ªTEFAN CEL MARE – „UN VERO ATLETA DELLA FEDE CRISTIANA”
Vasile M. Demciuc
Epoca lui ªtefan cel Mare este epoca în care se scriu primele monumente literare în
limba românã, începând mai cu seamã cu textele religioase folosite la slujbele bisericeºti, dintre
care amintim Codicele Voroneþean, Psaltirea Voroneþeanã º.a, dupã cum nu mai puþin
importante, apar ºcoli de picturã ºi centre ale unei înfloriri fãrã seamãn a tuturor artelor din
vremea lui ªtefan cel Mare – arta miniaturilor ºi frontispiciilor, a sculpturii în lemn, a gravurii,
arta broderiilor ºi arta scrisului. Fiecare veac încãrcat de istorie a înnãdit verigã cu verigã la
trãinicia veºniciei noastre, ca o permanentã legãturã dintre trecut ºi prezent spre viitor, prin
simþirea româneascã a tuturor generaþiilor de urmaºi.
Domnia lui ªtefan cel Mare (1457-1504) nu înseamnã numai cea mai extinsã domnie a
evului mediu românesc, nu numai o sporitã prosperitate ºi putere economicã, prin impetuoasa
dezvoltare a agriculturii, meºteºugurilor ºi comerþului, nu numai o statornicã realitate geograficã
ºi cartograficã, ce se va numi mereu Moldova lui ªtefan cel Mare, pentru cã niciodatã pãmântul
moldav nu a fost mai bogat ºi nu a avut graniþe mai stabile ºi mai întinse ca atunci; nu numai
puternicul stat care ºi-a pus la respect pe toþi vecinii ºi duºmanii, în frunte cu Mahomed al II-lea,
cãruia nu a voit sã îi mai plãteascã tributul convenit de antecesorul sãu, Petru Aron în anul 1456,
nu numai vremea în care faima ºi prestigiul unui domnitor român ating culmea atât în apusul
creºtin european, cât ºi în îndepãrtãrile rãsãritului mahomedan; nu numai timpul când s-au înãlþat
atâtea lãcaºuri bisericeºti ºi laice, într-o formã atât de expresivã, specificã ºi nu în ultimul rând
desãvârºitã, ci ºi o epocã luminoasã, de intensã trãire spiritualã, o epopee eroicã cu mari ºi
nemuritoare înfãptuiri culturale ºi artistice creºtine.
Domnia lui ªtefan cel Mare corespunde cu cea mai importantã miºcare culturalã ºi
artisticã a Italiei – Renaºterea – acea miºcare care reînviind valorile spirituale ale clasicismului
greco-roman a pus bazele lumii moderne. Luxul veºmintelor, ceremonialul ºi strãlucirea vieþii de
curte moºtenite de la bizantini vor suferi în vremea lui ªtefan cel Mare înrâurirea directã a
oraºelor italiene. Prin soliile reciproce cu misiuni diplomatice, curtea de la Suceava a venit în
contact direct cu fastul Veneþiei, precum nu putem omite prezenþa în Moldova a unor
reprezentanþi ai negustorimii genoveze, care puteau aduce la comandã produse de mare preþ.
Vlãstar al Muºatinilor, ªtefan cel Mare „Fosta-a om trimis de Dumnezeu” (Ioan, 1,6)
cu alte cuvinte un dar pe care Pronia Divinã, l-a fãcut Moldovei ºi neamului nostru românesc, în
timpul potrivit, pentru ca acest neam prin dârzenia ºi mintea sa sã îºi asigure locul de cinste
cuvenit între neamurile lumii. Domnia lui ªtefan cel Mare nu a avut numai succese rãsunãtoare,
înãlþãri ci ºi coborâºuri, au fost ºi necazuri, suferinþe, privaþiuni, renunþãri, înfrângeri. Dar toate
acestea pãlesc în faþa rezultatelor excepþionale dobândite prin trudã, isteþime, jertfã ºi luptã fãrã
încetare, credinþã ºi nãdejde în Dumnezeu ºi nestinsã dragoste de þarã ºi de popor.
Duhovniceºte ne aflãm aici în Moldova împreunã cu ctitorul acelor frumoase pagini de
istorie în Moldova secolului al XV-lea, ctitor care se bucurã cu duhul vãzându-ne spre a-i cinsti
vredniciile ºi chipul sãu ºi spre a-I împlini dorinþa sufletului sãu, de a-I þine aprinsã candela
vegherii sale de dincolo. Sã fim fericiþi cã pãºim pe acest pãmânt pe care a cãlcat ªtefan cel
Mare, care de bunã seamã a ºtiut sã mulþumeascã Atotputernicului pentru ajutorul dat în
rãzboaiele pe care le-a purtat biruitor.
Când în acea zi de aprilie 1457, Moldova ieºi înainte “cu mitropolit, episcopi, egumeni,
boieri, rãzeºi ºi þãrani, în Câmpul de la Direptate”1, în strigãtele de bucurie ale mulþimii, în
sunetele clopotelor ºi murmur de rugãciune, mitropolitul Moldovei Teoctist I (1452–1477) care îl
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pomãzuise îi ura: „Domn te vrem de-a pururi”- ºi nu greºea cu nimic, pentru cã strãlucitele
izbânzi ale lui ªtefan cel Mare au pãstrat neatinse hotarele Moldovei din Pocuþia de miazãnoapte pânã la Cetatea Albã la miazã-zi, din Carpaþii Orientali în apus la apa Nistrului la rãsãrit,
pentru cã ªtefan cel Mare a fost, este ºi va fi unul dintre stâlpii de sprijin ai fiinþei neamului
românesc.
ªtefan cel Mare a devenit de-a lungul veacurilor luminos simbol al neþãrmuritei
dragoste de þarã ºi de biserica strãbunã. Întruchipare a curajului oºtenilor, a credinþei poporului
de pe meleagurile moldave, voinþã neclintitã în faþa primejdiilor ce îi ameninþau poporul, gândire
înaltã de strateg ºi de adevãrat creºtin pusã în slujba apãrãrii integritãþii independenþei vetrei ºi
bisericii, încrezãtor fãrã de margini în capacitatea de luptã a poporului ºi în puterea credinþei
ortodoxe – iatã câteva dintre atributele pline de elogiu care ilustreazã chipul ºi personalitatea lui
ªtefan cel mare, intrat în conºtiinþa poporului nostru ca simbol al neînfricãrii ºi al spiritului de
jertfã în apãrarea libertãþii ºi credinþei strãbune.
Epopeea apãrãrii Moldovei, ºi am putea spune fãrã fricã de a exagera, epopeea apãrãrii
întregului sud-est european de cãtre bravii oºteni conduºi de ªtefan cel Mare, nu a putut fi ºtearsã
de vãlul veacurilor ºi nici imaginea mãreaþã a voievodului care a fãcut ca faima Þãrii Moldovei
sã strãbatã atât de departe, deopotrivã, în apusul creºtin ca ºi în rãsãritul mahomedan, provocând
admiraþia prietenilor ºi respectul duºmanilor. Fiecare generaþie, pe mãsura evoluþiei, a adus la
luminã noi ºi noi aspecte legate de cei 47 de ani de domnie ai lui ªtefan cel Mare, ani în care sau ridicat tot atâtea lãcaºuri civile ºi bisericeºti, într-o formã atât de desãvârºitã, punând într-o
mai clarã viziune tumultoasa domnie a unuia dintre cei mai mari domnitori ai românilor. Nu este
nicidecum o elegantã afirmaþie faptul cã despre ªtefan cel Mare existã încã o inepuizabilã paletã
de aspecte ce aºteaptã sã fie valorificatã prin scris, chiar dacã pânã acum numãrul studiilor de
istorie, literaturã ºi folclor închinate lui au depãºit de mult cifra 1.000.
Eroismul ºi credinþa moldovenilor, exemplara comportare a acestora ºi a conducãtorului
acestora ªtefan cel Mare în lupta de apãrare a þãrii ºi a Bisericii Ortodoxe au fost ºi rãmân pentru
poporul român momente scumpe din istoria noastrã, trãsãturile de caracter, demne de admiraþie
ale moldovenilor, reliefate ºi de duºmani, vitejia ºi curajul în bãtãlii, ºi mai ales fierbintea iubire
a Bisericii Ortodoxe sunt pentru noi cea mai de preþ moºtenire de la strãmoºi. Urmãrind epoca lui
ªtefan cel Mare s-a pus deseori întrebarea: Care a fost rolul Ortodoxiei pentru destinele naþiei
noastre? La aceastã întrebare s-a dat un rãspuns care cuprinde întreaga esenþã: „Ortodoxia
pentru aceastã naþie, iar nu aceastã naþie pentru Ortodoxie”2.
Cu alte cuvinte Ortodoxia a fost principala cale care a îngãduit continuitatea tradiþiei
bizantine, a întãrit unitatea tuturor românilor, salvându-i de la anexiunea culturalã ce i-ar fi
ameninþat din partea vecinilor catolici ori musulmani. Ataºamentul lui ªtefan cel Mare faþã de
Ortodoxie este vãdit ºi de strânsele legãturi pe care marele voivod le-a avut cu tânãrul stat rus ºi
legãturile între cele douã biserici ortodoxe. Pentru atingerea þelurilor politice, care l-au cãlãuzit
pe ªtefan cel Mare în apropierea sa de Moscova ºi Kiev, legãturile bisericeºti dintre Moldova ºi
Rusia par sã fi avut un rost destul de însemnat.
Unii au vãzut chiar în cãsãtoria lui ªtefan cel Mare cu Evdochia în iulie 1463 – la 10 ani
dupã cãderea Constantinopolului – un sfat pornit de la mitropolitul Teoctist sau altcineva,
preocupat stãruitor de ideea strângerii legãturilor între principii creºtini ortodocºi ºi realizarea
unui front comun ºi împotriva expansionismului catolic.
În aceeaºi ordine de idei se înscrie ºi preocuparea lui ªtefan cel Mare faþã de populaþia
ortodoxã ruteanã din Polonia care fiind condusã de marii feudali catolici poloni, îl aºteptau ca pe
un mântuitor. Amintim cã pentru nevoile religioase ale populaþiei ortodoxe din Pocuþia se
hirotoneau preoþi în Þara Moldovei, fapt recunoscut mai târziu de Sigismund al Poloniei, într-o
scrisoare cãtre arhiepiscopul catolic de Leapolle, vãzând pe ªtefan cel Mare ca „patron al
Ortodoxiei în regiunile ucrainene de sub stãpânirea polonilor catolici”. Din aceleaºi gânduri a
izvorât ºi întemeierea celei dintâi episcopii ortodoxe a românilor din Transilvania care tot lui
ªtefan cel Mare i se datoreazã3.
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***
Data când ªtefan, fiul lui Bogdan al II-lea4 ºi al Oltei5 nu este cunoscutã sigur. Tradiþia,
probabil bisericeascã a celor 71 de ani însumaþi de ªtefan cel Mare la sfârºitul vieþii a fost
înregistratã de Dionisie Fotino în secolul al XIX-lea6 în vreme ce tradiþia folcloricã ne spune cã
ªtefan ar fi avut 12 ani în momentul uciderii lui Bogdan al II-lea – tatãl - la Reuseni în 15
octombrie 14517. ªtim sigur cã în 1450 – 1451 era asociat la domnie al lui Bogdan al II-lea
putem considera cã ªtefan împlinise vârsta de 11 ani care îi dãdea dreptul sã poarte titlul de
voievod, iar în 1455 când exprimarea pretenþiei sale la tronul þãrii a devenit, dupã cât se pare,
oficialã, avea cel puþin 15 ani8. Aºadar, un rãstimp de trei ani – 1437-1439 ar fi cel mai nimerit
pentru datarea naºterii marelui domnitor9. Ca vlãstar domnesc a primit o temeinicã educaþie în
spiritul cuvenit, cel a credinþei strãbune, al respectãrii datinilor ºi rânduielilor neamului ºi a fost
instruit în mânuirea armelor epocii.
Nu în deºert, în antichitate se spunea cã „minunate mame au creºtinii”. Prin faptele sale
de mai târziu, nu a dezminþit cu nimic aceastã creºtineascã desprinsã din copilãrie. Roadele se
pot vedea peste timp, pentru cã toþi istoricii au trebuit sã o sublinieze. A învãþat Legea din spiþa
muºatinã transmisã; nu doar a primit-o ci s-a întemeiat în ea „cu încredere ºi încredinþat fiind de
al ei folos au þinut-o”10.
Providenþa divinã, hãrãzise sã intre în moºtenirea pãrintelui sãu tocmai când Biserica
Ortodoxã comemora mântuitoarele ºi înfricoºãtoarele patimi ale lui Iisus Hristos, din Sãptãmâna
Mare dinaintea Paºtilor anului mântuirii 145711. Dupã înfrângerea oastei lui Petru Aron la sud est
de Suceava12 a urmat obiºnuita ceremonie de întâmpinare a noului domnitor, care nu era oricare,
decât din neamul Bogdãneºtilor, cu drept prin naºtere la domnie “os domnesc”: închinarea
boierilor ºi a altor categorii sociale; “ungerea” sau “pomãzuirea” prin care I se transmitea harul
divin, urmatã de încoronarea ºi investirea ci “schiptrul” adicã cu “steagul Þãrii Moldovei”13.
Chiar de la început ªtefan cel Mare a dat dovadã cã era ºtiutor bun al puterii ºi binefacerilor
smereniei: “Biruitor l-aþi vãzut dar mândru niciodatã, atunci când cãlca cerbicia vrãjmaºului
era plin de smerenie - plecându-se spre cel neajutorat ºi nedreptãþit ca o apã limpede ºi rece pre
cei topiþi de arºiþele lipsei rãcorea“14.
Prezenþa lui ªtefan cel Mare în destinele Moldovei a fost de naturã sã sporeascã
interesul Europei pentru poporul care a fãcut din spaþiul vechii Dacii o stavilã în calea oºtilor
Semilunii. De altfel principala idee politicã a cronicii slave a Moldovei din veacul al XV –lea
este cã ªtefan cel Mare era legat de toþi principii creºtini ai Europei prin lupta sa împotriva
turcilor; statele europene interesate în lupta cu turcii sunt denumite de cronicar hristianstvo lumea creºtinã, ceea ce corespunde termenului latin republica christianna, ca unitate de acþiune
politicã. Convins cã toate se fac cu bunã rânduialã, prin efort omenesc ºi harul lui Dumnezeu, ºia sprijinit domnia pe cinste ºi omenie, împãrþind dreptatea potrivit cu simþãmintele celor mulþi.
Strãdania de asigurare a independenþei Moldovei în condiþii internaþionale cu totul
neprielnice, dar în mijlocul cãrora a ºtiut sã pãstreze orientarea cea mai potrivitã, îl desemneazã
pe ªtefan cel Mare ca unul dintre conducãtorii de frunte ai poporului român. Nu a cãutat sã
cucereascã lauri prin cotropirea altor popoare, iar rãzboaiele lui au fost impuse de apãrarea ºi
pãstrarea neºtirbitã a gliei strãbune.
