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DOMNIA 

LUI 

STEFAN CEL MARE 
DIN PUNCT DE VEDERE AL ISTORIEI GENERALE 

Domnilor, 

In mijlocul unui auditoriu atât de distins şi nume- 

ros, ar trebui să mă simţesc cu totul intimidat, ei, 

un necunoscut, dacă aş fi îndemnai de motivele, care, 

probabil, hotăresc pe conferenţiar a vorbi publicului 

cult al Capitalei. — Fără a discula acele motive, ve 

cer permisiunea a vă declara, că nu aveţi înaintea 

Domnielor Vâstre un conferenţiar, ci un profesor ; şi 

că profesorul, onorat, de către pătrâniă, carii conduc 

acestă înaltă instituţie, cu sarcina de a vă vorbi des- 

pre Marele Stefan, vine să-şi îndeplinescă o datorie 

mare, şi că se simte adinc atins de semnele de încu- 

rajare, cu care aţi bine-voit a-l primi. 

Nu aveţi a aştepta deci o conferenţă întocmită după 

regulele artei, ci o simplă lecţie despre Domnia hui Sle- 

fan ; mă grăbesc a adauge, că n'am pretenţia a vă pre- 

senta cestia, de cât din punct de vedere al Istoriei ge- 

perale, căci ar fi absolut cu neputinţă a condensa în-
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t”o singură lecţie cea mai gloriosă dintre tote epocele . 

Istoriei Nomânilor. 

* 
* x 

Cu totă mulţimea cercetărilor istorice din timpul nos- 

tru, s'a cam perdut din vedere folosul intelectual şi 

practic, la care suntem în drept a ne aştepia, de la 
r&spândirea studiilor de Istorie. 

In istorie, mai ales, cercetătorul trebue să ştie a a- 
lege lucrurile esențiale şi durabile, de cele accidentale 
şi trecătore. Nomanii aveaii o concepţie precisă des- 
pre Istorie, când voeai, ca ea să fie conducăldrea vie- 
ţii. Acest servicii ar trebui să ni dea studiile istorice, 
mai ales într'o epocă turbure şi nestatornică, cum e 
timpul nostru, în care se pole afirma, nu există în or- 
dinea morală nici un adevăr cert şi indiscutabil, afară, 
pote, de acele constatate de ştiinţa istorică. 

Când Istoria va înfăţişa exact ideile şi faptele nea- 
murilor şi generaţiilor dispărute, şi anume, acele idei 
şi fapte, care aii dat resultate reale şi durabile; şi când 
ea va cumpăni şi judeca adevărata valore a trecutului, 
atunci numai, omenirea va trage folose, din experi- 
ența acelor, carii aă trăit, ai muncit şi au suferit cu 
mil şi mil de ani mai inainte. 

x 
x * 

Imi propun, Domnilor, a vă înfătisa Domnia lui Ste- fan în cadrul Istorier generale, pentru cuvântul, că ac- 
tele acestei Domnii sunt cu totul recunoscute lumii civilisate, ca şi întrega Istorie a poporului nostru. 

Pentru a vă convinge de acest adevăr am aci un ou an Prescurtarea de Istorie generală a lui Cesar 
„tu. Upera est inată si ; indisponibile de ruinată a ogarisa cunoştinţele 

, st tradusă şi publi-



Gată în limba francesă, — dovadă că este preţuită de 

publicul cult al Franciei, ca meritând acâstă onore. 

Cartea a fost tipăită în anul 1883, la şese ani după r&s- 

boiul dintre Ruşi şi Turcă, r&sboiu în care, dorobanţii 

noştri, aşa ştim noi, ai scăpat de peire pe puternica 

împărăție a Rusiei. Noi credem a spune adevărul, când 

dicem, că ânteiul succes al armatelor creştine, peste 

Dunăre, a fost cuprinderea Griviței de către ostaşii 

noştrii, şi că ei ai îndeplinit un rol esenţial la lua- 

rea Plevnei. 

Aceste fapte gloriose ale Românilor, ar trebui să fie 

cunoscute Europei. Totuşi, în cartea lui Cantu, unde 

se vorbeşte despre r&sboiul din 1877, nu se dice un 

singur cuvânt despre Români. 

Ba greşesc : să qice, că în urma acelui r&sboiu Ba- 

sarabia a devenit neatirnală. Ignoranţa ilustrului isto- 

ric italian pare a să uni cu deriderea sârtei : Basara- 

bia nealirnată ! când acestă provincie, ruptă din tru- 

pul României, intra sub jugul Rusiei! 

V'am adus acest exemplu, Domnilor, pentru ca să ve- 

deţi că, dacă în timpurile n6stre de lumină, faptele eroice 

ale Românilor rămân necunoscute, cu atât mai puţină 

cunoştinţă are lumea despre faptele strămoşilor noş- 

Wii, din epoca cea mai gloriosă a vieţii nostre naţionale. 

In cărţile de Istorie generală din Apus, abia se amin- 

teşte despre țările nostre şi despre marii noştrii dom- 

nitori, ale căror fapte ar sta cu cinste alăturea de cele 

mai mari fapte ale celor-Yalte popore. 

* 
x * 

Constatând acest adevăr, concep forte bine un sim- 

țiment de mândrie, care ar inspira pe poporul nostru, 

şi care Var face să dică: «E, şi ce-mi pasă, dacă sunt 

cunoscut sai nu



Dar Domniele Vostre ştiţi bine, că nu dicem aşa; 

şi că din potrivă, ne preocupă ideia de a ne face cu- 

nosculă lumii civilisate. M& mărginesc a cita sacrifici- 

ile băneşti mari, făcute de Statul român, cu scop de 

a să face cuuoscut în lumea mare Tesaurul de la Pie- 

trosa, mai cunoscut sub numele vulgar de Cloşca cu 

puii ; totuşi acestă publicaţie a r&mas incompletă. 

Apoi dacă voim acesta, în loc să facem atâtea si- 

linţi, spre a răspândi cunoştinţa unui tesaur de ori- 

gine nesigură, şi care nare nimic comun cu Istoria 

nostră, veţi conveni, că ar fi mai înţelept şi mai folo- 
sitor, să se lucreze aşa, în cât să se r&spândescă în lume 

cunoştinţa proprielor nostre fapte. 

