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CONTRIBUÞII PRIVIND RELAÞIILE DINTRE MOLDOVA  

LUI ªTEFAN CEL MARE ªI TÃTARI 
 

 
Violeta-Anca Epure 

 
Motto: ,,Doamne, numai tu singur ºtii ce-a fost în inima mea. Nici eresurile 

cele înºelãtoare, nici focul vârstei tinereºti n-au putut-o sminti, ci am rãmas întãrit 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-însa la pãrintele veacurilor având, prin care toþi vrãjmaºii am gonit ºi am înfrânt�. 
(Vartolomeu Mãzãreanu, Cuvânt de pomenire vechiului ªtefan cel Mare, domnul Moldovei, 1904). 
 

,,Fost-au acestu ªtefan vodã om nu mare la statu, mânios ºi degrabu vãrsãtoriu de sânge 

nevinovat; de multe ori la ospeþe omorâea fãrã judeþu. Amintrilea era om întreg la fire, neleneºu, 

ºi lucrul sãu îl ºtia a-l acoperi ºi unde nu gândiai, acolo îl aflai. La lucruri de rãzboaie meºter, 

unde era nevoie însuºi se vârâea, ca vãzându-l ai sãi sã nu îndãrãptieaze ºi pentru aceia raru 

rãzboiu de nu biruia. ªi unde biruia alþii, nu pierdea nãdejdea, cã ºtiindu-se cãzut jos, sã rãdica 

deasupra biruitorilor�, ,,scrie letopiseþul cel moldovenescu� al lui Grigore Ureche. Un portret 
celebru ce meritã a fi cunoscut de oricine� ,,Un suveran iubit de supuºii sãi, un om politic 

eminent un mare cãpitan, un om foarte curajos, înþelept, modest ºi profund religios�
1. La 500 de 

ani de la moartea marelui ªtefan vodã dorim sã-i aducem umilul nostru omagiu prin intermediul 
acestor rânduri. Consultând bibliografia aferentã epocii ºtefaniene ºi dorind sã ne documentãm 

mai ales asupra relaþiilor acestuia cu tãtarii, vom descoperi, pe lângã referirile din lucrãrile 

generale sau din monografiile care-i sunt dedicate voievodului, câteva contribuþii mai vechi ce 

meritã a fi menþionate: P. Georgian, Tãtarii în Þãrile Româneºti. III. Invaziile tãtare în veacul 

XV ºi prima jumãtate a veacului XVI, în ,,Convorbiri Literare�, LVIII/1926, nr. 8-9, p.590-610, 
Virginia Vasiliu, Les Tatars et la Moldavie au temps d�Etienne Le Grand, în ,,Revue historique 

du sud-est européen�, VIII/1931, nr. 7-9, p.188-191, Constantin Andreescu, Din legãturile 

moldo-tãtare în mijlocul secolului XV, în ,,Arhiva�, XLI/1934, nr.3-4, p.139-151, Dimitrie 
Urzicã, Bãtãlia din dumbrava de la Lipinþi, Iaºi, 1937, Petre ª. Nãsturel, Din legãturile dintre 
Moldova ºi Crimeea în secolul al XV-lea. Pe marginea unei inscripþii greceºti, în Omagiu lui P. 
Constantinescu-Iaºi, Bucureºti, 1965, Tahsin Gemil, Douã documente tãtãrãºti referitoare la 

campania din 1476 a sultanului Mehmed al II lea în Moldova, în A.I.I.A. ,,A.D. Xenopol�, 
V/1968,p.185-194, Alexandru Gonþa, Românii ºi Hoarda de Aur. 1241-1502, capitolul ªtefan 

cel Mare ºi relaþiile cu Hoarda de Aur, München, 1983, p.176-1922. Prezentul studiu se vrea o 
încercare de a sublinia principalele aspecte referitoare la relaþiile dintre Moldova lui ªtefan ºi 

tãtari. 
1. Situaþia din Hoarda de Aur în secolele XIV-XV. Câteva puncte de reper. Pentru 

o mai bunã înþelegere a acestor raporturi, considerãm necesarã o succintã prezentare a situaþiei 

politice din Hoarda de Aur a veacului al XIV-lea ºi al XV-lea.  
Dupã moartea lui Usbek han (1340) ºi dupã stingerea dinastiei urmaºilor direcþi ai lui 

Gingis han (moartea lui Berdi han la 1359), urmeazã în Deºt-i Kipceak3 o perioadã tulbure. Cu 

timpul, se creeazã douã centre de dominaþie, unul cu capitala la Saray, dincolo de Volga, altul 

între Volga ºi Nipru. Dupã ce Mamai, hanul Saray-ului este înfrânt la 8 septembrie 1380 la 

Kulikovo, pe Don de Dimitrie, cneazul Moscovei, numit dupã aceastã victorie Donskoi, Hoarda 

de Aur4 decade. 
În Crimeea, genovezii din Caffa pun stãpânire pe principalele centre comerciale de pe 

linia þãrmului. Tãtarii au încercat sã le recupereze, dar acþiunile lor s-au dovedit un eºec. În 

1387, se încheie un tratat prin care tãtarii le lãsau genovezilor aceste zone5. 
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Sprijinit de Timur Lenk, hanul Tohtamâº, care pretindea cã este urmaºul lui Gingis han, 

ia locul lui Mamai ºi reconstituie puterea Hoardei, deºi pentru o perioadã scurtã
6. În 1387, 

Tohtamâº, cu ajutorul lui Timur ocupã Saray- Berke; în 1380 îl distruge pe Mamai la Kalka, iar 

în 1382 atacã Moscova ºi o readuce la starea de stat tributar, ca ºi pe celelalte cnezate ruseºti. În 

încercarea de a readuce sub stãpânirea sa Transcaucazia ºi Horezmul, Tohtamîº eºueazã. În 1391 

ºi 1395 Timur face douã expediþii împotriva Hoardei de Aur ºi distruge centrele comerciale 

Tana, Urgengi, Astrahan ºi Saray-Berke7. Ruptura cu Timur (1387) ºi înfrângerea ºi moartea lui 

Tohtamîº (1395) conduc la o nouã dezmembrare a statului tãtar. Generalul Aidegu (Jedigei), 

învingãtorul lui Tohtamîº, guverna atât în Crimeea, cât ºi în þinuturile de dincolo de Volga în 

numele hanilor de la Saray. Generalul este înfrânt în 1411 ºi Crimeea tãtarilor ,,Perecopensi� (de 

la Perecop) revine lui Kadir Berdi ºi Djelal Berdi. Aceºti doi fraþi erau urmaºii lui Tohtamîº. 

Fiul lui Djelal, Hagi Ghirai este întemeietorul dinastiei Ghiraizilor, care va stãpâni Crimeea pânã 

la 17838. 
Revenind la Tohtamîº, dupã ce a fost înfrânt pe valea râului Terek (15 aprilie 1395), 

acesta fuge în Lituania la cneazul Vitold. Cei doi vor încerca sã-ºi impunã controlul asupra 

Hoardei de Aur, dar au fost învinºi de Timur Kutlug, noul han instalat cu ajutorul lui Timur 

Lenk ºi al emirului Edighei, în 1339 la Worskla. Hoarda de Aur este din nou restauratã, de 

aceastã datã sub conducerea lui Edighei. Luptele dinastice ºi factorii externi au contribuit la 

subminarea autoritãþii hanului ºi la separarea, în cele din urmã în mai multe stãtuleþe
9. ,,Centrele 

de putere localã se consolideazã ºi se instituþionalizeazã în cursul secolului al XV-lea�. Aºadar, 

Hoarda de Aur se fragmenteazã în trei stãtuleþe: 
- Hanatul Crimeei, despre care am pomenit mai sus ºi care a gravitat în sfera de 

interese polono-lituanianã pânã la 1475, când va intra sub suzeranitatea otomanã; 
- Hanatul de Kazan, întemeiat de Ulug Mohamed

10, pe care Matei de Miechov îl 

considera al ºaptelea han al tãtarilor ,,Zavolhensi� (de dincolo de Volga). Aceºti tãtari erau 

numiþi de istoricul rus Karamzin, autorul lucrãrii Histoire de l�empire de Russie, ,,Nogaii 
Hoardei Albastre�11; acesta se va afla în raza de acþiune a Moscovei ºi va fi anexat de aceasta în 

1552; 
- Hanatul de Astrahan, situat pe cursul inferior al fluviului Volga, va fi supus unei 

duble presiuni, atât din partea tãtarilor din Crimeea, cât ºi a celor nogai din zona Ural; la 1556 
va fi absorbit de cnezatul Moscovei12. 

