CINSTIM PE SFÂNTUL ŞTEFAN CEL MARE ? ! ? 1

La începutul lui aprilie 1457, intra in Moldova, pe valea Siretului, Ştefan feciorul lui
Bogdan, cel ucis de către Petru Aron. Avea cu el o oaste de 6000 de oameni, daţi de Vlad Ţepes.
Cu această oaste a reuşit “ să răzbune ” moartea părintelui său şi să-şi ia moştenirea. În lupta de
la Doljesti, pe Siret, armata lui Ştefan a învins iar Petru Aron a fost silit să ia calea pribegiei, în
Polonia. Aşa începe, pentru domnul Moldovei, drumul spre dobândirea lumii şi a cerului.
La prima vedere, eşti tentat să spui că personajul principal e unul din manualele de
istorie şi că nu are nimic a face cu sfinţenia, cu valorile creştine. Dacă nu cunoşti cât de puţin
activitatea domnitorului Ştefan şi nu o priveşti în ansamblul ei, atunci orice abordare a temei
propuse va fi sortită eşecului. De aceea e bine să primim deschis astfel de realităţi şi să
conştientizăm că nu vorbim de o luptă pentru acaparare ci de o datorie de apărare a neamului, a
patrimoniului spiritual, cultural şi de ce nu material. Ce a urmat acestui moment din 1457 e un
întreg şir de izbânzi dar şi de jertfe care, împreună, lasă pentru posteritate valori inestimabile. Nu
e scopul nostru de a detalia evenimentele istorice dar le vom rezuma pentru a lăsa faptele să
convingă.
În secolul XIV pătrundea în Europa un popor războinic : turcii. Ei veneau din Asia şi
împărtăşeau credinţa islamică. Otomanii se îndreptaseră împotriva statelor creştine, în special a
Imperiului Bizantin. Moldova era sub ameninţare turcă din jurul anului 1455, primul domnitor
care a plătit tribut Porţii fiind Petru Aron (1455-1457). La sfârşitul domniei lui, Vlad Ţepeş, care
era domn în Ţara Românească, îl ajută pe Ştefan cel Mare să urce pe tron.Pe plan intern, Ştefan
consolidează Sfatul Domnesc, din care fac parte boierii cu dregătorii, întăreşte cetăţile de apărare
(Suceava, Neamţ). El acordă privilegii negustorilor Braşoveni. Se ocupă de cele două cetăţi de la
sud, Chilia şi Cetatea Albă, care erau stăpânite de Ungaria din anul 1448. Obiectivele lui pe plan
extern erau: păstrarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Moldovei, înlăturarea suzeranităţii
otomane. În primii ani de domnie urmăreşte emanciparea faţă de pretenţiile de suzeranitate şi
dominaţie ale Poloniei şi Ungariei. Astfel el reînnoieşte tratatul de vasalitate faţă de Polonia
(Cazimir IV) în 1459. În 1465 cucereşte Chilia şi Cetatea Albă, în detrimentul Ungariei. Reacţia
regelui ungur, Matei Corvin este de a veni cu armată, dar este învins la Baia, în 1467, astfel fiind
înlăturate pretenţiile Ungariei de suzeranitate faţă de Moldova. Următorul pas în politica lui
externă este ruperea plăţii tributului faţă de Poartă. Împotriva sa, este condusă o campanie
turcească (Soliman Paşa). Când este atacat, Ştefan nu primeşte nici un ajutor din partea
creştinătăţii (Polonia, Ungaria, Veneţia), reuşind totuşi o victorie spectaculoasă la Vaslui, la 10
ianuarie 1475. Încheie un tratat de alianţă anti-otomană cu Matei Corvin, regele Ungariei, însă
este învins la Războieni de sultanul Mehmed al II-lea, în anul 1476, iar turcii nu reuşesc să
cucerească cetăţile şi se retrag la sud de Dunăre, fiind hărţuiţi în retragere de Ştefan. După ce
ungurii declară pace cu turcii, polonii sunt neutri, Ştefan pierde Chilia şi Cetatea Albă în favoarea
otomanilor. Ştefan reînnoieşte tratatul de vasalitate cu Polonia, şi tratatul de alianţă cu ungurii,