Cutez a mai afirma, Domnilor, că Istoria poporului 

român nu este necunoscută numai peste hotarele ţtrii; 

ci, că noi înşi-ne avem despre ea închipuiri nesigure şi 
fantastice, după cum voii avea prilej a constata în des- 
făşurarea acestei lecţii. 

* 
x: x 

Dacă cuprind, Domnilor, dint”o privire, tote evene- 
mentele Domniei lui Stefan, nu cred nimic mai potri- 
vit, de cât a cita vorbele dise de acest Domnitor, a- 
prope de sfirşitul vieţii sale, către medicul Muriano, 
timis în serviciul lui de către republica Veneţiei: 
«li sunt încunjurat de duşmani de tot felul; şi de când 
sunt Domnul acestei (eri, am avut trei-deci şi şese de bă- 
lălii ; am învins în trei-deci şa patru şi am perdut dou (1). 
Găsim aceste vorbe în unul din acele prețiose documente, 
descoperite şi publicate de către onorabilul d-n. E- 

  

(1) «lo sono circondao da inimici da ogni banda, e ho avuto bataie 
36. dapoi che son signor de questo paese, de le qual son stato vinci- 
tore de 3% e 2 perse», 
 Stetan cel Mare, Documente descoperile în Arhivele Veneţiei, de 

C. Esarcu, Bucurescă, 1874, pag. 91.



sareu, conducătorul, trebue să die creatorul acestei 

înalte instituţii de cultură. Acele documente sunt, de 

sigur, cele mai importante, din câte sai publicat de 

30—40 de ani, asupra Istoriei nostre. 

“Vorbele dise de Stefan mă îndatoresca pune căte-va 

intrebări, la deslegarea căror va tinde întrega mea lec- 

ţie. Ce motive superiore aii îndemnat pe Domnul Mol- 

dovei şi pe poporul săi, ca să facă atâtea jertte, să se 

expună la atâtea, pericole, şi să înfrunte atăţi vrăjmaşi ? 

Si apoi: ce resultate ati dat atâtea ostenele şi atâta 

muncă ? Fost-aii acele r&sbâie provocaie de capriciul 

unui om aventuros ? Sau din contra, ele aii fost dic- 

tate de un Ideal, tot atât de bine simţit şi dorit de 

săpitan ca şi de poporul s&i? Dar mai presus de tote: 

acele îndelungate r&sboie adus-aii ele vr'un folos ci- 

vilisaţiei, sau din potrivă, ele trebuesc clasate în rân- 

dul măcelurilor criminale şi nebuneşti, de care găsim 

atâtea exemple în Istoria lumei ? 

* 
x * 

La aceste întrebă, adevărul istoric ne îndatoreşte 

a da 4ou8 răspunsuri. 

Pe de o parte, Stefan a urmărit scopul înalt al con- 

topirei tuturor Românilor, întrun Stat mare şi puter- 

nic. Pentru cât-va timp acest scop a fost atins. Stefan 

a adus sub stăpânirea sa aprope tote țările româneşti : 

Moldova, aşa cum era ea de demult, adecă împreună 

cu Bucovina şi Basarabia, iar nu sfâşiată şi redusă la 

jumătate cum ni-a lăsato regimul Fanarioţilor, Mun- 

tenia şi partea de răsărit a Transilvaniei. 

Am avut fericirea a constata acest mare resultat al 

activităţii lui Stetan, întrun studii de curând pu- 

blicat (1). 
PI II O O d 

(1) O pagină din viata Mavelui Stefan. Bucuresci, 1891,
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O parte dintre r&sboiele lui Sfetan au fost întreprinse, 

pentru îndeplinirea acestui mare scop naţional: cel 

mai înalt la care trebuie să aspire un popor. 

Din acest puct de vedere, Stefan a fost omul naţiei 
sale. 

De altă parte, însă, cele mai importante şi mai glo- 

riose r&sboie ale Marelui Domn aă avut drept scop şi 

resultțat, apărarea Europei creştine, de cutropirea Oto- 

manilor. ” 

Din acest al douilea punct de vedere, Stefan nu este 

numai eroul Patriei sale, ci apare ca unul dintre frun- 

taşii omenirii şi apărătorii. civilisaţiei creştine în con- 
tra barbariei asiatice, întrun timp, când poporele A- 
pusului desorganisate şi absorbite de luptele dintre 
regi şi comune cu feudalii, ar fi fost neputincise a 
resista potopului distrugător al Otomanilor. 

Aceste lupte, care ridică pe Stefan în cadrul cel 
mare al Istoriei generale, ocupă epoca dintre anii 1470 
şi 1484, în care se aşedă r&sbâiele sale pentru cuce- 
rirea Munteniei, bătăliile de la Racovăț, de la Valea 
Albă, de pe ţărmul Dunărei, şi se termină prin expe- 
diția întreprinsă de cătră Baiazid al Ilea asupra Mol- 
dovei, în anul 1484, urmată de pierderea Kiliei şi a 
Cetăţii Albe. 

* 
* x 

lu n'am putinţa a vă descrie acele lupte în amă- 
nuntele ler ; ci, îmă propun numai a le aşeda la locul 
cuvenit, în curentul mare al Istoriei omenirei civili- 
sate. Pentru acest scop, sunt nevoit a-mi arunca pri- 
virile asupra unui orisont vast, în care veţi vedea des- 
făşurându-se şi explicându-se, unele prin altele, cele 
mai grave evenimente ale lume! moderne. 

Ai trecut maj bine de o mie două sute de ani de 
ani, de când Arabii, cei din urmă vepresentanţi ai ra-
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sei semilice, au părăsit deşerturile patriei lor, şi, la 

indemnul înflăcărat al profetului Mohamed, aii plecat. 

să cucerâscă lumea şi să propage Coranul. 

In jumătate de secul, Arabil au supus puterii Kali- 

filor Asia până la hotarele Chinei şi ale Indiei şi totă 

partea nordică a Africei. La începutul seculului al 8iea 

al erei creştine, ei atacară Europa din două laturi: de 

la Bosfor şi de la Gibraltar. Spania cădu sub lovitu- 

rile lor, şi, cuceritorii, trecând peste Pirinei, intreprin- 

seră cucerirea regatului Francilor. Tot în aceleaşi mo- 

mente, alţi cuceritori dădeaă asaltuii inverşunate ca- 

pitalei imperiului Bizantin. 

