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PREFAȚA 

Lucrarea de faţă a fost terminată încă în anul 1898. De atunci 
i-am maj făcut puţine modificări mai mult de formă, iar ca fond 
nuniai în unele locuri înfluențat de scrierea apărută în urmă, a D-luj 
Jorga „Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţei Albe. 

Pe căt mi-a fost în putinţă am căutat să utilisez isvore de 
I-a mână şi dintre scrieri posteriore, pe cele mai speciale. De ase- 
menea am căutat să fixez căt mai exact cronologia Domnilor şi 
data evenimentelor. In acestă privinţă am fost ajutat şi de semina- 
rul pontru istoria Românilor de sub conducerea D-lui Onciul, unde 
cu ocasia eriticei asupra cronicei lui Ureche s'au desbătut fapte şi 
din subiectul meii. 

Anul dela, facerea lumii, atât în cronici căt şi în documente 
lam socotit dela 1 Januarie şi astfel am explicat mai uşor multe 
fapte, cari nu se puteai deslega socotind. anul dela Septemvrie. 

Autorul



INTRODUCERE 

Intre Moldova şi Polonia nu există relații decât prin 
a 2-a jumătate a vecului al XIV-lea. Până atunci Moldova 
e în legături de vasalitate cu Ungaria, ale cărei pretenţii 
de suzeranitate asupra Moldovei, sunt de căutat aprope cu 
2 vecuri înainte de consolidarea Moldovei ca stat. Cum 
însă suzeranitatea Poloniei asupra Moldovei își are obârşia 
în vechea supremație ungurescă, e necesar, a arta pe 
scurt, drepturile, pe cari își basat Ungurii pretenţiunile lor 
de suzeranitate asupra Moldovel. 

După retragerea Pecinegilor, Românii Ardeleni încep 
a migra dincâce de Carpaţi, în Moldova și a sE așeza 
mai ales în părţile nordice ale ci. 

Nicetas Choniates ne vorbeşte de Vlahi la graniţele 
Haliciului încă de pe la anul 1164 și tot în aceste 
părți găsim mai târdii pe „Bolochoveni“, cari aveati un 
propriu ţinut, în apropierea principatelor Halici, Wolhynia 
şi Chiev ajungând în nord până la Bugul de sus. Aceşti 
„Bolochoveni“ trăia sub proprii conducători, numiţi cnezi, 
ca şi fraţii lor Românii din Ardeal şi Ungaria. Originea 
lor Ardelenescă ni-o arată, pe lângă organisaţia cnezială, 
proprie Românilor din Ardeal, și bunele legături, pe cart 
le păstreză cu Ungurii, chiar după trecerea lor dincoce 
de Carpaţi.
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In anul 1231 îi vedem luptând alături cu Ungurii, 
sprijinind pe regele unguresc Andrei II (1205 — 1235), 
în luptele-i pentru Halicii, cu principele Volhynian Daniil. 
Faptul că Românii ortodoxă luptă atătui de Catolicii Un: 
guri, în contra correligionarilor lor, e o vădită dovadă a 
legăturilor strînse, pe cari n'aii încetat Bolochovenii a le 
păstra faţă cu patria-mamă şi după trecerea lor dincâce 
de Carpaţi. 1) Acesta e cea mai veche basă a pretenţiu- 
nilor corânei ungurești asupra Moldovei. 

Pe faptul că Moldova era în mare parte ocupată de 
Români Ardeleni, cari trăiat sub nominala dominaţiune a 
Cumanilor, îşi basa regele Andrei II pretențţiunile sale de 
suzeranitate, — cu ocasia certei ivite între el și ordinul ger- 
man al cavalcrilor Teutoni, — pentru pămîntul, ce-l cuce- 
riseră aceştia de la Cumani, dincâce de Carpaţi. Acestora 
le deduse regele unguresc în 1211 “țara Bârsei, colţul 
sud-estic al Ardealului cu condiţie, ca să apere Ungaria 
de năvălirile Cumanilor, vecinii din răsărit aj. Ungurilor 2) 

Din ţara Bârsei, Teutonii trecură și dincâce de Car- 
paţi şi ocupară o bună parte dintre Carpaţi şi Siret. După 
ocuparea acestei părţi însă, ei nu vor să se recunoscă 
pentru ea, vasali ai regelui unguresc, care pretindea su- 
zeranitatea de bună samă, fiind-că „acea parte din Cuma- 
nia“ era locuită de Românii Ardeleni. O certă a isbucnit 
din acestă causă între Teutoni şi regele unguresc, care 
a avut de urmare, că Andrei a revocat donaţiunea din 

1) Asupra tuturor acostora vedi studiul D-lui Onciui „Dragoş 
şi Bogdan“ în „Convorbiri literare“ a. XVIII No. 7. şi Originilu 
Principat. Române, Buc. 1899. 

2) Hurmuzaki „Documente privitore la istoria Românilor“ L!, 56
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1211. La întervenţia Papei însă le-a cedat'o din noi şi pe 
lângă ţara Bârsei, le-a mai confirmat și ţara „ultra montes 
nivium*“ până la hotarele Brodinicilor și până la Dunăre (1) 
cam partea Moldovei dintre Carpaţi şi Siret. 

Din causă însă că Teutonii sai pus sub protecţia 

Papei (2) şi nau voit să mai recunâscă suzeranitatea lui 
Andrei II, s'a ivit din noi neînţelegeri între ei și regele 
ungureșc, neînțelegeri cari ai avut pe urmare, că cava- 
lerii ai fost cu desevârșire alungaţi din teritoriile lor, cari 
au cădut astfel sub stăpânirea ungurescă (1225) (3). 

După singerosa bătălie de la Kalca, (1223), Cuma- 
nii, nominalii stăpânitori ai Moldovei, fiind crâncen bătuţi,” 

„S'aii vădut siliți a s& retrage de dinaintea învingătorilor 
ŞI a-și concentra tote forţele lor in vest spre hotarele 
“Ungariei (4). Ameninţaţi de pericolui tătăresc, Cumanii întră 

în tratative cu Ungurii şi s& arată dispuși a primi cerești” 

nismul (5). În scurtă vreme se puse temelia unui „episcopatus 

Cumanorum“, ale cărui hotare erai, după Rogerius (6) 

între Siret şi Carpaţi, și care, pentru-că a fost. întemeiat 

de episcopi din Ungaria, însoțiți de prinţul de corână 

Bela, (7) fiul lui Andrei |, pe atunci stăpânitor al părţii 

resăritene a Ungariei, fu pus sub protecţiunea corânei 

1) iiurmuzaii 1174, 
2) Ibid 82, 85, 87 
3) Ibid 91. _ 
4) Huber „Geschichte Ostorreichs* I 445. 
5) Harmuzaki 11, 102. 
6) „Miserubile Carmen“ "in Florianus „Historiae Hungaricue 

Fontes domestici“ v. IV p. 59. 
7) Hurmuzaki It, 108, 132.



      

8. 
Îi 

ungurești (1) Românii, ar&tați de. documente, ca locuind 
în episcopatul cuman, cădură astfel. sub prâtecțiunea Un- 
gurâscă (2). i Să 

Trei sunt astfel motivele, pe cari îşi baseză Ungaria 
cele mai vechi pretenţiuni de suzeranitate asupra Moldovei : 

1) Faptul că Moldova începe a fi ocupată” încă prin 
secolul XII de Români Ardeleni, cari continuă legăturile 
cu patria mamă — după cum am constatat acesta la Cnezii 
Bolochoveni, cari aă luptat în oștile ungurești ale regelui 
Andrei II; apoi 2) ocuparea teritoriului, cucerit de "Teutoni 
în Moldova, între Şiret şi Carpaţi, de câtre regele Andrei 
II, care avea de mai înainte pretenţiuni asupra „acestei 

"părţi din Cumnania“, tocmai fiind-că era locuită de Români 
Ardeleni, cari trăia sub nominala dominaţiune a Cuma- 
nilor, fără a rupe legăturile cu Ungaria și 3) înfiinţarea 
unui episcopat catolic de câtră episcopii Unguri, conduși 
de prințul Bela, între Carpaţi și Siret, tot cam în partea 
pe care o dobindise Ungaria prin întermediul Teutonilor. 

Aceste trei motive fac pe regele Andrei II să ia în 
1233 titlu de „rex Cumaniae“ (3) — prin care se înțelegea 
Moldova—, titlu pe care Pati purtat regii Ungariei— deşi 
secole întregi n'ati esercitat cea mai mică întluență asupra 
Moldovei -- până la înmormîntarea Ungariei la Mohâcs (1326). 

Pe acest titlu își basaii Ungurii încercările lor de 
a readuce Moldova sub suzeranitatea lor, după ce acesta. 
căduse sub suzeranitatea polonă. ! 

1) Murmuzaki I! 132. 
2) Ibid: Papa dice câtră Bela de Români că sunt „Îl rog- 

no tuo, 

3) Did. LL 197.
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Abia începuseră Ungurii a'și stabili supremaţia în 
părţile de dincâce de Carpaţi şi un noii dușman veni, după 
Cumani, ca să-le dispute acestă supremație. Tatarii, în cum- 
plita lor năvălire din 1240, ocupară şi Moldova (1), care 
stete un secol sub dominaţiunea tătărescă și tâte încercă- 
rile Ungurilor de a-şi redobândi în acest timp supremaţia 
perdută, ai remas zădarnice (2). 

1) Rogerius 1. e. 
2) In o scrisore din a. 1254, regele Ungariei, Bela IV a- 

nunță pe Papa Inocenţiu IV că: „Ruscia, Cimania (Moldova) sto, 
que in magna parte nostro dominio ante subiacebant tribuiarias 
se eisdem (Tatarilor) constituerunt“ (Hurm. 1, 259) cf. Hurm. I: 429,
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CAP. 1 

De la întemeierea principatului moldovenesc (1343) 
până la oficiala recunâştere a supremaţiei 

polone de căire Petru Musat. (1357). 

Unguiii nu și-aă putut recăpăta supremația perdută 

asupra părților de dincâce de Carpaţi de cât, când Tătarii 

ai fost definitiv alungaţi din aceste părţi. 
Un secol a stat Moldova sub dominaţiunea lor, până 

când un energic rege unguresc, Ludovic | de Anjou 

(1342 — 1382) șia timis oștile sale în contra lor, și i-a 
alungat pesteiNistru. Acestă expediţie în centia Tătaiilor, 

condusă de Voivodul Ardealului, Andrea, fiul lui „Lachk“ 

(Latzk), o pune notăriul și biograful regelui Ludovic loan 

de Kiikil (1), în primii ani de domnie (înainte de expe- 

diţia croată din 1344) deci prin anul 1343, când e dove- 

dit documental un Voevod Ardelean sub numele de Andrea 

Latzk (2). 

La acestă expediţie, atribuită de. cronici „craiului 

“Laslău“ (3), au luat parte după cronicele Moldovene (4) şi | 

"Românii din Ardeal și Ungaria, luptând printre rândunile 

d întăiu, 

9 in „Chronicon Dubniitzense“ ap. Florianus III 167, 
D. Onciul . „Dragos şi Bogdan“ în „Conv. Lit a XVIII 

p. 316, 
3) Vedi asupra acestia studiul D-lui Onciul „Zur Geschichte 

der Rominen in Marmarosch“ în „Romiinische levue“ VI Jahr- 
gang Î. u. d-te left Wien 1890. 

-4) „Cronica Anonimă in” Bogdan „Vechile Crunici Moldo- 
„veneştă până la Ureche“ Bucur. 1891.



  

    

Ca recompensă pentru ajutoriul, ce ii ati dat contra 
“Tătarilor, dă Ludovic voe Românilor din Maramureș, să 
ocupe sub conducerea lui Dragoş păşțile Moldovei, cuce- 
rite de Unguri şi să le stăpânescă sub supremaţia corânei ungurești (1). Astfel, după ce Tătarii ai fost alungaţi de oştile unguresti, sprijinite de Românii Ardeleni, trect Dragoş al Cronicelor nostre (2), din Maramureș în Moldova 
şi întemeia în partea nordică a ei un stat dependent de Ungaria. (1343). | 

Micul stat întemeiat de Dragoş în nordul Moldovei, 
nu pote fi privit de cât un ținut al corânei unguresti (3). 

Se schimbă însă lucrul, când un alt Voivod din Ma- 
ramureș, Bogdan, în relaţii du'mănâsc cu Ludovic si cu 

„ Dragoșeştii, vasalii credincioși ai acestuia din Moldova, 
“trec în Moldova şi alungând pe Sas, fiul lui Dragoș, în- temeiază un stat independent de: Ungaria. Notariul regelui 
Ludovic, Ioan de Kikiulă, ne spune de acest Bogdan, că, trecând pe furiș din Maramureș cu Români din acel loc, în Moldova, supusă corânei ungurești, o ocupă şi astfel 
Moldova „prin creşterea numerului Românilor locuitori în 
acea ţară (Moldova) s'a reslăţit, constituindu-se în prin- 
cipat“ (4). 

1) V. D. Onciul „Dragoş şi Bogd.* Le. Și „Orig. Princip“. 2) L. Bogdan „Vechile Cronici și „Cronici inedite: Buc. 1896 şi Urechie Ad. Coăglnicenu „Letopisetele Moldaviei şi Vala- hief* Buc. 1872. 
3) D. Onciul 1, e. 
4) în „Chronicon Dubnitzense ap. Flonanus „Fontes do- mestici“ v. III p. 19t: „Huius otiam teinpore (Ludovic) Bogdan Voywoda Ulachorum de Marumorisio, coadunatis sibi W'olachis euisdem. districtus in terram Moldaviae, corene regni Hungarie subiectam, clandestine recessit. Et quamvis per esercitum ipsius 

regis sepius impugnatus extitisset: tamen creseente magnă nume- 
rositate Wolachorum in illa terra habitanoium în regnum est, 
dilatata“. 

  

  

 



12 

O fântână contimporană ne arată deci pe Bogdan a- 
deveratul întemeetor al Moldovei, fără de a ne da insă 

data precisă. Ea reiese însă din o diplomă din anul 1349, 

unde se vorbește de aceiași rescâlă a lui Bogdan în con- 

tra regelui Ungariei, r&scolă, care după document s'a în- 
tâmplat „nuperrime“. (1) Pe lângă acesta, data acestui 
eveniment e confirmată şi de numerul anilor de domnie, 

pe care-l daii cronicile nâstre lui Dragoș (2) și Sas (4), (2) 

care adăugaţi pe lângă anul 1343 — anul adeverit pentru 
întemeierea principatului lui Dragoș — ne dau tocmai a- 

nul 1349, (3) anul arctat de documentul mai sus citat 
pentru rescola lui Bogdan, în contra stăpânirii ungurești. 

Astfel s'a întemeiat principatul independent al lui Bogdan, 

adeveratul întemeetor al Moldovei, care domnește de la 

1349 — 1365. (4). 
„Intreprinderea lui Bogdan se deosibeşte de încer- 

carea anterioră a lui Dragoș. Pe când acesta a cuprins 

numai o parte din ţară, în Moldova superiră, punend aci 

temei unui principat român, fără a se desface de regatul 

unguresc: Bogdan a devenit fundatorul statului Moldove- 

nesc, în întregul seii teritorii de apoi, al unel comunități 

politice de sine stătătore“. (5). 
  

1) Tocilescu „Revista pentru istorie, arheologie şi filvlogio“ 

V. 166. 

2) 1. Bogdan „Vechile Cronici“ şi „Cron. inedite“ f. Urechie 

ed. Cogăln. I 134. ” 

3) 1343 + 6 =— 1349. 

4) Un document Unguresc din 1365 dice de Bogdan şi ai 

sei: „torram regis occupantes“. Reose deci din document că irăia 

în acel an. Hurm. Il, 94. 

5) Onciul l. 0. 316
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Bogdan continuă ostilitățile cu Ludovic și după-ce â 
devenit Domnul Moldovei, şi nu voi să ştie de supremaţia 
ungurescă. Acestă emancipare la costat însă multe 
lupte nu numai cu Ludovic ci şi cu credincioşii acestuia 
Dragoșeşti. După „Cronica de Dubnitz* Ludovic a făcut 
mai multe expediţii în contra Moldovei pentru a-o supune. 1) 

De o-astfel de încercare a lui Ludovic pentru a-și recâş- 
-tiga supremaţia perdută prin ocuparea Moldovei de cătră 
Bogdan, e vorba şi în o diplomă din anul 1360, prin care 
regele unguresc dărueșşte lui Dragoș fii al lut Ghiula mai 
multe sate, pentru ajutorul dat în expediţia făcută pentru 
redobindirea Moldovei, unde mai mulți Valahi sai revol- 
tat (2). Acelaş fapt ni-l arată o altă diplomă din anul 1365 
emanată tot de la Ludovic, prin care acesta dărueşte lui 
Balk, fiul lui Sas, (3) moşia Cuhnia, (4) care fusese a lui 
Bogdan, dar o perduse din causa necredinţei sale, pentru- 
că la sprijinit în luptele-i din Moldova, în cari lupte Balk 
a căpătat mai multe răni, și-a părăsit pămînturile şi drep- 
turile din Moldova și a urmat pe rege în Ungaria (5). 
Evident că în acestă luptă regele unguresc fusese învins, 
căci în casul contrar Balk n'ar fi fost silit săpărăsesca Mol- 
dova, 6r Bogdan ar fi fost înlocuit cu vr'un credincios al regelui. 

In tot timpul domniei sale, Bogdan a fost aşa dară în 
vădită dușmănie cu Ungurii. 

1) ap. Plorianus |. c. III 188: „ltem fere singulis annis vel 
in quo libet tercio anno movit esercitum contra alemulos et rebelles 
et saepius contra Racenses et Moldavost, 

(2) Hurmuzaki IP, 61 „specialiter in restaurațione terrae nos- 
trae Moldovane plures Olachos rebellantes a via debitae fidelitatis 
deuiantes ete.“ 

(3) Sas trăia asa—dară încă ca Voevod de Maramurtş. 
(4) Din Maramur&g, 
(5) Hurmuzaki E, 94.



  

- ou 
Să fi avut relaţiuni cu Polonil şi să fi fost sprijinit 

de ei în aceşti lupte —de şi ar pute fi probabil— n'avem 
ştire. Moldova, întărită în continui cu noi elemente, ce. 
continui migrait din Ardeal în Moldova — dupe cum ne 
spune loan de Kiikiil6 —a putut fi destul de tare ca 'să 
se opună vitejeşte tendinţelor lui Ludovic de a-o supune. 

„Cu tâte acestea Dlugosz, (1) marele cronicar polon 
din vecul al XV-lea (+ 1480), ne vorbeşte sub anul. 
1359, în timpul domniei lui Ludovic, de-o intervenţie po- 

lonă în certele pentru tron, ivite între 2 fraţi Ştefan şi 

Petru, fiii unui Voivod Moldovean Ștefan. 

După mântea tatălui sei, Petru, —ne spune Dlugosz— 

deşi ca mai tînăr n'avea drept la tron, dar mai înteligent 

fiind şi avend pe partea sa mai mulţi boeri, şi sprijinit 

fiind și de o partidă ungurâscă (Provincialium  Hungaro- 

rura fauore), alungă pe fratele stu mal mare, Ştefan, iar 

pe boerii protivnici îl ora6ră și aşa ocupă singur principa- 

tul Moldovei. Ştefan, neputend răbda nedreptatea fratelui 
sei, cert ajutoriul regelui polon Casimir, cărui il se în- 
chină în schimb ca vasal... Casimir, trimite o ste, care 

după Sf. Petru (29 lunie) luâ calea spre Moldova. Aci dă 
peste 6stea moldoveană a lui Petru, care s& refugiase în 

pădurea Sepenicului. Știind că pe aici au să vină Polonii, 
Moldovenii au lăsat copacii inţinaţi, ca să-i potă uşor do- 

bori asupra duşmanilor. În trecerea-i prin numita pădure 

Ostea polonă a fost sdrobită: o mare mulțime de omeni 

şi tot proviantul ai cădut în mânile victorioșilor Moldo- 

veni. Pe prisonterii fruntași cum erau nobili! „Sbigneus de 

(1) „Historia Pelonica* cd.) Francfort. Lib. IX p. 1122.



  

Oleschnica“ și „Nanogius de Thacint: etc. Casimir i-a 
r&scumperat. o 

E greu de explicat cu certitudine, cine sunt acești 
fraţi, cari se luptă pentru tron întrun timp când am do- 
vedit că domnea. Bogdan și cine era tatăl lor, „Ştefan 
Voevod“. 

Cronicile nâstre şi pomelinicul de la Bistriţa (1) nu 
ne vorbesc de nici un Ștefan şi Petru în timpul lui Casi- 
mir cel Mare (1333—1370). Un alt Casimir mat e numal 
în secolul al XV-lea, contimporanul lu! Dlugosz și al lui 
Ștefan cel Mare, sub care nu s'a putut întâmpla eveni- 
mentele . de mai sus, pentru-că în acest cas Dlugosz ca 
contimporan nu le-ar fi plasat cu un secol maj înainte. Ca, 
să ne îndoim” de autenticitatea spuselor lui Dlugosz crăşi 
nu putem. Desi trăeşte cu un secol mal târdiu, Dlugosz 
ne dă totuși prea multe detalii și amănunte prea precise 
ca să bănuim o 6re-care plăsmuire. EI descrie forte precis 
locul luptei nefericite pentru Poloni (Ptonyni.... in terra _ 

„Sepenicensi) şi ne dă data hotărită a dilei, în care Polonii 
ai fost bătuţi, precum și numele celor mai însemnați no- 
bili, cari ai cădut prisonieri. EI își scote înformaţiile.. din 
tradiţiile orale si scrise ale familiei Olesnicki, cari apar- 

„tineau cardinalului şi episcopului de Krakovia Ol&snicki, 
al cărui prietin și secretar a fost Dlugosz şi al cărui unchii 
„Sbigncus de Oleschnica“ luase parte la resboiul Moldo- 
vean şi pe care Dlugosz îl enumeră între captivii prinşi de 
Petru. Să ştie cu precisiume despre familia Ol&snicki că 

(1) ap. Malchisedek „O visită la câte-va mănăstiri şi biserici antice din Bucovina“ Buc. 1885. p. 65, 66. 

 



  

i 
vea cronici familiare (1) despre acestă expediţie încă prin 

vecul al XVI-lea (2). 

Dacă asupra autenticităţii spuselor lui Dlugosz, nu ne 

putem îndoi, cum putem să explicăm - pe cei doi fraţi, în 

certele cărora întervin Ungurii şi Polonii? De ore-ce Bogdan 
trăia în acest timp —cum am arătat — ei nu puteai fi 

urmași ai lui, ci contimporani. Acel „Ştefan Voevod“, după 

mortea căruia se luptă fiii lui pentru moştenirea părin- 

tescă şi provâcă amestecuri streine, nu pote fi altul de 

cât nepotul lui Bogdan, tovarășul şi complicele sei, amin- 

tit în documentul din 1349, care îl ajutase în re&scela-i 

contra regelui unguresc (3). Bogdan a trebuit să dea un 
Grecare teritoriu — ca feud ereditar — drept resplată to- 

varăşului sei, după obiceiul evului mediu. Bogdan era 
Voivodul întregii Moldove. O monedă cu inscripția „Mo- 

neta Moldavie — Bogdan Waivo[da] (4) — ne-o dovedeşte 
acesta. Dar după obiceiul evului mediu el trebuia să aibă 

vasali. Un atare vasal a putut fi Ştefan, nepotul lui Bog- 

dan, €r teritoriul luf a putut fi tocmai ţinutul Sepenicului 

dintre Prut si Nistru, locul de desastru al Polonilor, a- 

supra căruia Polonii aveai pretenţiuni de suzeranitate, în- 

tru-cât după spusele lui Dlugosz, acest ţinut a fost eliberat 

de Tatari de oștile lui Casimir cel Mare (3). 

[1] „habet hac genus peculiare chronicon rerum a suis ma- 
ioribus gestarum“ ap. Niemezewski „Untersuchungen des Pol- 
nischen Oberhoheits-recates iiber die Moldau“ Leipzig 1872. 

[2] I. Bogdan „Două disertaţii despre începuturile Moldovei 
şi țării Româneşti“ in „Convorbiri literare“ a. ANIYV p. 538. 

[3] Vezi Tocilescu „Revista pentru ist. ete.“ V. 166. 
[4] D. Onciul „Dragoş şi Bogdan“ 1. c. 
[5] D. Onciul “„Bukovina'- in „Usterreichiseh - Ungurische 

Monarchie in Wort! u: Bild“ Wien 1898. p. 82. 
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Pretenţiunile de suzeranitate asupra acelui ţinut, pe 
care Dlugosz ni-l arată la 1359 aparţinând Moldovei, ai 
putut să îndreptățescă amestecul lui Casimir, amestec, care 
a avut de urmare cumplitul desastru al Polonilor. 

„Ludovic în desele-i expediţii în Moldova a reuşit to- 
tuşi a câştiga Gre-care înfluință în Moldova. Acestă înflu- 
ință a exercitato asupra lui Petru, care în luptele cu 
Polonii, a fost ajutat de Unguri. Asupra lui Bogdan însă, 
expedițiile lui Ludovic, ai remas fără resultat, căci atât 
în documentul din 1360 cât şi în cel din 1365 e arctat 
ca rebel. Ca dușman al Ungurilor, Bogdan a trebuit să 
alunge pe Petru, fâvoritul Ungurilor, 6r teritoriul lui să-l 
încorporeze la Moldova, sau să-l dea altora, credincioși. 
Astfel deci Petru şi Ștefan, mai probabil, că erai niște 
Voivodi teritoriali (1). Dlugosz era mai mult în format asupra 
detaliurilor r&sboiului şi trăind un secol mai târdii, ușor 
a putut confunda pe. Ştefan şi Petru cu nişte Voivodi ai ţerii. 

„ Expediția polonă din 1359, deşi fără resultate şi deşi 
se mărginea la un teritoriu restrîns, totuşi prezintă 6re-care 
însămnătate: Cu ea începe amustecul Poloniei în afacerile 
Moldovei şi cu acestă dorința de a câștiga supremație în 
Moldova. Nereușita expediției din 1359, a avut de urmare 

“dan. In 1374 avem un document dela lure 

că Polonia a reuşit a căpăta supremaţia asupra . Moldovei, 
numai cu un pătrar de veac în urmă. 

Laţeu (1365 — 1373), (2) fiul lui Bogdan, pentru a 
consolida opera tatălui sei şi a asigura mai bine desvol- 

[1] D. Onciul pluga- Vodă: în „Coov. Lit.“ a. XVIII No. î. 
[2] Totetcronicile îi dai 8 ani de domnie, ceea-ce concârdă 

şi cu documentele. Dela 1365 îno6ce nu mai ştim nimic de Bog- 
       

1365—1374 sunt tocmai: 8 ani.     
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tarea tinărului sei stat, manifestă dorinţa de a trece la cato- 
licism. In anul 1370 cerh dela Papa Urban V desfacerea 
bisericei sale de sub supremaţia Haliciului, unirea cu biserica 
apusenă şi înființarea unel episcopii catolice la Siret. Pentru 
satisfacerea cerințelor lul Laţcu, Papa s'a adresat în 24 Aug. 
1370. la episcopil poloni de Cracovia şi de Bresla* şi la cel 
bohem, de Praga (1). Faptul că Papa nu s'a adresat la epis- 
copil Unguri, ca în alte casuri, ne dovedește destul de bine, 
că în acel timp Ungaria avea fârte puţină înfluență în Mol- 
dova. Acesta o mai dovedeşte şi faptul că Andrei, episcopul 
ales peste noul episcopat, întemeiat la Siret — resultatul ne- 
goţiaţiunilor lu! Laţcu pentru trecerea la catolicism — a fost 
episcop polon şi a fost sfinţit de episcopul din Cracovia Flo- 
rian şi de alți episcopi poloni (2). 

După mârtea lui Casimir (5 Nov. 1370) tronul Poloniei 
il ocupă strălucitul rege unguresc, Ludovic, nepotul după 
mamă al luf Casimir, care se şi incoronă în acelaș an (17 Nov.) 
de rege al Poloniei unind astfel Ungaria cu Polonia (3). 

După ce Ludovic a devenit atât de puternic prin 
„unirea Poloniei cu Ungaria, a putut mai cu succes să lupte 
pentru recăştigarea supremaţiei moldovene. După tâte 
probabilitățile de aci încolo până la mortea lui Ludovic, 
toţi Domnii Moldoveni, ai trebuit să fi recunoscut supre- 
mația ungurescă. 

La, acestă peri6dă din ultimii 12 ani de domnie ai 
lui Ludovic — de când a dobindit și corâna polonă, cea 

(1) Hurmuzaki I?, 160. 
[2] Dia 168; 171. 
[3] Fessler „Die Geschichten der Ungerm und ihrer Land- 

sassen“ Leipzig 1816. v. Il p. 410.
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mai strălucită din domnia lui, se referă, de bună samă, 
„stirea lui loan de Kiikiilă că: „Woywode vero qui per 
Wolachos ipsius regni eliguntur se esse vasallos regis 
Hungarie profitentur et ad homagium prestandum obli- | 
gântur cum censu persoluere censueto“ (1). i | 

Tot asemenea în contractul, pe care Ludo-. 
vic îl încheiase cu împeratul Carol IV, e aminti- 

„tă şi Moldova în legătură cu Ungaria : „Imperator pro- 
mittit Ludovico securitatem de regnis eius Hungaria; Polonia 
et Woevodatu Moldavia non inuadendis ac vindicandis“.(2). 

Să știe ce tată vitreg a fost Ludovic pentru Poldaia. 
El a căutat în tot timpul și cât a fost rege polon să facă” 
strălucită numai cor6na ungurescă. De aceia a căutat chiar 
la începutul domniei sale în Polonia să” smulgă dela corâna 
ei principatul Haliciului, moştenit dela unchiul sei şi să-l 
dea lui Vladislav de Oppeln, prefăcându-l astfel în pro- 
vincie ungurescă şi ca atare guvernându-l prin baroni 
unguri (3). 

Tot aşa a isbutit Ludovic de a-şi recâştiga — cum . 
am vEdut — supremaţia asupra Moldovei, Ştirbită prin vi- 
tejia lui Bogdan. Independenţa Moldovei de Ungaria a 
isbutit să-o mențină şi Laţcu în l-a peri6dă (până la 
1370) a domniei sale. Câtră sfârşitul domniei sale însă, 
a trebuit să recunâscă supremaţia lui Ludovic, devenit a- 
tât de puteunic de când a ajuns și rege polon (1370) şi 
exemplul lui ai trebuit să-l urmeze toți urmașii sei până 
la mortea lui Ludovic (1382). | 

[1] „Chronicon Dubnitzense“ ap. Florianus III 190. 
[2] Dobner „Monumenta Historiae Bohomicae“ ap. Niem- 

czewski |. e. 27. 
(3) Fessler III 427; Niemezewski 27.
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După mârtea lui Casimir (5 Nov. 1370) tronul Poloniei 
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mamă al lui Casimir, care se şi încoronă în acelaș an (17 Nov.) 
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După ce Ludovic a devenit atât de puternic prin 

- unirea Poloniei cu Ungaria, a putut mai cu succes să lupte 
pentru recăștigarea supremaţiei moldovene. După tâte 

probabilitățile de aci încolo până la mârtea lui Ludovic, 

toți Domnii Moldoveni, ai trebuit să fi recunoscut supre- 

mația ungurescă. 

La acestă periodă din ultimii 12 ani de domnie ai 

lui Ludovic — de când a dobindit și corâna polonă, cea 

(1) Hurmuzaki 2, 160. 
[2] Ibid 168; 171. 
[3] Fessler „Die Geschichten der Ungern und ihrer Land- 

sassen“ Leipzig 1816. v. IIL p. 410,
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tât de puteunic de când a ajuns şi rege polon (1370) şi 
exemplul lui ai trebuit să-l urmeze toți urmaşii sei până 
la mortea lui Ludovic (1382). | 

[1] „Chronicon Dubnitzense“ ap. Florianus III 190. 
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(3) Fessler III 427; Niemezewski 27.
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După stingerea dinastiei Bogdăneştilor prin mortea 
lu Laţcu, domnia Meldovei o luă o nouă dinastie, a Mu- 
şăteştilor, înrudiți cu Basarabii din Țara Românescă?(1) 
Prin căsătoria lui Roman . cu Anastasia, fisa lui Laţcu, se . 
făcu o legătură între noua dinastie și cea a Bogdăneștilor (2). 

Intemeetorul dinastiei Mușăteștilor a fost Costea Mu- 
şat, amintit de pomelnicul de la Bistriţa (3) şi de lista lui 
Scarlatti (4). Costea (1373 — 1374) n'a fost recunoscut de 
t6tă țara. O contra partidă chemă la tron pe piinţul litvan, 
George Coriatovici din Podolia, adeverit prin un docu- men tdin 1374 lunie 3. (5). 

Venirea acestuia la tron a putut fi cauzată de o re- 
acţiune în contra! catolicismului,  favorisat de Laţcu şi 
Costea. (6) Domnia acestui usurpător a fost însă în curînd 
înlocuită de cea a lui Petru Muşat fiul lui Costea Muşat, 
care avii o domnie _mai lungă, de la 1375 — 1391 (7). 

La anul 1382 Septemvrie 11, încetă din vicță Ludo- 
vic, puternicul rege al Ungariei şi Poloniei, fără a lăsa un 
moștenitor de partea bărbătâscă, €r după mârtea lui Un- 
garia decade forte repede, din causa turburărilor interiâre. 

(1) Haşdeu „Istoria critică“ ed. 1875 p. 83. 
(2) D. Onciul „Bucovina“ |, ce. p. 70. 
(3)2 Melhisedec „O visită ia câto-va mânăstirii 63. (4) lașdei „Ist. Crit.& 84. 
(5) Ibid. 89. Veqi asupra lui lurg Coriatovici stadiul D-lui Onciul „lugaVodă“ în „Conv. lit.“ a. Vil |. ct, „Bucovina“ |. e, | [6] Sotia acestuia Margareta fondâză o mănăstire catolică la Siret. [v. Onciul „Originile Princip.“ 252.] ! [7j 'Tâte cronicile — afară do „Letopiseţul dela Bistriţa“ îi daii 16 ani de domnie. In 1391 e amintit încă Petru. Jin: 1391 subirăgând 16 ani, avem anul suirii po tron î375; [v. D. Onciul „Bucovina l.c,)
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Moldova s'a folosit de aceste turburări, pentru a se 

emancipa de sub suzeranitatea Ungariei şi a incheia legă- 

tură, cu Polonia, care în contrast cu Ungaria, devenea forte 

_puternică. Ă Aa 

Pentru a înțelege mai bine causele, cari at făcut „pe 

Moldoveni să rupă cu supremaţia ungurescă şi să se 

alipescă de Polonia, e necesar a arăta mai pelarg nenora- 

citele întâmplări, cari aii avut loc în Ungaria, după mortea 

lui Ludovic (1). 

Ludovic lăsă în urma sa dou€ fete, Maria şi Hedviga, 

cea d'ităiui logodită încă din 1374 cu Sigismund de Branden- 

burg, al doilea fii al împăratului german Carol IV, er a 
doua în acelaş an cu Wilhelm, fiul mai mare al ducelui 

Leopold” III de Austria. | | 
Corâna o luă Maria, ca mai mare (17 Sept. 1382), 

dar fiind-că era numai de 12 ani,. frânele regatului le luă 

mama sa Elisabeta, intriganta v&duvă a lui Ludovic. 

Ludovic n'ar fi voit ca după mortea sa Polonia să se 

separe de Ungaria, de acea in timpul .din urmă, a avut 
întenția a da Mariei corna ambelor regate, er pe Hedviga 

să-o despăgubescă cu o bogată zestre. Pentru acest scop 

încă în lulie 1382, a adunat Ludovic dieta Poloniei, ca s'o 

înduplece, să recunâscă pe Maria de rege şi să jure cre- 

dinţă mirelui ei. Pentr.-că Sigismund să capete  favorea 

-Polonilor, e trimis îndată după acesta in Polonia. 

Domnia” ungurâscă fusese insă forte puţin iubită de 

Poloni și îndată după mortea lui Ludovic, noblimea polonă 

[1] R&sumatul. acestor turburări din Ungaria il facem după 
Huber,,Goschte Usterreichs“ II, 324 s. 99,
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declară, că vor recunsce numai atunci pe Sigmund de rege, când acesta s'ar învoi să locuiască cu soția sa in Polonia Sigismund însă, care era numai de 15 ani, refusă acestă cerere. Atunci noblimea din Polonia mare, în dieta dela Radomsk ţinută la finea lui Noembre, declară că Polonij vor jura credinţă, numai aceleia din fetele lui Ludovic, care se va hotări să locuiască în Polonia. 
Veduva lui Ludovic, Elisabeta, care voia separarea „ Poloniei de Ungaria, sprijini hotăririle dietei din Radomsk şi în Februarie 1383, deslegă, în numele Mariej pe Poloni de jurămiîntul, pe care îl juraseră mirelui ei. Acestă cedare a reginei Elisabetaa fost oportună, fiind-că o partidă din Polonia, voia să alegă de rege pe ducele de Masoyia. 

Elisabeta voia — contrar voinții soţului ei-—să dea şi Hedvigei vro corână. De aceea încă din 1383 Hedviga „a fost trimisă în Polonia, ca să câştige favorea Polonilor. Aceştia însă nu prea iubiai pe Hedviga, din causa, că era logodită cu un neamț, cu Wilhelm de Austria. Polonii plănuiseră în secret căsătoria prințesei lor, cu păgânul principe al Litvaniei, Vladislav Iagello. Incă in Ianuarie 18 (1385), apăr in Cracovia o solie a ducelui Litvaniei, care în nu- mele lui Vladislav, cerea mâna Hedvigei şi care promitea  încreştinarea ducelui Litvaniei cu întreg poporul stu. La îndemnul mamei sale, Hedviga, care era numai de 13 ani, părăsește pe fostul ei mire şi primeşte căsătoria cu Vla- dislav. Căsătoria se celebră în 18 Februarie 1386, €r in 4 Martie Vladislav se incoronă de rege al Poloniei şi acesta a avut de urmare despărțirea definitivă a Poloniei 'de Ungaria.
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In Ungaria turburările luaseră în acest timp proporţiunt: 

“forte mari. Elisabeta văduva lui Ludovic, avea o deosebită ca- 

pacitate, dar era forte intrigantă. Ca femee, n'a putut impune 

ambiţiosei nobilimi ungureşti, pe care numai Ludovic o 

ştiuse ţine in respect. T6tă puterea o încredință ea atunci 

- palatinului Nicolae Gara, om cu mare înfluență, care se 

distinsese ca mare bărbat de stat şi sub Ludovic. 

Din causa înfluenței lui covârșitore însă se simțiră alţi 

magnați înjosiţi şi ura în contra lul creştea cu atât mai 

tare, cu cât nu se cam simțea aplicat a da magnaţilor 

demnităţile cerute. 

In fruntea nemulțămiţilor se puse familia Horvâth, care 

se ridicase la o înaltă posiţie în timpul lui Ludovic, căci 

Paul era episcop de Agram, &r loan Ban de Machov. 

Nemulţemiţii voiaii detronarea Mariei şi aducerea pe tron 

a lui Carol de Neapole, cea mai apropiată rudă de partea 

bărbătescă a lui Ludovic. 

Incă în tomna anului 1384 nemulțămiţii debarcă cu 

fota Neapolitană in Dalmația. Reginele cerură atunci ajutorul 

Veneţiei, care refusă. 

In acelaş timp un noii pericol venea asupra Reginelor 

din partea casei de Luxemburg, superată pentru-că Regina 

Maria, părăsise pe Sigismund și întrase în negoţiaţiuni de 

căsătorie cu Ludovic de Orleans, fratele lui Carol VI. Prin 

luna lui August venea Sigismund cu 6ste în Ungaria, ca 

să-și recapete miresa şi să-și recucerescă cor6na. Strimto- 

rate de Carol de Neapole, care înaintase în tomna anului 

1385 până în Croaţia, Reginele s& vădură silite a se impăca 

cu Sigismund şi a, celebra cununia, Soţul Mariei, însă îndată
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după căsătorie, fugi din Ungaria de frica lui Carol de Neapole şi a partisanilor acestuia. | | . 

ronă Carol de rege in fața reginelor. Noul rege purtă însă fOrte puţin timp corâna, căci cădi, victimă. resbunării regi- nelor, mort de paloşul palatinului Gara (24 Febr- 1386). Uciderea regelui a înverșunat și mai mult pe partida Neapolitană i 

Neapolitan, a întrebuințat venitele bisericii pentru a Strînge trupe, cari, puse sub comanda fratelui seu loan, ai cucerit mai multe comitate din sud. Reginele credură atunci că „Vor pute supune prin presenţa lor Slavonia. De aceea în “ Iulie 1389 plecară, cu prea puţină 6ste, însoţite de Gara, În acestă parte. Cădură însă prinse de oştile Horvâthi-lor, cari le şi puseră la închisre in castelul din Agram. | La vestea acestei întemplări se decise şi Sigismund a veni in Ungaria. Partidul Reginelor îl numi „câpitan“ al regatului. Atunci însă Horvâth dede ordin să se decapiteze b&trâna regină, veduva luţ: Ludovic, in faţa ficei sale. - " (lan. 1387), 
Curînd după accata Partida reginelor dete corâna lui : Sigismund (31 Mart. 1387), care îndată după încoronare  Porni cu 6ste să-şi elibereze nevasta. Inainte de a ajunge el, partidul reginelor, constrinse pe Horvâth se elibereze pe Maria, care îşi recăpetă libertatea -in lunie 4 (1387). 

Când astfel de turburări frământat Ungaria, era natural, ca, Voivodul Moldovean de atunci, Petru Muşat să rupă



     

  

cu supremaţia ungurescă, care 'era împreunată, cum ştim, 
cu tribut, și să lege legături cu Polonia, care in acelaş 
timp devenise forte puternică, recunoscând de suzerană pe 
cea mai puternică din fetele lui Ludovic, pe Hedviga. 

Causa, care. l'a îndemnat să recunâscă supremaţia 
Hedvigei şi a sotului ei, e de a se căuta fără îndoială în 
pericolul turcesc. Turcii pătrunseseră in anul 1386 până in 
nordul Serbiei, cuceriseră Nişul şi siliră pe prințul Lazăr 
să le plătescă tribut. (1) Muntenia și Moldova încă 
erau amenințate să cadă sub ei. Pericolul turcesc 
a făcut deci între altele pe Petru Muşat să re- 
cunâscă suzeranitatea Poloniei (2), şi să rupă le- 

„găturile cu Ungaria, care în acel timp, slăbită din causa 
„turburărilor interne, nu i-ar fi putut intinde nici un ajutor. 

Pe lângă turburările din Ungaria, şi pe lângă că Polonia 
devenise forte puternică prin unirea cu Litvania, Pa mai 
îndemnat la legăturile cu Polonia şi episcopul de Siret, 
originar din Cracovia (3). 

De altmintrnlea Petru Mușat recunoscând suzeranitatea 
Hedvigei, nu făcea decit se urmeze exemplul celor-lalte 

„eri, cari se -deslipiseră de corâna ungurescă și se alipiră 
de Polonia. | | 

In Februarie 1387, în timpul când in Zara se înmormîntat 
“osămintele mamei sale, şi Sigismund încă nu era recunoscut 
de rege, &r soru-să zăcea în închisâre, Hedviga reuşi a 
smulge Haliciul dela corâna ungurescă, a alunga garnisonele 

1) Hubor „Gesch. Ostorrâichs“ II 387. - 

2) v. D. Onciul „Bukovina“ |. c. 72: 

3) Ibid.
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ungureşti de aci, -și a-l anexa &r la corâna Poloniei, de 
unde fusese smuls de tatăl ei (1). 

Tot in acelaş timp rupse legăturile cu Ungaria şi 
primi supremaţia polonă, prinţul Podoliei, Teodor Corjato- 
vici (2), care trăia in bune legături cu Ungaria, încă de 
prin anul 1360 (3). : 

Tote. ţerile, cari se aflară până aci in raporturi de 
vasalitate faţă cu Ungaria, găsiră astfel un mai mare a- 
vantaj in schimbarea supremaţiei ungureşti cu cea polonă (4). 

Astfel deci şi Petru Muşat, amenințat de pericolul 
turcesc, sfătuit de episcopul polon de Siret și voind tot 
odată să scape de tribut, a găsit mai avantagios, a urma 
exemplul celorlalți principi creştini și a recunâşte de su- 
zerană pe cea mai puternică din fetele lui Ludovic, pe 
Hedviga și pe soţul ei, înaintea cărora se și prezentă in 
persnă in 26 Sepţembrie 1 387 in Leiberg și depuse jurămiîn- 
tul de credință (5). 

Astfel noua suzeranitate polonă își are obârşia în sup- 
remaţia de mai inainte a Ungarii asupra Moldovei. 

  

1), Caro „Geschichte Polens: III ed. Gotha 1869 p. 62 Niem- czewski 1. e. 28. 
2) Caro 1. e. „„Teodorus Korjatowiez homagium regi ct regno Poloniac praestatie. 
3) Murmuzaki IE 62. 
4) Caro |. e. 
5) Hurmuzaki 1 295, 297,



CAP II. 

De la recunşterea supremației polone de către 
Petru Muşat (1357) până la domnia lui 

Roman Il (144%). 
(6887 —1447) 

Perio da supremaţiei polone 

In anul 1387 pune aşa dară Petru Muşat temelia 
supremaţiei polone asupra Moldovei. 

Inchinarea personală o face în Lemberg și jurămîntul 

de credinţă îl depune inaintea lui Cyprian, Mitropolitul 
ortodox de Chiev. 

In actul de închinare, Petru, declară că de bună voia 

sa și nesilit de nimeni a jurat credință lui Vladislav şi 
Hedvigei. Acestora şi urmaşilor lor le închină „tot nemul 

Şi țara“ Moldovei şi jură eternă credință corânei polone, 

al cărei vasal se' consideră pentru tot dea-una (1). Jură- 

mîntul e întărit şi de consilierii sei (2). 

1) Hurmuzaki IE 295: „Petrus Woewoda Moldauensis sig- 
nificamus tenore presencium...non coaoti nec impulsi sed ex certa 
sciencia et. ultronea voluntate Boyarorum nostrorum fidelium com- 
unicato  consilio..., domino. Regi nec non preclare principi domine 
Heduigi Regine consorti sue carissime ipsorumque legitimis suc- 
cesoribus ac corone Regni Polonie fidelitatis omagium prestitimus... 

“subiacentes nos, gentem atque terram nostra Valachiae castra 
ceteraque dominia sibi et consorte şuc nec non ipsorum legitimis 
suecesoribua...... Ipsorumque (Vladislav şi Hedviga) et eorum suc- 

„cesorum legittmorum ac corone Regni Polonie, ex nunc et in ewum 
“nos verum et legitima omagiale “presentibus confitentes etc. 

Lemburga in Vigilia translacionis bati Stanislai martiris 
atque pontificis. 

2) Hurmuzaki [ 279,
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Legăturile cu Polonia le întărește Petru şi prin inru- diri de familie. In anul următor un document ni-l arată 
„ cumnat al regelui Vladislav (1). Acelaș document ne vorbeşte de un imprumut „de 4000 ruble de argint italiene“, dat de Petru lui Vladislav pe 3 ani, imprumut, pentru care 
regele polon a amanetat lui Petru și fratelui seu Roman 
„orașul Halici cu provincia“. - 

Se vede însă. că înscrisul mai sus. citat l'a primit Petru dela Vladislav, înainte de a:i fi dat banii, de vreme ce 
Petru ne având să-i dea decât 3000 ruble a cerut un noă înscris, în locul celut făcut pe 4ooo de ruble, pentru suma, 
ce i-a trimis'o prin un dignitar din Varşovia (2). Legăturile Moldovei cu Polonia deveniseră astfel forte strînse. Domnul Moldovean era cumnatul ȘI „amicul“ regelui 
polon. Acesta ne arată, că Moldova ajunse_in acel timp 
în o posiţie destul de insemnată. 

Legăturile, pe cari le încheiase Moldova în un timp „ atât de scurt cu Polonia, fură puse pe un temeii atât de 
durabil, că Sigismund (încoronat în 1 387 Marţi 31, de rege 
al Ungariei), nici nu s'a încercat să ia Vr'o măsură în contra necredinţii lui Petru și deslipirea lui de Ungaria, ci încheiă in 29 Sept. 1388 o pace pe un an cu Polonia (3). 