primind Ciceul şi Cetatea de Baltă. Chiar dacă mai târziu încheie pace cu turcii, Moldova îşi
păstrează autonomia. În 1497 îi înfrânge pe poloni la Codrii Cosminului. Rezistenţa opusă de
Ştefan cel Mare a determinat Poarta ca, cel puţin în timpul lui, să prefere pacea în loc de război,
asigurând Moldovei un prestigiu politic deosebit. Astfel şi-a creat ţara pe care el însuşi o definise
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ca fiind o „poartă a Creştinătăţii” (1475), o „cetate de apărare a Ungariei şi a Poloniei” (1477), „scut
şi protecţie din toată partea păgânească” (1503).2

Printre faptele deosebite ale lui Ştefan cel Mare se numără şi una mai puţin însemnată
pentru unii. El a înfiinţat multe mănăstiri şi schituri, a ridicat multe biserici, dar a întemeiat şi o
episcopie. În timpul domniei sale, după ce a rânduit pace cu Matei Corvin, regele Ungariei, pe
care de altfel îl învinsese în bătălia de la Baia, acesta, în semn de respect şi de prietenie, i-a dăruit
lui Ştefan cel Mare o moşie în părţile Ciceului, o moşie mare cu 40 de sate, să o stăpânească. Iar
Ştefan cel Mare n-a găsit că are ceva mai bun de făcut pe această moşie, pe acest pământ
românesc aflat sub stăpânire străină, decât să zidească două biserici şi să întemeieze o Eparhie.
Aşa a luat fiinţă, sub domnia lui, Episcopia Vadului, pe care a aşezat-o sub jurisdicţia
Mitropoliei de la Suceava. A arătat prin aceasta că, înaintea lui Mihai Viteazul, a avut acea
conştiinţă a neamului românesc de pretutindeni; el ştia că românii, majoritari în Transilvania,
vorbesc româneşte şi că sunt de credinţă ortodoxă şi a vrut să-i ajute să-şi menţină această
credinţă şi conştiinţa de neam. N-a avut Ardealul pe cineva care să-i ducă crucea, şi a dus-o
poporul, şi fiecare în parte, până a venit biruinţa. Moldovenii au fost, însă, binecuvântaţi de
Dumnezeu c-a venit Ştefan, să le poarte crucea, să nu doarmă el pentru ca să doarmă ceilalţi, să
rabde el de foame în campaniile militare pentru ca să nu suferiţi noi astăzi. Toată viaţa lui a fost
plină de credinţă puternică, până şi păcatele lui le-a pus în faţa lui Dumnezeu cu umilinţă.
A avut iubire. Singura lui mare iubire, pe care nu a părăsit-o niciodată, a fost
Moldova. Cele pământeşti au fost mai multe şi trecătoare, şi s-a încercat o desfigurare a imaginii
domnitorului prin acest minus al vieţii sale. A fost înzestrat cu virtutea nădejdii. Când a fost
deznădăjduit, a alergat la Dumnezeu. Ştim că mergea la duhovnicul său, la Daniil Sihastrul,
pentru ca să primească curaj în numele lui Dumnezeu: Sub o râpă stearpă, pe un râu în

spume,/Unde un sihastru a fugit de lume,/Cu vărsarea serii un strein sosi: / „Ştefan al
Moldovei vine a-ţi vorbi!”/„Ştefan al Moldovei? Daniel îi spune, Să aştepte-afară! sunt în
rugăciune.”/ „Bunule părinte! sunt rănit şi-nvins;/ Însuşi a mea mumă astăzi m-a respins!/
Viu să-ţi cer povaţă dacă nu-i mai bine / Turcilor Moldova d-astăzi să se-nchine?”. A
învăţat că apropierea de Dumnezeu, îndumnezeirea omului îşi au temelia în mărturisire,
pocăinţă, îndreptare, comunicare, acte neapărat necesare indiferent de statutul lumesc.
A fost înzestrat cu smerenie. Când era biruitor într-o bătălie, Îi mulţumea lui
Dumnezeu cu recunoştinţă, iar când se întâmpla, rareori, să fie înfrânt, o spunea deschis: asta a
fost pentru păcatele mele. Nu se poate o smerenie mai mare, ca el, voievodul, să-şi ia asupra lui
responsabilitatea păcatelor supuşilor săi.