Europa creştină fu salvată de cucerire şi civilisația 

ei născendă de peire: din Apus, Arabii fură respinşi 

de cătră viteazul majordom al Ostrasiei — Carol Mar- 

tel; la răsărit, Arabii fură opriţi în loc de posiţia inex- 

pusnabilă a Constantinopolei şi de vestita invenţie u 

lui Kallinicos, — focul grecesc. 

Acesta fu întâia fasă a luptei dintre Musulmani şi 

Creştini. 

Cine ar atribui aceste lupte numai fanatismului în- 

chinătorilor a două religiuni rivale, ar îngusta, greşit, 

orisontul Istoriei. Nu erai în luptă numai închinătorii 

Coranului şi ai Evangeliei ; ci două lumi cu tradiţii, 

_aşedăminte şi aspirații absolut opuse. 

x 

* * 

A doua fasă a luptelor dintre poporele Asii şi lu- 

vopei se deschide în momentul, în care locul Kalifilor 

de la Bagdad fu luat de cătră Turcii Seldjucidi. Atunci 

se desfăşurară în câmpiile Siriei şi pe țermii Nilului 

acele bătălii faimose, care, sub nume de Cruciade, 

ocupă doui seculi din viaţa lumei, şi captiveză aten- 

ţia cugetătorului. Acele lupte sunt încunjurate de atâta
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favmec poetic, în cât nu le putem uprecia exact, de 
cât transportându- ne cu închipuirea, în mijlocul acelei 
lumi misteri6se şi atrăgătore, şi barbare şi blânde, 
care fu lumea Evului medii. 

Nu ni-e dat, şi nici cu putinţă, n6uă, 6meni practici 
şi sceptici, să simţim farmecul infinit al acelei lumi, 
Dică să inţelegem entusiasmul milionelor de credin- 
cioşi obscură, caril îşi jerifeai viaţa pentru un mor 
ment ; nici devotamentul artiştilor necunoscuţi, caii 
au clădit catedralele gothice ; după cum un adevărat 
amator de musică wagneriană n'ar fi în stare a gusta 
accentele naive ale unui cântec câmpenesc. 

* 

x x 

Abia să terminară Cruciadele, care ai dus la ruină 
sultanatele 'Turcilor Seldjucidi, şi la sfârşitul secului 
al XIlli!e începu a treia fasă a luptelor dintre Asia şi 
kuropa. 

O bandă de nomaqi constitui, pe ruinele sultanatu- 
lui de la Iconium, un mic stat, din care, peste jumă- 
tate de secul, ieşi puterea uriaşă a Otomanilor. In fotă 
Istoria lumii, nimic nu să pote compara cu verligin6sa 
cucerire a acelor barbari, carii, convertiți de curend 
la Islam, ridicară steagul Profetului, şi se credură che- 
maţi a supune lumea. Din Asia mică, ei pătrunseră 
în Europa, şi, între anii 1359 Şi 1453, supuseră aprâpe 
totă peninsula balcanică, şi realisară visul Profetului, 
aşedându-şi corturile în Cetatea care priveşte marea de 
trei părţi. 

In z&dar poporele creşline strinseră rândurile lor, Şi luptară pentru a-şi apăra existența. Sultanii Amu- vat I, Baiazid Fulgerul, Amurat al [lea şi Mohamed Cuceritorul, în fruntea lanicerilor, reduseră în pulbere, pe rând saă de 0-dată, armatele ridicate de Greci,
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Bulgari, S&rbi, Români, Poloni şi Uuguri. Mohamed 

al Llica, ajuns stăpânul Romei nouă, se fălea că va da 

ovăs calului s6i pe pristolul Sfântului Petru din ve- 

chia Romă. 
* 

x 

Dacă istoricii Apusului sar întreba, cum sa făcut, 

ca Cuceritorul să nu-şi i isbândit planul, forte proba- 

il, ei n'ar găsi un r&spuns mulţumitor. In adevăr, să 

pe gândim, că nici-unul dintre statele Europei Cen- 

trale şi Apusene, — dacă chiar să pote dice că existau 

atuncă State, — n'ar fi fost capabil a opune o resistenţă 

seri6să Otomanilor. 

Polonia nu venea direct în calea lor spte Apus; 

Ungaria să ştie ce putere de resistenţă a oferit în 

patălia de la Mohacs, în urma căreia, ea fu transtor- 

mată în paşalic turcesc. Dacă Mohamed al Ilie ar fi 

întreprins cu ce-va mal înainte opera lui Soliman Mag- 

nificul, şi ar fi nimicit Ungaria, cine ar fi cutezat a-j 

sta în cale, spre a împiedeca mersul săi triumfal în 

inima Apusului ? Ore Germania cea cu suie de capete ? 

saii decădutele seniorii din lialia, moleşite de guver- 

nele tiranilor, cu ticălosele armate mercenare ale con- 

dottierilor ? Sai Francia şi Spania, care nu existau 

nici chiar cu numele, din causă că feudalitatea era încă 

a tot puternică ? 

Repet încă o-dată : Este o adevărată minune istorică, 

dacă Europa întregă n'a cădut pradă vitejiei Otomani- 

lor, în timpul lui Mohamed al Ilia, căci totul în in- 

teriorul ei era întocmit şi pregătit, pentru a înlesni 

triumful năvălitorilor. 
* 

x x 

Acestă minune se explică însă prin faptele rEsboi- 

nice ale lui Stefan şi ale strămoşilor noştrii, constatate



şi proclamate, nu de noi sai de prietenii noştrii, ei 
de către vrăjmaşi. Cel mai ilustru istorie al Poloniei, 
Dlugosz, contimporanul lui Stefan, ni-a transmis cu fi- 
delitate memoria faptelor neperitâre ale Moldovenilor 
din a doua jumătate a seculului al XViea, conduşi de 
Căpitanul şi Domnul lor. 

Stefan atăcase pe Radu cel Frumos, Domnul Mun- 
teniei, cu scop de a-i cuceri ţara, şi atrăsese asupra 
Moldovei urgia Sultanului Otomanilor. Mohamed tri- 
mise în contra lui Stefan o armată de 120 mii de 6- 
meni, în iarna anului 1474. Stefan cu armata sa de 
cel mult 47 mii de luptători, mai toţi ţărani, întâm- 
pină şi distruse aprope t6tă armata năvălitore în mlaş- 
tinile de la Racoveţ, la 17 lanuarie 1475. Lupta fusese 
forte sângerosă, şi Stefan luptase în fruntea armatei 
sale ; el avu cinstea a dobândi asupra Otomanilor, cel 
ânleii între toți principii creştini, o victorie atât de ho- 
tăritore, în câmp deschis. Lucrul ar părea de necredut, 
dacă ar fi spus numai de chronicarik noştrii ; dar el 
este proclamat de Dlugosz şi de toți istoricii poloni, 
ba chiar şi de către unii istorici unguri ai timpului. 