  

1). Hasdei „Archiva istorică a României“ Buc. 1865 I, p. 177. DI. Hasdei traduce greşit cuvăntul „ziat“ cu ginere „ziat“ e cumnat. Cf, Caro 1. e, şi Onciul a XVIII p. s. Documentul e dat din Luck 1388 Ianuarie 27. 2) Ibid. Doc e din Suceva 1388, Pobruarie 10 Probabil că : „oraşul Halicz cu provincia“ a rămas în stăpânirea Moldovei, căci în 1400 regele Poloniei încă nu plătise suma împrumutată [Ilur- muzaki ' 820] şi pănă in 1411 rămase încă un rest din ea. (Hurmu- zaki | 829]. La o parte din acest ţinut, ia Pocuția şi oraşele Sni- atyn şi Colomea renunţă in 1395 Stefan [vedi Codrescu „Uricariul:: HI p. 67). 
3] Huber „Gesch. Ostorr,« II 347,



n. 
In anul 1389 ia parte şi Petru, prin ambasadorul seu, 

Drăgoii, la încheierea tratatului între solii lui Mircea, Domnul 

Munteniei, şi. Vladislav, regele Poloniei. Tractatul are de 

scop aperarea reciprocă a contractanţilor in contra, regelui 

Ungariei (1). O întreită alianţă Polono-Moldavo-Muntenescă, 

a fost destul de puternică pentru a pune stavilă oricărei 

încercari a regelui unguresc de a readuce Moldova la 
supunere. . N 

Roman (1391-1393), (2) fratele lui Petru” Muşat, stă- 
pănitorul „intregei țări, dela munte pănă la mare“ conti- 

nuă relaţiile, pe care le încheiase fratele său cu Polonia. 

Prin un act datat din Suceva 1393, Roman promite 
a păstra credința” fața de regele polon, față de soţia, copii, 
Și toji urmașii lui şi a nu-și căuta un alt stăpân; precum 

și a-le da tot dea-una cele mai bune sfaturi, a le da ajutor 

in ori-ce expediţie, afară numai de expedițiile din ţări prea 

depărtate, ca teritoriile Prussiei și Litvaniei, de dincolo de 
Cracovia (3). | 

Stefan (i 393-1399) (4). Curind după suirea sape tron, 

1) Hurmuzaki IE p. 315.. Incheierea acestei tractat dintre 
Mircea şi Vladislav s'a făcut prin intermedierea lui Petru. Muşăteştii 
erau inrudiţi cu Basarabii (ef. Hurmusaki I 472). Pentru ca trac- 
tatul să capete: mai multă” intărire ambii contractanţi ati hotărit să 
trimită căte o copie sigilată Domnului Moldovean: „ad maioris premis- 
sorum firmitatis euidenciam supradictus dnminus Mircius literam 
suam suo maiorisigillo sigillatim mittet in Moldaviam“, 

2) In 1891 trăia încă Petru Muşat (v. D. Onciul „Bucovina“ . 
|. c.]. Lui Roman tote cronicile îi dai 3 ani de domnie. Fiind-că | 
Roman a domnit şi în 1399 pentru a doua-dră, îi rămân pentru l-a 
domnie numai 2 ant (1391-1393). Documental e amintit mai intăi 
in 1392 (v. Arh. ist. 1, 15). = 

3) Hurmuzaki E 816. 
4) Tote cronicile îi dati 6 ani de domnie şi-l arată frate cu 

Roman.
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pe la sfirşitul anului 1 394, avi dinsul cel dintăit dintre Mușătești, să sufere mânia regelui unguresc, care căuta să-și resbune pentru sustragerea Moldovei de sub suzerânitatea Ungariei și alipirea ei de Polonia. . o Cronicarul unguresc Turocz (1), ne povesteşte— anul expediției îl dă greșit în 1390 (2), în loc de 1394 —'că 

  

1]-Apud SchwandinerI 218 s. 99. 2) Că anul expediției ni-l dă Turdez greşit, reese chiar din expunerea lui cu privire la acâstă expediţie. El ne povosteşte fapte noexacte, ca unirea Muntenilor cu Turcii in contra Ungariei, fapt, pe care documentele îl contrazic. Un document din 1404 (Hurmuzaki 

pune greşit mârtea Mariei in 1392, pe când ea sta intemplat în 1395 Mai 17. (Huber „Die Gefangennehmung der Kâniginen Elisabetha ă. parea Ungarn und die Kimpfe Kânig Sigismunds Wien 1885 p. 4]. 
Insuşi Turocz se contrazice spunând, că expediţia in contra lui Stofan s'a făcut cu putin inainte de mârtea Mariei. [n acel cas ea s'a putut intempla numai pe la inceputul anului 1395 sau sfir- şitul anului 1394. De ore-ce-la începutul anului 1395 Sigismund a fost ocupat cu luptele de la 'Turnul sau Nicopolii mici in alianţă cu Mircea vedi Bogdan „Luptele Românilor cu 'Turcike [pag. .12 Bucuresci 1598] — aceste inainte de mârtea Mariei (Mai 17) ar rămâne ca dată mai probabilă pentru expediţia Moldoveană sfirşitul anului 1394. Acâsta se pote de altmintrelea dovedi şi cu data hri- svelor, pe care le dase Sigismund din Ardeal, în timpul când pre- gătea expediția moldoveană, Regele dă hrisâve în 25 Octombrie și 3, 8 şi 12 Noembre din Segedin cr in 26 Decembrie din "Turda [1394] [Huber „Die Gefangennehmung der Kâniginen ete. p. 39]. Dupa acestă urmeză o lacună de aprope 2 luni, după, cari cr urmeză oserie de hrisove date din diferite părți ale Ardealului. Cel d'ntăiii e din 18 Febr.1395 şi eun privelegiu, pe care Va dat regele Braşo- venilor, drept resplată pbntru serviciile ce îi le-au făcut in expe- diția Moldoveană. [Hurmuzaki P 364). Deci expediția a trebuit să aibă loc între 26 Decemvrie 1394 şi 18 Febr. 1395. In 6 Ianuarie ve- dem pe Stefan încheiănd legături cu Polonia. Acesta ne arată că Si-. gismund deja părăsise atunci Suceva şi că Stefan imediat după ple- carea lui a dat Polonilor actul de închinare. (Hurmuzaki E 817).
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regele unguresc in al patrulea an după încoronare (1390), 
a pornit cu r&sboiii în contra Voivodului Stefan, pentru-ca 
să readucă Moldova la supunere. Cu tote că Sigismund, 
în trecerea sa prin munți, a suferit mari perderi din partea 

Gstei moldovene, a isbutit însă a înainta pănă la Suceva, 

capitala Moldovei, şi a constrînge pe Stefan, să-l recunâacă 
de suzeran şi să-l oblige la un anual tribut (1). 

Indată ce părăsi însă Sigismund Suceva, Stefan călcă 
angajamentele, ce şi le luase față de supunându-se Po- 
loniel. 

Actul de închinare e scris în Suceva (6 lan. 1395) și 

e confirmat de boerii Moldoveni (2). Stefan, ca recunoscinţă 

cătră regele polon, pentru-că la ajutat să ia tronul, pro- 

mite a păstra credința fața de corGnă, și a-o ajuta din tâte 

puterile lul în contra regelui unguresc, Voivodului Munte- 
niel, in contra Turcilor, Tatarilor și Ruşilor. Promite a a- 

juta pe Poloni şi în r&sboele, pe cari le-ar purta in regiuni 

mai depărtate, cu Cavalerii Teutoni, îndată ce regele po- 

lon i-ar cere ajutor. Asemenea se obligă a remân€ in veci 

supus Poloniei și a „nu-și căuta un alt domn,. Pe lângă 
„aceşta boeril Moldoveni s& obligă a-l opri pe Domnul lor 
dela ori-ce acte păgubitâre Poloniei, și a r&măne€ amici ai 
Poloniei, precum şi a alunga pe Domnul lor, şi pe urmașii 
sei în casul, când se va fi resculat in contra Poloniel. 

Prin un act, din acelaș an (1395) (3), boerii Moldoveni 
garanteză regelui polon, pentru Domnul lor, că va merge 

1) Turâez |. e. „sincera post haec fidelitas etanualis census 
solutio promittunturi 

2) Hurmuzaki P 847, 
3) Codrescu „Uricariul“ III p. 67



    

în personă să depună jurămînt "de credință regelui şi corâ- 
nei polone. Asemenea garanteză, că: Domnul lor, renunță 
la Pocuția, care fusese amanetată lui Petru şi Roman pentru 
imprumutul de 3000 de ruble argint italiene: „Dăm chizesie 
pentru Kolomea şi pentru Sniatyn şi pentru Pocuția; despre 
acele domnul nostru; Ştefan nu are să dică nici un cuvînt; iară 

„despre Țeţin şi Chmelov, când Domnul nosttu : Ştefan va 
merge la Domnul sei, şi al nostru, la regele Vladislav al 
Poloniei, va tracta despre acele și va titări după voia 
regelui“. 

Legăturile lui Ştefan cu Polonii le confirmă şi analele 
ruse, cari ne spun că un Voevod Moldovean ar fi ajutat 
pe principele Litvaniei Witold, în luptele acestuia în contra 
Tatarilor. Hordei de Aur și ar fi luat activă parte la bătă- 
lia perdută de. Poloni şi Litvani de la Wortskla (12 August 
1399). (1) | 

Acel Voevod n'a putut fi altul decât Stefan, care în 
actul de supunere din 1395 se obligase aajuta pe Poloni 
şi contra Tătarilor. Detronatul Roman nu putea fi acela, 
de vreme ce el apare certat cu Witold, în contra cărui 
luptase mai înainte ca aliat al lui Teodor Corjatovici (2) 

Frământările şi luptele pentru tron din anii 1399 Și 1400 (3) 

1] ap. Niemezewski |. c. p. 33 
2] Engel „Gesch. der Mold. 112 
3] Anii 1399 si 1400 sunt forte puțin lămuriți în ceaa-ce 

priveşte cronologia Domnilor. 
In 1399 aparla Domnie 3 Domni: Ştefan, 'Roman şi Alexandru 

col Bun; în 1400 Iurg Corjatovici, Alexandru şi pretendent şi Ivas- 
cu, fiul lui: Petru Muşat. 

Pentru a lămuri aceşti ani, trebue să luăm ca punet de ple- 
care domnia lui Alexandru cel Bun, să fixăm data suirii pe tron, 
a părăsirii tronului şi a morţii Sale
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ati dat ocasie Poloniei să se amestece tot mai mult în a-- 
facerile Moldovei. . . 

Ri 
Asupra acestora avem ca isvor pe cea mai autentică cronică, 

„Letopiseţul de la Bistriţa“, publicat de DL. Bogdan în „Cronici ine- 
dite“. In anul 6907 (1399) luna lui April în 23 se ridică Domn in 
tara Moldovei Alexandru Voevod, iar pe Juga Voevod Ta luat 
Mircea Voevod, Şi stapâni Alexandru Voevod Tara Moldovenească, 
32 de ani şi 8luni şi muri în anul 6942 (1434) Ianuarie 1. 

Delă prima cetire se observă, că Cronica ne dă dout date dev- 
sebite: durata domniei de 32 ani şi 8 luni şi data morţii 1434 
“lan. î, că distinge deci data morţii de timpul cât a domnit. Cu 

„alte cuvinte cât-va timp înainte de morte n'a fost domn, căci la 
1399 April 23 adăugând „32 ani şi 8: luni“, timpul, când ar fi lăsat 
„stăpânirea“, ar. coincide atunci cu sfirşitul anului 1431. 

Să vedem dacă alte isvâre. ne confirmă acesta. 
Lasfirşitul anului 1431, Dlugosz [XI 595) ni-l arată pe Alexandru 

desamăgit si bolnav de supărare pentru ncreuşita conspirației faţă, 
de regele Poloniei şi adaugă, că scurtă vreme după acesta a murit. 

Acâsta coincide şi cu documentele, căci imediat in anul ur- 
mător din Ianuarie 13 avem hrisov dela Ilie, prin care dă lui „Oaniea“ 
2 sate pe Jijia (Document nepublicat in colocţia academiei Române | 
pack. b.No. 74). Altul tot diri acelaş an fără lună [Ac. Rom. pach 
VIL No, 143] Altul tot dela Ilio din acelaş an publicat in „Revista 
pentru istorie ete. a D-lui Tocilescu. [t VII 370]. De aci resultă, că 
afacerile domniei le conducea in acel an. Ilie, fiul mai mare al lui 
Alexandru, in acest timp bolnav şi disgraţiat de Polonia. Alexandru 
trăeşte „încă, căci în 1432 Decembre [6940 Doc.) face danie de 
moşii unor boeri. (Hurmuzaki P 839]. 

- După-ce am fixat timpul cât-a „stăpânit“, trebue să fixăm tim- 
pul morţii sale. Aci întimpinăm o deosebită, greutate, de vreme | 
ce data morţii din cronică e greşită. Alexandru a murit înainte de 
„1434 Tanuaric 1“, de vreme ce în un tractat al lui Ilie cu Polonia 
din anul 1433, lună Iunie 3, e arătat ca mort. („gcnitor cariesimus 
noster condam Alexander Woywoda“ (Hurmuzaki P 581), 

„* Alexandru a murit astfel înainte de 1433 lunic 3 şi acesta 
concordă perfect cu ştirea ui Dlugosz, care pune mârtea lui 
Alexandru „in vara de față“ a anului 1433. (ad, an. 1433 e. XI 640). 
Imediat după acesta isbucneşte certa intre fiii sei Stefan şi Ilie, 
cari Sati suferit unul pe altul cât timp a trăit tatăl, 

   



    

Stefan era credincios vasal 'al Poloniei, dovadă aju- 
toriul dat contra Tătarilor. A cădut însă victimă acestei 

Data morții din cronică e deci greşită, a timpului cât a stăpânit 
şi ceaa urcării pe iron (1399 April 23) e însă adevărată, făcând 
unele restricţiuni, adică considerând pe Alexandru ca asociat la 
domnie de tatăl seii Roman. a 

In anul 1399, pe lângă Alexandru şi tatăl scu Roman, mai 
găsim însă domn şi pe. Ştefan. Cum să explicăm domnia tuturor 
acestora im acest an? Forte probabil că lucrurilă s'aă petrecut aşa: 
Pe când Stefan ajuta pe Vitold, ducele Litranici în: bătălia de la 
Wostskla (1399 Aug. 12], fratele săi Roman a isbutit să-i in tronul. 
Se pare a se fi menţinut in vro parte u țării incă din primăvara 
anului 1399, fiind-că numai asa putem explica doania lui Alexandru 
pusă de Cronică la April 23: Alexandru era asociat ia domnie. 
cum fusese încă în prima domnie a tatălui su (v. doc. din 1392 
publicat de DL. Onciul in „, Revista pentru istorie ete. a D-lui 
Tocilescu]. n timpul absenței lui Stefan, Roman răsbună detrona- 
rea de câtră Stefan din 1393 şi ocupă tronul intregei ţări. Stotai 
e omorit apoi, îndată după întârcerea dela W'ortskla, în o revoluție 
la Hirlăă (Onciul „Originile Prineip“) p. 252). Dar Roman încă nu 
domneşte mult, căci Svidrigailo, fratele lui Vitold, r&sbună pe 
aliatul fratelui său dela Wortskla luând prins pe Roman (Niem- 
ezewski |. €. 33]. | 

Ivaşeu, fiu! lui Petru Muşat, şi bocrul Vilica stati garanți pen- 
tra cl [Ilurmuzaki 12 819). In acest document Roman apare prins. 
Ivaşeu şi Vilica sar păr6, că rogă pe Vladislav să intervie pe 
lângă Svidrigailo, ca să-l elibereze, garantând de fidelitatea lui 
faţă de Polonia şi de faptul, că, dacă Boian va fi eliberat, „nu 
va acuza pe Svidrigailo“ — adecă nu va căuta să-si răsbune. 
Dacă însă va căula să acuze pe Sridriguilo, atunci e] să oblică 
„să-l dea din nou în mânile regelui. “Proaupunâud că docu= 
mentul acesta e dela începutul anului 1400 (documentul nare 
luna], atunci timpul domnici lui Roman vu sar pute lixa decât în 
1399. In. anul 1400 e deja prins şi dacă a fost eliberat, in urma 
garanțici lui Ivascu, n'avem stire. Destul, că el dispare de pe 
scenă şi în locu-i vine Iurg Coriutuvici, cunoscutul Voivorl din 
1374. (Veti studiul D-lui Onciul „Juga-Vodă“ în „Conv. lit, 
XVIII 1), cre însă n'a domnit decât câteva luni, căcia fosi detronat 
de Îiii lui Roman, ajutaţi de Mircea. Alexandru a luat tronul, er pe 
lalele stu Bogdun a asociat, după obiceiul timpului, la domnie.



  

35. 

credinţi căci în lipsa-i din ţară, frate-se Roman i-a: luat 
tronul. Dar și Roman și-a găsit resplata: Svidrigailo (1), 
din ordinul Poloniei, îl pune în închisâre. Ivașcu, fiul lui 
Petru Muşat şi boerul Vilica cer eliberarea. lui, garantând 
pentru fidelitatea lui faţă de Poloni (2). N'avem ştiri 
dacă Roman a fost eliberat. In tot casul, tronul nu 
La mai recăpătat. Polonii at dat tronul lui Jurg Coriato- 
vici (3), care încă nu sa putut bucura mult de el, fiind 
detronat de Alexandru cel Bun, ajutat de Mircea (4). 

Alexandru cel Bun (1399 April 23-sfirşitu an. 1431). 
Din causă că a luat domnia; ajutat de Mircea, fără voia Polo- 
nilor, pe al căror candidat, Juga, l'a detronat, a trebuit să fie 
r&u'vedut, la inceputul domniei de Poloni. Numai acest fapt 
i-a“putut da ocasie lui Ivașcu, fiul lui Petru Mușat, se 
stăruiască pe lângă Vladislav pentru tron. Ivașcu pe lângă 
promisiunea - că „nu-şi va căuta alt stăpân“ în -cas de e 
ajutat să ocupe tronul, mai -renunţă și la ţara Sepenicului 
şi oraşele din ea şi se declară gata să ierte suma, pe care 
tatăl sâu, Petru, o împrumutase lui Vladislav şi hrisâvele, 

  

Din 1400 Iunie 29 avem un document dela Alexandru, unde Bog- . 
dan apare asociat: „Cu mila Lăi D-deu Noi loan Alexandru Voevod, 
domn al țării Moldovei, şi fratele Domniei mele Jupân Bogdan“. 
(Documentul e nepublicat in original slavon in colecţia Academiei 
Române Pachet 47, No. 150: [ei. Tocilescu „I. Bogdan Cronici 
inedite“]. Alexandru e deci domn al țării Moldovei in 1400 [unie 
29. În contra lui mai vedem un singur pretendent Ivașcu, care 
în 8 Decemyre 1400 [,feria quinta ct simul matris divinae con- 
ceptionis ——8 Decemvrie:") cere dela Vladislav tronul (Hur- 
muzaki I2 820). . | 

1) Svidrigailo era fratele lui Vladislav, regele Poloniei 
(Niemez 1. c.). i. ” 

2) Hurmuzaki ! 819, 
3) Nienicz 34. | 
4) „Letopisetul de la Bistriţa“ in. Bogden „Cronici inedite“, 

   



        

a 

ce le posedă asupra acelui imprumut, să le ardă (1). 
Cu tâte acestea Alexandru se menţine pe tron. E silit însă—-ca 
să se pâtă mehnţine—să se declare vasal Poloniei „ca şi predecesorii sei“ (2). | 

Regele polon nu .se încrede însă în „Alexandru, de 
vreme ce il vedem că cere garanţiă pentru el, de la un 
boer Costea. Acesta să obligă să reţie pe Voivod de la 
ori-ce uneltire in contra Poloniei, și se inştiințeze pe regele 
polon de. ori-ce încercare de rescolă a Voivodului seu (3). 
De aci încolo Alexandru trăeşte in bune relaţii cu Polonia. 
In anul i 404 se presintă in personă cu boenii sei în Ikameniţa 
și depune jurămînt de credință. Prin un act dat din Kame- 
nița se obligă a da ajutor Poloniei contra tuturor dusma- 
nilor (4). . 

In anul 1407 Alexandru se prezintă -din noi în Lem- 
berg, insoţit de sfetnicii sei, și confirmă prin un noă act 
tâte angajamentele, ce le luase faţă de Polonia, cu 3 ani 

„„ mai inainte in Kameniţa [ş). | 
In anul r4ro' isbucneşte .resboiul dintre Polonia Şi 

Cavalerii Teutoni din Prusia. In aceste lupte întervine regele 
unguresc luând partea Teutonilor și ațiţând tot odată pe 
Vitold, fratele lui Vladislav, să se uniască cu el in contra 
Poloniei (6). Sigismund trimite în ajutoiul Teutonilor pe 
“Stibor, dar inainte, ca acesta să se un€scă cu “Teutoni, 

Ta . i pa 1) Documentul e din 8 Dec. 1409 (VUurmuzai E 819) 
2) Doc. datin Sucâva 1402 Mart. 12, Ulurmuzaki E 319.) Cam la acest timp se referă oştire a cronicarului lohan v. Posilee „Serip- tores sorum Prucsicarani* III, 944 că regele polon a dat fratelui seu Svidrigailo moşii în Moldova, ştire, care pare a nu fi probululă. 
3) Hurmuzali P 823, " 
4| Did. 326. 
5] Ibid. 827, 
6) Fosşler IV 200. 

 



    
ar 

Vhdislav cu. o 6ste compusă din Bohemi, Silesi, Litvani, 
şi Români îi bătu cumplit la Fannenberg (1). Aceşti Romăni, 
cari luptă pe partea Polonilor, sunt trupele, ce le-a furnisat 
Alexandru, după angajamentul, ce şi-l luase in actul dela 
Kameniţa din 1404. Sigismund, se pare, a. se fi aliat cu 
Teutonii' în contra Polonilor, cu ascunsul plan, dea smulge 
Moldova, in cas de învingere de sub suzeranitatea polonă (2). 
Regele polon se vede că a ghicit gândul regelui unguresc, 
căci. în 1411 5E grăbeşte a încheia alianță: defensivă ȘI o- 

_fensivă cu ambii Voevodi Români, cu Alexandru, Voevodul 
Moldovei și cu Mircea, Domnul Țerii Românești (3). „Şi 
dacă vro dată, regele unguresc va porni cu re&sboiii. în 
contra Domnului nostru, regeie Polonici—ceea ce să ferescă 
D-deu—noi [Alexandru] să âvem a năvâli in țara regelui 
unguresc și a ajuta pe Domnul nostru Vladislav, din tâte 
puterile nâstre. Ear dacă regele unguresc, va porni cu r&sboiii 
in contra mea, Alexendru Voevod, şi in contra ţerii mele, | 
Domnul nostru, regele. Poloniei, incă să fie obligat a ne 
apera și a năvăli în ţara regelui unguresc (4). 

Tot in acelaș timp a căutat Vladislav, in contra regelui 
unguresc, ajutorul Vengţienilor (3). 

De asemenea, penitru că avea nevoe de bani și probabil, 
ca să nu înstreineze pe Alexandru, Regele polon, dă un 
nou înscris Voivodului Moldovean, pentru suma de 1000 

      

1] Cronica lui Laurent Blumânai in , Serivtoros rerum . A 
v 

Prussicarum IV. 57, ef. Picot et Bengesco „Alexandre le Bon“ p.2. 
2) Picot ct Bengeseo „Alex. le Bon” |. e. 
3] Hurmuzaki 12 830, şi 472. 
4) Hurmuzalki 1 830. , | 
5] Huber „Gesch. usterreichs“ II 521.  



  

de mărci, un rest, ce nu-l! plătise î încă din imprumutul de 
“3000 de ruble, ce i-l dăduse Petru Muşat în1388. In noul 
înscris: Vladislav .se obligă a plăti acea sumă în timp 'de 
2 ani. Dacă însă la terminul fixat n'ar putâ-o plăti, atunci, 

„regele polon, se obligă, a da Domnului Moldovei, „ami- 
cului seu Alezandru“ și copiilor lui, orașele Snyatin -şi 
Kolomea, precum şi teritoriul, care se chemă Pocuția. „Aceste 
oraşe ale nostre, Kolomea și Snyatin, ca şi pămintul, ce se 
chemă Pocuția, cu tâte veniturile, privilegiile şi hotarele lor, 
atita vreme le va ţine (Alexandru), până când noi sau copiii 

„noştrii vom plăti acestă sumă de 1000 de mărci argint 
francon'“ (1 ). - - 

Se vede că suma n'a fost Blătită lui Alexandru. de . 
vreme-ce Snyatinul Colomea şi Pocuția (2), se găsesc la 
Moldova până la anul 1433 (3). 

Astfel Vladislav, unit cu Voivodul Moldovei, cu Mircea 
şi cu Venețienii, putea să se opue lui Sigismund, care era 
desaprobat chiar și de Unguri, cari nu vedeau cu'ochi buni. 
alianţa regelui lor cu Teutonii în contra Poloniei [+]. Atunci 
Sigismund voi să se. retragă şi să se mulțămescă cu titlul 
de împtrat german primit în 21 Iulie 1411 (5). In fine: 
consimţi la pace. Doispredece magnați unguri se întîlnesc 

„cu tot atiţia nobili poloni în Novembre 1411, în Ofalu. și 
încheiă o trevă pe un an, până în 15 August anul viitor (6). 

  

1) Hurmuzaki [2 8 29. 
2) Sniaţynul, Kolomea şi Pocuția fuseseră inapoiate Poloniri 

de căire Stefan Musat. in 1395. (vedi rnui sus pag. 32]. 
3) In rognlarea do graniţă . din acest al “Pocuția apare ca 

apartinend la Moldova (edi Hurmuzaki 816). 
4) Iluber 11 522, Fessler IV 215, Picot 1. c. 
5) Ibidem 
6) Ibid.



  

Tot atunci se consfinieşte "și pacea încheiată la Thorn 
între Vladislav și Teutoni, de o parte, şi între Vladislav 

şi fratele seu Vitold, principele Litvaniei, de altă parte (1) 

In fine prin o intrevedere a lui Vladislav, Sigismund. 
și Vitold, în anul următor (rqr2 Mart. 15) la Lublai, se 

încheiă o pace definitivă (2), 

Sigismund Vladislav și Vitold vor fi de aci incolo: 

amici. Sigismund va ajuta pe Vladislav in contra ori-cărui 

dușman şi nu va. intriga de aci încolo nici odată faţă de 

“Polonia, nici, nu se va acăța de ţările vasale ei. Se reguleză 

apoi chestia Haliciului, a Moldovei, şi Podoliei, —ţări, cari 

ştim că fuseseră mai înainte vasale corânei ungurești Sigismund 

prin acest act recunâşte dreptul de suzeranitate al lui Vladislav 

asupra Moldovei, dar cere în schimb ca Vladislav să si- 

lescă pe vasalul seu .să ajute însuşi în personă și din tote 

puterile sale pe Unguri, ori când aceștia ar fi ameninţaţi 

de Turci. Dacă însă la porunca suz=ranului seu, Voivodul 

Moldovei, ar refusa să ajute pe Sigismund în persenă, sau 

in cas de bâlă, să trimită trupe, atunci Sigismund şi Vla- 
dislav, vor năvăli in Moldova, vor depune pe Voivodul 

ei, €r ţara o vor impărţi intre ei și anume pădurile mari, 

numite Bukovina, ce se întind de la Carpaţi "până la Siret, să 

fie împărţite în dou&; lașul cu o parte din ţară va aparţine 

Poloniei, Bârladul cu altă parte Ungariei. Dincolo de Prut 

o jumătate din țară cu Cetatea Albă, va fi a lui Vladis- 

lav, er cealaltă jumetate cu Chilia, a lui Sigismund. 
Dacă însă Veivodul Moldoveaa va asculta de porunca su- 

1). Ibid. 
2] Vedi documentul in “ Hurnnuzali I 483 

     



   

     

    
    

      

    
    

    
   
    

     

     

       

   

  

zeranului seu şi va da ajutor. Ungariei în contra 'Turcilor, va fi menţinut pe tron. 
* Contractanţii se mai învoesc ca 5 ani după mârtea unuia 

din cei doi regi, o comisie mixtă, compusă din Unguri şi 
tot atâţia Poloni, va examina drepturile fie-căreia din cele 

„2 regate asupra Moldovei şi va decide la care din cele 
dou regate va aparţine definitiv Moldova | „Acest tractat e basa tuturor certelor de mai târdii 
între Unguri și Poloni pentru supremaţia moldoveană. Sigis- 
mund recunoscuse pentru moment: suzeranitatea polonă a- 
supra: Moldovei, dar fără să renunţe pentru. totdeauna 

"la ea. După mârtea unuia din cei doi regi contractanți, 
O comisie mixtă, compusă din! dignitarii ambelor regare, 
va hotări în mod definitiv, asupra chestiei supremaţiei mol- 
dovene. Vom vede mai tărdii, că Ungurii vor face dese 
încercări, pe basa aceștui tractat, să readucă Moldova sub 
suzeranitatea lor şi chestia supremaţiei moldovene va fi a- 
desea desbătută de comisarii ambelor regate, fără ca să se ajungă însă vr'o dată la deplină înţelegere. | 

Pentru Voevodul Moldovei, clausele tractatului de la 
Lublau, de bună samă ai fost secrete. Alexandru nu știa 
de ce se uneltise in contra sa la I.ublat. la casul contrar 
n'am pute explica atitudinea lui loială față de Polonia. pe care continuă a o ave şi după acest tractat. 

Pentru-că nu știa de clausele tractatului de la Lublau, 
Alexandru, continuă așa dară bunele relaţii cu Polonia. In 
“anul 1414 dă din notă ajutâre în trupe suzeranului seu (1). er in anul următor, ne spune Dlugosz, Alexandru s'a prezentat 
in personă cu.o suită alcsă in Snyatin, —unde Vladislav l'a 

1) Cronica lui lohan v. Posilge in Seript. Rer. Prusic. III 310



  

     

    
   

     

       

     

    

   

  

   
   

       

primit forte bine—și a făcut din noi jurămînt de supunere (1). 
Motivul acestei noi supuneri e după “Engel (2) frica de Turci, 
cari pustiati-in acel timp Muntenia din causă că Mircea 
refusase tributul (3), şi -de cari se temea să nu invadeze şi | 
in Moldova. - Ă 

Legăturile buhe dintre Alexandru şi Vladislav se observă . 
și cu ocasia când relaţiile dintre Polonia și Ungaria se r&- 
cesc din noă în anul 1419. Alexandru și de astă dată e gata 

"a-şi ajuta suzeranul .cu trupe în contra Ungurilor (4). 
„In anul următor însă, frica ce -cuprinşe pe Vladislav - 

din causa unei invăsii turceşti in: Moldova, îl sili se caute o 
nouă apropiere faţă. de. Sigismund: (3). Ocasie laacestă pă: 
vălire turcescă ai dat certele de ton din Muntenia dintre - 
Mihail, fiul lui Mircea și verul s&u Dan (i: Acest din urmă 

„vine cu ajutor turcesc in contra lui Mihail și ocupă tronul (6). * 
: Pureii după-ce daă tronul lui Dan, trec, și în Moldova și 
atacă Cetatea Albă (7]. Pe Vladisluu îl interesati aceste. 
jafuri din ţara vasalului seu. EL cere grabnic ajutor dela * 
Sigismund (8), care nu-l refusă, dar îi dă să înțelegă, că 

  

1) Dlugosz e. XI 367 
2] „Geschiciate. der Moldau“ 117 

8] Zinkeisen „Geschichte des Osmuanischen Reiches în Ruro- 
pat 1466. Caro „Gesch. Polens LI 45 - | 

4) „Archiva istoricii ÎL 52. Alexanăru a reinoit cu acâsta '0- » 
casie jurămintul de credință. - - ” 

5) Picot |. c. 18 | 
6] Xenopol „st, Ron TE 157 

7) Vedi serisorea lui Vladislav cătză Sia ismund publicată do. 
 Ganeela ul de atunci ul Voloniei Î,. Cyolek od. Caro în „Arhiv fir. 

Osterreichisehe Geschichic* 92 band, Wien 1571 p. 159 ci. lorga 
„Studii istorice asupra Chilici şi Cetăţii Albe“ Buc. 1899 p. 80 

83) ibid. cf. vol. 45 Il-te o Itălnto p. 390



   
    

    

  

   

   
   
   
    

   
   
   
   
   

   
    

   
   
   

   
   
   

    
   

Vladislav, ca suzeran, ar trebui şi singur să aibă putere 
să-și apere vasalul (1). . 

Alexandru e atunci in grea posiţie, Din o scrisăre 'cu 
data 1420 Iulie 27 a lui Vladislav câtră Sigismund (2) reese, 

“că Alexandru în trei rînduri a trimes, în decursul acelui 
an, solii la regele polon, ea să-l ajute. 

„Află, scrie Vladislav lui Sigismund, cum. Turcii, duș- 
“manii noştrii şi ai întregii chrestinătăți at intrat cu tote 
puterile lor in Țara Transalpină [Muntenia]...... jefuind totul 

-“ şi supunând la credinţă, tribut și grele dări acea ţară...... 
ră de aci pe mare cuo puternică flotă debarcară pe 
„câstele Moldovei Și asediară un 6re-care castru al vasalului 
„nostru, (vazalli noștri), — Cetatea Albă — şi ast-fel numitul 

_* Voevod (Alexandru) vedendu-se încunjurat de pericsle, 
a recurs la ajutorele nostre și şi-a iris solii sei mai întăi 
aprope de Rosalii (26 Mai) apoi scrbătârea fericitului loan 
(24 lunie) și în fine la sf. lacob, cel de curind trecut, 

„ rugându-ne cu,o deosebită umilință, să nu lăsăm ca ţara 
“lui să cadă sub ptuerea Turcilor, de o dată cu Ţara Ro- 
-mânescă şi să-i dăm ajutâre mai înainte ca dușmanul să 
pătrundă in. înteriorul ţării. Eră noi înduplecându-ne....am 
dat ordin tuturor trupelor nâstre, din tote ţinuturile inve- 
cinate cu Moldova să stea sub arme şi vom trimite cu ele 
pe fratele domniei mele, pe Alexandru Vitold, în ajutorul 
numitului Voivod. ră acum petrecem în Sandomir şi încet 
ne vom apropia de ţinuturile Rusici, ca în casul când Voivodul 

 “arsuferi o măi aprigă insultă din partea disului dușman —ceea 
„ce să ferâscă D-deu—mai ușor să-i putem veni in persână 

  

1) Picot Le. 
2] Cyolek. t.52p. 159..



  

in ajutor cu disul frate al nostru Viola) dacă necesitatea 
o-ar cere (1 .: 

Se pare căn'a mai fost necesar ajutorul lui. Vladislav, 
căci. Purcii Sar fi retras. curînd din Moldova (2), Singur 
Vitold ajută: pe Alexandru cu meşteri și material pentru 

          

   
   

                            

   

   

întărirea Cetăţii Albe conta upui-eventual atac din partea 
" Turcilor (3). î. 

- In anul următor, Alexandru se desparte de soţia sa, 
sora regelui polon și alui Vitold (4), cu care să căsătorise 
probabil cu 4 ani înainte (1417) (5) și să obligă— cu consimţă- 
mîntul fiului seu Ilie şi al boerilor sei —a-i da pe tot tim- E 
pul cât trăeste, pentru întreţinere, oraşele Siret și Volocho- 
vEț, cu tote satele și moșiile lor, er pe lângă: acesta să-i 
mai dea și o anuală pensiune de 600 „ducați de aur sai - 
florini  roşi unguresti“, . cari vor fi plătiţi în doue€ rate și. 

“ anume 300 Îa sf. Petru, &r ceilalți 300 la Crâciun. Dacă 
însă Alexandru n'ar plăti acea sumă la timp, atunci s& obligă . 
câtră regele polon, ca pedâpsă a plăti încă 6oo,.și dacă * 
nici aceştia nui va plăti la timp, atunci regele polon să aibă 
drept a aresta pentru acea sumă pe neguțătorii Moldoveni, 

_. 1). Cyolek-„Liber Cancelariae*. ed. Caro în „Arh. fiir Osterr 
Geschichte“ B. 52 p. 159. Bt succesive terras Russie accedimus, ut 
si idem Waywode atsoeiori iosultu suorum hostitum preidlictorum + 
quod absit teneretur, facilius sibi cum prefato îratre nostre domino - . 
Alexandro în “propriis personis si requirat necositas possemu: 
subvenire*, 

2] Picot |. ce. 48. 
2 „Chilia 82 
4) Vitold e frate cu Vadislv, Vedi doc. din 1412 Hurmuzaki 

LI 483. Vedi şi sorisârea lui Vladislav cătro Sigismund publ. de . 
Cyolek LI. e. 155. 

5) v. Onoiul „Bukovina“ |. e. 80. 

 



     

    
    
    
   
   
   

    

  

    

    
   

   

    

   

   

cari sar afla in Polonia și a-i ține pănă la plata datoriei (1). 
In anul i422, Polonia avend resboiii cu Teutonii, cere 

ajutoriul lui Alexandru, care trimese 400 de ostași sub 
comanda spătariului Coman, cari făcură minuni de vitejie. 
Atăcaţi de Teutoni, cari erau cu mult superiori in: numer, 

“ei încercă o faptă cutezătâre: se retrag în o pădure învecinată, 
„unde descalecă, ca să. se potă lupta mai uşor. “Teutonii 
"ne 'bănuind vo cursă se iati după ei, dar atunci Moldo- 

venii își întorc săgețile în contra lor și Teutonii, copleșiți 
"de săgeți, sunt siliți să dea dosul, lăsând mulţi prisonieri 
“ȘI mulți morți. „Astfel ca prin minune, Românii, o mână 
de Gmeni, după ce ai bătut un. numer “cu mult mai - mare 

SN de dusmani, s'a întors în tabăra regelui-victoiioşi și încărcaţi 
de prădi“ (2). | 

Cu tote acestea după 3 ani, vedem pe Alexandru aliat 
„cu Turcii şi cu vasalul lor din Muntenia, Radul Prasnagiava() 
pe care-l sprijineşte in conţra lui. Dan, vasalul Ungurilor. 

in 1426 Mai 6stea lui Dan. șia Ungurilor e cumplit 
bătută și Radul r&mâne stăpân in Muntenia (4). 

Sigismund primi la sine pe vasalul scă Dan și acesta 
“ îi destănui alianţa dintre Alexandru al Moldovei, Radu și 
"Turci. Sigismund comunică acesta lui Vitold și lui Vladislav. 

" Atunci Vitold, în r&spunsul scu către Sigismund, îsi exprimă 
“ idea, că Alexandru ar trebui să fie inlăturat de o întreită 
“alianţă ungaro-polono-litvană (5). „Nu e bine—scrie Vitold- 

î) Iurmuzaki [2 514: "Textul skwvon p. 886. 
2) Dlugosz XI 461, | 
3] Numit astiel do Sigisinund. - (Murmuzaki E dia ov. Chi 

lia: 8 85). | 
4] Iorga „cite Si jragmente*+ ALI! 80 zi „Chilia 81, 
5) „Chilia? 85.



  

către Sigismund-—să suferim ca el (Alexandru) să-și aducă 
în mod r&u hotărîrea la îndeplinire în contra serenităţii 
vostre și în contra creștinătății întregi șisă lăsăm în mij- 

locul nostru un om atât de periculos. Ar fi mai convenabil 
a ne impotrivi principiilor lui și a, stărpi r&ul din rădăcină (1). 

Cu .tâte acestea nu se găsea pretext lui Alexandru. 
„pentru aplicarea contra sa a tractatu lui de la Lublai, 
pe care încă probabil că nu-l cunoștea“ (2). | - - 

Pentru: ca să redea tronul lui Dan, . Sigismund ceri şi, 
ajutorul lui Vladislav (3). Alexandru încă avea să dea aju- 
tor conform tractatului de la Lublaii. EI permise prin Moldova  - 
trecerea trupelor polone în numer de 5000 sub comanda lui * 
lanuss Cobilenski. Acestea împreună cu trupele moldovene . 
aveai să întâlnescă— după învoiala între Vladislav şi Sigis- : 
mund--pe cele ungurești în diua sf. Ion Botezătorul la Dunăre. : 

“Trupele moldavo- -polone așteptară 2 luni sosirea lui Si- 
gismund(4). Acesta nu sosi însă de cât tărdiii în iarnă (5) după ce: 
Moldovenii și Polonii după o așteptare zădarnică se 'ntorseră” 
acasă. | 

“În primăvara anului 1427 Radul era alungat și Dan   „restabilit (6]. In campania anului următor însă, Împăratul fă .£ 
forte puţin norocos. Prin pacea din 1428 cu Turcii, el perdea 
Golumbacul, Dan era alungat și Muntenia cădea din moi sub 

1) Cyolek Liber Cancolariăe“ ed. de Caro . in Athiv fir. 
Ostesreich. Geseh.t B. $5 11 Măltte, 480, | 

2) „Chilia S5 

_3] Dlugosz XI 494. 514, 
4) Ibid, 

5) „Chilia“ 85 - - 
| 6) Hurmuzalki 544.547 „Chilia: 85 FesslerIV 373. Picot. 23,



influența turcâscă [i]. a 
Sigismund e din noii atunci bănuitor faţă de Alexandru 

şi dorea să-l scâtă din domnie. Incă din 1428 el trimetea o 
solie la Vitold pentru a-i declara, că. nu va. merge la în-. 
trevederea de la Luck, dacă Vladislav nu-i va da ajutor „contra lui Alexandru [2]. | 

Cu tote acestea in lanuarie 1429 Sigismund se pre- 
sintă la Luck. Pe lângă chestia ridicării Litvanie? la: regat, 
se discută aci între Vladislav Vitold şi Sigismund și. afacerea 
Moldovei, faţă de care Sigismund are rele intenţii. Prin o. 

„comisie de baioni.şi prelați el cere lui. Vladislav, ca in 
“Vara următore să facă impreună cu el o expediţie in 
Moldova, conform scrisorilor şi tractatelor originale anteriore.. 
Și alungând pe principii - et să impartă țara „după chipul cum s'a orînduit în tractate. (Lublau) (3]. Apoi se decise 
ca - o comisie ungaro-litvană să se presinte de sf. 

- Gheorghe in Moldova ȘI tot cu acestă ocasie Sigis- 
“mund îşi dă pe faţă planul seu de a colonisa Chilia şi 
gurile Dunărei cu “Teutoni (4). La acusările soliei lui Sigris- 
mund că Moldovenii împreună cu Voivodul lor sunt iîn- - 

„deli, trăesc din furt şi jafuri etc. şi că Alexandru a refusat 
â trimite trupe, conform tractatului. de la Lublau, lui Si- 
gismund contra Turcilor, Vladislav replică in făţa solilor 

“ Moldoveni, că acusările față de Moldoveni sunt nedrepte şi 

   
   
   
   
    

    
     

   

   
   
   
   
    

   
     
   

  

1) Fesstor L e. Picot Lc. „Chilia 8 
2]: „Chilia“ 86, | 
3) Dlugosz XI 514 „»espediționem contra Moldauiam in aestate ventura una -sccum faciat.... ei espulsis' cius principibus „terras ipsas iuxta ordinationem inscriptionihus contentam partian- “tur et diuidant“ef. Picot 25, Niemez 27 Engel 118. 
4] „Chilia“ 86, 87.



  

nu s'a călcat tractatul de vreme ce trupe moldovene şi polone 
au aşteptat 2 luni în 1426 la terminul fixat la Dunăre sosirea: 
lui Sigismund, care nu s'a presentat la timp şi deci n'are 
pretext ca să impartă, țara (1) | - | 

Sigismund nu şi-a ajuns scopu nici in afacerea Chiliei, 
pentru că Vladislav in cele din urmă n'a primit mijlocirea 
lui Vitold, care avea să decidă ca arbitru pentru Chilia, 
lucru, pe care Pa făcut şi Alexandru (2), iar Dan aţiţat de 
Sigismund să cuprindă Chilia, a fost în cele din urmă alungat 
din Moldova (3). e 

In urma acestei tentative a lui Dan de a lua Chilia, 

    

Alexandru se plinse lui Sigismund, care nu dete nici un 
r&spuns, și lui Vladislav. | E 

Regele polon încă se plinse atunci lui Sigismund. Arată 
aşteptarea zadarnică din 1426 la Dunăre, cererea nedreaptă a 
lui Sigismund la Luck de a se face expediţia contra Mol- 
dovei, nepresentarea la termenul  fiix (Sf, Gheorghe) a 
solilor unguri și cere ca D-l Moldovei să fie in stăpănirea 
pacinică şi liinştită a Chiliei şi pămînturile stăpânite de 
dânsul și își esprimă în urmă, părerea de râu, că n'a dat, 
nici un r&spuns plângerilor lui Alexandru (4). 

1) Dlugosz XI 639 „Non esse equum Walachos în religione 
christiană constitutos et plenam sibi ct regno sue Polonie, obeden- - 
tiam et suhiectionem pracstantos iuuadi, et non estante causa legi- 
tima exterminari cum haec esset foritas harhariea in subditorum | 
viscera  avertere gladium..... quod vero contra Turcas subsidia 
non tulerint culpari “non merentur cum mandato regio in annoet 
die promisso exercitui regio iuneti usque ad Danubium venerunt 
et prope duobus mensibus redire coacti sunt, culpandus potius est - 
Sigismundus Rex, qui ad praăefinitam diem non venit“, 

2) „Chilia“ 88 
. 3) Ibid. 

4) Ibid. 88, 89. 

         



Nici în urma acesteia “Sigismund n'a respuns lui 
-: Alexandru, ba încă îl acusă față cu Vitold că a făcut ali- 
„anţă cu Hanulşicu Turcii (1). o: 

In anul 1430 îl vedem însăpe Alexandru schimbându-și 
- în mod brusc orientarea politică, făgăduind sprijin lui Vitold 

și primind un predicator husit în ţară [2]. 
Ducele Liitvaniei lucra în acest timp pentru separarea 

definitivă a Litvaniei de Polonia și ridicarea ei la rangul 
de regat. Fiinci-că găsea însă o piedică: în oligarhia catolică 
din Polonia, al cărei suflet era Zbigniev Olesnicki, episcop 
de Cracovia, Vitold favorisase pe ortodoxii din provinciile 
sale și se basa pe sprijinul lor [3). 

Din iubire pentru ortodoxism (4). &r pe de altă parte nu- 
„trind şi el planul emancipării de subhominala suzeranitate po- 
lonă (5], și voind pote să alipeâscă definitiv Pocuția la Moldova 
(6), sa sustrasși Alexandru desub înriurirea polonă și. s'a 

“aliat cu Vitold. Acesta muri însă în acel an 1430 [7], fără 
- să-șifi putut ajunge idealurile sale. 

    

        

  

Alianţa Moldovei cu Litvania deveni însă şi mai strân- 
„să sub urmașul lui Vitold, Svidrigailo (8), care continuă 

1] „Chilia“ 90. 
2ȚIbid 

3) Asupra acestora Lavisse et. Rambaud „list Gener. UI 764sq. 
„49 Dlugosz XI 596 „volens ctiam ipsi duei Svitrigal placere, 

quem sciebat idei grecorum afectissimum esse, cuius ipse Woevoda 
" Alexandru cum gente sua ritum sequebatur. cf. „Chili“ 90. Engel 

119. Picut 27. i | 
ÎN 5) Hurmuzaki E 843 „ut potens olim Moldauie Vocvoda, insti- 
"gatione et conșilio-hostium postrorttm.... laosis fratisque iuramentis.. 

„ ihfestus nobis esset* eto. 
6) Engell.e. Picotl. e, | 

7) Ibid ef. Lavisse |. e. - E 
8) „Chilia“ 90 |



   politica predetesorului săi și declară r&sboiă Poloniei. 
Pe lângă Moldoveni, Svidrigailo, mai avea aliaţi şi pe Teutoni . 
și Turci, cărora le-ar fi inchinat Alexandru țara [1]. o 

- Dlugosz ne povesteşte sub anul 1431 resboiul [2]. Pe i 
când Vladislav atăca cetatea Luczk, îi se aduse vestea, că 
şi Alexandru [3 ] intrase în Podolia și jetuise cumplit ţinuturile. 
Snyatinului, Haliciului şi Kameniţei şi s€ "'ncărcase de prădi. 
Atunci regele trimese pe Teodoric Michail de Muszilo şi - 
pe frații de „Buczacz“, cari surprinseră 6stea lui Alexandru! 
împrăștiată după pradă, o fugăriră şi le luară prădite. Alexandru 
încă de abia scăpă cu fuga şi curînd după acesta, de bâlă 
şi de supărare pentru „necredința“ şi „faptele sale rele“ 
faţă de Vladislav, a murit scurtă vreme după acesta. _. . 

- Aliatul “sei Svidrigailo încă nu fă mai norocos :în 

  

Septemvrie acelaş an (1431) fa silit să încheie o trevă (4). o 

Ilie (1 432 Ian. —1433 Oct) [5]. Luptele între Litvania Şi 
Polonia reîncep în anul 1432. Sigismund Starodubsky, frate cu 
Vitold, alungă pe Svidrigailo ș şi ocupă pentru el marele ducat al” 

1) „Chilia: 1, e. 

2) XI 595,96 
3) „Deşi fusese supus al regelui şi regatului polon şi deşi 

primise ca feud cetăţi din Podolia, adecă Ţeţin (Czeezun), Chmelow : 
“şi „Niempezi, dice Dlugosz 1. e. | 

4) Picot 27 | 
5] De la Ilie avem document din 1432 Ianuarie 13. Docu- 

mentul face amintire de fraţii sei Stefan şi Petru. şi de fiul săi: 
Roman. (Academia Română No. 74 pach. 5). Altul tot din 1432 Ne. . 
143 pach. 7 altul tot din 1432 in „Revista pentru ist. ete.“ VII 370 
Ilie ţine puterea în locul tatălui stă, disgraţiat de Polonia, care mai 
trăeşte încăpână câtră vara anului următor Gredimai: SUS pag. 33notâ), 

,



   

Litvaniei sub suzeranitatea Poloniei(1). In Podolia însă puterni- 
„cul duce Fethko de Ostrog nu vrea să recunscă pe noul duce. 
Cu o armată, compusă din numeroși auxiliari, între cari erai - si Moldveni și Munteni [2], el ocupă pentru Svidrigailo mai multe castre, de unde alungă pe supușii Regelui polon. Dar Svidrigailo nici de astă dată nu e norocos: credinciosul scu duce perde bătălia și el însuși, năvălind în Litvania, e 
bătut şi alungat din noi de Sigismund [3]. 

