ANUL ªTEFAN CEL MARE ªI SFÂNT
DOMNIA LUI ªTEFAN CEL MARE - REPERE CRONOLOGICE
Vasile M. Demciuc
- 1457, aprilie, 12 – ªtefan, fiul lui Bogdan al II-lea, îl înfrânge la Dolheºti, lângã
Suceava, pe unchiul sãu Petru Aron, fratricidul. “iar dupã aceea – se relateazã în Analele
putnene- s-au adunat toatã þara cu preasfinþitul mitropolitul chir Theoctist ºi cu ajutorul lui
Dumnezeu l-au uns la domnie, pe Siret, în jos la tinã, unde se numeºte locul acela Direptate ºi
pânã acum. ªi a luat schiptrul Þãrii Moldovei”.
- 1457-1458 – Expediþii de represalii ale moldovenilor în sudul Poloniei, unde se
adãpostise Petru Aron.
- 1458, ianuarie 24 – Cu sprijinul nobilimii mici ºi mijlocii ºi al trupelor de mercenari
conduse de Mihail Szilagzyi, Matei Corvin, al doilea fiu al lui Iancu de Hunedoara, este ales rege
al Ungariei.
- 1458, martie 13 – ªtefan cel Mare reînoieºte “tuturor braºovenilor ºi tuturor
negustorilor ºi întregii Þãri a Bârsei” privilegiul pe care aceºtia îl aveau de la Alexandru cel
Bun . În timpul domniei lui ªtefan cel Mare se dezvoltã comerþul Moldovei cu Transilvania, de
unde se aduceau în special þesãturi, arme de tot felul, obiecte din fier º.a. Acest comerþ, în cadrul
cãruia moldovenii exportau animale (oi, vaci, etc.) piei, cearã de albine, peºte, º.a. se efectua prin
trei drumuri principale - drumul Bistriþei; drumul Bãii; drumul de Jos sau al Braºovului, care era
ºi cel mai frecventat.
- 1459 – Vlad Þepeº refuzã plata tributului cãtre Poartã.
- 1459, aprilie 4 – Tratatul moldo-polon de la Overhelãuþi, pe Nistru, încheiat în urma
atacurilor oºtilor lui ªtefan cel Mare în sudul Poloniei. Se consemna încetarea stãrii de rãzboi
dintre Moldova ºi Polonia, voievozii Rusiei Mici ºi ai Podoliei se obligau sã nu permitã lui Petru
Aron sã se apropie de graniþa Moldovei decât pânã la Smotric, iar ªtefan cel Mare recunoaºte pe
regele polon Cazimir al IV-lea Jagello (1447-1492) ca suzeran; domnul Moldovei se obliga sã
restituie moºiile confiscate boierilor care vor veni în þarã. Tratatul stipula ºi unele clauze cu
caracter economic.
- 1460 – Prima menþiune a armaºului în Þara Româneascã; în Moldova el apare atestat
pentru prima oarã la 13 martie 1489. Acest dregãtor aplica pedepsele hotãrâte de domnitor.
- 1460, iulie, 3 – ªtefan cel Mare confirmã negustorilor lioveni privilegiul comercial pe
care aceºtia îl aveau de la predecesorii domnului Moldovei; reconfirmat la 25 ianuarie 1462.
Cuprinde stipulaþii protecþioniste pentru negustorii autohtoni..
- 1461, iunie, 5 – Prima incursiune a lui ªtefan cel Mare în Transilvania; domnul
Moldovei pradã în secuime ca represalii pentru cã voievodul Sebastian de Rozgony luase la
curtea sa pe Petru Aron care pãrãsise Polonia în 1460.
- 1462, aprilie, 26 – Începutul marii campanii întreprinsã de sultanul Mahomed al II-lea
împotriva Þãrii Româneºti, urmãrind supunerea þãrii prin înlocuirea lui Vlad Þepeº cu fratele
sãu, Radu, zis cel Frumos. Se spune cã uriaºa armatã avea un efectiv de circa 200.000 de oºteni,
iar o flotã compusã din 25 de trireme ºi 150 de vase mici, venind prin deltã arde Brãila.
- 1462, iunie, 22 – ªtefan cel Mare încearcã sã recucereascã cetatea Chilia, care fusese
cedatã ungurilor în 1448 de cãtre Petru al II-lea, dar nu izbuteºte. Este rãnit la glezna stângã, ranã
de pe urma cãrei va suferi toatã viaþa.
- 1463 – În urma unei înþelegeri diplomatice, Polonia retrocedeazã Moldovei cetatea
Hotinului, pe care o primise în dar de la Petru Aron, în aprilie 1457. ªtefan cel Mare “a dat de a
scris …Mãnãstirii sale Zograf, în sfântul munte Athos”, un Praxiu adicã un Apostol, aflãtor în
prezent la Muzeul de istorie din Moscova.
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- 1463, iulie, 5 – ªtefan cel Mare se cãsãtoreºte cu Evdokia de Kiev, descendentã din
familia marilor duci lituanieni.
- Hotinul, cedat Poloniei de Petru Aron, reintrã în stãpânirea Moldovei, în urma
înþelegerii moldo-polone din 1462.
- 1464 - aprilie, 13 – Regele Ungariei ordonã tuturor secuilor, precum ºi bãtrânilor ºi
cãpitanilor acestora din scaunele Sepsi, Orbai, Kezdy ºi Ciuc, sã punã capãt opreliºtilor (taxe ºi
diferite piedici), care stânjeneau comerþul braºovenilor ºi al negustorilor din Þara Bârsei cu
Moldova.
- 1464, aprilie – se naºte, probabil, Alexandru, fiul lui ªtefan cel Mare ºi al Evdochiei
de Kiev.
- 1465 - ianuarie 23/25 – ªtefan cel Mare cucereºte Cetatea Chilia, stãpânitã de unguri,
dupã un asediu de o zi (24 ianuarie); instalarea la conducerea cetãþii a pârcãlabului Isaia,
cumnatul domnitorului.
- 1465 noiembrie 4 - potrivit inscripþiei sãpate în piatra funerarã de la Mãnãstirea
Pobrata, moare Maria Oltea “mama domnului Io ªtefan voievod”.