2. Evoluþia relaþiilor dintre ªtefan cel Mare ºi tãtari. Fiul lui Bogdan al II-lea ºi al 

Mariei, supranumitã Oltea, ªtefan cel Mare
13 a fost proclamat domn al Moldovei la 12 aprilie 

1457. 
În anul 1459, luna aprilie, când pe tronul Hoardei de Aur se urca ultimul mare han, 

Ahmed (1459-1481), ªtefan semna ,,sub zidurile Hotinului, un tratat cu Andrei Androvaz, 
voievodul Haliciului ºi cu Hriþco de Pomorzany, voievodul Podoliei�

14; se angaja sã dea 

polonezilor ajutor militar ,,contra paganos�15 (tãtarii din Hoarda de Aur), sã lase în stãpânirea 

polonã cetatea Hotin ºi sã respecte averile boierilor moldoveni, care, cu asentimentul regelui 

Cazimir (1447-1492) se aflau în slujba lui Petru Aron. ,,Cu preþul acestor concesii, ªtefan era 

recunoscut domn al Moldovei, iar rivalul sãu era îndepãrtat de la hotarul þãrii�
16. 

La 3 iulie 1460, ªtefan cel Mare reînnoia privilegiile negustorilor lioveni de a face 

comerþ ºi de a merge cu mãrfuri de-ale Hansei ºi autohtone în Þara Tãtãrascã
17. ,,Iar vama 

tãtãrascã ce fusese la Cetatea Albã ºi nici mãcar de la o mie de mãrci, acea vamã le-am iertat-o 
liovenilor, fie cã i-ar aºtepta ori nu acolo chiar fiul þarului tãtãresc�

18. 
Trimiºii poloni la Suceava primeau la 2 martie 1462 un document omagial prin care 

ªtefan promitea cã îi va fi credincios regelui
19. Pe lângã ,,Tratatul de închinare ºi credinþã� pe 

care l-am menþionat mai sus, ªtefan ºi-a luat obligaþia printr-un document separat cã nu va 

extrãda decât regelui Cazimir pe fiii lui Sad- Ahmed20, împreunã cu cãpetenii ºi ostaºi tãtari, 

refugiaþi în Moldova din cauza luptelor care aveau loc între facþiunile hanatului tãtarilor 

,,Zavolhensi�21. ,,ªi-apoi pe fiii lui Sed-Ahmed, cari prin mila lui Dumnezeu sunt acum în 

mâinile noastre, împreunã cu alþi cãpitani ºi ulani � spune domnul Moldovei � avem sã-i þinem 
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cu tãrie ºi statornicie în mâni tari ºi credincioase ºi n-avem sã le dãm drumul niciodatã, nici sã-i 
dãm în vreo parte oarecare sau în mâna cuiva, fie a litvanilor sau basarabilor, fie þarului Ag-
Ghirai22, fie turcilor sau ungurilor. Dacã însã ni-i va cere cumva mai întâi domnia sa Craiul, sau 

ne va aduce aminte de ei, atunci noi avem sã-i dãm în mâinile domnului prea înãlþatului craiu�
23. 

Ioan Ursu a emis pãrerea cã aceºtia erau prizonieri de rãzboi capturaþi de ªtefan al Moldovei
24; 

istoricii de mai târziu au infirmat aceastã ipotezã: se pare cã este vorba, mai degrabã, de 

,,persoane strãmutate de bunãvoie pe care voievodul Moldovei le putea folosi de la caz la caz, 
fie împotriva Poloniei, fie contra lui Hagi Ghirai sau chiar în aceea a lui Ahmed han, fiul lui 

Kuciuk Mahomed, în acele clipe când el era interesat de redobândirea Chiliei ºi se afla cu oºtile 

la Dunãre. Aºa se explicã de ce Moldova nu a fost atacatã de tãtarii Perecopului cât a trãit Hagi 

Ghirai (1459-1466)�25. 
La 28 iulie 1468, ªtefan îi fãgãduia regelui polon printr-un nou act prestarea omagiului 

personal când regele se va deplasa la Cameniþa, Colomeea sau Sniatin, deci în unul din oraºele 

de graniþã26. Cazimir îi promitea sprijin împotriva ungurilor, turcilor ºi tãtarilor, fie pe cale 

diplomaticã, fie pe cale armatã
27. ªtefan se angaja sã nu întreprindã nimic fãrã sfatul ºi 

încuviinþarea regelui; în schimb, Cazimir ,,are sã ne miluiascã ºi sã ne povãþuiascã ºi sã ne fie cu 

credinþã� ºi are sã ne pãzeascã ºi sã ne apere din toate pãrþile ºi de toate neamurile de pe lume: 

de turci ºi de tãtari ºi de unguri care ar fi împotriva noastrã ºi împotriva þãrii noastre ºi împotriva 

supuºilor noºtri�
28. 

Istoricul polon Jan Dlugosz, contemporan evenimentelor, scrie cã în vara 1469, pe când 

regele se afla în Lituania, oastea tãtarilor de dincolo de Volga sub conducerea lui Manyak a 

invadat þãrile regatului din trei pãrþi. O coloanã a prãdat districtele Vladimir, Cremenet, Cuzmin, 
Zudovia ºi Jitomir, luând în captivitate vreo 10000 de oameni pentru cã lituanienii, având puþinã 

oaste nu au îndrãznit sã se opunã. Altã coloanã s-a îndreptat spre Trembovla, dar oastea regalã 

adunatã la ordinul regelui i-a respins. Cazimir � menþioneazã Dlugosz � fusese înºtiinþat la timp 

de Mengli Ghirai29. 
Bãtãlia de la Lipnic - ,,ultima invazie a Hoardei de Aur�30. Oastea tãtarilor de pe 

Volga31, dupã ce pustiise rãsãritul Poloniei, s-a abãtut asupra Moldovei; se pare cã oastea 

condusã de Eminek, fiul hanului
32 a dat douã lupte cu domnul Moldovei; cea mai zdrobitoare a 

avut loc la Lipnic, aproape de Nistru; tãtarii au lãsat mulþi morþi pe câmpul de luptã; au fost 

prinºi mulþi captivi, printre care ºi fiul marelui han
33. ,,Buluceau sub puterea harapnicului ºi 

împingeau cu colþii suliþei oameni ºi vite, avere miºcãtoare pe care luau preþ în porturile Caspicii 

ºi Mãrii Negre�
34. În Moldova, însã ,,jefuitorii nu se puturã desfãºura în voie, cãci lipsea câmpia 

netedã, goalã, precum lipseau ºi satele bogate. [�] Cãlãrimea pustiului mãreþ se încurcã lesne în 

hãþiºurile codrilor ce nu ºtiau de secure. ªtafetele de la graniþã sosirã la timp la Suceava cu 

vestea cã se prãpãdeºte þinutul dintre Nistru ºi Prut. Cãlãreþii domnului se luarã în pripã dupã 

cãlãreþii hanului, care cãutau acum vadul totdeauna depãrtat pe unde sã fugã. [�] Fugarii pripirã 

atunci spre apa de hotar, dar pânã a nu o vedea înainte, în þinutul Sorocei de mai târziu, ei furã 

ajunºi din urmã. O cumplitã încãierare se încinse în dumbrava de lângã satul Lipnic, unde-ºi 
avuse curþile boierul Vâlcea al lui Alexandru cel Bun. [�] Nu numai cã hanul fu bãtut cu 

desãvârºire ºi cã pe pragul de ieºire îi fu mãcelãritã o bunã parte din gloatã de mâni rãsplãtitoare, 

dar fiul hanului cãzu în robie, în ziua de 20 august, când Moldova fu rãzbunatã�
35. 