ªtefan cel Mare a ajuns la cârma þãrii Moldovei într-o vreme în care confuzia politicã a
Europei secolului al XV-lea era cu atât mai mare cu cât papalitatea, cãreia îi revenea iniþiativa de
a dirija lupta creºtinãtãþii contra turcilor, trecea printr-o crizã gravã. ªtefan cel Mare ºi Moldova
s-au aflat, cum scria O. Gorka “în triunghiul aspiraþiilor contrare, însã deopotrivã de hrãpãreþe
ale ungurilor, turcilor ºi polonilor…reuºind sã se menþinã la suprafaþã cu un simþ genial, timp
de cincizeci de ani, pe când alþi domni cãdeau în asemenea împrejurãri dupã câþiva ani sau
chiar dupã un an de domnie”15.
ªtefan cel Mare s-a ridicat mai sus decât interesele imediate ale þãrii ºi poporului sãu. În
faþa unora, mânaþi de pofte prãdalnice ºi de mirajul stãpânirii lumii, a luptat cu hotãrâre ºi a
apãrat cu dârzenie Þara Moldovei ºi Apusul întreg, creºtinãtatea Moldovei ºi Apusul întreg,
creºtinãtatea ameninþatã de robie ºi de trecere la islamism cu forþa, mai ales dupã ce în 23 mai

40

Vasile M. Demciuc

1453 Roma cea Nouã, Cetatea Ortodoxiei, Mama Lumii (Ume Dumia) cum îi ziceau turcii, se
prãbuºise sub asaltul ienicerilor lui Mehmed al II-lea, pe care beþia cuceririi ºi stãpânirii îl
împingeau cãtre Europa toatã, care încremenise la gândul subjugãrii ºi al transformãrii bisericilor
în moschei, dupã, exemplul nefericit al Sf. Sofia.
Sultanul Mehmed al II-lea se credea deja succesor politic al bazileilor bizantini, iar dupã
preluarea prerogativelor, titulaturii ºi aspiraþiilor împãraþilor bizantini, ale kaganilor turci de
altãdatã, genera ideea unui imperiu universal, care sã cuprindã lumea musulmanã ºi cea creºtinã.
Spada lui ªtefan cel Mare a fost totodatã ºi cruce, apãrându-se împotriva semilunii cotropitoare,
aºa cum îl sfãtuia conºtiinþa sa de om, de ostaº, ºi desigur nu în ultimul rând, conºtiinþa de
creºtin, el apãra toatã creºtinãtatea. În lupta sa neînfricatã pentru independenþa ºi suveranitate
Þãrii Moldovei, pentru apãrarea dreptei credinþe ca “Athleta Christi”, cum a fost numit el de
papa Sixt al IVlea16, Sf. Fecioarã Maria I-a fost pururea grabnic ajutãtoare. Astfel înþelegem cã
prin hãrãzirea hramului Adormirea Maicii Domnului primei sale ctitorii - Mãnãstirea Putna –
marele sãu ctitor a pecetluit pentru vecie credinþa sa ºi a poporului. A întrezãrit viitorul sãu
strãlucit, dezvoltarea tot mai deplinã a vieþii lui, aºa cum se tãlmãceºte teologic înþelesul
sãrbãtorii acesteia, când Maica Domnului s-a mutat din moarte la viaþã ºi de pe pãmânt la cer. A
fost ultimul moment din viaþa ei pãmânteascã, asemenea ultimului moment din viaþa fiecãruia
dintre noi. Momentul acesta de despãrþire de lume nu însemna rupere de viaþa cea adevãratã, de
pãmântul strãmoºesc ºi de neam, ci însemna un moment de trecere la o altã viaþã, la viaþa cea
fãrã de sfârºit. Înseamnã un moment de împãrþire cãtre urmaºi a aspiraþiilor ºi a bogãþiilor
sufleteºti, aºa cum ªtefan cel Mare nu a murit, ci s-a strãmutat la locurile veºnice, lãsând
generaþiilor de dupã el, sfintele îndatoriri pentru înãlþarea þãrii ºi apãrarea moºiei.
ªtefan cel Mare, care avea legãturi de rudenie cu Radu cel Frumos din Þara
Româneascã ºi care se interesa direct de Transilvania, pãmânt strãbun, este primul voievod
român care gândea la unirea tuturor românilor. El era o conºtiinþã româneascã. Soarele
Moldovei ºtia cã muntenii sunt de acelaºi neam cu moldovenii ºi de aceea, în cronica lui ºi în
pisanii a fãurit un cuvânt ce nu figura în protocolul epocii Muntianskaia zemlia, adicã a slavizat
un cuvânt latin munte ca sã nu îl numeascã ungrovlahi, adicã Ungrovlahia. Este tulburat ºi furios
cã procleþii munteni l-au încolþit pe Mohamed al II- lea în 1476, cu subînþelesul cã ºi-au atacat
miºeleºte fraþii, deºi pe vremea aceea republicile italiene se sfâºâiau între ele. Dar aici se
petrecuse ceva – ca ºi în franþa rãzboiului de 100 de ani – ºi în mijlocul poporului român,
confruntat cu atâþia duºmani externi, s-a nãscut sentimentul nou al patriotismului ce implica
conºtiinþa unitãþii de neam17.
Unitatea de neam, de limbã ºi de credinþã dreptmãritoare erau binecunoscute
voievodului muntean. Însufleþit de astfel de convingeri, el zideºte la Râmnicu Sãrat, biserica
Cuvioasa Parascheva, pentru pomenirea luptelor purtate peste Milcov în vederea stabilirii unor
relaþii frãþeºti ºi a aºezãrii unui voievod prieten al Moldovei ºi nu al turcilor, iar la Vad, în
Transilvania, ctitoreºte mãnãstirea româneascã, unde îºi vor avea reºedinþa vlãdicii Vadului, aleºi
de domni ºi hirotonisiþi de cãtre Mitropolitul Moldovei18.
Preþuit ca toþi marii bãrbaþi ai þãrii, viu în conºtiinþa neamului, ªtefan cel Mare este una
din efigiile noastre. Domnia sa cu adevãrat este una dintre cele mai însemnate ale Muºatinilor19,
ºi cu siguranþã ºi cea mai dramaticã dintre ele. ªtefan cel Mare nu a fost numai viteazul
conducãtor de oºti care din 36 de rãzboaie a ieºit biruitor în 34, nu a fost numai un organizator de
þarã iscusit ºi ctitorul unei stãri de dezvoltare a culturii medievale din Moldova, ci în primul rând
un creºtin convins. Nu spre laudã deºartã a ridicat atâtea locaºuri de închinare, înzestrându-le cu
moºii ºi oameni, cu obiecte ºi cãrþi de cult, acordându-le acolo unde socotea cã este nevoie,
numeroase privilegii, ci spre mântuirea sufletului sãu, spre slava lui Dumnezeu, spre care îºi
ridica gândurile ºi nãdejdea ori de câte ori se gãsea în vreo strâmtorare ori necaz.
ªtefan cel Mare era conºtient cã, pe creºtinãtate nu numai cu cuvinte, ci din inimã cu
cãldurã mãrturisindu-o este spre folos20. Apãrarea creºtinãtãþii europene constituie una dintre
preocupãrile marelui voievod moldovean, preocupare care îl aratã ca pe unul dintre cei mai mari
conducãtori de oºti din epoca respectivã. Luptând pentru apãrarea propriei sale þãri, a
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integritãþii teritoriale ºi a independenþei ei21 el apãra ºi creºtinãtatea strângând la oaste nu numai
pe oºteni ori pe nobili, ci ºi pe þãrani, învãþând pe fiecare sã vegheze la apãrarea patriei22 ºi nu
în ultimul rând a credinþei strãmoºeºti. Nu existã nici o îndoialã asupra credinþei lui, cu care s-a
adãpat la curatele ºi nesecatele izvoare ale pravoslavnicei Biserici încã din copilãria lui. ªtim cu
toþii ultimele cuvinte ale lui ªtefan cel Mare: „Doamne numai Tu singur ºtii ce a fost în inima
mea. Nici eresurile cele înºelãtoare, nici focul vârstei tinereºti, nu au putut-o sminti, ci am
rãmas pe piatra care este însãºi Hristos, pe a cãruia cruce de-a pururi îmbrãþiºatã la piept
þinând, viaþa mea am închinat-o, nãdejde nesmintitã printr-ânsa la pãrintele veacurilor având,
prin care pe toþi vrãjmaºii am gonit ºi am înfrânt”23.
Credinþa neclintitã în Dumnezeu ºi dragostea neþãrmuritã de glia strãbunã, nu l-au
pãrãsit nici dupã moarte, cãci atunci când este vorba de þarã, sunt vii ºi morþii din morminte.
Evlavia lui ªtefan cel Mare a însemnat o continuã trãire a adevãrurilor religioase, a dragostei de
oameni, de þarã ºi de sãvârºire a urcuºului duhovnicesc. Oriunde se afla, strãlucea prin viaþa sa,
prin faptele sale, prin cinstea ºi omenia sa, prin credinþa ºi dragostea pe care o arãta faþã de
Bisericã, faþã de muncã, ºi faþã de neamul din care se trãgea. Despre evlavia lui ªtefan cel Mare
ºi sprijinul necontenit dat Bisericii grãiesc ºi numeroasele danii, privilegii ºi scutiri acordate
mãnãstirilor moldoveneºti, danii fãcute “ca amintirea sa sã lucreze totdeauna în marea bisericã
a conºtiinþei neamului“ (N. Iorga).
În înscrisurile legate de înzestrarea unor mãnãstiri ºi biserici, începutul îl face astfel: “În
numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Treime (Troiþã) Sfântã de o fiinþã una ºi
nedespãrþitã, iatã eu, robul Stãpânului meu Iisus Hristos, Io ªtefan Voievod, din mila lui
Dumnezeu, domn Þãrii Moldovei”. Ne dãm seama cã nu este vorba de o simplã titulaturã de
cancelarie, de o vanã modã, sau de o mecanicã formulã protocolarã, ci de însãºi concepþia sa
personalã, profesatã cât se poate de convingãtor, despre cauzalitatea tuturor lucrurilor. Viaþa lui
s-a arãtat uneori frumoasã, oferind belºug de bucurii, de mulþumiri statornice, alteori dureroasã,
cu încercãri, cãderi. Aceasta este viaþa – se compune ºi din cãderi dar ºi din virtute, din
slãbiciune sufleteascã, din eroism, din strãdanii care o înnobileazã, pânã la desãvârºire.
Purtãtorul acestui dar, omul, are un rol hotãrâtor în pãstrarea chipului lui Dumnezeu în el, în
fiinþa lui. Dãruindu-se binelui, iubirii de semeni, ªtefan cel Mare ºtia cã fiecare credincios este
hristofor, purtãtor de Hristos, purtãtor de Dumnezeu. Nu întâmplãtor în tablourile votive ale
ctitoriilor sale, ªtefan cel Mare este înfãþiºat purtând în braþe sfintele lãcaºuri pe care le înãlþa.
Aceasta era, dupã înþelesul lui, trãirea în Hristos, trãirea vieþii neamului cu toate aspiraþiile lui
spre noi împliniri. ªtefan cel Mare ºtia cã omul nu este sortit cãderii, nimicniciei, robiei
pãcatului, ci vieþii ºi luminii.
ªtefan cel Mare în rugãciunile sale dãdea slavã lui Dumnezeu ºi Maicii Domnului cã i-a
hãrãzit darul sfânt al pãstrãrii credinþei celei adevãrate, un dar dumnezeiesc, pentru cã a rãmas în
legãturã cu izvorul de apã vie al Mântuitorului Iisus Hristos ºi cu biserica Sa. Pentru menþinerea
acestui dar a luptat ªtefan cel Mare alãturi de alþi voievozi ºi mari ierarhi din neamul nostru.
Ne impresioneazã ºi astãzi robusta lui certitudine în eficacitatea rugãciunilor ce se fac în
biserici, atât pentru cei vii, cât ºi pentru cei adormiþi, rugãciuni pe care el însuºi le statorniceºte
sorocul, cu grijã, cu deplinã cunoaºtere a rânduielilor tipiconale bisericeºti ortodoxe ºi cu
nestrãmutata sa credinþã, nãdejde ºi dragoste de Dumnezeu, de ai sãi ºi de ceilalþi, decedaþi sau în
viaþã, ºi nu mai puþin pentru el însuºi, în actele cuvenite. Cât va dãinui pe pãmânt poporul nostru
se va vorbi în fiecare loc – aºa cum se vorbeºte ºi astãzi, despre ªtefan cel Mare, ca de omul care
a întruchipat, timp de jumãtatea de secol, tot ceea ce este puternic ºi frumos în sufletul poporului
român. „Orice cetate, orice zid, orice val, orice ºanþ întreabã cine l-a fãcut ºi þi se va rãspunde:
ªtefan cel Mare. Orice bisericã, orice fântânã, orice curte sau palat vechi, se va datora eroului
Moldovei. Orice bunãtate, orice aºezãmânt al cãrui rãmãºiþã se mai tãrãgãneazã pânã astãzi,
orice legiuire omeneascã, orice puneri la care înþelepte ªtefan vodã le-a urzit”24.
La împlinirea a jumãtate de mileniu de la strãmutarea la cele veºnice, Biserica Ortodoxã
Românã se socoteºte ºi îndreptãþitã dar ºi îndatoratã sã ia parte, aducând prinosul sãu de
evlavioasã închinare, înaintea icoanei nepieritoare a lui ªtefan voievod.
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Temeiurile care îndreptãþesc Biserica noastrã sã cinsteascã ºi sã preaslãveascã pe cel pe
care recunoºtinþa ºi pietatea popularã l-a numit de multã vreme ªtefan cel Mare ºi Sfânt, sunt
îndeobºte cunoscute: iubitor al casei lui Dumnezeu, ctitor de biserici; apãrãtor al întregii
creºtinãtãþi; iubitor al sihaºtrilor; iertãtor al duºmanilor; pildã de smerenie; purtãtor al crucii
vieþii personale.