Cine să fi furnisat trupele moldovene, cari luptă pe 
partea Litvaniei contra lui Vladislav? llie, care avea tronul 

„in acest”. timp, după cum îl arată documentele, nu-i 
probabil să fi fost în contra Palonilor Și acesta din 
causă:-1] că era cumnat cu regele polon [4] și 
al 2-lea că - e dovedit in anul următor încheiând acte de vasalitate .cu Vladislav, fără să se amintescă de vr'o pre- 
cedentă luşmănie sai necredinţă [5]. Din contră, acela, 
care a furnisat trupe Litvaniei şi care a continuat ast-fel 
politica tatălui set, în viaţa încă, după tote probabilitățile, e 

" Stefan, fratele vitreg al lui lie [6], asociat, după cum arată 

  

1) Dlugosz sub a. 1432 C. XI 614, 
2) „Qui (Fethko) cum auxiliatoribus Tartaris, Valachis et Ruthenis et Bessarabis, quorum maximum numerum sibi conquisive- rat ete.“ (Dlugosz XI 618]. 
3] Ibid. 

. 4) „„Mariam sororem germanam Sophiae Reginae Poloniac ha- beret in consortem: (Dlugosz XI 641.) 
5) Actele sunt date din 3 dile consecutive alo lunei Ianie din "1433. V. Hurmuzaki 2 980, prin care Ilie promite ajutor contra duşmanilor cu data 3 Iunie: Ibid. 840 actul de confirmare al boerilor din 4 Iunie şi altul din 5 lunie p. 841, 842. 
6) Ilio avea de mamă pe Neacşa er Stefan pe Stanca. (Letoyp, d. Bistr. 49). 

 



  

documentele, de acesta la domnie [1]. Acesta era în acest 
timp în strânse legături cu Vlad Dracul din Muntenia, omul 
Turcilor [2) şi astfel s& esplică şi participarea Muntenilor 
alăturea cu Moldovenii în oștile lui Fethko. Pe lângă acesta, 
un document din 1433 de la Vladislav, prin care Stefan e 
iertat pentru faptele sale anteridre ostile Polonilor, confirmă 
părerea de mai sus. 

Ilie e dovedit astfel in bune relaţii şi rudă cu regele 
polon. Stefan din contră a adoptat politica ostilă Polonilor, 
a tatalui seu şi întreține bune relaţii cu Muntenii şi cu Turcil. 

“Acestă politică contrară, cum şi ambiţiunea lui Stefan 
de a lua tronul, trebue să fi causat grâsnica luptă dintre 
fraţi, care se manifestă indată după mortea tatălui lor din 
spre vara anului 1433 [3]. Ilie, omul Polonilor, alungă pe 
Stefan, prietinul Muntenilor, al Turcilor şi Litvanilor, er pe 
mama lui o incă [4]. Stefan îşi r&sbună la zîndul lut. Cu 
ajutor de la Vlad şi de la Turci, el sfarămă stea lui 
Ilie la Loloi [3]. „Țara“ alese atunci pe învingetor şi Ilie 
fugi în Polonia la cumnatul s&i Vladislav. [6]. 

1] Vedi mai sus p..49 Nota 5 
2] „Chilia“ 92. 
3] Dlugosz XI 610. Un document din: Iunie 3 [1433] arată pe 

“Alexandru mort. (Vedi mai sus p. 33 Nota). 
4) Ibid. 
5) „„Letop. dela Bistr.“ 50, Bătălia de la Loloi a trebuit să se 

întâmple prin Septemvrie sai Octomvrie 1433. Ilie figureză încă 
ca parte contractantă în timpul trevei încheiaţe la 13 Sept. între 
Vladislav, Samovit, ducele Moscovei şi Moldova, pe de o parte şi 
Paul Rusdorf, magistrul Teutonilor, de altă parte. (Picot „Cr. de Mold“ 
50, 51. „Letopiseţul dela Bistriţa“ dă lui Ilie 21 luni de domnie, ce 
concade cu sfirşitul lui Septembrie sati Octombrie 1433. (1433-21 
luni —Septembre-uet. 1433). In Noembrie 1433 avem documente dela Stefan [Colecţ. Acad. Rom. No. 5 pach. 95]. 

6] Dlugosz 1. e... 
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Stefan II (1433 Oct. — "1435 Aug.). Luând tronul 
cu ajutorul 'Turcilor şi al Muntenilor şi alungând pe prie- 

_tinul şi ruda regelui polon, era silit. să facă mari concesii 
Poloniei, pentru ca să-şi pâtă asigura tronu, căci Ilie 
era în Polonia, unde stăruia după ajutor. | 

| Ca să paraliseze acțiunea lui, Stefan trebuia să de- 
pue grabnic jurămîntul de vasal cătră Vladislâv. Acesta 
pune mai sus raţiunea de stat, de cât legăturile familiare 
ŞI sacrifică pe Ilie—dându-i speranțe pe viitor—şi se 
declară gata a întâri pe Stefan, învingetorul lui Ilie şi prietenul 
Muntenilor şi a] Turcilor, în schimbul omagiului şi a unor 
concesii făcute. | 

Prin actul din Decemvre 1433 [1], Vladislav iartă pe 
„Stefan, care ceruse iertare prin Gmenii săi, „ca să nu rămâie 
in greșala tatălui sei“ și dă uitării și „rușinea și paguba 
adusă regatului prin acel re&sboit“,—evident alusie la ajutoi ul 
dat de Stefan lui Fethko în 1432, continuând politica 
tatălui s&u. 

| 
Prin un act cu aceiași dată, marii dignitari ai Poloniei 

„Stati garanţi, că tâte legăturile, făcute intre Stefen şi delegatul 
„“ regelui, Mihail de Buczacz, s& vor păstra neschimbate (2). 

Tot atunci se face Şi O regulare a graniţei dintre 
„Moldova şi Polonia-[3]. Vladislav întăreşte pe „amicul seu“ 
Stefan Voivod, peste ytâtă ţara Moldovei“ și se obligă 
tot odată a-l apăra pe el şi țara lui de dușmani. Ca Voivodul Moldovei să fie constant în credinţă, regele Poloniei îi dă 
ca feude osașele Țeţin și Chmelow cu tote satele si moșiile 

  

1] Hurmuzaki 2 843 
2) Hurmuzaki 2 844 
3) Ibid 846 .



  

53 
——— 

* lor (1) „Intre aceste orașe și între ţara nâstră a Rusiei (2) 
acestea să tie pe. veci hotarele: mai întăi între al nostru oraș 
Snyatin şi între Sepenlc, care oraș aparține Moldovei, hotariul 
să fie „Kolocin“ și de la rîul „Kolocin“ hotarele să mergă 
în linie dreaptă prin agrul „Bolochova. până la marele 
riu Nistru din sus de satul Potoc, care sat să fie al Mol- 
dovenilor, şi tot teritoriul din jos de acest sat, dealungu 
Nistrului până la mare să fie al Moldovei, &rcel de peste 
Nistru al Poloniei. Țara însă, care să chiamă Pocuția, pen- 
tru-că încă deja mai înainte nou ne fuse întru ascultare 
şi cu hotarele ei din vechime fuse a n6stră, şi acum a nâstră 
să fie [3]. Și satul Vascovţi il lăsăm lui Stefan . Voevod, 
-Zamoscie însă şi Vilavce îl numerăm la ale nostre satet. 

In anul următor Stefan depune jurămîntul de credință 
corânei și regelui polon, înaintea căpitanului Russiei, Mihail 
de Buczacz, trimis pentru acest scop de regele polon in 
Suceva. Stefan cu jurămînt se obligă a presta omagiu şi 
înaintea regelui, indată ce îi se va fi indicat pentru ăcesta 
diua şi locul (4). Acestea le confirmă prin un act separat 
și boeril Moldoveni. (5) E 

  

1) Oraşele aceste apar încă sub Stefan Ila Moldova. (V. mai 
sus pag. 32) Tot la Moldovale arată Dlugosz şi-sub Alexandru cel Bun. (Vedi mai sus pag. 49 Nota 3). Ele fac parte din ţara, Sepe- 
nicului V. Hurmuzaki IE 872 „cu oraşele acestei țări a Sepenicului adacă,.. Czeczun şi Chmelow“ (v. mai departe p. 58). 

2) „Terra Rossica“-— Rusia roşie — Haliciul, 
„___8] Pocuția fusese amanetată in 1411 lui Alexandru cel Bun. (Vediimai sus pag. 38]. pi | o 

Din acest document reese clar că Pocuția până în acest an fusese a Moldovei. Fiind-că Vladislav nu plătise suma, pentru care Pocuția fusese amanetată, ea rămase incă multă vreme [1411-1433] la Moldova. Stefan II o 'cedâză acum Poloniei. Vom vede mai târdiă 
că Stefan cel Mare ridică câtră finea, vieţii, pretenţiuni asupra ei, 4) Hurmuzaki 2 849, 1434 Ian. 3 | 

5/ Ibid. p. 850 
Fi 
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Acestea le făcea Stefan pentru-că Ilie îi disputa tronul. 
Acesta fusese primit de cumnatul sci, Vladislav, și 

dăruit cu posesiunea mai multor oraşe. 
Regelui polon îi conveneai aceste certe de „tron. 
Ținend pe unul din concurenți la sine şi purtându-l 
cu făgădueli, avea la mână pe cel de pe tron, care era 
gata la -umiliri și concesii, ca să-și potă păstra tronul, 

Certele acestea de tron ai adus astfel o mai mare 
înfluenţă a Poloniei şi strimtarea graniţelor Moldovei. 

Pe când Stefan isbutise afi întărit pe tronul, cucerit de e], 
llie era nutrit numai cu speranţa. 

| Când a vădut, că dieta și regele Poloniei au hotărit 
menţinerea, şi întărirea ]ui Stefan pe tron, Ilie și-a perdut 
răbdarea, și credend pâte, că prinpresenţa lui în Moldova. 
ar câștiga pe boeri pe partea sa, și ar pute astfel răpi tronul, 
fugi de la curtea polonă [1]. Pe drum însă a fost piin. și 
de astă dată pus în închisore în Sieradz (2). 

Stefan în acest timp căuta să-și câştige favorea Polo- 
niei. Când o armată tătărescă a năvălit in Polonia și Russia, 
Stefan îi s'a opus vitejeşte, și a reuşit in urmă s'o pue 
pe fugă (3). Cu acea ocasie cuceri tot odată castrul Braclav 

Să de la Rutheni şi-l predete în stăpânirea regelul polon. (4). 
Astfel paţiunea de stat a fost pusă mail pre sus de 

cât legăturile familiare și Stefan continuă a domni, er lie 
a fi ţinut in închisâre. (5) 

1) Dlugosz ad. an. 1433. XI 64 
2] Ibid. 
3] Ibid. 
4) Ibid. 
5) Tbid. „Ouamvis etium praciatus IMelias, Marian sororem germanam Sophiae Reginae Poloniae haberet in consortem, afinitati tamen Respublica praelaia este.                



   e 
In anul următor, cu ocasia încoronării noufui rege, 

“Vladislav III, care urmă ?n domnie tatălui sc, mort in 31 
Mai (1434), Stefan încă a fost reprezentat prin delegaţii sei. (1) 

Ilie a stat în închisore, după Dlugosz (2) până în Mai 
1435. În 7 Maise ţină sub președinția noului rege, Vladislav 
III, un consiliu în Sieradz, unde s'a desbătut chestia eliberării 
lui Ilie. O' solie din partea lui Stefan, făcă însă, ca adunarea 

. să promulge.-o sentință nefavorabilă lui Ilie (3). - Acesta însă 
cu tâte acestea isbuti să fugă și să încerce, sprijinit de 
„o partidă, resturnarea lui Stefan (4). Fuga lui Ilie trebue 
pusă - asttel prin primavara anului 1435. Atunci ne spune 
Dlugosz „a fugit pe furiș şi prin r&sboe și lupte interne 
a aprins un mare foc in Moldova“ (3). 

Astfel cele 3 lupte,.de la Dărămănești, Podraga și. 
Piperești, datate greșit în „Letopiseţul' de la Bistriţa“ (6) 
sau pututintimpla numai în restimpul din primăvara anului 
1435 (in 7 Mai e consiliu pentru eliberarea lui Ilie) până 
în August, acelașan, când cei doi fraţi, după multă vărsare 
de sânge și la intervenţia regelui polon (7) şi cu consim- 
țământul boerilor lor, se împacă (8). | 

  

1) Dlugosz Î. e. Incoronarea noului rege in Iulie 1434. 
2] Ad. an. 1435 c. XII p. 679. 
3) Ibid. 
4) Ibid. | | 
5) Ibid. „clandestine aufugisse coniuctus terramque Valchiae 

guerris et stragibus intestinis illico arsisse, E 
6). Bogdan „Cron. ined.“ 50. Data acestor lupte nu corespunde 

cu documentele. Luptele de la Podraga [1436 aug.] şi Pipereşti 
(1436 Mart), le pune „Lotopiseţul“ în un timp când documentele ne ..: 

“arată pe frați trăind in pace. = a | 
7) Dlugosz 1. c.„„Wladislaus.... saepius ilie certos suos nuncios, 

pro reintegranda pace inter. fratres curavit mittere<. 
8) Hurmuzaki ! 861 Dlugosz 1..c, 

a 

 



“Ilie și Stefan II (1435 August —1443). 
In 27 August 1435, Stefan anunţă din Birlad regelui “polon; că „s'a supus Domnului sei și fratelui st mai mare Ilie Voevod, care îi ține loc- de tată“, d 

    

    

    

    

        

    

ând uitării tâtă ura „de până aci și anulând scrisorile, pe cari le are de la-rege „contra lui Ilie. In faţa căpitanului şi palatinului Podoliei. cu “suita lor, Stefan jură, că-și va, ține angajamentele din acest act, iar în casul contrar să îi. se administreze de câtre rege „.„Pedepsă“, „ca unui r&ă făcător și călcător de tractate“ [a]. Cinci dile în urmă (2) împăcarea e anunțată -i de Ilie. 2 Acesta arătă, că sa împăcat cu fratele s&ă și vrea ca ” paceasă fie eternă și „să stea sub ascultarea regelui și corânei polone“. Pentru acesta i-a dat lui Stefan „din patrimoniul“ 3 s&i, pe viață, stăpânirea Chiliei cu vama și bălțile, orașul „Văslui -cu teritoriul su, ţinutu Tutovei, tirgul Biladului cu regiunea sa, morile de la Covurlui, orașul Tecuci şi Oltenii, tote acestea cu veniturile lor. Acela car 
"act, întărit prin jurămînt să 

şi stricătort, 
„Locurile date lui 

ear nesocoti acest 
„fie pedepsit ca un r&ă făcetor 

  

Ştefan nu constituia un principat 
1) Hurmuzaki P 861, 862 
2) Ibid. ! 855. Data documentului e 6943 Evident că anul trebue considerat dela -- trăgena'5509 am ave -1434, dată imposi „» atunci arătat de Dlugosz in inchisorea 4... domnie, Stefan anunță împăcarea in e greua admite, că Stefan, care domnea, să anunțe cel din urmă -, împacarea şi la un an de distanță. Anul dela facerea lumii se “socoteşte in Moldova până la începutul vâcului XVI dela 1 Ianu- „arie şi nu dela 1 Septembrie, cum s'a socotit până aci. cf. „Chilia "91. 96 şi 97 şi o lucrare specială a colegului moii C. Giurescu, - citită în Scminariul D-lui Onciul şi publicată de curind în „Conv. Lit.“ No. 8 şi 9 [1900) 

Septembrie 1. 
Ianuarie, căci altcum sub- 
bilă, de vreme-ce Ilie era 

din Sieradz, 6r Stefan era în 
27 August 1435. In acest cas 

. 
1 

 



    

57 
deosibit. Domnii aveai aceaiși calitate politică; erau ambii 

„Voevodi ai Moldovei“, Ilie păstrând întâietate ca mai 

mare, ca predecesor al lui Ştefan, ca biruitor în fine; boeri 

separați pentru fie care din ei nu existaii. Ilie de altfel, 

n'avea idei abstracte. de- stat, Domnia era pentru el profi- 

tul, ce reieşia dintrinsa, totalul venituilor, și pentiu a 

înpăca pe Ştefan, care gândia de sigur, tot asa, i-a dato 

„parte din acele venituri“ (1). 

Tot din acea di (1 Septembrie 1835) și tot din Su- II 

ceva, llie emite un act câtră regele polon, prin care se face 

alianță defensivă și ofensivă contra ori-cărui dușman tot 

aci jură că se va supune in aceliași condiţii ca şi predece” ; 

sosii sei şi declară, că nu va căuta să-și resbune, pentru-că. 

a fost ţinut prins în Polonia (2). Actul e confirmat trei dile 

în urmă de boerii ţerii (3). 

„Pentru omagiul personal se fixase diua sf. Mihail în 

Lemberg (29 Septemvrie) din 1436 [4], însă lie sosi inainte 

de acestă dată, căci actul închinării portă data 19 Septem- 

vrie (5)şi e scris în Lemberg. Aci Ilie fă întimpinat de Rege 

și de fratele acestuia Casimir. 

După-ce stâgul Moldoyei fi închinat Regelui şt se 

rupse sulița, (6) Ilie rosti următorul jurâmînt: „Eu Ilie Vo- 

_evod, Domn al ţ&rii Moldovii, jur şi promit faă vicleșug 

şi înșelăciune, că voesc să remân în sinceră credinţă și fidel 

1) Ghilia“ 9 
2) Hurmuzaki IP 598, 856, 857. Documentul slavon are data 

6943 (14357 Septem. Acelaş document latin are data 1435 (Sep. 1), 

dovadă clară de începerea anului de ln facerealumii la | Ianuarie. 

3) Ibid. 858 
4] Dlugosz XIL 690 -. 
5) Ibid. 886. Dâta e 6911 Sept. 19, 1435,—an confirmat de 

Dlugosz |. e. 
6) „Chilia“ l.c, 

   



    

Majestiţei Vâstre dim; Ă mei. Așa să-mi aj 

Audătâre cruce“ (1). Tot prin deauna ajutor Regelui și a nu conspira nici odată contra lui. Boerii confirmă acesta prin un act separat (2). 
Tot atunci, ne spune Dlugosz „s'a făcut învoială încre, Rege și Ilie, întărită prin speciale scrisori, ca in semn de adevărată supunere şi omaj, să plătescă Ilie Voevod ȘI succesorii sei in fiește care an ca tribut 200 de care de morun, 400 de boi, 400 haine de Purpură și 190 de cai“ (3). Tot în Lemberg; înainte de a pleca, in 23 S “Prin un alt act, care amintește jirămîntul prestat mai înainte „aici în Lemberg în Ciua de Marţi de curînd trecută“ (4), Ille după-ce iși arată - încă odată părerile de reci pe jafurile, ce le făcuse tătă] sei asupra Snyatinului și IKolomeiei, retrocedeză Poloniei, ca despăgubire pentru acele Jafuri, ţara Sepenicului [5] cu orașele ei Țeţinul şi Chmelowul 1] Harmuzaki p 563, 864 2) Ibid. 865, 866 3lad. a 1336 c. XII 6 sina, quadringentos boues pr puras, centum equos singuli 1 s t pro tributo:, ' 4) Hurmuzaki I: 879. Documentul portă. data 1437, evident Sreşală, căci se face mențiunea jurămintulu; pe care il pune -în „diua de Marti de curind trecută“, Dluosz confirmă acesta 

» 4 . . 
. o a . . a 

punend-o în 1436, imediat după obligarea lui Ilie la tribut. cf, „Chilia 1. e. 
5] Tara Sepenicului, Dlugosz ni-o arată in 1359 la Moldova mai sus p. 14). Tot la Moldova pare sus p. 32), unde se vorbe 

   
    

   

  

    

   
   

    
    
   

    

    

    
   

      

   
   

ntru 

a fi fost şi sub Stofan 1, (v.m. şte de Ţeţin şi Chmelow, oraşe ale țării 
Sepenicului. In 1400 Ivaşcu o promite Polonici, dacă e ajutat să ia tronul. (v. m. sus p. 25). În 1433 Vladislav, in regularea graniței de atunci, o cedcză Moldovei în schimbul Pocuţiei (v. mai sus p. 52). 

„. Alie o retrocediză acum Poloniei. In 1444 cele 3 oraşe apar iar „la Moldova, (Hurm. E 699).
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adăugând la ele şi Hotinul (1). In schimbul acestora, ne spu- 
ne Dlugosz „şi Regele Vladislav a dat in posesie lui Ilie Voe- 
vod castrul Halicz, ca să-și ascundă aci tesaurele sale și în 

cas de novoe. să-și aibă in el refugiu oportun“ (2). 

Urmeză apoi petreceri și ospeţe (3) 6r în 18 Septembre 

ilie era in drum spre Moldova la Hotin, de unde da un 

hrisov (4). 

Tot atunci, ne spune Dlugosz (5), fuseseră la Lemberg 

și solii lui Stefan Vodă, ca şi acesta «să fie admis la prestarea 

aceluiaşi omagiu, promițând că va apăra cu credință regatul 

Poloniei de năvălirea Tătarilor, dar a fost respinsă cererea 
lui, spiritele consilierilor regatului fiind ocupate de bucuria 

"pres&ntului: omaj prestat de Ilie“- | 
Stefan a fost refusat deşi, adaugă Dlugosz, era .om 

„cinstit şi „constant“ si intrecea pe llie prin „prudenţă“ 

și folositor prin ajutârele sale Polonilor, ceea-ce-a dovedit 
măi înainte, când a cucerit castrul Braczlaw şi Pa dat lor. 

Refusul regelui polon de a primi și omajul lui Stefan, 

nu-l putem explica de cât, că ţara era presentată în afară 
de Ilie, care singur era privit in afară ca Domn şi ca atare 
era nelogic omajul lui Stefan: Tot Ilie singur încheie în 
anul următor alianță cu Sigismund, ducele Litvaniei. Ambii 

își promit, în tractat, alianță reciprocă, pe lângă cari Ilie se 

1). Acesta nu e menţionat impreună cu cele 2 oraşe in actul 

din 1:33 când se daă lui Stefan [v. Hurmuzaki L* 846, 84, 818). 

2) Dlugosz XII 691 

:3) Ibid. ” 
4) Hurmuzaki 859, 860 
5) XU 692 | 

       



  

mai obligă a: ” ci g” , Yi u „nu Sta nici odată” contra regelui polon“ (1). In 1439 însă în luna lui Septembrie, ambii Voivodi dau acte regelui 
Lemberg, prin 
er Stefan din 

polon. Ilie confirmă din noă jurămîntul — din un act din Suceva cu data 18. Septembrie. (2) 
Birlad in aceiași ună (25 Sept.) încheiă cu Vladislav tractat de alianţă reciprocă (3). 

   
     

  

   
   
   

    
   
   
   
   
   

   
   
   

Aceste jurămînte de supune re și alianțe, făcute de ambii Voivodi în parte, întăresc așa de mult legătura Mol: dovei,—privită în afară ca un întreg, —cu Polonia, în cât, Ungaria, cu tâte sforțările ei de a-și redobândi suzeranitatea perdută asupra Moldovei, cu ocasia când cele 2 regate sunt din noii unite sub acelaș rege, Vladislav III, (ales rege . unguresc in: 1440), e silită in mod oficial să recunâscă suzeranitatea polonă, cum făcuse Și Sigismund la Lublai. Chestia supremaţiei ungurești asupra Moldovei din vremea lui Sigismund (mort 1437), reînvie ast-fel iarăşi, când regele polon devine Şi rege unguresc. In Mart 1440 Vladislav III trebui să promită statelor generale să readucă iarăși sub ascultarea Ungariei, Haliciul, Podolia și Moldova. 
ai să r&mâe la Polonia, dar 
ai apoi la care din cele dou€ „regate să aparțină pentru tot dea-una. Atunsţ Moldova se va împărți după clausele tractatului de la Lublau [4]. 

De o camdată însă acestea ave 
O comisie avea să hotărască m 

  

1] Ulianiekij ;» Materiale pentru istoria Rusiei, vei, Valahiei şi Turciei: Moscova. 1887. p Ta. Codrescu „Uricariul“ III 68 2) Nurmuzaki E 873, 
3] Ibid. 875. 
4) Engel „Gosch der Moldaic: 125, Fe 

Poloniei Moido- 
ag. 94. Textul român in 

sslor 1V 532



  

Peste doi ani însă (1442), între condiţiile de împăcare 
dintre regina Elisabeta și Vladislav, acesta storce de la 

Unguri obligaţiunea dc a nu-și mai reînoi aspiraţiile lor de 
suzeranitate asupra Moldovei (1). 

Polonia triumfă și de astă dată față de Ungaria in 
chestia supremaţiei moldovene și supremația ei faţă de 

Moldova îşi ajunse acum apogeul. Şi cu Litvania încheiă, 
Ilie in 1442 alianţă defensivă şi ofensivă. În actul de alianţă, 

llie își ia angajamentul să păstreze legăturile bune de până 
aci și „cu regele unguresc și polon“ (2). 

Incă din 1443 începe ruptura dintre frați. Stefan în- 

cetul cu încetul și-a întărit posiţia înstalându-se in Cetatea- 

Albă, care încă dela 1438 se găseşte in stăpănirea lui (3). - 

In decursul anului 1443 avem documente numai dela Stefan. 

Așa unul din Niamţ în 6 Mart (4), altul din Suciava 14 
Mai (5), altul din aceiaş lună (30) tot din Suceva (6). Ilie 
nu e menţionat de loc şi Ştefan în tote portă titlul „Domn 
al ţării Moldovei“. Acesta ne arată, că Stefan, care până 

aci avuse mai mult: „ţara de jos“ era stăpân și pe Suceva, 

„ţara de sus, de unde Ilie era alungat (1443). Soţia, acestuia 
Marinka, cedeză in anul următor (Febr. 28) cetăţile Hotin 

„Czeceun“ și Chmelow spre administrare Căpitanului de 

1) Calimahus „de rebus Vladislai“ ap. Schwandiner II 485: 
„Hungari vero sua sponte ac bona fide antigquarent quameunquam 
actionem et ius, quod aut in Podolia aut in Valachia habere se 

_ crederent.““ 
2) Wladislav Il. Uljaniţkij p. 59; Uricariul II 69. Hurmuza- 

ki 2 685 
3) „Chilia“ 98 
4) Hurmuzaki Il? 880, 881” 

- 5) lbid 882, 883 
6) Ibid 884, 885 - 

. 
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Cracovia lon de „Czyszow și palatinului de Lemberg Petru „Odrowansch“ de Sprowa, până la sf. Petru (29 lunie) cu condiţie, ca ei să mijlocescă pe lângă regele polon, ca să dea bărbatului. s&ă Ilie şi copiilor sei moşii -în Polonia, unde să se pâtă adăposti. Dacă până la terminul ixat (29 
Iunie), cei 2 dignitari poloni, nu vor pute indeplini sarcina, ce şi-au luat-o, atunci sunt obligaţi să restitue cetăţile (1). In curînd Ilie, nu mai avea nevoe de posesiuni in Polonia, 
căci inainte de sf. Petru, win luna lui Maj, afă vreme “Stefan-Vodă ca să se mântuiască de frate-seu Iliaș şi să . 
ție „totă țara“ însuși; lau prins şi i-au scos ochii [2] 

Ştefan UI [1443— Iulie 1447). Fiind-că pare a nu fi 
avut copii, asociă la tron—acesta era obiceiul tuturor Domn- nilor voind prin acesta să asigure succesia—pe fratele s&i mai mic, Petru, fiul: Marinei [3], dela care avem in anul 1444 un docurrent [4]. 

După o sfătuire cu un numer destul de considerabil de fruntaşi poloni in oraşul Siret in 1445, Stefan, consimte să restabilescă legăturile cu Polonia, primind vasalitatea polonă ca şi predicesorii sel. Actul de vasalitate amintește de unele rele, ce le-ar fi făcut Omeni de ai săi corânei polone şi promite a nu mai permite ca „Gmenii noştrii să mai facă ceva ru corânei“ şi pe cel ce ar încerca totuși 
+1] Hurmuzaki ! 699. Acestea fuseseră cedate Polonilor în 1436 de Ilie. So vede că Polonii le-aii dat ca apanaj Marinkăi, mătuşa regelui. Ea le numeşte „castra nosteăci, | - 2].„Letopiseţul do la Bistriţa“ 1. e. p. 50. Citatul e din Ure- che „Letopiseţe“ 1 145. 

3],„„Letop. dela Bistriţa p. 50 cf. 1. Bogdan „Anal. Acaq.« XI seria Il 50. 
4] Hasdei „Arhiva istoricăr I 123



  

să facă, să-l pedepsescă. Dacă vr'un supus polon ar suferi 
vro vătămare de la vrun supus moldovean, acusatul va 
fi judecat la hotare in locul designat încă „de strămoșii“ 

sei, Kolecin. Apoi Stefan se declară gata a presta și omagiul 
personal, indată ce îi se va fi fixat diua și locul (1). 

Tot din acelaş an, posedăm in estras un act, prin care 
Alexandru, fiul lui Ilie, in calitate de „palatin al Moldovei“ — 
titlu arbitrar dat de Poloni Domnilor noştrii, cari nici odată 

nu Lai purtat,—promițând ajutor în pers6nă contra dușma-. 
nilor Poloniei (2). Ne avend documentul în extenso, ca să con- 
trolăm boerii și locul de unde e dat, nu putem fixa domnia 

acestui moștenitor al lui Ilie. 
Nici cu uciderea lui Ilie, nu-i era ast-fel lui Ştefan 

„tronul liniștit. 
In 1447 lunie 25, îl ma! vedem pe Ştefan încheiând 

„in laşi tratat de alianță cu Casimir, ducele Litvaniei [3], 
care în acelaș an ocupă tronul după mortea fratelui sei, 
mort in bătălia dela Varna (1444 Nov. 10). 

Nu mult după acesta, în luna următăre în diua de 13 
lulie [4], Ştefan e înlăturat tot prin crimă de Roman, fiul 
lui Ilie. Aeesta resbună orbirea tetălui s&ă, „și au prins pe 

"unchiul s&i, pe Ştefan Vodă, şii-au tăiat capul și s'a apucat 
de domnie“ [5]. 

Petru, fratele lui Ştefan, fuge atunci la Hunyadi, gu- 
vernatorul Ungariei, care avea motive de dușmănie contra 
lui Roman, fiind-că era cumnat cu Vlad Dracul [6], dia 

1) Hurmuzaki 1? 887 
2) lbid. 714 
3) Ibid 735. ef. Uljanickij No. 64 p.70 
4), „Revista pentru Istorie,” arch.“ ete. II p. 140 
5] Ureche „Lotopiseţe: 145 
6) Dlugosz ad. a 1447 Il XII 38. | 

   



    

     

      

   

   

    

celaș an Hunyadi — r&sbunându-și pentru captivitatea sa din Muntenia, după Varna—., îl omâră impreună cu un fii al s&ă Şi în locu-i pune pe o rudăa sa, pe Stanciul—cură îl numește Dlugosz—, [1] 
„luă numele de Dan. Hunyadi, atot puternice pe 
ne şi în afacerile Moldovei şi cu acesta înfi 
își deschide din noi cale în Moldova 

Cu “acestă se 'ncepe o nouă 

„.. Muntenia, pe care în a 

care în domnie 
atunci, întervi- 

uența ungurescă 
» în paguba celei polone. 
peri6dă pentru subiectul nostru: a supremaţiei polone, în rivalitate -cu cea ungurescă. 

v a
s



  

GAP. WI 
Dela domnia lui Roman II (144%) până lasuirea pe tron a lui Ştefan cel Mare (145%) o (1447 — 1457) 

  

PeriSda Supremației Polono—unguresti. 
Amestecul Ungariei de o potrivă cu Polonia 

în afacerile de tron ale Moldovei. - 

În acestă periodă, una din cele mai triste din istoria - -- nemului românesc, Moldova cade sub dubla suzeranitate a Poloniei şi a Ungariei. "Ţara însăşi e desbinată în doue - partide: una, care sprijineşte pe Domnul credincios şi candidat al Polonilor şi alta pe cel al Ungurilor. Luptele dintre a- ceste 2 partide vor aduce Moldova când sub suzeranitatea * Poloniei, când sub a Ungariei, când sub a ambelor deodată, 
după cum va fi interesul Voivodului vînător de tron, sa 
domnitor. 

Roman (lulie 1447—April 1448) (1), fiul lui Ilie, a trebuit să domnescă ca ŞI tatăl sei sub înfuenţa Polonilor. Pe lângă faptul că era văr primar cu regele polon (2), el trebuia să se adăpe în apele Polonilor şi din causă, că concurentul se, Petru Alexandrovici (3), cel ce fusese asociat!   

1) Un document din April 1448 ne arată pe Petru Domn. " (Arh. ist. 1153). Dela Roman avem document din 18 Februarie 1448.. (Uljanieki No. 64 p. 10). _ 
2] „Erant enim ex duobus sororibus nati“ (Dlugosz II, XII 33) 3] Numit astfel pentru a se distinge de Petru Aron, un alt fii . al lui Alexandru cel Bun. | 
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de Stefan şi trebuia să-i urmeze acestuia, fugise în Ungaria şi solicita sprijinul şi protecţia lui Hunyadi, „făcetorul de Domni“ din acest timp. Acesta, ne spune Dlugosz (1), după ce şi-a resbunat pe Vlad Dracul Și Şi-a pus “pe tronul Munteniei un partisan şi o rudă a sa, a voit să facă acelaș lucru şi în Moldova, unde domnea Roman, cumnatul lui Vlad și ruda Regelui. Aci vrea să pue pe Petru, care consimți să ia în căsătorie pe 0 soră a sa de so de ani. „Şi ast-fel trimese cu el Sre-care trupe de ale sale “să alunge pe Roman din Moldova. La vestea că Petru vine cu ajutor dela Unguri contra sa, Roman, din causă că perduse sprijinul cumnatului s&i Vlad, care murise, şi înţelegend că cugetele Moldovenilor față de el nu sunt bune, din precauţiune, a luat fuga şi s'a refugiat in Polonia“, de unde a trimis soli Şi scrisori la v&rul seu Casimir, ca să-i vie în ajutor. Petru a remas atunci singur Domn (2). 
Acestă schimbare, Dlugosz, ni-o povesteşte tot sub anul 1447, când s'a făcut cea din Muntenia. Fa a trebuit să se întâmple în realitate în 1448, de vreme-ce în Februarie acelaș an, un document ne adeverește încă domnia lui Ro- man. În April acelaş an, alt document adeverește pe alui Petru (3). Schimbarea de domnie a trebuit deci să se facă între Februarie şi April 1448. 
Petru II Alexandrovici (April 1448-Mai 1449) (4). 
Generalul ungur, care Ya ajutat pe Petru să ia tronul, 
1). 1, XUL. 83, 34. cf. Scrisrea lui ln Vitâz de Zredna p. 40. ap. Schwandiner. 

2) Ibid. „totius terrae Moldouaâne apprehensa possesione“. 3/ „Arh. ist. 1 153%, 
4/ În Mai 1449 avem document dela Alexandrel“ v. Wicken- hauser „Die Urkunden des Klosters Moldaviza“ p. 63 
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a fost Csupor (1), Ciubăr al Cronicelor nostre (2), pe care 
Petru, de teamă, ca Roman să nu vie cu ajutor polon contra 
sa, la mai ţinut încă cât-va timp la sine (3). 

Ca recompensă pentru ajutorul dat şi ca să se pâtă 
menţine in domnie contra lui Roman, cu sprijinul Ungu- 
rilor, Petru cedeză acestora Chilia (4). Ungurii o cedeză 
însă Muntenilor, „aliaţii acestora guvernați de &menii luţ 
„Hunyadi“ (5). 

Prin vara anului 1448, Casimir era hotărit să facă ex- 
pediţia in Moldova, să alunge pe Petru, credinciosul Un- 
gurilor, şi să dea tronul vărului şi credinciosului set Roman. 
Pe drum însă află că Roman, a murit [Julie 2] (6). Cu tâte 
acestea Casimir își continuă calea „ca să aducă țara Mol- 
dovei la pace şi bună ordine“. (7) 

In 21 Iulie (8) Casimir se opri în Leopole, unde 
staționă 11 dile. In acest timp s'a discutat asupra expediției 
moldovene, care îi înspira proză, de vreme ce îi veneati 
ştiri „că Petru, basat pe ajutorul lui Hunyadi, se pregătea 

1) Teleki „Hunyadiak kora: Il 26 
2) Bogdan „Vechile Cronici“ 194, 224, 238. Ureche |. c. 

3] Xenopol „Ist. Rom. ed. 1v.1lp. 172. 
4) „Cronica şi An. Putnene“ in Bogdan „Vechile Cronici“ p. 194 

„Cron. anonimă“ lbid. Ureche „Letopis.* 145 -cf. şi „Cronica Mol- 
do-polonă“ mai amplificată. „Acest Petru a dat Chilia Craiului 
unguresc cai s'o apere de Turci“ (p. 224) 

5) „Chlia“ 103 
6) Dlugosz ad an. 144811, XII 41: in die visitationis: sanctae 

Mariae Virginis — 2 Iulie“ Si 
Dlugosz ne spune că a murit, de otrava dată de unii din boerii 

săi“. O scrisore a lui Corvin ne arată însă adevărul: „Roman s'a 
prăpădit din causă de bâlă“. (Skolowski şi Slujski 1145 ap. Picot 
„Cronique de Moldavie“ 69, 

7] Ibid. Tronul voia să-l dea acum celuilalt văr, Alexandrel. 
8/ Ibid: Die dominico ante festum sanctae Magdalenae— 21 Iulig



  

să-i facă resistență“. (1). Aict veni la regele polon, mama 
lui Roman, mătuşa regelui, Marinka, căruia îi dete în stăpâ- nire orașul Kolomea [2]. | 

Din acest timp—când regele polon a staționat în Le- 
opole — dateză corespondența lui Corvin cu Casimir, referitor la afacerile de tron ale Moldovei. E vorba de 
scrisorea din 2 August, pe care Corvin. o trimisese lui Casimir, cu scopul de a-l îndupleca să nu  turbure 
domnia “cumnatului s&ă. Hunyadi apără, in acestă scrisore, 
cu multă căldură causa lui Petru. De ore-ce reposatul 
Roman, a lăsat un moştenitor în persOna fratelui s&ă (Alexan- 
drel), dice Corvin, el nu-i contestă dreptul de domnie al acestuia, dar cere ca Petru încă să nu fie lipsit de dreptu- 
rile incontestabile, ce le are asupra Moldovei, şi să nu fie 
turburat în domnie, — cel puţin până la reîntorcerea sa din 
o proectată expediţie, ca să nu se mai dea naștere Ia tur- 
burări şi să înceteze odată neînțelegerile din Moldova, de 
care el, ocupat cu alte afaceri, nu se pâte îngriji (3). Casimir respunde lui Hunyadi, că el, „Regele şi Domnul lor“, încă 
are drepturi asupra Voivodilor în luptă şi nu pote părăsi ca- 
usa rudelor sale [4]. 

La 9 August Regele, în drum spre Moldova, sosia la 

  

Î) Dlugosz 1. c, 
2) Ibid. „Casimirus Rex conditioni praefatae Mariae amitae suae, compatiens oppidum Kolomea sibi donat ad manendum “. 3] Alterque hasres Heliae Woyvode superest, quem terra illa Moldaviae concernit aequo iure, restat meo iudicio unum tenere mo- dumu ita ut ct praefatus Woyuode suo insto iure potiatur et alter non privetur. (Skolovski şi Slujski | 42 ap. Picot „Cronique de Moldavie“ p. 69,) 
4) „Chilia“ 102



_&_ 
Kameniţa [1]. De aci trimese soli la Petru să-i se închine şi 
să estradea pe ducele Mihail, fiul lui Sigismund, ducele 
Litvaniei, refugiat la curtea moldoveană (2). 

Petru credi atunci mai comod pentru el să se 'nchine 
decât să opună resistență. In respunsul ce-l dete regelui, 
el afirmă, că e gata după obiceiul predecesorilor sei să 
se închine, dar să presteze omagiul în faţa regelui, se teme 
să nu fie făcut prisonier; când va fi asigurat, că nu îi se 
va întimpla nemic, va fi gata să vină să presteze omagiul; pe 

„ ducele Mihail, fiind-că îi e 6spe, nu-i cuviincios să-l estradea, 
dar îl va depârta dela curtea sa (3). 

In urma acestui r&spuns, Casimir trimise lui Petru un 
lung salv-conduct, asigurându-l, că nu îi se va întîmpla 
nemic [4]. Atunci Petru s'a prezentat în pers6nă în Hotin. Aici 
însă află, că regele, chemat de hişte urgente afaceri, s'a 
reîntors în Polonia, după-ce lăsase însă 4 dignitari poloni, 
cari să aștepte pe Petru și să primescă dela el jurămintul. 
Aceștia store dela Petru actele, prin care s€ obligă a 
fi vasal al corânei și regelui polon și a merge în persână, 
ca să depue jurămîntul de supunere, îndată ce îi se va fi 
fixat diua şi locul (5). 

1] Dlugosz 1. c. 43 
2] Ibid 
3] Ibid 
4) Ibid 
5) Ibid. p. „, 44Qui.. ... novas inseriptiones et faedera firmant, per quae Petrus Casimiro et regno'”-Poloniae, fidelitatem etobedi- antiam debitam exhibere, ac pro praestando homagio, pro tempore et loco bene placito iuxta Casimiri ordinătionem et mandatum venire se adstringit et obligat“. Vodi actul de supunere datat din Hotin in 22 August 1448in Uljanicki No. 67 p. 14; În estras m „Arh, ist,'* 54. Boerii încă conlirmă jurămîntul  /Ibid.]



  

După-ce Petru. a primit suzeranitatea polonă, tâtă &stea 
polonă din Kameniţa a fost concediată. Casimir fusese gata, 
ne spune Dlugosz, să se alieze cu Tatarii, dacă Petru nu 
îi sar fi supus (1). - | , 

Din scrisrea mai sus citată a lui Corvin, se vede 
clar, că Casimir susținea candidatura lui Alexandru, in 
contra lui Petru, susținut de Unguri și deci în vederea 
acestui fapt, de care se lega fixarea din noii a suzeranității 
polone asupra Moldovei, a întrep.ins expediţia în contra 
lui Petru. De dre-ce Casimir, chemat de afaceri, s'a reîntors 
repede din Hotin, ne lasă să bănuim, că s'a mulțămit de 
o cam-dată, cu faptul, că Petru i-a promis credință şi su- 
punere, și că punerea pe tron a vărului seu Alexandrel 
a amânat'o pe altă ocasie (2). | | 

Ultimul document, pe care îl ştim, al lui Petru e din 
5 Octomvre 1448 (3). | 

De 6re-ce în întăia jume&tate a anului viitor (1449) (4), 
avem documente de la Alexandrel, trebue să credem că 
Petru a fost delăturat (5). şi înlocuit cu Alexandrel, ajutat 
de Poloni. 
Alexandru (1449 Mai—1449 Oct. 12) 

Cu punerea lui Alexandrel—Olechno, cum îi gic Polonii—- 
pe tron, Polonia își recâştigă supremaţia, știrbită prin legă- 
turile lui Petru cu Ungurii. In curînd însă un alt pretendent 

1] Dlugosz. e. 
2] C£. Picot „Cronique de Moldavie“ |, ec, 
3) „Arh. ist.“ 113 
4) Mai 1449. „Wickenhauser Mold.“ 63 şi Acid. Rom. 67. 118 5] Cronicile îi dati lui Petru un an de domnie. Documontel.» confirmă acâsta. Dela 23 April 1448 (Arh. ist.) e aproximativ un an până in 5 Mai 1449.
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la tron avea să facă seriosă concurenţă lui Alexandru şi 

cu acesta în legătură, să știrbescă din noii supremaţia po- 

lonă in Moldova. Acesta e un fiial lui Bogdan, fratele lui - 

Alexandru cel Bun (1), Bogdan, tatăl lui Stefan cel Mare. 

O crincenă luptă avu loc între cei doi rivalila Tămășeni, 
_apr6pe de Roman, in urma căreia, Alexandru învins, , trebui 

să cedez tronul lui Bogdan (2). 

Bogdan II (1449 Oct. 12—1451 Octomvrie 16). 
Delăturarea lui Alexandrel, verul regelui polon, de 

către Bogdan, trebuia să aibă ca urmare o întervenţie a 

Poloniei. | 

Casimir, la insistările verului sei, după o consfătuire 

ţinută cu înalții dignitari pe la Crăciunul a. 1449, a luat 

disposiţia de ase întreprinde o expediţie in contra lui Bogdan, . 

a-l alunga și a da tronul din noi lui Alexandrel. O ste 

polonă, comandată de loan Olieski de Sieno, avea să aducă 

la îndeplinire hotărîrile dietei şi ale regelui polon. 
Bogdan în scurtă vreme fă pus de Poloni pe fugă, 

1) v. Melchisedek „U visită la câte-va mănăstiri“ în „An. Acad, 
Rom.“ seria II, t. VIL a 1885: „Stefan, fiul lui Bogdan Voevoda, în- 

» frumseţă mormîntul acesta mosului săă Lon Bogdan Voevoda, tratele 
lui - Alexandru. Voevoda“. 

- * 2)" Dlugosz II XIII 59. Ad.an. 1450: „Ocupatorem terrae 
Moldaviae“. Ureche „Letopis.* 117, 148; Bogdan „Cron. ined.* 51 

” Data acestei lupte diferă după isvâre. Ureche o dateză greşit 
in 4454 Aug. 22; „Letopiseţul dela Bistriţa“ 1. ce. in 6957 Octom:2> 
12, Letopiseţul“ are data adevărată considerând anul de la 
Ianuarie, în care cas căpătăm 1449. (of. Nota D-lui Bogdan în 
„„Cron. ined.« 70.) Că s'a întîmplat la finea an. 1449 resultă din -. 
spusele lui Dlugosz; care ne spune, că Regele polon îşi prăgătea 
pe la Crăciunul a. 1449, stea, să pedepsscă pe Bogdan. Acesta 

" ocupase deci tronul inainte de Crăciunul a. 1449, şideci şi lupta 
dela Tămăşeni a trebuit să aibă loc inainte de Crăciun. Astfel data 
Leţopiseţului e confirmată; și de Dlugosz,



    

şi cele mai îisemnate oraşe ale lui, Nemţul, Suceva, Hotinul, „ ai fost cucerite și predate lui Alexandrel [1]. Atunci Bogdan certi ajutorul Ungurilor, promiţendu- “le a'se Supune pe sine și ţara sa Ungariei. Din Februa- rie 11 (1450), avem dela el un act, prin care recunâște " suzeranitatea Ungariei și se pune sub protecția guvernatorului „ei, Corvin: „Iubitul nostru părinte să ne ocretescă sub puterea „sa, şi să ne apere de toţi duşmanii noştrii, iară noi să navem a ne căuta un alt părinte mai bun Nicăiri, afară „de iubitul nostru părinte Ioan Hunyadi. Totașa, dacă sar “întîmpla iubitului nostru părinte vr'o strimtOre, ţara nâstră „să fie deschisă Măriei-Sale şi averilor Măriei-Sale și să pâtă îîntra în ea după voia sa ŞI fără nici o piedică, cu boerii S&i și cu tâte oştile sale și de bună voe să pâtă ieși cu „toţi boerii şi averile sale şi tot aşa—I)omne ferește—dacă Sar întîmpla vro nenorocire, să ne fie slobod a întra de "bună voe în țara părintelui nostru loan Hunyadi cu tote averile şi cu toți boerii şi eră-și slobodi şi în bună voe să ieşim cu tote slugile nâstre::. (2) Etă o supremație ungu- rescă în o vreme când Polonia își întărise atât de mult supremaţia în Moldova. 
| Bogdan, îndată după retragerea lui Ioan Olieski din Polonia, și-a adunat &ste „după unde at putut“ (3) şi ajutat de protectoruls&i Corvin (4), a bătut pe Alexandrel, care fu silit să fugă şi să se refugieze in Podolia (5). 

