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CRONICÃ 
 
 

SFÂNTUL VOIEVOD ªTEFAN CEL MARE, OMAGIAT LA 

MOINEªTI 
 
 

Vasile Robciuc 
 
 Spre jumãtatea desfãtãtorului cireºar 2004, când nenumãraþii pelerini români ºi strãini, 

care merg sã se închine la mormântul de la Sfânta Mãnãstire Putna, devin nestematele de jar ce 
vor aprinde vâlvãtaia credinþei noastre ortodoxe, cât ºi un nou semn al puterii sfinte a ilustrului 
nostru voievod, la Moineºtii pictorului ªtefan Luchian, în Moldova de mijloc, s-a desfãºurat 
programul activitãþilor naþionale �ªtefan cel Mare ºi Sfânt, creator de tradiþie politicã, 
spiritualã ºi culturalã�, ediþia a II-a, în prezenþa unor invitaþi de marcã din Iaºi, Suceava ºi Bacãu.  

O serie de mesaje, trimise din þarã ºi din strãinãtate (Catedra de Istorie a Universitãþii 
Bucureºti, Putna, Cernãuþi, Chiºnãu, Tokyo), au avut menirea de a prefaþa, fiecare în parte, 
serbarea de suflet din anul omagial, organizatã aici de Societatea Cultural-Literara �Tristan 
Tzara�, în parteneriat cu Primãria, Parohia �Sf. Gheorghe� ºi Liceul �Spiru Haret� din localitate. 

Manifestãrile au debutat la monumentul-simbol de la Moineºti, unde a fost evidenþiatã 
semnificaþia zilei de 15 decembrie 1467, când vitejii moldoveni, conduºi de Binecredinciosul 
Voievod ªtefan cel Mare, au obþinut una dintre cele mai glorioase victorii împotriva Ungariei. 

Dupã depunerea de coroane, atât invitaþii, cât ºi reprezentanþii vieþii publice ºi culturale 
moineºtene, primiþi cu onoruri militare, în faþa monumentului, au asistat la sãvârºirea slujbei Te 
Deum-ului � pomenirea eroilor cãzuþi in lupta de la Baia de cãtre un sobor de preoþi ºi diaconi 
(locali ºi ieºeni), rãspunsurile fiind date apoi, în Bisericã, de grupul coral al elevilor basarabeni 
de la Liceul �Spiru Haret�. La finalul momentului religios, s-a invocat personalitatea faimosului 
domnitor, cu prilejul împlinirii a 5 veacuri de la trecerea sa la cele veºnice, ca unul dintre cei mai 
de vazã strategi ºi ctitori pe care i-au avut provinciile româneºti, obligate, de vicisitudinile 
vremii, sã trãiascã în dezbinare, in timp ce luptele fratricide între facþiuni rivale nu fãceau sã 
beneficieze decât grupãrile boiereºti, 

A urmat apoi Simpozionul Naþional consacrat epocii ºtefaniene, vizând, îndeosebi, 
cancelaria domneascã, realitãþile fiscale, faptele de arme, ctitoriile domnitorului, cât ºi unele 
reflexii în istoria contemporanã. Au prezentat comunicãri în faþa ºi cu participarea publicului, 
Daniel Danielescu (Universitatea �Al. I. Cuza� din Iaºi), Silviu Vãcaru (Institutul de Istorie A.D. 
Xenopol� � Iaºi); Mihai Lazãr (Universitatea �ªtefan cel Mare� din Suceava); Jean Ciutã, Eugen 
ªendrea ºi Cornel Galben (cercetãtori din Bacãu) care, cu acest prilej, ºi-au fãcut cunoscute 
cãrþile apãrute în 2004 ºi dedicate personalitãþii lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt. 

Lucrãrile simpozionului au fost precedate de expoziþia �ªtefan cel Mare în medalisticã 
româneascã�, vernisatã de binecunoscutul colecþionar ieºean Lucian Solcan. Un grup de elevi de 
la Liceul �Spiru Haret�, moineºteni ºi basarabeni, au participat la concursul �Înapoi la istoria 
marilor noºtri strãmoºi: ªtefan cel Mare ºi Sfânt�. În încheierea programului liceenii basarabeni 
din Moineºti au susþinut momentul muzical-coregrafic �Nestemate din coroana marelui ªtefan�, 
fiind îndrumaþi, cu multã însufleþire ºi înaltã profesionalitate, de reputatul actor ºi regizor 
bãcãuan Stelian Preda (de la Teatrul Municipal �G. Bacovia�), al cãrui recital a inclus lucrãri ale 
poeþilor bucovineni din Cernãuþi, teatru istoric eminescian � închinat, lui ªtefan cel Mare �, 
precum ºi celebrul monolog din piesa �Apus de soare� de Barbu-ªtefãnescu Delavrancea. 