Mâna nevãzutã a lui Dumnezeu, ocrotitoare permanent, a lucrat pururea în viaþa ºi
faptele lui ªtefan cel Mare. Iatã spre exemplu, tradiþia istoricã despre vedenia lui ªtefan cel Mare
înainte de bãtãlia de la Codrii Cosminului – 26 octombrie 1497 – când deasupra oºtenilor în
vedenie l-a vãzut într-ajutor pe Sf. M. Mc. Dumitru, cãlare, înarmat ca un viteaz, spre izbânda
oastei moldovene25, iar la Râmnic ªtefan cel Mare a primit de asemenea cerescul ajutor prin
Sfântul Mucenic Procopie, dupã cum însuºi ne spune în inscripþia bisericii de la Miliºãuþi –
Suceava “În anul 6989 (1481) luna lui iulie, în ziua Sf.M.Mc. Procopie, Io ªtefan Voievod … a
avut rãzboi la Râmnic cu Basarab Voievod cel Tânãr... ºi a ajutat Dumnezeu pe ªtefan Voievod
ºi a biruit… De aceea ªtefan Voievod a binevoit a zidi biserica aceasta întru numele Sf. M.Mc.
Procopie”26. Grigore Ureche consemneazã tradiþia cã “în timpul acestei lupte ªtefan cel Mare a
vãzut în chip minunat pe Sf. M. Mc. Procopie umblând deasupra rãzboiului cãlare ºi înarmat ca
un viteaz fiind într-ajutor lui ªtefan Vodã”27.
În tradiþia oralã a poporului nostru, se spune cã în bãtãlie totdeauna de-a dreapta lui era
un arhanghel, cu sabie de foc care îl apãra ºi de aceea zidea biserici ºi mãnãstiri, iar Dumnezeu
era mereu în ajutorul lui ºi nu îl pãrãsea. Sfânta cruce a fost totdeauna arma nebiruitã a
Voievodului ªtefan28, credinþa ºi convingerea lui a fost cã nici o sabie nu poate apãra fãrã
ajutorul crucii. Acest lucru l-a determinat sã dea bisericii de Pãtrãuþi – Suceava hramul Înãlþarea
Sf. Cruci, unde în binecunoscuta frescã Cavalcadã a Sfinþilor militari de pe peretele vestic al
pronaosului - o scenã admirabilã prin eleganþã ºi foarte grãitoare prin conþinut - prezintã 16 sfinþi
militari pe cai, însoþesc pe împãratul Constantin cel Mare. Prezenþa în aceastã compoziþie
picturalã a Sf. Constantin cel Mare are un tâlc istoric deosebit. Andre Grabar a vãzut în aceastã
cavalcadã un îndemn la cruciadã împotriva turcilor, îndemn pe care purtãtorul de biruinþã ªtefan
Voievod l-a adresat în repetate rânduri întregii creºtinãtãþi a vremii. Scena avea menirea sã þinã
treazã conºtiinþa moldovenilor sã îi îmbãrbãteze în lupta pentru apãrarea credinþei ºi a
independenþei þãrii29.
Bãtãlia de la Pons Milvius, istorisitã de Eusebiu din Cezareea era principial cunoscutã
de cãtre iconografii lui ªtefan cel Mare. Amintim astfel fresca din capela San Francesco din
Arezzo, atribuitã pictorului inovator al Renaºterii care a fost Pierro de la Francesca, datatã
cândva între 1452 – 1466, ori în frescele mai vechi din secolul al XIII –lea de la Biserica Sf.
Împãraþi din Ohrida. O ceatã de cãlãreþi înarmaþi - de fapt personaje sacre cu arhanghelul Mihail
în frunte, urmat de împãratul curând creºtinat purtând dalmaticã ºi coroanã, de sfinþii taxiarhi
Gheorghe ºi Dimitrie, cei doi Teoodori, Procopie ºi Mercorie, aºadar protectori ai oºtilor
biruitoare, regãsiþi în hramuri ale vremii lui ªtefan cel Mare, o vreme asprã, de rãzboaie ºi jertfe
– pãºeºte victorios parcã, sub semnul acum descoperit al Crucii, într-o bisericã ce are ca hram, nu
întâmplãtor, simbolul creºtinãtãþii.
Ceea ce trebuie sã remarcãm este faptul cã din punct de vedere stilistic reprezentarea
Cavalcadei de la Pãtrãuþi þine de viziunea medievalã a Rãsãritului Bizantin, în vreme ce
reprezentarea de la Arezzo þine stilistic de orizontul umanist al Renaºterii. Iconografii moldoveni
au îmbogãþit compoziþia din punct de vedere teologic, transformând viziunea împãratului într-o
emblemã perpetuã a victoriei prin Cruce. Pe bunã dreptate bizantinologul A. Grabar vedea în
Cavalcada sfinþilor militari de la Pãtrãuþi o materializare a spiritului militant caracteristic
Moldovei lui ªtefan cel Mare, cel ce devenise un adevãrat apostol al luptei împotriva turcilor,
fiind primul dinast din Europa de Rãsãrit care ºi-a propus sã transforme rãzboiul de apãrare
contra necredincioºilor într-o adevãratã cruciadã cu participarea tuturor capetelor încoronate de
pe continent.
Sã nu uitãm cã ne aflãm în timpurile în care efemera pace cu turcii nu trebuia sã facã sã
se uite efortul cruciat al învingãtorului lui Mahomed al II-lea, cuceritorul Bizanþului, într-o
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Europã creºtinã care exalta ºi ea cruciada prin acþiuni cavalereºti, prin proclamaþii solemne ºi
chiar prin opere pioase de artã ce stãteau sub semnul Crucii. Evocarea în 1487 la Pãtrãuþi într-o
bisericã cu hramul Sf. Cruce a împãratului Constantin cel Mare, consona perfect cu atmosfera
cruciatã a epocii lui ºtefaniene, epocã în care era copiat, în Sbornice la Putna Panegiricul Sf.
Constantin cel Mare, scris spre sfârºitul secolului al XIV-lea de cãtre Eftimie de Târnovo.
ªtefan cel Mare a beneficiat de sprijinul unor iconografi de notabilã subtilitate care au
ºtiut sã gãseascã o rezolvare pe cât de corectã sub aspect teologic, pe atât de expresivã ºi
convingãtoare în planul realitãþii imediate. Sã ne amintim cã primejdia invaziei otomane fusese
trãitã succesiv de þãrile balcanice, dar nicãieri nu a fost elaboratã o imagine atât de bogatã în
semnificaþii, prin intermediul cãreia lupta Moldovei pentru libertate era aºezatã sub semnul
sacralitãþii.
Fineþea liniei desenate, nobleþea clasicã a fizionomiilor ºi, mai ales, unele predispoziþii
iconografice vom înþelege de ce nu este gratuitã ipoteza prezenþei aici a unui artist venit din abia
dispãrutul Bizanþ al Paleologilor, sau a unui maestru al locului care a asimilat, ca altãdatã la
Lujeni, canonul estetic al acestuia, preferând însã pitorescului etnic, calmul monumental. “Aºa
cum odinioarã, împãratul Constantin a pornit împotriva pãgânilor ºi i-a zdrobit” spunea A.
Grabar, tot aºa ºi ªtefan cel Mare al Moldovei, un nou Constantin, va învinge pe duºmanul
necredincios în numele Crucii. Nu întâmplãtor, la 14 septembrie 1472 a avut loc cununia lui
ªtefan cel Mare cu Maria din neamul Asanilor-Paleologi, de la Mangop, cununie pusã sub
semnul Înãlþãrii Sf. Cruci, ceea ce îi dãdea lui ªtefan speranþa cã Suceava va fi “noul
Constantinopol” ºi ceea ce explicã de ce în însemnarea datatã 17 iunie 1473 de pe
Tetraevangheliarul de la Humor ªtefan cel Mare este numit “þar” al Þãrii Moldovalahã – o
formulã moºtenitã din scrisorile greceºti în care domnul ºi mitropoliþii sunt “tis Moldovlahias”.
ªtefan cel Mare îºi socotea domnia hãrãzitã prin voia lui Dumnezeu, cu toate cã actele
de cancelarie care ni s-au pãstrat, vorbesc cã puterea sa de Domn al Moldovei purcedea de drept
prin alegerea fãcutã dupã datinã ºi rânduialã de cãtre þarã. ”Noi suntem domn al Þãrii Moldovei
din voia lui Dumnezeu”30 sublinia în mod hotãrât la 16 septembrie 1485, în actul de omagiu cãtre
Cazimir al Poloniei. ªtefan cel Mare ºtia cã puterea domneascã emanã de la Dumnezeu. Domnia
ca instituþie, ºi domnitorul ca cel ce reprezintã aceastã instituþie, trebuiau respectate ca fiind ceea
ce reprezintã ordinea, supunerea faþã de domn ºi deplina recunoaºtere a Domniei fiind voia lui
Dumnezeu. Toþi cei ce slujeau în sfintele altare ale bisericilor nu uitau sã foloseascã în predicile
lor cuvintele Sf. Apostol Pavel: “Supuneþi-vã pentru Domnul oricãrei orânduiri omeneºti, fie
împãratului, ca înalt stãpânitor, fie dregãtorilor, ca unora ce sunt trimiºi de El, spre pedepsirea
fãcãtorilor de rele ºi spre lauda fãcãtorilor de bine”. În acest sens, tâlcuim ºi cuvintele P.S.
Atanasie în 1904 când spunea “rugãciunile înãlþate cãtre Dumnezeu de cãtre slujitorii altarului
în aceste sfinte biserici, precum ºi sfânta jertfã ce s-au adus în acel lung timp pentru sufletul
fericitului lor ctitor, negreºit i-au câºtigat iertarea pãcatelor. În aceastã credinþã a împodobit el
pãmântul þãrii cu biserici ºi credinþa lui l-a mântuit”31.
Puterea domnitorului era de la Dumnezeu lãsatã, iar esenþa charismaticã a domniei se
exprimã prin numele teofor Ioan32 abreviat Io, un element de imitaþie bizantin la origine, care
alãturi de altele, face din acel corredo al pompei princiare balcanice. Formula Io33 însoþeºte
curent numele lui ªtefan cel Mare în documentele ºi în inscripþiile pisaniilor, precum ºi formula
Din mila lui Dumnezeu, formulã ce trebuie sã o înþelegem ca þinând de mentalitatea ortodoxã în
care poporul în frunte cu domnitorul îºi cautã mângâierea ºi mântuirea. În bisericile cu veºmânt
pictural invocarea graþiei divine este cuprinsã în tabloul votiv, în care domnitorul, þine în mânã
macheta bisericii pe care o închinã lui Iisus prin intercesiunea unui sfânt patron.
Acelaºi sens, al invocãrii graþiei divine, mãrturisit în imagine, îl întâlnim ºi în
Tetraevangheliarul de la Humor dãruit mãnãstirii de voievod la 1473, realizat atât de mãiestru de
monahul Nicodim. Domnitorul donator, îmbrãcat într-un costum italo – bizantin de senior
încoronat, pe un ªtefan ”þar” moºtenitor la rându-I al unei majestãþi bizantine, îngenuncheat în
faþa tronului pe care se aflã Fecioara cu Pruncul Iisus în braþe, închinã cu smerenie ºi rugã
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Tetraevangheliarul “întru pomanã, pentru sufletul sãu ºi pentru pãrinþii sãi ºi copii lui ºi celui ce
era egumen atunci, popa Ghenadie” cum se aratã în epilog34.
Imaginea ºi textul sunt pe deplin grãitoare pentru invocarea graþiei divine: pe fila 91 a
Tetraevangheliarului imaginea este deosebit de grãitoare pentru a-i înþelege sensul invocator.
Invocarea graþiei divine, care stã la baza atâtor acte ctitoriceºti este dupã cum bine ºtim de
sorginte bizantinã35. Aºa cum ne apare aici, ªtefan cel Mare este un bãrbat în vârstã de 35-40 de
ani, cu figurã plinã, rotundã, cu pãrul blond cãzând pe spate, cu fruntea largã, sprâncene dese,
înalt arcuite, cu ochii albaºtri, nasul drept ºi subþire, mustaþa stufoasã, acoperind buza de sus, cu
bãrbia rotundã36.
În gândirea lui ªtefan cel Mare nu numai victoriile ci ºi înfrângerile suferite au fost
socotite ca fiind voia lui Dumnezeu, ca fiind rânduite de Dumnezeu, ºi de aceea, aºa cum spun ºi
cronicarii el postea ºi se ruga ori de câte ori se lupta cu vrãjmaºii. Iatã spre exemplu, dupã
izbânda de la Vaslui, pe care “de la singur Dumnezeu am numit cã este …patru zile nici o
mâncare nu au mâncat, fãrã numai pâine ºi apã”37. Niciodatã ªtefan cel mare nu þi-a atribuit
sieºi sau genialei sale tactici ºi strategii, de mare comandant de oºti, numeroasele ºi strãlucitele
sale biruinþe, ci lui Dumnezeu ºi Harului Sãu a toate cuprinzãtor. Atunci când a venit ºi câte o
înfrângere ªtefan cel Mare o considera drept pedeapsã a aceleiaºi Fiinþe Supreme: "Eu ºi curtea
mea am fãcut ce mi-a stat prin putinþã ºi s-a întâmplat ceea ce ºtiþi. Pe care lucru îl socot cã a
fost voinþa lui Dumnezeu ca sã mã pedepseascã pentru pãcatele mele, ºi lãudat sã fie numele
Lui”38.
Aceasta denotã din partea sa, nu numai absenþa pãcatului luciferic, dar totodatã
conºtiinþa pãcatului inerentã oricãrui om virtuos, cu alte cuvinte, un adânc vãzduh spiritual
creºtin, plin de nederobatã responsabilitate. Personalitatea religioasã a lui ªtefan cel Mare este
gãsitã de toþi cronicarii vremii, îndeosebi de Grigore Ureche, pentru care gloriosul domnitor este
“prototipul gloriei vechi a Moldovei”39. Credinþa adevãratã a fost temeiul pentru care ªtefan cel
Mare a înþeles sã facã din Bisericã o pârghie spre întãrirea þãrii sale ºi cel mai puternic ajutor,
atât în vremuri bune cât ºi în vremuri grele.
ªtefan cel Mare era conºtient de faptul cã a apãrut pe scena istoriei într-un moment de
mare primejdie pentru S-E Europei. Certurile ºi luptele pentru domnie care s-au purtat între
urmaºii lui Alexandru cel Bun, prin a cãrui silinþe se dobândise de la Patriarhia Ecumenicã de
Constantinopol recunoaºterea lui Josif în scaunul de mitropolit legiuit al Moldovei40, timp de un
sfert de veac, ca ºi vremurile grele pe care le strãbãtea la mijlocul veacului al XV-lea Ortodoxia
de Rãsãrit în urma încercãrilor de unire cu Roma41 fãcute de trimiºii papei, chiar în faþa
primejdiei tot mai ameninþãtoare a cuceririlor otomane ºi a nimicirii Imperiului bizantin, toate
acestea erau ºtiute de ªtefan cel Mare.