- 1466 - iulie, 10 – Conform Letopiseþelor putnene ºi al Cronicii moldo-polone, începe
zidirea bisericii Mãnãstirii Putna, cea mai importantã ctitorie monasticã a lui ªtefan cel Mare,
conceputã în plan triconc dezvoltat, cu menirea de a servi ca necropolã domneascã marelui
voievod ºi familiei sale.
- 1466, septembrie, 15 – ªtefan cel Mare cumpãrã satul Vicov de Sus, cu 200 de zloþi
tãtãrãºti pe care îl dãruieºte Mãnãstirii Putna, a cãrei construcþie abia începuse, inaugurând astfel
seria marilor donaþii pentru gloriosul sãu aºezãmânt religios.
- 1467 – Din porunca lui ªtefan cel Mare, ieromonahul Ioanichie scrie “în Mãnãstirea
Neamþu” un Minei pe ianuarie „pentru Mãnãstirea de la Putna”, astãzi se aflã la Biblioteca
V.I.Lenin din Moscova.
- din porunca “binecinstitorului domnului nostru Io ªtefan voievod, fiul lui Bogdan
voievod, s-a scris Minei pe aprilie, pentru Mãnãstirea sa de la Putna în vremea arhimandritului
chir Ioasaf, cu mâna multpãcãtosului Nicodim, diaconul” Manuscrisul se aflã în prezent la
Biblioteca V.I.Lenin din Moscova. Tot din porunca lui ªtefan cel Mare se scriu, în acelaºi an,
mineele pe august ºi noiembrie “cu mâna pãcãtosului Casian”, existente în colecþia Mãnãstirii
Putna, pentru care au fost scrise.
- 1467, septembrie, 4 – moare Evdochia de Kiev, fiind înmormântatã în biserica
Mirãuþi, aºa dupã cum o dovedeºte fragmentul din piatra tombalã descoperit în timpul
cercetãrilor arheologice efectuate de prof. Mircea D. Matei.
- 1467, decembrie 14-15 – încercarea lui Matei Corvin de a supune Moldova
suveranitãþii sale, prin forþa armelor, eºueazã lamentabil în bãtãlia nocturnã de la Baia. Stefan cel
Mare în fruntea unei oºtiri de 12.000 de moldoveni, înfrânge armata ungarã, formatã din circa
40.000 de oºteni, dupã ce, în prealabil incendiase oraºul. Regele însuºi este grav rãnit ºi silit la o
retragere grabnicã, dezordonatã, ruºinoasã, consemnatã succint în Analele putnene «ºi i-a dat
Dumnezeu pe unguri în mâinile lui ªtefan voievod ºi ale oastei lui. ªi au fost uciºi mare mulþime
dintre ei. ªi craiul atunci a fost sãgetat în luptã. ªi apoi s-au întors ruºinaþi pe alt drum mai
scurt. ªi nu a fost cum au crezut ei, ci au fost cum era voia lui Dumnezeu».
- 1468 – Eºecul încercãrii lui ªtefan cel Mare de a aplana, prin intermediul regelui polon
Cazimir al IV-lea Jagello, conflictul cu Matei Corvin, cãruia îi pretindea îndepãrtarea lui Petru
Aron ºi despãgubiri pentru pagubele pricinuite de campania din nov.- dec. 1467.
- 1468, iulie 28 – Tratat moldo-polon care confirmã vechile raporturi politice dintre
Moldova ºi Polonia; regele polon Cazimir al IV-lea se obligã sã nu ocroteascã în þara sa pe nici
un pretendent la scaunul Moldovei.
- octombrie, 2 – ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna satul Maneuþi.
- 1469 - O armatã moldoveneascã, comandatã de spãtarul al doilea Filip Pop, pãtrunde
în Transilvania ºi pradã în secuime ca represalii pentru atitudinea ostilã faþã de domnul
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Moldovei; - ªtefan cel Mare reuºeºte sã atragã în cursã pe Petru Aron, care urmãrea sã reocupe
tronul Moldovei, ºi pune sã i se taie capul.
- 1469, iunie, 15 - Se încheie brodatul unui epitrahil dãruit de ªtefan cel Mare
Mãnãstirii Putna.
- 1470, ianuarie, 30 - «mult pãcãtosul Chiriac» terminã de copiat, din porunca lui
ªtefan cel Mare, «în mãnãstirea ziditã de dânsul, anume Putna Cuvântãrile Sfântului Ioan Gurã
de Aur Zlataust».
- februarie - Campania lui ªtefan cel Mare, împotriva lui Radu cel Frumos, domnul
Þãrii Româneºti, supus turcilor. Oastea moldoveneascã pradã ºi arde Brãila, Târgul de Floci, ºi
judeþul Ialomiþa.
- aprilie, 12 - ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna cãdelniþa executatã din argint
aurit, bogat decoratã cu motive gotice, care, se presupune, a fost folositã de mitropolitul Teoctist
la sfinþirea bisericii acestei mãnãstiri în ziua de 3 septembrie a aceluiaºi an.
- mai, 28 - ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna o vie de nouã fãlci la Cotnari,
lângã Hârlãu.
- august, 20 - Sub comanda lui ªtefan cel Mare oastea molodoveneascã stãvileºte ºi
nimiceºte o mare invazie tãtarã în bãtãlia de la Lipnic pe Nistru.
- septembrie, 3 – În prezenþa domnitorului, a familiei sale, a marilor boieri ºi a multor
credincioºi moldoveni, are loc fastuoasa ceremonie a sfinþirii Mãnãstirii Putna. Serviciul divin
este oficiat de mitropolitul Teoctist al Moldovei ºi de episcopul Tarasie al Romanului, «fiind de
faþã - dupã cum spun Analele putnene - egumenii tuturor mãnãstirilor ºi întreg clerul preoþesc în
numãr de 64». Între ei se afla ºi Ioasaf, fostul egumen al Mãnãstirii Neamþu, care trecuse între
timp la Putna, el fiind aºadar primul stareþ al faimosului aºezãmânt monastic ctitorit de ªtefan cel
Mare. La Neamþu a fost înlocuit cu Silvan, atestat ca egumen la 1 aprilie 1470, dar numit în
aceastã demnitate încã din toamna lui 1466.