    

1) Dlugosz ad. a. 1450, II XIII 59, | „2 IL: Bogdan „=xDalelo Academiei Române“ scria II 4, XI, 52 - 3) Ureche „Letopiscţe-: 147. 
: 4) Dlugosz II, XIIL59 |. Bogdan „Doe. slavo-rom,» l.c, 37. 5) Dlugosz 1. e, | „- 
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Triumful lui Bogdan era astfel triumtul” supremaţiei 
ungurești în Moldova, în paguba Poloniei. Acesta nu era 
puţin jignitor pentru Polonia, aşa că Casimir în dieta de la 
9 Martie «au făcut sfat, ceva face cu acestă tară mișcătâre 

și. neaşezată» (1). După Dlugosz, unii sfetnici voia să con- 
vingă pe rege să ocupe Moldova, «bogată și p:in portul să 
Cetatea Albă», lui Alexndrel să-i dea ca desnăgubire teritorii 
în Haliciu și <însă-si ţara să o unescă și incorporeze pentru 

„vecie la Polonia» (2). Sfatul acelora însă, cari” susțincaiă 
alungarea lui Bogdan și recompensarea lui Alexandrel cu 
câte-va moșii în Rusia, şi încorporarea Mol .lovei la Polonia 
îi sa părut, ne spune Dlugosz, chiar şi lui Casimir peri- 
culos. Causa nu ne-o spune Dlugosz, dar de bună samă 
Polonia s& temea de Ungaria, care sub Corvin ajunsese 
la mare vază şi care disputa serios supremaţia polonă din 
Moldova. | 

Casimir ast-fel acceptă părerea, ca să trimită oști în 
Moldova, carisă alunge pe Bogdan și să dea din not tronul 
lui Alexandre! (3). Cu tâte acestea „idea așezării Polonilor 
în Cetatea Albă nu dispără. Ar fi fost o r&sbunare faţă 
cu Ungurii, cart luaseră Moldovii Chilia. Rivalitatea nevred. 
nicilor succesori ai lui Alexandru cel Bun era să lipsescă 
deci Moldova cu patru-qeci de ani înainte de cucerirea turcă 

de porturile sale“. (4) 

- 1) Ureche „Letopiseţe“ 147 - 
2) Dlugosz i. e: „Et Bohdano expulso, vel capto, Ilichone 

(Alexandrel) vero aliqua sorte in terris Russiae contentat, terram 
ipsam perpetuo R.:gno Poloniae uniret ct incorporaret:“, 

3) Dlugosz 1. c. - 
4) „Chilia 104 

, . 7



          

In lunie 1450 v ste puternică luă calea spre Mol- 
dova. La Kameniţa s'a unit cu stea din Podolia și cu 
cea moldoveană, condusă de Alexandrel. Ostile polono- 
moldovene trec Prutul și la Lipoveţ (j. Vaslui), dau peste 
Bogdan, care însă, nsincredându-se în forțele sale, s'a retras 
în munți cerend pace (1), 

In acest timp de mare primejdie pentru el, Bogdan 
a reinoit jurămîntul de supunere lui Corvin ȘI și-a închi- 
nat țara în condiţii și mai umilitore: Ungariei. 

Din Suceva scrie el, în 5 lulie (1459), că „vom sluji 
cu credință Domniei Sale (Hunyadi) și corânei ungurești 
și să luăm pe dusmanii Domniei Sale de dușmani, €r pe 
prietinii Domniei-Sale, prietini; de asemenea ţara Domniei 
mele și cu țara D-sale, să fie una“ (2). 

Dușman al Polonilor, cari susțineai candidatura lui 
Alexandru, mai avend să lupte apoi și cu întrigile boerilor, 
cari nu-l iubiati, Bogdan, a trebuit să caute sp.ijinul unei 
puteri, pe care să se rezime. Calea era deschisă de. pre- 
decesorul s&i Petru, er el n'avea decât să ui meze patimei 
Şi Grbei ambiţiuni sacrificând interesele ţerii. 

Bazat pe sprijinul Ungariei, ca să scape „pentru moment 
de Strimtoarea, în care-l aduseseră Polonii, Bogdan s'a 
prefăcut că cere pace (3). 

Polonii, credându-l sincer, au consimţit și ast-fel s'a 
încheiat, după desbatere de o s&ptămână, o trevă. Tractatul 

1) Dlugosz. c. 
2) V. doe. in „An. Acad. Rom.“ s. It. XI p. 55, publicat de D-l. Bogdan. 

” 3) Ureche 1. e, „Bară el ţinea pădurile şi trimetea cu inselă- „ciune soli, că va să se plece lui Crai și să facă pace“, 
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s'a semnat în 5 Septembre [1] [1450] în urmiterele condiţii: 

„ca Bogdan să guverneze țira până când Alexandru va 
implini 15 ani si să-i dea acestuia În mânile regelui polon 

70,000 de galbini turcești pe fie-care an“ [2]. 
Acestă pace a încheiat'o Bogdan ca să amăgescă pe 

Poloni, să-i pâtă prinde în cursă. De aceia o di după în- 

cheierea -păcei,.pe când Leşii se întorceai fără grijă spre 

casă, Bogdan, i-a atăcât la Crasna. „Şi biruia Bogdan Vodă, 
de nar fi dat ajutor Moldovenii lui Alexandru Vodă. Aceia 
s'aă virtezit la r&sboiii, de ai dat inimă celor lalţi, ce erai 

peitori şi ai împins pe stea lui Bogdan Vodă, de unde ai 
prins a fugire şi împluse pădurile“ (3). 

Deşi biruitori, Polonii, temându-se de Bogdan, „s'a 
bulucit dimpreună cu Alexandru Vodă și cu toţii s'au tras 

mai degrabă spre ţara leşască. Eară Bogdan Vodă, v&dându-se 

curăţit de vrăjmașii seci, sai așezat in scaon“ (4). 
Ast-fel 6stea polonă sa întors, fără ispravă în Polonia. 

Bogdan, vasalul Ungurilor, n'a putut fi silit să recunoscă 
supremaţia polonă. Cu oștile sale a băgat spaima și grâza in 
Poloni. 

Acesta s€ vede mai bine in anul următor (1451), când, 

Casimir, numai cu grei s'a înduplecat, după multe rugă- 
„minte din partea lui Alexandru și a mamei sale Marinka, 
să aducă din noă in desbaterea dietei, chestia tronului 

1) Dlugosz II XI!I 62 „sabbato ante festia nativitatis sctae 

Mariae Virginis“—5 Sept. 
2] Ibid.' ! 
3) Ureche -.,Letopis.“* 148.; Dlugosz |. e. descrie pe larg 

lupta. Ea a ţinut de dimineaţa până sâra. Polonii aă suferit multe 
perderi. Chiarşi” unul din comandanții espediţiunii, Petru Odravas, 
palatinul Leopolci, şi-a aflat, mortea în acestă nefericită luptă, 

4). Ureche |. c. Dlugosz (IL XIII 62) ne spune că Bogdan 
după luptă a fugit în Birlad.
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- “moldovean [1]. Numai după multă insistență a putut fi înduplecat Casimir, să dea lui Alexandre] Gre-care ajutor, cu care să-și pâtă apăra moșiile sale (2), în continuă pră- date de Gmenii lu Bogdan [3]. 
In fine Însă-și dieta, adunată în Parczow, a găsit. mai 

în unire cu Alexandrel—invoiţi fiind ca ambirsă împartă dom- „nia—a pus însă “apăt dilelor sale...In .16 Octombre 1451, a „ fost prins de Petru, pe când era cam îmbătat de vin Şi trecea Cu .0 strajă numai de 100 Moldoveni, in Reușeni, şi îi s'a tăiat capul (6). 

    

1) Dlugosz 1. e, _ 2) Hotinul, Țeţinul şi Chmelovul, cari aii fost date in 1444 Ma- 
rinkăi, mama luj Alexandrei şi mătuşa lui Casimir, [V. mai sus p.61] 3) Dlugosz 1. e. 

4] Dlugosz II, XIII, 80. 5) Ibid. 
6) Dlugosz dl; »Letopis. dela Bistrita“ in „Cron. ined.“« p 

„+91. Ureche I 150, Data acestui eveniment Ureche o pune in 1454 
Oct. 16, &r „Letopisetul dela Bistrița“: in 1450 Oct 16. Ureche 
gceşeşte in chip evident. Data »Letopisaţuluie trebuie considerată 
dela lanuarie şi atunoi e exactă (1451). 

 



Petru III Aron () (45: Octombre—1452 Febr.). 
Intre cei doi conspiratori ai lui Bogdan s'a iscat, în- 

dată după uciderea acestuia, certă. Petru a pus pe fugă pe 
Alexandrel şi n'a mai voit să ştie de înțelegerea avută (2). 
Cu tote acestea pârcălabul Hotinului a isbutit să cucerescă. 
pentru Alexandre! Cetatea Albă și Nemţul [3]. | 

Nici o ştire n'avem d'aci încolo dela Petru. Pe la înce- 
putul anului următor documentele ne menționeză pe 
Alexandrel (4), care ar fi isbutit ast-fel să alunge pe Petru. 

Alexandrel a doua 6ră [1452 Februarie —1454 Aug.] 
Cel d'întăiti document, referitor la politica externă, pe care-l 

posedăm de la ele un act de închinare câtră Unguri, datat din Su. 
ceva în 1453 Februarie 17. [5]. Incă mat înainte s'a făcut alusie 
la vasalitatea lui Alexandru, în o scrisâre din Ianuarie 30, prin 
care regele Ladislati V enumeră meritele lui Hunyadi pentru 
ţară, între cari merite pune şi readucerea Moldovei sub 
suzeranitatea ungurescă: „Voivodii Moldovei...convinşi atit 

  

1) E un alt fii al lui Alexandru cel Bun. Intr'un document (Hurm. II? 672) el aminteşte pe fraţii sei Stefan şi Petru—ca predece- sori aj săi. Dlugosz îl numeşte „filius naturalis Alexandri quondam Voevoda Valachiae“ [II XII1 180). Cronicile nâstre încă il disting dîn- du-i numele de Aron. (Cron. dela Bistriţa 51 Cr. Mold.-pol 224etc. 2] Dlugosz 1. c. Un document din 6980 Oct. 26 avem delu - Alexandru (Uljanickij 70, p.77). El eînsă din anul 1452 — conside- rând anul dela Ianuarie. 
3) Ibid. 
4) Doc. dat din Vasluiii din Febr. 1452 (Arh. ist. 141), April S (Arh. ist.) etc, 
5) „Am întrat în creştinescă tocmâlă cu părintele Domniei mele Ion Voevod (Corvin]şi m'am dat să-i fii lui fiă până la morte şi să-i fii lui supusîn tote ca un adevărat fii părintelui săi.....şi nemic să nu facem fără porunca Măriei Sale...iar pe soţia Dom- niei Sale să-o socot „dmna mea“. Sucâva 1453 Febr.17 (Hur- m uzaki II! p, 1.)



    

  
     

Ea 
prin sfatul lui Corvin, cît şi constrînși prin frică, se închinără 
din noii acestui regat, obligaţi fiind până "n diua de adi 
să ne fie credincioşi supuşi“ [1]: Natural că se face alusie 
la timpuri trecute—la domnia lui Petru Alexandrovici II (2) 
—şi la tâtă acestă periodă:-dar se face alusie și la Alexandrel, 
care e dovedit domnla data documentului [lan. 1453]. 

Cu tâte acestea relaţiile cu Polonia le menţine bune. 
Vestea căderii Constantinopolei se anunță Poloniei prin 
scrisori duse din Moldova (3). Când apoi regele Poloniei, 

" gelos de înfluența ungurescă, dovedită prin anterira supunere 
a lui Alexandrel câtră Corvin, cere depunerea jurămiîntu- 
lul de vasalitate înaintea a doi trimişi ai sei, Alexandru 
nu. esită a promite să mergă in persână să se 'nchine în 
Kolomea, ori Snyatin, unde-i va fi poruncit „Domnul să“, 
er de nu va fi ascultat, dă voe regelui „să-i aplice o 

„pedepsă, ca unuia, care n'a ascultat pe Domnul: seti [4]. 
Incă mai înainte Petru'Il, ajutat de Unguri la tron, nu se 

Sfiise a se face vasal și la Poloni. Aşa voi să facă și 
Bogdan, dacă n'ar fi fost omorit; aşa face acum Alexan- 
drel, sub care Moldova suferi mai mult ca ori când dubla 
suzeranitate polono-ungară. De aci încolo nu mai avem 
documente de la Alexandrel: în anul următor,documentele 
ne arată domn pe Petru [5]. 

Petru Aron a doua 6ră [1454 August—1457 April 12). 
- Alexandrel [1455], | 

1) Teleki „Hunyadiak Kora: X 347. 
2] Vedi mai sus p. 66. 
3] Dlguosz II, XIII, 116. 

= 4) Hurmuzaki vol. II, p. IL. 656. Doc. din 6961 Sept. 23— 1453 
considerând anul dela Ianuarie. 

5] Dela Petru avem documente din 22 August 1454 (Wickenh. 
- mMold.* 64, din 23 Aug. 1454 (Uljan. 74 p. 82], 1455 Iulie 
[Uric. XI 19) ete. .



    

Petru, fiul lui Alexandru cel Bun [1], ia, pâte ajutat de 
astă-dată de Poloni, din noii tronul. Se pare, însă că cu 
Ungaria, Polonia s'a înţeles de astă dată erăși ca să domnescă 
ambii pretendenți şi Petru şi Alexandrel, —acest din urmă 
pare-se în Țara de jos [2]--căci numai așa explicăm 
faptul că în 1455 avem și de la Alexandrel și dela Petru. 
documente. 

Alexandrel reînoește în cursul anului 1455 jurămiîntul - 
de vasalitate câtră Polonia. în fața mai multor dignitari 
poloni, obligându-se a da ajutor contra Tătarilor [3]. 

Cei doi pretendenți însă nu trăesc în pace. Incă în 
primăvara anului 1455 se 'ncepe între ei r&sboiul. Alexandrel 
e bătut la Movile și more nu mult după acesta la Ceta- 
tea Albă, otrăvit de niște boeri [4], din causă că era 

beţiv și vițios, și Petru e confirmat de Polonia (5), ocupa- 
tă atunci cu lupta contra Ordinului Teutonic (6). 

“Curînd după acesta după un act din Octombrie, acelaș an . 

(1453) (7), Petru s'a presentat în persână în Hotin, „în hotarele... 

regelui polon“, pentru a depune înaintea mai multor digni- gelu p p p g 
tari poloni jurămintul de vasalitate. Adaugă că e gată să 
depună jurămint și în presenţa regelui, dacă îi seva fi. 

specificat diua şi locul. Pe lângă acestea dă mamei lui Alexan- . .. 
drel, Marinkăi, mătușii regelui, pe care o numeşte din pie- 

tate „mama sa“ (8), Siretul și Volohov&ţul cu tâte moșiile şi 
  

1) Vedi. mai sus 77 
2] Dela Petru avem documente pentru Moldoviţă [Wick. |. e.) 

In 5 Iulie 1455 dă hrisov din Suceva. EI ar fi avut deci [ara de 
sus, Pe Alexandre] „Letopis. dela Bistrita“ îl arată murind la Ce- 
tatea Albă (cf. Dlugosz 1. e. 180), deci în „Tara de jos“. 

3) Hurmuzaki Il? 639, 660. Documentul e transcris greşit sub a. 1454 
4) „Letopis. Biste. | l.e. cf. Dlugosz 1. e. 
5) Dlugosz |. c. 

-6) „Chilia“ 106. 
1] Hurmuzaki IP 666 anul socotit dela Ianuarie. 
8] „Chilia“ 1. e.  



   

  

| veniturile lor în schimbul Hotinului, 
Prin acestă împăcare a lui 

fiilor lui Ilie, Moldova e scăpat 
cipatul de nord și de sud lu]. 

Deși unită erăşi sub un singur 
„putut resista nouei furtuni, 
silită să. se mântue de ea .] 

__tantinopolei, Turcii arenin 
- “cut nici un an dela căde 

care remâne al Moldovei. 
Petru cu Polonii și mortea 
ă de dismembrarea în prin- 

   
   

      

   

      

  

     

     

    

   

Voevod, Moldova n'a: 
ce se descărca peste ea şi fa 
prin tribut. După căderea Cons- 

țară serios ţările române. N'a tre- 
rea capitalei byzantine ȘI solul regelui Poloniei, Luca din Berzesti; anunța Camerei din Ratis- bona, că Turci at constrins Moldova, „țara regatului polon“, “la tribut anual [2]. 

Pacea Moldovei cu Turcia o anun 
“următor [1455] oficial. Poloniei (3) 

în s$ lunie 1456, Petru cu consimță 
'să pună stavilă- năvălu ilor turcești, a însărcinat pe cancela- rul sei, pe Mihail logofătul, să mergă la Turci și să le plă-  tescă tributul cerut, 2000 de florini bani de aur ungurești [4]. : Devenit tributar al Turcilor, Petru se grăbeşte în a- ceiași lună [29 Iunie 1456] a se inchina în umilitore con- „diţii Poloniei. în actul de supunere, datat din Suceva (5) : Petru -s& “obligă a nu recunâște un alt stăpân de cât pe regele “ŞI. corâna Poloniei. Ca 'atare e indatorit a nu unelti nic odată în contra 'coronei. polone, a-o înștiința de ori-ce 
conspirație făcută în contra eişia o ajuta în contra dușmanilor în t6te puterile sale, cu tâtă țara și propria sa personă; - hu. va ave drept sub nici un cuvînt 

2) Hurmuzali 12 p. 51, | _ 3) Ibid. Il2p. 58 | 
4) Ibid. p. 669. 
9) Ibid. p. 64. 

ță Sultanul în anul 
. În anul următor apoi, 
mîntul boerilor, căutând, 

„să  înstreineze 

    



  

sub nici un cuvint ţinuturi sati domenii de ale 
țerii Moldovei fără specialul consimțimint şi fără voinţa 
regelui şi a corânei polone“, er pe cele înstreinate până 

aci să caute să le recâștige [1]. Tâte scrisorile făcute în" 
paguba cor6nei polone, s€ obligă să le anuleze. La cererea 
regelui polon, Petru, declară că e gata să se presinte în 
persână în lKolomea sai Kameniţa și să presteze omagiul. 
In: o eventuală expediţie în contra Prusiei Petru, să aibă 
a ajuta pe Poloni cu 400 călăreţi bine înarmaţi cu lănci, 

er' dacă n'ar ave r&sboiă şi ar voi să cumpere dela Teutoni | 
fortărețe, să-i dea în loc de ajutor 4000 de boi. 

In un resboiui cu Tătarii însă, va ave să mârgă în 

pers6nă, cu tote oştile sale,-în sprijinul Poloniei. Pe . fiii 
Sultanului tătăresc Seid-Ahmed s€ obligă a-i preda Polo- 
ni€i la cerere şi în acel cas a-i însoți până în Kameniţa. 
Din anul acesta încolo, Domnul Moldovei s& obligă a trimete 
speciali soli, la Domnul s&i, regele Poloniei cu daruri, în 
semn de omagiu (2). Marinkăi, văduveilui Ilie, îi confirmă 
orașele Siret și Volochoveţ, cu tote veniturile lor. Asupra 
Hotinului, Czeczunului şi asupra altor moșii, pentru cari 
are văduva lui Ilie întărite hrisâve, se vor înțelege perso- : 
nal cu ocasia mergerii lui Petru în Polonia, ca să presteze 
jurămintul de credință. Asemenea și Anastasiei, ficii Mariei, 
să obligă a-i da la măritarea ei, ca zestre, Gre-cari moșii, 
cari vor fi indicate de regele polon, cu ocasia jurămîntuluă 

. personal. 
1] Eată unde ai adus Moldova, turburările şi luptele pentru. 

iron din acsstă nefericită periodă: „tem non debemus nec volumus" 
aliquas terras vel dominia terrarum Moldauiae sine speciali consensu : 
et voluntate domini regis quoquo modo alienare. (Hurmuzali IP 65) | 

2] „„ltem promittimus obligamur et spondemns ex nunc et qui- 
buslibet. annis subsequentibus nuncios nostros speciales ad ipsum 
regem nostrum Kazimirum cum muneribus seu donis alias upo- 
„mynki bonis et valetibus regiam maiestatem concernentibus mit- 
tere ratione pense omagialist“ p. 66). E | ' 
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Incă înainte de acesta -(9 Iunie), Petru făcuse concesii 
Poloniei şi pe terenul comercial ușurând neguţătorilor 
poloni din Leopole vămile, pe cari trebuiati să-le plătescă 
după hrisovele anteriore, în diferite orașe ale Moldovei, 
pentru diferite mărfuri (1), eră prin primăvara acestui an 
(April), încheiase legături cu castelanul Snyatinului și Kolo- 
meci, Muzilo Buciacz şi cu castelanul Podoliei [2]. Aceştia 
ai venit in pers6nă in Suceva să ceră dela Petru extradașea 
lui Levu şi a tovarășilor sei, cari le au jefuit ținutul Snya- 
tinului, făcend multe pagube și omorindu-le chiar şi pe 
unii din copii şi fraţii lor. Cu acestă ocasie s'a încheiat între 
el şi Voivodul Moldovei un tractat, prin care se obligă reciproc 
de a estrada pe jefuitorii, ce vor fi făcut pagube de aci 
încolo în ţările lor şi dea plăti reciproc pagubele făcute. 
Voivodul Moldovei se  subordineză in acest  tractat, 
castelanului din Snyatin dându-i voe numai până atunci să 
aibă obligaţia de a ţine condiţiunile de mai sus, până când 
il va fi constatat credinciâsă slugă a regelui polon. Câtă 
vreme va fi fidel Poloniei, castelanul Snyatinului are să-i 
fie lui „bine-voitor părinte și amic“ şi să-i dea în casul 
când ar fi silit să-şi părăsescă tronul, pentru el, copiii, nevasta 
Şi toţi fruntașii deplină voe a se stabili în orașele Snyatin, 
Kolomea, Buczacz şi Coropecz, și a se servi de bunurile 
Şi veniturile lor. 

Astfel Moldova ajunse, prin multele r&sbâe interne, 
mai umilită ca ori când. Petru nu ştia ce concesii să mal 
facă Polonilor, numai să-şi potă ţine tronul. Dlugosz ne 

„spune că cu tote aceste umiliri, Casimir nu-l avea în gra- 
ție şi numai reţinut de resbelul cu Prusia—ne având timp 

1) Vedi acest interesant document din punct de vedere co- 
mercial in Hurmuzaki |? 677. 
22) Ibid, 678, 

 



  

să se ocupe cu. afacerile de tron—s'a îndurat şi l'a întă- 
rit pe tron, după multe rugăciuni şi umiliri, în paguba 
unui Ore-care litvan, Berendei, pe care regele polon avea de 
gând să-l pună pe tron, în locul lui (1). 

Ast-fel suzeranitatea de formă a Poloniei, care consista, 

în îndatorirea vasalului de a: da ajutor lu cerere suzera- 
nului şi a acestuia de a-şi apăra vasalul din timpul lui 
Petru Mușat şi Alexandru cel Bun, a degenerat sub ur- 
maşii acestuia în suzeranitate împreunată cu daruri anuale 
în formă de tribut. 

In acestă ultimă periodă, pe lângă suzeranitatea polonă, 
Moldova mai suporta şi pe cea ungurâscă, care a prins 
Ore-cari rădăcini prin legăturile lui Petru Alexandrovici cu 
Ungurii şi prin actele de supunere ale lui Bogdan şi 
Alexandrel. | | 

Nu era destul cu atâta. Moldova mai trebuia să plă- 
tescă tribut şi Turcilor. . 

Etă unde ajunsese Moldova lui Bogdan I, din causa 
certelor de tron din nenorocita peri61ă din urmă. In tim- 

pul lui Petru Aron calamitățile îşi ajung culmea. Paharul 
umilirilor țerii s€ umpluse. Era timpul ca eroica ţară să 

„ nascăun om superior, mare, care s'o ridicein ochii streinilor 

şi să-i dea strălucirea de altă dată. Acesta era marele Stefan, 
ful lui Bogdan II, în timpul căruia Moldova: a jucat un 
rol însemnat în Europa. Domnia lui, după multe și grele 
lupte, cum puţini eroi ai lumei ati purtat, a pus capăt suze- 
ranității polone. Acesta ne 'ndreptăţeşte să "ncepem un noi 
capitol. 

1) Dlugosz Il 180: Ouem (Petrum), etsi Casimirus Rex a Voi- 
vodatu excludere et quemdam Lituanum instituere, nitebatur, bellis 
tamen Prassiae eum distinentibus, cogitata non valens perficere, 
Petrique praefati crebris precibus et legationibus espugnatus, cum 
in Voieuodatu Valachiae confirmati. , -



  

CAP, IV 

Domnia lui Stetan celMare. 
(1457 April 12 — 1504 Iulie 3). 

Emanciparea Moldovei de sub supremația polonă, 
Cu ajutorul lui Vlad Țepeș, Domnul Munteniei [1], tîne- 

rul Stefan, puse capăt domniei lui Petru Aron, vasalulPolonilor, 
In 2lupte,la Orbic şi la Doljeşti acesta este bătut și învin- 
g&torul e proclamat Domn în strigătele de. bucurie ale 
„țerii“ [1457 April 12] [2]. Petru căută scăpare la suze- 
ranul sei, regele Poloniei. Acesta a trebuit astfel să vadă 
cu ochi rei pe Stefan, care detronase pe un vasal al sei 
şi luase tronul contra voinţii lui, cu ajutor muntean. Pre- 

- supunând pe lingă acestea, că Polonii şi-au sprijinit vasalul 
în cele 2 lupte—cum pare a resulta din documentul din 
1459—(3) atunci starea de dușmănie dintre Stefan şi Poloni 

încă la începutul domniei, e complectă. 
Fiind astfel dela început în rele relaţii cu Polonii, cari 

" daseră asil protivnicului şi ucigașului părintelui seu [4], 

alesul ţării „nu cercă să aşeze țara, ce de resboe să găti, 

că ai împărțit oştii sale stiaguri şi au pus hotnogi şi căpitani, 
cari tote cu noroc i-a venit“. (1], 
  

1) „Cronica şi anal. putnene“ in Bogdan „Vechile Cronici“ 
114. Ureche 151. 

2] ,„An.putnene“]. c. „Letopis. Bistr.*:51. Asupra datei Xenopol 265 

i el Vedi tractatul dintre Stefan şi Poloni din 1459 (Hurmuzaki 
IP 126. 

4] Ibid. Petru apare după actul din 1459 in Polonia şi spri- 
jinit de ea. 

5). Ureche |. e.



    

Bazat pe dragostea ferii şi a poporului s&ii, energicul 

Stefan a cutezat a ridica sabia în contra ţerii suzerane 

şi a face încursiuni şi prădări în ea, în semn de r&sbuna- 

re de sigur, pentru ospitalitatea, ce dăduse protivnicului 

seu. a | 

Țerile Rusiei şi ale Podoliei ai fost cumplit prădate 

şi jefuite (1), şi prădările acestea n'a încetat decât cu 

pacea din 1459. (2) 

Nu sosise timpul, ca Stefan să dea lovitura de morte 

supremaţiei polone. Țara era prea slăbită şi posiţia ei nu 

era încă destul de asigurată, ca Stefan să pâtă prelungi 

starea de dușmănie față cu Polonia. De aceea credi mal 

nimerit a asigura liniştea Moldovei în schimbul unor con- 

cesiuni, făcute Poloniei, continuând “a-o recunâşte de su- 

zerană. De astă dată simpla promisiune a lui Stefan, că 

recunâste suzeranitatea polonă, a fost destulă satisfacţie 

pentru Casimir. 

Prin o întâlnire, în o localitate de ș pe malul Nistrului, între 

Stefan şi ambasadorii-regelui Poloniei, „Andreas Odrowasz“, 

căpitanul - Rusiei şi „FHryczko de Pomorzany“, căpitanul 

Podoliei s& închee o pace (14 April) (3), care pune capăt 

tuturor încursiunilor și prădărilor moldovene în ţinuturile 

Rusiei şi Podoliei. Chiar dacă cineva din locuitorii Moldo- 

vei ar face prădări, acesta nu va fiun cas pentru înoirea 
  

17, Doc. citat „singu la bella, discordias, praedationes, com- 

bustiones et sanquinie effusiones inter terras Podoliae, Russiae et 

Moldaviae hactenus factas“ etc, 

2,] V. doc. cit. Hurmuzaki II ? 126. 

3]. „fezia quarta post conductum paschae — 14 April.



    

r&sboiului şi vinovatul s& va judeca la hotare, : (1) după 
obiceiul de până atunci. Judecarea tuturor stricăciunilor și 
prădărilor făcute până la încheierea acestei păci, se va 
amâna, până la venirea lui Casimir în Rusia la fața locului, 
sai a unor ambasadori speciali, cari vor ave să fâcă dreptate. 

+ Cetatea Hotinului, Stefan o lasă Poloniei (2) fără a fi lo- 
cuitorii ei supăraţi de Moldoveni. Dacă vrun locuitor al 
Hotinului ar v&tăma pe vrun supus al lui Stefan, atunci 
palatinul Podoliei la înștiinţarea lui Stefan are să pedep- 
sescă pe culpabil. Petru, protivnicul lui Stefan, nu va ave 
să locuiască şi nici barem să trecă prin Hotin şi nici să 
se apropie de Moldova. In schimb Stefan promite regelui 
polon a da amnestie tuturor boerilor, cari fuseseră cre- 
dincioşi lui Petru. Mai făgădueşte a nu-și căuta un alt 
suzeran decât regele Poloniei, (3) şi a-i da la nevoe ajutor 
în contra Păgânilor. In schimb însă. şi Casimir are să-l 
protegă şi să-l apere ca pe un supusu al s&u (4). 

Liniștită fiind prin acestă pace furtuna, ce isbucnise 
„dela începutul domniei sale, Stefan, stringe tot mai mult 
relaţiunile cu Polonia și s€ arată de aci încolo totde-auna 

17, La Rolocin v. mai sus pag. 53. 
2]. Hotinul a fost cedat în 1433 de Ilie Poloniei. Ina. 1444 

îl aflăm în posesia Marinkăi, care Pa încredințat impreună cu Cze- 
czunşi Chmelov la 2 dignitari poloni [v. mai sus p.76]. In 1456 Potru 
Va redobindit în schimbul 'oraşelor Siret şi Volochovăţ. Stefan îl 
cedeză din noii Poloniel. | 

3). „Nec aliguem. pro domino nostro habere cum Terra Mol- 
doviae, sedkolum Domino regis et regno Poloniae servire“. 

4]. „„Prout subditum suum“.



  

    

  

5 “or îi 

———— 

  

plecat către ea, având nevoe de sprijinul ei, în diferitele 

resboe cu vecinii. 

In anul următor confirmă privelegiul, ce-l dăduse Petru 

în 1436 comercianților din L.eopole, de-a călători în liberă 

pace cu mărfurile lor prin Moldova, (1) şi tot atunci şi 

Casimir concede cancelariului Mihul dreptul de a face co- 

merț în regatul' Poloniei fără a plăti vr'o vamă (2). 

  

. 

Astfel pacea din anul 1459-a fost basa unei lungi 

bune înţelegeri între Stefan şi Polonia. 
In anul 1460, regele polon având nevoe de ajutor 

trimise soli la Stefan ca să-l ajute cu totă puterea sa (3): 

Regele polon nu putea însă fi sincer ajutat de Stefan, 

câtă vreme protivnicul acestuia mai continua a fi adăpostit 

în Polonia. De aceia fiind-că Casimir avea nevoe de spriji- 

nul lui Stefan, s'a vădut silit să concedieze p= credinciosul 

său Petru de la curte. Acesta s'a vădut silit să se refu- 

gieze în Ungaria, a doua ţară suzerană a Moldovei, la, 

Voivodul de atuncial Ardealului, la Sebastian de Rogzon, 

(4), unde îl aflăm în 1462, când regele Mateiii Corvin 

(1438-1490), scrie numitului Voivod, ca să-l trimetă la - 

Buda (5). Adăpostirea rivalului s&i în Ungaria, înstreineză 

1) Vedi Hurmuzaki IP 682. Ir trad. română în „Arh. ist“ll | 

171-176. 
2) Hurmuzaki Il? 132. 
3) Dlugosz ad. a. 1460 11, XUL. 25. 
4) Xenopol | 271 

5) Hurmuzaki II! 4 „audivimus Petrum Woywodam Moldo- 

wiensem apud vos esse. Unde cum nos certis ac rationalibus de cau-. 

sis eundem în Curia nostra libenter ad praesens habere velimus, fi- 

delitatem nostram requirimus eţ hortamur, quatenus dictum Petrumn Us e 
Woyvodam ad nos quam primum pro singulari nostra complace- . 

ntia mittatis. Erit id apud nos vobis in favorem et ipsi Petro Way- 

4 

wodae ad promotionem,



  

pe Stefan cu totul de Ungaria şi vitezul Domn, după-ce a 
strîns legăturile cu Polonia, dă liber curs setei de r&sbu- 

„mare şi nu se teme a înfrânge mânia regelui unguresc 
făcând încursiuni în Ardeal şi prădând ţara Secuilor (1). 
Acesta e prima lovitură ofensivă, ce-o primeşte Unga- 

„ria, de la. ţara, asupra căreia pretindea a fi suzerană. Ca 
“atare continua încă să-o privescă Corvin, care în un docu- 

ment din 1462 numeşte Moldova „terra nostra“, deşi însuşi 
arată chiar în acel document cât de Superătore era veci- 
nătatea Moldove! pentru Ungaria. Acordând nişte privile- 
gii unor locuitori din ţinutul Kazon din Secuime, Corvin 
specifică, că le-a dat acele privelegii, mai ales pentru —" 

“că acel ţinut «e situat aprope de Moldova» (2). Dar dacă 
” Moldova era atunci într'adever a corânei ungurești, de ce 
"era pericul6să vecinătatea ei pentru Ungaria? 
„Prin încursiunea Moldovenilor în Ardeal, ruptura între 
Mateiu şi Stefan, era făcută. Regele Ungariei, impe- 
decat de neînțelegerile cu împăratul Frideric, cu Bohemia, 
„mai apoi cu Turcii, (3) n'a putut să-și resbune pentru 

„ încursiunile făcute . Căuta însă un alt prilej; deo com- 
- dată chemase pe Petru la curte. 

Stricat cu Ungurii, Stefan trebuia să stringă tot mai 
- mult legăturile cu Polonii. 

Din 1462 Mart 2 avem 3 acte date din Suceva, 
cu aceeași dată, tote arătând legăturile de supunere ale 
lui Stefan cu Polonii. 

    
1] „Letop. d. Bistrita“ 1. e. 54; „Cronica Moldo-polonă 

44». Vechile Cronici“ p. 224; Ureche „Letopiseţet 152. 
Dă 2] Hurmuzaki II 137 

3) Fessler V 124 sq. Abia în 1464 s'a încoronat,  



    

În unul din acestea, Stefan, la insistinţa lui Casimir, 

- să obligă a-i fi pururea credincios lui si corânei polo- 

ne și a-i da totdeauna ajutor în personă în contra tuturor 

dușmanilor ori de câte-ori ar fi necesitate. Mai făgăduește 

a nu recunâste pe un alt suzeran și la un timp şi loc 

specificat, a presta omagiu! personal după obiceiul pre- 

decesorilor sei. In schimb însă și 'regele polon va ave să-l 

ajute, îndată ce Stefan îl va fi înștiințat, în contra Tatari- 

lor saă în contra ori căror altor dușmani. Stefan își mai 

ia însărcinarea de a aduce la îndeplinire tote obligaţiunile 

predecesorilor sei, er scrisorile dăunătore Poloniei, ce le 

posedă, făgădueşte a le anula (1). Aceiaşi plecare faţă de 

“Poloai, :o arată Stefan și în al dor-iea act, prin care s€ c- 

bligăa nu preda pe fiii lui Acamat, cari căduseră priso- 

nieri, nici Ungurilor, nici Turcilor, nici Muntenilor, ci 

numai regelui polon, în casul când acesta îi va cere (2). 

Promisiunile de fidelitate ale lui Stefan față de Polo- 

nia, le întărește prin un al 3-lea act, mitropolitul de atunci 

al Moldovei, Teoctist, care îşi ia sarcina de a „sfătui și 

îndemna pe Stefan, ca să remână pururea credincios Po- 

loniei și să nu-și caute un alt domn, decât Casimir și 

succesorii sei. Dacă sar întîmpla să moră Stefan, mitro- 

politul 's& obligă a nu recunoste un noi domn, care n'ar 

fi pe placul Poloniei (2). | 

Supremaţia polonă, ştirhită prin incursiunile lui Stefan, 

dela începutul domniei, în Polonia, prinde din noii rădăcini 

în Moldova. Cum vom vede însă, acestă supremație e nu- 

/ 

1). Hurmuzaki IE 69 
2). lbid. 

 



mai nominală, formală, căci Polonii n'ai esercitat aprope 
„nici o influență în Moldova. Stefan le a făcut declarații 
de supunere numai să-i aibă prietini. Omajul personal l'a 

__ amânat totdeauna şi nu l'a prestat decât ' în împrejurările 
„cele mai rele pentru el, când avea absolută nevoe de Po- 
lonia. Ca şi Alexandru cel Bun, care fusese ajutat de Mun- 
teni la luarea tronului. și ca şi Stefan II, Stefan cel Mare 
a sfirşit prin a recunâşte şi el suzeranitatea Polonilor. In 
schimb supremaţia ungurescă nu mai exista asupra Moldo- 
vei, care era în stare: de r&sboiii cu Ungurii. 

Fiind pe picior de resboit cu Ungurii, Stefan trebuia 
să fie în relaţii dușmănâse şi cu vasalul şi prietinul ! lor 
din Muntenia, [1], Vlad Ţepeş. Acesta avea în! 1462 de 

- înfruntat expediţia turcescă a lui Mohamed, —și Stefan cel 
- Mare luptă pe partea Turcilor [2], contra lui şi contra Un- 
„gurilor (3), la atacul neisbutit al Chiliei. Lupta între cei 
doi Domni de acelaş sânge se esplică prin orientarea 

  

(1), „Chilia“ 126. 
(2) Pe lângă Chaleocondylas mai vorbesc de acestă alianță 

turco-moldovână două scrisori, una a bailului venețian din Constan- 
-tinopole şi alta a guvernului din Caffa către regele Poloniei ce- 
rendu-i întervenţia pentru împăcarea celor doi principi creştini. 
„Politica duşmăndsă contra Ungurilor şi “Muntenilor reese şi din 

„actul de închinare din 1462 (Hurm. II2 695). Tote acestea sunt 
expuse in mod convingător în studiul D-lui Iorga „Chilia şi Cet. 

2 Albă“ 124 sq, | 
- [3]. Matei Corvin anunţa în 2 Iulie (1462) că în curind va 

leca contra Tureilor. („Chilia 1. c.). Cronicile ne vorbesc în Chi- 
„lia de lupte cu Ungurii. Cea Moldo-polonă spune lămurit că Stefan 
„a lost rănit de „Ungurii din Chilia“ („Vechile cronică 224) Acelaş 
lucru îl spune Dlugosz (XIII. 334) vorbind do cucerirea Chiliei 
din 1465 că Radul a putut'o ocupa numai alungând pe Unguri— 
(„esclusis Hungaris*t). 

    

      

   
 



      

politică contrară a fiecăruia. Presentându-se sub zidurile Chi- 

liei, Stefan da indirect lovitură Ungurilor cu cari «era în. -. 
   

     

   

dușmănie și mai nădăjduia pe lângă acestea a păstra Chi-. 

lia pentru dinsul (1). 

Stefan însă nu se împăcase încă cu Ungurii. Ca să-și 

resbune pentru ospitalitatea, ce dăduse lui Petru, Stefan 

atăcâ încă odată Ardealul, în anul următor (1433), făcând i 

mari prădări (2). In acelaș timp cu Polonia . strîngea le-- 

gâturile: în acelaş an din noi confirma cetăţenilor din - 

Leopole privilegiul din -1460, prin care li se acordase 

drept: de comerţ în Moldova. | | | 

1 

  

In 1463 Stefan cercă să aducă la îndeplinire, sfătuit. 

de Poloni, pretinde Dlugosz—ceea-ce nu putuse cu trei 

ani înainte, să cucerescă Chilia. De astă dată asediul isbu- 

ti şi însemnata cetate redevenea €răşi moldoveană [4]. 

“ Prin cucerirea ei însă Stefan ajunse în relaţii rele cu Tur. 

cii, al căror vasal era Radul. | 

  

     

  

   
    

  

In 1467 avu loc inevitabila ciocnire dintre Stefan și 

Mateiu Corvin. Ştim cari sunt causele acestei exepediţii : 

ungurești în Moldova. 

Răceala începe încă din 1460, de când Mateiii Cor-. 

vin primea în regatul săi pe Petru Aroa. Doi ani în urmă 

    

1), „Chilia“ 128. 
2), Engel „Gesch. der Moldai“ 134. 

3), Hurmuzalki II? 152 - 

4), „Letopis. Biste.“ 33; „Anal. putn“. 144; „Cronica Moldo- 

polonă“ 224 Ureche 152; Dlagosz (II XIII 344) tace descrierea lar- 

gă a cucerirei, e însă in multe locuii fantastică şi prea părtinitore 

pentru Poloni. (v. ,Chilia* 120). i



  

“Stefan năvăli în Ardeal și-l prădă. In acelaș an da. indirect 
lovitură Ungurilor începând r&sboiul pentru Chilia cu vasalul 

“lor Vlad Ţepeş. Starea de dușmănie s& -manifestă apoi 
* în anul următor prino nouă năvălire a lui Stefan în Ardeal,    

     

   

  

     
   
    
    

   

Toţi duşmanii lui Mateiii Corvin din regatul seu iși gă-. 
seai apoi refugiu în Moldova [1]. Cea-ce a fost mai ofen- 
sător pentru Mateiu, a fost îns€ rescâla din Ardeal, pe 
care Stefan a încurajat'o punând astfel în grea posiţie si- 
tuaţia lui Mateiii, ocupat în alte direcţii. (2) Adăugând la 

"acestea pretenţiile de suzeranitate, ce Ungurii le. aveai 
asupra Moldovei şi pe cari Stefan nu le recunoștea (3), 

- şi alipirea acestuia de Polonia, apoi „continuele prădi“, 
luate de el din Ardeal (4), avem motive suficiente pentru 
„expediţia lui Mateii din anul 1467. Acesta pe lângă re- 

-,Vanşa, pe care prestigiul sei de mare rege cerea s'o întârcă 
- lui Stefan, mai avea intenţia să înlocuiască pe incomodul 
„Domn cu Berendei (5) sai Petru Aron. 

  

1). Frakndi „Mâtyâs Kirâly levele: | p. 212 „esules nostros 
“fouerat“. i 

2]. Bonfiiniu „Historia Pannonica sive Yungarorum rerum 
2. Decades IV“ ed. 1690 decad IV. cart I pag. 39%: „„Transilvanes 
“etiam factiores fouerat, ut perturhatis rebus libertate frueretur“. 
„cf. Huber III 213. 

- 3, Bonfiniu 1. ce. Fraknâi |. c. „cum sua promissa non 
observarot“. Etă după însăşi declaraţiile lui Corvin causele răs- 

=, boiului „qui [Stefan] cum sua nobis promissa non observaret, et 
£ “esules nostros fouorat ace regno nostro, instar Turcorum, continuas 

rerum ei hominum praedas ubigerat; r în postscriptum „se Molda- 
uiam non aliam ob causam quam ob castigandam Waywodam 
Stephanum, regnosuo damna inferentem inuasisse:. (Fraknoi |. e.) 

4) Ibid, 
5) Asupra participării lui Berendei la acâstă expediţie, pe 

„care şi el a încurajat'o vedi documentul din Hurmuzaki IE 198; 
E Dlugosz XIII 416, 417. Ureche 155, Miehovski „Arhiva ist. II 35. 

= 

 



. 

  

Astfel în tomna anului 1467 Mateiii se presentă îri 

Ardeal. Trebuia mai întăiii potolită r&scola de aici, tăiat 

firul de comunicaţie al lui Stefan cu revoltați. După-ce 

Ardealul a fost supus (1), regele unguresc-trecu munţii. În 

29 Noembre el ajungea la Roman, care fă. ars. În 14 

Decembre avi loc ciocnirea. „Stefan Voivod năpădi noptea 

asupra Ungurilor la Baia şi mare mulțime dintrînşii fură 

omorâţi; însuși craiul fă săgetat atunci în luptă; şi astfel 

ruşinaţi se'ntârseră pe o cale mai scurtă, şi nu sa întim- 

plat cum credeai aceia, ci sa întîmplat cum a fost voia 

lui Dumnedeu!“ [2]. Berendeiii rămase mort pe câmpul de 

luptă er Petru a urmat pe regele învins în Ungaria, unde 

e ar&tat de cronicarii poloni în anii următori. (3). 

Victoria e anunțată de . Stefan lui Casimir, pe când: 

acesta era în Vilna. Solii, cari aveai să ducă acestă veste 

aduceau cu ei şi „câte-va steguri militare“, cari şi fură date 

regelui „ca semn al victoriei“ (4), ce: era astfel câşti- 4 
: 

  

1) „pacata provincia“. Bonfiniu l. e. 

2) „Letopiseţul de la Bistriţa“ 52 cu data 6975-1467 con- 

siderând anul dela Ianuarie. Cf. despre rănirea lui Mateiă Bonfiniu 

|. e. „sagitia getica confossus“, de care a. suferit regele 4 ani 

în urmă (cf. Dlugosz |. c. Miechowski |. c.). - 

Analele nâstre şi cronicile polone dai fără şovăire, în mod 

clar, victoria lui Stefan. 
Bonfiniu şi după el toți cronicarii unguri caută să salveze 

gloria celui mai mare rege unguresc atribuindu-i lui victoria. , - 

Istoricii “unguri mai noi însă scad tonul patriotismului. kEtă 

cum se exprimă Telekiîn „Hunyadiak kora“ TIL 544-545. „Fiecare .-. 

din cele 2 părţi caută să-şi atribue sie-şi victoria. Atâta e sigur -- 

că Mateiii îndată după bătălie a părăsi în grabă Moldova“. ef. - 

Huber 1. e. 313.] e 

3) Dlugosz Il XIII 445; Miehovski |. e. | | 

4) Dlugosz 1. e.; Cromer XXV, 581.



  

_gată fără ajutkr polon, ceea-ce „putem n firma, căci în casul 
contrat, cronicile _contimporane polone n'arfi uitat a spune. 

Înfrângerea Ungurilor de la Baia nu puse capet os- 
tilitiţilor. Abia ajuns în Ardeal și Mateii strîngea noi oști 
“mai mult din streini, în cari Polonil, n'au voit să între— 

„. afirmă Dlugosz—, pentru-că se credea că acele oști vor fi 
: “îndreptate contra lui Stefan. (1) Din acestă „causă, acesta 
-cerea prin repetate solii ajutor de' la Casimir. - 

Ajutorul cerut contra Ungurilor i: se promite, dar 
“Casimir căută să se folosescă de strîmtorarea, în care se 

„ afla Stefan, pentru. ca să 'stârcă de la el nou jurămînt de 
credinţă. (2). Soli. poloni ai fost trimeşi pentru acest scop 
în Moictova ca să se fixeze timpul şi locul pentru. presta- 
rea o--jului personal. (3). 

| In -:imăvara anului 1468 Polonii sunt hotăriţi să în- 
tervină p- cale diplomatică în favorul vasalului lor cerând 
socotelă : -gelui Ungariei pentru pregătirile de r&sboii, ce 
le făcea contra lui Stefan. Posedăm scrisârea cu data 16 

"Mart 1468, pe care prelaţii şi baronii poloni aă trimes'o 
“nai Matei. E o protestare inutilă contra năvălirii acestuia 

din anul trecut în Moldova, „care de multă vreme e sub 
“ascultarea regatului Poloniei, fiind până în timpul de fa- 
ţă Voivodul ei Stefan sub ascultarea Regelui, asupra cărui 

x faptai drepturi necontestate şi scrisori“. Prin acesta, sat 
= călcat vechile tractate-scriă el —, cari prevedeai că ori-ce 
„neînțelegere dintre regate să se tranşeze „după obiceiti 

  

1) Ibid. 
2) Dlugosz II XIII-430 
3) Ibid.
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pri arbitrajul comun al consilierilor ambelor regate“. 
Scrisârea se sfirşește cu invitarea ce-o fac lui Mateiu, să 

-renunţe la expediţia plănuită contra lui Stefan, căci e mai 

bine câ în unire să-și cheltuiască forțele contra Turcilor - 

ori Tătarilor. (1) 

In-r&spunsul către baronii Poloniei, Mateiu Corvin 

scusă expediţia din anul trecut, arătând neaiunsurile, pe . - 

cari le-a suferit din partea lui Stefan. Acesta —scrie el—și-a 

călcat promisiunile făcute, a primit pe exilaţii seci şi a 
jăfuit Ardealul ducend „continue prădi“, fapte pentru cari 

„ori cine arfi făcut r&sboii. Regele Ungariei contestă apoi 

Polonilor dreptul de a ave singuri supremație asupra Mol- 
dovei, afirmând că Stefan e „supusul nostru“ şi acâsta . 

oştie «după însăși mărturisirea lui», er dacă linguşeşte tot 

așa şi pe Poloni, acesta o face „după obiceiul sei“. (2). 

Astfel expediţia ungurescă în Moldova dase ocasie la 

noi discuţii dîntre Unguri şi Poloni pentru supremaţia mol- 
doveană, atât de des discutată până acum. Polonii se te- 

meai ca Stefan să nu se 'mpace cu Ungurii şi să primescă 

suzeranitatea lor. In adever marele Domn, ca să-şi întă- 

rescă posiţia şi să-și aducă la indeplinire scopurile sale 
curtenia şi pe Unguri şi pe Poloni. Acestora li se supusese - 

prin acte și primise de formă suzeranitatea lor; Ungurilor 

le promise acelaş lucru, dacă nu-i învenție afirmarea 

lui Mateii din scris6rea pomenită mai sus. 