Biserica Moldovei a pãstrat sub ªtefan cel Mare aproape aceeaºi structurã ca ºi în epoca
lui Alexandru cel Bun: Mitropolia era la Suceava42 ºi avea sub jurisdicþia ei la început o singurã
Episcopie – numitã adesea Mitropolia de jos de la Târgul Romanului43, iar în 1472 se adaugã
încã o episcopie, cea a Rãdãuþilor44. Biserica Moldovei în timpul lui ªtefan cel Mare a fost
condusã pânã la 1477 de Teoctist45 sfinþit de Nicodim, patriarhul de Ipec46 ºi apoi de mitropolitul
Gheorghe David47.
Sfetnic apropiat, mitropolitul Teoctist semna la 8 februarie 1470 actul de eliberare din
robie a tãtarului Oanã ºi se crede cã ideea eliberãrii din robie “i-a fost inspiratã domnitorului de
însuºi mitropolitul, sfetnicul lui permanent”48. Energicul mitropolit Teoctist lua parte la
“ºedinþele sfatului domnesc, atât în chestiuni care priveau Biserica, cât ºi în cele care se referã
la donaþii ºi confirmãri de sate ºi moºii boierilor, dar nu în mod regula“49.
Urmaºul mitropolitului Teoctist, Gheorghe cel Bãtrân (1477-1509) s-a ocupat de
înzestrarea Episcopiei de Rãdãuþi50 înfiinþatã în anul 1472, ºi de buna gospodãrire a mãnãstirii
Putna, care devenea stavropighie, potrivit dorinþei ctitorului. Ierarhii Moldovei sunt des amintiþi,
în termeni foarte reverenþioºi în documentele emanate din bine orânduita cancelarie domneascã a
lui ªtefan cel Mare, mai cu osebire, în actele ce priveau direct scaunul lor sau mãnãstirile ºi
bisericile din ascultarea lor jurisdicþionalã. Dacã ªtefan cel Mare gãseºte o organizare
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bisericeascã statornicã, la venirea sa în fruntea treburilor Moldovei, apoi el se va strãdui sã
întãreascã, cum mereu o spune, toate aºezãmintele bisericeºti ale þãrii sale, începând de la
Mitropolie, continuând cu episcopiile ºi ajungând la mãnãstiri.
Viaþa monahalã cunoaºte o înflorire în veacul al XV-lea. Mãnãstirile domneºti ºi
mãnãstirile mici pãstrau rânduielile canonice. Monahii se îndeletniceau cu munca ºi rugãciunea
în aceste lãcaºuri de liniºte sfântã, de înduhovnicire, de înfrumuseþare a sufletului. Peste toate
aceste frumuseþi strãluceºte chipul bãrbatului duhovnicesc în care se oglindeºte însuºi chipul lui
Hristos “Frumuseþea cea prea luminatã”. Toate aceste ctitorii, podoabe ale ortodoxiei au fost ºi
sunt pline de fãuritori ai virtuþii, ai vieþii duhovniceºti. Monahii ºi monahiile care au vieþuit ºi
vieþuiesc în aceste ctitorii voievodale au mãrturisit ºi mãrturisesc învãþãtura de credinþã a
Bisericii în toatã puritatea sa, întãrind pe credincioºi în apãrarea dreptei credinþe, fapt ce a
contribuit la unitatea sufleteascã a credincioºilor în jurul Bisericii „ca toþi sã fie una“.
Mãnãstirea este ca o cetatea pe vârf de munte spre care privesc din toate pãrþile ochii
credincioºilor, iar biserica este un far care lumineazã în mijlocul mãrii învolburate, drumul
cãlãtorilor, drumul sufletelor însetate de mântuire. Mulþi dintre monahii acestor mãnãstiri s-au
dovedit neîntrecuþi artiºti în miniaturi. Activitatea lui Gavril Uric de la Neamþ s-a continuat la
Mãnãstirea Putna, unde Paladie monahul împodobea, la 1489, un Evangheliar. În anul 1502,
Spiridon ieromonahul împodobea un Tetraevangheliar pentru Mãnãstirea Putna, iar Filip
ieromonahul unul pentru Mãnãstirea Zografu din Muntele Athos.
Prestigiul de care se bucurau ierarhii Bisericii din Moldova lui ªtefan cel Mare în cadrul
ortodoxismului Sud Est european poate fi dovedit prin multe fapte, dar mai ales prin faptul cã
Bisericii moldovene I se cereau chiar sfaturi ºi sprijin în rezolvarea problemelor mai dificile.
Este cunoscutã scrisoarea Episcopului de Roman, Vasile, care în 1484, rãspunzând cererii
mitropolitului Gherontie al Moscovei, intervenea într-o disputã teologicã ce înveninase
raporturile dintre Marele cneaz moscovit ºi înaltul ierarh rus. Iatã pe scurt împrejurãrile care au
dus la alcãtuirea acestei scrisori: în 1478, cu prilejul sfinþirii bisericii Uspenia din Moscova,
mitropolitul Gherontie cu întregul sobor de slujitori, a înconjurat biserica în sensul invers al
mersului Soarelui, dupã cum este rânduiala ortodoxã. Întrucât marele cneaz al Moscovei Ivan al
III-lea (1462-1505) s-a arãtat nemulþumit cu aceastã rânduialã tipiconalã s-a hotãrât sã se cearã ºi
pãrerea unor ierarhi mai apropiaþi. Printre cei întrebaþi era ºi episcopul Vasile al Romanului, care
în scrisoarea de rãspuns din 2 februarie 1484 arãta cã “în legea greceascã (ortodoxã n.n.) nimic
nu se face în sfânta bisericã dupã mersul Soarelui, ci tot îndãrãt, fie la sfinþire, fie la toacã, sau
oricare lucrare ce se sãvârºeºte în sfânta bisericã, toate se fac împotriva mersului soarelui”51.
Cum se face cã ierarhul moscovit s-a adresat tocmai unui episcop din Moldova? Se
prea poate ca ºtiri despre acesta sã fi avut de la fiica lui ªtefan cel Mare, Elena, (Olena) fiicã
rezultatã din cãsãtoria cu Evdochia, fiica cneazului Simion Olelkovici al Kievului ºi a Anastasiei,
care era fiica marelui cneaz Vasile I al Moscovei (1389–1425). Aceastã fiicã a lui ªtefan cel
Mare avea sã se cãsãtoreascã în 1483 cu ivan cel Tânãr, fiul marelui cneaz Ivan al III-lea.
Cum s-a ajuns la aceastã înrudire a lui ªtefan cel Mare cu Ivan al III-lea este uºor de
înþeles: Ivan al III-lea se cãsãtorise în 1472 cu Zoe-Sofia Paleolog, moºtenitoarea tronului
bizantin. În ultimul sfert al veacului al XV –lea Moscova devenise pentru toþi ortodocºii a treia
Romã, dupã prãbuºirea celei dintâi în care trona erezia lui Filioque ºi a papismului, ºi a celei de a
doua – Constantinopolul – “pedepsit de Dumnezeu pentru unirea cu latinii, pe care o primise la
Florenþa”52.
Aºadar, acum drepturile de moºtenire asupra imperiului de rãsãrit trec în mod firesc
principelui moscovit pe baza cãsãtoriei cu Zoe, Moscova înfãþiºându-se ca pãstoarea scaunului
împãrãþiei creºtine a rãsãritului ºi apãrãtoarea dreptei credinþe.(50) Profunda religiozitate a lui
ªtefan cel Mare se constatã ºi prin numãrul mare de biserici pe care le-a ridicat ºi întãrit. ”A
domnit ªtefan Vodã 47 de ani ºi douã luni ºi trei sãptãmâni – spune cronicarul Grigore Ureche ºi au fãcut 44 de mãnãstiri“53. Cercetãtorii au stabilit, în unanimitate, cã “marea epocã
constructivã în domeniul arhitecturii religioase, epocã în care s-a concretizat pe deplin stilul
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moldovenesc în arhitecturã, a început în anul 1487, o datã cu construirea bisericilor Sfânta
Cruce din Pãtrãuþi ºi Sfântul Procopie din Miliºãuþi”54.
În toate domeniile se observã un spirit creator original. Tendinþa de orizontalitate a
arhitecturii bizantine ºi cea de verticalitate, specificã arhitecturii gotice, au fost îmbinate
armonios, oferindu-ne ”un remarcabil exemplu de organizare spaþialã”55. În felul acesta se
valorifica o tradiþie autohtonã, moldoveneascã, despre care noile mãrturii arheologice ne aduc
argumente incontestabile, tradiþie care suferise, într-adevãr, influenþe, cum s-a precizat, bizantine
ºi gotice. ”Stilul acesta a ieºit din nevoile cultului ortodox, care a þinut seama de stilul bizantin,
dar care a împrumutat elemente ale stilului gotic, prin mijlocirea meºterilor veniþi din Polonia ºi
din Transilvania”56. Întreaga creaþie artisticã a epocii lui ªtefan cel Mare se detaºeazã prin
originalitate. Unitatea de concepþie ºi unitatea de stil caracterizeazã aceastã epocã înfloritoare.
„Fenomenul artistic care a rodit în Moldova în a doua jumãtate a secolului al XV-lea este
uimitor prin diversitate ºi prin deplina notorietate a fiecãruia dintre ramurile sale”57. Marile
realizãri în domeniul artei bisericeºti legate de epoca înfloritoare a domniei voievodului ªtefan
cel Mare ºi Sfânt adeveresc o bunã organizare a vieþii bisericeºti din Moldova.
Înþelegând importanþa Bisericii ca instituþie, rolul religiei în societate, domnitorul, el
însuºi adept ºi pãstrãtor al preceptelor creºtine, al normelor ºi tradiþiilor care decurg de aici, a
acþionat în consens cu acestea ºi cu epoca, ctitorind un numãr impresionant de lãcaºuri de cult, a
cãror motivaþie etico religioasã cu destinaþie funerarã, de invocare a graþiei divine, de gratitudine
ºi de comemorare se întrepãtrunde cu motivaþia ideologicã de afirmare a unui prestigiu public
particular unic pentru coalizarea tuturor în lupta de neatârnare a þãrii, pentru sublinierea
genealogiei sale voievodale, pentru pãstrarea ortodoxismului. Potrivit pisaniilor, astãzi se mai
pãstreazã 18 biserici din cele ctitorite de ªtefan cel Mare:
- Adormirea Maicii Domnului – Putna iulie 1466-1470;
- Sf. Procopie – Miliºãuþi 8 iunie 1487-13 noiembrie 1487;
- Sf. Cruce - Pãtrãuþi, terminatã la 13 iunie 1487;
- Sf. Ilie –Suceava 1 mai 1488-15 octombrie 1488;
- Sf. Gheorghe – Voroneþ 26 mai 1488-14 septembrie 1488;
- Tãierea Capului Sf. Ioan Botezãtorul – Vaslui 27 aprilie 1490-20 sept. 1490;
- Sf. Nicolae Domnesc – Iaºi iunie 1491-10 august 1492;
- Sf. Gheorghe Hârlãu – 30 mai 1492-28 octombrie 1492;
- Adormirea Maicii Domnului - Borzeºti 9 iulie 1493-12 oct.1494;
- Sf. Apostoli Petru ºi Pavel - Huºi, terminatã la 30 noiembrie 1495;
- Sf. Nicolae – Popãuþi, terminatã la 30 septembrie 1496;
- Arhanghelul Mihail – Rãzboieni, terminatã la 18 noiembrie 1496;
- Naºterea Maicii Domnului – Tazlãu 4 iulie 1496-8 noiembrie 1497;
- Înãlþarea Domnului – Neamþ, terminatã la 14 noiembrie 1497;
- Naºterea Sf. Ioan Botezãtorul – Piatra Neamþ, 15 iulie 1497-11 noiembrie 1498;
- Înãlþarea Sfintei Cruci – Volovãþ, terminatã la 14 septembrie 1502;
- Pogorârea Sf. Duh – Dobrovãþ – 27 aprilie 1503-1504;
- Tãierea Capului Sf. Ioan Botezãtorul – Reuseni, terminatã la 8 sept. 150458.
Alte trei biserici au fost semnalate în sãpãturile arheologice efectuate în ultimii ani ºi
atribuite cert lui ªtefan cel Mare: este vorba de Probota I ºi II ºi Sf. Dumitru de pe platoul din
faþa Cetãþii de Scaun59. Tradiþia oralã mai atribuie încã ºapte biserici lui ªtefan cel Mare: Sf.
Gheorghe – Baia; Sf. Parascheva – Cotnari; Sf. Parascheva – ªtefãneºti; Sf. Mihail ºi Gavril –
Scânteia Iaºi; Sf. Parascheva – Feleac; Vad – Cluj60; Sf. Parascheva – Râmnicu Sãrat.
La toate aceste biserici se mai adaugã paraclisul din turnul mãnãstirii Bistriþa, cu hramul
Sf. Ioan cel Nou de la Suceava61 ºi paraclisul din cetatea Hotin62. ªtefan cel Mare a fost cel
dintâi domnitor care a închinat Sf. Ioan cel Nou de la Suceava un lãcaº în Moldova. Este
important de subliniat acest fapt, pentru cã el demonstreazã cã deja în a doua jumãtate a secolului
al XV-lea se împãmântenise deja cultul Sf. Ioan cel Nou martirizat cu un secol ºi jumãtate în
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urmã în Cetatea Albã ºi ale cãrui moaºte aveau sã fie aduse la începutul secolului al XV-lea de
cãtre Alexandru cel Bun la Suceava, deci în capitala þãrii, ca pavãzã a bisericii ºi a þãrii63.
Ridicarea atâtor edificii religioase, înzestrarea lor cu tot ceea ce aveau nevoie64 a
prilejuit societãþii moldovene a epocii o afirmare artisticã în Moldova lui ªtefan cel Mare ºtiinþa
de a clãdi edificii de cult temeinic stãpânitã de meºterii locali. Urmare a unor îndelungi prefaceri
ºi reelaborãri, atât ale meºterilor locali cât ºi ale influenþelor occidentale, ceea ce istoricii de artã
numesc stilul moldovenesc. Ce reprezintã toate aceste construcþii? În Rãsãrit ca ºi în Apus,
consacrarea unor edificii religioase sau donaþiile fãcute acestora, au constituit întotdeauna un
mod de a-ºi exprima recunoºtinþa pentru ajutorul înfruntãrii unei mari primejdii, ca ºi în scopul
de a-ºi împãca propria conºtiinþã. Cãinþa, recunoºtinþa sau ºi mai simplu, uneori, curãþenia inimii
poporului, acestea toate stau de obicei la originea celor mai frumoase ctitorii bisericeºti
ºtefaniene. Bisericile ctitorite de ªtefan cel Mare, dezvãluie mesajul spiritualitãþii ortodoxe
româneºti, promovarea spiritului irenic între credincioºii aparþinând altor confesiuni, chemarea
neamului la unitatea ºi apãrarea gliei strãbune, ameninþatã nu de puþine ori nu numai de pãgâni ci
ºi de neamuri creºtine. Unul dintre motivele actului ctitoricesc ºtefanian am putea sã-l socotim pe
acela al recunoºtinþei faþã de strãmoºi, dând astfel primelor ctitorii o densitate aparte ºi anume
cea de necropolã.