- 1471, ianuarie, 16 – convins de hiclenia lor, «taie ªtefan vodã pre Isaia vornicul ºi
pre Negrilã paharnicul ºi pre Alexa stolnicul în târgul Vasluiului»; - primãvara – campania lui
Radu cel Frumos în Moldova pentru a rãzbuna atacul lui ªtefan cel Mare din anul
precedent.Armata moldoveneascã condusã de ªtefan cel Mare surprinde însã la 7 martie armata
lui Radu cel Frumos lângã hotarul þãrii, în târgul Soci, provocându-i o grea înfrângere.
- septembrie, 10 - ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna satul Bãlcãuþi.
- 1472 – ieromonahul Ghervasie copiazã la Neamþ traducerea slavonã a Sintagmei culegere de legi penale ºi civile – a juristului bizantin Matei Vlastares.
- ªtefan cel Mare stabileºte legãturi cu hanul turcoman Uzun Hasan în scopul luptei
comune împotriva turcilor.
- ianuarie, 3 – privilegiul comercial acordat negustorilor braºoveni de cãtre domnul
Moldovei. Aceºtia primeau libertate comercialã deplinã în întreaga þarã ºi garantarea securitãþii
activitãþii lor.
- aprilie, 25 - ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna satul Ostriþa, pe Prut.
- septembrie, 14 - ªtefan cel Mare se cãsãtoreºte cu Maria de Mangop, coborâtoare din
împãraþii greceºti, fiica lui Isaac Comnenul din familia imperialã bizantinã a Comnenilor,
despotul cetãþii Theodoro – Mangop, situatã la Nordul Mãrii Negre.
- din porunca lui ªtefan cel Mare, se scrie Leastviþa lui Ioan Scãrarul pentru
«mãnãstirea sa din Putna, în aceeaºi mãnãstire, pe vremea arhimandritului chir Ioasaf, cu mâna
multpãcãtosului monah Vasile».
- 1473, ianuarie, 20 – Matei Corvin acordã negustorilor moldoveni garanþii pentru
activitatea lor comercialã în Transilvania. Negustorii moldoveni frecventau mai ales oraºele
Bistriþa, Braºov, Sibiu ºi Cluj.
- iunie, 17 – Miniaturistul Nicodim terminã de scris ºi de decorat vestitul
Tetraevangheliar de la Humor în care se aflã ºi chipul lui ªtefan cel Mare.
- septembrie, 3 - ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna morile de la târgul
Siretului, ce sunt pe apa Siretului ºi îi face obroc 12 poloboace cu vin pe tot anul.
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- septembrie, 20 - ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna satul Jicovul de Jos.
- noiembrie, 24 - În urma unei campanii fulgerãtoare, ªtefan cel Mare cucereºte cetatea
Dâmboviþa, îl detroneazã pe Radu cel Frumos – unealta turcilor – ºi aºeazã ca domn al Þãrii
Româneºti pe Laiotã Basarab. Cu acest prilej sunt luate în captivitate doamna Radului vodã, ºi
fiica sa Maria – Voichiþa, viitoarea soþie a marelui voievod.
- decembrie - În fruntea unei armate formatã din 17 .000 de turci ºi 12.000 de munteni,
Radu cel Frumos îl alungã pe Laiotã Basarb, redobânduindu-ºi tronul. Pradã apoi din rãzbunare,
o parte a Moldovei.
- ªtefan cel Mare suspendã plata haraciului la turci.
- 1474, martie – Sprijinit de ªtefan cel Mare, Laiotã Basarab recucereºtee tronul Þãrii
Româneºti, dar împrejurãrile îl silesc sã treacã în curând de partea turcilor.
- octombrie-noiembrie, având ºtiri asupra invaziei pe care o pregãteau turcii împotriva
Moldovei, ªtefan cel Mare face noi eforturi pentru a-ºi asigura un aliat de nãdejde pe tronul Þãrii
Româneºti, ºi mai ales, pentru coalizarea întregii creºtinãtãþi împotriva agresorilor otomani. In
acest sens scrie la 29 noiembrie 1474, papei Sixt al IV-lea.
- din porunca lui ªtefan cel Mare se scrie penmtru Mãnãstirea Putna un sbornic cu
mâna mult pãcãtosului ieromonah Iacov.
- 1475, ianuarie, 10 - Lupta de la Vaslui. Armata Moldovei condusã de ªtefan cel
Mare, atacã la sud de Vaslui, cam la jumãtatea distanþei dintre Rahova ºi Lipovãþ, pe o zi
ceþoasã, într-un loc mlãºtinos mãrginit de pãduri, armata turcã condusã de Hadim Suleiman paºa,
beglerbegul Rumeliei, însoþitã de un corp de oaste al lui Laiotã Basarab, ºi obþine o strãlucitã
victorie asupra invadatorilor cu un larg rãsunet european. Timp de trei zile dupã aceea, cavaleria
uºoarã moldoveneascã a urmãrit ºi a distrus mare parte din armata nãvãlitoare în retragere. Dupã
cum mãrturisea sultana valide Mara, vãduva sultanului Murad I niciodatã o oaste turceascã nu a
suferit o astfel de înfrânegere.
- ianuarie 25 – dupã zdribirea cotropitorilor, ªtefan cel Mare vesteºte principilor
creºtini din Europa victoria sa, încercând din nou sã-I coalizeze împotriva primejdiei otomane
prin puterea propriului exemplu .
- iunie 6 – puternica cetate genovezã din Crimeea, Caffa, este cuceritã de turcii conduºi
de marele vizir Ahmed paºa. Cei 160 de negustori moldoveni care au luptat pentru apãrarea
cetãþii au fost tãiaþi de turci. Odatã cu transformarea Hanatului Crimeii în stat vasal Imperiului
otoman, tãtarii de aici vor constitui un permanent pericol pentru þãrile române.
- iulie 12 – prevãzând o nouã invazie a turcilor în Moldova, ªtefan cel Mare acceptã
suzeranitatea regelui Matei Corvin pentru a-ºi asigura ajutorul acestuia în viitorul rãzboi.
- decembrie – turcii cuceresc principatul Mangop din Crimeea, aflat sub stãpânirea lui
Alexandru, fratele Mariei de Mangop, care este capturat ºi dus la Constantinopol. Demersurile
lui ªtefan pentru a-ºi salva cumnatul au eºuat, Alexandru fiind decapitat în capitala otomanã.