Cele mai afectate au fost aºezãrile din partea de NE a Moldovei, tãtarii evitând, de 

regulã, sã se apropie de centrele fortificate. La retragere, tãtarii se ºtiau vulnerabili din cauza 

prãzii ºi a numeroºilor prinºi, care încetineau considerabil deplasarea. Poate cã ar fi reuºit sã 

treacã Nistrul liniºtiþi dacã nu ar fi sãvârºit o greºealã gravã: neþinând cont cã se apropie de 

cetatea Sucevei, au cãutat sã treacã apa pe la un vad slab apãrat. ªtefan a constituit un 
detaºament de cavalerie, cu care a început urmãrirea tãtarilor. ,,Rãdicatu-s-au multã mulþime de 

oaste tãtãrascã ºi au intrat în þarã sã prade, cãrora prinzându-le de veste ªtefan vodã, le-au eºit 
înainte. ªi la o dumbravã ce se chiamã la Lipinþi, aproape de Nistru, i-au lovit ªtefan vodã cu 

oastea sa, august 20 ºi dând rãzboiu vitejaºte i-au rãsipit ºi multã moarte ºi perire au fãcut într-
înºii ºi mulþi au prinsu în robie ºi le luã pleanul. De care lucru cunoscând, ªtefan vodã cã 
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agiutorul de la Dumnezeu ºi nu de aiurea i-au fost, ce numai de la Dumnezeu ºi de la preacurata 

maica sfinþii sale ºi cu mare laudã ºi izbândã s-au întorsu înapoi la scaunul sãu, la Suceavã�
36, 

scrie Ureche în cronica sa. 
Dlugosz relateazã cã hanul tãtarilor ,,trimeþând 100 de soli la ªtefan, voievodul 

Moldovei, îl vesti cu îngâmfare cã dacã nu-i redã fiului sãu libertatea sau dacã are vreun gând 

rãu asupra lui, are sã-l pedepseascã aspru. Însã ªtefan, bãrbat cu suflet mare, mâniat de acea 

solie, care pe altul l-ar fi îngrozit, nesocotind ameninþãrile lui Mamak, tãie pe fiul aceluia în 

patru bucãþi în faþa solilor � pe soli îi trase în þepi, afarã de unul, pe care, cu nasul tãiat îl trimise 

la Mamak sã-i dea de veste. Aºa rãzbuna ªtefan umbrele morþilor sãi�
37. 

ªtefan a dat ordin sã se construiascã la Orhei o cetate astfel încât pe viitor tãtarii sã nu 

mai poatã specula faptul cã vadul de la confluenþa Rãutului cu Nistrul era foarte slab apãrat
38. La 

20 octombrie 1469, boierul Gangur este pomenit în sfatul domnesc, iar la 1 aprilie 1470, el apare 
în acte sub titlul de pârcãlab de Orhei

39, ,,strajã în calea tãtarilor�
40. 

Cãlãreþii tãtari nu au mai nãvãlit de atunci înainte nici în pãrþile Orheiului, nici la alte 

vaduri ale Nistrului datoritã luptelor interne. Cetatea de la Orhei ºi-a dovedit marea utilitate 
împotriva tãtarilor din Crimeea, care organizau expediþii de pradã. Un cronicar turc afirma, de 

altfel, despre luptãtorii din Codrii Orheiului ºi ai Lãpuºnei cã aceºtia învãþaserã în desele 

ciocniri cu tãtarii meºteºugul rãzboiului ºi datoritã vredniciei lor, trâmbele tãtãreºti se abãteau 

din ce în ce mai rar asupra pãmântului Moldovei. Dupã înfrângerea tãtarilor, prestigiul lui ªtefan 

a crescut ºi mai mult
41. 

Bãtãlia de la Lipnic din dumbravã, ,,de la obârºia pârâului Ciuhur, în þinutul Soroca�, a 

suscitat numeroase discuþii în legãturã cu data când a avut loc; Letopiseþul Anonim (de la 

Bistriþa) nu menþioneazã aceste evenimente; Cronica moldo-germanã situeazã momentul Lipnic 

dupã lupta de la Baia ºi înainte de arderea Brãilei (27 aprilie 1470). Grigore Ureche, Miron 

Costin, letopiseþele din grupa Putna I, Putna II, Cronica moldo-polonã susþin cã la 20 august 

6978 (1470)42, ªtefan ,, dând rãzboi vitejesc i-au risipit ºi multã moarte ºi pieire au fãcut într-
înºii, ºi pe mulþi i-au prins de vii ºi le-au luat toatã prada�

43. 
În martie 1471, Radu cel Frumos porneºte o incursiune în Moldova pentru a rãzbuna 

atacurile asupra Chiliei ºi Brãilei. În timp ce ªtefan lupta cu oºtile lui Radu la Soci, Eminek 

Mârza, fratele lui Mamak, ajunge pânã la Siret
44.La întoarcere a trecut în Podolia. La 16 mai, 

când operaþiunea era deja terminatã, consulul genovez din Caffa scria cã în timp ce ªtefan era în 

rãzboi cu domnul ,,celeilalte Valahii�, tãtarii au prãdat oraºele ºi numeroase sate, ducând cu ei o 

pradã bogatã, ,,animale ºi mii de captivi, bãrbaþi ºi femei�
45. S-a emis ipoteza cã atacul tãtarilor 

ar fi fost comandat prin intermediul turcilor de Radu cel Frumos; în iulie, de la Vaslui, ªtefan îi 

scria lui Cazimir al IV-lea cã nu poate veni sã presteze omagiul deoarece tãtarii, transalpinii 

(muntenii) ºi turcii îl ameninþau
46. Cavaleria moldoveneascã i-a urmãrit pe tãtari pânã la 

marginile Crimeei, unde l-au prins chiar pe Eminek Mârza, comandantul nãvãlitorilor. La 7 

noiembrie 1472, genovezii din Caffa îi scriau lui Mengli Ghirai cã fratele sãu este întemniþat la 

Cetatea Albã; el va evada în 1473
47. Distinsul istoric ieºean Ion Toderaºcu considerã cã în 

paralel cu luptele dintre ªtefan ºi Radu ,,ºi poate nu fãrã legãturã cu acestea�, a avut loc ºi 

invazia tãtarilor crimeeni în Þara Moldovei, la solicitarea genovezilor din Caffa, ,,care aveau 

vechi rãfuieli cu domnul Moldovei�
48. 

La 6 iunie 1475, marele vizir Kediuk-Ahmed paºa (1474-1477) cucereºte Caffa cu 

trupe turceºti, cu tãtarii lui Eminek ºi cu românii munteni. Mercenarii tãtari au trãdat, 

deschizând turcilor porþile Caffei
49. Negustorii strãini aflaþi atunci în Caffa au plãtit cu viaþa; 

printre ei se aflau ºi 160 de moldoveni
50. 17 corãbii cu 1500 de tineri au luat calea robiei, dar 

tinerii de pe o corabie reuºesc sã ucidã garnizoana turceascã ºi sã ajungã în Moldova
51. Jan 

Dlugosz a scris cã nu are ,,destulã putere� ca sã descrie ,,deplin cumplitele pãcate ale locuitorilor 

Caffei�, care ar putea justifica astfel crimele ,,sãvârºite de pãgâni�
52. Tot prin trãdare, turcii au 

cucerit ºi oraºul Tana, situat la vãrsarea Donului, precum ºi Mangopul, principat condus de 

urmaºii Comnenilor din Trapezunt. Este începutul cuceririlor turceºti la nordul Mãrii Negre; 

tãtarii din Crimeea sunt aduºi sub ascultarea sultanului. Mengli Ghirai (1468-1515), sprijinit de 
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sultanul Mahomed al II-lea redevine han. Se pare cã Mengli Ghirai fusese capturat prin februarie 