Prima bisericã datoratã cert lui ªtefan cel Mare este Probota I, terminatã înainte de
1465, an în care erau depuse în gropniþã osemintele mamei sale – Oltea. În aceastã bisericã aveau
sã fie depuse ºi osemintele lui Bogdan al II-lea, tatãl lui ªtefan cel Mare, ucis la Reuseni de
fratele sãu Petru Aron. Astfel, putem înþelege documentul din 9 iulie 1466 prin care voievodul
dãruia mãnãstirii Probota numeroase danii, pentru mântuirea “sfântrãposatului nostru bunic,
Alexandru voievod cel bãtrân, ºi pentru sufletul ºi pentru mântuirea sfântrãposatului pãrintelui
nostru Bogdan voievod ºi pentru sufletul ºi mântuirea mamei noastre“65.
Cea de a doua ctitorie, biserica mãnãstirii Putna a fost ridicatã vreme de patru ani, fapt
cu totul excepþional în programul constructiv al domniei, când ridicarea unei biserici se efectua,
de regulã de la 3-4 luni, pânã la maxim un an. Excepþie face biserica de la Volovãþ. Din
momentul punerii pietrei de fundaþie, biserica mãnãstirii Putna avea sã fie destinatã ca necropolã
domneascã. Panteon naþional. Dorm somnul de veci la Putna: Bogdan voievod (+1517); Maria
(+1518), una din fiicele lui ªtefan cel Mare; Maria (+1529) soþia lui Petru Rareº; ªtefãniþã Vodã
(+1527); Doamna Maria de Mangop (+1476), a doua soþie a lui ªtefan cel Mare; Bogdan (+1479
) ºi Petru (+1480) ºi desigur nu în ultimul rând ªtefan cel Mare.
Pregãtit sufleteºte, dupã ce a pus rânduialã în þinutul Soroca ºi Orhei, dupã ce ºi-a
curãþit cugetul înfierbântat de luptã prin închinare la Sfinþi în Paraclisul din Cetatea de Scaun a
Sucevei, unde slujea arhimandritul Amfilohie ªendrea, ªtefan cel Mare a participat la 3
septembrie 1470 la târnosirea acesteia.
Mâna mitropolitului Teoctist I, care l-a pomãzuit ca domn pe Câmpia Direptãþii la 12
aprilie 1457 a fost ridicatã ºi acum cu Sfântul ºi Marele Mir, sã sfinþeascã pentru eternitate
Putna, în fruntea unui sobor de 64 de clerici. ªtefan cel Mare a ridicat atâtea biserici ºi pentru a
aduce gratitudine faþã de divinitate pentru biruinþele în luptele cu pãgânii ori creºtinii care
încercau sã se atingã de pãmântul sfânt al Moldovei. Prin aceasta ªtefan cel Mare ridica rugã de
mulþumire lui Dumnezeu pentru biruinþã.
Biserica Sf. Ioan Botezãtorul din Vaslui a fost ziditã “dând laudã lui Dumnezeu de
biruinþa ce au fãcut”66. Dupã bãtãlia de la Râmnic (1481) cu Þepeluº Vodã “au zidit biserica pe
numele sfântului mucenic Procopie în satul Bãdeuþi”67; în urma bãtãliei de la Cãtlãbuga din
noiembrie 1485 s-a zidit biseric “pe numele sfântului Nicolae în târgul Iaºilor”68, iar în urma
victoriei din Codrii Cosminului din 26 octombrie 1497, s-a ridicat biserica “pre numele Sfântului
Mucenic Dimitrie, în târg la Suceava“69. Dupã cum observãm, bisericile de la Vaslui, Bãdeuþi,
Iaºi ºi Suceava sunt închinate sfinþilor patroni în ale cãror zile s-au în a cãror imediatã vecinãtate
s-au purtat luptele ºi s-au obþinut biruinþele. Conturul lãuntric al personalitãþii religioase al
marelui voievod moldovean, se lãmureºte ºi se întregeºte mai mult tâlcuind textele pisaniilor
unor biserici, cu deosebite simþãminte de evlavie ºi recunoºtinþã.
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În ceea ce priveºte zidirea bisericii Voroneþ, tradiþia consemnatã de Ion Neculce,
aminteºte de fãgãduinþa lui Daniil Sihastru dupã înfrângerea de la Pârâul Alb. Aºadar biserica
bisericii de piatrã de la Voroneþ s-au fãcut ca mulþumire a biruinþei finale împotriva turcilor în
1476.
De altfel ºi ridicarea bisericii Sf. Gheorghe de la Baia ºi biserica Sf. Parascheva de la
Râmnicu Sãrat, sunt puse în legãturã cu rãzboaiele ºi biruinþele respective. O altã motivaþie a
actului ctitoricesc este aceea a comemorãrii unor fapte. Astfel, biserica Sf. Mihail din Rãzboieni
a fost destinatã comemorãrii “dreptcredincioºilor creºtini” cãzuþi în lupta de la Pârâu Alb, unde
oastea Moldovei a fost “stropºitã de mulþimea turceascã ºi atâþia de ai noºtri au pierit de au
înnãlbit poiana cu trupurile de ale lor…pentru aceea a binevoit Io ªtefan Voievod… ºi a zidit
acest hram în numele arhistrategului Mihail, pentru rugãciunea sa ºi a doamnei sale Maria ºi a
fiilor sãi Alexandru ºi Bogdan ºi pentru pomenirea ºi pentru sufletul tuturor binecredinioºilor
creºtini care au pierit aici“70. Din lectura acestei pisanii înþelegem cã atunci când gusta din
potirul jertfelniciei, ªtefan cel Mare desprindea lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu în istorie.
Biserica Tãierea Capului Sf. Ioan Botezãtorul din Reuseni, începutã la 8 septembrie
1503 ºi terminatã la mai puþin de trei luni dupã moartea sa, la 18 septembrie 1504, de fiul sãu
Bogdan, comemora moartea nãprasnicã a tatãlui sãu, voievodul Bogdan al II-lea. Formularea din
pisanie “Io ªtefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn Þãrii Moldovei, a binevoit ºi a început
sã zideascã casa aceasta întru numele Tãierii cinstitului Cap al Cinstitului ºi slãvitului prooroc
înainte mergãtor, Ioan Botezãtorul, pe acest loc unde a fost tãiat capul tatãlui sãu Bogdan
voievod”71. Zidirea bisericii din Reuseni o putem considera ca fiind rezultat al unui angajament
moral faþã de memoria tatãlui sãu. Impresioneazã în citirea acestei pisanii de la Reuseni
subtilitatea alegerii hramului, care stabileºte un organic ºi teologic paralelism, atât de concludent,
între tãierea capului Sf. Ioan Botezãtorul ºi acea a tatãlui sãu Bogdan voievod, ceea ce ni-l
înfãþiºeazã pe voievodul ctitor, nu numai ca bun cunoscãtor al Sfintei Scripturi, dar ºi ca ales
împlinitor al ei, în viaþa de toate zilele.
Ctitorirea unor biserici de cãtre ªtefan cel Mare a avut, neîndoielnic ºi o motivaþie eticoreligioasã, dar aceasta nu a fost singura. Alãturi de aceastã motivaþie gãsim ºi pe cea de
subliniere a prestigiului public singular al domnitorului, de afirmare a genealogiei dinastice a
cãrei vechime se întindea spre întemeietorii de þarã. Grija pentru descendenþa sa dinasticã, capãtã
o nuanþare în sensul reafirmãrii genealogiei ºi respectarea ei. Aceastã preocupare a domnitorului
reiese chiar din patronajul cultural, din actul ctitoricesc.
Dragostea ºi râvna lui ªtefan cel Mare pentru casa lui Dumnezeu, pentru întãrirea
Ortodoxiei pot fi ilustrate ºi prin darurile pe care le-a fãcut unor aºezãminte religioase de dincolo
de hotarele Moldovei. O laturã de seamã a grijii pe care voievodul ªtefan cel Mare o arãta vieþii
bisericeºti se concretizeazã în ajutorul susþinut ºi substanþial acordat mãnãstirilor din Muntele
Athos. Cronicarul veneþian contemporan lui ªtefan cel Mare, Marino Sanuto, vorbind de Sf.
Munte Athos, numeºte acest loc ca “un loc în care înfloreºte tot binele ºi creºtinãtatea, loc
favorizat de Carabogdan (adicã de Domnul Moldovei)”.
Aºa a înzestrat Mãnãstirea Zografu, cãreia el ca ºi urmaºii sãi i-au spus “a noastrã
mãnãstire”72. Acestei mãnãstiri, care avea hramul Sf. Gheorghe, voievodul Moldovei încã din
1463 îi trimitea un splendid exemplar din Actele Apostolilor iar trei ani mai târziu i-a acordat un
mertic anual de 100 de galbeni ungureºti pentru ca ”egumenul, ºi preoþii ºi toþi fraþii întru
Hristos ce vieþuiesc acolo sã þie ºi sã împlineascã acest aºezãmânt, dupã rânduiala Sf. Biserici ºi
dupã dorinþa noastrã cum o vom arãta mai departe: înainte de toate sã scrie pe domnia mea la
Sfânta Proscomidie, dupã datina Sfinþilor Pãrinþi ºi dupã aºezãmântul Sf. Biserici, sã scrie ºi pe
doamna mea lângã domnia mea ºi pe copii noºtri, dãruiþi de Dumnezeu, Alexandru ºi Elena ºi sã
stea în Sf.Pomelnic, cum este ºi scris. ªi iarãºi pânã când va fi mila lui Dumnezeu Atotþiitorul
asupra noastrã ºi vom fi în viaþã pe lume aceasta, Sf. Bisericã sã se cânte sâmbãtã seara
paraclis ºi duminica la prânz sã se dea bãuturã. Marþia sã ni se cânte liturghie ºi la prânz sã se
dea bãuturã; ºi sã se pomeneascã în fiecare zi la vecernie ºi la pavecerniþã ºi la miezul nopþii ºi
la utrenie ºi la liturghie ºi la Sf. Proscomidie ºi unde este obiceiul Sfintei ºi Dumnezeieºtii
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Biserici. Aceasta sã ni se facã cât vom fi în viaþã. Iar dupã trecerea anilor noºtri, dupã trecerea
vieþii noastre, în primul an sã ni se facã ºi sã ni se cânte Sf. Parastas în sobor ºi apoi slujbele de
a treia zi, ºi asemenea la a noua zi, la a 20 a zi la a 40 zi ºi la jumãtate de an ºi iarãºi la un an,
iar dupã trecerea unui an, de atunci sã ni se cânte, în fiecare an, într-o zi în sobor de pomenire,
seara parastas ºi colivã ºi iarãºi la prânz bãuturã, spre mângâierea fraþilor. Aceasta sã rãmâie
aºa, cât va dãinui sfânta mãnãstire”73.
Din acest fragment de document deducem uºor adânca lui concepþie teologicã, identicã
cu cea a Bisericii cãreia I-a aparþinut cu fidelitate pânã la sfârºit, ca ºi însãºi pulsaþiile intime li
viguroase ale sufletului sãu, pânã la ultima fibrã a fiinþei sale lãuntrice. Pentru ªtefan cel Mare,
veºnicia care urmeazã acestei vieþi, pe care de altfel nimeni nu o poate contesta, nu a fost o
simplã vorbã, ci o imensã realitate responsabilã, pentru care s-a pregãtit cu seriozitate, cu
sârguinþã ºi, fãrã întrerupere, toatã viaþa sa, viaþã pe care în fond a închinat-o astfel celei dintâi.
Cu banii ce aveau sã fie trimiºi regulat, a fost reparatã mãnãstirea ºi s-a înãlþat bolniþa,
cãreia la 13 septembrie 1471 îi dãdea o sumã anualã de 500 de aspri. În anul 1475 s-a clãdit cu
banii dãruiþi de ªtefan cel Mare, tot la Zografu, turnul pentru corãbii de lângã mare, cum o
mãrturiseºte de altfel ºi inscripþia de la intrare74; la aceeaºi mãnãstire a trimis icoana fãcãtoare de
minuni a Sfântului Gheorghe, oferitã lui Alexandru cel Bun de cãtre Ioan Paleologul, icoanã ce
se pãstreazã ºi astãzi. În 1483, a zidit aici o trapezã pentru 180 de cãlugãri, partea surpatã a
zidului ºi înzestrã Mãnãstirea Zografu “cu veºminte, vase ºi altã avere“75.
Hrisovul lui ªtefan cel Mare pentru bolniþa de la Zografu a fost adus ºi arãtat la
Moscova þarului la 1625 de arhimandritul Zografului ca dovadã cã mãnãstirea trebuie ajutatã.
Cãtre sfârºitul domniei sale, ªtefan cel Mare reparã din nou, cu a sa cheltuialã, Mãnãstirea
Zografu, în întregime, ºi picteazã catoliconul. Pentru tot ceea ce a fãcut la acest aºezãmânt,
cãlugãrul Isaia din Hilandar afirma în anul 1489 cã Mãnãstirea Zografu a fost întemeiatã de
ªtefan vodã al Moldovei76.
Un fapt cu totul remarcabil este acela cã nu numai Zografu s-a bucurat de ajutorul dat de
ªtefan cel Mare. Astfel a reparat Mãnãstirea Sf. Pavel, I-a construit un apeduct ºi un
baptisteriu77, a reînnoit din temelie Mãnãstirea Grigoriu, în trei rânduri, 1497, 1500, 1502, zidind
un turn care-I poartã amintirea pânã în vremea noastrã78; la rugãmintea egumenului Chiril de la
Vatoped, ridicã arsanaua pentru corãbii79; în partea de nord a mãnãstirii, cumpãrã vechea chilie a
Sf. Trifon de la Eurice80 cu 24.000 de aspri ºi face, în 1493, o danie de 500 de aspri Mãnãstirii
Constamonitu81 ºi a 500 de aspri celui ce va veni în fiecare an sã ridice suma.
Chipul marelui ctitor ºi al binefãcãtorului aºezãmintelor monahale din Muntele Athos
apare pe un adãpost de corãbii la Mãnãstirea Vatoped, într-un basorelief fiind reprezentat cu
diadema pe cap ºi oferind Sf. Fecioare o bisericã, sub care se vede stema Moldovei82. Pe aceastã
piatrã cu funcþie de pisanie, ºtearsã de vreme ºi cu detaliile netezite, ªtefan apare ca un om
bãtrân. Dacã nu ar fi fost reprezentat þinând în mâini clãdirea pe care o oferã lui Iisus copil, am
putea crede cã figura lui ªtefan cel Mare este o efigie funerarã, pentru cã domnitorul apare fãrã
viaþã, dar nu fãrã expresie. Este considerat unul dintre cele mai reale ºi totodatã mai patetice din
galeria de portrete ce ne-au rãmas de la cel mai mare domnitor al Moldovei. Bãtrân, pãstrând în
partea de jos a figurii trãsãturile dârze pe care o lungã ºi grea domnie trebuie sã le fi înscris pe
chipul sãu, partea de sus a acesteia este cea a unui om adânc ostenit. Trãsãturile sunt încã nete,
nasul drept, sprâncenele lungi, frumos arcuite. Privind cu atenþie acest portret, aflat dincolo de
hotarele þãrii, modestul cioplitor în piatrã a imprimat vajnicului domnitor trãsãturile unei
personalitãþi83.