Istoricii sus-amintiþi au subliniat, de fiecare datã, dimensiunea pasionalã ºi europeanã a 
voievodului ªtefan cel Mare, fãcând numeroase trimiteri la actualitate, care îi priveºte pe vecini 
ºi întreaga Europã a veacului al XV-lea, unde cei 47 de ani, cât domnul de la Suceava s-a aflat pe 
tron, au constituit o dimensiune unicã în istoria medievalã a românilor ºi au prezentat o deosebitã 
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stabilitate politicã în aceastã parte mereu agitatã a Europei, pentru care multe dintre concepþiile ºi 
acþiunile domnitorului sunt într-adevãr emblematice, precum modelul concludent despre rostul 
culturii, al artelor pentru prestigiul ºi viitorul unui popor, exemplu urmat ºi de alþi domnitori, 
inclusiv din «cealaltã Valahie».  

Fiecare dintre vorbitori a accentuat ideea nobilã ºi mereu actualã, conform cãreia 
România este �continuatoarea sintezelor ºtefaniene�, iar marele Voievod, dincolo de prestigiul 
sãu, amplificat ºi deformat, uneori, de imaginaþia colectivã, trebuie vãzut tot timpul �într-o 
istorie naþionalã ºi într-o istorie europeanã�. ªtefan cel Mare a rãmas profund statornicit în 
credinþa ortodoxã ºi în spiritualitatea românilor, dar, în acelaºi timp, a avut relaþii cu toate þãrile 

importante vecine. Anul omagial 2004 ne îndeamnã, aºadar, sã pãstrãm identitatea, credinþa, 
spiritualitatea româneascã, dar concomitent sã fim deschiºi spre cooperare cu alte naþiuni, la 
ceasul intrãrii noastre într-un nou ansamblu de relaþii ierarhice europene. 

Multã lume vorbeºte despre puterea de conducãtor a Voievodului, despre geniul sãu 
militar ºi diplomaþie. Lucruri adevãrate, însã toate aceste virtuþi ar fi însemnat prea puþin dacã 
Binecredinciosul ªtefan cel Mare n-ar fi fost �Omul lui Dumnezeu, ales de Dânsul, inspirat ºi 
condus numai de Dânsul� (N. Iorga), care, graþie puterii sale de smerenie, din 1486 � când ºi~a 
reluat tronul �printr-o minune�, dupã ce fusese înfrânt într-o luptã de lângã Siret �, a ridicat 
majoritatea bisericilor ºi mãnãstirilor din Moldova ca un semn al recunoºtinþei faþã de cel care îl 
izbãvise. 

Istoria unui popor este importantã ºi prin responsabilitatea pe care o creeazã, peste timp, 
în contextul actual. Moºtenirea politicã ºi spiritualã, pe care ilustrul înaintaº a lãsat-o românilor, 
ne face cu atât mai atenþi astãzi, când alte provocãri ale contemporaneitãþii se aflã la orizontul 
epocii noastre. 

A vorbi în timpul de faþã, cu detaºarea intelectualului, despre acea epocã atât de 
zbuciumatã, reprezintã, neîndoielnic, un privilegiu � dar ºi o datorie de onoare faþã de trecut, 
când marele domn din Cetatea Sucevei schiþa � cu propriile mijloace � calea de mai târziu a 
structurãrii ideii noastre naþionale. 

În mãsura în care vom ºti sã privim cu atenþie spre trecut ºi sã apãrãm dreapta credinþa, 
printr-o netãgãduitã smerenie creºtinã, viitorul va fi mai stabil ºi mai puternic. Cinstirea lui 
ªtefan cel Mare ºi Sfânt trebuie sã constituie esenþa existenþei noastre actuale, prin actul 
indispensabil al �rememorãrii�. Cine nu va uita, este mai aproape de adevãrul identitãþii sale ºi 
va putea simþi din abundenþã cum minunile lui Dumnezeu lucreazã în modul nostru de viaþã, zi 
de zi. 