1471 de principalul sãu duºman, Ahmed han ºi aruncat în temniþã. El a fost eliberat cu ocazia 
campaniei comandate de Kediuk- Ahmed paºa53. Hanatul Crimeei a devenit astfel forþa de ºoc a 

Imperiului Otoman împotriva Moldovei
54. S-a creat o situaþie strategicã nouã care a agravat la 

modul cel mai serios ,,poziþia lui ªtefan împotriva colosului otoman�. Ambasadorul ducelui de 

Milano la Veneþia susþinea cã ,,Signoria considerã pierderea Caffei un fapt deosebit de însemnat 

ºi grav din pricina înþelegerii survenite între turci ºi tãtari�
55. Litoralul Mãrii Negre, cu excepþia 

zonei dintre gurile Dunãrii ºi ale Nistrului era sub control otoman. La 20 de zile dupã cucerirea 

Caffei, turcii pornesc împotriva Cetãþii Albe. Jan Dlugosz a confirmat cã alãturi de turci, la 

asediu au participat ºi tãtari
56. Atacatorii au fost aruncaþi în mare; flota asediatorilor s-a îndreptat 

spre Chilia, pãrãsitã ºi cu zidurile dãrâmate din ordinul lui ªtefan, care considerase cã acestea nu 

ar fi putut rezista atacurilor turco-tãtare. 
ªtefan recucereºte Mangopul, unde stãpânise cumnatul sãu, Alexandru ºi îl înlãturã pe 

fratele mai mare al soþiei sale, Maria de Mangop, Isak, care era supus turcilor. Caffa, însã, nu a 

putut fi recuceritã, fiind foarte bine apãratã de turci ºi de tãtari. În decembrie 1475, turcii 

reocupã Mangopul ºi îl ucid pe Alexandru
57. 

Dupã lupta de la Vaslui, ªtefan trimite solii la Veneþia, la Roma, în Hanatul Crimeei, la 

Caffa, dar mai ales în Polonia ºi în Ungaria. Soliile lui ªtefan s-au lovit de refuzul constant al 
regelui de a se angaja într-un rãzboi cu turcii. În cooperare cu Veneþia, voievodul va încerca sã 

atragã de partea sa Hanatul de pe Volga, ostil celui din Crimeea. De importanþã capitalã a fost 

alianþa cu ungurii, încheiatã în iulie / august 1475: regele Matia Corvin se angaja sã apere 

Moldova împotriva pãgânilor turci ºi tãtari
58. 

La începutul anului 1476, Mengli Ghirai îi scria lui Cazimir al IV-lea: ,,Dacã tu te vei 

uni cu moldoveanul noi nu vom avea mai mare duºman decât pe tine. Dacã însã neunindu-te cu 
moldoveanul, te vei împãca cu padiºahul nostru ºi noi, de asemenea, vom fi buni prieteni�59. 
ªtefan era izolat complet de Cazimir, deºi consilierii acestuia insistaserã ca el sã-i ofere sprijin 
voievodului moldovean; prin solul sãu, Martin Wrocimovski, Cazimir i-a scris sultanului, 
rugându-l sã nu atace Moldova, care era ,,sub stãpânirea ºi puterea sa�. Dacã nu, regele polon 

ameninþa cã va lua armele împotriva Porþii. Cazimir se arãta gata sã-l judece pe ªtefan pentru cã 

e ,,mai bunã o judecatã decât un rãzboi sângeros, nedrept ºi nesigur�
60. Solul polon îi aducea 

sultanului în dar o hainã de zibelinã împodobitã cu mãrgãritare ºi pietre scumpe
61. El l-a gãsit pe 

Mahomed la Varna, dar acesta i-a rãspuns cã va continua expediþia pentru a-i mulþumi pe tãtarii 

din Perecop, ,,care m-au rugat foarte mult sã-i ajut împotriva voievodului moldovean�
62. De 

asemenea, Mahomed adãuga cã dacã ªtefan ar fi plãtit tributul restant, ar fi cedat Chilia, Cetatea 

Albã, ar fi predat prizonierii de la Vaslui ºi dacã ar fi fost înºtiinþat înainte de plecarea din 

Adrianopole poate cã ar fi contramandat acþiunea
63. 

Cu forþele tãtare din Crimeea, pe teritoriul cãrora sultanul a reuºit sã deschidã al doilea 

front în flancul Moldovei, sultanul îl atacã pe ªtefan. Oastea moldoveneascã a fost nevoitã sã se 

împartã în douã. Acest lucru a slãbit considerabil puterea de atac ºi rezistenþa lui ªtefan. 

Mahomed poruncise ºi muntenilor lui Laiotã Basarab sã atace; împotriva Moldovei a fost 

dezlãnþuit un atac concentric. 
Invazia tãtarilor a devansat trecerea Dunãrii de cãtre grosul oºtirii otomane; subliniem 

rolul de diversiune al acþiunii tãtarilor; ei aveau misiunea de a abate atenþia voievodului ºi o 

parte a armatei sale, pânã ce trupele otomane vor fi trecut în liniºte fluviul
64. ,,Vãzând împãratul 

Mehmed beg câtã pagubã a avut în oastea sa de la ªtefan vodã, gândi singur cu capul sãu sã 

meargã sã stropºascã Þara Moldovei ºi sã-ºi ia cetãþile înapoi Chilia ºi Cetatea Albã, carile 

fusese mai înainte pre mâna lor. 
Acolo ªtefan vodã mult au nevoit sã nu-l lase sã treacã Dunãrea, ci n-au putut, cã tãtarii 

de o parte, turcii de altã parte, cu oastea fãrã numãr ce venise, ei au dat cale turcilor ºi s-au 
apucat de tãtari. ªi pre lesne bãtându-i, i-au gonit pânã la Nistru�, scrie Ureche

65. Sosite probabil 
pe marele drum tãtãrãsc la Nistru, trupele comandate de Eminek Mârza au trecut prin vadul 
Raºcu ºi apoi pe valea Rãutului, unde au provocat mari distrugeri

66. ,,Când am primit aceastã 
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ºtire
67 � îi scrie Eminek Mârza sultanului � deºi la rândul nostru aveam duºmanii noºtri

68, 
acceptând sã vã slujim, am mers la scara ºeii voastre cu destoinicia noastrã rãzboinicã ºi cu 

uneltele noastre de bãtãlie. Am ars numeroase cetãþi ale necredinciosului, am luat prãzi multe ºi 

nenumãrate�
69. Balthasar de Piscia îi scria papei Sixt al IV-lea, bazându-se pe o serie de 

informaþii pe care le deþinea de la martori oculari: ,,Iarã la începutul lui iulie, pe la miezul nopþii, 

la Suceava s-a dat veste cã tãtarii au cãlcat târgul ªtefãneºti din Valahia
70, aºezat în prejma 

Sucevei [�] ºi au luat prinºi mulþi fruntaºi, iar în ziua ce urmã, când temerea cã tãtarii vor 
reveni asupra Sucevei, trecurã râul ce-i zice Siret, la jumãtate de zi de mers de Suceava, cu pradã 

de cinsprezece mii de fruntaºi. Iarã soaþa domnului ªtefan se adãposti cu toate averile, în cetatea 

de-i zice Hotin, ce se aflã la jumãtate de zi de mers de oraºul Cameniþa�
71. Este momentul când 

nãvãlitorii sunt înºtiinþaþi cã Hoarda cea Mare a invadat Crimeea ºi încep retragerea
72. 

Iniþiativele diplomatice iniþiate de ªtefan ºi de Veneþia au fost aºadar încununate de succes: 

tãtarii crimeeni au fost scoºi din luptã pe durata campaniei sultanului în Moldova
73. ªtefan ºtia 

din experienþa anului 1470 cã soluþia cea mai bunã era sã le taie calea de retragere. Ajunse de 

cavaleria moldoveneascã, hoardele tãtare suferã o înfrângere grea, consemnatã de majoritatea 
cronicilor. 