Răceala dintre cele două regate, din causa suprema- 

ției asupra Moldovei deveni atât de pronunţată, în, cât cu 

1) Fraknsi „Mâtyăâs Kirâly levelei“. vol. I Budapesta 1893 
pag. 210-213; Hurmuzaki II 188, 

2). Fraknâi I 2412, 243.



    
ocasia când" Mateiii ceru prin o solie, care sosia Îa 8 April 
1468 în Polonia, ajutor contra lui George Podiebrad, regele 

„Bohemiei, Casimir refusă cererea și își exprimă şi de astă 

dată indignarea, că regele unguresc a năvălit în Moldova 
şi a jăfuit'o, deși e „oregiune feudală a regatului polon“ (1). 

In rivalitate cu Ungaria pentru supremaţia moldovenă, 
Casimir, cerea în continuu acte de supunere dela Stefan. 

De astădată, fiind-că Ungaria îi disputa supremaţia: mol- 

doveană, nu se mulţămi numai cu simple promisiuni de 
supunere, ci îi ceru să se prezinte la o di şi un loc fixat 

în persână, în Polonia, ca să presteze omagiul personal, 
după vechiul obiceii. | 

In actul de supunere din 1468 Iulie 22, Stefan din 

noii recunâste suzeranitatea polonă şi declară că nu-și va 

căuta un alt domn. La cererea regelui polon, a fost gata să 

promită, că va merge în persână în IKameniţa, Snyatin ori 
“Kolomea, ca să depună jurămîntul. In schimb însă și regele 

polon va ave să-i dea ajutoriîn contra ori cărui dușman (2). 
Astfel de promisiuni făcea Poloniei, de bună samă, 

pentru-că prevedea, că în curând se va încurca în r&sboii 

cu Turcii. Vom vede însă că aă remas simple promisiuni, 
de 6re-ce jurămîntul personal deși a fost cerut în neîncetate 
rînduri, tot-deauna l'a promis, dar nula satisfăcut, decât 

aprope 2 decenii în urmă, când situaţia critică, în care se 
afla, îl silea necondiţionat la acesta. 

In luna lui lanuarie 1469, regele polon—ne spune 

Dlugosz, — plecă din Cracovia şi se îndreptă spre Le- 
opole, unde petreci postul Paştilor așteptând pe Stefan 

1] Dlugosz ad. a 1468 II XIII 421; cf. Engel II 136. 
2) În personă în oas de mare apăsare contra nâstră“ Hurm. [12 704



    

EA 
să se prezinte în personă, ca să depună, jurămînțul de 
credinţă, la care s€& obligase prin scrisoă ceva, mal, înainte, 

Aşteptarea îi fi zădarnică, căci Stefan nu s'a prezențat, 
Trimițând regele polon soli, Stefan s& scusă, că s'a, temut 
„de vr'o năvălire a Turcilor, Tătarilor, sai Ungurilor, In In 
realitate causa neprezentării a fost, că. sa temut-—, ne 

spune Dlugosz —sănu fie luat captiv de Casimir, Di. 
Totuşi ca să satisfacă vanitatea polonă, Stefan a „prestat 
jurămîntul de credință înaintea celor. doi soli trimeşt. de 
Casimir, cărora le mai promise, că se va prezenta şi, în 
persână, altă-dată, în Kolomea, Snyatin ord Kameniţa, în 
dată-ce va fi fost înştiințat de regele polon, cu, 2 luni 
înainte (2). De ce să temea Stefan să nu fie prins, de Ca: 
simir? Lucrul e explicabil. Un vitez şi energic. Voevod, ca 
Stefan era incomod și vătămător supremaţiei polone. De 

aceea Stefan, pâte că de temă, ca să nu fie prins, fapt 
de care a fost secret anunţat—ne spune Dlugosz-—, pote 

pentru că nar fivrut să se umilescă prin o personală 
supunere făcută prin jurămint în Polonia, a refusat să 
mergă şi a lăsat să fie aşteptat 40 de dile de regele 

polon. (3). 
Atunci Casimir fixă un noi termin pentru prestarea 

omajului personal pe 15 August în Kameniţa. (4). 
La terminul fixat, regele polon veni cu o suită de 

1) Dlugosz ad. a. 1469 II, XIII, 488: „Et verbo qQuidem hos- 
tilem inuasionem pro sua, excusatione opponebat, re vera autem 
captivitatem verebatur: quam se incursurum ex non null; im 
Consiliarorum anisamento, si veniret formidabat“. 

2) Ibid. 
3] Dlugosz 1. c. 
4) Dlugosz II, XIII, 458, 

 



  
    

trei mit de soldaţi. Și de astă-dată însă Regele aşteptă 
nou€ s&ptemâni în zadar, căci Stefan nu s'a prezentat, 

pretextând resboiul cu Radu cel Frumos (1). Deşi scusa 

putea fi adevărată, totuşi Casimir preferea mal bine a 

crede că acea scusă „provenea din viclenia spiritului set“ 
— dice. Dlugosz (2). Totuşi de frică ca Stefan să nu aibă 
legături cu Ungurii ori cu Turcii, Casimir s'a mulțămit 

cu o nouă promisiune de supunere dela Stefan, care a trimis soli 
la" Casimir cu acte de supunere, prin cari cu jurămint se 
obligă! a se prezenta în persnă nesmintit în luna Mai 

din 'anul viitor (1470) (3). 
Pote că marele Domn amâna jurămîntul personal 

fiind-că nutrea speranța unel apropiate emancipări prin arme 
a țării sale de sub suzeranitatea de formă polonă. Fără 

îndoială că Stefan nici n'ar fi stat de vorbă cu Polonii 

necumi să-le promită în atâtea rînduri suprnere, dacă n'ar 

fi fost împresurat de alţi duşmani cu mult mai periculoși. 

Tătaril i-ai pustiit crud ţara în decursul acelui an 

și tragerea în ţapă a solilor Hanului tătărasc, cari veniseră 

să ceră eliberarea fiului Hanului [4], a atras dusşmănia 

de meârte a Tătarilor asupra sa. În acelaş an năvălise în 
Ardeal, pe când Matei era în Boemia, și-l prădase. Cu 

acestă ocasie prinse şi decapită pe Petru, ucigașul tatălui 

1] Ibid. 
2) V. II, XII 538 ad. a. 1469: „Rex Casimirus etsi veris- 

similia loqui videbat, a calliditate tamen ingcnii excusationem prodire 
et nulli illum partium, Hungaro et videlicet Turco sibi fidum 
ratus, omnifarie homagium ab illo exizere festinabat denuncians se 
illum aliter ageret non pro feudali, sed pro hoste habitur um“ 

3) Ibid. 
4) Ibid ad. a. 1469 p. 461.
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sei (1). Firea sa r&sboinică, pe lângă acesta, îl împinse 
şi la r&sboele nenorocite cu Domnul Munteniei, Radul cel 

Frumos, din anii 1470 şi 1471. (2). 
Incurcat în r&sboii cu Radu, Stefan, fiind-că avea ne- 

voe de Poloni, repetă din noii promisiunile de fidelitate 

obligându-se a da ajutor Poloniei în contra duşmanilor, şi 

crăși, din noi, făgăduind că va merge în Polonia să pres- 

teze în persână jurămintul de credință [3]. De altă parte 
chiar Polonia avea nevoe de Stefan, pentru-că era în r&s- 
boii cu Ungurii [4]. 

Causele acestui resboiu sunt a se căuta în nisuințele 

lui Mateiă de a pune mână şi pe tronul Bohemiei, rămas 
vacant după mârtea lui Podiebrad [1471 Mart 22] (5). 

Regele unguresc îşi găsi un seriosrival în un fii al 
regelui polon, Vladislav, care de asemenea dorea să pună 

mâna pe crornă Bohemiei. 

Succesul fi a lui Vladislav, care se şi încoronă în 

acelaş an, în 22 August 1471. (6). 
Situaţiunea lui Mateii devenise atunci forte critică. 

In Ungaria nobilii revoltați chemară la tron pe un alt fiii 

al regelui polon, pe Casimir [7]. 
Atunci nu mal era pentru Mateii altă cale pentru a-și re- 

câstiga vechea înfluență, decât declarând r&sboi Poloniel (8). 
1). Dlugosz Il 445; „Letopiseţul dela Bistriţa“ 55. 
2] In obr. 27 [1470] Stefan arse Brăila; er în 1471 “Mart 

1 bătu pe Radul la Soci. [,„Letop. d. Bistr« 53; „An. putn“ 
195; Ureche 157). 

3) Hurmuzaki Il 194 
4) Hurmuzaki Il? 203; Fessler V 276; Engel 137. 
5) Fessler V 265 - 
6) lbid. 275. 
7) Dlugosz XIII, 471; Fessler V, 268 
8) Fessler 1. c,



    

Resboiul între cele dout regate dură mai bine de trei arii. 
Abia numai în 1474 Febr. 12, s€ încheiă o trevă, care însă 

nu fă sfirşitul neînțelegerilor [1]. 
Pe:când s€ re&sboiai în nord cei doi puternici regi, în 

sud era un crunt resboii între ţările surori. 

„__ Ocupat cu r&sboiul contra lui Radu, Stefan n'a -putut 
să-și împlinescă promisiunea față de Casimir, din anul 1470, 
de a-i da ajutor în contra dușmanilor, care se nimerise a fi 

tocmai regele unguresc. 
Lia: cererea lui Casimir, de a trimite pe fiul s&ă Alexan- 

dru- ca să: ocupe Bohemia, Stefan  respunde, că e împe- 

detat să-i împlinescă cererea, din causa resboiului cu Radu, 

în care r&sboiii însuși ar ave nevoe de ajutor dela Poloni. 

(147r April 3) (2). 
Re&sboiul în nord nu încetase. Cu tote acestea Stefan, 

nutfind planul de a isgoni definitiv pe vasalul Turcilor, pe 
Radul cel Frumos, porni din noi cu resboiii în contra lui, 

în: aful 1473. Şi de astă dată Radul fi bătut la Isvorul 

Apei. şi fu silit să se refugieze la Turci. In locu-i Stefan pu- 

se pe tron pe Laiot Basarab (3). Cu ajutor dela Turci, 

Radul alungă însă pe Laiot, după-ce acesta n'avusese norocul 

să dorânsscă decât o lună. Turcii, cari Pai adus pe tron, ai 

jefuit şi sudul Moldovei (4). 

Aceste nefericite r&sboe ale lui Stefan cu Radul aveai 

1) Fesssler V 292-3; Engel „Gesch. der Moldai“ 137. 

2) Hurmuzaki 12 244. 
3) „Letopiseţul de la Bistriţi.* 53.: An. putn.“ 195; Ureche 158. 

Data e 6981, de unde subtras 550% avem data corectă 1473. 
4) „Letop. d. Bistr.“ 54,
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să aducă pe Turci în Moldova. Acesta o ştia bine Stefân, 

de aceia, ca să curtenescă pe Casimir, de care avea nevoe 

în inevitabilul r&sboiu cu Turcii, nu uită să-i trimită şi lul 

daruri din prădile luate dela Munteni. „Şi ai trimes şi lui 

Craii din dobânda sa (1), nu pentru-că doar au fost dator 

să-i trimită, cum dic unii, căau fost supus Leşilor, ci 

pentru să-l aibă prietin la nevoe șila trebă“. | 

In contra lui Radu, care cu Turcii, în semn de r€ș- 

bunare, prăda sudul Moldovei, Stefan ceri ajutorul: lu! 
Casimir. Acesta fiind ocupat cu resboiul cu Ungurii,—ne 

putând să-l ajute cu ste—era -mai mult aplecat să caute 
să-i impace. De aceea a trimis 6ste cu căpitanul :din 
Sniatyn, Mihail Buczaczki, împreună cu o solie. la Stefan, 

«ca să-l sfătuiască să se împace cu Radul, căci însuşi _are 

nevoe ca Stefan să fie în pace, ca să-l potă ajuta în.r&s- 

boiul ce-l avea cu Ungurii (2). | 

Intâlnindu-l la Văslui, solii poloni trebuiră să: vadă, 

că -mintea lui Stefan nu era aplicată spre pace,.căcl, la în- 
vitarea lor, r&spunse că nu pâte ierta lui Radu greşala 

ce a făcut'o, prin aceea, că a dat mai „multe cetăţi 

Tureilor (3). 

Re&sboiul dintre Moldoveni şi Munteni ,; fatal ;trebpia 

1] Ureche |. c. In 16 lanuarie 1474 solia moldoveană preda. 
lui Casimir cele 28 stiaguri trimase de Stefan. (Dlugoszil, XIIL; 508). 

2) Dlugosz Il 508; „Missis itaque Podoliensis, exercitus. sub 
duce Mihaele Buczaczki, missis et alii oratores, qui utrumque Voyeuo- 
dam, aequis conditionibus păcem accipere inducerent. Sin minus 
induciis bellum suspenderent, quo facilius :Stephanus, Pasimiro 
contra Hungarum auxiliaretur't. 

3] Ibid.
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să devină un r&sboiii între Moldoveni şi Turci. Aceștia 

nu puteai ierta lui Stefan alungarea vasalului lor de pe 
tronul Munteniei. Vedea vitezul Domn, că nu departe va 
fi diua când va trebui să scâtă sabia și în contra Turcilor 
păgâni, faţă cu cari nutria planuri măreţe, ca în unire cu 

alți principi creştini să-i gonescă din Europa. Nu Turcii 

ai fost provocătorii. Ei vor veni să se resbune, numai 

după-ce Stefan le-a aruncat mănușa. Acesta o făcuse ma- 
rele Domn basându-se pe ajutorul crestinilor. 

În 1474 trimise Stefan o scrisâre Papei Sixt IV, 

rugându-l să provâce o alianță a tuturor principilor cres- 
tini contra Turcilor, căci el era decis a lupta pentru creş- 

tinătate „din tote puterile câte îi le-a dat Dumnedeu“ (1). 
Scris6rea e datată din Văslui, 28 Novembre. Aci îl găsiră 
solii poloni, cari veniseră să-l împace cu Radu (2), pregă- 
tit şi decis să ţină calea duşmanilor. 

In acelaşi timp, sfârşitul anului 1474, Sultanul Mohamed 
cerea lui Stefan „cu poruncă““ ca să-i dea Chilia şi Ceta- 

tatea Albă cum şi tributul nedat până acum şi să plătescă 
pe viitor tributul, căci la din contră îl va ave ca duşman, 

va veni grabnic și va cuceri acele locuri cu puterea, fără 

voia lui“ (3). Condiţiile nu puteaii fi împlinite de Domnul 
„pregătit de ră&sboiii şi r&sboiul trebuia să 'ncepă. Soliman— 
“Paşa cu 6ste de 120,000 avea să trecă Dunărea. 

Țara fiind pustiltă sistematic, &stea turcescă nu 'ntimpină nici o 

1) Inrmuzaki VII p. 5 şi IP p. 224. 
2) Dlugosz II, XII, 508. 
3] lbid. 516
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resistență până aprâpe. de Văslui. Azi aștepta Stefan „cu 

&ste de abia de 40,000 de &meni, încea mai mare parte 
din ţe&rani* (1), puţini Unguri şi 2000 de Poloni (2). Cioc- 

nirea avu loc într'o di de Marţi, ro lanuarie” 1475, la 

Văslui (3) și victoria Moldovenilor a fost complectă. Nu 

mai suferiseră încă Turcii un așa desastru (4) dela venirea lor 
în Europa. La 25 lanuarie din Suceva, întro scurtă şi 

mândră circulară, Stefan vestea Papei, şi Regilor vecini 

şi principilor din Europa, „că am învins pe vrăjmașii 

noştrii şi ai întregii creştinătăţi, i-am împrăstiat şi călcat 

sub piciârele nostre“ (5). Invingetorul e comparat de con- 

timporanul Dlugosz cu «eroicii duci» de pe vremuri, atât de 
mult admiraţi și singurul găsit capabil să fie pus în fruntea 

„întregii lumii“ și să conducă cu succes cruciada contră 

Turcilor. [6]. | 

Victoria e anunţată și lui Casimir de o solie a Domnu- 

lui, care îi trimise, drept semn al biruinții, 4 paşi şi 36 de 

steguri. Solia era însărcinată să câră noi ajutor lui Casi- 

mir contra Turcilor, carl se pregătea să năvălescă din noi 

în Moldova (7). 

1) Ibid. 526; lorga „Acte şi Fragmente“ II: 92. 

2] Relaţia de Turda în „Columna lui Traian“ a. 1976 

p. 423. | 

3] „Letopis. dela Bistriţa“ (p..55), cronica contimporană a 

țării, dă Văsluiul ca loc de luptă. Dlugosz (p. 526) dă Racova. În 

cărţile nostre e trecută sub numele de victoria dela Podul Inalt. 

4] Vedi Cronicile moldoveneşti; Dlugosz 1. c. 
5) lorga „Acte şi Fragmente“ III! p. 92 „zwstert haben un 

under unzern Fiesson zwtreten sindt wărden“, - 
6) p. 528. 
7) Dlugosz, 526 
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Din prădile 'luate a trimes Stefan şi Papei Sixt IV, 
cei&ddui “să-l dea ajutor. 

Nu mai puţin I-a făcut acesta cinste și lui Corvin, des- 
pre âre cronicarii poloni ne spun, că se lăuda, că el a 
învins pe Turci, întru cât Stefan e vasalul săi (1). 
Ce e mai mult, Stefana trimes şi Sultanului Mohamed o solie, 
ca să se plângă că nişte cete de Turcl-—de Sigur fără voia 
Sultanului —f-ai devastat țara, dar i-a pedepsit amar şi pe 
căi ce i-ai scăpat nepedepsiţi, râgă pe Sultan să-i pedep- 
sescă. 

Atunci Mohamed, surprins de atâta cutezanţă, şi-a 
| pregătit Gstea de uscat şi de apă, ca în persână să năvălescă 

in Moldova, “să spele ruşinea suferită, dice Dlugosz (2). 
Cutezător faţă de Turci, Stefan trebuia însă acum să 

se plece Poloniei şi Ungariei. ' 
| Audind că Turcii vin în contra-i, Stefan făcă eunos- 

cut lui Casimir, care petrecea în Litvania, pericolul, care-l 
ameninţa și îi ceru un grabnic ajutor. In mai multe rîn- 
duri a trimes soli şi scrisori. Cerea lui Casimir să-i 
trimită 2000 de pedestrași, ca să apere Chilia şi Cetatea- 
Albă, er oștile din Halicii să stea subarme cu tabăra la 
Kameniţa și chiar regele să vină cu restul armatei în ajutor. 
"Cu durere “ar&ta Stefan lui Casimir, că încontra unui 
atât de puternic dușman, nu va pute face faţă pe câmp 
deschis; câ:pâte va fi silit să se retragă în Polonia, în 

„“Căre Câs râgă pe'rege să-l lase deschisă calea spre Ka- 
"meniţa (3). 

1) Ibid. 
2) Tbid. 531 
3) Ibid. ad. a 1475 
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Cu tâte că consilierii sei îl sfătuiaui să dea nesmintit 
ajutor lui Stefan, totuși Casimir trăgăna lucrul, dicând 

că năvala Turcilor e numai închipuire (1). 

In ş lulie Regele Poloniei sosind în Lublin, în decurs 

de 16 dile căt stătu aici, încontinui fă rugat de sfetnicii 
săi să nu lase în părăsire pe un principe atât de strălucit 

„al regatului sei“ ca Stefan (2), ci să caute să-l ajute, căci 

prin acesta ar face serviciu nu numai lui Stefan, ci intregii 

creştinătăţi (3). Dar regele remânea tot indiferent și. acesta 

scâ_e din răbdări chiar şi pe sfetnicii sei, cariîl acuzară 

de lene și slăbiciune (4). 
Cu tâte acestea Casimir nu se lăsă înduplecat. Ca să 

scape însă de  insistințele consilierilor seci, luă o hotărîre 

mai comodă, să trimită soli la Turci, ca să-i înduplece să 

nu invadeze Moldova „care e o bună bucată a regatului 

polon“ (5), ca să nu-l aducă în necesitatea regretabilă de 
a le declara resboiu. S'au şi trimis soli, cari însă n'au. găsit 
ascultare la Turci. 

In 23 lunie 1475 Cas'mir primea o scrisore din Ce- 

tatea Albă, prin care era înștiințat de căderea Caffei (6) în mâ- 

nile Turciior si de pregătirea acestora ca să cucerescă Ceta- 

tea Albă (3). 

1) Dlugosz 1. e. 
2) lbid. 532 „ne tam insignem etilustrem sui Regni Princi- 

pem et athletam, Stephanum Woywodam desereret.“ 
3) Ibid. „non tam sibi quam universae christianitati opem 

ferret“* 
4) lbid. ÎN 
5) Ibid. „que insignis portio Regni Poloniae est“. 
a 533 Vedi despre căderea Caffei Hurmuzaki II! 12, 

bid. |



  

Cu tâte acestea Casimir, deși pretindea că Moldova 
„e „0 însemnată parte a regatului s&i“, — remânea surd 

la strigătul lui Stefan după ajutor. Care să fi fost causa 
acestei indiferenţe? Dlugosz nu ne-o spune. Causa e de a 

“se căuta, de bună samă, în faptul că Stefan amânase două 
decenii depunerea jurămintului în persână, cerut în nenu- 
merate rînduri de Casimir. Inving&torul Turcilor și al lui Cor- 
vin era apoi incomod pentru el, de acea voia mai bine să-l vadă 
sdrobit de Turci. | 

Vedend pe Poloni atât de indiferenți, Stefan se adresă la 
Unguri, pe atunci dușmani ai Poloniei. În niște momente atât de 
critice, pentru el și pentru ţară, Stetan se decise a satisface 
vanitatea regelui unguresc şi a-ii se închina în schimbul 
unui ajutor în contra Turcilor și a adăpostirii lui în Unga- 
ria, în casul când dușmanii sei îl vor fi alungat din Moldova. 

Din 15 August 1475 e actul de închinare al lui Ste- 
fan câtre regele unguresc. Etă resumatul lui: Corvin s€ 
bucură, că Stefan s'a întors din rătăcire și „la recunoscut 
ca: pe Domnul s&i natural și i-a promis lui și corânei. un- 
gureşti datorita credință“ [1], pentru care fapt Stefan, cu 
toţi boerii sei, e primitîn graţia Ungariei. Stefan va ave aceiași 
atitudine față de Unguri, ca şi predecesorii sei. Corvin va 
uita tote relele câte îi le-a făcut Stefan. Pe duşmanii aces- 
tuia nui va primi în regatul să. Stefan promite apoi â 
da ajutor lui Corvin în persână şi „cu totă ţara sa“ în LI 

contra Păgânilor sai altor dușmani. In schimb și Mateiă 

1] Hurmuzaki II p. 8: „Stephanus . . . ab disuasione redit, 
nosque veluti dominum suum naturalem recognovit, ac nostrae ma- 
jestati et saerae coronae nostrae fidelitatem debitam promisit“, 

Cf. Hurmuzaki II! 12,
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promite a-i sări. în ajutor, în persnă, dacă va fi necesita- 

te și. „dacă nu vom fi ocupați cu afaceri mai împortante 

ale regatului nostru“. “Hotarele între Moldova și: Muntenia, 

adecă între posesiunea. lui. Stefan: și a lui Vlad pepeş (1) 

vor rămâne acelea, cari ai fost sub Mircea și sub Alexandru 

cel Bun. Se mai prevede apoi casul când Stefan, 

alungat din țară de duşmani, ar ave nevoe de loc de refugiu. 

In acel cas Mateiii da drept lui Stefan să șe adăpostescă 

cu-.0 suită, ori cât de numerosă, în ori cari oraşe ale 

Ungariei şi să petrecă aci ori cât ar voi. Când ar voi apoi 

Stefan Vodă să-și recucerescă ţara și tronul perdut, Corvin 

-să fie dator a-l ajuta. 

Indată ce s'a audit în Polonia, de împăcarea lui Ste- ... 

fan, pe care acesta 'o ceruse mai întăi [2], cu Mateiii 

Corvin, Casimir, „temnâdu-se. de credința schimbăicosă“ 

[3] a lui Sefan și „ca să nu se desfacă de regatul Polo- 
nici“ [4], a şi trimes grabnic în 8 Septembre [5] pe - 

Stanislâv. Vatrobka şi alţi fruntași poloni, cari ati și primit 

de la Stefan jurămîntul. [6]. 
Tot în acea di [8 Sept.] avea să se ţină, conform tracta- 

tului dela Lublai, o dietă comună, compusă din represen- 

tanții ambelor regate, pentru a se discuta, cum se făcuse 

ID Resultă din document că Mateiă în unire cu Sefan voiati 
să pună pe tronul Muntenici iară-şi pe Vlad Tepeş.. | 

2) Hurmuzaki II! p. 2; Deşi avuse o ciocnire cu 6stea un-.. - 
gurescă puţin inainte de lupta dela Vaslui, totuşi Stefan a cerut 
mai întăi prieteniă lui Corvin. (Vedi „Chilia“ 141). 

3) Dlugosz II, XIII, 534. 
4) Ibid. 
5) „pro festo nativitatis sctae Mariae“=8 Sept 
6) Dlugosz [. ce, . ago [3 
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de atâtea ori până acum, inutil, chestia supremaţiei -moldo- 
vene. Dieta avea săse ţină la Sramowicz şi era convocată 
încă din August de Casimir. Avea să se aducă în discuţie, 
ca. o urmare a păcii din 1474 dintre Ungaria şi Polonia, pe 
lângă chestia supremaţiei moldovene şi cea asupra Hali- 
ciului. Intre delegaţii „poloni a fost şi marele Cronicar 
Dlugosz. (1). Mateii, se scusă însă câtre Casimir, anun- 
țându-l că, împiedecat fiind de resboiul cu Turcii, nu pâte lua 
parte la dietă și ceru un noi termin, diua sf. Martin [ur 
Novembre]. Acest termin n'a fost însă primit de Casimir 
[2] şi negoţierile, referitâre la supremația moldovaană între 
cele 2 regate, ai r&mas și de astă-datăjea tot deauna, sterile. 

Stefan era bine înformat de pregătirile de resboiii ale 
Turcilor. De aceia îşi călcase pe inimă și primise să fie 
vasal aceluia, pe care-l bătuse și care-i îi fu în continu 
dușman, sperând -a -fi ajutat contra 'Turcilor. Regele. îi 
respunse amicabil [3]. Secuii căpătaseră ordin să plece în 
ajutorul „credinciosului nostru iubit“ (4), er pe de altă 
parte Stefan declara protonotoriului apostolic, : Domnic, 
că împreună cu Basarab al Munteniei, care încă se decla- 
rase vasal lui Mateiu, „vor conduce pentru presenta expe- 
diție pregătită contra Turcilor, sub ascultarea Regelui 
(Corvin) la 60,000 de soldaţi“ (3). 

Pe lângă ajutorul, ce-l nădăjduia Stefan dela Corvin, 

1) Ibid. 
2) Ibid. 
3) Hurmuzaki II! p. 2 
4) Hurmuzaki  II!.p. 11 
5) Ibid. 12, 13 a, 1475,



  

168 

cărui se 'nchinase, și dela. Casimir, a cărei supremație 6 
recunoscuse din noi în vederea pericolului, mai spera să fie 
ajutat de Papa şi de Ve..eţia. 

Ambasade au fost'trimise pentru acest scop în Italia, la 

Papa, care şi scrise Regelui Ungariei. Acesta r&spunse 

afirmativ mai vîrtos că „pretind că acea ţară mi-e. mie supu- 

să“ (1) La începutul anului următor, în lanuarie 13, Papa: 
Sixt IV promite iertarea păcatelor tuturor, cari vor da aju- 

tor lui Stefan, „adevărat atlet al credinții creştine“ (2). In 
Martie apoi Papa lăuda pe Stefan şi-l îmbărbăta la luptă. 
„Resboiele, pe cari le-ai purtat cu vitejie şi cu înțelepciune 
contra 'Turcilor, dușmanilor comuni, au adus atâta faimă 

numelut tei, încât eşti în gura tuturori. lipromitea în urmă 

numirea unui episcop al Moldovei (3). In 3 April promisi- 
unea: Papei Sixt IV era îndeplinită: Petru bacalaureat în 

decrete, a fost numit „episcop al bisericii moldovene“ cu 

scutire de anate (4). 

S'au colectat în sfârșit din îndulgenţe, la. 200,000 de 
galbini (5). Papa a făcut însă înprudenţa să-i dea luiiMateit 
Corvin, pretinsul suzeran, care în loc să-i dea pretinsului 

seii vasal, i-a întrebuințat pentru scopurile sale private în 
resboiul purtat cu Austria (6). 

1) Hurmuzaki VIII p. 18. Mateiii către Papa, 1475 Nov. 13. 
2) Hurmuzaki II? 241, 1476 Ianuarie 13. 
3) Hurmuzaki II! p. 13, 14. Sixt IV către Stefan. Roma 1476 

Mart. 20. 
4) Tbid. p. 14. Sixt IV către Stefan, 1476 April 13. 
5) Dlugosz II 548. - 
6) Cureus „Annales Silesiae“ p. 196 „Italia....misit ipsi 200,000 

aureorum in bellum turcieum, quam pecuniam sequenti anno dis- 
sipavit in crudeli bello Austriaco“.



    

ip: 

  

Ambasadele trimise fa Veneţia, şi promisiunile: acesteia 
de ajutor (1), încă n'aii avut nici un resultat positiv. 

Din apus, contra așteptărilor sale, Stefan nu s'a ales 
așa dară decât cu vorbe frumâse. 

Vecinii si, cari se certau pentru supremaţia moldo- 
_veană, sau purtat şi de astă dată ca in trecut. Matei 
"Corvin, ocupat cu luarea Sabaţului dela Turci s'a deștep- 
prea târdiii (2) er regele Poloniei s'a mulțumit cu o interven- 
ție pe cale diplomatică, deși Stefan o declarase de mai înainte 
„de puţin onestă și puţin utilă“ (3). Cu tote acestea solul 
polon, Martin. Chorazicz, a plecat spre Constantinopole şi-a 
întâlnit pe Mahomed, în drum spre Moldova, la Varna. Pe 
basa vechii prietinii dintre Polonia şi Turcia, solul polon 
cerea, în audiența ce-o avula Mahomed in 22 Mai [1476], 
să renunţe la expediţia contra lui Stefan „feudal al Rege- 
lui și corânei polone“. Mahomed respunse că nu pâte re- 
„nunța la expediţie acum când e aprope de Moldova şi nu 
_pâte călca făgăduinţele către Basarab și Hanul, fiind-că ex- 
pediția era făcută mai mult în urma cererii acestora. 

;„Cu tote acestea va renunţa la r&sboii, adăugă Maho- 
„med, dacă „Stefan Vodă ar consimţi să  plătiască tributul 
_r&mas în urmă, să-l plătiască pe viitor și să redea Chilia, 
Munteniei“. Aceste condiţii nu puteau fi primite şi Cuceri- 

» “torul Constantinopolei își continuă drumul (4). 

-„. In fața primejdiei, care-l ameninţa, Stefan era astfel pă- 

1) Vedi Hurmuzaki VIII p. 8-18; cf. Xenopol Il 340 sq. 
2) „Chilia“ 147 
3) Dlugosz II 544 sq. 
4) Ibid. 

    

    
    

  



  

răsit de „totă creștinătatea“ Ce e mai mult însăși „ţara“ 
„mustrând pa Domnul sei de tirănie şi de cruzime, a re- 

"fusat cu totul a se îngrămădi în jurul lui; ceea- ce. sim- 
ţind duşmanul a respândit pretutindinea vestea, că n'a venit 

cu atăta tărie contra poporului, ci contra unui așa de strașnic 

chinuitor al nemului moldovenesc“ (1). 

Expediția era provocată de ura Cuceritorului î împărăției 

de răsărit contra lui Stefan, pentru-că refusase tributul, 

luașe dela Munteni Chilia și sfărimase 6stea trimisă în anul 
trecut în Moldova (2). Scopul ei era, pe lângă r&sbunarea 
umilirii din anul trecut, ocuparea Chiliei şi Cetăţii Albe (3) 

Din trei părți avea să fie atăcat. Ostea de pe uscat 

împreună cu Laiot Basarab, care călcase peste datoria 

"recunostiinții și se dase pe partea 'Turcilor, avea să-l 

atace din spre Muatenia, er flota se îndreptase contra 

Chiliei şi Cetăţii Albe. Din nord Tătarii primiseră ordin să 

trecă Nistrul. (4). 
Inainte ca stea de pe uscat să fi trecut Dunărea, 

10,000 “de Tătari aă atăcat Cetatea Albă, dar au fost bă- 

tuți. Asemenea flota turcă nu isbuti să ia Cetatea Albă, 
Acelaș nesucces Pai avut Turcii şi faţă de Chilia, despre 

care lucru fiind înștiințat Mohamed, se hotări să bată: 

1) „Chilia“ 147, Dlugosz |. e. 

2) Dlugosz II 544 

3] „Chilia“ 148,9 

4) Asupra expediției vedi relaţiunea lui Balthasar de Piscia 

ap. Hasdeii „Columna lui Traian“ 1879 p. 378 sq.; „Letop. Bistr. să 

56; Ureche 1. c.; Dlugosz II 547 sq.; „Chilia“ 1. e.



  

    
mai întăi pe Stefan „căci ştia că de-l va învinge pe acesta, 
va dobândi uşor și cetăţile acelea“. (1) 

Tactica, care o aveai totdeauna Domnii terilor româ- 
ne când eraii atăcați de Turci, a urmat'o şi Stefan. Trebuia 
să 'ncerce mai întăiii norocul armelor la Dunăre, trebuia 
impiedecaţi de a trece fluviul, 

Domnul plecase spre Dunăre cu mica ste, care o 
avea, când îi se aduse vestea, că o nouă ste de Tătari 
a trecut Nistrul pe la nord. Acesta-l fâcă să părăsescă 
graniţa Dunărenă şi să mergă să scape nordul Moldovei de 
Tătari. Vestea sosirii sale puse pe fugă pe năvălitori, cari 
dispărură peste Nistru. 
Inacest timp Turcii trecuseră Dunărea. Perdută fiind linia Dună- 
renă mântuirea putea fi numai la munţi. Cu 10,000 de ostaşi 
câţi îi mai remăse, fiind-că ţ&ranii ceruseră să mergă 
pe la căminile lor, Stefan s'a retras în munţi pustiind 
sistematic orașele, pe cari trebuia să le lase năvălitorilor. 

„Se refugiă în sfârşit în pădurea dela Valea Albă. Aci în- 
îndrăsni să dea lupta, dar „biruiră afurisiţii de Turci cu 
Muntenii cei vicleni și cădură acolo harnicii viteji şi boerii 
cei mari şi voinici cei tineri şi buni ŞI 6stea cea bună 
ŞI viteză. Şi mare scârbă ai fost atunci în ţara Moldovei, 
continuă cronica ţtrii, şi în tâte ţările şi domniile de prin 
prejur“ (2). 

Mica dar viteaza 6ste moldoveană fă „stropşită“ de 

  

1) „Chilia“ 1. e. 
2] „„Letop. dela Bistriţa“ 55, 56. Lupta s'a dat într'o Vineri în 26 Iulie 1476. „An. putnene“ 196; Ureche ]. c.; Piscia 1. c,; Dlugosz II 545; Miehowski „Arh. ist.“ 36; Relaţia lui Sead-Eădin în Arh. ist.“ I2 3. Vedi şi alte isvore in „Chilia“, 148,
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mulţimea Turcilor, cari pustiai acum după plac ţara, şi 
Domnul, care scăpase în Polonia, nu desperase încă de 
mântuirea. ei. 

In critica posiţie, în care se afla, marele Domn îşi 
îndreptă privirile spre Casimir. „Prin repetate solii a ce- 
rut lui Casimir, să nu întârdie a-i trimite în ajutor 12,000. 
de soldaţi, asigurându-l pe rege, că odată obținut ajutorul 
cerut, va alunga cu rușine pe Turc din Moldova“ [1]. Ce- 
rerea lui Stefan r&mânea însă zadarnică, căci regele nici 
gând n'avea să-și apere „vasalul“. Numai după-ce Turcii 
ai ars Suceva [2] și ai jăfuit căte-va sate din Podolia, 
deci numai după-ce ai atăcat regatul, s'a trezit Şi Casimir . 
din letargie și a convocat ţinuturile Podoliei și Haliciului 
la dieta din Petricow (13 August), ca să discute măsurile 
de apărare (3). 

Trupele de sub comanda lui Paul lassyenski căpătară 
atunci instrucțiuni să-și fixeze tabăra la Kameniţa „si să 
dea la t6tă necesitatea ajutor lui Stefan, părăsit chiar și 
de credincioșii sei moldoveni“ (4). 

Aceste trupe însă, în loc să dea ajutor lui Stefan, ai 
pustiit și prădat Polonia „ma! multe s&ptămâni“, făcend 
„mai multe prădări contra cetățenilor, decât în contra 
duşmanilor“ şi desi Stefan, „a arătat nenorocirile sale 
şi oprimările poporului săi, n'a putut să-i convingă 
spre Gre-care ajutorare“ (5). 

  

1) Dlugosz, II, 546 
2) Ibid; cf. „„Letop. Bistr“. 1. e. 
3] Ibid. 547. 
4] Ibid. 
5] Ibid. 548,



    

  
      

   Pe când dieta din Petricow pierdea „Zădarnic 3 s&ptă- 
mâni“ în consfătuiri „pentru apărarea sai r&sbunarea 
Moldovei“ nehotărînd „nemic util“ (1) şi pe când 6stea, 
în loc să ajute pe Moldoveni, prăda însuşi regatul, Stefan 
“Vodă, care fi vedut, curînd după desastru dela Valea 
Albă, „cu 15 până în 20 de călăraşi în Snyatin mâncând 
îno crişmă de rînd“ (2), își căuta mântuirea în ai sti și-și 
„restaura oOstea sa în orașul Kameniţa“ (3). 

Ajutorul lui Stefan venea însă din Ungaria. - 
Stefan  Bathori, Voivodul Ardealului, împreună cu Vlad 
Ţepeş, se prăgătea să trecă munții (4). Mohamed, a cărei 
oste era demoralisată de fome şi de boli, şi își perduse o 
parte din flotă, înecată de furtună (5), nu avu curajul 
să dea lupta şi se retrase spre Dunăre, „pe care o trecu 
în pripă, fără a mai atăca în cale, cum se temea Stefan, 
Chilia și Cetatea-Albă“ (6). 

După alte ştiri, Stefan Vodă singur, cu stea, care 
şi-O concentrase în Polonia, „sdrobise 13 mii de Turci“ (7). 
Şi „mulţi Turci fură înecaţi în Dunăre şi mulţi bătuţi în fugă“ (8), 

1) Cromer XXVIIE 619 
2] Piscia 1. e. 
3] lbid. 
Al »„Monumenta Hung. hist. Acta extera“ V 321; Hurmuzaki 

VII 23,24. . 
5) Dlugosz |. c. 
6] „Chilia“ 151 

7] „Columna lui Traian“ p.98: „prostraverat XIII milia Turcorum-, 
8] lorga „Acte şi Fragmente““lll! p. 99: „vil 'Purchin ertrunckhen 

in dem Wasser, et wi vil wurden an Flucht erschlagen“. cf. Te- 
leki IV 463; Ureche 131. Vedi şi scrisorea lui Mateiă Corvin către 
Papa: „post turpem Turcorum imperatoris fugam de Moldauia“, 
[Hurmuzaki VIII 283] cf. şi Hurmuzaki IP 243. 
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In Novembre apoi Stefan, unindu-se cu Stefan Bâthory, nconsfiaţi succesul“ (1) înlocuind pe Laiot, omul Turcilor, cu Vlad: Țepeș, „cel mai mare dușman al Turcilor“, care a fost primit de țară „cu obișnuita solemnitate“ (2). 

In marea primejdie prin care trecuse, Polonia nu dase de fapt nici un ajutor pretinsului ci vasal. Diete inutile a fost convocate," cum am vedut, oști ai fost zădarnic tri- mese în ajutor, regele însuşi s'apropiase de hotare [3] și după-ce trecuse primejdia, pe la sfârşitul lui Octomvre, (4) strângea tazse de la locuitorii din Cracovia „pentru aperarea ţtrilor nâstre Podolia şi Moldova de atacul Tur- cilor“,— tâte însă fără real folos pentru Stefan. 
La acestă indiferență a lui Casimir face alusie Ion Țamblac, ruda și solul lui Stefan la Veneţia, în anul ur- _mător, când areta Republicii, că causa căderii Domnului seu a fost, că unii creştini nu numai că nu i-ati trimes nici un ajutor, dar s'a bucurat de desastrul lui [5]. 
Deşi expediţiunea din anul 1476 fi pentru Turci mai mult un desastru decât Ovictorie, totuşi Stefan se temea de o nouă încercare a Turcilor de a cuprinde Chilia, și Cetatea Albă. „Eu cred, spunea Țamblac, că Turcul va veni din noi, în acest an (1478) pentru cele 2 cetăţi, cari sunt 

    

1] „Chilia“ 151, 
2] Serisârea citată a lui Mateiu către Papă. 3) Dlugosz 548. 

„Dominico ante festum Sanctorum Simonis et lude Apos- tolorum“—27 Oct, (1476) în Hurmuzaki IL 243,4. 5) „mon me hano aiutato, mă forsi alcuni hano havuto. piacer | del danno fato“ (Hurmuzaki VIll 24.) 

 



      

„116. 

tâtă Moldova şi Moldova cu aceste 2 cetaţi e un zid pentru 

Ungaria şi Polonia“. [1] 

Din causa acâsta Stefan trebuia să continue politica sa 

de a  „linguşi“ pe ambii vecini, deşi în faţa primejdiei 

trecute, aceştia îl „lăsară singur“ [2], La sfirşit Mateiă 

dase totuși un ajutor în timpul din urmă şi Stefan din acestă 

causă s€ alipise mal mult de Ungaria. Regele Ungariei voia 

însă acum să-l înstreineze de tot de Polonia. Din acestă 

- causă relaţiile dintre Polonia şi Ungaria deveniseră din 

noi încordate. Când Frideric III a cerut contra Ungariei 

ajutorul lui Casimir, acesta s'a grăbit să-i dea, „pentru-că 

aflase de uneltirile duşmănose ale lui Mate: contra sa, că 

adecă ar fi trimes Moldoveanului ajutâre contra Muntenilor 

ca să-l înstreineze de Polonia“ [3]. ' 

Trecuseră două decenii, de când marele Domn ocupase 

tronul şi atitudinea sa față'de Polonl consta în a-i „linguşi“. 

Semnul vasalității era însă omajul personal în ţara suzera- 

nului. Acesta însă, în mândria sa de învingător al lui Mateiti 

Corvin şi al Turcilor, Stefannu la satisfăcut nici-odată, 

deşi promisiuni a făcut tot-deauna. 

Acum găsia Casimir din noi momentul potrivit ca să 
câră prin o solie dela Stefan să presteze omajul, voind 

prin acesta să-l facă să rupă legăturile cu Ungaria, cu care 

era, din pricina acestor legături, în certă. 

1) „queste do terre sono tuto la Valahia. E la Valachia 
în „ieste do terre sono un muro del Hungaria et Polona“. 
Ibid ÎN 

2) „mi lasorono solo“. (Ibid.) 
3] Cromer XXVII 620.
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În 22 Januarie 1479 [1], în,,noultirg al oraşului Roman“, 
Stefan-Vodă promitea solului trimes de Casimir că, „la 

Gra şi timpul hotărit de Majestatea sa şi anunțat de 
un sol al Serenităţii sale cu 6 luni înainte“, va presta 
„jurămîntul de credinţă, după obiceiul, predecesorilor“, 
la Kolomea. | 

In aceleş an, lunie 22, de frica unui atac al Turcilor, 

[2] Stefan începu fortificarea Chiliei nouă, „de pe malul 

moldovean al Dunării“ [3]. Moldova scăpase însă în acest 

an, deşi Turcii se prezentară în tâmna acelui an, în Ardeal, 
unde au fost bătuți pe Cămpul Pânii, şi la Marea Neagră 
[4]. Cu tote acestea Stefan se simţia încă în primejdie, 

căci în anul următor îl vedem cerând de la Casimir prin 
o solie „ajutore contra Turcilor“ (5). 

Svonul despre intenţia Turcilor de a cuceri Chilia de- 
venea tot mai des în anul 1481. La zo April, Stefan 
Bathori, Voivodul Ardealului, scria că, Țepeluş, Domnul 

Munteniei, e gata să atace Chilia, și aştepta numal sosirea 

Turcilor (6). Trei dile în urmă, 3 Mai (7), închidea ochii Cu- 
ceritorul Constantinopolei și Stefan Vodă scăpă astfel şi 

“de astă-dată de primejdie. Țepeluş, unelta turcescă, fă bătut 
într'o luptă la Rîmnic (8 lulie) şi înlocuit cu Vlad 

1) Hurmuzaki II 709. Documentul are data 8987-1479, In 
colecţia Hurmuzaki e transcris greşit sub anul 1478. In estras 
vedi pag. 262. 

2] „Letop d. Bis.“ 56. 
3) „Chilia“ 152 
4) Ibid. 153 

_5) Hurmuzaki Il? 266 
6/ Teleki XII 171 . 
1 Zinkeisen „Gesch. dos Osmanischen Roiches“ 486. 
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Călugărul, [1] pe care protectorul s&ă : moldovean l'a des- 
polat în anul următor de „cetatea: Crăciunei [2]. 

In anul 1483 MateiiiCorvin părasea. pe pretinsul săi vasal şi 
încheia pace pe ş ani cu Turcii (3). Cancelarul regatu- 

lui «neglijase să trecă în tractat şi cele două cetăţi» [4] 
și «legitima» astfel atăcarea lor de Turci (5). 

Părăsit şi de astă dată de puternicii sei vecini, ma- 

rele Domn perdu, înanul următor, cetăţile. In 14 Iulie cădu 
"Chilia, „care e cheia şi pârta întregii ţări a Moldovei şi 

Ungarie!“ (6) şi căderea el fi urmată la 4 August de 
cea a Cetăţii Albe, „care e cheie şi pârtă pentru tâtă 

Polonia, Rusia, Tătaria şi totă Marea Negră“ (7). „Marea. 

Negră deveni tâtă turcescă şi nimini nu mai putu străbate 
într'însă fără voia Sultanului. Moldova, lovită puternic 

- economiceşte, era înghenunchiată . din punctul de vedere 
politic: calea era deschisă Turcilor spre nord, ori când 

ar fi voit ei, pentru r&sboiii şi pentru pradă“ (8). 

Perderea celor două cetăţi, „cari sunt tâtă Moldova“, 

1) „Letop. d. Bistr.“ 57, „An. putin“. 196 
2) „Letop. d. Bistr“ 58. 
3] Teleki „Hunyadiak Kora“ V 240: Zinkeisen II 500. Trac- 

tatul de pace în Frakn6i [1 286; Engel 144. 
4) Iorga „Acte şi fragm.“ III! 65 
5) „Chiba“ 155 
6) Scrisorea lui Baiazid din Chilia către Ragusani cu data 

11 August în „Acta extera“ VI 36, reprodusă şi in „Chilia“ 159. 
Data căderii Chiliei e din „Letop. d. Biste“i 58; cf. Naraţia Flo- 
rentinului Cambini in „Arh. ist.“ I: 55. Alte.isvore asupra acestei 
expediţii a lui Baiazid II, însoţit de „afurisitul călugăr Vlad 
Voevod“ (Letop. d. Bistr. 1. e.) şi de Tătari în „Chilia“ |. ce. 

7] Scrisorea citată a lui Baiazid. Data după „Chilia“ |. ce. 
8) „Chilia“ 164. 
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cum spunea Țamblac, a fost cea mai durerâsă rană 
pentru Stefan. Pentru reocuparea lor avea nevoe imediat 
de ajutor. La cine să se adreseze? 

Regele Ungariei dela 1475 încâce îi dase, deși cam 
târdiii, mai totdeauna ajutor. Dela el spera şi de astă-dată 
un ajutor suficient pentru a-și recâștiga ce perduse. 

Când Turcii începuseră asediul cetăților, Stefan avi- 

sase şi ceruse regelui Ungariei ajutor. Acesta a chemat 

„t6tă provincia, Transilvania“ sub arme şi însuşi se pre- 

gătea „să- plece în persână, cu tâte forțele în ajutorul“ 

lui Stefan, când îi se aduse vestea că „Turcii cuceriseră 

acele cetăţi şi după-ce lăsară în ele garnisâne, se'ntârseră 

acasă“ (1). 