- copistul Petru scrie pentru Mãnãstire Zografu Cuvintele pustniceºti ale Avvei
Dorothei, din porunca lui ªtefan cel Mare. Manuscrisul se aflã în prezent la Muzeul de istorie
din Moscova.
- 1476, ianuarie 25 – Iuga vistiernicul dãruieºte Mãnãstirii Putna o cãdelniþã, un chivot
de argint aurit ºi o sutã de zloþi ungureºti întru pomenirea sa, a soþiei sale Nastea, a fiului sãu
Mihail ºi a fiicei sale Sofia.
- mai – o imensã armatã otomanã, cuprinzând circa 150.000 de oºteni, porneºte din
Adrianopol sub comanda lui Mahomed al II-lea cuceritorul Constantinopolului, pentru a supune
Moldova, pentru a-l înlocui pe cutezãtorul ei voievod cu un oarecare Alexandru, care pretindea
cã este fratele lui ªtefan cel Mare. Lor li se adaugã Laiotã Basarab cu circa 12.000 de oºteni.
- iunie 1 – vistiernicul Iuga face o nouã danie Mãnãstirii Putna, constând iarãºi dintr-o
cãdelniþã de argint, dintr-un chivot de argint aurit, din încã o sutã de zloþi ungureºti, la care mai
adaugã acum 100 de oi, satul ªirãuþi ºi o vie la Hârlãu.
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- iunie – potrivit unei înþelegeri tuco-tãtare, în vreme ce oºtirile turceºti trec Dunãrea,
tãtarii lui Eminek Mârza atacã Moldova dinspre rãsãrit, dar sunt înfrânþi de moldoveni ºi alungaþi
peste Nistru, înlãturându-se astfel pericolul joncþiunii lor cu turcii.
- iulie, 25 - atacul lui ªtefan cel Mare asupra avangãrzii turceºti condusã de Suleiman –
paºa, pe care o înfrânge ºi o sileºte sã se retragã.
- iulie 26 – are loc sângeroasa bãtãlie de la Valea Albã. Luptând cu eroism legendar,
oastea lui ªtefan cel Mare este copleºitã, fiind nevoitã sã se retragã în munþi ºi sã ducã mai
departe o luptã de hãrþuialã, de slãbire treptatã a inamicului. Înfometatã, bântuitã de ciumã,
hãrþuitã ºi demoralizatã de rezistenþa cetãþilor Neamþ, Suceava, Hotin, care s-au dovedit
inexpugnabile, armata otomanã este silitã sã se retragã din Moldova, fãrã sã-ºi fi atins nici unul
din obiectivele campaniei, învinsã practic, de strategia ºi condiþiile de luptã pe care i le-a impus
geniul militar al marelui nostru voievod.
- noiembrie - ªtefan cel Mare intreprinde o campanie în Muntenia, concomitent cu
ªtefan Bathory, comitele Transilvaniei, înlocuindu-l pe Laiotã Basarab cu Vlad Þepeº, pentru aºi asigura alianþa acestei þãri în viitoarele rãzboaie antiotomane.
- decembrie – revenind cu forþe turceºti, Laiotã Basarab îºi redobândeºte tronul Vlad
Þepeº este ucis; - Ioasaf, primul stareþ al Mãnãstirii Putna se retrage, din egumenie, luând
schima cea mare ºi numele de Iosif, îi succede Paisie Scurtul.
- 1477, mai, 8 – Trimis în solie la Veneþia, Ioan Þamblac, unchiul lui ªtefan cel Mare,
trimite Dogelui un strãlucit mesaj din partea lui ªtefan cel Mare.
- noiembrie - ªtefan cel Mare întreprinde o nouã campanie în Þara Româneascã,
înlocuindu-l pe Laiotã Basarab cu Basarab cel Tânãr zis Þepeluº.
- decembrie 19 - Moare Maria de Mangop, fiind înmormântatã la Mãnãstirea Putna.
- 1478 – se terminã de brodat acoperãmântul de mormânt al Mariei de Mangop, una
dintre cele mai mari capodopere ale artei somptuoare medievale.
- vara, se cãsãtoreºte cu Maria Voichiþa, fiica lui Radu cel Frumos.
- noiembrie, 18– moare mitropolitul Teoctist, fiind înmormântat în pridvorul bisericii
Mãnãstirii Putna.
- 1479, mai, 7 – ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna satul Târnauca.
- iunie 16 – se naºte Bogdan Vlad, viitorul domn al Moldovei, sub numele de Bogdan
al III-lea, fiul lui ªtefan cel Mare ºi al Mariei Voichiþa.
- iunie-iulie – din porunca lui ªtefan cel Mare, 800 de meºteri zidari ºi 17.000 de
salahori construiesc cetatea Chilia Nouã pe malul stâng al Dunãrii.
- iulie 27 – potrivit inscripþiei funerare, moare Bogdan, fiul lui ªtefan cel Mare ºi al
Mariei de Mangop, în vârstã de ºase ani. Este înmormântat în biserica Mãnãstirii Putna.
- august 30 - ªtefan cel Mare împuterniceºte pe episcopul de Rãdãuþi sã judece
locuitorii din satele aparþinãtoare Mãnãstirii Putna.
- decembrie 15-1480 mai 20 – ªtefan cel Mare împodobeºte cu frumoase lespezi
funerare, mormintele înaintaºilor sãi din biserica episcopalã de la Rãdãuþi.
- 1480, mai 12 – ªtefan cel Mare cumpãrã de la mitropolitul Gheorghe morile din
Feredieni, fãcându-le apoi danie Mãnãstirii Putna.
- mai iunie – ªtefan cel Mare în alianþã cu un corp de oaste transilvãneanã, încearcã sã-l
înlocuiascã pe Basarab cel Tânãr, care pactizase cu turcii, dar nu izbuteºte.
- noiembrie 21 – moare Petru, fiul lui ªtefan cel Mare ºi al Mariei de Mangop, fiind
înmormântat alãturi de fratele sãu Bogdan în Mãnãstirea Putna.
- 1481, mai, 1 – potrivit pisaniei de pe turnul tezaurului de la Mãnãstirea Putna a zidit ºi
a fãcut turnul ºi zidul în jurul mãnãstirii.