Dlugosz ne povesteºte cã ªtefan ,,se aruncã asupra oastei tãtarilor, de ale cãror puteri se 

temea mai mult decât de ale turcilor. ªi cu ajutorul lui Dumnezeu îi strivi pe aceºtia într-un 
mãcel crâncen. ªi-i urmãri pe fugari cu atâta râvnã, încât ucise mai mulþi din fugã decât din 

luptã. Cuprinºi de groazã, fugarii îºi aruncau nu numai armele ca sã fie mai uºori la fugã, ci ºi 

arcurile ºi tolbele, ºeile ºi hainele ca sã scape fie ºi nearmaþi ºi goi ºi se aruncau în Nistru, 

furioºi, nu altcum�
74. Însuºi Eminek Mârza recunoºtea în scrisoarea din care am citat mai sus: 

,,Deºi abandonându-ne prãzile luate am hotãrât sã ne întoarcem imediat, necredinciosul venind 

în urma noastrã, a fãcut rãzboi crâncen cu noi; ne-au pierit mulþi oameni, doi fraþi de-ai mei au 
devenit martiri; ne-au pierit luptãtori destoinici, cai ºi arme; noi înºine am venit cu un cal�

75. O 
serie de tãtari care atacaserã în sudul Moldovei, în þinutul Cetãþii Albe, au fost înfrânþi ºi 

împrãºtiaþi de garnizoana cetãþii, condusã de pârcãlabii Luca sau Herman (Gherman), care a 

eliberat ºi 5000 de robi
76. Cu toate acestea, oastea de þarã a trebuit sã fie demobilizatã temporar 

pentru a pune la adãpost familiile ºi bunurile ameninþate de nãvãlirea mongolã. ªtefan dispunea 

numai de oastea de curte (12000-15000 de luptãtori) pânã la revenirea în luptã a celorlalþi 

(aproximativ 15 zile)77, contra a 200000 de turci. ªtefan a fost înfrânt. ,,Cãci de nu erau tãtarii, 

oastea lui Mahomed al II-lea ar fi putut avea soarta aceleia a lui Soliman Hadâmbul�78. 
Inscripþia pe care a pus-o ªtefan pe zidul bisericii construite la Rãzboieni în amintirea eroilor 

cãzuþi acolo este poate cea mai dramaticã expunere a evenimentelor din 1476. ,,În zilele 

binecredinciosului ºi de Hristos iubitorului Domn Io ªtefan voievod, cu mila lui Dumnezeu 
domn al Þãrii Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, în anul 6984 (1476), iar al domniei sale al 

douãzecelea curgãtor, rãdicatu-s-a puternicul Mahmet, împãratul turcesc cu toatã puterea sa 

rãsãriteanã, încã ºi Basarab voievod, cãruia i se zicea Laiotã, a venit cu dânsul cu toatã Þara 

Bãsãrãbeascã ºi au venit sã prade ºi sã ieie Þara Moldovei. ªi au ajuns pânã aici, la locul ce se 

zice Râul Alb. ªi eu, ªtefan voievod, cu fiul meu Alexandru ieºit-am înaintea lor. Unde am ºi 

fãcut mare rãzboi cu dânºii, în luna lui iulie 26, ºi cu voia lui Dumnezeu, au fost biruiþi creºtinii 

de cãtre pãgâni ºi au cãzut acolo mulþime mare dintre ostaºii Moldovei. Tot atunci ºi tãtarii au 

lovit Þara Moldovei din ceia parte. Pentru acesta, eu ªtefan voievod am hotãrât sã înalþ aceastã 

bisericã cu hramul arhistrategului Mihail, întru ruga sa ºi a Doamnei sale, Maria ºi a fiilor sãi 

Alexandru ºi Bogdan ºi pentru amintirea ºi pomenirea dreptcredincioºilor care au cãzut aice�
79. 

Un slujitor de-al lui Vlad Þepeº scria în august 1476 cã tãtarii ºi turcii au asediat fãrã 

succes Cetatea Albã ºi au atacat Chilia; ,,dupã câte se zvonea turcul spera cã dacã l-ar învinge pe 

ªtefan ar dobândi aceste locuri fãrã trudã�
80. 

Sugestivã este ºi relatarea fãcutã de solul lui ªtefan, Ioan Þamblac la 8 mai 1478 în faþa 

senatului veneþian: ,,[�] ªi dacã ar fi fost duºmanul singur, încã n-ar fi fost atâta rãu, dar el a 

fãcut sã vie cealaltã Þarã Româneascã, de o parte ºi tãtarii de alta, ºi el însuºi cu toatã puterea lui 

ºi m-au înconjurat din trei pãrþi ºi m-au gãsit pe mine singur ºi toatã oastea mea risipitã. [�] ªi 
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bage de seamã Excelenþa voastrã ce mulþime asupra mea, fiindu-mi împotrivã atâtea puteri! Eu, 

cu curtea mea am fãcut ce am putut ºi s-a întâmplat ca mai sus. Care lucru judec cã a fost voia 

lui Dumnezeu, ca sã mã pedepseascã pe mine ca pe un pãcãtos, sã fie lãudat numele sãu�
81. 

În Letopiseþul de la mãnãstirea Voscresenia scrie cã în acelaºi an 1476, Ahmed han a 

atacat Crimeea ºi a supus-o. Mengli Ghirai fuge în Turcia. Ahmed han l-a numit în calitate de 

guvernator al Crimeei pe protejatul sãu Djanibek între 1476-147882. În 1478, Mahomed al II-lea 
a debarcat trupe în Crimeea ºi a repus pe Mengli Ghirai ºi pe Eminek Mârza în funcþiile lor, ca 

vasali ai sãi83. Restabilirea în funcþia de han a lui Mengli Ghirai sub suzeranitate turceascã
84, 

situaþia gravã a Hoardei Mari, încetarea ostilitãþilor dintre turci ºi veneþieni în ianuarie 1479 l-au 
determinat pe ªtefan sã se orienteze spre o apropiere de Înalta Poartã, sã îi recunoascã 
superioritatea. Atitudinea ostilã a hanului din Crimeea faþã de polonezi reprezenta, de asemenea, 

un indiciu cã Moldova va avea liniºte dacã se va apropia de acest vasal puternic al lui Mahomed 

al II-lea. În 1479, ªtefan încheie pace cu turcii. În octombrie 1480 are loc bãtãlia de la Ugra ºi 
Oca dintre moscoviþi ºi tãtarii Hoardei Mari; în ianuarie 1481este asasinat marele han Ahmed pe 

Doneþ. ,,Hoarda se desfãcu din ce în ce mai mult ºi printre hanii care se luptau între ei nu s-a 
gãsit nici unul capabil sã creeze o stãpânire puternicã�

85. Mengli Ghirai pãtrunde în Polonia ºi 

face astfel imposibilã orice intervenþie a regelui Cazimir contra Moscovei. Se observã o 

apropiere între Ivan al III-lea ºi ªtefan cel Mare, bineînþeles datoritã ºi intervenþiilor lui Mengli 

Ghirai, care urmãrea încercuirea Poloniei86. La 6 ianuarie 1483 are loc cãsãtoria fiicei lui ªtefan 

cel Mare, Elena cu Ivan Ivanovici, fiul cneazului Moscovei. 
La 3 martie 1481 moare Mahomed al II-lea. ªtefan face o incursiune în Þara 

Româneascã, probabil ca rãspuns la atacurile lui Þepeluº împotriva Moldovei pânã la Lunca 

Mare, la Rãcãciuni, pe Siret. Noul sultan, Baiazid al II-lea (1481-1512) îl acuza pe ªtefan de 

nesupunere dupã moartea lui Mahomed într-o scrisoare din 1484 adresatã Senatului Veneþiei: 

,,ªtefan, domnul Moldovei pânã de curând a fost supusul tatãlui meu de fericitã memorie, dar 

mai apoi împins de duhul rãu, a început sã nu mai asculte de poruncile noastre ºi ce e mai mult, 

a prãdat Muntenia, care era tributarã imperiului nostru ºi am pornit contra Moldovei cu toate 

puterile ºi forþele noastre�
87. 

