cu repediune marşurile, să 

să ascundă tâte mişcările trupelor sale. <Unde nu cugetai, 
colo î-l aflat», dice despre dânsul Vornicul Grigore Ure- 
> che. El sciâ să profite de tâte circumstanțele terenului și 

— ale momentului, Sciâ să atragă pe inimici în locuri favo- 

A e  
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rabile și apoi dând asalt cu un curagiii entusiast, i aducea. 
imediat în confusiune. Pe câmpul de luptă Ştefan făceâ - 

mişcări atât de neprevădute pentru adversari! săi, în cât 

aduce modul de luptă şi soluțiunea, pe care doris să o 

aibă. . 

In luptele sale, el se folosesce adese ori de atacurii= de 

n6pte, și tinde mai cu semă se dee bătăii un ast-fel de curs, : 

ca pe inimici să-i înece în rîuri, şi ast-fel să aducă asupra 

lor un desastru complet, 

Cu deosebire Ştefan se distinge prin o tenacitate ad- 
mirabilă, ceea ce face parte din caracterul 6menilor mari. 

Invins, el nu-și perde curagiul, ci se pregătesce din noii ca 

să câștige victoria, Atunci când i se pare, că lupta e per- 

dută, el se aruncă cu resoluțiune și energiă în mijlocul ad- 
versarilor şi prin actele sale de curagiă și vitejie restabilesce 

rendurile şi inspiră trupelor sale încrederea, că învingerea 

trebue și pte să fie câștigată. 
Ştefan este o adevărată mărime de r&sboii, mai ales când 

cugetăm, cât de vaste și puternice eraă statele, pe cari el 

le învinse, şi cât de mici şi slab armate erai trupele, pe 

cari el ie ducea din victoriă în victoriă. 

«Sunt încunjurat de inimici de tâte păr- 

țile»,:dice dânsul către medicul s&ă Matheiii Muriano la 
a. 1502, cam avut 36 de bătăi, am învins în 34 

«şi am perdut numai 2.» 1). 
Pe lângă talentele sale militare, cari făcură din dânsul 

cel de ântâiii Căpitan mare al seculului al XV-lea, Stefan 
străluciă tot-o-dată și prin calitățile sale morale. 

«In ce privesce persâna acestui Domn»—scrie medicul 

sei de curte, Mateiă Muriano—<el este un om f6rte 
n 

1) Hurmuzaki, Documente, vol. VIII p. 36. 1302: io foa la visitation 
de questo iliustrissimo Signor Duca Stephano..... et dissemi 
etiam: io sono circondato da inimici..... e hoavuto 

bataie 36 dapoi che son signor de questo paese dele 
qual son stato vincitore de 34et2 perse.  
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«înțelept, demn de multă laudă,și fârte iubit 

«de supușii săi, fiind-că este înduratorii și 
«drept; este cu multă grijă în tâte, şi un băr- 

«bat generos» 1). 
Insă ca om de r&sboiii, caracterul săi aveâ fără îndoiclă 

şi părțile sale severe. De multe or! el era răpit de mâniă 

și de multe ori prea nemilos față de inimicil să), 

Pietatea sa era sinceră. 
Nenumăratele sale învingeri și elogiile, ce i se adresati 

din diferite părți, nu-l făcură nici o-dată sumeț. T6te succesele 

sale dânsul le atribui numa! singur lut Dumnedeă. 

Istoricul Diugoss, după cum am amintit mai sus, vorbind 

despre invingerea lui Ştelan asupra Turcilor la Podul-inalt, 
scrie: 

«Din causa aceste! învingeri, el nu se sumeţi de loc, ci 
«posti 4 dile întreg! numal cu pâne și apă şi dede poruncă 

«în t6tă ţera sa, ca nimene să nu cuteze să-l atri- 

«bue lui acestă învingere, ci numat':lui Dum- 

«nedei, fiind-că după judecata tuturor în vingereadin 
«aceea di numai Dumnedei a dat-o, şi de aceea 
«numa! lui singur i-se cuvine lauda acestul triumf.» 

EI zidi 44 de mânăstiri şi biserici, drept mulţumire lui 

Dumnedei pentru învingerile căştigate, pentru ruga şie şi 
pentru pomenirea şi odihna sufletelor drept-credincioșilor 

creştini, cari perise în aceste r&sbdie. 

Pe lângă t6tă strălucirea meritelor sale, el rămase tot- 
de-una neclintit în marginile modestie! şi ale umilinţei re- 

ligi6se. 
Un admirabil esemplu în acestă privinţă ni-l ofere epi- 

taful, ce și-l pregătise singur încă până trăise. 