- mai, 3 – moare sultanul Mahomed al II-lea.
- iulie, 8 - are loc bãtãlia de la Râmnic. Oastea moldoveanã comandatã de ªtefan cel
Mare biruie oºtile munteneºti ºi turceºti conduse de Basarab cel Tânãr, Ali-beg, Skender-beg. În
aceastã bãtãlie moare ªendrea, viteazul portar al Sucevei, cumnatul domnului Moldovei, fiind
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îngropat la Dolheºtii Mari. Basarab cel Tânãr este detronat ºi înlocuit cu Vlad Cãlugãrul, fiul lui
Vlad Dracul ºi fratele lui Vlad Þepeº.
- august 22 – ªtefan cel Mare îi scuteºte pe supuºii Mãnãstirii Putna de prestarea
tuturor robotelor aºezându-i sub jurisdicþia episcopului de Rãdãuþi.
- 1482, martie 10 – pentru a-ºi asigura hotarul dinspre Þara Româneascã ai cãrei domni
nu ofereau alianþe trainice, a luat ªtefan Voievod cetatea de la Crãciuna ºi a pus în ea pe
pârcãlabii sãi Vâlcea ºi Ivanco. În acelaºi scop îl asociazã la domnie pe Alexandru, fiul sãu, pe
care-l instaleazã la Bacãu.
- 1483, ianuarie 12 – Elena fiica lui ªtefan cel Mare ºi a Evdochiei de Kiev se
cãsãtoreºte cu Ivan, fiul þarului Ivan al III-lea ºi moºtenitorul tronului acestuia. Aceastã cãsãtorie,
se pare, a fost urmatã de un tratat de alianþã moldo-rus, care însã nu s-a pãstrat.
- 1484 – din porunca lui ªtefan cel Mare, se toarnã pentru Mãnãstirea Putna clopotul cel
mare, cunoscut sub numele Buga; - ªtefan cel Mare construieºte din piatrã o cetate la Roman
(Cetatea Nouã sau Smedorova) pe malul stâng al Siretului.
- martie 15 – Analele putnene scriu în mircurea mare, pe la miezul nopþii pre joi, au
ars toatã Mãnãstirea Putnei cu desãvârºire.
- aprilie 1 – ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna Dvera reprezentând Înãlþarea
Domnului, capodoperã a broderiei medievale româneºti.
- mai, 15 - se încheie brodatul epitafului de la mãnãstirea Moldoviþa în timpul
egumenului popa Anastasie.
- iulie 6 – sub comanda lui Baiazid al II-lea noul sultan al turcilor (1481-1512), o mare
armatã otomanã, formatã din aprox. 100.000 de oºteni la care se adaugã Vlad Cãlugãrul cu
oastea Þãrii Româneºti ºi o numeroasã oºtire tãtãrascã, atacã Chilia, care, dupã opt zile de
asediu, capituleazã.
- iulie, 28 - dupã douã zile de asediu capituleazã ºi Cetatea Albã.
- august, 5 – turcii cuceresc Cetatea Albã, apãratã de moldovenii conduºi de pârcãlabii
Gherman ºi Oanã.
- octombrie, 29 – Moare ieroschimonahul Iosif, primul egumen al Mãnãstirii Putna,
sub numele de Ioasaf.
- 1485, mai, 5 – se terminã de brodat, la Mãnãstirea Putna, Dvera înfãþiºând Adormirea
Maicii Domnului .
- septembrie, 15 – Nãdãjduind sã redobândeascã Cetatea Albã ºi Chilia, cu ajutorul
militar al Poloniei, ªtefan cel Mare presteazã personal la Colomeea, jurãmântul de credinþã faþã
de regele Cazimir al IV-lea Jagello. In timp ce se afla în Polonia, turcii conduºi de eunucul Ali,
begul Rumeliei, împreunã cu oºtenii lui Vlad Cãlugãrul pradã ºi pârjolesc Moldova din sud ºi
pânã la Suceava. Ei îl aduceau totodatã, pe pretendentul Hronoda, sau Hroniot pentru a-l instala
domn al Moldovei.
- noiembrie, 16 - are loc bãtãlia de la Cãtlãbuga. Cotropitorii, trecuþi sub comanda lui
Bali-beg Malcoci Oglu, paºã al Silistrei sunt nimiciþi de ªtefan cel Mare la Cãtlãbuga, lângã
Chilia.
- 1486, martie, 6 - turcii invadeazã din nou Moldova, sub comanda aceluiaºi Bali-beg
Malcoci, urmãrind în continuare substituirea lui ªtefan cel Mare cu Hronoda. Dar sunt înfrânþi la
ªcheia, lângã Roman. Pretendentul Hronoda este capturat ºi decapitat de boierul moldovean
Pântece.
- martie, 27 - moare Maria, sora lui ªtefan cel Mare ºi vãduva lui ªendrea – portarul
Sucevei, înmormântatã în biserica Dolheºti.
- septembrie, 15 - la Hârlãu ªtefan cel Mare construieºte un nou palat de reºedinþã,
cãruia îi adaugã un valoros paraclis, în 1492.
- 1487 - Silit de împrejurãri ªtefan cel Mare încheie pace cu turcii, acceptând plata
haraciului, în schimbul garantãrii de cãtre aceºtia a independenþei Moldoveii
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- iunie, 13 – ªtefan cel Mare ctitoreºte bisericile Sf. Cruce din Pãtrãuþi ºi Sf. Procopie
din Miliºãuþi. Se inaugureazã astfel vastul program de construcþii religioase din epoca ºtefanianã,
veacul de aur al arhitecturii ecleziastice moldoveneºti.
- noiembrie, 20 – se terminã de ferecat la mãnãstirea Humor Tetraevangheliarul scris
ºi decorat, din porunca lui ªtefan cel Mare, de ieromonahul Nicodim, pentru acest lãcaº.
- 1488 – monahul Ghervasie caligrafiazã ºi decoreazã în Mãnãstirea Putna, un liturghier,
care va fi ferecat în 1498 ºi dãruit apoi de vistiernicul Isac Mãnãstirii Feleac.
- martie, 15 - ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna satul Vicºani pe Suceava.