Cucerirea cetãþilor Chilia ºi Cetatea Albã a avut loc în iulie - august 1484, în urma unui 

dublu atac al turcilor dinspre sud-est ºi al tãtarilor dinspre apus ºi nord. Numãrul tãtarilor lui 

Mengli Ghirai care au participat la aceastã campanie diferã de la un izvor istoric la altul. Unele 

surse indicã un numãr de 15000, altele 30000 sau o a treia categorie, 50000. În scrisoarea lui 

Baiazid al II-lea cãtre Raguza din august 1484 sunt menþionaþi 70000 de tãtari, la care s-ar fi 
adãugat oastea Þãrii Româneºti (20000)

88. ,,Cu ajutorul lui Allah, am trecut Dunãrea, unde a 

venit hanul cu ºaptezeci de mii de rãzboinici ºi ni s-a închinat, punându-se cu ai sãi sub 

poruncile noastre, împreunã cu toþi oºtenii munteni. ªi am purces de acolo. ªi am venit întâi la o 

cetate a lui ªtefan, zisã Chilia, care e cheie ºi poartã a toatã Þara Moldovei ºi a toatã Þara 

Ungureascã ºi a þãrilor de la Dunãre, unde hanul tãtarilor cu oastea lui ºi muntenii ne-au fãcut 

slujbã credincioasã. ªi astfel, în curgere de 8 zile, cu ajutorul lui Allah am pus mâna pe amintita 

cetate ºi am întãrit-o de pe uscat ºi de pe mare în numele împãrãþiei noastre�
89. Aºadar, la 15 

iunie 1484 a cãzut Chilia, ,,lacãtul ºi poarta pãmânturilor moldoveneºti�
90, iar la 9 august 

sultanul intra în Cetatea Albã: ,,ªi am pornit de acolo ºi am ajuns la o altã cetate a zisului domn, 

numitã Cetatea Albã, care e cheie ºi poartã pentru toatã Polonia, Rusia, Tartaria ºi toatã Marea 

Neagrã, pe care am luat-o� ºi am întãrit-o ºi pe aceea, ºi de acolo ne-am întors la scaunul 

nostru�91. Hanul a fost rãsplãtit cu semne rare de distincþie: ,,Dându-se daruri împãrãteºti lui 

Mengli Ghirai han, acesta a fost distins cu o burcã albã ºi o bonetã auritã ºi a fost trimis în þara 

sa cu daruri multe�92. 
Pentru mai multã siguranþã, Baiazid a aºezat între Chilia ºi Cetatea Albã ,,o oaste 

tãtãrascã împreunã cu hanul lor numit Murtaza, pentru cã aceºtia [�] sã le pãzeascã ºi sã 

împiedice apropierea ghiaurului�
93. Campania sultanului Baiazid pentru cucerirea celor douã 

cetãþi însemna desãvârºirea controlului otoman asupra Mãrii Negre ºi a reuºit prin aplicarea unui 

gigantic cleºte strategic otomano-tãtar, închis peste Moldova ponticã în vara anului 1484
94.  
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Prima iniþiativã a lui ªtefan, care nu se putea împãca cu pierderea celor douã cetãþi s-a 
îndreptat spre Ungaria ºi Polonia, state, care la rândul lor erau grav ameninþate de noile cuceriri 

ale Înaltei Porþi. Polonia se dovedise mai energicã în acþiunile sale ºi ªtefan s-a apropiat de ea. 
Însã ajutorul polon avea un preþ: pe la jumãtatea lui septembrie 1485, ªtefan depunea la 

Colomeea omagiul de vasalitate regelui Cazimir95. 
În timp ce ªtefan se afla la Colomeea, trupele rumeliote ºi o parte din unitãþile centrale 

(30000-40000 de luptãtori), sub conducerea beilerbeiului Rumeliei, au intrat în Moldova la 6 

septembrie 1485, cu misiunea de a-l impune pe pretendentul Hruet pe tronul Moldovei. ªtefan a 

pornit în grabã spre Moldova; Cazimir îi dãduse 3000 de cavaleri ,,îmbrãcaþi în fier�. Armatele 

beilerbeiului rumeliot nu au mai fost ajunse din urmã, dar la Cãtlãbuga, lângã lacul Catalpug, 

moldovenii ºi polonezii au întâlnit cete otomano-tãtare pornite dupã pradã; acestea au suferit o 

înfrângere grea la 16 noiembrie 1485. Istoricii cred cã episodul urmãtor din Cronica lituanianã 
s-ar referi la aceastã bãtãlie: ,,Atunci, deodatã oastea turceascã ºi hoarda întreagã cu mare strigãt 

i-a lovit pe ai noºtri ºi trei ceasuri a fost mare bãtãlie, când polonii au început sã intre în 

dezordine, sã plece cu toþii ºi i-au dus pe turci spre rezerva (moldovenilor). ªi atunci ªtefan a 

strigat la ai sãi ºi deodatã întreaga rezervã a pornit în pãdure, iar ªtefan înºiºi, înºfãcând steagul 

crãiesc de la un stegar polon rãnit, l-a dat unui moldovean ºi apoi strãbãtând printre tunurile 

turceºti i-a supus, lovind din spate pe turci ºi pe tãtari. Acolo toþi turcii au fost înfrânþi pe 

capete�96. Din 1487, ªtefan începe tratative cu turcii în vederea încheierii pãcii ºi se orienteazã 

spre o apropiere de Hanatul Crimeei. ªtefan s-a apropiat ºi de Ungaria lui Matia Corvin; acesta 
era un fapt împlinit în vara lui 1489. Cum ªtefan nu a obþinut nici un fel de ajutor contra turcilor 

ºi tãtarilor din partea suzeranului sãu polon, el a cerut ºi a obþinut de la papã ,,desfacerea 

legãturii stabilite la Colomeea în 1485�
97.  

ªtefan reuºeºte sã atragã de partea sa, în eventualitatea unui conflict cu Polonia ºi pe 

Ivan al III-lea al Moscovei, precum ºi Lituania. În 1488, ªtefan ocupã Pocuþia pânã la Halici; 

teritoriul va rãmâne la Moldova pânã la 1494
98. În iarna lui 1489, înainte de decesul lui Cazimir, 

ªtefan a atacat regiunile de margine ale Poloniei. Îndemnaþi de acelaºi ªtefan, în vara lui 1490, 

tãtarii au invadat rãsãritul Poloniei, ajungând pânã la Rohatin. Atacurile împotriva regatului 

Poloniei au continuat ºi în 1492, când voievodul moldovean ajunge la o înþelegere cu Mengli 

Ghirai99. Hanul îi scria lui Ivan al III-lea cã ,,ªtefan voievod a trimis la noi un sol care ne-a spus 
sã fim prieteni prietenilor ºi duºmani duºmanilor sãi [�] inimile noastre sunt pline de dragoste 
între noi, aºa sã ºtii�

100. La 27 octombrie 1492, hanul îi scria din nou lui Ivan al III-lea: ,,De la 
cuscrul tãu, de la ªtefan voievod, au venit soli pentru pricina care te priveºte. ªi ne-am înþeles 

bine ºi temeinic. El va fi una cu noi sã poarte duºmãnie ºi împreunã vom sta. Iar cu regele vom 

lupta. Iar el s-a legat ºi a jurat cã va fi una cu noi ºi va purta duºmãnie regelui ºi fiilor lui 

Ahmed�. 
Ideea alianþei dintre cei doi era ca ªtefan ,,sã fie prieten prietenului hanului ºi duºman 

duºmanului sãu ºi sã fie una cu el împotriva copiilor lui Ahmed�; ,,dacã împãratul (hanul) va 

încãleca ºi va porni împotriva vreunui duºman al sãu ºi ªtefan era dator sã porneascã împotriva 

duºmanului comun; dacã însuºi ªtefan nu va putea pleca în campanie, de nu va avea timpul 
liber, trebuia sã trimitã pe oamenii sãi cu hanul�. În virtutea acestei alianþe întãritã de ambele 

pãrþi cu jurãminte, în 1492 Moldova a luptat alãturi de Hanatul Crimeei împotriva Poloniei, 

Lituaniei ºi Hoardei Mari
101. Tratatul din 1492 punea Moldova la adãpost de incursiunile 

tãtãrãºti, fiind în acelaºi timp ºi o garanþie indirectã faþã de turci
102. 