A avut demnitate. Vitejia este a eroului, demnitatea este a omului. Nu a îngenunchiat
şi nu şi-a părăsit demnitatea nici atunci când alţii au vrut să-l umilească. Demnitatea lui era
demnitatea ţării pe care o păstorea. Ce însemnează un om demn? Un om care impune respect, dar
nu prin ordin, ci prin consens. Un om care prin toată purtarea lui, prin toată statura lui morală este
respectat, pentru că cei care-l respectă simt nevoia să-l respecte, nu pentru că ar fi avut un ordin.
Înarmat cu platoşa credinţei în Dumnezeu, cu cea a postului şi rugăciunii şi cu multe
fapte ale dragostei creştine închinate Bisericii şi poporului său; a zidit un foarte mare număr de
biserici şi mânăstiri, înzestrându-le cu cele necesare sfintelor slujbe. “Sub stăpânirea lui Ştefan
stilurile arhitectonice, bizantin şi gotic, se adaptează uimitor la necesităţi organice şi la matca
locală; sinteza lor nouă e în stare, prin simplitatea soluţiilor ei să comunice oricui regretul că au
fost prematur întrerupte. Câte posibilităţi nu s-au stins deodată cu domnia lui Ştefan, sub care
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răsăritul şi apusul se întâlnesc într-o alvie atât de prielnică unei noi viziuni arhitectonice şi
metafizice. Însăşi natura românească era pe drumul de a deveni, datorită bisericilor şi
mănăstirilor, care se integrează aşa de graţios şi de bărbătesc în ea, o „natură-biserică”, de mare
aspect pitoresc şi solar-sofianic.”3
Ca un purtător de biruinţă a luptat cu preţul vieţii pentru apărarea hotarelor ţării şi a
credinţei strămoşeşti fiind un adevărat apărător al creştinătăţii. Să nu uităm că trecerea la cele
veşnice, în anul 1504 a fost datorată şi unei răni din tinereţe. A miluit pe săraci şi a răsplătit pe
luptătorii oşteni, a arătat îndurare şi pe cei greşiţi i-a îndreptat. Ştefan a înţeles că a guverna, la
vremea aceea, însemna, mai cu seamă, că principele trebuie să fie văzut de supuşii săi. A
străbătut ţara cu toată curtea sa, făcând judecăţile nu numai în cetatea de scaun de la Suceava, ci
şi în celelalte curţi domneşti. În toate bisericile sale, ridicate pentru folosinţa acestor curţi din
oraşe (ca la Dorohoi, Hârlău, Iaşi, Piatra Neamţ ori Vaslui) sau pentru a sluji unor aşezăminte
monahale, el şi familia sa puteau fi văzuţi de oricine, în somptuoasele tablouri votive. Prezenţa
lui, uneori săptămâni în şir, în alte oraşe decât cetatea de scaun însemna, totodată, şi apariţia la
slujbele religioase din acele biserici domneşti, participarea la hramuri şi la tot felul de alte
ceremonii. Domnul se înfăţişa supuşilor săi aievea (nu numai prin chipurile încremenite din
tablourile votive), în toată strălucirea, cu sfetnicii şi dregătorii curţii, cu ostaşii lui credincioşi, cu
suita de cărturari care scriau actele şi scrisorile. Cu greu ne putem imagina, azi, aceste realităţi,
care abia se întrezăresc din paginile cronicilor, însă această politică a fost aceea care i-a asigurat
câştigarea oamenilor, în epocă, şi supravieţuirea în sufletele urmaşilor. Însă ceea ce răzbate din
toate acestea este credinţa nestrămutată şi necondiţionată a celui care, în inscripţiile săpate în piatră,
gravate în argint sau scrise pe pergament îşi spune Binecinstitorul şi de Hristos iubitorul domn.