Garnisnel turceşti arfi putut fialungate, dacă regele Ungariei, 
care se lăuda cu pregătirile de ajutor, pomenite mai sus, 

ar fi dat ajutor lui Stefan. El s'a mulţămit însă, cum fă- 

cuse tot-deauna și Casimir, să intervină pe cale diploma- 
tică. Posedăm scrisârea lui Corvin către Baiazid,- E o 

protestare inutilă pentru luarea „Gre cum prin furt“ a celor 
dou€ cetăţi din Moldova, „care e o iuridică dependenţă 
a Ungariei“ și o amenințare zădarnică că va considera 

pe Baiazid „de dușman“, dacă nu va restitui cetăţile [2]. 
Asemenea posedăm şi re&spunsul lui Baiazid. Acesta „s€ 
îngrijeşte forte puţin de amenințările“ regelui unguresc, 
căruia îi dovedeşte prin oanexă a unei copii a tractatului, 

că „prescrisele regate sunt excluse în mod special (specialiter) 

' 

1) Iorga „Acte şi Fragmente“ 104. Serisorea lui Mateiă câtre 
principii imperiului datată in Viena 1485 Nov. 17 

2) Ibid. 64; Hurmuzaki II! 3, 4.
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în tractate“. Adaugă apoi că cetăţile „obţinute cu multă 

trudă“ nu le pâte restitui, dar va da ordin garnisonei din cetăți 
„să naducă nici o supărare principatului Moldovei câtă 
vreme va dura pacea“ (1). Regele aflând scusa Sulta nului 

întemeiată lovi „cu mâna sa“ pe cancelarul regatului „și-l 

închise pe viaţă în temniță“ (2). Pe urmă se mulţămi să 

cuprindă şi Moldova în un noi tractat cu Turcii [3]. La 

aceste inutile protestări şi intervenţii diplomatice s& măr- 
ginea însă tot sprijinul regelui unguresc, ocupat pe atunci 

cu lupta contra Imperiului [4]. | 
„Amărit în suflet şi neîncredător în forţele sale“ (ş), 

Stefan Vodă se -adresă atunci lui Casimir. Acestuia îi 

cerea cu insistință ajutor ca. să împiedece pe Turci a se 

întări mai bine în orașele cucerite și a pătrunde mai adânc 

în Moldova. De astă dată regele se artă mai bine voitor 
şi luă „fără întârdiere măsuri de apărare: clerul și nobilii 

îi se oferiră pentru acâstă luptă și se credea în regat că 
Polonii, sub, conducera lui Casimir însuși, vor pleca după 

Pasci spre Moldova“ (6). 
Şi de astă aată însă, ca totdeauna când Stefan era 

__în mare strîmtore, Casimir a cerut drent preţ al ajutorului, 

“pe care avea intenţia să i-l ofere, prestarea omajului per- 

î) Lorga „Acte şi Fragm” 64, 65 
2) Ibid. 
3)lbid. p. 104 
4A)Teleki |. c. Engel. 1. c. 
5) Wapowski în „Seriptores rerum Polonicarum“ t. II Cracovia 

1874 p. 2. B continuătorul lui Dlugosz şi trăcşte în vâcu următor. 
N'are însă impartialitatea lui Dlugosz şi e cunoscut ca cel mai 
mare apărător al nemului săi. 

6) „Chilia“ 167. 
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sonal, pe care Stefan îl promise de atâtea-ori, darîn mândria 

sa de „atlet al creștinătății“ la amânat totdeauna. Acum | 

găsia Casimir cel mai bun prilej să forţeze pe Stefan să 

"confirme prin prestarea omajului personal legăturile cu Po- - 

lonia și să-l înstreineze prin acesta pentru totdeauna de 

„Ungaria. | 

După „schimbări de ambasade“ Stefan se hotări 

în sfârşit să calce peste mândria sa și să presteze omajul 

„unde regele Casimir îi va fi poruncit să vină“ (1). 

“In schimb Casimir promitea ajutor contra Turcilor şi 

loc de asil în regatul sc, în cas de mare strîmtore [2]. 

Înțelegerea a fost ea iocul de închinare să fie Kolo- 

mea, care ,e cale de o di“ dela hotarele Moldovii, în 

teritoriul numit Pocuția (3), care aparținuse întro vreme 

Moldovei. - 

La 1 Septembre Domnul plecase „la Craiul leşesc“ 

[4] şi acesta aștepta la 4 Septembre la Kolomea pe 

Stefan cărui îi dedu un paşaport pe numele „slugei (servo), 

şi prietinului nostru iubit, lon Stefan, Palatin și Domn al 

țerii Moldovei. (5). | 
Jurămîntul a avut loc în 12 Septembrie 1485 (6). 

1) Wapowski |. e. * e 
2] Vedi doc. din 1485 Sep. 15 „Arh. ist“ Ii 23; Hurm. IE 

710 şi 288; cf. Wapowski p. 3; Cromer AXIĂ. 635 sq. 

3] Wapowski 3. Pocuția a fost cedată Poloniei în 1433. 

4) „Letop. d. Bistr“ 58. 
5) „Caila“ 168 
6) Analele nâstre încă ai anul 1485, dacă considerăm anul 

6993 dela Ianuarie . . Aci data actului oficial din 15 Septembre 

1485 coniirmă regula generală do a considera anul dela facerea 

lumii dela Ianuarie. Actul'îl reproducem după traducerea D-lui 
Hasdei in „Arh, ist“ |, c, 
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Etă procedeul lui după documentul oficial cu data 
15 Sept.: „D'întăii regele cu corâna cucare se încoronase 
Şi învestmîntat cu tOtă pompa, ca pentru însuși  corona- 
țiunea, urcându-se şi aşezânduse pe tronul săi, fiind îm- 
pregiurat de către prelații și magnații spirituali şi secolari 
“mai jos scriși, însciinţă prin nuncii magnifici, care îl şi 
aduseră pentru a face cele de datoriă, venind el călare 
cu toţi :armașii sei, numiţi româneşte boeri, șiavând de o 

parte un credincios al sei, €ră înaintea-i stegul cel mare 
de mătasă roșie şi pe care erai frumos zugrăvite cu aur 
însemnele ţerii Moldovei. Ceilalţi Moldoveni ai sei, acei, 
ce aveai în Moldova bunuri ereditare, și alți curteni mai 
de frunte, călăria ţinând fiecare în mână câte un steg 
mai mic. Atunci r&sunând buciumii regali și cei moldove- 
neşti, Stefan Vodă descălecă în apropierea tronului Mă- 
jestăţii sale regale, apoi apucând cu mânile stegul cel 
mare, înaintă cu el către tron, făcând tot aşa și ceilalți 
aisej; €ră venind de tot aprâpe în fața tronului, înghenunchiă 
după maniera moldovenescă și plecând capul închină ste- 
gul până la pămînt, făcând tot așa supușii sei; în fine 
rosti prin următârele cuvinte cuprinsul omagiului în aţa 
Majestății sale regale, care şedea fără mișcare, ceilalți domni 
(poloni) stând în picidre: „Prea-îndurate al meu rege, ei 
Serenităţii vostre v& depun omagiii, dimpreună cu tote 
țerile mele și cu Gmenii mei, cerând apărare dela Sereni- 
tatea vostră și de a fi menţinut în dreptul mei şi demni- 
tate“. Apoi tot ţinend stegul, €ră în loc de înghenunchiare 
plecând capul după obiceiul s&ă în asemenea casurl şi 
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făcând -semnul crucii pronunță următoriul jurămînt corpo- 

ral: „Prea milostive al mei rege, îmi implinesc omagiu, 

jur și promit, fără vicleniă. și înșelăciune, cu tâte ţerile, ba- 

ronii şi Gmenii  mei,de a fi credincios Serenităţii vostre. 

şi corânei regatului polon. Asa să-mi ajute D-dei și sânta 

cruce a lui Christ“ (1). 

De'ndată după finirea jurămîntului, Majestatea sa regală 

remânând pe tron răspunse următorele: «Noi pe tine și 

pe ţările tale, te primim sub a nâstră protecţiune și te men- 

ţinem ca pe un palatinal nostru cu tâte demnitățile și cu 

tâte drepturile țărilor tale». (2) | 

Dicând acestea Majestatea regală îl 'sărută. După săru- 

tare Majestatea regală luă stegul din mânile Domnului mol- 

dovenesc, şi-l dete în mânile mareșalului regatului. 

Atunci toţi armașii moldoveneşti stând în jurul tronului 

regal îşi închinară st&gurile lor cele mici către pămînt; și | 

precum fuse una din condițiuni, atât stegul cel mare prin 

mânile supradisului mareșal al regatului, care îl primise 

dela regele, precum șistegurile cele mici prin mânile pos-. 

telnicilor, câri le adunaseră, fură duse spre păstrare la. 

tesaurul regal; căci nici Domnul moldovenesc, nici armaşii 

- sei, nu voiră a consimţi ca să fie rupte în întervalul cere- 

moniei— după obiceiul feudal-—ci se rugai, ca stegurile 

lor omagiale să se conserve cu onâre, ca probă de o mai, 

mare amiciă. După acesta regele așeză pe Domnul moldo-. 
SI 

venesc aprope lângă sine, ca pe un amic şi vasal, €ră. 

1) cf. Hurmuzaki”Il? 289, 

2) Ibid,
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pe când ei ședeaii, toţi armașii moldoveneşti, făcând sem- 
nul crucii, jurară în următoriul mod: 

„Noi Baronii, vasalii, şi tâtă ţara Moldovei în numele 
nostru şi al întregei comunități a ţerii Moldovei, depunem 
omagiu Serenisimului principe Domn Casimir şi urmaşilor 
sci regi poloni, făgăduind și jurând credinţă, supunere 
şi ascultare ne-strămutată Serenităţii sale, regatului și re- 
gelui polon. Aşa să ne ajute Dumnedei şi sântă cruce a 
a lui Christ“. 

Acest jurămint unii îl pronunţară cu mânile pe cruce, 
€ră alții cu mânile întinse de asupra crucii. După aceia 

„ Majestatea regală pe toţi armașşii și tâta Junimea Curţii 
„ Domnukii moldovenesc îi înaintă la gradul de cavaleri. 

Un alt act, iscălit de Rege cu data de 1ş Septembre, 
“cuprinde pe lângă obişnuitele formalităţi şi clausa, prin 
care Casimir se oblgă „a nu tracta şi face pacea fără sci- 

“ința lui Stefan-Voevod în lucrurile, cari privesc graniţele 
Țerii Românesci şi Moldovei“ (1), 

Posedăm şi actul slavon, iscălit de Stefan, cu data 16 
„Septembre, scris în Kolomea. In acesta Stefan face cunos- 
cut, că a câştigat „graţia şi bunăvoința“ re elui, care „ne-a 3 

» 

primit în credința sa și a coronei polone pe noi, fiii noş- 
trii, Țara moldovenească şi pe toți supuşii noştrii“ și că 

„a primit tutela Serenităței sale şi a regilor următori şi a 
corânei polone“. Declară mai departe că „nu-şi va căuta 

nici va ave alt domn“ şi va da Regelui ajutor „contra 
ori cărui dușman“. Scrisorile, pe carl le-ar fi făcut „cu 
ori-care om contra Serenităţii sale sai corânei, polone“ le 

  

1) „Chilia“ 168 
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ânuleză prin acest act. La sfârșit st obligă să nu începă 

vrun r&sboiii, fără ştiinţa Serenităţii sale“, nici să încheie 
pace sai vr'un tractat (1). 

Astfel regele a dobindit ce a cerut de aprâpe 3 de- 
cenii: omagiul personal, „memorabil pentru tâte vecurile“, 
(2) al «aceluia», care era „în gura tuturor“ «atletul creștină- 

  

tăţii», capabil să fie pus în fruntea „întregii lumi“. Stegul 
celebrei țeri a fost plecat înaintea lui şi Invingetorul. 
lui Coivin şi al Turcilor a fost vedut de lume [3] înghe-, 

nunchiat. . 
Regele ieși acum din indiferență şi ajută pe acela, 

care se hotărise în sfirşit să-l satisfacă vanitatea. 3000 de 

cavaleri, „cel mai aleşi dintre tâte trupele“,—pretinde cro- 
nicarul polon (4),—sub conducerea lui lon Polac, căpătară 

ordin «să urmeze» pe Stefan, 

Pe când Stefan se afla în Polonia, Turcii veniră în. 

țară cu un pretendent, Hruet, pote Alexandru, fiul lui 
Petru Aron, "pe care-l aduseră și în 1476 [5] şi „arsesă 

tirgul (Suceva) Lunia, Septembrie în 19, iar Marţia se 
'ntorseră prădând şi ardend ţara“. (6) | 

1) Hurmuzalsi II 710 
2) Wapowski p. b 
3) Pe când Stefan era înghenunchiat înaintea regelui, cortul 

unde avea să se depună j''rămiîntu s'a ridicat „fără sgomot“, ca - 
Stefan să fie vădut de lume (Cromer XXIX 636) î 

4) Wapowski 1. o.; cf. Miehowski „Arh. ist“. [i 38; Cromer 
XXIX 536 | 

5) „Chilia“ 169 
6) „Letop. d. Bistr“. 56 

   



  

__ În-curînd năvăli o nouă 6ste turcâscă, condusă de. 
* Malcoci, însoțită [1] și de Vlad Căluge&rul, „care a călcat 
"pe urma celoilalți Domni Munteneşti și nu s'a lepădat de 

| Turci''. (2) Polonii ajutară de astă-dată grabnic pe Stefan. O 
"dietă chiar „fi convocată la Thorn pentru afacerile moldo- 
vene Și s€ cerură - contingente până și Marelui Maestru 
Teutonic“ (3). Cu trupele sale şi :cu cele polone, Stefan 

- Vodă bătu pe Malcoci la Cătlăbuga [16 Noembre) [4]. 
Turcii fură alungaţi peste Dunăre, dar cetăţile remaseră 
ale Turcilor, „creștinii fiind, se pare, prea slabi pentru a 

+. le ataca“. [5] Ostilitățile cu tote acestea nu 'ncetară. În 
iarna anului următor (1486), Turcii aduseră. iarăși pe pre- 
“tendentul lor Hruet. Lupta se dedu într'o Luni, 6 Martie, 

-. la Scheia, pe Siret, și Hruet fi prins și decapitat. [6]. 

Comedia, pe care o jucase Stefan în un pătrar de: 
“veac lui Casimir amânând omagiul şi făcându-l să-l aştepte 
în dou€ rînduri în zădar [7] pentru prestarea lui, s'a 
sfirşit cu drama dela Kolomea. Ajutor a dobindit dela 
“suzeran, după-ce a făcut omajul, dar nesuficient pentru-ca 
“să potă atăca cetăţile, cari r&maseră şi de aci încolo cui- 
“buri turceşti. In zădar s€ umilise la Kolomea. 

  

1) „Chilia“ 1. e, 
2) „Letop. d. Bistr.“ 57 
3) „Chiha“ 1. e. 
4) „Letop. d. Bistr.“: 58. Iata după Ureche 168. 
5) „Chilia“ |. c.; Ureche ]. c.; Cromer 736 
6) „Letop. d. Bistr.« 1. e. 
1) Vedi mai sus p. 97 şi 98. In rîndul al doilea Stefan făcu » pe Casimir să-l aştepte nouă s&ptămini şi cu tote acestea nu s'a presentat să presteze omagiul fixat pentru 15 August (1469) în : Kameniţa, 
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Dacă prestarea omagiului nui-a adus lui Stefan binele, pe 
care '] doria, i-a adus însă rul, că Pa înstreinat de 
Ungaria. 

Curînd după omagiul dela Kolomea, în 17 Noembre 
(1485), Mateii: Corvin trimitea din Viena o lungă circula- 
ră [1] principilor imperiului, plină de plângeri şi învinuiri 
contra lui Stefan. Intrînsa Mateiă cauta mai întăi să 
scuze vinovăția sa pentru căderea cetăților, afirmând 
neexactitatea, că cuprinsese în pacea, ce o făcuse în 1483 
cu Turcii, „şi pe Voivodul Moldovei cu tâtă provincia“, 

Il învinuia apoi pe nedrept „că a refusat să stea în trac- 
tatu ds pace, și a început orbește să supere pe Sultan prin 
dilnicile şi diferitele-i prădări, jafuri şi alte înjurii“. SE 
lăuda pe urmă, că se gătea să plece „în persână“ să-l 
ajute, când îi s€ aduse vestea căderii cetăților; că în urmă 

la cuprins în un noii tractat de pace, pe care Va încheiat 
cu Turcii „în vara trecută“. Dar pe când îi făcea tâte 
acestea, Regele Poloniei“, care totdeauna rîvneşte la teri- 
toriile (dominia) nostre“, i-a sedus „,supusul““ dându-i spe- 
ranțe de ajutor și asigurându-l „că va recupera cetăţile 
sale din mânile Turcilor“i, şi „disul Voivod contra tracta- 
telor, scrisorilor şi jurămîntului, la care fuseră obligaţi 
totdeauna şi predecesorii lui“, a făcut în mod solemn re- 
gelui polon omagiul, pe care „de drept trebuia să nu-l 
facă“. Il învinuia mai departe în mod falş, căa despre- 
ţuit” și pacea din urmă, şi „devenind şi mai obrasnic 
(factus insolentior), a respândit vestea sosirii Polonilor, ca 
şi când (Turcii) sar teme de ei, şi a provocat în mod 

1) Iorga „Acte şi Fragmente“ III, 103, 104, 105.
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serios pe Sultan contra sa și a provinciei safe“ deşi 
acesta nu se gândia la dinsul. In urmă l'a mai superat 
pe Sultan, — continuă Corvin—și regele Poloniei însuşi 
prin aceia, că a trimes soli să ceră înapoerea cetăților, 

sub cuvînt că Stefan „e vasalul su“ și a amenințat „că 
dacă nu ar face-o, are atâta putere ca. să apere pe 
Woivod şi să recucerâscă cu ușurință şi disele castele“, 
în urma cărei amenințări, Sultanul „mânios'"* a trimes 

„trupe în Moldova. Afirmă apoi că el după-ce Va vedut 
„sedus“, n'a mai voit să-i dea nici un ajutor și că chiar 
Polonii însuşi, „„după-ce i-ati dat învestitura, ai uitat de 
ajutorul promis cu rîu de vorbe“ şi deși Turcii pustiaă 
„nepedepsiţi* câmpurile Moldovei, „Polonii steteaă tot la 
granița Moldovei fără să se miște“. In urmă Turcii „după- 

„ce devastară totă provincia cu foc şi sabie“, se 'ntâiseră 
spre casă. Atunci. numai începură să-! urmărescă Polonii, 
dar nu putură ajunge cu carele lor îngreuiate trupele 
ușore ale Turcilor. Aceştia părăsiră Moldova „încărcaţi 
de prădi““ și Polonii se ntârseră şi ei fără ispravă în 

„patrie. „Astfel disul rege (Casimir), încheie regele Unga.- 
„riei, n'a făcut altă ispravă contra Turcilor, cu tote pre- 
gătirile sale de r&sboiă, trimbijate prin tâtă lumea, de- 
cât că a sedus pe disul nostru supus cu vorbe frumâse 

Şi înșelătore făgăduindu-i— după cum se dice— munţi de 
„aur şi la înstreinat de noi şi corâna regatului nostru“. 
Acestea sunt causele,—se scusa el în circulară—, cari 

„Tai făcut să-și părăsescă vasalul, - 
Deși circulară e plină de venin contra Regelui Polo- 

pici. şi a lui Stefan și ca atare cele mai multe fapte din 
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ea sunt saii exagerate, saii neexacte, totuşi ea cuprinde 
adevărul, care ne 'ntereseză pe noi, că Regele Poloniei a 
sustras pe Stefan cu desăvirșire de sub înfluenţa ungurescă, 
promiţendu-i «munţi cu aur» şi în realitate dându-i ajutor 
nesuficient pentru recucerirea Cetăţilor, făcend astfel ca să 
fie zădurnică pentru el umilirea dela Kolomea. 

Jăluirile lui Mateiii contra Polonilor pentru sustragerea 
vasalului „de sub ascultarea sa“ străbătură până la Papa, 
care îl mângăe „pentru justa sa durere“ şi îl asigură că, 

„dacă îi va sta în putinţă, va face să triumfeze «dreptatea» 

lui (1). | 
Cu tote acestea, pe când acusa pe nedrept pe Stefan, 

că provoca pe Turci şi se jăluia Papei, că  Polonii 
i-ati răpit vasalul, el „întreținea cele mai bune relaţii cu - 
Turcii“, pe carile păstră neturburate până la mârtea sa 

(1490) (2). 

Ca şi Matei Corvin, rivalul acestuia, regele Poloniei, 
n'avuse însă o purtare corectăși leală față de Stefan. Deşi 
îi promisese „munți cu aur“, regele Polonie! nu-i dase 
însă trupe suficiente, ca să-și pâtă recuceri cetăţile. In cu- 
rînd își schimbase apoi fără scrupul sentimentele şi se 
gândea la încheicrea unei păci cu Turcii, trădând pe acela, 
care călcase peste mândria sa şi îi satisfăcuse vanitatea, 

sperând să-l aibă aliat statornic. 
Incă din 1485 Suzeranul făcuse încercări de împăciuire cu 

1] Hurmuzaki 12, 291, Papa către Mateiii. Roma 1486 Junie,. 
2) „Chilia“ 169 
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Turcii, cari remaseră însă fără resultat (1). Acesta însă 
nu-l descurajă. In anul următor tratativele cu Turcii le re- 
începu din noă. Fiind-că îi era însă rușine să se adreseze 
direct, ceru intervenţia Veneţienilor. Acestia primiră să fie 
mijlocitori și deteră ordin lui Ioan Dario, secretarul lor la 
Constantinopole, «să facă paşii necesari». Dario însă pleca- 
se din. Constantinopole înainte de a primi ordinul și pacea, 
spre norocul lui Stefan, nu se făcă, er solul polon, care 
aştepta în Veneţia resultatul, pleca prin Septembre fără 
ispravă spre Polonia. 

«Atunci Casimir, care acuzase pe Stefan de pripire şi 
neprevedere, trebui să continue fără voia sa lupta alături cu 
acesta. În 1487, după indemnul Papei, care scriă Polonilor 

„să atace «cetatea întărită de Turci» şi le expedia ajutâre 
de omeni şi bani, Casimir trimise pe fiul stă Albert, prin 
Kameniţa în Moldova pentru acest scop. Se dădu o luptă 
la 8 Septemvre şi alta puțin mai târdiu: după sciri umflate 
din Polonia, Turcii şi Tătarii, ar fi perdut într'una 5000 şi 
în alta 1500 de 6meni, iar creştinii numai 50 de toţi. Casi- 
mir însuşi s'ar fi gândit spuneai solii poloni la, dieta prusiană 
din Elbing, la 15 Septemvre, „să mergă în Moldova, dacă ar 
fi nevoe“ (2), 

Şi în anul următor Polonii fac întervențţii, inutile, pen- 
tru Stefan. La dieta din Piotrkow la 7 Mai 1488, 
în presenţa solilor unguri și boemi, veni un sol turc pentru 
pace. „Regele n'a vrut totuşi să facă pace, dacă Turcii nu vor 
restitui întăi castelele şi oraşele, pe cari le luase cu viclenie 

  

1] „Chilia“ 1. e. Caro V 590, 591 
2) „Chiha 170“. Despre venirea lui Albert în ajutor p. 284.
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în Moldova“ (1). In urma acesteia, un sol polon, Nicolae 
Fyrlei de Dambrowieza, avea instrucții să mergă la Cons- 
tantinopol să protesteze pentru luarea pe nedrept a celor 
2 cetăţi din Moldova, care e supusă Poloniei, și să facă 
atentă pe Portă, că nu pâte exista amiciţie câtă vreme Sultanul 
„ţine castelele și îşi înşuş eşte aceia, ce este al Domnului mei“ 
(Casimir) [2]. Cu tote aceste instrucţii, ambasadorul. polon 
încheiă însă la Portă pacepe 2 ani, începând dela 21 Mart 
1489, fără ca prin acesta să fi redobândit (3) 'pentru Moldova 
înapoierea celor 2 cetăţi. Astfel Stefan a fost şi de astă- 
dată sacrificat de Casimir, care Pa trădat, încheiând pace 
cu Turcii, fără redobindirea cetăților, pentru a căror recu- 
perare încă nu-l ajutase în destul. Zădarnic se plecase la 
Kolomea. Acestă trădare a fost hotăritore pentru viitorea 
orientare politică a lui Stefan, a fost momentul decisiv 
pentru ruperea relaţiilor cu Casimir, „care Pa părăsit“, [4] 
şi r&sbunarea umilirii dela Kolomea. 

Scurtă vreme după încheierea păcii dintre Poloni şi 
Turci, Papa se pronunțase în sfirşit, în chestia rivalități pen- 
tru supremaţia. Moldovei dintre cei doi regi, în favorul re- 
gelui Ungariei. Cu multă «durere» se plăngea Casimir în o 
scrisre din 26 Julie (1489) Papei „pentru nedreptatea“ 
făcută, prin aceia, că a „recomandat pe Voivodul Moldovei, 
omagialul sei și al regatului stii, protecţiunii regelui Unga- 
rici“ aducând prin acesta lui şi „regatului un grav prejudiciu“ 

1) „Chilia“ 170; ef. Caro V 591 
2) Hurmuzaki Il: 306—308. Caro. e. 
3] Hurmuzaki II 315; Cromer 637. 
4) Cronicarul contimporan Nacker in „Seriptores Rerum 

Prussicarum“ V 306, 

 



    

Din acestă causă, continuă el, Papa a făcut ca să fie 
presboiii sângeros în loc de pace“ între dînsul și Mateiă, 
tocmai când trei comandanţi Tătari ai năvălit în Polonia. 
Contra lor a trimes pe fiul săi Albert şi a cerut Și „aju- 
torul Voivodului Moldovei, pe care îl datoreşte ca oma- 
gial“, dar speră forte puţin în ajutorul lui acum, ,,după-ce 
Sfinţia-sa l'a recomandat altuia“ [1]. 

Acestă scrisre a lui Casimir ne arată astfel pe 
Stefan „sub protecţia altuia“. Indată după încheierea păcii 
dintre Poloni şi Turci, Stefan Vodă își schimbă orientarea 
politică. Cât timp a fost în resboit cu Ungurii, a curte- 
nit pe Poloni şi Turci; când a avut r&sboii cu Turcii a 

„stat în bune relaţii cu Ungaria şi cu Polonia. Acum când 
era  hotărit să se desfacă de Polonia și să ia o0- 
fensiva contra ei cultivă bunele relații cu Ungurii 
şi-cu Turcii, pe care îi bătuse altă-dată. Cu Mateiii 
Corvin reînoi vechile relaţii, &r Turcilor le plăti tribut şi 
încheiă cu ei tot mai strinse legături, pe cari le păstră 
până la mârte. „Dacă ar fi fost sprijinit de Regele Casi- 
mir ar fi resistat bine Turcilor . . . . Find-că a fost însă 
părăsit s'a gândit la chipul şi calea, cum ar pute să plă- 

„ tiască tributul din țara Regelui şi nu din țara sa, fiind-că 
„Regele ar fi o causă a nenorocirii sale“, afirmă  cronica- 
rul contimporan Liborius Nacker (2). Papa însuşi deslegase 

1] Casimir câtre Papa. Cracovia 26 Iulie. (Hurmuzaki 11? 316). 
2] In „Soript.” Rerum Prussicarum*“ V 306:. „so der were 

von dem Konige beschirmet und gchanthabet hette dem 'Turken 
Mol widerstanden . . . tind geschen dass her verlassen wart, 
„gedochte heruff weise ind wege, wie her den czins usz den lan- 
den des Konigs und nicht us synem lande den Thurken boczalte 
nach dem der Konig ein ursach were seyns verterbenă“, 

. 

 



  

pe Stefan de jurămîntul făcut, „căci Polonii nu puteai: 
să-l ajute împotriva Tătarilor şi Turcilori. (1); 

i Astfel când Tătarii ai atăcat în iarna anului 1489 
Polonia, Stefan îşi arătă pe faţă duşmănia făță de Poloai 
jăfuind ţinuturi de ale lor şi făcând încercări să cucerescă 
chiar Kameniţa.! Incercările n'aii isbutit, „dar supușii Rege- 
lui at suferit prin acesta forte mari perderi“ (2). 

In anul următor, 1490, Tătarii din noi năvăliră în Po- 
lonia şi-o prădară până la Lublin. Şi de astă dată Mol- 
dovenii s& uniră cu ei contra Polonilor. Sunt bănueli că 
Stefan, „care pe atunci sta sub vădită înfluență ungurâscă“, 

„ar fi fost aţițat contra Polonilor de Matei: Corvin, care | 
era în relaţii rele pe atunci cu Casimir, fiind-că acesta 
s€ unise cu Boemia contra lui, pe când era ocupat cu 
asediul Vienii [3]. Stefan trmise în Polonia pe „un mer- 
cenar al s&i, rus, cu numele Mucha“ (4) cu 9ooo de 
țerani, care împreună cu Tătarii „pustii cele mai rodi- - 
târe teritorii ale Podoliei şi Haliciului“ [5]. Snyatinul fă 
cucerit, er de aci merseră la orașul Halicz şi de aci înain- 
cară până la Rohatyn. Aci numai îi ajunse. Castelanul din 
Lemberg, Nicolae Chodecz, şi îi bătăi omorînd mare parte 
din ei. Mucha scăpă și continuă. prădările în unire cu 
Tătarii, dar mai apoi şi «el fi prins în o ospătărie rusă şi 
predat Polonilor, cari îl omoriră. [6]. 

1) „Chilia“ 174. 
2) Caro „Geschichte Polens“ V 595, 599 

3) Ibid 601. | | | 
4) Nacker |. c. 307 „einen Rewsen zcu soldener mit namen 

Mucha; Caro 601 ! - 
5] Nacker |]. c. = 
6] Caro 1. c.
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Prădările acestea ale Moldovenilor, s€ pare a se fi repetat 
în mai mulţi ani de_a-rîndul. „In fiecare an, afirmă Nacker, 
lua un număr atât de mare de robi, vite, cai și averi, în 
cât din ele Moldoveanul putea şă-și plătiască tributul Turcilor. 
Ținuturile erai atât de piădate, încât domni mari, cari 
aveau multe moșii . . . . sunt adi ruinaţi, încât sunt siliți 
să mergă să cerşască“ (1). Da 

Asupra acestor ocupări de teritorii şi prădări avem și 
isvore oficiale. In anul 1491, pe când o solie moldoveană 
se prezenta la Rege pentru a cere drum liber pentru solii 
moldoveni, cari aveati să mergă la Moscova, „se aduse 
Serenităţii Sale vestea, că de curind trupe Moldovene au 
năvălit pe neaşteptate în stare de r&sboiiîn Podolia ȘI ati 

„făcut atacuri violente asupra 6re-căror castre în numer de 
patru sai cinci şi ai ars acele castre și multe alte bu- 
nuri ... Şi ati dus cu ei cete de Gmeni șiturme de vite“. 
Din acestă causă, respunde regele soliei, nu pâte acorda 
lui Stefan, ce-a cerut, până când soliă trimişi de el în 
Moldova, nu vor tracta cu Stefan „asupra afacerilor de mai 
înainte ordonate lor şi în sfirşit asupra acesteia din 
urmă“ (2). 

Solii poloni, Ion, episcopul Leopolei șilacob de Bu- 
czacz, castelanul Haliciului (3), se presentară înaintea lui 
Stefan şi declarară acestuia, că Domnul lor a audit „că 
funcţonarii (officiales) Domniei Vostre ai năvălit ca duşma- 

  

1) nam alle jar zo vilroub von volke, von fih, pferden ind 
gutern, groszen schaden tunde davon der Walach dem Turken 
seynen ozins geben mochte etc.“. (Nacker 307) 

2] Hurmuzaki Il 324 
3) Ibid. Caro 601
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„ni, cu puterea în Pocuția, şi ai: luat în stăpânire orașe 
de ale Majestății Sale, €r pe altele le-ati devastat, şi că 
aţi mărturisit pe faţă că D-vâstră aţi ordonat acesta func- 
ţionarilor“. Solii amintesc apoi Domnului „omagiul şi jură- 
mintul de credinţă şi de ascultare prestat Majeatăţil sale“ 
și cer „să cedeze orașele căpitanilor Majestății Sale, şi 
acele, cari sunt...arse să la plătâscă şi să le rezidescă, er 
pe funcţionari,....să-i pedepsescă cu o așa pedepsă, încât 
să fie şi altora de exemplu“. Solii pun apoi în vedere 
Domnului că „Majestatea Sa nu va suferi în nici un chip 
ca acestea să nu fie împlinite“. Dacă însă Stefan „sai 
supușii s&i ar pretinde, că ai vrun drept asupra acelor 
oraşe, Majestatea Sa va figata ori-când ar voi, să le facă 
datorita dreptate, după dreptul regatului, care nu pâte fi 
Ştirbit. Dar nu va permite să se ia cu puterea acelea, ce 
trebue cerute dela Majestatea. Sa pe basa dreptului“ (1). 

Nu știm r&spunsul lui Stefan. Nu ştim nici dacă cas- 
trele ocupate le a cedat Poloniei. Un lucru e însă clar, 
că Stefan Vodă, voind pâte să se despăpubiască pentru 
cetăţile luate de Turci, pentru a căror recâștigare n'a fost 
ajutat serios de Casimir, având intenţia să plătescă tribut Turci- 
lor din „țara regelui şi nu din țara sa“ şi să r&sbune umilirea de 
la Kolomea și trădarea din 1489, a luat ofensiva contra Po- 

lonie! făcând jafuri în ţinuturile ei şi între altele a atăcat 
Pocuția, asupra căreia avea «drept», fiind-că fusese mai 
înainte a Moldovei. | 

Casimir „vol“, afirmă Nacker, „să opună resistență Mol- 
doveanului“, dar acţiunea lui fă paralisată de Regina Eli- 

1) Hurmuzaki II: 325
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sabeta, „cu care Moldoveanul era în înțelegere şi cărei, 
după cum se spune, îi trimitea multe daruri» (1). 

Casimir închise ochii pe vecie în anul următor, 1492 
lunie 10 (2), fără ca să fi întreprins vr'o acţiune de r&sbu- 
nare contra Moldovei, care de fapt nu mai recunâștea su- 

„premaţia polonă, ba ce e mai mult luase ofensiva Și ocu- 
pase ţinuturi de ale regatului. Cu doi ant înainte, 1490 
April 6, murise și celălalt rege, Mateii Corvin, și cu 
mortea lui, Moldova a scăpat de fapt şi de supremaţia 
ungurescă. - - 

In locul lui Mateii Corvin, în care Stefan îşi găsise 
un sprijin în timpul din urmă în acţiunea sa contra Polo- 
nilor, veni tot un Jagellon, un fiiial lui Casimir, Vladislav, 
care era de mai înainte rege al Bohemiei. Un moment 
Stefan, simțind primejdia de a fi în nord înconjurat de 
lagelloni, a combătut candidatura lui Vladislav și a sprijinit 
în unire cu cuscrul sei, loan al Moscovei, candidatura Im- 
peratului Maximilian (3). După-ce însă Vladislav a reușit 
să r&mână stăpân pe tronul Ungariei, Stefan i-a căutat prie- 
tinia voind să găsiască, în politica ungurescă a Regelui, un spri- 
jin în contra Polonilor. In anul 1492 Vladislav confirmă «cre- 
"dinciosului sei ilustru», Stefan Voivod și fiului sei Alexandru, 
„Cu titlul de nouă donaţiune“, stăpânirea asupra castelelor 
Ciceii şi Cetatea de Baltă“, „pe care le-a primit din mânile 

  

1) „durch rath der Konigynne mit der der Valach eyn vor- "î stentnis hatte, und ir als man sagte vil goben sante* (Nacker L. c.). 

    
2) Caro V. 601 
3)Karamsin „Histoire de l'empire de Russie“ VI 260-280, Xenopol ll 372. Scrisorea lui Sigismund câtre Ardeleni să usculte de Stfean in Picot „Cr. de Mold.«. 173 
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i, și a căror 
liniștită și pacinică posesie o are și o ţine până în present 
(1). Relaţiile bune se continuă și în anii următori. În 1494 şi 

1495 întâlnim soli de a! lui Stefan în Ardeal (2), 

r&posatului rege Matei și le-a ţinut până adi, 

In Litvania domnia Alexandru, un alt fii al lui Casi- 

mir. Şi cu acesta Stetan căută să trăiască în bune relații, 

In anul 1493 Stefan trimise la el o solie, care avea să-i! 

transmită condoleanţe pentru mârtea tatălui sei Casimir 

şi în acelaş timp să facă o alianță contra Turcilor [3]. 

Alexandru r&spunse lui Stefan în mod tavorabil (4). 

Cu Turcii cultivase, de asemenea, bunele relații. 

După un raport din Constantipole din 1492 lunie 18, 

Stefan le plătea tribut (3). 

Chiar contra lui lon Albert, noul rege al. Poloniei, 
(10 lunie 1492), n'avem stiri să fi întreprins în acest timp 

vr'o acţiune dușmănâsă. Din contră, scurtă vreme după 
mârtea lui. Casimir, raportul venețian, citat mai sus, ne | 

spune că „deşi tributar al Sultanului n'a voit să dea tre- 
cere'* “Tătarilor, cari voiau să năvălescă în Polonia, deși 
Sultanul îi ceruse acesta (6). Nici chiar după-ce Albert a 

1) Hurmuzaki Il? 327. Ciceul la primit Stefan de la Matei 
în, 1475 iar Cetatea de Baltă în 1478. Vedi apendicile din „Chilia“ 
„210 sq 

b 2] Dia, 364,365 
3] Lbid. 354 
4) Ibid. 
5) Turmuzaki VII 28 „sia: trabutario di questo Signore“. 
6) Lbid. cf. „Chilia 171 -
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reînoit cu Turcii pacea pe trel ani (1493) (1) n'avem ştiri 
ca Stefan să fi atăcat Pol-nia. 

Regele Albeit era însă un tînăr inimos, romantic 
Și doritor de gloiie. El mai stetea pe lângă acestea sub 
înfluenţa lui Calin +25, „un scriitor bombastic şi superficial 
din timpul Renașterii“ (2). Inflăcăratul tînăr Şi „„ușuraticul 
bătrân“ făuriseră planuri mari; Să readucă Moldova ră-şi 
sub influența Poloniei inlocuind pe Stefan cu un Jagellon, 
să recucerescă pentru Moldova, după-ce va fi a Poloniei; 
Chilia și Cetatea Albă de la Turci, să resbune în sfârşit 
şi atacurile lui Stefan din anii trecuți şi „uciderea ne- 
demnă a unchiului lor Vladislav“ (3) la Varna. 

Regele Poloniei căută să câştige pentru planul s&i 
și pe fratele stu Vladislav, regele Ungariei. Acesta fă 
convins în sfârșit ,, să se întâlnescă la Leitschat [Levocia] 
în țara Scepusului (Zips)“ [4]. Intâlnirea a avut loc în 
17 April 1494. Cei doi fraţi, asistați de al treilea frate, 
Sigismund, avură consfătuiri publice ŞI secrete. „În public 
sa făcut alianţă între Polonia şi Ungaria“ [5], er „în 
consfătuirile secrete s'a agitat numai între principi singuri 
despre expediţiunea contra Turcilor“ (6) şi despre „alun- 
garea palatinului Stefan din Moldova și înlocuirea lui cu 
Sigismund“ (7), fratele lor, „care ar apăra mai cu băgare 

1] Iorga „Acto şi Fragmente“. III! nota 2; Cromer XXX 664. 
2) „Chilia * 178; ef. Caro V 682 
3] Citatul din Wapowski p. 19. 
4] Ibid. cf. Cromer XXX 644 
5) Citatul din Cromer |. oc. cf. Wapowski |. e. 
6) Cit. din Wapowski. ef. Cromer 
7) Cit. din Cromer cf. Wapowski 

A



  

“de samă malul Dunării contra selbaticilor Turci“ (1). 
Afirmările celor doi cronicari, Wapowski și Cromer 

sunt întărite și de contimporanul scriitor polon Miechowski, 

medicul de curte al regelui Albert, a cărui cronică e o a- 
deverată fântână, întru-cât e nepărtinitore pentiu Poloni. 

Şi el afirmă că la Leitschai s'aii tratat chestiunile re feri- 

tre la „unirea dintre regate, r&sboiul contra Turcilor și 

extirparea Moldoveanului“ (2). „Resboiul contra Turcilor“ 

ar fi avut intenția să-l porte Albert, după „extirparea 

Moldoveanului“, pentru recucerirea Chilici și Cetăţii Albe - 
dela Turci, (3) căci numai astfel puteai ave „malul Dună- 

rii“. Visul lui Albert era astfel o Polonie mare până la - 
„malul Dunării“. 

„In contra voinţii sale, Jagellonul Vladislav n'a putut 
să-și ajute fratele pentru realisarea visului sei, declarat la - 

Leitschaii, din causa magnaţilor unguri, cari erati în acest 
timp atât de puternici, încât împuneai voința lor Regelui (4). 

1) Cit. din Wapowski. Scopul lui Albert, pe care după trei 
ani a cercat să-l realiseze, e descris clarde Wapowski (p. 24) . 
cu ocasia povestirii expediției din 1497. Regele ar fi avut inten- 
ţia, „după-ce ar fi alungat pe Stefan, să aşeze în Moldova pe Sigis- 
mund; iar după-ce ar fi făcut acâsta să întărcecă malul Dună- 
vrei ...după-ce ar fi alungat pe Turci din Chilia şi Cotatea Albă“, 

2) In „Scriptores Rerum Polonicarum“ II 259: „superreg- 
norum unione, super bello in Tureas et extirpatione Valachi“. 

3) Caro V 701-2. Vom vede mai târdiii, că Regele aduce 
ca motiv al expediției aducerea „Chilici şi Cet. Albe srăsi în 
supunere şi putere creştină“ (Hurmuzaki Il? 885]. ef. Iorga „Acte 
şi fragm'. II! 106, şi 66; „Chilia“ p. 305; 308, 309, 312, 313, şi 
dovedi adunate pag. 172, 173. Vedi mai departe p .143,144 

4) Istvanii „Regni Hungarici Historia“ (Col. Agrip. 1682) 
p. 22; Caro l.e, |
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Ori cât de secrete at fost negoţierile dintre. Regii 
frați, referitâre la wextiparea  Moldoveanului“, totuşi ele 
„at ajuns la urechile magnaţilor unguri. Acestia nu volaii 
„extirparea“ lui Stefan, la care ţineai forte mult, (1), şi 
nu puteaii lăsa, pe basa tractatului dela Lublai, Moldova 
sub stăpânirea Polonizi [2] De aceia Ungurii șiliră pe 
regele lor să părăsscă politica lui Albert și să ajute chiar 
pe Stefan în contra Polonilor (3). 

Albert mai găsia apoi o piedică, pentru realisarea vi- 
sului sei, în betrâna regină Elisabeta, mama sa, care ţinea 
forte mult la Stefan sicare oprise chiar pe soţul s&i Casi- 
mir să întreprindă vr'o acțiune dușmănâsă contra lui Ste- 
fan (4). 

Astfel doi factori aii impedecat pe Regele Albert să 
„aducă la indeplinire planul s& imediat după Leitschaii, şi 

ai întârdiat întreprinderea contra Moldovii: magnații Un- 
- guri, cari ţineau mult la Stefan, şi cari îi dedeaii acestuia 
aniuale subsidii (5), &r pe regele lor Pai forţat să ajute 

„pe Stefan contra Poloniei, și betrâna regină, care era în 
înțelegere cu Stefan. Atât Ungurii cât şi Regina ai privit 
totdeauna Moldova ca un zid de apărare contra Turcilor, 
er pe Stefan ca un zelos apărător al creştinătăţii (6), 

  

1] Wapovski 1. e. 
2) Caro V 682, 700, 702. 
3] Wapowski 26; Caro 1. e. 
4] Caro V 702. Nacker 1. c. Vedi mai sus p. 135, 136. 

| 5) In 1894-95 se găsesce următorea sumă trecută în tesau- 
rul public al Ungariei: „Magnifico Dno Stephano Moldauiensi 

„de contributione 'Transilvanensi [dati sunt] 1000 fi (Hurm. 12 364). 
6) Caro |. c.  
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Cu Vladislav menţine aşadară Stefan bunele legături 
şi după întâlnirea dela Letitschai. Cu Turcii asemenea 
trăia bine. Cu oeasia viito.ei expediţii a lui Albert contra 
lui Stefan, acesta va A ajutat și de Vladislav și de Turci. 

Tot asemenea Stefan cultivă bunele relaţii cu cuserul 

sei Ivan. In 1495 aflăm soli de ai acestuia la Stefan (1). 
De asemeni cu Alexandru, ducele Litvaniei, pinere al: 
lui Ivan, Stefan căutase la început să păstreze bunele relaţii. 

În 1496 întâlnim chiar tentative de încheierea unei alianțe 
între Stefan şi Alexandru [2]. Tot atunci însă arderea 
orașului Braclaw de câtre Omenii lui Stefan (3) strică rela- 
iile bune de până aci și tâte încercările de a le îmbună- 
tăţi râmân zădarnice [4]. Când Albert face expediţia contra 

Moldovei, Alexandru e dușman lui Stefan. 

Trei ani după întrevederea dela: Leiitschai avu loc 
expediţia lui Albert în Moldova. | 

Ştim, cari sunt causele acestei expediţiuni. Ea e pro: 

vocată (5) de Stefan, care, îndata după trădarea lui Casi- 
mir, care făcu în 1489 »ic2 ci Taccii, suncționând ustfel perde- 

rea cetăților, trimesc tiupe pentru p;adă în Polonia, ca să 

1) Hurmuzaki li 367, 
2) Ibid. 380 
3) Ibid. 381 
4) Ibid. 
5] Acesta o ccnfirnă şi Miehowski, care ne spune că „Alberţ 

a primit un răsboi atât de periculos fiind de mai înainte aţitat prin 
nedreptate (iam pridem iniuria lacessitusa Valaho) de Stefan. (Ser. 

Rer. Pol. 262.
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plătescă din prădile luate dela Poloni tributul Turcilor, cu care 
se împăcase. Curind apoiil vedem atăcând Podolia şi ridicând 
pretenţii asupra Pocuţiei, undeocupă mai multe castre. Regele 
Casimir căută satisfacție mai întăi pe cale diplomatică cerând 
restituirea castrelor ocupate și pedepsirea funcţionarilor, cari 
le-ai ocupat. Maiapoi avuse intenţia să întreprindă chiar o ex- 

| pediţie, dar fă impedecat de soția sa Elisabeta, cu care Stefan 
era în înţelegere. Mortea îl surprinse fără să fi întreprins'expedi- 

"ţiaplănuită. Fiul seu Albert, personalitate doritâre de glorie 
şi romantică, făcu planul de r&sbunare ca să alunge pe 
Stefan şi să pună în locul lui pe Sigismund, cu care ocasie 
avea de gând să cucerescă și Cetățile dela Turci. De astă- 
dată Ungurii, dela cari Stefan primea subsidii şi Regina- 
mamă fac ca Albert să-și întârdie punerea în practică 
aplanului, pe care îl desvălise în secret şi fratelui sei 
Vladislav la Leitschai [1]. Ca și tatăl seu, Albert însă 
căută, înainte dea face expediţia, să readucă pe Stefan la 
supunere pe cale diplomatică. Nacker afirmă că Regele a 
trimes soli, cari să ceră dela Stefan supunerea. Acesta ar 
fi r&spuns însă solilor, după Nacker, în modul următor: 
» Recunosc că am fost supus al r&posatului”rege ca unuia, 
care ma sprijinit, câte odată, dar când i-am cerut 
ajutor şi protecţie ca să nu devin tributar al Turcilor, el 
m'a părăsit și nu m'a sprijinit așa că m'a lăsat ca eu să 
devin tributar Turcilor. Acum însă am aruncat un os între 
doi câni, cari se vor muşca pentru el şi acela, care va 
învinge, acela va fi Domnul meu“ [2]. 

1] Ved: asupra acestora mai sus p. 139 
2] „Seript. Rer. Pol.“ 11 307: „hat mich verlassen, und nicht 

beschirmet, bin also gezwungen, das ich czinhaft dem 'Turken 
wurden bin. Nun aber habe ich einen knochen gewurfen zwusschen 
czvene hunde, sollen sich darum beissen ich vi] sehen velches ober- 
leyt, der sall meyn herr seyn“. cf. Wapowski 23 
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Astfel atacurile „de mai înainte“ (1) ale lui Stafan 
„în Polonia, refusul de a se supune şi firea romantică 

a lui Albert, ai fost cause destul de însemnate ca să 
facă pe Rege să întreprindă „un resboii atât de grâsnic 
şi atât de periculos“ (2). 

Causele, cari ai dat naștere expediției. lui Albert, 
sunt, credem, lămurite. Provocătorul, după cum afirmă 
Miehovski, medicul regelui, cel mzi demn de credință 
cronicar, a fost Stefan, care „de mai înainte a aţiţat 
prin nedreptate“ [3] pe Albert. Expediția e astfel îndrep- 
tată contra lui Stefan pentru „extirparea“ lui. Numai după- 
ce principalul scop ar fi fost adus la îndeplinire—extirpa- 
rea Moldoveanului—, Albert ar fi căutat să aducă pe al 
doilea, care resulta din cel d'intăii, adecă să recucerescă 
Chilia şi Cetatea Albă dela Turci. 

Ca şi la Leitschat:, Regele Aibert a căutat. să țină 
secret scopul principal al expediției: „extirparea Moldovea- 
nului.“ Când Marele Magistru al Ordinului “Teutonic a fost 
învitat să ia parte la expediţie, acesta știa că merge „con- 
tra Turcilor păgâni“ [4]. In o donatiune, ce-o face cetăţenilor 
din Leopole, Regele vorbeste de intenţia sa de a reduce 
„6răși sub supunere creştină Chilia și Cetatea Albă (5) 

Ambasadorul polon spunea în 1498 la dieta din Friburg 

1] Vedi discursul ambasadorului polon la dista din Friburg: 
„ipse Waivoda . . . pristine fidei immemor. .. ab obodiencia sue 
serenitatis desciscens rebeilavit“. (Lorga „Acte şi fragmente“ II! 66). 