În 1493 hanul primeºte vestea cã ªtefan l-a pregãtit pe Alexandru, fiul sãu sã intre cu 

armatele în Podolia; hanul ar fi trebuit sã atace numai dacã considera necesar acest lucru; el a 

fãcut incursiuni de trei ori în cursul acelui an în Polonia
103. 

Ioan Albert (1492-1501), noul rege al Poloniei a convocat un congres al membrilor 
dinastiei iagellone la Levocea (în Slovacia de azi); au fost prezenþi Vladislav, regele Ungariei, 

Alexandru, marele duce al Lituaniei, Sigismund ºi Frederic de Brandemburg, cumnatul lor. 

Miechovski, medicul lui Ioan Albert povesteºte în cronica sa cã regele polon vroia sã discute cu 

fraþii sãi despre pericolul turcesc, tot mai ameninþãtor
104. Interesantã ºi extrem de importantã, 
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însã, este relatarea cronicarului Wapowschi; ,,s-a discutat apoi despre ªtefan, palatinul 

Moldovei, care stãpânea asupra Misiei de Jos (Moldova), sã-l sileascã la depunerea jurãmântului 

de credinþã ºi ascultarea regatului ºi regelui polon, dupã cum fãcuse mai înainte lui Cazimir 

tatãlui sãu, în Colomeea din Pocuþia. Iar dacã s-ar împotrivi, sã-l alunge cu puterea armelor din 
domnie ºi sã aºeze, în locu-i pe fratele sãu, pe Sigismund, care sã apere malul Dunãrii cu mai 

mare grijã împotriva turcilor sãlbatici. ªi astfel de sfaturi se þineau în foarte mare tainã numai 

între regi, înlãturând nobilii, ca nu cumva sã ajungã la urechile duºmanilor barbari ceea ce 

puneau regii la cale�. În acelaºi an 1494, Ioan Albert încheie pace cu turcii pe trei ani. Alianþa 

dintre ªtefan ºi tãtari îºi pierdea astfel valoarea
105. Vasal al sultanului, Mengli Ghirai era inclus 

automat în orice tratat al suzeranului sãu. 
În 1496 îl gãsim pe ªtefan încercând sã capete ajutoare; soliile sale ajung la turci, la 

munteni ºi la tãtari
106. Astfel cã în 1497, când Ioan Albert declanºeazã campania din Moldova 

(sub pretextul unei acþiuni de eliberare a Chiliei ºi Cetãþii Albe), ªtefan i-ar fi opus pe lângã 

ostaºii moldoveni, ºi forþele aliate � cete de turci, tãtari, unguri ºi munteni
107. 

În timp ce polonii înaintau spre Moldova, tãtarii ºi moscoviþii atacau Lituania
108. Ioan 

Albert s-a îndreptat cu toate forþele spre Suceava, unde a ocupat oraºul (24 septembrie 1497) ºi a 

început asediul cetãþii de scaun (26 septembrie 1497). Suceava a rezistat pânã la 18 octombrie: 

,,Iar craiul Albert, ajungând la Suceava a stat sub ea câteva zile ºi înþelegând cã nu poate sã facã 

nimic cetãþii, cãci toþi moldovenii care erau în cetate un astfel de rãspuns i-au dat: - aflã singur 

cã noi domnului nostru ºi cetãþii sale nu-i putem fi trãdãtori cãci al nostru domn, ªtefan voievod 

este în câmp cu oastea sa; dacã vrei, du-te, învinge-l, iar cetãþile ºi toatã þara lui îndatã vor fi ale 

tale�109; asediul cetãþii este ridicat în ziua de 19 octombrie; tactica tradiþionalã aplicatã de 

ªtefan, atacurile susþinute ale detaºamentelor moldovene, intervenþia militarã ºi diplomaticã 

ungarã l-au fãcut pe Ioan Albert sã înceapã retragerea: ,,Într-aceea sosirã ºi trupe mari cu multã 
cavalerie de la turci, tãtari ºi munteni [�] asemenea ºi de la unguri ºi secui [�]. Ajutat de 

aceste trupe, ªtefan nãpãstuia cu mult mai greu pe cei ce aveau grijã de aprovizionarea armatei 

polone� (Wapowski). Pe drumul de întoarcere, polonii sunt atacaþi ºi nimiciþi de oastea lui 

ªtefan ºi de aliaþii ei la Codrul Cosminului (26 octombrie1497)
110. ,,Palatinul ªtefan cu o ceatã 

gata de atac � relateazã acelaºi cronicar polon � dete poruncã sã se prade ºi sã se rãstoarne carele 

ºi sã se închidã calea ºirurilor de la capãt. El însuºi cu cete mari de turci, tãtari, unguri ºi 

munteni ºi cu moldoveni de-ai sãi [�] cu arme grozave ºi într-o învãlmãºealã mare, nãvãli mai 

întâi asupra soldaþilor mercenari de la spate ºi din lãturi [�] ºi începu sã taie din ei. Polonii, 
luaþi pe neaºteptate, alergarã la arme ºi la cai ºi începurã sã se îndese unul într-altul ºi sã se 

împotriveascã duºmanilor care tãiau fãrã milã. [�]Adunaþi ºi ghemuiþi acolo se fãcurã nevolnici 

de apãrare ºi se împiedicau unii de alþii�
111. Referindu-se la evenimentele din Moldova din 1497, 

locotenentul marelui maestru al ordinului teutonic, dezorientat de cele întâmplate, a declarat cã 

n-a ºtiut pentru ce regele Poloniei, care concentrase o forþã de o sutã de mii de oameni n-a mers 
împotriva turcilor ºi a atacat Moldova, cã în timpul campaniei oastea polonã a suferit din cauza 

lipsei de hranã, a atacurilor turcilor ºi tãtarilor
112. 

În ciuda repetatelor intervenþii ale marelui cneaz Alexandru pe lângã Mengli Ghirai, 

care aveau menirea sã-l determine pe han sã atace Moldova, acesta din urmã a respectat 

înþelegerea fãcutã cu ªtefan. La 27 februarie 1498, Mengli Ghirai îi rãspundea marelui cneaz cã 

va fi alãturi de ªtefan cel Mare (,,nu-l va lãsa singur�)
113. 

La începutul lui mai 1498, cu permisiunea lui ªtefan, beiul Silistrei, Malcocioglu trece 

prin Moldova în drum spre Polonia, ajungând pânã dincolo de Liov. În urma lor, drumurile 

rãmâneau ,,pline de cadavre ºi [�] ude de atâta vãrsare de sânge� (Wapowski). În iunie 1498, o 

oºtire moldoveneascã a atacat mai multe cetãþi polone (Trembowla, Buczacz, Podhajce), jefuind 

zone întinse din Podolia ºi Pocuþia
114. În iulie este rândul tãtarilor sã atace Polonia de sud ºi de 

rãsãrit. Astfel reuºea ªtefan ,,ca sã rãzbune pentru rãzboiul ce i l-a fãcut pe nedrept� 
(Cromer)115. 

Prin intermediul Ungariei ºi dupã repetate schimburi de solii, s-a încheiat pacea între 

Moldova pe de o parte ºi Polonia ºi Lituania de cealaltã parte la 12 iulie 1499 la Hârlãu. 
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Remarcãm dintre prevederile acestui tratat pe aceea prin care ªtefan se obliga sã le comunice 

celorlalþi semnatari, în cazul în care ar fi aflat ceva, informaþii despre atacurile tãtarilor
116. 