* 
* * 

Se cuvine a ne opri un moment în faţa acestei mă- 
rețe victorii ; nu pentru a cerceta partea teehnică, os- 
tăşescă, a evenementului, despre care, sper, că vitejii 
noştrii ofițeri se vor fi ocupând în studiile lor, cu a- 
celaşi interes, cu care se studiază cele mai celebre 
bătălii din Istorie. 

Cred necesar insă, a face asupra acelei bătălii câle- va observaţii de altă natură şi de altă însemnătate. 
Mai ânteiu Dlugoş spune, că cea mai mare parte a luplătorilor din dstea lui Stefan eraă, ţerani (1). Deci, la 

  

(1) Piz quadraginta habens millia Pughalovum, in guibus_ major pars erat agrestium.» (Dlugosz, Histor, Polon t. [II pag. 525—596/.
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1475, ca şi la 1877, tot plugarii români aă hotărit sorta 

ţărilor Orientului prin vitejia lor necilntită. lată pentru 

ce adevărații admiratori ai poporului trebuie să caute 

în ehronicele prăfuite ale timpurilor dispărute, titlurile 

de nobleţă şi drepturile muncitorilor de pământ. Lor, 

plugarilor, se datoreşte faptul, că astă-di există o Ro- 

mânie, după cum tot al lor este meritul, că ea este 

nealârnată.. 
* 

x x 

În al douilea loc, este potrivit cu adevărul, a con- 

stata, că Stefan a câştigat victoria de la bacoveţ 

numai cu puterile ţării sale. Regele Casimir IVica îi 

trimisese în ajutor două mii de emeni, sperând a-l face 

să-i depună jurăment de vasalitate. Dar 40 mii de Mol- 

doveni însemnaă ceva mal mult de cât cei 2 mii de 

Poloni. Stefan a mai avut însă la Racovăț şi cinci mii 

de Să&cui. Sau întrebat istoricii, de unde veneau aceşti 

Să&cui, şi s'au dat deosebite explicaţii. Unii ai pretins, 

că acel Sscui fuseseră trimeşi în ajutor de către Ma- 

teiti Corvin ; faptul este cu totul neexact, după cum 

veţi vedea îndată. 

Pentru a avea un r&spuns, ne credem îndreptăţiţi a 

ne adresa la cel din urmă dintre istoricii noştrii. Dal 

Xenopol, academician distins, vorbind despre Secuii 

de la Racovăț, dice (Istoria Românilor, t. Il. pag. 322): 

«S&cuii nu eraă trimişi ca ajutor de regele Ungurilor... 

Aceşti S&cui erau mai curind armată de lefegii, chemată 

e Stefan în ajutor». Dacă acestă spunere s'ar confirma, 

lucrul ar fi de o extremă gravitate. Din studiile ante- 

riore, nu se ştia, ca Stefan să se fi servit de mei- 

cenari. 

[storia consideră, fără îndoială, arătarea mercenarilor, 

ca semnul cel mai hotăritor al uitimei decăderi mo- 

vale a popârelor. Adevâral. să fie 6re că Moldova, în
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timpul lui Stefan, să fi cădut la sistemul mercenari 
lor ? Hepet, lucrul e prea grav, pentru ca să nu fie de 

aprope controlat. E drept, că vorbele D-lui Xenopol, 
«mai, curând», indică o ipotesă curat personală a seri- 

itorului, nu o dovadă spijinită pe date sigure. 

Pentru a lămuri acestă problemă, ne adresăm din 

noi la Dlugosz, ilustrul contimporan al lui Stefan. Is- 

toricul polon vorbeşte despre cei cinci mii de Secui, 

şi explică presenţa lor printre învingătorii de la Ra- 

cov&ţ. Ve cer învoitre, Domnilor a vă cita chiar textul 

latinesc relativ la cestie: «Quingue tamen millibus Si- 

culorum , gquorum terram ab Hungariae regno abstractam 
in suam ditionem redegerat» (1). Traducem aceste vorbe 
în româneşte : 

«Şi cu cinci mii de Stcui a căror [dră ruptă din re- 
gatul Ungariei, (Stefan), o adusese în puterea sa». Dlu- 
gosz afirmă categoric, că cei cinci mii de S&cui ser- 
veaii în Ostea lui Stefan, care răpise ţera lor din.re- 
gatul Ungariei ; deci aceşti Săcui eraă, nu mercenari, 
ci supuşii lui Stefan, şi luptaă sub comanda lui la 
Racovăț, întocmai ca şi Moldovenii. 

Cine mai pote hesita între mărturiea lui Dlugosz şi 
afirmaţia întemeiată pe nimic a D-lui Xenopol ? 
“Iei! Dacă la Hacovăţ sar fi găsit mercenari, ei sar 

fi grăbit a-şi pune la adăpost viaţa şi interesele. Mol- 
dova din secolul al XVie, ori-cât de mare ar fi aulo- 
ritatea câştigată de academicianul şi istoricul de care 
vorbim, încă nu căduse aşa de jos, în cât să primescă 
în rendurile oştilor sale 6meni, cari se cred datori a 
lupta, numa! in proporţia sumelor de bani, cu care 
sunt plătiţi. 

* . x 

Dacă aceste amănunte nu pot fi trecute cu vederea, 

  

(1) Dlugosz Nistor. Polon t, Ii, pag. 526,
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este negreşit cu mult mai important, să cunâştem irm- - 

presia ce făcu asupra lumei victoria lui Stefan. 

Poloniă şi Ungurii, vecinii lui Stefan, continuail intri- 

gele lor : Casimir al IVica în scop dea obţine de la 

Domnul Moldovei jurământul de vasalitate ; Mateiu Cor- 

vin pentru a storce de la Papa subsidiele băneşti, des- 

tinate r&sboiului de apărare în contra Tureilor. Repu- 

blica Veneţia măgulea pe Stefan cu laude frumose şi 

cu promisiuni mari. Sahul Persiei, Uzun-lHassan, în- 

demna pe Stefan, să cheme la luptă în contra Turcilor 

pe toți principii Creştini. 

