RELAŢIILE MOLDO-MUNTENE DINTRE 1457-1462.
ÎNTRE COLABORARE POLITICĂ ŞI CONFRUNTARE MILITARĂ
Vasile Mărculeţ
Personalităţi de excepţie ale Evului Mediu românesc, Vlad Ţepeş, domnul
Ţării Româneşti (1448, 1456-1462, 1476), şi Ştefan cel Mare, domnul Moldovei
(1457-1504), au fost, totodată, principalii exponenţi ai luptei antiotomane de la
Dunărea de Jos din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Timp de cinci ani (14571462) domniile lor în cele două ţări româneşti s-au suprapus, ceea ce a determinat
stabilirea unor relaţii între statele lor. Evoluţia acestor raporturi a fost una deosebit de
sinuoasă şi de controversată.
Raporturile moldo-muntene între 1457 şi 1462 – de la colaborare politică
şi militară la război. Relaţiile moldo-muntene din perioada 1457-1462 sunt, în
general, puţin cunoscute. Precaritatea informaţiilor de care dispunem, referitoare la
ele, pe de-o parte, precum şi faptul că istoriografia românească modernă şi
contemporană, fie din diverse motive – naţionale sau politice –, fie pentru a menaja
anumite sensibilităţi s-a aplecat puţin asupra lor, punctând doar aspectele pozitive şi
trecând cu vederea sau încercând să justifice părţile mai întunecate ale acestora, pe de
altă parte, au concurat decisiv asupra nivelului de cunoaştere a lor.
În condiţiile arătate, relaţiile moldo-muntene dintre 1457 şi 1462 nasc
numeroase întrebări. Pentru a putea oferi un răspuns cât mai pertinent acestor
probleme se impune, nu numai ca un act util, ci şi obligatoriu să ne oprim asupra
contextului internaţional în care ele au evoluat, precum şi asupra opţiunilor de politică
externă ale lui Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş, opţiuni care s-au dovedit de altfel,
determinante pentru evoluţia raporturilor bilaterale, pe care le-au determinat decisiv.
Debutul lor, în primăvara anului 1457, părea a anunţa o viitoare colaborare
fructuoasă între Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare. Astfel, o serie de surse contemporane,
şi avem aici în vedere mai multe dintre cronicile scrise la curtea lui Ştefan cel Mare la
sfârşitul secolului al XV-lea sau în primii ani ai celui următor, afirmă faptul că în
aprilie 1457 acesta a beneficiat de un însemnat sprijin militar oferit de Vlad Ţepeş în
acţiunea sa de îndepărtare a lui Petru Aron şi de ocupare a tronului Moldovei. Astfel,
Cronica moldo-germană, referindu-se la evenimentele din aprilie 1457,
consemnează faptul că Ştefan a venit împotriva lui Petru Aron, între alţii, şi „cu
muntenii”1. Cu unele deosebiri, legate de data confruntării cu Petru Aron şi de
1 Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ion Bogdan (ed. P.P. Panaitescu), Bucureşti,
1959, p. 28: „În anul, cum se scrie de la naşterea lui Hristos, 1457, în luna april, în ziua 11, într-o marţi, în
săptămâna mare, înaintea Paştilor, atunci a venit Ştefan voievod, un fiu al lui Bogdan voievod, care a
venit cu putere mică, cu muntenii, cu ţările de jos, ca la 6 mii de oameni. Şi au venit asupra lui Aaron
voievod la o gârlă sau la o apă cu numele Hresca, lângă Doljeşti. Acolo a bătut Ştefan voievod pe Aaron
voievod, alungându-l din ţară şi el însuşi a rămas stăpân cu putere” (în continuare: Cronicile slavo-
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numărul de lupte purtate de Ştefan cu acesta, ştirea este reluată şi în Letopiseţul de la
Putna Nr. I, precum şi în Letopiseţul de la Putna Nr. II, care relatează că Ştefan „a
venit de la munteni”2. În sfârşit, Cronica moldo-polonă consemnează succint că „în
anul Domnului 6965 [1457] august (corect este aprilie, n.n.) 12, în joia mare, a venit
din Ţara Muntenească Ştefan voievod, fiul lui Bogdan voievod”3.
Ştirile referitoare la sprijinul militar acordat de Vlad Ţepeş lui Ştefan cel Mare,
în primăvara anului 1457, au fost preluate apoi şi de cronicarii moldoveni tardivi, din
secolele XVII-XVIII: Grigore Ureche, Nicolae Costin sau Axinte Uricariul4. Ele se
răgăsesc, de asemenea, deşi inexacte şi deformate, şi în lucrarea cronicarului muntean
Radu Popescu, Istoria domnilor Ţărâi Rumâneşti5.