Încã din 1498 se înregistreazã o rãcire a relaþiilor dintre ªtefan ºi Ivan al III-lea. Nepotul 
sãu Dimitrie, fiul Elenei era destinat de Ivan al Moscovei sã-i fie urmaº. Manevrat de soþia sa, 

Sofia Paleologa, fiica celui din urmã despot al Peloponesului, acesta i-a întemniþat pe Elena ºi pe 

fiul ei; ei vor muri în închisoare � Elena în 1505 ºi Dimitrie în 1509, fãrã ca ªtefan sã fi putut 

face ceva pentru ei. ªtefan îi scria lui Mengli Ghirai: ,,Rãspunde-mi, fi-vor în viaþã fiica mea ºi 

nepotul meu? Sã fi despuiat oare, marele cneaz pe nepotul meu de marea cnezie a Moscovei ºi s-
o fi dat fiului sãu, marele cneaz Vasile?� Pânã la sfârºitul vieþii, din pãcate, ªtefan nu va primi 

veºti sigure
117. 

În 1501 ªtefan ocupã Pocuþia; s-a ajuns din nou la tratative care, însã nu au dat nici un 

rezultat118. Neînþelegerile cu Polonia au continuat ºi în 1502. ªtefan considera cã ,,þara aceasta 
(Pocuþia) nu e înscrisã în tratate ºi e þara mea din vremuri vechi, face parte din Moldova ºi 

asupra ei am drepturi sigure din vechime�. Profitând de conflictul lui ªtefan cu polonii, sultanul 

Baiazid al II-lea l-a invitat pe hanul tãtãrãsc de pe Volga în 1502 sã se stabileascã în sudul 

Moldovei. Sultanul i-a promis 40000 de oºteni ºi 200 de cavaleriºti sub conducerea a 14 

paºale
119. Sultanul considera cã dacã tãtarii ar fi reuºit sã se impunã în Moldova, ,,noi înºine 

vom putea înainta nestingheriþi în toate pãrþile lumii�
120. Aºadar, tãtarii din Hoarda Mare, 

conduºi de fiii lui Ahmed, Bagatîr- saltan, Hoziak- saltan, Enai- saltan au pornit spre sudul 
Rusiei ºi Crimeea. Detaºamentele moscovite i-au silit pe tãtarii nogai comandaþi de Musa sã se 

retragã. ªtefan cel Mare era înþeles cu Mengli Ghirai sã acþioneze împreunã în eventualitatea în 

care Hoarda Mare va trece Niprul121. Colaborarea dintre cei doi a dus la lichidarea Hoardei de 
Aur. Ivan al III-lea nu a participat la operaþiunile militare împotriva fiilor lui Ahmed han. În 

lunile aprilie � mai 1502, pe când Sih- Ahmed se afla pe Nipru, la gura râului Desna, ªtefan îºi 

aºezase oastea pe malul drept al acestui fluviu. De aici, el i-a expediat o solie lui Mengli Ghirai, 
prin care-i fãcea cunoscut sã vinã cu hoarda sa numaidecât. În iunie, pe la începutul lunii, are loc 

joncþiunea între Mengli Ghirai ºi oºtile lui ªtefan pe malurile râului Samara. Spre sfârºitul 

aceleiaºi luni (28 iunie 1502), mare parte din oastea Hoardei Mari era încercuitã. Ahmed han a 
reuºit sã fugã cu doi fraþi ai sãi ºi cu vreo 4000 de cãlãreþi, refugiindu-se pe valea râului Kama. 

În 1504, hanul Ahmed a revenit pe Nipru ºi cu gândul de a se duce la sultan, pe lângã Chiev, a 

luat drumul Cetãþii Albe. Baiazid al II-lea, însã, i-a transmis sã facã cale întoarsã. Urmãrit de 

Mengli Ghirai, el s-a predat împreunã cu Hoziak ºi Halek, fraþii sãi, voievodului din Chiev, 

Dimitrie Putiatici. ,,Sfârºitul lui a însemnat apusul Hoardei de Aur, rãmãºiþã a marelui imperiu 

mongol de odinioarã. Gloria de a fi lichidat ultima oaste a Hoardei, denumitã dupã 1423 ºi 

Hoarda Mare, a aparþinut deci tãtarilor lui Mengli Ghirai ºi românilor moldoveni ai lui ªtefan cel 

Mare�122. 
,,În Ardeal, pârcãlabii moldoveni stãteau în Ciceu ºi în Cetatea de Baltã, pe care 

domnul o cãpãtase în 1478. Nimic nu tulbura de la moartea lui Matiaº legãturile bune cu 

Ungaria. Turcii din cetãþile de la Dunãrea de Jos se stâmpãrase. Mengli Ghirai, hanul Crâmului, 

socrul lui Selim, fiul cel mai mare al sultanului, care stãtea la Caffa, uitase drumul Moldovei. 
Numele ,,moldoveanului� era cunoscut cu cinste în lumea întreagã ºi polonii înºiºi, duºmanii 

bãtrâneþelor sale recunoºteau fãþiº ce putere cuminte pleacã din sufletul acestui om, cum nu se 

gãseºte uºor un altul�
123. 

Prin 1503, starea sãnãtãþii lui ªtefan vodã se înrãutãþeºte. Leonardo de Massari, Ieronim 

de Cesena ºi un medic din partea hanului tãtar îi deschid rana de la picior la începutul anului 

1504 ºi o ard. Ruben- aga, medicul hanului, pãrea foarte interesat de salvarea lui ªtefan. Se 
spune cã la plecare, hanul tãtar îi pusese în vedere: ,,Ori îl scapi pe domnul moldovean din 

ghearele morþii, ori ai sã mori ºi tu sfâºiat de ghearele tigrilor�
124. 

La 2 iulie 1504, nebiruitul ªtefan vodã închidea ochii în cetatea de scaun a Sucevei. 
,,Iarã pre ªtefan vodã � scrie Ureche � l-au îngropat þara cu multã jale ºi plângere în mãnãstire, 

în Putna, care era ziditã de dânsul. Atâta jale era de plângea toþi ca dupã un pãrinte al sãu cã 

cunoºtiia toþi cã s-au scãpatu de mult bine ºi de multã apãrãturã�
125. Ce dupã moartea lui pânã 
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astãzi îi zic sveti ªtefan vodã
126 nu pentru suflet ce ieste în mâna lui Dumnezeu, cã încã el au 

fost om cu pãcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejeºti, carile niminea din domni, nici mai înainte, 

nici dupã aceea l-au ajuns�127. 
,,Bãrbat în toate veacurile vrednic de aducere aminte pentru mãrimea sufletului sãu, 

pentru agerimea sa, pentru priceperea sa în ale rãzboiului� (Martin Cromer) ,,zdrobi de mai 

multe ori ºi respinse pe tãtarii de dincolo de Volga ºi pe cei din Crâm�
128. ,,Hoardele jefuitorilor 

tãtari au suferit cele mai grele înfrângeri ori de câte ori au îndrãznit sã treacã Nistrul, amintindu-
ºi cu groazã de cele pãtimite în Moldova, în timp ce din Polonia se întorceau liniºtite ºi încãrcate 

de prãzi bogate�
129. 

 
Résumé 

 
Le sujet de l'étude ci-jointe concerne les relations entre Etienne le Grand et les Tatars dès 

1457, l'année de début de son règne et 1504 et constitue un hommage à 500 ans de la mort du grand 

voïvode. Il est structuré en plusieurs parties qui traitent la bibliographie concernant ce sujet, la 
situation de la Horde D'Or pendant le XIVe et le XVe siècle, l'évolution de ces relations entre Etienne le 

Grand et les Tatars. On a essayé de présenter les événements qu'on vient de mentionner du point de 
vue des sources historiques. Sans émettre la prétention d'avoir épuisé le sujet, on espère que cet 
ouvrage sera une contribution bienvenue pour l'histoire du règne d'Etienne le Grand.   
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