+; Papa Sixtus al [Vica decernea Domnului Moldovei 

frumosul titlu de Atletul luă Christos : titlu nu de mă- 

gulire deşartă, ci de mântuitor al civilisaţiei creştine. 

In realitate, însă, după bătălia de la Racovăț, Stefan 

rămăsese tot singur, în faţa puterei ameninţătore a 

Otomanilor ; căci nici-una dintre puterile direct inte- 

resate nu-i veni în ajutor. 

Adevărata răsplată durabilă dată Eroului fu lauda 

ce-i consacră ilustrul Dlugoz, în opera sa: laudă care 

a străbătut şi va străbate seculii, mai ales pentru ci 

ea venea din partea unui vrăjmaş al Moldovei. Etă vor- 

bele lui Dlugosz privitore la victoria lui Stefan : 

«0, bărbat demn de admirație, egal cu Căpitanii ero- 

ici pe care-i admirăm atât de mult, care în timpul DNOs- 

ru cel d'ântâiii dintre principii lumei, a dobândit asu- 

pra Turcului 0 victorie atât de măreţă ! După judecata 

mea, el este cel inaă „rednie să-i se încredințeze stăpâni- 

rea, şi Căpilănia lumii i6te, şi mai ales sarcina de slă- 

pân şi Căpitan în contru Turcului, cu înţelegerea, învo- 

irea şi hotărîrea obştăscă a Creștinilor, pe când cei-V'alți 

vegă şi principi catolici se istovesc în lene şi în desfrâ- 

nări, sai în râsboe civile (Il). 

ÎI Ia 

(1) O virum cdmivabilem, hewoicis Ducibus, quos tentopeve ahni-
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Observaţi, Domnilor, că acest elogiă entuşiast nu venea de la un om de rând ; că, Dlugosz, consilierul lui Casimir al IVica, educatorul copiilor lui, cuteza a spune în fața stăpenului şi regelui sâi —în ce tim- puri ! că şi el, ca şi cei-l'alţi regi şi principi catolici, işi petrece vremea în trândăvie şi în intrige, pe când obscurul Domn al Moldovej străjueşte, singur, marele iuterese ale creştinătăţii, când el ar fi meritat a fi Căpitanul întregei lumi creştine în contra Tureilor! 

x 
x * 

Acelaş istoric al Poloniei ni-a mai transmis dou€ fapte, din care ne putem forma o convingere despre caracterul şi sentimentele lui Stefan. 
Invingătorul 'Tarcilor ordonă, pentru sine Şi pentru armata sa, un post aspru de patru dile, și proclamă, in tot cuprinsul țeriă sale, că meritul biruinţei de la lacovă&ţ este a se atribui, nu sie, ci lui Dumnedei. Câţi învigă&tori CunGştem 6re, care să fi celebrat _tri- umfarile lor prin atâta vmilinţă şi recunoştinţă, către Acel, care ţine în voia sa sorta lumii! Tot atunci, Stefan trimise lui Casimir al IVlea Şi luă Mateiii Corvin ambasade cu daruri şi cu stâguri luate de la Turci, pentru a vesti şi a adeveri minunata is- bângă. Dar lucru în adever extraordinar! Stefan adresă o ambasadă mărâţă, cu darurile cele mai bogate, că- tre Mohamed al [lica, Ambasadori! erasi însărcinaţi a se DD IN 

vamur nihilo inferiorem ! qui sub nostra aetate tam magniticam vic- toriam inter Principes mundi primus ex Turco retulit. Meo judicio dignissimus, cui totius mundi Principalus et Imperium et prăecipue munus Impevatoris et Ducis contra Turcum, communi Christianorum consilio, consensu et decrelo, aliis: Regibus et Principus Catholicis în desidiam et voluplates, aut in bella civilia vesolutis, commiltereturn. (Dlugoz, Iistor. Palon. t. II pag. 526).
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plânge Sultanului, că nişte bande de tâlhari şi fugari din 

Turcia asi încercat a preda Moldova, probabil fără, şti- 

rea Sultanului; că el, Stefan, a pedepsit pe cei mai mulți 

dinlre acei făcători de rele, şi că r6gă pe Sultanul a-i reda 

pe acei, carii scăpaseră. în Turcia, spre a-şi primi pe- 

depsa cuvenită [1]. 
Amintirea acestei ambasade curi6se a fost păstrată 

de tradiţii şi consemnată de către chronicarul Nicul- 

cea. Lucrul este confirmat de Dlugosz şi Cromer. A- 

ceştă istorici presupun, că Stefan voia, prin acea am- 

basadă, să îmblândâscă furia Sultanului. Explicaţia 

este nepotrivită, de 6re ce se vede, că Stefan adresa 

Sultanului cea mai ardătâre ocară, tratând puternica 

lui armată, ca pe o bandă de tâlhari. Mohamed a în- 

țeles cugetul învingătorului armatei sale, când ordonă 

ca ambasadorii moldoveni să fie aruncaţi în închi- 

sâre; maj târditi ei fură daţi afară din Turcia desculți 

şi aprope goi. 
x 

* x 

Victoria Iul Stefan de la Racovăț atrase asupra Mo!- 

dovei, furia lui Mohamed, care găsea în calea sa spre 

Apus pe ânteiul duşman serios. Sultanul se ridică cu 

tote puterile sale de uscat şi de apă, şi intreprinse ma- 

rea sa expediţie din anul 1476. 

Stefan nu avusese timpul trebuitor spre a se pregăti 

de apărare. De din afară nui sosi nici un ajutor de 

la puterile cele mai interesante a! susţine. 

El nu avea pe iângă sine de cât dece mil de 6meni, 

cu carii în zădar încercă a opri pe Turci la Dunăre. El 

se retrase spre nordul Moldovei, pustiind oraşe, sale 

şi câmpii, pentru a lipsi pe Turci de provisiuni. 

Stefan, cu mica sa 6ste, aşteptă pe Turci la Valea- 

  

(1) Dlugose, Hrist, Polon. t. Il. p. 396.591, 

1BL1072 ABLIOrE, 
a 

DI 7 /_, Oas,
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Albă, unde se dede acea grozavă bătălie, în care toţi 

Moldoveuii pieriră. Domnitorul scăpă de măcel numai 

cu dou&- deci de tovarăşi, şi se retrase în părțile noi- 

dice ale Moldovei. | | 
X * + . 