- aprilie, 3 – ªtefan cel Mare dãruieºte ºi întãreºte prin uric Mãnãstirii Putna toate
pietrele de cearã de la târgul nostru Siret ºi ºase voºtinari tot de la târgul Siret ºi propriile mori.
- aprilie, 6 - ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna satul Grecii de lângã Siret.
- mai, 1 – începe zidirea bisericii Sf. Ilie din satul omonim, comuna ªcheia, sfârºitã în
acelaºi an la 15 octombrie.
- ªtefan cel Mare îmbracã în ferecãturã de argint aurit craniul Sf. Ghenadie, pe care l-a
pus în mãnãstirea de la Putna, în anul 6996, mai 1.
- mai, 26 – începe sã construiascã biserica Mãnãstirii Voroneþ, terminatã în acelaºi la
14 septembrie.
- iulie, 30 – ªtefan cel mare dãruieºte Mãnãstirii Zografu douã ripide, executate din
argint, în tehnica au repousse (prin ciocãnire) ºi filigran. Ambele se aflã acum în insula Patmos.
- 1489, martie 21 – polonii încheie pace cu turcii, consacrând posesiunea acestora
asupra Chiliei ºi Cetãþii Albe, ceea ce anuleazã tratatul moldo-polon de la Colomeea ºi
jurãmântul de credinþã prestat de ªtefan cel Mare faþã de regele Cazimir al IV-lea.
- martie, 29 - Binecinstitorul domn Io ªtefan voievod a fãcut ºi a scris ºi a ferecat
tetraevangheliarul pentru Mãnãstirea sa de la Putna…cu mâna multpãcãtosului aºa zis Paladie.
- iunie – Alexandru, fiul lui ªtefan cel Mare se cãsãtoreºte cu fiica lui Bartolomeu
Dragffi zis Birtoc, voievodul Transilvaniei, iar dupã unele opinii cu Maria Asanina Paleologhina,
o grecoaicã din Constantinopol
- iulie - înºelat de poloni, ªtefan cel Mare îºi reface alianþa cu Matei Corvin, care îi
cedeazã cetatea Ciceiului ºi Cetatea de Baltã.
- octombrie, 14 – ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna satele Frãtãuþi, Botãºani,
Climãuþi.
- tratatul de pace (ahdname sau sulhname) dintre ªtefan cel Mare ºi Mahomed al II-lea.
Moldova plãtea Imperiului otoman un haraci de 3000 de florini veneþieni.
- 1490 – Din porunca lui ªtefan cel Mare, se executã la Putna, marele epitaf
reprezentând aºezarea Mântuitorului în mormânt, operã de cãpãtâi a broderiei medievale
româneºti.
- din porunca lui ªtefan cel Mare se toarnã pentru Mãnãstirea Putna clopotul
Blagovistnic de 318 kg.
- Pahomie monahul scrie pentru Mãnãstirea Voroneþ un Tetraevangheliar aflat astãzi la
Muzeul de istorie din Moscova.
- martie, 15 – ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna braniºtea care cuprindea 18
munþi.
- martie, 17 – ªtefan cel Mare emite un uric potrivit cãruia cãlugãrii Mãnãstirii Putna
sunt volnici a trimite primãverile ºi toamnele câte tre care mari la peºte ºi pe acel peºte sã nu
dea vamã.
- aprilie, 6 - moare Matei Corvin, fiind urmat la tronul Ungariei de Vladislav al II-lea,
(1490-1516), fiul lui Cazimir al IV-lea Jagello, regele Poloniei, care obþinuse tronul prin
cãsãtoria cu Beatrice, vãduva lui Matei Corvin. Deºi ªtefan cel Mare a susþinut la succesiunea
tronului ungar pe Ioan Corvin ºi apoi pe Maximilian de Habsburg, fiul împãratului romanogerman, el s-a aflat în înne relaþii cu Vladislav al II-lea.
- aprilie, 27 - începe construcþia bisericii Sf. Ioan a Curþii Domneºti din Vaslui.
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- august, acceptând sã plãteascã tribut turcilor, ªtefan cel Mare cucereºte de la poloni
Pocuþia, care aparþinuse bunicului sãu,Alexandru, pentru a plãti, în acest chip, tributul sultanului.
- 1491, ianuarie, 1 – se terminã zidirea bisericii Adormirea Maicii Domnului din
Bacãu, ctitoritã de Io Alexandru voievod, fiul lui ªtefan voievod.
- iunie - începe zidirea bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Iaºi.
- din porunca lui Alexandru, fiul lui ªtefan cel Mare Teodor Mãrieºescu scrie, la
Mãnãstirea Neamþ un Tetraevangheliar, pentru biserica Adormirea Maicii Domnului din Bacãu,
existent acum la Muzeul de istorie din Moscova.
- 1492 - caligraful ºi miniaturistul Teodor Mãrieºescul de la Mãnãstirea Neamþu, scrie,
din porunca lui ªtefan cel mare, un Tetraevangheliar pentru Mãnãstirea Zografu, existent acum
la Muzeul de istorie din Moscova.
- ieromonahul Ghervasie scrie un Liturghier aflat la Biblioteca Academiei Române din
Cluj Napoca.
- ianuarie, 25 – logofãtul Ioan Tãutul dãruieºte Mãnãstirii Humor un Minei pe
februarie, astãzi se gãseºte la Biblioteca Ossolonski din Lvov.
- mai, 30 – începe construirea bisericii Sf. Gheorghe din Hârlãu, în apropierea curþii
domneºti renovate de ªtefan cel Mare la 1486. Este primul monument moldovenesc cu picturã
muralã exterioarã, datând din vremea lui Petru Rareº.
- Moldova plãtea sultanului un tribut de 4000 de ducaþi, iar Þara Româneascã de 8000
de ducaþi.
- octombrie, 27 - scrisoarea adresatã de hanul tãtarilor din Crimeea Mengli Ghirei, lui
Ivan al III-lea al Moscovei aratã cãprin trataul ruso-tãtar Moldova era pusã la adãpost de
incursiunile tãtarilor.
- 1493 – pornind de la date astronomice, monahul Paladie de la putna calculeazã ºi
stabileºte toate zilele în care vor cãdea Paºtile – Pascalia pentru un rãstimp de 84 de ani,
operaþie reluatã ºi continuatã ceva mai târziu, de cãtre egumenul Siluan de la aceeaºi mãnãstire.