De ce fãcea aceste danii ªtefan cel Mare la Muntele Athos? Atunci, în ultimul sfert de
veac XV, Muntele Athos constituia o insulã a creºtinismului în cadrul Imperiului Otoman, insulã
spre care îºi îndreptau privirile popoarele asuprite din Sud Estul Europei. Susþinând moralmente
ºi materialiceºte creºtinismul athonit, se asigura existenþa acestuia ºi prin el, se întãrea rezistenþa
popoarelor împotriva cotropitorilor.
Faptele de vitejie, pe care ªtefan cel Mare le interpreta întotdeauna ca ajutor primit din
partea lui Dumnezeu, sunt cunoscute monahilor athoniþi prin cele douã steaguri de luptã cu
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chipul Sf. Gheorghe ucigând balaurul, pãstrate la mãnãstirea Zografu84. Toþi fii credincioºi ai
Sfintei noastre biserici nu au uitat niciodatã cã ªtefan cel Mare a fost un dârz ºi neînfricat
apãrãtor al ortodoxismului, al întregii creºtinãtãþi, crunt lovitã în vremea aceea ºi de cãderea
Constantinopolului sub stãpânirea otomanã.
Lupta pentru pãzirea ºi întãrirea Ortodoxiei reprezenta o împotrivire dreaptã ºi legitimã
faþã de tendinþele nu de puþine ori exprimate, de cotropire ale Romei papale, mai ales dupã
Sinodul de la Florenþa Ferrara85 mai primejdioasã pentru existenþa naþionalã a popoarelor din
rãsãritul Europei decât însãºi robia otomanã. Motivarea spiritualã a luptei era întãritã prin
unitatea de credinþã, ºi pentru a lupta mai bine împotriva duºmanilor þãrii ºi Bisericii, picturile
murale ale bisericilor ctitorite de ªtefan cel Mare ºi urmaºii lui s-au constituit în mari cãrþi de
învãþãturã, la îndemâna tuturor, lecþia lor fiind o lecþie de dreaptã credinþã, ºi, prin aceasta, de
patriotism.
Iconografia sfintelor lãcaºuri ºtefaniene este de tradiþie bizantinã ºi izvorul din care au
venit elementele iconografice izolate ºi întregi compoziþii i-a fost Liturghia. ªtefan cel Mare
înþelegea cã Liturghia ortodoxã nu este un simplu cadru emoþional ºi estetic, ºi nici numai
aspectul ceremonial culminant al Euharistiei, ci este marea restituire ºi reprezentare simbolicã a
iconomiei mântuirii. Liturghia însãºi pregãteºte ºi afirmã ceea ce se produce în Euharistie, ca o
expresie culticã a conþinutului dogmei. Liturghia este însãºi Biserica în actul ei de mulþumire
comunã.
Ortodoxia cunoaºte liturghia cosmicã – învãþãturã dezvoltatã de Sf. Maxim
Mãrturisitorul – despre starea de celebrare în care se aflã universul transfigurat ºi recapitulat în
Hristos cel înviat. Creaþia desfiguratã de pãcat devine, prin restituirea lui Hristos cel înviat în
Euharistie, un cosmos liturgic, care celebreazã continuu. Alãturi de Liturghie, izvorul de
inspiraþie pentru decorul pictural l-au avut ºi imnele cultice, ritualul bisericesc, obiceiurile
acesteia. Creºtinismul ne-a descoperit esenþa adevãrului ºi a binelui, iar arta creºtinã cautã sã
descopere esenþa frumosului. Ctitoriile lui ªtefan cel Mare aratã viziunea cã întreg cosmosul este
îndemnat sã devinã o Liturghie. Iatã cum cultul influenþeazã cultura, arta. Întrucât cultura sau
lucrarea spiritului nu se referã doar la natura înconjurãtoare, ci ºi în raport cu Spiritul Creator,
Persoana Creatoare Supremã, care este Dumnezeu, forma cea mai intensã a culturii este cultul.
Astfel înþelegem de ce ªtefan cel Mare a sprijin tot felul de manifestãri ale culturii din vremea
sa. Sufletul culturii este cultura sufletului. În sensul acesta, în cult, cultura ºi credinþa nu apar
într-o dihotomie, ci se armonizeazã.
Relaþia spiritului uman cu Dumnezeu , cu spiritul divin se exprimã în cult , dar omul
foloseºte natura – propria sa naturã ºi natura înconjurãtoare pentru a exprima aceastã relaþie, care
este cea mai intensã, de la spirit la Spirit. Aºa s-au nãscut gesturile liturgice, semnul crucii, care
apoi au fost marcate vizual apãrând primele manifestãri cultuale ºi culturale. Astfel în jurul
cultului s-a dezvoltat cultura. Acest lucru este foarte valabil în cazul poporului nostru. Pentru
poporul nostru, popor creºtin cultura este o extensie, o prelungire multiformã a cultului. Un
popor cu cât este mai liturgic, cum este poporul nostru, cu atât este mai cald sufleteºte. Când
cultul slãbeºte - adicã relaþia spirit uman – spirit divin se pierde capacitatea noastrã de
contemplare a naturii, de sesizare a prezenþei lui Dumnezeu în împrejurãrile vieþii noastre ºi în
istorie.
În tot ceea ce a fãcut ªtefan cel Mare constatãm o viziune liturgicã despre istorie ºi o
viziune liturgicã despre natura înconjurãtoare. Viziunea liturgicã despre istorie este inspiratã din
taina Crucii ºi Învierii. Moldova lui ªtefan cel Mare a purtat crucea în istorie prin toate
necazurile ºi încercãrile, de aceea, orice eliberare de sub suferinþã a simþit-o ºi exprimat-o ca pe o
putere a Învierii lui Hristos.
***
Faptul cã ªtefan cel Mare s-a cãsãtorit cu Maria de Mangop86, coborâtoare din marea
familie a Paleologilor, nu era o simplã vanitate omeneascã, era dimpotrivã un omagiu celor ce
reprezentaserã cu demnitate, ideea unui stat ortodox ºi însãºi ideea unitãþii Ortodoxiei; este
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adevãrat cã ºi un pertinent act politic prin care ªtefan cel mare urmãrea sã afirme legitimitatea sa
la domniei.
Dupã ce îºi fãcu cunoscut numele, vrednicia ºi þara în lumea creºtinã ºi musulmanã, în
ianuarie 1475, când numele domnitorului Moldovei era pe toate buzele liderilor Europei ºi
constituia o adevãratã nãdejde pentru întreaga creºtinãtate, dându-ºi repede seama cã lucrurile nu
vor putea rãmâne aºa, ªtefan cel Mare trimitea la 25 ianuarie 1475 o scrisoare circularã cãtre
toatã creºtinãtatea din Europa, prin care aducea la cunoºtinþã biruinþa sa, cerând în acelaºi timp
sã se ridice cu toþii împotriva duºmanului comun care sigur nu putea sã nu rãzbune ruºinoasa
înfrângere de la Vaslui.
Având în vedere frumuseþea ºi însemnãtatea acestei scrisori circulare pe care se pare cã
însuºi voievodul a dictat-o, duhul creºtin ce izvorãºte din aceste rânduri o redãm în întregime:
“Prea luminaþilor, prea puternicilor ºi aleºilor domni a toatã creºtinãtatea cãrora aceastã
scrisoare a noastrã va fi arãtatã sau de care va fi auzitã. Noi, ªtefan voievod, din mila lui
Dumnezeu, domn al Þãrii Moldovei, mã închin cu prietenie vouã tuturor cãrora vã scriu ºi vã
doresc tot binele ºi vã spun domniilor voastre cã necredinciosul împãrat al turcilor (l’infidele
imperatore turco)a fost multã vreme ºi este încã pierzãtorul întregii creºtinãtãþi (distruggitore de
la christianita), ºi în fiecare zi se gândeºte cum ar putea sã supuie ºi sã nimiceascã toatã
creºtinãtatea. De aceea facem cunoscut domniilor voastre cã pe la Boboteaza trecutã, mai sus
numitul turc a trimis în þara noastrã ºi împotriva noastrã o mare oºtire în numãr de 120.000 de
oameni, al cãrei cãpitan de frunte era Soliman paºa beglerbegul; împreunã cu acesta se aflau
toþi curtenii susnumitului turc ºi toate popoarele din Romania ºi domnul Þãrii Româneºti cu
toatã puterea lui ºi Assan beg, ºi Ali beg, ºi Schender beg ºui Grana beg ºi Valtival beg ºi
Serafaga beg, domnul din Sofia, ºi Cusenra beg ºi Piri beg, fiul lui Isac paºa, cu toatã puterea
lui de ieniceri. Aceºti mai sus numiþi erau toþi cãpitanii cei mari, cu oºtile lor. Auzind ºi vãzând
noi acestea am luat sabia în mânã ºi cu ajutorul Domnului Dumnezeului nostru atotputernic, am
mers împotriva duºmanilor creºtinãtãþii, i-am biruit ºi i-am cãlcat în picioare, ºi pe toþi i-am
trecut sub ascuþiºul sãbiei noastre, pentru care lucru lãudat sã fie Domnul Dumnezeul nostru.
Auzind despre aceasta, pãgânul împãrat al turcilor îºi pusese în gând sã îºi rãzbune ºi sã vie, în
luna mai, cu capul sãu ºi cu toatã puterea sa împotriva noastrã ºi sã supuie þara noastrã care e
poarta creºtinãtãþii pe care Dumnezeu a ferit-o pânã acum. Dar dacã aceastã poartã, care e
þara noastrã, va fi pierdutã – Dumnezeu sã ne fereascã de aºa ceva – atunci toatã creºtinãtatea
va fi în mare primejdie. De aceea, ne rugãm de domniile voastre sã ne trimiteþi pe cãpitanii
voºtri împotriva duºmanilor creºtinãtãþii, pânã mai este vreme, fiindcã turcul are acum mulþi
potrivnici ºi din toate pãrþile are de lucru cu oameni ce- stau împotrivã cu sabia în mânã. Iar noi
din partea noastrã, fãgãduim pe credinþa noastrã creºtineascã ºi cu jurãmântul domniei noastre,
cã vom sta în picioare ºi ne vom lupta pânã la moarte pentru legea creºtineascã,( per fino alla
morte stare et pugnare per la christianita), noi cu capul nostru. Aºa trebuie sã faceþi ºi voi, pe
mare ºi pe uscat, dupã ce, cu ajutorul lui Dumnezeu cel Atotputernic, noi -am tãiat mâna
dreaptã. Deci fiþi gata fãrã întârziere. Datã în Suceava, în ziua de Sfântul Pavel, luna ianuarie
în 25, anul Domnului 1475, ªtefan voievod , domnul Þãrii Moldovei87”.
Remarcãm în aceastã scrisoare menitã unei circulaþii europene cã de ºapte ori este
pomenit numele lui Dumnezeu ºi alte echivalente ºi de nouã ori numele de creºtinãtate ºi de
credinþã creºtinã, într-un spaþiu doare de o paginã, ceea ce spune mult privitor la evlavia ºi
mobilele sufleteºti ºi creºtin ortodoxe ale marelui voievod. Adresanþii ei sunt conducãtorii lumii
creºtine din Europa, fãrã nici o diferenþiere confesionalã, conþinutul ei, interesele generale ale
creºtinãtãþii, iar tãria ei demonstrativã, o constituie credinþa creºtinã ºi legea creºtinã. Nu
cunoaºtem, în stadiul actual al cercetãrilor, un document similar în toatã istoria universalã.
Din lectura acestei scrisori circulare adresatã cãpeteniilor creºtine ale Europei, fãrã
discriminare de apartenenþã confesionalã, sau crez dogmatic, îndemnând stãruitor la alcãtuirea
unui front comun de rezistenþã ºi de apãrare a valorilor creºtinãtãþii, împreunã cu ªtefan cel
Mare, împotriva fanatismului musulman, desluºim în voivodul moldav în incontestabil precursor
al principiilor Miºcãrii Ecumenice din zilele noastre.
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La 8 mai 1477, Ioan Þamblac, solul lui ªtefan cel Mare citea la Veneþia, în faþa dogelui
mesajul domnitorului Moldovei, prin care arãta cã a fost singur în faþa inamicului musulman, “ºi
eu cu curtea mea am fãcut ce am putut ºi s-a întâmplat ce s-a întâmplat (io con la mia corte ho
fato quel che puoti et e seguide ut sopra)”. Tot în scopul apãrãrii credinþei ortodoxe, ªtefan cel
Mare a trimis o Epistolã marelui cneaz Ivan III de la Moscova, în 1481, în care arãta frãmântãrile
ºi nãzuinþele marelui nostru voievod, punând încã o dat în luminã nevoia de a se consolida în
Europa o uniune politicã a þãrilor creºtine, o uniune puternicã, spre a fi ca un zid de rezistenþã în
faþa primejdiei musulmane, alcãtuitã din Turcia ºi Hanul tãtarilor; deplânge cãderea
Constantinopolului ”pentru pãcatele noastre” ºi încheie cu trista constatare ”în aceste pãrþi eu
am rãmas singur în faþa atât de mari primejdii”88.
Sã mai amintim cã în 1502, hanul tãtarilor Mengli Ghirai, scria lui ªtefan cel Mare ”Si
tu Walachiam tenebis, nobis liberum erit progredi ad omnus partes mundi” (Dacã tu vei avea în
mâna ta Moldova, atunci drumul ne va fi deschis în toate pãrþile lumii)89. Scrisoarea din 25
ianuarie 1475 precum ºi scrisoarea adresatã þarului de la Moscova ilustreazã în cel mai înalt grad
posibil, conºtiinþa pe care a avut-o ªtefan cel Mare despre soarta creºtinãtãþii în faþa Semilunii,
despre rolul þãrii sale de “poartã a creºtinãtãþi”.