E cu neputinţă, Domnilor, a nu ne opri înmărmu- 

riți în faţa priveliştei de la Valea-Albă. Istoricii anii- 

cităţii ai transmis seculilor admiraţia lor pentru erois- 
mul lui Leonida şi a celor şepte mii de Greci de la 

Termopile ; acei Greci se foloseaă cel puţin de o minu- 
nală strimtore, prin care abia putea trece un car, aşa 

că,. milione de 6meni puteau fi lesne ţinuţi în loc deo 

câtă de voinici, fără sfirşit, dacă nu sar fi găsit un 
trădător. Dar Stefan şi Moldovenii nu aveau nici avan- 

tagiul unei posiţii favorabile pentru luptă. EI ştieau si- 

gur, că luptând piept la piept cu o armală de 15o'i 
mai mare, nu aveau a spera alt-ceva de cât mâitea ! 

Și toţi au primito atară de dou&-deci dintre ei, carii 
de sigur sai cruțat pe sine-şi, numai pentru a putea 

răpi şi salva pe Domaitorul lor de la o.mârte siguri. 

Negreşit, victoria de la Racovăț e gloriosă, dar eu 
dic, şi ori-cine va dice ca mine, că eroii morţi la Va- 
lea-Albă ai întrecut tote hotarele vitejiei, căci ei sati 

dus la morte, fără să potă avea cea mai mică speranţă 
de victorie. 

x 

* * 

Mohamed nu putu trage nică un folos din victoria sa. 
EL nu reuşi a cuprinde nici cetăţile Moldovei nică ca- 
pitala ei, şi se v&du silit a se retrage în grabă, din 
causa fometei, a căldurilor şi a ciumei, care se iscase 
în armata sa. La trecerea Dunărei, Turcii fură atăcati 
pe neaşteptate de către Stefan, care-şi reconstituise-în 
grabă o armată. Sultanul surprins fugi ruşinat în im- 
periul sâit,  



19 

  

Isbânda lui Ştefan de pe ţărmu! Dunărei, nu numai că 

este constatată formal de către Dlugosz şi Ureki ; ea este 

mai ales confirmată prin faptul, că în anul următor 1477, 

Stefan năvăli în Muntenia, supusă Tureilor, învinse şi 

prinse pe aliatul lor în bătălia de la Râmnicul-Sărat; 

apol.scâse din Muntenia pe toţi Turcii, omori o mare 

parte dintre ei, cuceri ţera şi o supuse puteril sale. (1) 

Acesta era resultatul natural al victoriilor lui Stefan 

asupra Turcilor. 
a 

x» x 

„Din acâstă scurtă expunere, se pote lesne vedea, 

Domnilor, că primejdia cuceririi otomane, care am6- 

ninţa Europa, îu atrasă de către Stefan asupra ţării sale. 

Mohamed fu silit a părăsi planurile sale de cucerirea 

Europei ; iar la câţi-va ani după expediţia sa asupra 

Moldovei el muri. Fiul său, Baiazid al Ilie, pentru a 

r&sbuna pierderile suferite de tatăl său, întreprinse o 

nouă expediţie asupra Moldovei, în anul 1484, şi reuşi 

a cuprinde Kilia şi Cetatea Albă. Mare era pierderea 

suferită de Moldova; dar profitul era incomparabil mai 

mare pentru Europa. Furia cuceritâre a Turcilor înce- 

puse a se potoli. Baiazid nu încercă nimic serios în 

contra Europei; iar fiul săi, Selim, fu absorbit de lup- 

tele sale în Asia şi în Egipt. 

Când Soliman Magnificul se reintorse asupra Euro- 

pei, el isbuti la început a nimici Ungaria şi a o pre- 

face în paşalic, dar Germania guvernată de către Carol 

Quintul, era deja pregătită de apărare: asalturile 'Tur- 

cilor asupra Vienei, în anul 1329, r&maseră zădarnice. 

* 

x x 

  

(4) A se vedea: O pagină din Viaţa Marelui Stefan.
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Tote aceste fapte concurg a dovedi, că Stetun a [i- 
-nut în loc puterea împărăției otomane, în momentele 
cele mai primejdi6se pentru Europa, din causa nepre- 
gătirei in care se aflau statele el. Şi acum, e timpula 
da înţelesul titlului, cu care Papa Sixt al IViea a încoro- 
nat pe Domnul Moldovei: Atletul lui Christos; ceea-ce 
înseamnă apărătorul civilisaţiei creştine a Europei. 
Dacă acel Atlet ar fi lipsit, civilisaţia era in pericol 
de a peri, sub jugul omoritor al Musulmanilor. CGom- 
pare ori-cine starea apatică şi aprope s&lbatecă a -țări- 
lor stăpânite de către Musulmani cu ţările creştine, şi 
va înțelege, ce serviciă a adus Stefun cu Moldovenii 
s6i civilisaţiei moderne; atunci îi va decerne acelaş ti- 
tlu glorios, pe care i-l acordase Papa Sixtus în urma 
victoriei de la Racovăț. 
Terminând schiţa acelei părţi din Domnia lui Stefan, 

care întră în domeniul Istoriei generale, m& mărginesc 
a constata, că istoricii lumii civilisate nu voiesc a şti ni- 
mic, despre isbândile celui mai de frunte Român, după 
cum istoricii noştrii nu ştiu nimic despre Unirea Tă&rilor 
româneşti întrun mare Stat, realisată de acelaşi Român. 

* 
* x 

Nu pot încheia acestă lecţie, Domnilor, fără a scâte 
din faptele sigure câte-va conclusiuni, care trebuie să 
constituescă adevăratul folos al unui studii istoric. 

Or-eine se pote întreba, mai întâiă, natural, prin 
ce mijloce a reuşit Stefan, să atragă la sine pe popo- 
tul s&ă, şi să] ducă la nişte întreprinderi, care, pen- 
tru timpurile nostre, ar părea nu numai disproporţi- 
onale cu puterile țării, dar nebuneşti ? La acestă în- tvebare găsim in opera lui Dlugosz un r&spuns, care 
de şi banal la prima vedere, merită a ţi examinat. 