Concursul dat de Vlad Ţepeş lui Ştefan cel Mare pentru îndepărtarea lui Petru
Aron şi ocuparea tronului de la Suceava părea a aşeza raporturile dintre cele două
române); Cf. I.C. Chiţimia, Cronica lui Ştefan cel Mare (versiunea germană a lui Schedel), Bucureşti,
1942, p. 36-37, 59: „A Creacionibus 6965 [1457]. În anul cum se socoteşte de la naşterea lui Christos
1457, în luna aprilie, în ziua 11, într-o marţi în săptămâna mare dinaintea Paştilor, veni Ştefan vodă, fiul
lui Bogdan vodă, cu mică oaste împreună cu muntenii şi cu cei din Ţara de Jos, ca la vreo 6.000 de
oameni. Şi veniră asupra lui Aron vodă la un pârău cu apă cu numele Hreasca, la Doljeşti. Aşa goni
Ştefan vodă pe Aron vodă din ţară şi rămase însuşi domn prin silnicie”.
2 Ibidem, p. 44, 49: „În anul 6965 [1457], luna aprilie 12 în joia mare, Ştefan voievod, fiul lui Bogdan
voievod, a venit de la munteni şi a dobândit întâia biruinţă asupra lui Aron voievod, pe Siret la tină, la
Doljeşti. A doua luptă a purtat-o cu dânsul la Arbic şi iarăşi a biruit Ştefan voievod, cu ajutorul lui
Dumnezeu”; p. 59, 61: „În anul 6965 [1457] aprilie 12, în joia mare, a venit de la munteni Ştefan voievod,
fiul lui Bogdan voievod, şi a dobândit prima biruinţă asupra lui Aron, pe Siret, la tină, la Doljeşti; a doua
luptă a purtat-o cu dânsul la Arbic şi iar a biruit Ştefan voievod”.
3 Ibidem, p. 168, 178.
4 Gr. Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei (ed. M. Scarlat), Bucureşti, 1978, p. 37: „Acest domn, Ştefan
vodă, după doi ani a domnii lui Pătru vodă Aron, rădicatu-s-au de la Ţara Muntenească cu multă mulţime
de oaste muntenească şi din ţară adunaţi şi au intrat în ţară. Şi silind spre scaunul Sucevii, i-au ieşitu
înainte Pătru vodă Aron pe Siretiu, la Doljăşti, la tină, şi s-au lovitu în zioa de joi mari, aprilie 12, şi
înfrânse Ştefan vodă pe Aron. Ci Aron vodă nu să lăsă cu atâta, ci de iznoavă s-au bulucitu şi al doilea
rându; să lovi la Orbic şi iară birui Ştefan vodă”; N. Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea
lumii până la 1601 şi de la 1709 la 1701, în Idem, Opere, vol. I, Iaşi, 1976, p. 106: „După doi ani a
domniei lui Pătru vodă Aron, rădicatu-s-au den Ţara Munteniască Ştefan vodă, feciorul lui Bogdan vodă,
cu oaste munteniască şi den ţară adunaţi […], au intrat în ţară şi sâlind spre Suciav, la scaunul ţărâi,
eşitu-i-au înainte Pătru vodă Aron şi s-au lovit în dzua de Gioi Mari, aprilie 12, la Doljeşti, pe Siretiu, la
Tină, şi înfrânsă Ştefan vodă pe Pătru vodă Aron. Ce nu s-au lăsat Pătru vodă cu atâta, ce iară s-au
bulucit la Orbic şi s-au lovit cu Ştefan vodă şi rămasă izbânda iar la Ştefan vodă”; A. Uricariul, Cronica
paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, I, Bucureşti, 1993, p. 55: „După 2 ani a domniei lui Pătru
vodă Aron, râdicatu-s-au den Ţara Munteniască Ştefan vodă, feciorul lui Bogdan vodă, cu mulţime de
oaste munteniască şi de ţară adunaţi […] şi au intrat în ţară. Şi silind spre Suceavă la scaunul tărâi, eşitui-au înainte Pătru vodă Aron lu s-au lovit în dzua de Gioi Mari, aprilie 12 la Doljăşti, pre Siretiu, la tină,
şi înfrânsă Ştefan vodă pe Pătru vodă Aron. Nu s-au lăsat Pătru vodă cu atâta, ce de iznoavă s-au bulucit
şi s-au lovit cu Ştefan vodă la Orbic şi rămasă izbânda iar la Ştefan vodă”.
5 R. Popescu, Istoria domnilor Ţărâi Rumâneşti, în Cronicari munteni, 2, Bucureşti, 1984, p. 28: „Însă
după dânsul s-au pus domnu Ştefan-vodă cel bun, feciorul lui Bogdan-vodă, carele au venit cu ajutorul
Radului-vodă (în realitate, Vlad Ţepeş, n.n.) den Ţara Rumânească, şi bătându-să cu Pătru-vodă Aron în
2 rânduri, la Doljăşti pă Siret şi la Orbic, şi bătându-l dă amânduao rândurile, în cea după urmă au
prinsu pă Pătru-vodă şi i-au tăiat capul”.