Rolul pe care ªtefan cel Mare îl atribuie þãrii sale în faþa expansiunii otomane nu era o
exagerare menitã sã impresioneze. Cerând sprijin în Apus, ªtefan urmãrea formarea unei alianþe
antiotomane în interesul creºtinãtãþii, cu ajutorul cãreia sã poatã lupta ºi el90. Nici un alt domnitor
nu a exprimat gânduri aºa de calde ºi sincere cu privire la soarta lumii creºtine grav ameninþatã
de turci ºi nici un altul nu a luptat cu atâta bãrbãþie ºi elan, devenind cea mai cunoscutã figurã a
epocii sale. Puterile creºtine ale Europei s-au bucurat aflând de victoria de la Vaslui, dar numai
atât. ªtefan cel mare nu a primit nici un fel de ajutor din nici o parte. Toþi aveau sã trimitã numai
cuvinte frumoase de felicitare ºi numai atât.
Notabilul cronicar polonez Miechowski afirma “bãrbat glorios ºi victorios, care a biruit
pe toþi regii vecini… om fericit cãruia soarta i-a hãrãzit, cu dãrnicie, toate darurile. Cãci pe când
altora le-a dat numai unele e însuºiri ºi anume, unora prudenþã împreunã cu ºiretenie, altora
virtuþi eroice ºi spirit de dreptate, altora biruinþã asupra duºmanului, numai þie þi le-a hãrãzit , la
un loc, pe toate. Tu eºti drept, prevãzãtor, isteþ, biruitor contra tuturor duºmanilor. Nu în zadar
eºti socotit printre eroii secolului nostru”91.
Un alt contemporan, J. Dlugosz, dupã ce descrie amãnunþit lupta cu armatele lui
Mahomed al II-lea, din faþa Vasluiului, exclama elogios “O, bãrbat demn de admirat, întru nimic
inferior ducilor eroici, (O, virum admirabilem, heroicis ducibus, queos tantopere admiramur,
nihil inferiorem), pe care atât îi admirãm, care cel dintâi dintre principii lumii a repurtat în zilele
noastre o victorie atât de strãlucitã în contra turcilor. Dupã pãrerea mea, el este cel mai vrednic
sã i se încredinþeze primul rang ºi conducerea lumii întregi ºi mai ales demnitatea de comandant
ºi conducãtor al comunitãþii creºtine împotriva Turcului, de vreme ce ceilalþi regi ºi principi
catolici sunt dedaþi desfrâului ºi petrecerilor, sau sunt divizaþi prin rãzboaie civile. (Meo indicio
dignissi cui totius mundi Principatus et imperium et praecipue sumus Imperatoris et Ducis contra
Turcum, communi Christianorum consilio consensu et decreto aliis Regibus et Principibus
Catholicis in desidiam et vopluptates, aut in bella civilia resolutis commiteretur“92.
Un alt polonez Bernard Wapowski, îl calificã drept “strãlucitul luptãtor, foarte vestit
prin victoriile asupra turcilor”, adãugând “princeps et bellator ea tempestate famigeratissimus“ ºi
cã “a fost viteaz, viclean ºi rãzboinic norocos…înzestrat cu virtuþi de erou ºi socotit printre
bãrbaþii vestiþi în arta rãzboaielor”93.
Însuºi Sigismund I, regele Poloniei, neîndoielnic martor ocular la dezastrul din Codrii
Cosminului (26 octombrie 1497), într-o scrisoare adresatã lui Petru Rareº la 3 februarie 1531,
scriind despre eroul nostru, îl numeºte “Stephanus ille magnus”94. Antonius Bonfinius,
cronicarul ºi istoriograful oficial al lui Matei Corvinul, recunoaºte calitãþile deosebite ale
domnitorului Moldovei “era însufleþit pentru lucruri frumoase ºi mândre, pe lângã acestea activ
ºi straºnic la rãzboi”95 iar cronica maghiarã, cunoscutã sub denumirea Chronicon Dubnicense
îl prezintã pe ªtefan cel Mare, dupã bãtãlia de la Vaslui astfel “bun apãrãtor al þãrii sale, ºi al
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poporului sãu, care s-a împotrivit cu bãrbãþie turcilor, în mijlocul þãrii sale, gata sã moarã
pentru ai sãi”96. Dominicanul Petru Ranzanus scria “stãpânea atunci întreaga þarã, un bãrbat de
energie fãrã pereche, numele cãruia era ªtefan…acesta deodatã a atacat oastea regelui ºi a
câºtigat bãtãlia“97 (de la Baia s.n.).
Însuºi papa Sixt al IV-lea , numindu-l Athleta Christi îi adresa elogii lui ªtefan cel
Mare atunci când îi scrie “Faptele tale sãvârºite… cu înþelepciune ºi vitejie, contra turcilor
infideli, inamici comuni, au adus atâta celebritate numelui tãu, încât eºti în gura tuturor ºi eºti în
unanimitate foarte mult lãudat (in ore omnium sis et consensu omnium plurimum lauderis)”98, iar
un alt italian contemporan mãrturisea despre ªtefan cel Mare “om foarte rafinat ºi foarte fin în
meºteºugul rãzboiului”99. Medicul veneþian Matei Muriano care fusese la Suceava ºi a stat pe
lângã voievod îngrijindu-i boala de care suferea scria cã domnitorul “este un om foarte înþelept ºi
demn de mare laudã, foarte iubit de supuºi, cãci e blând ºi drept, foarte vigilent ºi darnic
(Signor Duca Stefano, homo sapientissimo, clemente et justo, molto vigilante et liberale)”100.
În anii 1574-1575 a trecut prin Moldova Matei Strykowski care a scris: “Fiecare istoric
trebuie sã laude virtutea mare a unui principe cu o þarã atât de micã…moldovenii l-au numit
cara-Bogdan-ªtefan, cara în româneºte vine de la latinul carus=scump. Din cauza
nemaipomenitei lui bravuri, românii îl socotesc sfânt”101. Din aceste câteva referinþe externe,
constatãm cã voievodul era supranumit chiar de aceºtia ºi investit cu demnitatea moralã de cel
Mare, cã este o deplinã concordanþã între aceste referinþe asupra meritelor sale personale ºi
sociale, cu totul particulare ºi chiar unice, care ne duc uºor cu gândul cãtre personalitatea
plenarã, cãtre genialitatea ilustrei sale individualitãþi.
***
Rana de la piciorul stâng cãpãtatã la asediul Chiliei insulare, la 22 iunie 1462, când “a
fost împuºcat la glezna stângã cu o puºcã grea de cetate”102 a lãsat în loc un ulcer cronic,
alimentat de un proces inflamator osos, de o osteitã ºi de diabet103. Mai grav s-a dovedit guta
(podagra) care a dus la depuneri articulare agravându-se odatã cu înaintarea în vârstã, provocând
crize foarte dureroase ºi în final ducând la imposibilitatea folosirii picioarelor104.
Din 1501 solii de la Suceava strãbat Europa, ajungând la Veneþia, în cãutare de medici
care sã îi aline suferinþa, iar în 1502 o solie a domnitorului, recomandatã de regele Ungariei
Vladislav al II-lea, a ajuns la Nuremberg, numai cã medicul Johann Klingensporn nu a ajuns în
Moldova niciodatã. De la Veneþia în 1502 a sosit la Suceava Matteo Muriano, medic, agent al
Signoriei, care la 7 decembrie relata cã ªtefan “… aratã bine la trup pentru vârsta sa dacã
aceastã meteahnã nu l-ar fi chinuit, dar sper cu ajutorul lui Dumnezeu sã-I aduc o uºurare”105.
Din nefericire, solul trimis la Veneþia dupã 9 decembrie 1502 pentru a-i cumpãra
medicamentele prescise de Matteo Muriano nu s-a întors, iar Matteo Muriano în iulie 1503 avea
sã moarã ºi el rãpus de o boalã. Boala lui ªtefan cel Mare se agrava pe zi ce trecea, astfel cã în
1503 însuºi regele Ungariei Wladislaw Jagello informa pe dogele Veneþiei cã ªtefan “e chinuit
de o boalã lungã ºi e ajuns la grele bãtrâneþe, astfel cã, chiar viaþa în viitor îi este
nesuferitã”106.
Postelnicul Tudor la 21 decembrie 1503 la Veneþia a dus o scrisoare de la ªtefan cel
Mare dogelui Leonardo Lorendano, cerând un alt medic, spunând cã domnul sãu “numai mâinile
ºi picioarele nu le poate miºca, dar altfel nu are nimic” iar la 28 decembrie se vorbea despre
Hieronimo da Cesena, Giorgio di Piemonte ºi Alesandro Veronese care trebuiau sã vinã în
Moldova107. Spre sfârºitul anului 1503, ªtefan cel Mare a început cea mai grea luptã a vieþii sale,
luptã din care nu putea sã iasã învingãtor, fiindcã duºmanul acesta era moartea, care nu a fost
învins de nimeni niciodatã. La începutul anului 1504 trei medici aflaþi la cãpãtâiul lui ªtefan cel
Mare, Hieronimo da Cesena, chirurgul evreu al hanului Crimeii ºi un bãrbier din Buda, au cãzut
de acord cã trebuiesc arse rãnile cu fierul înroºit, un tratament chinuitor. Cu toate acestea, ªtefan
cel Mare “s-a strãmutat la viaþa veºnicã” marþi 2 iulie 1504, “ca la trei ceasuri din zi”, dupã
relatarea precisã a cronicii domneºti108 adicã la orele 8,30 dimineaþa, þinând seama cã în ziua
respectivã rãsãritul soarelui, de la care se începea atunci numerotarea orelor zilei, a avut loc la
câteva minute dupã 5,30.
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Pe acoperãmântul de mormânt al lui ªtefan cel Mare, lucrat în mãnãstirea Putna, din
porunca lui Bogdan al III-lea, menit sã acopere întregul mormânt, inclusiv soclul109 este indicatã
o altã orã a morþii marelui domnitor ”ceasul al patrulea din zi” adicã ora 9,30110. Într-o aureolã
de miracol N. Iorga prezintã trecerea la cele veºnice a lui ªtefan cel Mare: “pe mormântul lui a
ars atunci timp de trei zile ºi trei nopþi, o luminã pe care n-o aprinsese nimeni…moartea nu i-a
luat simþirea ºi când neamul lui suferã, strãmoºul plânge în mormânt”111, în vreme ce cronicarul
Grigore Ureche spune “fost-au mai nainte de moartea lui ªtefan vodã, întru acelaºi anu, iarnã
grea ºi geroasã, cã n-au fost aºa niciodinioarã, ºi decii preste varã au fost ploi grele ºi povoae
de ape, ºi multã înnecare de ape s-au fãcut”112.
Vrednicã de atenþie este corelaþia pe care o stabileºte marele cronicar, desigur pe baza
ziselor populare, dintre semnele grele ale iernii ºi verii anului 1504 ºi trecerea fruntariilor acestei
vieþi de cãtre marele, viteazul ºi sfântul voievod al Moldovei. Mihail Sadoveanu în
“Semãnãtorul” din iulie 1904 a scris urmãtoarele rânduri despre sfârºitul vieþii pãmânteºti a
marelui voievod:” Cum au început a vui clopotele în strãlucitoarele turnuri ale Sucevei s-a ºtiut
în norod cþ ªtefan Vodã s-a dus. ªi din sat în sat, din clopotniþã în clopotniþã, vaietele de aramã
s-au împânzit ca o durere uriaºã peste întregul pãmânt al Moldovei. Din piscurile munþilor
prinse a curge spre vãi tânguirile buciumelor de cireº; plãieºii spuneau culmilor ºi codrilor ºi
drumurilor de ape, tuturor colþurilor unde se gãseau aºezãminte de vechi ostaºi, spuneau
durerea cea mare, cea fãrã de îndreptare. ªi pe cãile prãfuite, pe malurile râurilor aurite de
soarele lui iulie, alergau pe cai repezi crainicii plecaþi pe oblâncurile ºãilor, spintecau vãzduhul
ca niºte paseri îngrozite, suflate din urmã de viforul unei veºti grozave. A murit ªtefan Vodã. A
murit Vodã. Vestea a fost un fulger. În frãmântarea jalnicã a oraºelor ºi a satelor, cuvântul deºi
era de mult aºteptat, cutremurã inimile…ºi se întrebau: Ce va fi dupã ce-l vor pune în
mormânt?… Durerea muºca din toate inimile… norodul era bãtut de valuri de durere…ºi era o
jale cum nu a mai fost de atunci în Þara Moldovei…Mulþimea fierbea în talazuri fãrã astâmpãr
ºi murmura ºi gemea neîntrerupt ca un codru în furtunã, iar Domnul ªtefan fu zidit în lãcaºul de
marmurã ºi piatrã”. “A murit ªtefan Vodã, voievodul Moldovei, oºtean viteaz ca un al doilea
Alexandru” nota Cronica rusã de la Mãnãstirea Hustinscaia. “Muri ªtefan Moldoveanul,
rãzboinicul cel de vecinicã aducere aminte vrednic” scrie un alt cronicar.
Faptul cã moldovenii lui l-au regretat, atât de general ºi cu atâta jale, ca pe un pãrinte al
tuturor, ne duce cu gândul la unii iluºtri împãraþi romani, care pentru merite cu totul remarcabile
erau numiþi Pater Patriae. Ei bine, ªtefan cel Mare meritã cu prisosinþã sã fie considerat de toatã
suflarea româneascã adevãrat Pãrinte al Patriei.
ªtefan cel Mare a fost ”îngropat în mãnãstirea ziditã de dânsul, la Putna” consemneazã
Letopiseþul de la Putna, iar Grigore Ureche adaugã câteva detalii care îi aparþin ”iarã pe ªtefan
Vodã l-au îngropat þara cu multã jale ºi plângere în mãnãstire în Putna, care era ziditã de
dânsul. Atâta jale era, de plângeau toþi ca dupã un pãrinte al sãu, cã cunoºteau cã s-au scãpatu
de mult bine ºi de multã apãrãturã”113. Lespedea din marmurã de Carrara114 – confecþionatã încã
din timpul vieþii voievodului, între 1492-1504 – aºezatã pe un soclu înalt, tot din marmurã este
împodobit cu elegante motive vegetale, dominate de pomul vieþii ºi al frunzelor de stejar cu
ghindã, plasat sub un baldachin înãlþat în 1934 din resturile altuia.
Inscripþia lespezii funerare, sãpatã din porunca sa, are urmãtorul cuprins “Dreptcredinciosul Domn, Io ªtefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Þãrii Moldovei, fiul lui
Bogdan Voievod, ctitor ºi ziditor al acestui sfânt lãcaº, care zace aici ºi s-a mutat la veºnicele
lãcaºuri în anul 7…, luna …., ºi a domnit ani” Pentru prima datã mormântul lui ªtefan cel Mare
a fost deschis la 19 februarie 1758 de cãtre Dumitru Lascarache, ispravnicul Sucevei, din ordinul
lui Scarlat Ghica cãruia i s-a vorbit despre mormântul marelui domn într-un context tensionat,
existent în cadrul mãnãstirii, în legãturã cu proiectul mitropolitului Iacov Putneanul de a reface
mãnãstirea în acel moment ruinatã, în vremea stareþului Benedict arhimandritul.