Istoricul polon, vorbind despre venirea lui Stefan la



tronul Moldovei dice: «Stefan a obţinut domnia de la 

Moldoveni, şii-a adus în puterea şi ascultarea sa prin 

asprime şi dreptate, nesuterind ca vre-o crimă să r&- 
mână nepedepsită. El aduse sub arme nu numai pe 
militară şi pe boieri, ci chiar pe ţărani, învățând pe 

toţi să aibă în vedere apărarea patriei. Dacă ar fi aflat 

că vre-un ţăran nu are săgeți, arc saii sabie, saii că 
nu Sar grăbi a veni la r&sboiu, îl osândea la mârte 

fără îndurare» (1). 

Stefan era deci faţă cu toţi supuşii si drept şi aspru 

de opoltrivă. Lesne e a dice dreptate, dar greii este a 
o realisa. Câţi 6meni avend misiunea mare, de a da 
dreptatea asemenilor lor, at r&spuns pe deplin che- 
mării lor? Dreptatea întăreşte Domniile: «Justilia reg- 

norum fundamenlum» este înscris pe intrarea palatului 
Habsburgilor; şi aceste cuvinte resumă tâtă înțelep- 
ciunea artei de a guverna. 

Inveţe acel cari au chemarea a conduce pe poporul 
nosiru, că singiira lemelie durabilă a unui stat este 
dr eplalea. 

Aţi mai vedut că Stefan era nu numai drept, dar 
încă forte aspru cu supuşii săi de ori-ce rang. Boierii 
ca şi ţăranii plăteau cu viaţa abaterile lor de la dato- 
ria către (6ră. Acestă calitate Stefan o are în comun, 

ca multe altele, cu cei ma! mari r&sboinici ai Istoriei. 

(1) <Stephanus apud Valachos obtinuit Principatum. (Juos etiani sua 
severitate et justitio, nullum scelus, patiens esse inultum, pronos et o- 
bedientes, in omne suum imperium effecerat. Et non milites modo et 
nobiles, sed et. agrestes in arma cogerat: docens quemlibet patrie de- 
fensionem tueri. Si quem agrestem comperisset, non habere sagittas, 
arcum aut gladium, aut în expeditionem calcariatum non accurisse, abs- 
que ulia commiseratione capite damnabat», 

Dlugosz, llistor. Polon. t. II, pag, 417,
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Dacă purtarea lul Stefan, faţă eu supuşiă s&i, sar pu- 

tea numi programul săi de guvern în năuniru, e folo- 

silor a cerceta, ce linie de purtare, ce program a avul 

el în afară? . 

„A! Un program lorte simplu, cel mai greă, dar şi 

cel nai sigur dintre tte programele.. Stefan n'a urmă- 

rit multe alianţe; el s'a sprijinit pe sine şi pe era sa 

In aceste timpuri de alianțe multiple, ar trebui să ne 

reamintim mere, că alianțele cu cei mari, tot-d'a-una 

se sparg în capetele celor mici. 

Linia de purtare a lui Stefan în politica: exterioră, 

atât de simplă, reclamă o energie sufletescă extra-or- 

dinară ; nu este dat ori cui a dice în ora primejdiei, 

cum de sigur şi-a dis Marele Român : mai bine să mor 

singur cu cinste, de cât să mă umilesc în tovărăşie 

cu mişeii! 
x. 

* * 

Pe lângă aceste cestiuni, aceea care trebuie să ne 

preocupe cu deosebire, o anunţasem de la început, re- 
servând deslegarea ei pentru acum. Intreb din nou: 
Cum să explicăm, că poporul lui Stefan a consimţit 
a'| urma pe calea alât de grea a sacrificiilor impuse 
de cea mai r&sboinică dintre tâte Domniile? Căci să 

ne dăm bine socolelă, că e lesne a vorbi, în ticnă si 

în linişte, despre r&sboiele lui Stefan, care aă agitat 
țara timp de jumelate de secul. Dar, cine face răsboie 
şi e nevoit a renunţa la totul; cine îndură tâte nevoile 

şi lipsurile; cine este exnus la tote primejdiile unei 
vieţi militare: acela numai va înţelege, că dacă e grei 
a duce pe un popor la luptă, este extra-ordinar a im- 
pune unei țări sarcina strivitâre a unor lupte fără cru- 
țare de patru-deci și şepte de ani. Dacă vom reaminti, 
că ră&sboiele din secolul al XVie: mai ales cu Turcii e- 
vaă în adevăr lupte de exterminare ; că pentru a do-
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bendi victoria de la Racovăţ saii înfrângerea de la Va- 
ica-Albă, mai totă ţara a fost devastată chiar de către 
apărătorii ei ; cu aceste date se cuvine a căuta acel 
puternic mobil, care a sguduit atât de adinc sufletul 

poporului lui Stefan, în cât acesta să fi obţinut, de la 
supuşii sei, adevărate minuni de devotament, de jertte, 

şi de eroism. 

Deslegarea acestei probleme, o găsim, Domnilor, în 
ceea ce ni-aă spus despre Stefan contimporanii săi şi 

istoricii „posteriori. Dar dintre tote, cea mai eloquentă 
este mărturia atâtor monumente ale pietăţii lui Stefan. 

Numerâsele lui biserici, care impodobese pămentul 
Moldovei, ca şi biserica de la Râmnic, care mărturi- 

seşte despre Unirea ambelor Ţări sub puterea lui Sie- 
fan, aă spus generaţiilor trecute în timp de patru se- 

cul, şi vor spune seculilor viitori, că Stefan a fost în 
adevăr Altetul lui Christos. EL a găsit totă energia sa 

morală în cel mai fecund şi mai adinc dintre senti- 
mentele care dau viaţă omului, în sentimentul religios. 

De acelaşi mobil puternic era ridicat şi poporul lui 

Stefan, când lupta în contra necredincioşilor, pentru 
apărarea legei sale. Numai aşa înţelegem minunele în- 
deplinite de acest popor mic la număr, dar mare prin 

energia sa sufletescă. 

Astă-di când ne-am civilisat mult, ştim a suride, 
dacă nu chiar a insulta acele sentimente, care au con- 

stituit, atâţi seculi, temelia vieţii lumii civilisate. ca 
şi a poporului nostru. invăţatul de acum, care pre- 
tinde a ţine în mica sa mână şi în marele s&it cap 
misterele lumii, va da din umeri, şi va dice, ci erai
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nişte superstiţioşi şi fanatici, acei cari mureaă pentru 
a avea pe bisericele lor crucea în locul semi-lunei. 