1) Hurmuzaki, Documente, Vol. VIII p. 36, a, 1502: Quanto a la 
persona del prelato Signor (Duca Stephano) Ic homo sapientis- 

simo degno de molta laude. amato molto da li subditi 
per esser clemente et justo, molto vigilante etlibe- 

rale prosperoso de la persona per la eta sua.



  

    

  

  
după o icână 

ntat Ştefan cel Mare, Domnul Moldovei, 
Mănăsti , tirea Putna din Bucovina, unde se află înmorrt:€ 

XVIII-lea 1), 
din seculul al 

  

1) Reproducem : , 
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acestă ilustrațiune după intetesanta publicaţiune, d-lui 2. fr. Raind], Geschichte der Bukowina, Uzernowitz, 1903, p. 88.



Eroul, a cărui gioriă o invidia atâţia principi din lumea 

europeană şi asiatică, acela, care bătuse pe stăpânitorii po- 

pârelor de la Adriatică până la Baltică şi de la Baltică până 

la Golful persic, acela, pe care Mitropolitul țării î-l salutase 

și binecuventase ca pe un împărat și biruitoriii de limbi 

păgâne, puse pe mormentul s&ă numai simplele cuvinte : 

« Aici odihnesce evlaviosulDomn Ion Ştefan Voi: 
«vodul cu mila lui D-ded Domn alţării Mol- 
«dovei, ctitorul și zid'toriul acestui sfânt locaș», etc. 1), fără 

să întrebuințeze cel puțin epitetul tradițional, ce-l ave de 
«Mare» Voivod. 

Meritele sale pentru poporul român, serviciele ce le-a 

adus dânsul creștinătății, civilisațiunii și situațiunii politice 

a Europei de apus, sunt mari, neprețuite. 

Memoria sa este și va fi tot-de-una scumpă și eternă tu- 
turor Românilor. 

“ Sâmbetă, în diua de 3 lulie 1904, clopotele de la tâte 
bisericele românesci, vor vesti poporului, că se împlinesc 

400 de ani de la mârtea acestui mare Domn și eroi. 

In acâstă -di, Românii din tâte părţile vor aduce un oma- 
giu de pietate, de recunoscință și admirațiune memoriei 

sacre a acestui Domn, bun, generos și vitâz, care în timpuri 

atât de grele a apărat cu atât devotament și succes insti- 

tuțiunile şi esistența națiunii române 2). 

1) Episc. Melchisedec în Revista pentru istorie de Gr. G. To- 

cilescu. An. (1883) p. 255. 

:) Noi vom reproduce aici și amintirea elogiâsă, ce i-o consacră, 
cu o sută de ani mai târdiă, istoricul polon Cromer: Bărbat 
demn de memoria tuturor vecurilor pentru mărimea 
sufletului săi, pentru măiestria sa politică, pentru cu- 
noscinţa adâncă a lucrurilor militare şi pentru ră&s- 
bâiele fericite, ce le-a purtat în contra Turcilor, Ungu- 
rilor, Polonilor şi Tătarilor (Vir magnitudine animi, 
astu, peritia rei militaris et rebus contra Turcarum, Ungarorum et 
Polonorum reges, ac Tattaros feliciter : gestis, omni aevo memo- 
rabilis (Cromeri Polonia. Ed. 1589, p. 432.)



Amintirea despre faptele sale glori6se ne va face să imi- 

tăm virtuțile sale, și să cercăm a apărâ cu tote puterile 

opera dificilă a părinților noștri. 
Aducându-ne aminte de Ştefan, ne aducem tot-o-dată 

aminte de vitejil s&i ostași căduți la Baia, la Podul-inalt, 

la Chilia, Cetatea albă, la Grumăzesci, la Ră&sboieni, la Ca- 

tlabuga, la Scheia, în codrul Cosminului, la Sepniţi, la Zar- 
noviţi, etc., ostași de o bravură necomparabilă, îinmormen- 

taţi pe locurile, unde ai câștigat aceste frumâse învingeri. 

Credincioși tradiţiunilor strămoșesci, ei se luptară și că- 
dură ca adevăraţi eroi pentru apărarea patriei, limbei și re- 

ligiunei române, pentru gloria şi onrea numelui român. i 

Mulțumită valorei şi vitejiei lor, Moldova n'a ajuns să fie 

provinciă turcescă. 

EI ai ajutat puternic, ca să ajungemla starea și consi- 

deraţiunea, de care ne bucurăm astă-di. 
Esemplele lor de credință către Domn și Patriă, de e- 

roism şi devotament pe câmpul de luptă, vor rămâne tot- 
de-una vii în inimile poporului român. Ele ne vor fi tot-o-dată 

o încuragiare şi o siguranță de succes în timpurile grele 

ale viitorului. 
- Istoria și națiunea română le sunt, și vor fi, recunoscătâre 

Umbrele lor să odihnescă în pace.