Acesta este modelul bărbatului de stat pe care ni-l prezintă nouă Ştefan cel Mare astăzi,
model de urmat de fiecare conducător şi care cere să ai credinţă în Dumnezeu, adică credinţa că
deasupra ta există o instanţă care te judecă şi îţi cumpăneşte faptele; credinţa că nu este la
discreţia ta să faci tot ce vrei şi că este o cumpănă deasupra ta care te transcende şi de care
trebuie să asculţi. Fără această conştiinţă poţi fi un dictator, dar nu un conducător de stat.
Şi dacă vrei să cuprinzi dintr-o privire activitatea lui pentru bunul mers al plaiurilor
moldave cât şi trăirea sa în spiritul ortodox, e de ajuns să te laşi învăluit de atmosfera
extraordinară în care te învăluie “Doina” lui Mihai Eminescu: Ştefane, Măria ta, /Tu la Putna nu
mai sta, /Las' arhimandritului, /Toată grija schitului, Lasă grija sfinţilor, /În sama
părinţilor,/Clopotele să le tragă, /Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,/ Doar s-a-ndura Dumnezeu, /Ca
să-ţi mântui neamul tău…4
Atunci când ai atât de multe argumente, cum să rămâi indiferent la alegerea bisericii de a
canoniza un astfel de om??. De aceea, în 20 iunie 1992, s-a întocmit Tomos – ul patriarhal şi
sinodal de canonizare în care se precizează, că până la sfârşitul veacurilor, Voievodul Ştefan cel
Mare al Moldovei să fie pomenit laolaltă cu Sfinţii Bisericii, cinstindu-se cu slujbe şi cântări de
laudă în ziua de 2 iulie, fiind înscris în sinaxar, cărţile de cult şi calendarul Bisericii noastre cu
numele „DREPTCREDINCIOSUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT”.
De cele mai multe ori, răutatea şi indiferenţa ne aruncă spre partea păcătoasă a vieţii
unui om. DAR să nu uităm că nici o persoană nu este sfântă din naştere decât numai Bunul
Dumnezeu. Sfinţenia se dobândeşte şi se oferă ca un premiu divin. Nimeni nu e sfânt dacă se
declară astfel în timpul vieţii. Istoria nu vorbeşte de Ştefan cel Mare ca fiind Sfânt, decât după
sute de ani de recunoaştere şi de vuiet al faptelor sale în toată lumea.
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Poate aţi observat că am ezitat să folosesc deseori expresia „ Ştefan cel Mare şi Sfânt ”
tocmai pentru a lăsa evenimentele şi faptele să vorbească şi să alcătuiască imaginea sfântului.
Aşadar, să nu catalogăm o persoană la prima vedere sau citire, nici măcar atunci când
trăieşti zi de zi lângă ea, dar mai ales când te afli la sute de ani distanţă. Nu cred că erau interesaţi
cronicarii să se aplece prea mult asupra stării de pocăinţă a domnitorului însă au făcut-o
involuntar atunci când au dat detalii despre bisericile şi mănăstirile construite, în chip de
mulţumire şi slavă aduse Bunului Dumnezeu. Rugăciunea de mulţumire e tot o stare de pocăinţă
care te apropie de divinitate şi te smereşte, pentru că atunci când faci o astfel de rugăciune,
recunoşti cel mai mult neputinţa umană şi ajutorul ceresc. Aşa a câştigat domnul Ştefan cerul,
pocăindu-se pentru păcatele lumeşti prin mulţumire şi jertfă continuă.
Pomenirea sa, în fiecare an, e o retrăire a vieţii sale, plină de sacrificiul şi dragostea
fiecărui oştean în parte, mai ales că e pregătită de Duminica Tuturor Sfinţilor, de Duminica
Sfinţilor români şi de alte sărbători închinate sfinţilor noştri, pururea vrednici de pomenire.
Iar noi, trăitori cu trupul pe aceste meleaguri încărcate de istorie, dar depărtaţi cu
sufletul şi simţirea de ceea ce s-a întâmplat odată aproape de noi, la Doljeşti, Borzeşti, Roman,
Neamţ Rădăuţi, .., rămânem doar spectatori ai unei piese complexe în care nici măcar nu
îndrăznim să mai jucăm vreun rol, pentru că am fi prea mici în faţa lui Ştefan cel scund dar Mare
şi Sfânt.
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