2) Cit. din Miehowski,, Ser. Rer. Pol.“ 11 260). 
3] Ibid. a 
4) „Chulia“ 305, 309,312, 313. 
5) Hurmuzal:i Il 385
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că regele săi voia să îndeplinescă planul tatălui săă de 
a recuceri pentru Moldova cele dou€ cetăți (1). Cancela- 
rul austriac, George Neydek, scria prin Octomvre, când 
Albert era în Moldova, că „Regele a plecat cu mai mult 
de 50,000 de 6iheni ca să ia Chilia și Cetatea Albă din 
mânile Turcilor“. (2) Nacker, secretarul magistrului Prusiei, - 
numai în 18 August, două luni după plecare, când era 
deja la” granița Moldovei, a aflat că Regele conduce „acest 
nenumerat popor nu numai contra Turcilor, ci şi pentru- 

ca să alunge pe Voivodul Moldovei“ [3]. Intro. scrisâre 
cu data 26 Decemvre să aducea Imperatului la cunoştiință, 
că betrânul Magistru al Prusiei a primit să mârgă în ex- 
pediţie numai fiind-că credea că face serviciu creştinătăţii 
luptând contra Turcilor, dar a cădut, jertfă murind pe 
drum în Lemberg, er Regele a mers „noi nu știm din ce 

causă nu contra Turcilor, ci contra Voivodului Moldovei“ 

(4). Cronicile n6stre confirmă ştirile de până acum. Tâte 
ştii că regele „cu vorbe mincinâse“ „înșela pe Stefan că 

se duce împotriva Turcilor, ca să le ia Chilia şi Ceta- 

tea. Albă (5). 

Motivul care la făcut pe Albert să păstreze secretul 
asupra expediției contra lui Stefan, ar fi după -Nacker și 
Wapovski teama ce-o avea Regele, ca Stefan să nu în- 

”- ştiințeze din vreme pe Ungurii din Ardeal, cari i-ar fi sărit 

1] Iorga „Acte şi Fragm.“ II! 66; Hurmuzaki II? 400. 
2) Iorga „Acte“ III! 106 

3] 1. c. p. 306 
4),, Chilia“ 311, 312 
5) „Letop. d. Bistr.“ p. 58. Ureche 169.
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în acest cas, în ajutor (1). La acesta am pute adăuga şi 
teama lui Albert, că nobilimea polonă nu Par fi urmat în 

expediţie contra lui Stefan, de-6re-ce acesta era forte 

iubit şi respectat de ea. In ajutorul aceste! presupuneri 

ne vine casul cardinalului Frideric, fratele lui Albert, ca- 

ze, îndată—ce audi, că expediţia e. îndreptată contra lui 

Stefan, a trimes în grabă pe cancelarul regatului la 
Albest, ca să-l râge, «să nu atace cu r&sboiii pe Stefan, 
un duce atât de renumit în resbâe, cl să-l folosescă mai 

bine ca amic şi zid apărător contra Turcilor şi să nu 
uite ce desastre a adus lul Mohamed şi Mateiii, căci el 
se teme că, dacă (Regele) sar grăbi a merge, ar pute 

cufunda republica polonă în un desastru grâznie» (2). 

Deci teama ca Unguril să nu ajute pe Stefan, popu- | 
laritatea de care se bucura acesta la nobilimea polonă," 
care îl considera „zid“ contra Turcilor, frica ca să nu-l 
ajungă și pe el sârtea lui Corvin şi a lui Soliman-Pașa, 

în casul când Domnul ar fi fost pregătit, ai făcut pe AL 
bert să ascundă adevăratul motiv al expediției, să presinte 

expediţia -ca o „cruciadă“ contra Turcilor şi să ,„înşele“ 

pe Stefan „cu vorbe mincinâse“. 

Prin luna lui lunie a anului 1497, tâte pregă- 

tirile de resboiă erai terminate. Locul de concentrare 

al trupelor era Leopole. După-ce Regele făcu aici revista 

1) „Ser. Rer. Pol.“ TI p. 20 şi 24; Nacker |. e, 
2) Wapowski 24. - 

 



    

„“trupelor, al căror număr să urca la 80,060 [1], 6ste de 
țară şi „Oste învățată de mercenari“ [2], luă, împreună 

cu Sigismund în 26 Iunie, calea „spre Moldova, deşi cu 
augur rii“ [3]. „Semne rele prevesteati desastrul arma- 
tei. polone: cei 200 de boi, cari formaii proviantul Gstei, 
împrăștiați de vint la ieşirea din Leopole, forte grei s'a 

   

  

     
    

     

     
     

mai putut afla; calul regelui s'a înecat; un nobil cam ne- 
„bun ţipa merei prevestind. peirea Polonlor; un fulger trăsni 

» pe un nobil şi "12 cai; preutul servind scăpă dinaintea re- 
gelui sfintele taine. Cu tâte aceste rele prevestiri, ostea 

„0 ducea în cele mai mari desfrânări“ (4). 

„o D Caro V 733. Neydegk în raportul săă seria, că Regele a 
4". plecat cu „mai mult de 50,000 de Gmeni înarmaţi“, pe lângă cari 
i. se maiadăugaă „nu puţini“ Litvani [Iorga „Acte şi Fragm.“ III! 

106]. După o serisăre “din 16 Decembre armata Regelui trecea 
„peste 100,090“ [Chilia 310]. 

-2) Miehowski „Ser Rer. Pol.“ [i 261. Pentru: expediţia acâsta, 
“unde e vorbă de o înfringere a Polonilor, Cronicile polone, în cea 
mai mare.parte, scriă în mod părtinitor şi deci nu le putem uli- 

“Lisa ca isvore. Singura Cronică nepărtinitâre e a lui Miehowski, . 
„medicul lui Albert, Şi pe acâsta însă Censorul, în interesul glo- 

“ iei naţionale, a schimbat'o, aşa că partea, privitâre la expediţia 
acâsta, 6 aprope totă falşificată. (vedi Caro V 716 sq.) Ediţia fal- 
'sificată a lui Miehowski e reprodusă de Dl. Hasdei în „Arh. ist“, 

; (P 85). Ea nu e isvor pentru acestă expediţie. S'a păstrat însă şi 
„textul autentic, care a scăpat de condeiul censorului şi acesta e 

„Publicat în „Scriptores Rer. Polonicarum“ . (t. Il). Acesta e scris 
nepărtinitor. El conglăsueşte cu cronica nâstră contimporană „Le- 
topiseţul dela Bistriţa“. Aceste două ne vor fi isvorele pentru aces- 

„tă expediţie. Din Wapowski vom cita numai pasagiile confirmate 
"de aceste două iavore. . 

3). Miehowski |. e. 
4] lbid. 
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În 16 August (1) Regele era cu 6stea la Nistru, de unde da un hrisov, prin care scutea pe un nobil de a lua „parte „la presenta expediţie Moldoveană“. - 
Stefan promise solului trimes de Albert, încă înainte de a porni din Lemberg, „liberă trecere prin Moldova, dar ajutor contra Turcilor promitea numai «după-ce ar fi vedut că Albert și Palonil îşi fixeză tabăra pe malul Du- 

naril de jos“ (2). Cu tâte acestea Domnul era neîncre- dător în „vorbele mincinâse“ ale Polonilor. De aceia el a Şpionat întreg mersul expediției. Când a aflat „prin pioni“, că Albert „s'a îndreptat nu pe drumul Kameniţel, spre resărit, care ducea către Turci, ci a luat făţiş (decreto) 
drumul spre Moldova“, a început să se temă, ca „nu cumva furtuna atâtor arme să se 'ndrepte contra lui“ (3). Neincrederea îi fi cu atât mal mare, cu cât „nu cu mult înainte“ a fost înştiințat de  „6re-cari magnați un- guri“ de adeverata intenţie a Regelui (4). Atunci ar fi trimes Stefan pe Isac Vistiernicul „cu multe şi mari da- ruri. spre întimpinarea Craiului leşeşc“i. Acesta însă i-a spus din noi „cu înşelăciune, că se duce contra Tur- cilor“ [5]. | | 

! După-ce regele „a trecut Nistru pe la Mihalcea, de 
ceastă parte şi. ajunse la Coţmani, la marginea țerii Mol- 

  

1] „Datum in loco campestri circa fiuvium Dnyestr feria quaria post festum assumpoionis Mario“—46 August [Hurmuzaki 12 346] - 2) Wapowski 23 Ia - 3) Ibid. 
4] Ibid. . 
5) „Letop. d. Bistr,* 59,



   

                

   

  

   
   

      

   

  

   

  

   

   

dovii“: (1), Stefan trimese o nouă solie, compusă din lo- 

gofătul Tăutul și Isac Vistiernicul, ;, ca - să afle gândul 

Regelui, unde vrea să mergă cu armată atât de mare“. 

[2] Solii fură primiţi în cortul regelui „lângă Nistru“ (3) 

şi aici ei întrebară pe Rege „dacă vine ca prietin, ori ca 

duşman. Dacă merge contra Turcilor, putea să mergă pe 

un drum mai scurt şi Stefan ar fi fost gata să ridice ar- 

mele contra 'Turcilor și să unescă trupzle moldovene, 

celebre prin multe victorii, cu cele polone“. Dacă însă 

vine „cu stiaguri duşmăneşti“, atunci Stefan „își va da si- 

linţa să facă pe Rege și pe Poloni să regrete r&sboiul 

început contra lui“ [4]. Albert nerespondend atunci nemic 

“solilor“, îi prinse și „în contra dreptului ginţilor (5) îi tri- 

mese în închisâre în „Cetatea Leovului“ [6]. 

„Atunci vEdi Stefan Voevod,căa fost înşelat de Leși 

si porunci tuturor oştilor sale să se adune în tîrgul Ro- 

_manului. Și astfel Leşii petrecură acolo la Coţmani 7 dile 

şi apoi năvăliră la Şipinţi. In vremea aceasta Domnul Ste- 

fan Voevod întări și întocmi străjile şi le trimise impot- 

riva Leşilor la vadul tirgului Cernăuţilor, pe apa Pru- 

tului [7]. 

1) Ibid. 
2] Cit. din Wapowski 1. e. „Letop. d. Bistr. « Le 

3] Cit. din Wapowski 1. c. 

4) Cit. din Wapowski ]. e 
5) Ibid. ef. „Letop. d. Bistr.“ 1. e. 

6) „Letop. d. Bistr.“ Wapowski |. c, 
7) „Letop. d. Bistr.“ 59 

* 

i . 
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ap      
Ce s'a întîmplat mai departe cu 6stea polonă, după- . 

ce atrecut în Moldova, ne spune Miehowski: (1) „Şi du- 

pă-ce în năvala lor, au trecut în Moldova, ai fost prinși 

_de-o aşa grâză şi frică, că adesea mulți Poloni au fost 

cu rușine puși pe fugă de putini Moldoveni (2). 
Tot Miehowski ne mai spune cum captivii Poloni ati 

fost măcelăriți de Stefan și supuşi la cele mai mari cruzimi. 

Din 6 străji leşeşti, cari ai fost aduse lui Stefan, trei aii 

fost trimise împăratului turcesc, iar pe ceilalți porunci să-i 

spânzure [27 August] (3). „De aceia Polonii ţipaui către 
rege ca să se întorcă acasă. Acesta nu se putea însă, de- 

Grece nic! nu erat încuartirați în tabere, nici armatele nu 

erai aşezate, er drumurile erai închise“. [4]. | 
„ŞI astfel Craiul veni cu tote puterile sale la Ceta- 

tea Sucevei, Duminecă în 24 a lunei lui Septemvrie, iar 
în 26 Marţi spre sera, începură a bate cetatea Sucevei, 

dar nu isprăviră nemic (5), iar domnului Stefan Voevodii 

veni în ajutor dela Craiul unguresc Lăslău, carele era frate 

cu Albert, craiul leşesc, 12,000 de ostaşi, er cu ei se 

afla Birtoc, Voevodul Ardealului, care Birtoc Voevod era 

și cuscru cu Stefan Voevod; şi astfel Voevodul Birtoc : 
întrebă pe Stefan Voevod, dacă vrea să-l împace cu Craiul 

  

T
a
 
g
e
 

Î 1] Ediţia netalşificată, _ - . 
i 2] „ut plerumque multi Poloni a paueis Valuchis în igno- 
i minosam fugam reverterentur“ (Script. rer. Pol.“ II 261). Să nu 
i uităm că aces'e le spune medicul de curte al regelui polon. 
Ş 3) Letop. d. Brstr.“ |. c. 

4) Miehowslki |. e, - 
5] „Letop. dela Bistr“ |. e. Acelaş lucru ne spune Miehowski: 

|. e. 261: „Pervenitque rex ad Soczava et castrum missis aliqu- 
oties machinis bellicis frustra oppugnabat“. 
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leşesc, iar D-l Stefan Voevod făcu pe voia lui să se îm- 
pace şi așa trimise Birtoc pe solii s&i la craiul leșesc, cu 
vorbă ca să mergă el însuşi la Craii şi astfel se duse la 
Craiul și îi împăcă pe ei, dar cu făgăduialn, ca să se în- 
torcă pe aceiasi cale pe unde veniseră, iar Domnul Ste- 
fan Voevod ospătând ŞI. dăruind pe Voevodul Birtoc cu 
multe şi mari daruri, îl trimise îndărăt în ţara sa“ (1). 
Miehowski nu ne vorbeşte nemic de acestă intervenţie. 
Regele a făcut tractatu cu Stef an,—după Miehowski—, fiind- 
că a vedut, că Moldovenii îşi băteau joc de Poloni, pe când 
reparaii' zidurile şi fiind-că a desperat de succes (2). 

Cu tâte acestea întervenţia ungurescă, de care ne vor- 
beşte „Letopiseţul“, trebue admisă. 

Vladislav era în Bohemia în acest timp. Cu tâte 
acestea, Voevodul Ardealului, Berthold Dragfi (3), cuscrul 
lui Stefan, de bună samă „din ordine superidre de stat“, 
a întervenit în favorul lui Stefan. Că acel ajutor de 12,000 
ostași e oficios, reese chiar din spusele lui Miehowski, 

„Care enumeră între ajutorele lui Stefan și pe „Hungari Septemcastrenses et Transylvaniae“ și spune de ei, că nu sunt „praetio conducti“ adecă lefegii, cum spune de Turci. 
Ungurii nu puteai r&emâne indiferenți față cu Voivodul 

  

1] „Letop. dela Bistr« |]. c. 
2) „Valachis illudentibus et deridentibus caudisque murum substantive abstergontibus quod rex videns non proeficiens foedus cum Stephano pepigitie. 
3] Acesta e descendent al familiei lui Dragos şi e Voivod al Ardealului între 1493-98. Vegi Emile Picot „Tableau genealo- 

    gique de la famille de Dragos“ în „Revista pentru istorie archeologie şi filologie“ V 311;
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Moldovei, care primea de [a ei anuale subsidii (1). Asemenea 
nu puteai suferi, în urma tratatului dela Lublai din 1412, 
ca Moldova să fie ocupată de Poloni [2]. Din acestă causă, între Ungaria și Polonia, a fost mare desbinare și aprope un cas de re&sboii (3). Acestă stare dușmănbsă . —pentru evenimentele, acelui an—între Ungaria şi Polonia, 
o dovedește faptul, că în vara anului 1498 s'a încheiat între Moldova şi Polonia o pace,—nu un simplu tratat—, prin care s'a legat din nou prietinia, . „care fusese ruptă din ambele părţi“ (4). | | 

vem însă și știri documentale, cari confirmă inter- venţia ungurescă, de care vorbește „Letopiseţul“. O scri- sore cu data de 26 Decemvre [1497] spune, că Alberta 
făcut pacea din causa fometei şi amenințat (ermanet) de “solia regelui Ungariei (5). 

“In urma acestei intervenţii ungurești şi mai ales a nenorocirilor și suferințelor Polonilor causate de Stefan, 
Albert, desperând de succes, sa vedut aplicat spre pace. A avut loc şi o-convorbire crală între Albeit si De mnul Mol- dovei (6). Condiţiunile păcii ati fost, ca Polonii „să se întorcă pe aceiași cale, pe unde veniseră (7). „In 19, ale lunei Octomvrie, Joia, se întorse craiul leşesc (8), dar 

  

"1) Caro V 748. E Ă 2) cf. 'Tubero „Commentarii“ Francf. 1603 p. 127 - 
3) Caro 1. ce. - 
4) Hurmuzaki II: 402. | 

5] „Chilia“ 312 ef. Scrisorea, citată a lui Neydegk, care afirmă - că Voivodul Ardealului a venit în ajutor lui Stefan., [Iorga III 106] 6) Miehovski „Script.“ II 2651 - 7) „Letop. d. Bistr.« 1, e, p- 8) Cu mare pază: „omnia diligenter custodirentur“, dice Mie- howski. E de observat că Censorul ca să scuze învingerea Polo- nilor a schimbat cuvintul „dilgenter“ în „negligenter“ (v. Arh. ist.“ 1. 0.)—lăsând să se creadă, că Polonii ati fost bătuţi, pentru- că „S'aii retras fără cuvenită pază“, 
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nu porni pe calea pe unde venise, ci pe o altă cale, pe 

unde ţara era întreagă, de aceea s'au mâniat Stefan Voe- 
vod[1] şi gonindu-i în urmalorcu oștile sale și cu 2000 de 
Turci, (2) i-ati ajunsla marginea făgetului dela Cosmin şi 
luând pe Dumnedeul cel de sus în ajutor, i-aii lovit, Joi, 
în 26 a lunei lui Octomvrie şi î-au biruit, atunci Stefan 
Voevod şi i-ai bătut şi s-au alungat peste făgetul Cosmi- 
nului omorîndu-i și tăindu-i, fost-ati atunci mare mârte între 

1) Causa, pentru care Stefan a atăcat pe Poloni, nu ne-o 
spune Miehowski. Relaţia Cronicei nostre, că Stefan s'a măniat, 
pentru-că Polonii nu s'aii întors pe „calea pe unde venisera“, e con- 
firmată şi de o cronică litvană (ap. Caro V 735). Causa catastrofii 

“Polonilor a fost—dice cronica litvană—că nu s'ati întors pe dru- 
mul, „cel mai scurt si drept“, ci pe un altul „noi dar răi“, prin pă- 
durile Bucovinei. Asemenea, după Wapowski Polonii ati fost atăcaţi, 
pentru-că „noblimea Poloniei de apus a luat calea din stânga, pe 
unde nu voia Stefan“, (p. 20). 

2) Miehowski ne spune de Turcii, cari ati ajutât pe Stefan, 
că oraii „praetio conducti“-— mercenari. Aici greşeşte Miechowski. 
Acest ajutor era oficios. Cu Turcii Stefan era în bune relaţiuni. 

Sead-de-din (apud Caro 1. c.) ne spune că Turcii, cari aă 
ajutat pe Stefan, au fost în număr de 50,000 şi ai fost trimesi 
de Sultan. Neydek qice că 20,000 de Turci [v. Iorga WI 106]. 
Liborius Nacker încă ne vorbeşte de acest ajutor turcesc. Nu mai 
rămâne îndoială, că Stefan a fost ajutat de Turci, cu cari era 
în bune legături. Aceste bune relaţii ni le arată şi Tubero, [i. c. 
VI 128], scriitorul ungur, care nespune, că Stefan „a fost primit 
în amiciţie de Sultan în schimbul unui tribut“. (Turcas, a quibus, 
ut diximus tributi pensione in amicitiam receptus erat“). Că Stefan 
devenise mai înainte tributar al Turcilor, încă înainte de anul 1490, 
resultă şi din cronica lu; Liborius Nacker,— fapt, pe care lam amin- 
tit şi mai sus. Acesta mai resultă şi din relația ambasadorilor 
Unguri la dieta din Frieburg: Waywoda Moldavus cum toto 1llo 
regno prematur potencia Turci iamgque ad soluendum Turco tributum 
astrictus“ [Hurmuzaki Il2 389) | 

Acest ajutor turcesc îl confirmă de almintrelea și „Cronicon 
Austriacum“ al lui lacob Unrest. ( Vedi lorga „Acte şi fragm.“ III 
p. 100cf. „Chilia“ p. 310, 813.) 

  

ă
r
i
 3

0 
m
e
a
 ai 
i
a
?
 

ă 
Su
la

:



    

- 153 

Leşi din partea armelor moldovenești și tâte schiptrel e crăești 

ai fost luate şi mulți boeri şi Voevodi mari de ai Leşilor at 

cădut acolo şi mulţi ostaşi ai cădut atunci şi tote puştele cele 

mari, (tunurile) cu care bătuseră Cetatea Sucevei, ai fost 

prinse atunci, şi multe alte mici, pe care nu este cu pu- 

tință a le înşira; iar însuși craiul cu ostașii. remași se a- 

dunară într'o tabără lângă satul Cosminului și de acolo 

se duseră la Cernăuţi, iar oștile lui Stefan Voevod mer- 

geaii de opotrivă cu ci, omorindu-se unii pe alţii“ (1). 

Departe de'a eși „teferi și victorioși“ din Moldova, 

[«integer ab agro Valachico ad terras Russiae regias foe- 

liciter ac victoriose rediit»)—cum ne spune relaţia falşifica- 

_tă a lui Miehowski (2), Polonii ai suferit cel mai cumplit 

desastru, pe care nu se sfiește să-l spue nici doctorul 

regelui polon, Miehowski [3], care ne descrie acest desas- 

tru al neamului săi în următorul mod: „Astfel, pe când 

se întorceati [Polonii] și tote le ţineaii în mare pază (omnia 

diligenter custodirentur) şi după-ce ostașii din Poloria - 

mare ai trecut pădurea cu regele bolnav de friguri, er 

lor le urmati ostașii din Polonia mică, mai bine înarmaţi, 

în 26 Octomvrie ati fost atăcați de Turcii mercenari [prae- 

tio conducti], de Ungurii Transilvăneni și de Moldoveni, 

şi ai fost ucişi şi nimiciţi. Apoi 6stea duşmană (Moldovenii) | 

urmârind pe Pruteni şi Mazoviţi, cari erai în urma taberei SI 

Polonilor, i-ai ucis şi i-ai vindut ca robi. Şi mulți Leşi, 

legaţi unii de alţii de păr, eraă bătuţi în faţa lui Stefan 

  

1) „Letop. Bistr.“ 61. ef. Miehowski: âstea polonă „a suferit 

o săptămină întregă urmăriri şi supărări““. (262) 

2). „Arh. ist.“ Le. 
3) „Script. rer. Pol.“ ]. e.  
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Voevod, iar restul au fost vînduţi ca sclavi în Turcia sau în alte țeri. Armata regescă, care maj scăpă, o s&p- tămină întreagă, până când a întrat în Rusia, a suferit urmării și supărări. Și mare și ne-măsurată jale a fost în Polonia, din causa acestor nenorociri [1]. Relaţiunea fidelă a lui Miehowski e întru-tâte con- firmată de cronica lui Nacker, care luase parte la expedi- ție. Etă ce dice el: „In retragerea din Moldova, ostea _re- gelui a suferit o catastrofă din partea Moldovenilor, Tur. cilor şi Ungurilor. Cea maj mare parte ai fost omorîţi Şi prinşi şi tote carele lor, cu tot ce aveai în ele, ai fost perdute& [2]. 
Miehowski nu pomenește nemica de o altă nouă „6ste leşască spre ajutorul craiuluj leşesc“, (3) în contra căreia, „Letopiseţul“ ne spune, că Stefan a trimes pe Boldur Vornicul, care în diua de 29 Octomvrie, trecând Prutul şi atăcându-o, o nimici la Lenţeşti. „Fost-au Şi aicl multă morte în diua aceia Printre Leşi din partea armelor mul-  doveneşti, ŞI cădut-ati și acolo multă &ste leşască. Iar Craiul nu ştia de venirea acelei oști, nici de peirea ej, dar nici Ostea aceia nu știa de înfrângerea Craiului“ (4). Acestă „6ste leşascăt, despre care ne spune Cronica, că nu știa. n 

1] „Exercitus autem regius Superremannens tota hebdomada, donec Russiam intravorat, persequutiones ct molestias perpessus est, : Fuitque ingens ac inestimabilis in Polonia de iali casu moeror“, 2] „Scriptores Rerum Prussicarum, V 313, 3] „Letopiseţul dela Bistriţa“ 1. e, 4) Ibia. 
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a 
de peirea Polonilor, de bună samă a fost 6stea litvană, care 
veni în ajutorul Polonilor numai după desastrul acestora 
din codrul Cosminului. | 

E forte dubitabilă stirea Censorului lui “Miehowski, 
că Alexandru al Litvaniei ar fi însoţit. pe fratele săi în 
acestă expediţie şi că s'ar fi oprit pe drum să cucerescă 
Braclavul. Ediţia necensurată a lui Miehowski şi „Cronica 
dela Bistriţa“ nemic nu- amintesc de participarea lui Alexan- 
dru la expediţie. 

Participarea acestuia e amintită numai de  Censorul 
lui Miehowski, care îşi scote înformaţia din o cronică litva- 
no—rusă.. (1). Acestă cronică vorbeşte de o înțelegere, 
ce-a avut loc între Albert şi fratele seu Alexandru la 
Parczow, unde s'aii înțeles—păstrând cel mai mare secret—, 
ca Alexandru să năvăliască în Moldova prin Braclaw, pe 
când Alber: s'o atace din altă parte (2). 

Acestă! decisiune—spune cronica litvană—ai luat'o cei 
2 fraţi fără știrea consiliilor lor. Dieta litvană era contra 
resboiului cu Stefan. De aceea când Alexandru a cerut 
consimțămîntul pentru expediţia Moldoveană, dieta a re- 
fusat [3]. ” 

Fiind-că Alexandru n'a putut în casul acesta să co- 
respundă înțelegerii cu fratele sei, a trimes numai vr'o câţi- 
va nobili cu 1000 de 6meni fratelui sei,— dice cronica 
litvană—, pe când însuşi Alexandru a r&mas să fortifice 
Braclavul, ce fusese dârimat de Stefan. De aici marele 

  

1) Caro V 735 
2] Cronica litvană ap. Caro V 736 
3) Ibid, 
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prinţ s'a întors la Troki. Acestă din urmă ştire corespun- 
de şi cu documentele, cari ne spun, că marele principe , p 

„în 6 Septemvrie era în Samogeţia, deci nu în Braclav, 
ci cu totul în afară de scena r&sboiului (1). 

Fiind-că dieta litvană a refusat ajutorul lui Alexandru, 
acesta a trebuit să se mărginescă să trimită numai un 
mic ajutor, care cu tâte acestea n'a ajuns pe scena r&s- 
boiului. Numai după-ce Polonii: ai fost bătuţi de Turci 
Moldoveni şi Unguri, ne spune Cronica litvană,—ati sosit 
trupele ajutătâre litvane, cari s& aruncară la Nistru asupra 
Moldovenilor şi îi respinseră în un atac, deschidend astfel 

- calea Polonilor în spre Kameniţa și Lemberg [2]. 
Pare a nu mai r&mâne nici o îndoială, că stea cu 

care s'a bătut Boldur Vornicul, de care ne vorbeşte 
„Letopiseţul“, a fost acestă &ste litvană,—de care ne 
vorbeşte cronica litvană—, care a venit târdiii în ajuto- 
rul Leşilor, după-ce aceștia suferiseră înfrângerea din 
Codrul Cosminului şi de venirea căreia, „Craiul nu ştia. (3) 

„In 30 Octombre Craiul a fost din noi respins dela 
Cernăuţi și ai trecut riul Prut, şi de acolo ai fugit cu puţini 
ostași şi de abia ai scăpat“. (4) 

Stefan „nu s'a mulțămit“* cu nenorocirile, pe cari 

  

1) Caro 1. e. 
2] Tbid: 
3) cf. Cromer XXX 630-31 
4) „Letop. dela Bistriţa“ 61. ef. Cronica lui Liborius Nacker: 

„der Konigk zeu forderst sin czoge mit den seynen Polan, hat die 
„hindersten nicht moegen retten““ (p. 313). Victoria desevirşită a 
Moldovenilor e confirmată şi de Cureus „Annales Silesiac“ p. 217: 
Polonicus exereitu;....iusto proelio flos Polonici equitatuz, caesus, 
captus est et in fugam ve rsus est, 
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le-a adus până aci Polonilor. Ca să-și resbune „a ațiţat“! 

contra lor „numerâse trupe de Turci și Tătari“, cărora 

le-a oferit liberă trecere pri. ţară şi proviant [1]. Încă în 

1497 (2) acestia năvăliră în Polonia, și, după-ce devasta- 

ră cumplit Haliciul, „încărcaţi de prădi“, s€ întorseră în - 

Moldova (3). 

In lun lui Mai din anul următor [1498] (4), 0 nouă 

sste de 40,000 de Turci (5), condusă de Malcoci, împre- 

ună cu Moldoveni (6) şi Tătari, năvăli din nou în 

Polonia devastând [7] „până mai sus de Liov“ [8]. Până 

în Cracovia pătrunse grâza de Moldoveni și Turci. Ce- 

tăţenii din Cracovia începură a părăsi oraşul de frică. 

Moldovenii Turcii şi Tătarii, după-ce s'aii săturat de pră- 

1] Iorga „Acte şi Fragm.“ III! 66: „concitans ingentes Tur- 

corum et 'Partarorum. copias, quibus etiam securum transitum atque 

commeatum per -suam provinciam prebuit. | 

2) Data după „Chilia“ 174. 

3) Iorga „Acte şi Fragm.“ |. c. 

4) „Letop. d. Bistr.“, In 7 Mai d-::şmanii erat în Polonia (lor- 

ga ..Acte“ 69] 
5] Document publ. în „Chilia“ 294. 

6] Miehowski (UI 262): „Thurci, Tatari et Valachi iuncti. 

7] „Piu ultra sapiate che in Polonia non si sente ultro che 

angustie, tristicie, pianti et ululati, per la crudelită de li inimici de 

fede chrisiiana, zo6 Turchi et Valachi, quali poso la festa di Santo, 

Stanislao (7 Mai) intrarono in terra de Russia et, non havendo alcuna . 

resistentia, tutta in brevi Phano devastata“. (Iorga, „Acte şi fragm.“ 

l. e.) ” 

8) „Letop. d. Bistr.“ 1. c.; cf. Iorga |. ce. „nel circuito deLeo- 

poli“.
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dat, s'a întors încărcaţi de prădi, fără săi se fi opus . ” cineva (1). 
Polonii fuseseră atât de sdrobiți și de desechilibraţi în resboiul dir anul trecut, că nu mal erai în stare nici „să-și apere ţara. 
Cu tâte acestea mal aveau să simtă încă r&sbunarea marelui Voevod. Curind după acesta, în luna lui Martie 22, însuşi Stefan, „vrend să-şi întârcă despre Leși strâm- bătatea'“, dice Ureche, a năvălit în Polonia şi a devasta- to până la L.emberg, €r de aici Moldovenil „se întOrseră Și trecură riul Nistru de cestă parte lângă  Halicii şi - prădară şi de ceastă parte până sub munţi şi arseră ȘI pustiiră țara Podoliei şi astfel să întârseră cu multă  do- bândă în ţara lor“ [2]. 

Atunci Albert, care în fața acestor năvăliri nu pu- tuse opune „nici o resistență“, a cerut prin o solie îm- - “păcarea cu fratele sei din Ungaria (3), cu care era în ai relaţii rele din causa expediției trecute contra luj Stefan. „ Impăsându-se cu Ungaria, Albert spera, că se va imbuna şi cu Stefan, dela cari îi veneat tote neajunsurile. Vla- "dislav rEspunse trimițend în Polonia o solie, în frunte cu Ton Vythez, care încheiă o pace între Ungaria, Polonia “ Şi: Litvania, pace, care privia și pe Stefan, cu care însă , nu'veniseră încă în directă înțelegere. 
DE IN NI 

o 1] Ierga III, 69: „non havendo alounu resistentia“ cf. Miehovski * Script. rer. Pol.“ II 262: cum maxima praeda salvi disoesseruntit, „In 14 Mai erai în drum înapoi spre Moldova („Chilia 284), 2] „Letop. d. Bistr.« 62, 
Miehowski |. c, 
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Tractatul sa încheiat în „feria “sexta festi sanctae 
Margarethae Virginis et Martyris“ (20 Julie) [1] şi con- 
ţinutul lui e următorul: 

Articolul 1. Albert va da pace pilustrului Stefan, 
Voevodul Moldovei şi ţării lui“ dând uitării şi noul exceş, 
pe care acesta îl făcuse de curînd Poloniei. Tot asemenea de 
aici înainte pacea să “existe şi între Alexandru, ducele 
Litvaniei şi între Stefan, care „va pute sta în deplină 
siguranță ca și urmaşii sei pe vecie pe tronul Moldovei“. 

Articolul 2 prevede încheierea păcii între Albert şi 
Vladislav, regele Ungariei, cari vor trăi, ca fraţi, în pace. 
Şi unire. Asemeni ţările lor vor ave să trăiască în deplină 
înţelegere, uitând ura și neînțelegerile de până aici. 

Ari. 8 dispune ca nici unul din cele 2 regate să nu 
-pOtă încheia pace sai să înc&pă vr'o acțiune contra Tur- 
cilor, fără voia și consimțămîntul celuilalt. Dacă unul din 
cei doi regi va porni cu r&sboii contra Turcilor, fără 
ştirea celuilalt, atunci regele, care n'a fost înștiințat, să nu 
fie silit a da celuilalt ajutor şi sprijin. 

Articolul 4 prevede ca de aci încolo cele 2 regate 
să nu mai rupă pacea pentru o neînțelegere între ele i 
cu privire la supuşii lor, ci în acel cas să se alcătuiască 
o comisie, care se judece neînțelegerile [ca şi în tratatul 
dela Lublau). - 

Ari. O dispune ca comersanţii din ambele regate, ca 
şi cei din Moldova şi. Litvania, să aibă liberă trecere prin 
ţerile contractanţilor, plătind însă dările obişnuite, 

1 Hurmuzaki Il? 406,



    

160 

Art. 6. Dacă cei 2 regi vor plănui o expediţie c6- 
“mună în contra Turcilor, atunci delegaţii ambelor regate 
se vor Întruni în o adunare comună şi vor. lua disposi- 
iunile necesare, er dacă vor cere pentru acea expediţie 
şi ajutoriul altor principi, atunci acesta are să se facă 
prin oratorii ambelor regate, ca tâtă lumea să vadă, că 
e o acțiune comună. 

Articolul i prevede că, dacă regatul polon saii ţările 
vecine cu Litvania, vor suferi vr'o încursiune din partea 
Tureilor, atunci regele Poloniei să fie dator să trimită cel 
mult în 2 luni trupe din Ardeal. Asemeni regele Po-" 

“loniei să fie dator să trimită trupe, 'dacă va fi înștiințat, 
că Turcii atacă Ardealul sati Moldova (1). 

Articolul 8 prevede o apărare reciprocă contra Turcilor. 
Art. 9 hotăreşte asupra atitudinei, pe care să-o aibă 

Stefan față de Turci, în casul, când ar năvăli spre Un- 
„aria saii Polonia.  Indată-ce Stefan, dice tractatul, va fi 
simţit pe Turci venind spre - Ungaria sai Polonia, să 
fie dator să înştiințeze pe ambii regi şi să oprescă din 
tote puterile sale pe Turci, când aceştia vor trece prin 
Moldova şi să nu le dea nici un ajutor, sfat sati proviant. 

Art. 10 prevede eliberarea reciprocă a tuturor priso- 
nierilor de luptele depână aci între Stefan şi Poloni. 

Articolul următor dispune că îndată după încheierea 
păcii, Stefan să fie obligat a da liberă trecere supușilor 
Ungariei, Poloniei, sai Litvaniei prin Moldova şi să-i pă- 
zescă de ori-ce neajunsuri. Aceleaşi obligaţiuni şi le iai 

  

1) Moldova « apare în legături mai mult cu Ungaria şi acestă 
o recunoşte şi regele polon în acest tractat. 
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asupră-le cei 2 regi şi ducele  Litvaniei, Garanţia pentru 
păstrarea acestor clause, din partea lor şi a lui Stefan, o - 
iai ambasadorii unguri, prin mijlocirea cărora s'a şi în- 
cheiat tractatul. 

În aceiași di tractatul e aprobat şi întărit de regele 
Poloniei, care se obligă, la intervenţia fratelui săi, regele 
Ungariei, să-dea pacea lui Stefan şi Moldovei, pace, pe care 
O va da şi Alexandru lui Stefan. 

Albert face uitată ultima incursiune a lul Stefan în 
Polonia, obligându-se a-l lăsa de aici încolo să domnescă - 
atât pe el, cât şi pe succesorii st, neturburaţi în Moldova, 

Tote clausele mai sus numărate sunt aprobate de 
regele Poloniei. 

Pentru menţinerea acestor clause din partea lui Stefan 
aii garantat ambasadorii Ungariei (1). | 

Câtă schimbare în relaţiunile dintre Moldova şi Po- 
lonia ! Țara, care până în anii. din urmă, se pretindea 
suzerană a Moldovei, nu mai cere jurăminte de fidelitate, 
ci e bucurâsă, dacă prin mijlocirea Ungurilor, cu casi 
trăia Stefan bine, a putut fi asigurată în contra incur. 
siunilor r&sbunătâre ale lui Stefan, care arătase calea 
spre Polonia celor mai înfricoşate neamuri ale r&săritu- - 
lui, Turcilor şi Tătarilor, cari în unire cu Moldovenii fă- 
cură din Polonia un mormint, fără ca ea să se pâtă 
apăra. 

Tractatul încheiat de ambasadorii Ungariei, a fost 

  

1) Vedi docum. în Hurmuzaki [la 406, 
-



  

   E 
aprobat: « şi întărit de regele lor în 1-a di din luna lui 

August (1 1). 

„Pacea încheiată între Unguri. şi Poloni, al cărei scop 
era să pună capăt incursiunilor Moldovenilor, Turcilor Şi 
„Tătarilor, „n'a fost de nici un folos“ — dice Miehovski, 
(2)j—căci Tătarii, câtre finea lui Julie, ai năvălit din noi 

„In. Rusia pustiind-o, și se se întorseră încărcaţi de prădi 
acasă. (3). 

„ Abia în 7 August adună Albe o Oste, care plecă 
în urma lor, dar fără a-i ajunge (4). - 
_ Câtră sfirşitul anului, către Sf. Ecaterina (25 Noem- 

bre), Turcii năvăliră din noi în Polonia, devastând totul 
în jurul orașelor Sambor și Halici, fără ca săli se opu- 
nă cineva (5). 

     

  

    

     

j Atunci, ne spune Miehowski, medicul regelui polon, 
„s'a vEdut Albert nevoit să recurgă la o înţelegere directă 
„cu Stefan, căci vedea—dice el—, că. nu va pute pune 
„capăt incursiunilor turcesti ŞI tătăreşti, până când nu va 

“încheia pacea cu Stefan, instigatorul acelor incursiuni. 
„=. Nu. puteai ave Polonii pace—dice Miehowski—, până 
“când nu s'ar fi împăcat cu Stefan, de aceea a luat măsu- 
zile „pentru încherea unei păci direct cu dinsul, pentru 

  

  

1] Hurmuzalki Il 409; „teste beati Petri: ad vincula“=— 
| 1 August. 

î- 2] e. „sed talis: concordia nil iuvamenti attuliti, 
| 3] Ibid. cf. Wapowski 1. c- 35; Cromer XXX 651. 

4] Miehowski' „Seriptoreg rer. Pol“. II 263, 
5) lbid. »



  

    

    
      

    

  

care scop a convocat delegaţi din partea Ungariei, din partea Moldovei şi Litvaniei. (1) 
„După o comună sfătuire, delegații ajunseră în fine în 19 Aprilie 1499, după lungi desbateri, să încheie alianță Și să se oblige la sprijin reciproc în contra 'Turcilor şi Tătarilor. (2) | 
Cu Stefan încheiase Albert cu 5 dile. mai înainte, în -14 April, [3] un tractat de pace, cnre fiind-că era cerut de Poloni, nu putea fi decât favorabil întru tote Moldo- venilor. Acest tractat e pentru noi de cea mai: mare însem- nătate, pentru-că prin. el se pune în mod oficiâl capăt suzeranității polone asupra Moldovei (4). 

„Prin acest tractat se pune capăt știutelor discordii de până aci şi ştiutulu! r&sboii dintre Stefan şi Albert. Acesta Nesocotește lui Stefan, „prietinul s&ă sincer - iubit“ şi. fiilor lui „tâte ofensele, injuriile și daunele, pe care îi le-ati pricinuit în vremurile din urmă“ și le incuviințeză o veșnică pace. Aceeaşi pase se va păstra şi între Alexandru, ducele Lit- | vaniei și Stefan. Acesta Şi urmaşii sei vor pute domni - neturburaţi de Polonia, de Alexandru al Litvaniei ori de fratele lor Sigismund și urmașii lor. 
Albert se obligă: cu jurămînt, că el şi fraţii lui mai 

  

1] Miehowski 1. e. „alium itaque modum pacis nanciscen- dae agressi, quoniam absque Valachi exteras ac barbaras  nationes ad invadendum regnum excitantihus pax non fieret, persuasi: et vocati Craccoviae conveneruni, legati ete. (p. 263). 
2) Miehowski 1. e. _ 
3) „in crastino festi Beatorum Tiburtii et Valeriani Martyrumt. 
4) Vedi tractatul în Hurmuzaki 12 4214 i 
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sus pomeniți cu toți supușii lor vor ţine pacea cu Mol- 
dova, ne-socotind tâte injuriile. suferite până aci din 
partea lui Stefan, pe care se obligă să-l apere contra orl- 
cărui dușman. Şi Stefan și urmaşii s€i încă vor trebui 
în schimb, după putinţă, să ajute pe Poloni şisă socotescă 
pe prietinii lor de prietini, și pe dușmanii Polonilor, de 
dușmanii sei. Pe nici un dușman al Domnului Moldovean 
regele Poloniei nu-l va primi în ţară şi nici îi va permite 
să zăbovescă în regatul seu. Dacă Stefan ar fi alungat.de 
vrun dușman puternic, căruia să nu-i pâtă resista, şi ar 
voi să se refugieze în Polonia saă Ungaria, „atunci porţile 

“acestor țări să fie deschise, pentru el, soţia, copiii şi toţi 
supușii sci și să se pOtă aşeza în ori-ce castru sai cetate ar 
voi. Regele Poloniei va fi obligat în acel cas să ajute din 
tOte puterile sale pe Stefan să-și redobindiască tronul, în 
care cas, Stefan în deplină siguranţă să potă părăsi țara, care îş 

dase asil. Se mai obligăregelepolon a nu cășuna de aci în- 

colo nici o pagubă sai vătămare „lui Stefan Voevod și 
fiilor săi, şi fiilor fiilor săi și ţării Moldovei“. Din partei 
şi Stefan se obligă a nu face nici o pagubă șia nu unelti 

în contra regatului polon, nici în secret, nici în public, iar 

dacă ar afla, că vr'un dușman al Polonilor ar ave intenţia 

să le facă vr'o pagubă, atunci Stetan să fie dator a face 
acesta cunoscut îndată regelui polon. In casul când regele 
polon în unire cu fratele s&i, regele unguresc, ar întrep- 
rinde o expediţie în contra Turcilor, Stefan Voevod 

să fie obligat a se uni cu ei, însă numai după-ce. 
aceștia vor fi trecut Dunărea în imperiul turcesc. 

„În casul acesta Stefan din tâte puterile trebue să-i
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sprijinescă în persână, âr în cas de bâlă să fie înlocuit în. 
personă de fiul sei. Pentru apărarea Moldovei de Turci | 
garanteză în acel cas cei doi fraţi, regele Ungariei şi Po- 
loniei. Stefan Voevod însă să fie dator a înştiinţa pe cei 
2 regi de ori-ce incursiune a Turcilor, pe care să obligă a 
nu-i sprijini nici odată. Neguţătorii Moldoveni vor ave. 
liberă trecere în Polonia, după-ce-și vor fi plătit dările, 
după vechile legături. Aceiaşi libertate o ai neguţătorii 
poloni în Moldova. Ori cărui supus Moldovean, nedreptă- 

  

țit de vr'un supus al Poloniei, are să îi se facă dreptate ... 
de către căpitanul din Kameniţa, şi supusului polon, ne- 
dreptăţit de un Moldovean, are să-i facă dreptate căpitanul 
Hotinului. Ori ce neînțelegere între : numiții căpitani şi su- 
puși, regele Poloniei -și Voevodul. Moldovei ai să-și-o facă 
cunoscut reciproc și în cas de nevoe consilierii comuni al 
ambelor ţEri se vor întruni şi vor judeca. Pentru astfel de 
neînțelegeri mici însă, nici odată nu se va strica pacea. | 
Tote aceste condițiuni se obligă a le păstra atât Albert | 
cât şi fraţii sei Alexandru al Litvaniei și Sigismund cu toți 
supuști lor. | | 

Supremaţia polonă asupra Moldovei e desmințită ofi- 
cios prin acest tractat, ale cărui clause sunt favorabile 
numai lui Stefan. Nu mai puţin e desmințită şi supremaţia 
ungurească. Marele Voevod, după o neobosită muncă de 
o jumetate de veac, a reuşit să scape nu numai de supre” 
ţia polonă, ci şi de cea ungurescă 

In acieași di, în care s'a încheiat tractatul între Albert 
şi Stefan, s'a încheiat un tractat şi între Ungaria și Polonia 
care întăreşte clausele tractatului din anul trecut (1). 

1) Hurmuzaki Il 425 

E 

         



  

O di în urmă (13 April), oratorii regelui Unguresc, 
Episcopul de Oradea, Balthasar de Batthian şi Nicolae de 
Bachka, ratifică tractatul dintre Stefan şi Albert (1). 

Tractatul a fost iscălit şi aprobat de „Stefan numai 
în 12 Julie şi a fost seris în Hârlău [2]. 

Astfel Stefan şi-a ajuns culmea gloriei sale. Moldova a fost 
mântuită de supremaţia ambelor regate. Regii ambelor re- 
gate îi sunt amici şi prietini, dar nu suzerani, Avem ast- 
fel o înfrățire comună între Moldova, Ungaria, Bohemia, 
Polonia, Litvania, înfrățire făcută mai ales în contra 
“Turcilor. | 

  
In luna lui Aprilie -1499 se încheiase pacea și între 

Polonia şi Ivan, ţarul Moscovei. Acestă legătură comună 
dintre Ungaria, Polonia, Moldova, Litvania și Moscova, a 
speriat şi pe "Turci, cari, fiiind-că aveati să pârte în acest 
timp un resboiii şi cu. Venețienii, aii trimes în Februarie 
anul viitor (1500) soli la Albert pentru pace [3]. 

In acest an. Polonia avi din noi să sufere incursiuni 
„din partea Tătarilor, cari în luna lui Julie ai prădat şi 
jefuit crunt Polonia, fără ca Albert să li se f putut îm- 
potrivi. (4) Tot pe atunci Ivan, ducele Moscvei, a năvălit în 
Litvania şi a jefuit totul până la Smolensk. In spre tmna 
acelui an din noi ai devastat „Tătarii ţinuturile Rusiei, 
Litvania, Sandomiria și Mazovia. Nici de astă-dată Polonii. 
nu s'aii putut împotrivi (5). o 

   
    

     

   
   

  

1) Hurmuzaki IE 430 | 
2) Ibid. 440: Tractatul e aprobat şi de consilierii Moldoveni, 
3) Miehowski „Script. rer. Pol.“ 1 163: Cromer XXX 657. 
4] Ibid. cf. relaţia Florentinului Gucei în Hurmuzaki VIL 30. 5) Miehowski |. e.: „defensam nullam opponentibus“,
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Dela pacea din 1499, de când a clătinat supremaţia. 

polonă, atitudinea lui Stefan față de Polonia a fost abso-- 

lut corectă. De atunci încâce el se alipi, ca un principe! 
liber și suveran pe lângă ceilalți principi şi regi chreştini, 
oferindu-le acestora tot sprijinul în contra Turcilor, deşi: 

avea convingerea, că ursita statului seu e să cadă sub 

suzeranitatea lor (1). In contra acestora, după inșistința Papei: 
Alexandru VI, se fac în decursul anului 1500 pregătiri: 

mari [2]. Stefan avea în aceste pregătiri de cruciadă un: 
rol însemnat (3). : 

Asupra Polonilor Stefan exercita în acest timp mare 

înfluenţă. Ei aveai în acest timp mare teamă și respect de el. 

Cât împunea Stefan în acest timp P6lonilor se vede: 

din casul pretendentului Ilie, un fii allui Petru Aron, care. 

refugiându-se în Polonia, a fost ucis la porunca lui: 
Stefan, în faţa solilor acestuia [1591] (4). 

lie trăise mai înainte în Ungaria, dar în 23 Novem-: 
bre 1500 Vladislav scria fratelui sei: „Aş dori să depâr-: 
tez din ţerile mele pe Moldoveanul pribeag, ca Voevodul 

_(Stefan) să ne fie [5] credincios și să nu ne pricinuiască 
  

1) Caro V 909 o 

2] Vai bulele Papei Alexandru Vlîn Hurmuzaki 12 456-481, intre 

cari şi o bulă, prin care promitea iertarea păcatelor Moldovenilor, 
cari vor lua parte la expediţie. 