Aceste opiniuni pot fi superidre, dar ele nu pot fi 
luate drept măsură, pentru a judeca evenimentele is= 
torice, după cum, în genere, ar fi un anachronism a 
judeca cu ideile ndstre 6menii din alte timpuri. Fap- 
tele acelor 6meni nu pot fi judecate exact Şi în ade- 
ver ştienţilic, de cât cu ideile, care însufleţeaii pe au- 
torii lor. Căci altmintere, cu ideile timpului de astă-dy, ar 
trebui să dicem : erati nişte nebuni Grecii cari luptau 
în contra Perşilor; nebuni erai Romanii, carii jert- 
feau totul în lupteie cu Catarginesii ; şi mai nebuni mi- 
linele de superstiţioşi, carii să duceau să mâră pen- 
tru un mormânt. Cu acest sistem insă, riscăm a des- 
coperi, că tâtă omenirea timpurilor istorice a fost dusă 
numai de nebunie; de cât, mai riscăm a ne găsi în- 
țelepți numai pe noi, în mijlocul unei lumi nebune! 

* 
x * 

Să-mi fie perinis, Domnilor, a mă întemeia pe ex- periența de mii de ani a intregei omeniri, pentru a dice : greşite vor fi fost credințele Grecilor şi ale nNo- manilor, şi acele ale Evului medii, ca şi acele ale stră- moşilor noştrii din vremea lu Stefani. Dar câna expe- rienţa atâtor popâre ne dovedeşte, că ele aă trăit şi ai 
progresat prin credinţele lor; că, cu acele credinli s'au 
intărit sufletele omeneşti, pentru a crea State mari si 
o civilisație strălucită; că decăderea şi mortea Pop6- 
relor a mers paralel cu stingerea sentimentelor reli- 
giose : hei, atunci, prefer erorile care sunt un isvor de viaţă, faţă cu adevărurile care pricinuesc moctea poporelor.
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In ţera n6stră, cu mult mai mult de cât în ţările în 

adevăr civilisate, ne-am emancipat de tote credinţele 

xechi, în numele unei ştiinţi, pe care ei suntcel'din- 

tâiu a o admira, când ea să mărgineşte în domeniul 

lumii concrete. Dar, când acea ştiinţă pretinde a re- 

solvi problemele lumii morale, cu instrumentele care 

servesc la studiul fenomenelor fisice, să ni se permită 

a 0 tecusa; şi, nu pentiu a ridica contradiceri unui 
curent forte la modă, ci, pentru că soluțiunile acestei 

Ştiinţi nu corespund cu realitatea istorică. 

Vor înveţaţii şi progresiştii se ne emancipe de cre- 

dinţi deşerte şi de vechile superstiții. Sarcina e mare 

şi ispititore. De cât, se cuvine ca învățații să ţină so- 
cotelă de împrejurările lumii de astă-di ; cred, că cere- 
rea mea este conformă cu ştiinţa. 

Acestă ştiinţă a ridicat la înălţimea unei dogme prin- 
cipiul luptei pentru viață. Adi trebuie să dicem: homo 
homini lupus — omu! este pentru oni o fisră ; pentru că 
ştiinţa respinge preceptele Evangeliei, ca nişte super- 

stiţii, şi printre ele şi înfrăţirea, tuturor 6menilor. 

Nu se pote tăgădui, că astă-di poporele tind a tra- 

duce în fapt, acest mare principiu al luptei fără îndu- 
rare, în tote direcţiile: pe terenul economic, ca şi:pe 

câmpul de r&sboii. In tâtă Istoria lumii nu găsim nică 
un exemplu comparabil, cât .de departe, cu inarmările 
exagerate de astă-di, care de sigur nu să pregătesc de 
fantasie şi pentru paradă. 

Când deci de miline de omeni se pregătesc de deci 

de ani pentru o luptă inevitabilă, pe lângă care tote 
r&sboiele trecute, vor apare ca nişte jucării copilăreşti ; 
când e sigur, că în lupta viitore vor învinge cei mai 
bine pregătiţi, cei mai convinşi, cei mai hotăriţă a muri 

pentru ce-va, iar nu scepticii şi zellemiştii, carii ştii a 
găsi formule gingaşe pentru tâte felurile de robii: acum 

găsesc învețaţii noştrii momentul potrivit, să ne de-



sarmeze de cel mai puternic resort al sufletului, de 
credinţă ? 

Dacă _voiţi, o, învăţaţilor, a fi consequenți cu datele 
ştiinţii vostre, nu ne slăbiţi curagiul, nu ne desarmaţi 
braţele; căci vecinii noştrii car pândesc de seculi a- 
cestă eră, nu war putea cere un mai mare serviciu. 
Lăsaţi-ne un moment in superstiţiile nostre, şi aştep- 
taţi ca principiile ştiinţii de modă, să fie aplicate mai 
întâiu de Ruşi, de Nemţi şi de Unguri acasă la ei. 

Penă atunci să avem înaintea ochilor acest adevăr, 
că Românii din seculul al XVie, carii at creat acestă 
țeră, şi i-au asigurat existența, că acei Români nu erai 
Nici savanți, nică eleganţi, nici sceptici ; că eraă nişte 
țerani, ridicaţi de la plug, cu orațe vânjose şi cu cre- 
dinţă virgină. 

In luptele viităre, tot plugarii, strănepoţii eroilor de 
altă-dată, vor avea sarcina de a apăra moştenirea stră- 
moşescă. Aceşti plugari ai încă două virtuți mari : 
Credinţa şi sărăcia (1) lor. Voi, cei însărcinaţi a con- 
duce pe viitorii luptători, cruțaţi în ţăranii români 
aceste virtuţi, şi daţi-le ca răsplată, ceia ce a dat Ste- 
fan tovarăşilor săi de luptă : dreptatea, — dacă voiţi, ca 
țera n6stră să recapete în lume locul, ce a fost ocu- 
pat cu atâta glorie de cătră Românii din seculul al XVlea, 

  

(1) Nu cred de prisos a lămuri, că înțeleg sărăcia ca virtute, câna 
ea presupune desprețul voit al bogăției, şi lipsa de lăcomie, care este 
cea mai îrumâsă podobă a sufletului ţăranului român. 

(VERIFICAT | 

             