- iulie, 9 – începe a zidi la Borzeºti, pe Trotuº, biserica Adormirea Maicii Domnului,
terminatã în 1494, luna octombrie 12.
- septembrie, 30 – diacul Teodor, fiul preotului Gavril, terminã de scris în cetatea
Sucevei un Tetraevangheliar din porunca Mariei Voichiþa, care l-a dãruit întru rugã sieºi
Mãnãstirii de la Pãtrãuþi.
- octombrie, 26 – diaconul Teodor Mãrieºescul terminã de caligrafiat ºi de miniat din
porunca lui ªtefan cel Mare un Tetraevangheliar pentru biserica din Cetatea Hotinului, aflãtor în
prezent la Biblioteca de stat din München.
- 1494, martie, 1 – se încheie brodatul epitafului de la Mãnãstirea Suceviþa, executat din
porunca lui ªtefan cel Mare, la Mãnãstirea Moldoviþa.
- 1495 - din porunca lui ªtefan cel Mare grãmãticul Damian, scrie Sintagma lui Matei
Vlastares pentru biserica Sf. Nicolae din Iaºi. Se aflã acum la Biblioteca Salticov Scedrin din
Leningrad.
- septembrie – Radu cel Mare ocupã tronul Þãrii Româneºti.
- octombrie, 18 – se terminã de zidit biserica Sf. Nicolae din Dorohoi.
- noiembrie, 3 – ªtefan cel Mare cumpãrã un Tetravangheliar pe care-l dãruieºte întru
rugã sieºi bisericii Adormirea Maicii Domnului din Borzeºti. Se aflã acum la Mãnãstirea
Zografu de la Muntele Athos.
- noiembrie, 30 – se terminã de construit biserica episcopalã Sf. Apostoli din Huºi.
- 1496, iulie, 26 – moare Alexandru, fiul lui ªtefan cel Mare ºi al Evdochiei de Kiev.
Este înmormântat la Mãnãstirea Bistriþa.
- septembrie, 30 – ªtefan cel Mare sfârºeºete zidirea bisericii Sf. Nicolae Popãuþi din
Botoºani, reprezentativã pentru arhitectura de oraº a epocii sale; turnul alãturat este cel mai
frumos pãstrat din acea vreme.
- noiembrie, 18 – se sfârºeºte construcþia bisericii Sf. Mihail din Rãzboieni, ridicatã pe
locul unde au fost înmormântaþi eroii cãzuþi în apriga bãtãlie de la 1476.
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- 1497, ianuarie, 14 – ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Putna douã ripide, executate
din argint aurit.
- iulie, 15 - începe zidirea bisericii Sf. Ioan Botezãtorul din Piatra Neamþ, sfârºitã în
1498.
- august – începe campania polonã împotriva Moldovei. Ioan Albert, în fruntea unei
armate de circa 100.000 de oºteni, trece Nistrul pe Mihãlceni (9 august) ºi înainteazã pânã la
Coþmani. Arestarea solilor moldoveni ºi închiderea lor în cetatea Liovului dezvãluie adevãratele
intenþii ale acþiunii militare polone în Moldova. În faþa acestei situaþii, domnul Moldovei a
poruncit apoi sã se adune toatã oastea sa în târgul Romanului.
- august, 27 - ªtefan cel Mare pãrãseºte Suceava, îndreptându-se spre Roman, unde era
adunatã armata, compusã din circa 40.000 de oºteni moldoveni, un contingent turc de circa 2000
de oºteni ºi un corp de oaste muntean, trimis de Radu cel Mare. Se aºtepta un ajutor armat ºi din
partea regelui Ungariei, Vladislav al II-lea.
- septembrie, 24 – oastea polonã invadatoare ajunge pânã sub zidurile cetãþii Suceava.
- septembrie, 26 – începe asediul cetãþii Suceava de cãtre poloni; a durat trei
sãptãmâni zi ºi noapte, fãrã însã nici un rezultat.
- octombrie 26 - lupta din Codrii Cosminului. Oastea moldoveneascã condusã de
ªtefan cel Mare atacã armata polonã; ªi a fost atunci mãcel mare între leºi ºi armatele
moldoveneºti; ªi au fost luate toate schiptrele crãieºti ºi au cãzut acolo multã oaste ºi toate
tunurile cele mari, cu care bãtuserã în cetatea Sucevei, au fost luate atunci ºi altele mici ºi mai
mici multe, pe care nu este cu putinþã a le înºira. Resturile armatei polone cu greu au reuºit sã se
strecoare pânã la Cernãuþi.
- octombrie, 29 – Lupta de la Lenþeºti. O oaste moldoveneascã, condusã de vornicul
Boldur, înfrânge un detaºament de cavaleri mazuri care venea în ajutorul oºtilor polone.
- octombrie, 30 – lupta de la Cernãuþi ªtefan cel Mare înfrânge resturile armatei
polone, alungându-le din þarã. Victoria deplinã a lui ªtefan cel Mare asupra invadatorilor poloni
- noiembrie, 8 – se încheie zidirea bisericii Naºterea Maicii Domnului de la Tazlãu.
- noiembrie, 14 – se încheie zidirea bisericii Înãlþarea Domnului din incinta Mãnãstirii
Neamþu, strãlucit monument de arhitecturã.
- 1498, ianuarie 24 - Teodor Mãrieºescul terminã de scris ºi de decorat la Mãnãstirea
Neamþu, un Tetraevangheliar pentru Mãnãstirea Moldoviþa, Manuscrisul se aflã acum la Muzeul
de istorie din Moscova.
- iunie, 22 – începe campania moldoveneascã în Polonia ca represalii pentru atacul din
anul precedent al regelui Ioan Albert asupra Moldovei. ªtefan cel Mare cucereºte, pradã ºi arde
cetãþile Trebowla, Buczacz ºi Podhajce, apoi pradã pânã la Liov ºi peste Nistru, în Pocuþia.
- 1499, ianuarie, 5 – ªtefan cel Mare refuzã sã mai plãteascã tribut sultanului.
- aprilie 16 – regele Ioan Albert este nevoit sã încheie pace cu ªtefan cel Mare, în
condiþii de egalitate deplinã, încheiat în urma mediaþiei regelui Ungariei Vladislav al II-lea.