3) Vedi relația Fiorentinului Gucci (Alurmuza)ki Vill-30): „Il Valacho -. , 
(Stefan) asi non dorme e a confini con tutto ol suo potere e an- 

chora ch habbi confedoratione e iuramento con Poloni se ne teme 

per lhamista ha col Moschovita. Stimo se vedra de fare qnalcho 
fatto relovato non și pensera ponto perche como sapote  savio“ 

4) Michowski 1. e, 
5) Caro |. c. 

e 

“
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pagube“. Albert, cu tâtă acestă înştiinţare, î! primi pe Ilie, dar. când Stefan ceri predarea lui, regele Poloniei îl, ucise fără zăbavă în faţa solilor Moldoveni [1]. De câtă 
consideraţie se bucura Stefan la Poloni, şi ce teama 
aveai ei de el, se vede din acest cas (2). 

„Si în certa lui Alexandru cu socru-sti la început 
Stefana avut o atitudine loială şi amicabilă. De bună samă 
însă comunitatea religiosă Pa legat mai apoicu Ivan, căci le- 
găturile familiare fuseseră nimicite prin mârtea ficei sale 
şi umilirea fiului el, a nepotului lui Stefan (3). 

Pe betrânul luptător, bolnav de piciore, îl preocupai 
insă alte interese. Țara, cedată Poloniei în 1433 de 
Stefan II, deşi fusese pe nedrept deslipită de Moldova, întru cât Polonil nu plătiseră suma pentru care fuse a- manetată, — frumâsa și roditârea Pocuţiă, unghiul format 
de Nistru şi Carpaţi ajungând în nord până în Halicii (4), voia b&trânul luptător să-o alipescă crăşi la Moldova. 

Pocuția fusese amanetată lui Alexandru cel Bun pentru suma de 1000 de mărci, un rest, ce nu-l plătise 
Polonia din împrumutul de 3000 de ruble, pe care îl făcuse 
Petru Muşat lui Vladislav în 1388. Acea sumă ne fiind plă- 
tită, Pocuția a remas a Moldovei până în anul 1433, când 
Vladislav se folosi de luptele pentru tron dintre cei 2 

  

D Miehowski 1. c, 
2) Caro L. e. 
3) Ibid. 
4) Hurmuzaki Il 518: „asilva Haliciensi inferius inter fluvium Nyestr et inter montes“,
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copii ai lui Alexandru cel Bun, pentru a smulge Pocuția 
de la Moldova (1). 

Acum marele Stefan ridică pretenţiuni asupra el, 
- declarând Polonilor, că posede acte, cari dovedesc, că acea 

țară aparține Moldovei (2). 

Incă în scrisârea din 1500 Nov. 13, de care am 
vorbit mai sus, e vorba de chestia Pocuţiei. In acâstă scrisâre 
regele unguresc scrie fratelui s&ii, regele Poloniei, următârele: 
„Am trimes soli la Voivodul Moldovel; doresc ca în 
chestia ținutului pentru care sunteţi în certă, şi asupra 
căruia tu al pretenții, să trimeţi şi tu Gmenii t&i, ca să 
hotărască al cui e acel ținut cu adevărat; în tot casul 
nimeni nu se pote statornici provisoriu în acel ţinut, până 

când certa nu va fi aplanată“ [3]. 
Deja din 1500 isvorește aşa dar certa pentru bogata 

şi roditârea Pocuţiă, asupra căreia şi Polonia şi Stefan 
are pretențiuni. 

Solia, trimisă ca să ceră predarea pretendentului Ilie, 
a fost însărcinată să aducă în discuţie şi pretenţiunile Domnu- 
lui Moldovean asupra întregului unghii dintre Carpaţi şi 
Nistru și ajungând în nord până în Halicii (4). . 

Prima încercare a aplănării certii a fost fără resul- 
tat,  pentru-că Polonia na  trimes comisari [5]. 

1) Vedi mai sus p. 28, 32, 38, 53 şi 135. 
2) Hurmuzaki Il2 499. 

3) ap. Caro V 940. 
" 4) Hurmuzaki Il 488; Caro 1. c, 

5] Ibid.
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Scurtă vreme după acesta (1501 Junie 17), "închidea ochii 
Albert, desilusionat pentru neisbinda visurilor sale. La alegerea 
urmașulul sei Alexandru, ducele Litvaniei, Stefan a exer- 
citat o deosebită înfluență, cea-ce a accentuat însă-şi 
dieta polonă [1]. Alexandru s'a încoronat câtre sfârșitul 
anului, în Decemvre 20. | 

Deşi Stefan a înfuențat - dieta .pentru alegerea lui 
Alexandru, totuşi Stefan a venit cu el, curind după acesta, în 
conflict, din  causă că solul polon  Lanczkorunski, 

care tocmai venea din Constantinopole şi adacea pacea, 
pare a fi iritat prin lipsă de tact pe Stefan [2].' Acesta în- 
dată după încoronarea lui Alexandru, a trimes soli în 
Polonia, cari aveati să-l scuze regelui, că n'a putut lua par- 
te la încoronare, fiind-că a primit prea tărdii însciințarea 
şi să mai ceră dela Rege liberul drum prin Po- 
lonia pentru solul moldovean, care avea să mergă la 
Moscva, permiţând. în schimb și el acâsta solilor poloni, 
cari aveau să mergă în Turcia, cu condiţie ca să se 
porte mal cuviincios decât Lanczkorunski (3). In fine solii 
moldoveni făcură menjiune şi de chestia graniţelor şi cer 
ca în teritoriul asupra căruia e discuţie „să nu se așeze 
Gmeni“ până la definitiva regulare a chestiunei, care se 
va face prin o comună consfătuire, ce se va fixa pe 29 Junie 
sai 15 August (4). 

1 Ibid. 
2) bud. 
3) „quod aliis verbis uterentur quam dominus Lanczko- 

runsky“ (Hurmuzaki I[l2 488). 
4) Ibid,
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Respunsul îi s'aii adus Voevodului prin starostele. 

Niculae Camienieki şi alţi dol mari dignitari. Aceștia se 

plâng lui Stefan pentru grabnica schimbare 'a lui, îndată 
după încoronarea regelui, în contra căruia sa dec 

larat duşman, trimițend Gmeni de al sei, ca să pustiască 

regatul. Arată apol întristarea regelui, pentru-că trupele lui 
Stefan,—îndată după încoronarea regelui polon—aii năvă. - 

lit în regat şi Lai prădat în lung și lat răpind vite, bogă- 
țli şi Gmeni [1]. La înştiințarea făcută de solii moldoveni 

regelui Poloniei, că Turcii se unesc cu Tătarii în contra 

creştinilor şi că deja Sultanul a trimes pe un paşă, ca să 
atace Ungaria, Oratorii poloni r&spund lui Stefan, că pre- 
cum păgânii se unesc în dauna creştinătăţii, astfel ar 
trebui şi creştinii să se unescă şi să trăiască în pace. Ca 

să existe însă pace şi unire între Moldova și Polonia— 

respund solii Poloniei—Stefan trebue să înapoeze tote | 

prădile luate mai înainte din Polonia (2). Numai atuncia 

va pute obţine Stefan şi libertatea cerută pentru solii 

moldoveni, cari aveai să mârgă prin Polonia la Moscova. - 
Stefan a călcat tractatul de pace, —respund solii poloni— 

şi în ce priveşte vămile, căuzând multe necazuri comerci- 

1) Ibid. „ea, que mox post electionem (huius)in dampnum 

Regni et contemptum M-tis sue perte facta sunt, qui (Stefan) sub- 

missis gentibus tuis in Regnum longe lateque predatus, non solum 

pecora, et.pecudes et cetera bona subditorum M-tis ipsius sed ipsos 
etiam subditos in terram tuam abegisti“. 

2) „Qua propter si cupis R. M-tis de tua erga se benivo- 

lentia certam fore et omem dubietatem ex animo tollere, opus est, - 

ut quod de terris M-tis sue per tuos homines receptum est in 

primis restituas et reintegres cum effectu“ [Hurmuzaki IP 490).
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anţilor poloni, cărora nu le mai permite, ca mal înainte, _ 
să trecă prin Moldova, deși după tractatul din 1499 ai 
liberă trecerea prin Moldova. 

Referitor la delimitarea graniţelor solii poloni r&spund, 
„că sunt gata să discute chestiunea și că ati primit ca termin 
pentru acâsta sf. Maria. In treacăt amintesc că „adevă&- 
ratele şi vechile hotare ai fost şi sunt pe;la Koloczin“ (1). 
Cât despre cei 2 dușmani ai lui Stefan, Ivașcu şi Ivan, 
ceruți de Stefan, solii re&spund că sunt 6meni liberi şi 
Regele nu-i pâte opri de a merge orl unde vor. 

Referitor la chestia graniţei s'a hotărit ca să se con- 
„„ voce pe sf. Mihail o ședință, la care să ia parte şi rep- 

rezentaţii regelui unguresc [2]. 
La diua fixată se presentară Ungurii și Moldovenii, 

Polonii însă nu. Acesta superă pe Stefan, care numai cu 
grei, se mai lăsă convins de Unguri să primescă un 
nou termin. La 2 Novembre trebuia să aibă loc conferin- 
ţa fixată malîn urmă. Regele Ungariei scrise lui Alexandru 
să aibă grijă să nu supere pe Stefan, care e gata să se 
arunce în braţele Turcilor (3). Şi la al 2-lea termin se 
prezentară numai Ungurii şi Moldovenii, Polonii însă n'at 
trimes pe nimeni, cu tâte că un polon, Firley, se afla 
acolo, dar pentru alte afaceri şi se abătuse numai în dru- 
mul sei câtră Constantinopole pentru a prelungi pacea 
cu Turcii (4). - 

  

1) Hurmuzaki II, 490... cf. mai sus p. 53 
2) Caro „Gesch. Pol. ], e, 
3) Ibid. 
4) Hurmuzaki II? 496; Caro 1. e.
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Atunci Stefan, mănios pe Poloni, năvăli în Polonia 
Şi începu asediul mai multor castre ca Halici, Buczacz,. 
Cyrvone, Jazlowyecz şi Kameniţa.” O mare parte din ţi- 
nuturile aceste se supun de bunăvoe lui Stefan, fapt, ca- 
re îngrijește mult pe Poloni (1). Regele era în acel timp 
ocupat în Litvania cu r&sboiul, ce-l purta cu socrul să&ă, 
Ivan al Moscvei, €r ca guvernator al regatului a lăsat 
pe fratele scă Cardinalul Frideric. = 

In acelaș timp Stefan trimese un sol la Alexandru, 
căruia îi înfățişă din noi chestia Pocuţiei și mersul de 

până aci al lucrurilor și îl ceri categoric cu mari amenin- 
țări cedarea ţerii, „care de mult îl aparţine“ lu (2). 

Asemenea trimese un sol la starostele Leopolei, ca 
să întervie pe lângă Rege să-i cedeze acea ţară, pe care 
a ocupat'o deja și care e „patrimoniul“ sei, şi „pe care a - 
primit-o cu consimţămintul regelui unguresc și însărcinat 
de acesta“. Dacă regele îi va ceda acel teritoriu, atunci 
va ave pace de Tătari şi Turci, căci însuși le va da aju- 
tor în contra lor. Ear dacă regele „nu va da pace teri- 
toriului şi patrimoniului s&i“, atunci Stefan declară, că îl 
va apăra până la mârte (3), căci acea țară e a lui şi nu 
permite nimeni să facă jafuri în ea. 

Starostele respunde că regele s&i va ţine tractatu, şi 
va face dreptate. Chestiunea se va supune regelui şi con- 

1) Hurmuzaki 112.498 
2) Caro „Gesch. Pol.“ 1. e, 
3) Hurmuzaki II 503. „confido ut terre mee et patrimonio 

mee dabit pacem R. Mtas quia illum ad gutnr meum defendero 
volo“.



    

    

    

"- siliului săi, şi acesta va hotâri [1]. Starostele scrise apoi 
Cardinalului Frideric, guvernatoriul regatului, că  Stetan 
se pârtă în acel teritoriu, pe care la osupat, ca stăpân 
şi îl administreză ca atare, că deja și-a recrutat din acel 
inut [Pocuția] 3000 de locuitori, pe cari i-a înarmat 
cu scuturi, lănci și alte arme. Tot asemenea  Starostele “scrise și regelui Alexandru, că Stefan să pertă ca un stăpân, 
în ţara, asupra căreia e discuţie, și în Haliciii pune func- 
ţionari ca şi în Kolomea. Mal scrise regelui, că toţi Ruthe- 
nii fug la Stefan şi-l recunosc pe el de stăpân, că regele 
ar trebui să se îngrijașcă să triinită trupe în Ruthenia și; 
să ia tâtc măsurile de apărare, mai ales că e teamă ca 
Stefan să nu trimită din noi pe Turci și Tătar asupra 
regatului (2). 

La cererea starostelui regele a trimes în Ruthenia 
2000 de soldaţi, er fratelui seu, Cardinalului Frideric, i-a 

„dat ordin să discute chestia Pocuţiei în o nouă confe- 
rință cu Stefan (3). | 

Cardinalul însă a neglijat să mergă la conferință. 
Din ce cauză a comis Cardinalul aces:ă nouă împrudenţă, 

„“din causă de bolă, cum spune el starostelui de „L-ypowyez& 
„să-l scuze câtră Stefan, sai tema să nu-și întrerupă plăce- 
rile din Cracovia, nu ştim. Destul că Stefan la înştiinţarea 
solului polon, că Cardinalul din causă de bolă n'a putut să 

„Vină, s'a -umplut de mănie şi a dis câtră sol: „Dacă Cardi- 
- nalul e bolnav, erai alţii în regat, cari să-l înlocuiască; 

. 

  

1) Hurmuzăki 1 504. cf. Caro 1. e. 
2) Ibid. 
3) CaroV 942 

 



  

    

si 
din ţara ungurescă solii ai venit după cuvînt, numai Polo. 
nii cred că ai de a aface cu un, copil“ (1). După mai multe 
discuţiuni, |Stefan se pronunță și asupra  Pocuţiei, 
dicend solului următârele: »Țara acesta, în care mă aflu eă 
acum este țara mea şi aparţine Moldovei din cele mai 
vechi timpuri, şi am asupra ei sigure şi adevărate drep- 
turi şi am venit în ea, căci e ţara mea..... Dacă Polonii 
voesc să fie cu mine drepți şi buni vecini, cum trebue să 
fie, să-mi dea pace în acestă țară, căci ea ea mea. In acest 
cas vom ajuta pe rege în contra '[ătarilor şi în contra 
altor păgâni“. (2) 

Solii Ungurilor, cari erai de faţă propuseră un noii ter- 
min pentru conferinţă şi starostele de „Lypowyez“ oferi capul 
seu ca chizeşie pentru ținerea viitorului termin de către Poloni. 
Voivodul  Moldovean însă . strigă: „Ce-mi trebue mie 
capul teu, cândam convingerea că mis'a refusat dreptatea. 
Căpitanul Cracoviei mi-a maljurat odată în numele regelui 
și al consilierilor regatului, şi -cu tâte acestea nu s'a ţinut 
de cuvint. Din acestă causă nemic nu mai voii să cred. 

  

1] Hurmuzaki II! 499 
2] Hurmuzaki II 500: „Istam  terram (Pocuția) in quam ego 

veni.. est mea terra ex antiquis temporibus ad: terram Moldavie 
spectans, super quam habeo certam et debitam iusticiam ex anti- - 
quo; ob hoc in eandem veni, ut ad propriam suam torram. Et si 
Poloni erga me velint facore vel incipere, extune illi suo iuramento 
et mihi ipso violenciam facerent prout ipsi sunt asueti, ut 
michi ante violenciam facerent et minus iuste. Sed si mecum 
volunt esse, ut decet, super eros et iustos vicinos, extunc mihi 
dent pacem in hac mea terra“
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Acum îmi voii apăra țara cu preţul 'capului riieii şi dacă 
cine-va vrea să trimită la mine soli, me vor găsi aici“ [1]. 

Cardinalul făcă cunoscut acest respuns regelui, prin 
decanul Cracoviei „Krzyczky“, arătându-i tot odată svonul că 
Stefan aspiră să pună mâna pe Halici, Buczacz, Czervo- 
na, laszlowyecz şi Kameniţa. «Ne temem de atacul Moldo- 
venilor, cel mai puternic dușman», —spune el într'o audiența 
regelui şi e absolut necesar ca Majestatea Vostră conside- 
rând pericolul cel mare, ce ne ameninţă, să fiţi prin apropiere 
pentru a ave sub ochi teritoriul Podoliei, mai ales că 
locuitorii acestui ţinut din necesitate ne părăsesc şi trec 
la Moldoveni și că e astfel absolut de lipsă ca Majestatea- 
Ta să-te întorci în regat“ (2). | 
Alexandru era însă ocupat în acest timp cu r&sboiul contra 
Moscovei şi nu putea corespunde cererilor Cardinalului [3] 

In relele relaţii dintre Poloni şi Stefan, Cardinalul 
purtă multă vină, pentru-că neglijase ocasia de a câştiga 
timp prin negoțiaţiuni mai chibzuite. (4). 

Din acâstă causă a fost şi certă între fraţi, pentru-că 

1] „Sed nune iam volo meum proprium tenere usque ad 
meum gutur alias dogarâla et cui legatio fit necessaria, extune 
me inveniet in hac terra“ (Hurmuzaki [12 500] 
2] Hurmuzaki 1? 498. „Visum est maxime necessarium ymIno 

si retinere vult V. Mtas terras Podolie, que necessitate coacti 
incipiunt laborare et deficere ad Walachum, sine omni mora ut 
V. Mtas aduolet huc in Regnum. 

3) Caro V 943 
4) Ibid.
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Cardinaiul scrie, că acel „silitori: Gmeni, cari au învinovăţit 
de negligent, “pot să-i ia locul (1) n 

Din causa negligenţii cardinalulul, care nu va dus 
la conferinţă, Polonia a perdut mult, căci Stefan a început 
a administra țara ocupată ca peo ţarăa sa (2). Să 

Turburarea în Polonia fi cu atât mal mare, cu: cât 
se află, că Stefan „causa tuturor relelor“, e aţițat de Un: - 

„guri [3], al căror rege era supărat pe fratele s&i pentru- 
că-i făcuse concurență la luarea tronului după mârtea lui 
Albert (4). | | | aie 
Regina Elisabeta, mama regelui Ungariei și a regelui Poloniei, 

-scrise fiului ei Vladislav, că senatul Poloniei a trimes in 
numele regelui o solie. „Voivodul vrea“, scrie regina „sub 
pretextul certei de graniţă să se facă stăpân pe ea (Pocuţia] 
și noi ştim, că la o așa cutezanță a ajuns numa! prin întărltarea 
Ungurilor“ (5). 

PR 

Asemenea Cardinalul scrise fratelui seu, regelui unguresc, 
să intervină pentru a mijloci o pace între Stefan și Poloni; 
că pentru atestă pace Polonii trebue să se adremeze tot la 
Ungaria ca și în 1498, singură, care pâte influența asupra: 
lui Stefan. Cardinalul arată apoi cum Stefan a făcut o mulţime 
de incursiuni în Polonia și a îndemnat apoi pe Tătari să facă 
tot așa şi cum a luat din Polonia o mulțime de Gmenli, pe cart 

1) Caro V 943 
2] Ibid | 
3) „Hurmuzaki 12 506; „Item de Ungaris quorum forsan sug- 

gestione Walachus agreditur regnum“. - 
4) Carol. ce. ” 
5) Ib id,
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I-a colonisat în Moldova. Din acestă causă r6gă pe fratele 
săi regele Ungariei să intervină şi să facă pace [1] 

„Vladislav r&spunse mamei sale și Cardinalului, că el a 
fost surprins, când a audit, că Stefan a năvălit „cu tunuri și 

“multă ste“ în Podolia,și că va poruazi vasalului seii-—acesta 
o accentueză Vladislav în tote scrisorile, —(2) să amâne pre- 
'tenţiunile asupra Podoliei şi săse retragă; la cas de 
refus promite a-l sili cu forță militară. 

„Fiţi siguri dice Vladislav, în o scrisore, „că solii 
mei nici-odată n'a întăritat pe Voevod“. (3): 

Când. Cardinalul a împărtăşit solilor poloni succesul 
avut! în Ungaria, s'a și putut în acelaş timp înforma că 
“Voivodul de fapt şi-a” retras puţin trupele, fără de a re- 
nunţa însă la acel teritoriu, pe care continuă a-l privi 
ca al seu (4). 

“ -- Chestia avea să s: discute definitiv în tâmna anului 
1503, la noua adunare fixată pe 2 Novembre. ce avea 
să se ţină la graniță în Kolaczin şi la care aveai să ia 
parte 200 de Moldoveni şi tot atâţia Poloni (5). 

"“Noua adunare s'a fixat prin intermediul regelui un- 
Buresc [6]. 

  

i 1) Hurmuzaki II? 501, 502. 
“2] Vasal de sigur numai intru-cât Stefan stăpânise în Ar- 

deal cole 2 cetăţi Cicoiul şi Cetatea de Baltă, confirmată de 
Vladislav şi în a. 1503 [v. Hurm. Il 517]. Numai pentru acestea 
era Stefan vasal, după obiceiul timpului. 

3] Caro 1. e. 

'4] Caro V. 144 
5] Hurmuzaki IL 558 
6] Ibid.
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Acum, când s'a părut, că sa ajuns la o înţelegere, 
Vladislav din noi a făcut atent pe fratele sti, că după- 

„ce a isbutit cu mult n&caz să obțină dela Stefan o meutra- - 
litate asupra acelui ţinut, să nu mai trăgăneze trimiterea 
solilor ca până acum, ci să-i trimită negreşit (1). 

" Conferinţa însă nici de astă dată nu se țină [a]: 
Cardinalul a murit în 14 Mart 1503 [3]. 

Tâtă corespondenţa de aci încolo se mărginea numai 
la întrebarea dacă trebuia să pornescă în contra Îul Ste- 
fan ci o recrutare generală de soldaţi sai numai cu mer- 
cenari. Regele, care era în Litvania, în luptă cu principe- 
le Moscvei, fă pentru cea d'intăiii, dar găsi forte puţină 
aprobare (4). 

In fine în tâmna anului 1503, regele Alexandru sa 
întors din Litvania și la insistența lui s'a convocat dieta pe 
26 Octombrie în Lublin, unde s'a hotărit, ca Polonia 
să nu recunoscă pretenţiunile lui Stefan asupra  Pocuţiel şi 
să ia tote măsurile pentru a-l alunga din Pocuția (5). Pentru 
acesta, dieta puse dări grele pe supuși şi se hotări, ca de- 
ocamdată să se trimită numai 2000 de soldaţi, er în cas 
de nevoe să aibă loc o recrutare generală. Din venitul 
dărilor trebuia să se trimită pe vară o armată mercenară 
în Podolia, casă alunge pe Stefan din Pocuția [6]. 

1] Caro 1. c. 

2] Ibid. 
3] Miehowski „Script. rer. Pol.“ 11 275 
4) Caro V 944. 
5) Miehowski „Script, xer. Pol“ 11275; Cromer XXX 660 

-Caro 1. e. E | 
6] Ibid,
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Starea lucrurilor a arătat însă, că Moldovenii îndată du- 

pă intervenţia ungurâscă şi-au retras trupele. [1] Astfel 
Ostea mercenară polonă n'a avut . ocasie să săvârșiască 
miari fapte, căci Moldovenii erati ocupați cu necazurile lor 
interne; cu b6la iubitului lor Voevod, care şi muri în vara 
anului 1504, în diua de 2 Iulie (3). NR 

Marele luptător putea închide liniștit ochii, că a isbutit 
„după îndelungate r&sbâie să-şi emancipeze ţara de sub 
supremaţia  Polcnilcr, „cari i-ati prețuit faptele lui de 
eroi, dar n'ai vărsat lacrămi pentru mortea lui“ [4]. 

  

1) Caro l.e. 

2) Ibid. 
3) „Letopiseţul dela Bistriţa: în „Cronici inedite 62 
4) Cit. din Caro „Gesch. Polensc. V 916 
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istoria Românilor“ Buc. 1895. 

16. Michail Cogălniceanu „Cronicele României 
s€u Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei“. [. București 1872 

b) streine | 
17).  Dlugosz „Historia Polonica& |, II Lipsiae rrr 
18). Miehowski „Cronica Polonorumt în «Scriptores' 

Rerum Polonicarum» +. II. Cracovia 1874. 
19]. Wapowski în „Scriptores rerum Polonicarumt 

t. ÎL. Crac. 1874. 

20]. Cromer „De origine et rebus gestis Polonorumt. 
21). Bonfinii „Historia Pannonica sive Hungarorum 

rerum Decades IV 1690f, 
22)  Ludorici  'Tuberonis Dalmatiae  Abbatis



    

commentariorum de rebus, quae temporibus eius in illa 

Europae parte, gestae sunt“, Francfort 1603. 

23). Ioachimus Cureus „Gentis Silesiae: Annales“ 

Wittemberg 1581. | 

24).  Liborius Nacker's Tagebuchin Scriptores. Re: 

rum Prussicarum“ Fiinfter Band 1874. i : 

25).  Istvânii „Regni Hungarici Historia“ Col. Aer 

pinae 1682. | | i 

26). Rogerius „Miserabile Carmen“ în Florianus 

„Historiae Hungaricae Fontes domestici“ vol. IV. Budaz: 

pest 1885. 

27). „Chronicon Dubnitzense“ în Florianus Ul. . 

28). Turdez -în Schwandtner „Scriptores Rerum tu | 

garicarum“ t. 1 Vindobonae 1766. Sa 

29). “Callimahus „De rebus Vladislai“ in Schwand 

tner t. II. | o 

30). lohan v. Posilge în „Scriptores Rerum Prussica-. | 

rum“ Ul. i DE 

31]. Laurent Blumenâu în „Scriptores Rerum Prussi. . :. 

carum“ v. IV. | | 

32]. Balthasar de Piseia în „Columnalui Traian“.a 1876. 

33]. Relaţia dala Turda în „Columna: lui Traian“ i 

"a. 1876. 
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—————— 

„INI Publicaţiuni posteridre, 
a) In lirmba română ; 

34). Bogdan (1). «Doue disertaţii despre începuturile Moldove! şi ŢȚerii Româneşti» în „Convorbiri liternre“ a. XXIV. 
| 

. 35]. Bogdan (0. „Luptele Românilor cu Turcii“ Bucureşti 1898. . 
| 36]. Giurescu (C). „Câte-va cuvinte asupra vechii „ eronalogii româneșt!“ în „Conv, Liţk, No. 8 şi g (1900). | 37). Hasdeu (B. P.) „Istoria critică“ ed. 1]. | 38).  lorga (N). Studii istorice asupra  Chiliei şi "Cetăţii-Albe« Bucureşti 1899. 

39].  Melchisedek (episcopul) «O visită la câte-va mănăstiri şi biserici antice din Bucovina» în «Analele Academiei Române» seria II t. VII secția II 1885. 40). Onciul [D]. „Dragoş și Bogdan“ în „Conv. Lit." a. XVIII. 

41]. Onciul (D). „Juga-Vodă“ in „Conv. Lit.“ a. XVII pl. 
| 42). Onciul [D]. „Originile Principatelor Române“ Buc. 1899. 

43]. Tocilescu (Gr). „l. Bogdan și Cronici inedite“: 44). Xenopol „Istoria Românilor t. I] ediția mare.



  

5 
b). în limba germană: 

45). D. Onciul „Zăr Geschichte der Romănen în 
Marmarosch“ în „Românische Revue“ VI Jahrgang 1. U 
2-te Heft. Wien 1890. 

46). D. Onciul ,Bukovina“ în „Osterreichise-Unga- 

rische Monarchie in Worth îi Bild“: Wien 1898. 
47]- Caro „Geschichte Polens“ t. 1--V ed. Gotha. 
48].  Niemezewsky „Untersuchiing des Polnischen 

Oberhoheits rechtes iiber die Moldai' Leipzig 1872. 
49]. Huber Alf. „Geschichte Osterreichs“ I, IL Gotha 

ed. Perthes 1885. 
| 50) Huber Alf. „Die Gefangennehmung der Kânigi- | 

nen Elisabeth ă. Maria von Ungarn i. die Kămpfe Kânig 
Sigismunds“ Wien 1885. | 

51). Engel „Geschichte der Moldai ind Walachei““ 
II Theil, Halte 1804. , 

52). Fessler „Die Geschichten der Ungern ind ihrer 
Landsassen“ Leipzig 1815. 

53). Zinkeisen „Geschichte des Osmanischen Reiche 
în Europa» v. Hamburg 1849—59. | 

c. în limba franceză: 

'54) Picot Emile „Cronique de Moldavie» 
55) Picot E. et. Bengesco G. „Alexandre le Bon 

Prince de Moldavie“ Viene 1882. 
46)-  Caramsin „Histoire de |! Empire de Russie“ 

Paris 1820. 

57). Lavisseet Rambaud „Histoire generale““ III 1894. 
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"Tabela Numelor 

A 

Ahmed (Seid, Han al Tă- 

tarilor). 81, 89 

Albert (lon, Rege al Po- 

loniei) 130, 137-170. 

Alexandru (Cel Bun, Domn 

al Moldovei), 33-49. 

Alexandru Îl [Alexandrel, 

Domn al Moldovei] 63, 67-79. 

Alexandru (fiul lui Stefan 

cel Mare) 100, 136. 

Alexandru (Rege al Polo- 

niei) 137, 155-180., 

Anastasia, (fica lui Laţcu, Dom- 

nul Moldovei şi soţia lui Roman 

I Mușat, Domnul Moldovei), 20. 

Andrei II (Rege al Un- 

gariei) 6, 7, 8, 10. 

Ardeal și Ardeleni s, 6, 

87, 88, 90-93. 

B 

Bachka (Nicolae, sol un- 

gur) 166. ” 

  

  

Baia 93. 

Baiazid II (Sultan) 118, 119. | 

Bârsei [Ţara] 6, 7. 

Balk, (fiul lui Sas, Voivodul . 

Moldovei) 13. | | 

Bârlad 39, 56, 60. 

Bathori (Stefan, Voivod al .- 

Ardealului) 114. - | | 

Battian - (Baltasar, episcop 

de Oradea, sol ungur) 166. 

Bela IV (Rege al Unga-. 

riei) 7. 

Berendei (pretendent), 83, . 

92, 93. 

Birtoc vedi Drâgti. 
i 

Blumenai (Laurent, croni-.: 

car) 37. ca: 
Bogdan 1 (Domn al Mol-.. 

1, 14 15; 16, 

Boga (fratele lui Alexan- . 

dru cel Bun, tatăl lui Bogdan 

ID) 34, 35; 71 notat. 

Bogdan II (Domn al Moldo- 

dovei),



188 

vel, tatăl lui Stefan cel Mare) 
71—78 

Bohemia, 98, 99, 130, 166. 
Boldur (Vornic) 154 

Bolochova 33. 

Bolochoveni, ş. 

Bonfiniu, (Cronicar) 92-3. 
Braclav, 54, I4I, 155. 

Brăila 99. 

Braşov, zo n. 

Brodnici, 7. 

"Bucovina, 39, 152. 

Bug, ş. 

Buczacz, 82, 173, 176. 

Buczacz (de Muszilo, căpi- | 

tan al Snyatinului) 82.   C 

Caffa, roş. 

Callimahus (cronicar) 138. 

Cambini [Andrei, scriitor], 

118. 

Camenița vedi Kameniţa. 

Câmpul Pânii 117. 

Carol IV (Imperat). 19, 21. 

Camieneki, (sol polon) 171.]   

Carol (de Neapole), 23, 24 
Carol VI [Regele Franţei] 

23. 

“ Carpaţi 5, 6, 8, 30. 

Casimir [cel Mare, Rege 
| al Poloniei] 14, 1ş, 18. 

- Casimir [Rege al Poloniei] 

57, 66—136. 

Cătlăbuga 26. 

Cernăuţi, 148, 152, 136. 

Cetatea Albă, 39, 42, 43, 

Gr, 73, 77, 79, 114, 115, 
118, 104, 105, 111, 1424. 

Cetatea de Baltă 136-7 

Chiev 5 

Chilia 39, 46, 47, 56, 67, 

90, 114, 115, 117, 

113, I42-4. 

| Chalcocondylas(cronicar) o 

Chmelov 32, 49 n. 3, 52, 

55, 6r. 

Chodecz [Niculae, Căpitan 
de Lemberg] 133. 

104, LII, 

Choniates (Nicetas, croni- 
car), ş,



pi - - zu ea E e 

„_189 

Chorazicz (Martin, sol polon) 

110. 

Ciceu 136, 137. 

„ Cobilenski (lanuss, coman- 

dant polon) 45. | 

Colomea :vedi Kolomea. 

Coman |spătar] 44. 

Constantinopole 78, 80, 137 

Coriatovici (George (Juga) 

Domn al Moldovei), 20, 34, 

35. 
Coriatovici [Teodor, prinț al 

Podoliei) 26, 32 

Coropecz 82 

Corvin [lon, de Hunyadi], 

63-77. | 
- Corvin (Matei, Rege al Un- 

garii), 88-136. 

Cosmin 152, 153 

Costea (Musat, Domn al 

Moldovei) 20. 

Costea (boer moldovean) 36 

Coţmani, 148. 

Covurlui, 56. 

Crăciuna 118 

Cracovia, 22, 343, 96, 115, 

Crasna, 75 

Croaţia 23 

Cromer (cronicar) 93 | 

(Ciubăr), [general „_Csupor 

ungur] 67 

Cuhnia 13 

Cumania şi Cumani 6, 8. . 

Curei [Cronicar] 156 

Cyolek (cancelar al Poloniei] . 

4 - 
Cyprian (Mitropolit de Chiev] - 

27. 

Cyrvone 173, 176. 

D 

Dalmația 23. 

Dan Il (Domn al Munteniei) 

41, 44, 45. 
Daniil (Prinţ de Volhynia] 6. ; 

Dărămăneşti ss. 

Dario [lon, secretar vene- .. 

ţian la Constantinopole] 130. . 

Dlugosz [lon, cronicar] 14, | 

33, 40, 53, 58, 59, 73-120. 

Doljeşti 84.  



  

Dominic (protontar aposto- |lul Alexandru, regelui polon] 
lic) a |145; 173-179. 

Dr sefi (Berthold, (Birtoc),|  Fyrlei (de Dambrowicza, 
Voivod al Ardealului) 149,|sol polon) 131, 172. 
150. G 

Drăgoiii (sol moldovean) 29. Gara [Nicolae, palatin al 
xy Ungariei] 22, 24, 

Ghiula 13. Elbing ia 
PS 139 Golumbac 45. o Elisabeta (soţia lui Ludovic 

„de Anjou, Regină a Ungariei) HI 
„23. 
1 Elisabeta (Regină a Ungariei) 

6. 
„ Elisabeta (reginăa Poloniei) 
„35, 136, 140, 177. 

D= 

„.. Fethko [de Ostrog, general 
„Polon] 50, şr. 

” Florian (episcop de Craco- 

Halici -s, 25, 28, 39, 49, 

53, 59, 66, 113; 104, 133, 

157, 167, 173, 174. | 
Hârlăă 34, 166. 

    
    

   
  

21 24. 

Horvath (Paul, episcop de 
Agram) 23, 24 

Horvath (Ion, Ban de Ma- 
chov) 23 

via) 18. 

Friburg 143, 1 52. 

Frideric III, (Imperat)' 88, 
"116, i Hryczko [de Pomorzany, 

_ Frideric [ Cardinal, fratele căpitan al Podoliei] 8ş. 

81,86, 166 

Hruet [pretendent] 125 

  

Hedviga (Regină a Poloniei) | 

Hotin 59, 6r, 69, 72, 79,. 
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lași 39. 

lazlowyecz 172, 173, 176. 

Ilie (don al Moldovei) 33 

49-62 | 
Ilie [pretendent] 167, 168. 

lon (de - Czyszov“), căpitan 

al Cracoviei 62 | 

Isac (Vistier) 147, 148. 

Isvoiul Apei 100 

Ivașcu [pretendent, fiul lui 

Petiu Mușat] 32:35. 

Ivașcu [t oer moldovean) 

172 

Ivan Il [Țar] 14 

Ivan (boer moldovean) 172 

J 

Jijia 33 

Da 

Kalca 7. 

Kameniţa 36, 49, 69, 81, 

97, 114, 133, 165, 173, 176 
Kazon 88 

Kolocin. 53, 63, 172 

37-60. 67, 90, 146,   

Kolomea 28, 32, 38, 55, 

68, 82, 117, 121-124, 174: 

Krzyczky (decan al Craco- 

viei) 176 

Kiikiilă (lon, Cronicar) 10 

14, 19. 

| IL 

Ladislau V (Rege al Unga- 

riei) 77. 

Laiot, (Basarab, Domn al 

15, 

Munteniei) 100, 111, 115: 

Lanczkorunski [sol polon] 

110. | 

Laslăi (Ladislau, Rege al. 

Ungariei), 10. 

„ Laţeu (Domn al Moldovei 

17-29. | 

Latzk [(Lachk) Andrea, Voi- 

vod al Ardealului] 1o. 

Lazăr [despot sîrb] 25. 

Lemberg (Leopole) 21, 36,. 

148. 

Lenţeşti 154. 

Leopold Il (duce de Aus- 

tria). 21.



.. Leutschaii 138, 139. 

Lipov&ţ, 74. 

Lublin 105, 179. 

Lublau 39, 40, 45, 107. 

“Luca (din Berzeşti, sol po- 

lon) 8o. 

Luck 46, 47, 49. 

Ludovic I (de Anjou, Re- 

„ge Ungariei) 10-22. 
   

  

     
   

    

     

   

  

Ludovic (de Orleans) 23. 

IM 

Malcoci (general turc) +26, 

157. 

“ Maramureș 11. 

„Marea Neagră 118. 

„Maria, Marinka [soţia lui 
lie Domn al Moldovei] 4, 

- nota 5, 61, 68,71, 75, 31. 

„Marina (soţia lui Alexandru 

e cel Bun, mama lui Petru 

„ Alexandrovici Il) 62. 

Maria (Regina Ungariei) 20.. 

23, 24. i 

- Mazovia 166. 

193 

Litvania, Litvani 29, 32,61, 

  

   

Maximilian (Imperat) 136. 
Miehowski (cronicac) 92, 

193 
Mihalcea 147. N 

Mihail (Domn a eri: Ro- 

mânești) 41. 

Mihail (de Buczacz), Căpita- 

nu Rusiei 52, 53, 134. 

Mihail (duce) 69.. 

„ Mih-il (Mihu, logofătul) 8o, 

87. 

Mircea (Domn al Munteni- 

ei) 29, 30, 34, 37-8, qi. 
Mohaci 8. | 

Mohamed II [Sultan] +02, 

104, LI2-117 

Moldaviţa 79. 

Moscova 134. 

Movile 79. 

Mucha 

Stefan cel Mare) 113. 

(mercenar - al lui 

N 

Nacker (Liborius, Cronicar) 

132-136, 142 |   
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Nanogius (de Thacin, nobil 

polon) 15 | 

Neacşa.[soţia lui Alexan- 
dru cel Bun, mama lui Ilie, 

Domn al Moldovei] so 

Neydegk (George, cancelar 

austriac) 151, 152 | 

| Niamţ 72, 77, 

Niş 23 

Nistru 16, 53, 

147 

LII, 

o . 

Odrowass (Căpitanul Rusiei) 

„Odrowansch“ (de Sprowa, 

Petru, palatin de Lemberg] 62 

Ofalu 38 
„__ Olesnicki (Zbigneus, epis- 

cop de Cracovia) 15, 48. 

Olieski (lon de Sieno, co- 

mandant polon) 71, 72 

Olteni 56 . 

Orbic 84 

P 

Parczow 76, 153     

112| 

Pecinegi ş 

Petru [Voivod feudal, teri- 

torial] 14, 17 po 

Petru Muşat [Domn al Mol- 

dovei) 20, 24, 26,-29, 38 

Petru II Alexandrovici (Domn 

al Moldovei) 62, 63, 65-77 

Petru III Aron [Domn al 

Moldovei] 77-93, 98 

Petru [bacalaureat în decre- 

te] 109 

Petrikow (Piotrkow) 113, 

130. 

Pipereşti 53 

Piscia (cronicar) 111 

Pocuția 28, 32, 38, 53, 

121, 135, 168-180 | 

Podiebrad (Rege al Bohe- 

miei) 99 

Podolia 39, 60, 85, 113,133 

Podraga 5ş 

Polac [lon - de, comandant 

polon] 125 

Posilge (lon, Cronicar) 36 
“Potoc 53
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Prut 16, 39, 136 . Sandomir 42, 166 
RR | Sas (Vaivod al Moldovei), 

10, 12 Radu Prasnaglava (Domn! 
EP aa pa Sbigneus (de Oleşchnica, no- ial “perii Româneşti) 44, 45. , 

Radu [cel Frumos, Domn bil polon) 15, 16 
“al: Țerii Românesti] go, 98-10 Scepus (Zips) 138 

Radomsk 22 - Scheia 126 

::: Ratisbona 80 

Rîmnic 117 

Sebastian [de Rogzon, Voivod 
al Ardealului] $7 

Secui 88, 108 „+, Rogerius (Cronicar) ș , 
e Segedin 30 nota 2 Rohatyn 133, 

n 133 Sepenic [Țară], 14. 16, 35 Roman | (Muşat, Domn al E 
Sepenic (oraș) 53 Moldovei) 20, 28, 29, 34 

Roman ÎL (Domn al Moldo-! 
vei) 63, 65-67 

| Roman 93 

Sieradz 54, 55, 56 n. 

Sigismund (Imperat și Rege) 

21, 28, 30, 31, 38-60 
Sigismund (Starodubski. du- Russdorf (Paul, Magistru al ce al Litvaniei) 49, 59 

Şipinţi 148 

Siret (oraș) 18, 43, 62,79 

81 

Siret [rîu] 6, 7, 8, 30,126 

Ordinului Teutonic) şi nota 5 
"Rutheni,Ruthenia 174 

S 
| 
i 

Şabaţ 110 | 
;. Sambor 162, Sixt (Papă) 102, 10ş, ro 

Samogeţia 156 | Soci 99 
Samovit (duce al Moscovei) 5 ] Sofia (Regină aPoloniei) 37 

Soliman [Pașă] 103
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——— 

Snyatin 28, 32,38, 40, 49 

55, 82, 114, 133 
Sramowicz 108 

| Stanca (soția lui Alexandru 

- cel Bun) so 

Stibor, [Voivod al Ardea- 

lului] 30 

Stefan (Voivod teritorial) 

14, 17 

Stefan I(Domn al Moldovei) 

29, 30, 31 | 

Stefan Il (Domn al Moldovei) 

50-03 

Stefan Ii [Cel Mare, Domn 

al: Moldovei] 384-180. 

Suceva 31, 57, 60, 72, 103. 

Svidrigailo (duce al Litva- 

nici) 34 n. 35 48-51. 

E 

Tămășeni ȚI 

Țamblac (Ion) 1ş. 

« Tannenberg 37 

Tătari 9, 10, 32, LII, 112: 

157, 1601, 162, 

  

Tăut (logofăt) 148. 
Tecuci ş6. 

Teoctist (Mitropolit) 89. . 
Țepeluș (Basarab cel Tinăr, 

Domn al Țerii- -Româneşti) 1 7. 
Țepeș (Vlad, Domn al Te- | 

ril-Românești) go, g2, 107. - 
Țeţin (Czeczun) 32,- 49, n 

52, 55, 66, 8. 

Teutoni 6, 31, 36, 38, 44 

79, 86. 

Theodoric (Mihail de Mu- | 
zilo, general polon) 49. 
_“Thorn 39, 126. 

Troki 156. 

Tutova 56. 

Turnu 30. 

Turocz (cronicar) 30. 

II 

Ungaria și Unguri 3, 6, 

10. etc. 

Unrest  (lacob, cronicar) 

152. 

Urban V (Papă) 18.
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VW 

Valea Albă 12, 

Varna 10, 63. 
Vacovţi 53. 

Văslui 36, 101-103. 
Vatrobka (Stanislav, sol po: 

lon) 107. 

Veneţia 23, 37, 38, I10, 

115, 170. 

Viena 127, 133. 

Vilavce 53. 

Vilica [boer moldovean] 34. 
n. 35. 

Vilna 93. 

Vithez  [lon de 

scriitor] 66 n. 

Vitold [Alexandru, Duce al 
Litvaniei] 32, 34, 36, 37-39. 

42, 43-48. 
Volochove& 43, 79, 81. 

- Vlad (Dracul, Domn al Ţe- 

Zredna,   

rii- Româneşti) 51, 63, 66. 
Vlad Țepeș vedi Ţepeş, 

„ Vlad (Călugărul, Domn al 
Țerii-Românesști) “118, 126. 

Vladislav II (Jagello, Rege 
al Poloniei) 22, 27-55. 

Vladislav III (Rege al Po- 
loniei) 5ş, 60. 

Vladislav II (Rege al Ungariei) 
99-1 36. 

Vithez (loa, sol ungur) 158 

IV 

Wapowski (Cronicar) 138- 
132 

Wilhelm [de Austria] 21, 22 
Wolhynia 5. | 

Wortskla 32, 34 

Z 

Zamoscie ș3 

Zara 23. 

  

    

PPE 
I
E
R
I
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Jabla Guprinsului 

A. Introducere , , Pag. 5—9. 

CAP. 1. Dela întemeierea principatului mol. 
dovenesc [1343] până la oficiala recunâştere a 
supremaţiei polone de câtre Petru Muşat (1387). 

| Pag. 10—27 

CAP. Il.  Dela recunGșterea supremaţiei 
polone de câtre Petru Muşat (1387) până la 
domnia lui Roman II [1447]. 

Pag. 27—65 

CAP. III Dela domnia lui Roman Il [1447] 
până la suirea pe tron a lui Ștetancel Mare [1457] 

Pag. 65—84. - 

CAP. IV. Domnia lui Ștefan cel Mare. > 
Pag. 84—u80. 

Bibliografia n 181—185 

Tabela Numelor A 187-196



Prefaţă. 

17 

» 7 

„19 
„21 

1, 21 

„28 

29 

» 31 

„36 

„38 

2099 

PRRATA 

  

Rîndul al 4-lea cetește „orga“ în loc de „Jorga“ 

E 

» 

n 
p. 5» n» cât mia fost cu putință“ 

în loc de „căt... în putiaţă“ 
. 14 n 10 „, după „Ureche“ virgulă 

G
O
 

i2 

II 

II 

16 

19 

6 

4 

12 ,; 024, „documente“ virgulă 

de sus: „a arta pe scurtdrepturile“ în loc 
de „a artta pe-scurt, drepturile“. 

„Jos „Cogălnicenu îa' loc de ,.Coâgini- 
cenu“' 

;» JOS, nota 1, cetește „„aemulos“ înloc 

de „alemulos". 

»» Sus ceteşte „întărită“ în loc de 

„întreită“ 
"-  „pomelnicul““ în loc de 

„pomelinicul“. 
„JOS ,, amestecu'“ în loc de „„amustecul““ - 
ÎN acesta“, ,, , „acestă“ 
IDIIR » „Puternic“, |, » „puteunici 

sa ue oaie » SUS, „dintăiu ss ităiue 
JOS n »pentru-ca“,, ,, ,,,,pentru-că“ 
m » » „Marte: Dn vs „Marţi“ 

1. SUS n €1393» DDP 1392» 

x „» faţă de Sigismund supunân- 
du-se!* în loc de „faţă de 

supunându-se“ 
» Jos n. 2 „rerum“ în loc de „serumi€ 
şi 5 de sus ceteşte „atunci regele polon se obligă“ în loc de „atunci, regele polon, se obligă“,



Pag. 42 Rîndul 12 de jos cetește 

„» 47 » 15 

» 483 ERĂ 5 » 

„n 57 „5 TI 

» 57 17 
„66 „15 

N 66 +, 10 

„68, 4 
» 68 „4 
». 77 o 12 

„107, 15 
ci6să““ în loc de 

» 

    

o „„ptuerea“ 
„8 de jos cetește „possemus“ în loc de 

| | »Possemu'* 
„ E „„cancelariae“ în loc de 

„cancelariăc“: 
i liniștită“ în loc de „liinştită“. 
„n. 5: „fractis,, |,  fratis, 

„Sus după „duşmani“ punct ŞI virgulă. 
» 

de jos: „anul“ 

22 

2 

” 

vi în 1436" în loc de „din 1436“. 
> anl, 

» „ca“ 22 3 >> „cai“, 

wi wmodum“ „modumut“, 
>: »iusto'“ Do >> pinsto 

de sus după „el“ virgulă. 
>» temându-se de credința schimb ă- 

»temnendu-se de credinţa schimbăicosă“:, Pag. 110 «Mohamed» în loc de «Mahomed» 
Pag. : 73 Rîndul 2 de jos: „defendere“ în loc. de »„„defendero““ 

» 8 > 2 „nimenul“€ 
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