În mormânt au fost gãsite atunci pietre preþioase, inele, fire ºi bolduri de aur ºi altele,
care au fost folosite, dupã porunca mitropolitului la împodobirea coroanelor Maicii Domnului ºi
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a Pruncului Iisus, realizate de argintarul Rafail în acelaºi an, care se pãstreazã ºi astãzi în Muzeul
Mãnãstirii Putna115.
Un secol mai târziu, mormântul lui ªtefan cel Mare a fost din nou deschis, de data
aceasta de cãtre o comisie austriacã condusã de Anton Schonbach, la cererea stareþului Artimon
Bortnic116. Deschiderea a avut loc între 11-17 noiembrie 1856, ci asistenþa cãlugãrilor ºi a altor
vizitatori, între care ºi parohul de Putna, Iraclie Porumbescu. Pornind de la constatãrile comisie
austriece care a deschis mormântul, care a aflat rãmãºiþele lui ªtefan cel Mare înmormântate fãrã
sicriu, pe 13 bare de fier fixate de-a latul ºi craniul aºezat pe un postament de cãrãmizi, trupul
învãluit într-o mantie cu o cruce de aur brodatã în dreptul pieptului117 s-a considerat cã aceasta
este o înmormântare de cãlugãr, formulându-se ipoteza, susþinutã ºi de unele materiale folclorice,
cã la sfârºitul vieþii marele domnitor s-ar fi cãlugãrit, fiind îngropat pe ascuns de unde ºi lipsa
conservãrii ceremoniei funerare de cãtre cronicarii moldoveni118. ªtim însã cã domnitorii noºtri
nu obiºnuiau sã se cãlugãreascã înaintea morþii, precum regii sârbi, decât în cazuri impuse (cazul
lui Alexandru Lãpuºneanu).
La 26 iulie 1504, aflat la Buda, medicul Leonardo de Massari mãrturiseºte cã doar cu
douã zile înaintea morþii pe care, probabil, a presimþit-o, aºadarla 30 iunie 1504, ªtefan cel Mare
a impus alegerea ca domn a fiului sãu Bogdan care a ºi primit jurãmântul de credinþã al
participanþilor la adunare119. În acest context este posibil ca ºtefan cel Mare sã fi acceptat de
formã cãlugãrirea, pentru a nu exista oficial doi domni în acelaºi timp, astfel explicându-se
înmormântarea sa cãlugãreascã, lipsitã de sicriu120.
***
Pentru mãreþia faptelor sale de apãrãtor al patriei ºi al credinþei, poporul nostru I-a durat
în conºtiinþa noastrã un altar, închegat din virtuþile strãbunului ªtefan, ridicat întru cinstire
deasupra multor chipuri de cuvioºi pãrinþi ºi aºezat în rândul sfinþilor apãrãtori ºi ocrotitori ai
dreptei credinþe.
Dupã cinci veacuri de la strãmutarea la cele veºnice, a intrat în panteonul Bisericii
noastre prin evlavia popularã care l-a numit încã de la moartea sa sfânt aºa cum ne spune stãpânit
de fiorul aceleiaºi evlavii cronicarul “ce dupã moartea lui îi ziceau Sfântul ªtefan Vodã, nu
pentru suflet, cã este în mâna lui Dumnezeu… ci pentru lucrurile sale cele vitejeºti carele nimeni
din domni, nici mai înainte, nici dupã aceia, nu l-au agiunsu”. Potrivit credinþei populare, ªtefan
cel Mare a “rãmas giu(viu) ca toþi giii (viii) …cã doar nu-i sfânt degeaba” ºi chiar “are sã mai
vie odatã,…ca sã-i vadã pe toþi moldovenii lui… ºi acuma el încã vede ºi aude necazurile ºi
tânguirile moldovenilor”121.
Prin mutarea sa în lãcaºul veºnic, cum scrie fiul ºi urmaºul sãu la tron, Bogdan al IIIlea, pe acoperãmântul de mormânt, ªtefan cel Mare a trecut desigur, în primul rând în nemurirea
credinþei sale, de care a fost atât de ataºat ºi însufleþit în întreaga sa viaþã pãmânteascã, dar
totodatã în eterna pomenire a istoriei þãrii ºi a fiecãrui suflet al poporului sãu, ca ºi în aceea a
Europei secolului sãu, pentru veºnicie.
ªtefan cel Mare prin tot ceea ce a fãcut, a luptat pentru a unifica forþele creºtine ale
poporului sãu, ºi a le declanºa, împreunã cu cele ale continentului european, împotriva marelui
pericol din acel timp, ameninþarea otomanã. ªi astãzi ne învaþã sã ne unim ºi sã ne întãrim, mai
întâi puterile noastre creºtine personale, ºi apoi împreunã cu cele ale întregii creºtinãtãþi, sã
luptãm cu toatã vigoarea, apãrând valorile creºtine. Bucuraþi-vã ºi vã veseliþi, iubiþi credincioºi,
de ziua de astãzi. Mulþumiþi Bunului Dumnezeu ºi Maicii Domnului cã Biserica noastrã
împlineºte misiunea ei dumnezeiascã prin ºi prin dumneavoastrã, fiii ºi slujitorii ei, împlininduse cuvântul Sf. Ap. Petru: ”Voi sunteþi seminþie aleasã, preoþie împãrãteascã, neam sfânt, popor
agonisit de Dumnezeu ca sã vestiþi în lume bunãtãþile Celui ce v-a chemat la lumina Sa cea
minunatã”. (I Petru 3,9).
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Résumé
Dans cette études nous n’entrerons pas dans tous les compartimente de manifestation du
règne de ªtefan cel Mare; nous nous occuperons seulement de deux aspecte plus proches de nos
préoccupation: ªtefan cel Mare et sa croyance religieuse et la lute contre les turcs et ªtefan cel
Mare comme créateur d’oeuvre culturelles et artistiques.
Des le début, nous devons préciser l’évidence historique que notre voïévode ªtefan a été
un homme pieux, ayant la crainte de Dieu et qu’il est un fidèle pratiquant de sa foi orthodoxe,
ainsi qu’a bon escient avait tente de l’élever, son père Bogdan II (1449-1451) et surtout sa mère
Maria–Oltea. On nous assure de cela les inscriptions des nombreuses églises qu’il a élevé en
Moldavie, en Valachie et en Transylvanie, les pas mal de documents intérieure et extérieure, si
artistiquement écrits et ornementes, les pierres tombales, qu’il a fait mètre a ces ancêtres, par
l’inscription de sa propre pierre sépulcrale, du monastère de Poutna, arrangées par lui même,
quand méditant plus profondément sur la vie en Dieu, il a accepte la pensée que le temps
viendrait, oh il ne sera plus de ce mode. Partout il s’intitule constamment: ªtefan, prince par la
grâce de Dieu; Seigneur du pays moldave ou avec une autre formule non seulement plus longue,
mais encore plus théologique: Au nome du Père et du Fils et de l’Esprit Saint, Trinité Sainte et
unitairement inséparable, me voici moi, serf de Monseigneur Jésus Christ, moi ªtefan le
voïévode par la grâce de Dieu maître du pays de Moldavie ce qui dénote, ainsi clairement que
possible sa conception irrévocable, sur la causalité de toutes choses.
Nous sommes au superlatif impressionnes, par sa robuste certitude quant a l’efficacité
des prières qui se font dans les églises, tant pour les vivants que pour les trépasses, prières qu il
établit lui même avec soin, en plein connaissance des réglemente rituelle de l Eglise Orthodoxe
et avec son intarissable foi, son immuable espérance et son ardent amour de Dieu, tant pour les
siens, que pour les autres, décède ou non.
Sont remarquable les documents relatifs aux donations faites a Poutna, a Probota, ou a
été inhumée sa mère Maria Oltea (+ Novembre 1465), monastère dont il se soucisit
particulièrement pour cette raison, et notamment celles destinées au monastère Zographos du
Mont Athos, le 1 mai 1466 et le 13 septembre 1471. Les deux derniers contiennent non
seulement les dons, les droits et les privilèges accordent par le magnanime Seigneur, mais aussi
leurs obligations a tout jamais. Dans tout les documents de l’époque de ªtefan cel Mare on peut
observe sa profonde pensée théologique identique a celle de son église a laquelle il a appartenu
fidèlement jusqu’a la fin. Son âme est chrétienne jusqu’a la dernière fibre de son être.
Pour lui l’éternité qui suit cette vie, et que nul ne peut contester, n’était pas un vain mot,
mais une immense réalité responsable, a laquelle il s’est prépare avec sérieux ferveur et sans
trêve ni repos, toute sa vie , vie qu’il a consacre ainsi a la première. Dans un document interne il
se sert de formules de profond dévotion a l’égard de ses ascendants mentionnant qu’il fait la
donation “pour l’âme et la rédemption du feu -saint notre grand – père Alexandre l’Ancien, et
pour l’âme et la rédemption du feu saint notre père Bogdan Voïévode, et pour âme et la
rédemption de notre mère Marie”. Comme on voit bien, une vraie piète en accord avec les actes
et les paroles.
Nous devons mentionner deux églises édifiée par Stefan cel Mare, une a Razboieni qu’il
dédie” pour la commémoration de âme de tous les fidèles chrétiens, qui ici est péri, et l’autre
église a été élevé a Reuseni, ayant comme patron La Décollation du glorieux prophète
précurseur et baptiste Jean on ce lieu même ou fut tranchée la tête de son père Bogdan
voïévode.
De l’inscription de l’église de Razboieni nous retenons que notre prince n’accomplit pas
seulement ses devoirs religieux de commémoration envers les membres de sa famille, défuntes
ou vivante, mais aussi a l’égard des multitudes de braves qui ont sacrifie leurs vies a ses cote,
pour la pays, attitude tout a fait chrétienne.
Il est bien le cas de le dire, maintenant, que Stefan cel Mare n’attribue jamais rien a sa
géniale tactique et stratégie, de grand chef d’armée de ses brillantes victoires, mais a Dieu seul et
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a sa grâce toute puissante. Et quand quelque défaite survient, il est vrais très rarement, comme a
Razboieni, il l’a considère comme on châtiment venu du même Etre Suprême, pour ses pèches,
ce qui dénote de sa part une profonde orientation spirituelle chrétienne pleine de modestie et
d’humilité. Sans doute a cette époque la, l’Eglise Orthodoxe d’ici était l’unique et la fondamental
institution, mais aussi celle qui, parallèlement a sa fonction primordialement religieuse, exerçait
effectivement de même la fonction culturelle et éducative du peuple entier.
Nous affirmons, avec une légitime et sainte fierté, jusqu’a ce jour, que notre Eglise a
élevé ce peuple depuis le berceau comme une tendre mère, car c’est elle qui lui a forme et
cultive, an unité d’esprit, sa croyance, sa langue et sa tradition; c’est elle qui lui a inculque,
nourri et fortifie la conscience de son unité ethnique; c’est elle qui l’a stimule dans la lutte et l’y
a assiste, afin de pouvoir vivre en liberté, indépendance et paix. Non moins méritoire est le fait,
que c’est elle qui lui a forge une âme belle, modeste, genreuse et pas encline a fonder son
bonheur sur les malheurs d’autrui. Les rapports entre l’Eglise et l’Etat moldave du grand Stefan
sont étroits, harmonieux et par conséquent exemplaire. En échange de tous les aides genereaux,
l’Eglise, loin de faire défaut à la politique intérieure et extérieure du grand voïévode, elle lui
amplifie l’autorité et le prestige de toute la plénitude de son pouvoir spirituel. Mais a cote des
donations, aides et facilites accordes a l’Eglise le très chrétien Stefan cel Mare s’affirme comme
un inégalable fondateur de monastères et d’églises. Le chroniqueur Grégoire Ureche lui attribue
l’édification de 44 églises, une après chaque combat.
Dans une lettre qu il a adressée aux dirigeants de l’Europe (25 Janvier 1475) il fait des
considérations sur la vengeance des Turcs, sur le rôle de son pays dans la défense de la
chrétienté, en leur demandent des aides militaires, et en promettant sur sa foi chrétienne qu il va
lutter jusqu a la mort contre le Turc, qu il leur a tranche la main droit. Ses destinataires de la
lettre sont les dirigeantes du monde chrétien de l’Europe sans nulle différence de confession, son
contenu les intérêts généraux de la chrétienté, et sa puissance démonstrative sont constitués par
la loi chrétienne et la foi chrétienne. Nous ne connaissons point un document semblable dans
toute notre histoire, ni dans celle d’autres peuples, oh la conscience d’un chef d’Etat soit
tellement éclairée par un zèle, une générosité et un esprit de sacrifice si inconditionnés pour la
cause de la chrétienté.
Pour Stefan cel Mare son pays joue le rôle de Porte de la Chrétienté, qui a la mission
sacrée d’être la cite inexpugnable de l’Europe entiere; et si toute fois cette porte – la tombait –
come il pense avec lucidite, allors toute la chretiente sera en grand danger. Quel ont ete les
résultats de ses démarches auprès des cours d Europe? Quelques flatteuses appréciations. Ainsi,
le pape Sixte IV (1471-1484) lui écrit et il dit que Stefan cel Mare est Athleta Christi. Certes,
Stefan a été de son temps, le seul chef a conscience européenne et qui aurait pu chasser les
Ottomans de l’Europe et reconquérir même la ville de Constantin le Grand s’il avait été compris
et suivi. Il est étonnant encore aujourd’hui, que cette periode tellement agitee, ayant des guerres
presque chaque annee, que ce soit une epoque de pointe de prodigieuses et florissantes creations
culturales et artistiques. La cause en est, la prodigieuse personnalité de l’illustre voïévode, les
talents bien connus et le travail diligent de notre peuple, la prospérité du pays et de ses finances,
sagement administrées. Une préalable et succincte précision. Avec les Pays Roumains de ce
temps-la, comme d’ailleurs plus tard également, nous nous trouvons en plein domaine de l’art
byzantin, cet art chrétien par définition, de grands raffinements et de profonde sens symboliques,
qui en forme le fondement et la source primordiale, ou suivant l’heureuse formule de fameux
historien roumain, N. Iorga Byzance après Byzance, dans l’acception que notre peuple avec son
christianisme d’origine et de facture orientale continue a cultiver fidèlement et respectueusement
les valeurs théologiques, culturelles et artistiques byzantines, mais on contribuant, lui aussi
personnellement, organiquement, avec bon sens et goût, et sans nulle stridence, au fond primitif.
A la fin de ce sommaire expose, nous exprimons nos profonde sentiment d’hommage
respectueux et d‘éternelle reconnaissance a âme chrétienne et a l’être intègre, du plus grand
voïévode des roumains, qui a édifie tant de lieux consacres a la piète et a forge tant
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d’impérissable valeurs, de culture et d’art pour le plus grand bien de son peuple et de tant
d’autres.
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