Tratatul s-a încheiat în forma sa finalã la Hârlãu la 12 iulie 1499. Rãmânea deschisã problema
Pocuþiei.
- octombrie, 28 – se încheie de construit turnul clopotniþã al bisericii Sf. Ioan
Botezãtorul din Piatra Neamþ.
- decembrie, 6 – se terminã lucrãrile la biserica Sf. Nicolae din Bãlineºti, ziditã de
logofãtul Ioan Tãutul, ctitorie de o excepþionalã valoare artisticã ºi documentarã.
- 1500 – se brodeazã steagul lui ªtefan cel Mare, dãruit apoi de voievod Mãnãstirii
Zografu de la Muntele Athos.
- mai, 11 – moare doamna Maria Despina, soþia lui Radu cel Frumos, mama doamnei
Maria Voichiþa.
- iunie, 11 – se terminã de copiat un Praxiu (Apostol) pe care ªtefan cel Mare îl
dãruieºte Mãnãstirii Neamþu.
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- august, 10 – ªtefan cel Mare ºi doamana lui Maria dãruiesc Mãnãstirii Putna
monumentala Dverã reprezentând Rãstignirea. În colþuri sunt portretele votive ale lui ªtefan cel
Mare ºi Mariei Voichiþa.
- 1501, februarie – ªtefan cel Mare trimite la Veneþia doi oameni de ai sãi ca sã
cumpere niºte stofã scumpã de aur ºi sã tocmeascã un medic.
- ªtefan cel Mare lipsit de sprijin extern, se vede nevoit sã se împace cu turcii.
- 1502, februarie 15 – moare Paisie Scurtul, egumenul Mãnãstirii Putna. Îl urmeazã la
stãreþie arhimandritul Spiridon.
- aprilie, 23 – ªtefan cel Mare dãruieºte Mãnãstirii Zografu un Tetraevangheliar scris
ºi ornamentat de Filip monahul. Se aflã acum la Biblioteca de stat din Viena.
- iunie, 24 – ieromonahul Spiridon tereminã de scris ºi decorat în Mãnãstirea Putna un
Tetraevangheliar pe care ªtefan cel Mare îl dãruieºte bisericii Sf. Ioan Botezãtorul de la Piatra
Neamþ.
- august – soseºte la Suceava medicul Matteo Muriano trimis de veneþieni, la cererea
lui ªtefan cel Mare, pentru a-l trata. Vestitul medic se îmbolnãveºte însã ºi moare înainte de a
acorda voievodului îngrijirile sale.
- septembrie, 14 – se încheie zidirea bisericii Înãlþarea Sfintei Cruci din Volovãþ,
ctitoritã de ªtefan cel Mare în locul vechii biserici de lemn atribuitã lui Dragoº, pe care ar fi
mutat-o la Putna în anul 1468.
- septembrie, 29 – al doilea termen fixat pentru convocarea comisie moldo-poloneungare care avea menirea sã rezolve problema Pocuþiei, nu este respectat de poloni, care nu se
prezintã. ªtefan cel Mare ocupã Pocuþia în primele zile ale lunii octombrie ºi instaleazã pârcãlabi
în cetãþi ºi vameºi în oraºe ºi tîrguri. La insistenþele regelui Vladislav al II-lea se fixeazã un al
treilea termen de întrunire a comisiei pentru 2 nov. 1503, dar nici acesta nu este respectat.
- 1503, februarie, 2 – ªtefan cel Mare emite un hrisov de întãriturã ºi de stãpânire
pentru toate proprietãþile ºi privilegiile acordate pânã acum Mãnãstirii Putna.
- aprilie, 2 – portarul Sucevei, Luca Arbure, începe zidirea bisericii Tãierea Capului Sf.
Ioan Botezãtorul, unul dintre cele mai reprezentative monumente din epoca lui ªtefan cel Mare.
- aprilie, 27 – ªtefan cel Mare începe zidirea Mãnãstirii Dobrovãþ care va fi sfârºitã în
1504.
- septembrie, 8 – ªtefan cel Mare începe sã zideascã biserica Tãierea Capului Sf. Ioan
Botezãtorul la Reuseni
- 1504, februarie 25 – Paisie monahul terminã de scris la Mãnãstirea Putna un Minei pe
Martie, dãruit de ªtefan cel Mare mãnãstirii Dobrovãþ.
- mai 18 - Dumitru diacul terminã de scris, din porunca lui ªtefan cel Mare un Minei pe
Ianuarie, pentru Mãnãstirea Dobrovãþ.
- iunie – ªtefan cel Mare decapiteazã boierii care se opun succesiunii la tronul
Moldovei a fiului sãu, Bogdan Vlad.
- iulie, 2 - potrivit inscripþiei de pe acoperãmântul de mormânt al slãvitului erou în
ceasul al patrulea din zi, moare ªtefan cel Mare, care a domnit în Þara Moldovei 47 de ani ºi trei
luni, fiind înmormântat la Mãnãstirea Putna. Corul care a cântat la înmormântarea sa a fost
condus de Eustatie, vestit protopsalt ºi autor de cântãri bisericeºti pe note, conducãtorul ºcolii
muzicale de la aceastã Mãnãstire. Îi succede la tron Bogdan Vlad, fiul sãu ºi al Mariei Voichiþa,
cunoscut în istorie sub numele de Bogdan al III-lea.
- cu însemnarea morþii lui ªtefan cel Mare se împlineºte prima creaþie literarã laicã a
culturii române: Letoposeþul de când cu voia lui Dumnezeu s-a început Þara Moldovei.
Redactatã din porunca, sub supravegherea, la curtea ºi, în unele pasaje, sub dictarea lui ºtefan cel
Mare, aceastã scriere deschide marea galerie a operelor istorice cu valoare literarã care va face
din cronicã genul major al literaturii române din epoca medievalã. A fost copiatã ºi prelucratã în
mãnãstiri (cele douã variante putnene), în germanã (cronica moldo-germanã, încã din 1502), ºi
polonã (cronica moldo-polonã). A fost utilizatã pentru însemnãrile de istorie moldoveneascã din
Voskresenskaia Letopis (cronica moldo-rusã).
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