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state româneşti pe baze solide. Nu este însă mai puţin adevărat că sprijinul militar şi
politic acordat omologului său de la Suceava i-a creat, fără îndoială, domnului Ţării
Româneşti un ascendent politic asupra lui Ştefan. Se contura astfel posibilitatea
apariţiei unei situaţii politice similare celei apărute între 1400 şi 1418 între Mircea cel
Bătrân şi Alexandru cel Bun, respectiv constituirea unui protectorat muntean asupra
Moldovei şi a domnului său, pe care, foarte probabil, spre deosebire de predecesorul
său, Ştefan nu a fost dispus să îl accepte.
De altfel, în scurt timp, opţiunile diferite de politică externă a celor doi domni,
nu numai că îi vor îndepărta unul de celălalt, ci îi vor aşeza în tabere diferite, aflate în
opoziţie, deschizând, totodată, şi ostilitatea dintre ei. Din acest punct de vedere,
orientările lor politice externe din anii 1459-1461 s-au dovedit a fi decisive, pentru
evoluţia raporturilor bilaterale.
La 4 aprilie 1459, la Overchelăuţi, Ştefan cel Mare presta omagiu regelui polon
Cazimir IV (1447-1492) punând astfel Moldova sub suzeranitatea Poloniei, într-un
moment în care regatul jaggellon se afla în tratative avansate cu Poarta otomană în
vederea încheierii unui tratat. Actul său de politică externă a însemnat un prim pas
spre încadrarea Moldovei în sistemul de alianţe polono-otoman. Opţiunea de politică
externă a lui Ştefan a însemnat, totodată, abandonarea bunelor relaţii cu fostul său
susţinător şi protector, care în aceeaşi perioadă făcea primii paşi în direcţia încheierii
unei alianţe cu regele Ungariei, Mathias Corvin (1458-1490)6.
Noua orientare politică a lui Ştefan avea să aibă consecinţe dintre cele mai
grave pentru raporturile sale cu foştii săi aliaţi. „Restabilirea legăturii cu Polonia –
conchide Ş. Papacostea – însemna implicit îndepărtarea de Ungaria şi Ţara
Românească, proces care avea să se desfăşoare în anii următori până la ultima
consecinţă. Primul indiciu al antagonismului datează încă din anul următor înţelegerii
cu Polonia”7.
Azilul politic acordat de Mathias Corvin lui Petru Aron a tensionat şi mai
mult relaţiile dintre Moldova, pe de-o parte, Ungaria şi aliata sa Ţara Românească, pe
de altă parte. Acest lucru apare ca evident din înţelegerea încheiată la 1 octombrie
1460 de saşii şi secuii din Transilvania cu Vlad Ţepeş. În baza înţelegerii, cele „şapte
plus două scaune ale saşilor săseşti, de asemenea şi oraşul Braşov cu Ţara Bârsei şi
oraşul Sibiu”, împreună cu secuii se angajau să-i acorde domnului Ţării Româneşti
„un ajutor de patru mii de oameni înarmaţi” în cazul unui atac survenit „din partea
Pentru discuţii asupra îndepărtării lui Ştefan de Vlad Ţepeş şi de aliatul acestuia Mathias Corvin, vezi: N.
Iorga, Istoria românilor, vol. IV: Cavalerii, Bucureşti, 1937, p. 138 (în continuare: Istoria românilor,
IV); C.C. Giurescu, Istoria românilor, vol. II/1-2: De la Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun până
la Mihai Viteazul, Bucureşti, 2000, p. 43-44; Ş. Papacostea, Relaţiile internaţionale ale Moldovei în
vremea lui Ştefan cel Mare, în Idem, Evul Mediu românesc. Realităţi politice şi curente spirituale,
Bucureşti, 2001, p. 141 (în continuare: Relaţiile internaţionale ale Moldovei); L. Şimanschi, D. Agache,
Un deceniu de ostilitate moldo-ungară, 1460-1469, în vol. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1457-1504.
Portret în istorie, Sf. Mănăstire Putna, 2004, p. 334-345; A. Gheaţă, Condiţiile instaurării dominaţiei
otomane în Dobrogea, în vol. Studii istorice sud-est europene, vol. I, Bucureşti, 1974, p. 112-113.
7 Ş. Papacostea, Ştefan cel Mare domn al Moldovei. 1457-1504, Bucureşti, 2003, p. 32 (în continuare:
Ştefan cel Mare).
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turcilor sau al ţării Moldovei”8. Documentul, un act diplomatic oficial, confirmă fără
dubii, după părerea nostră, instaurarea, încă din această perioadă, a stării de război
între Moldova, pe de-o parte, Ţara Românească şi Ungaria, pe de alta.
Analizând relaţiile moldo-muntene de la sfârşitul deceniului 6 al secolului al
XV-lea, unii specialişti români au admis instituirea stării de război între Ştefan cel
Mare şi Vlad Ţepeş, fără a admite însă şi posibilitatea consumării unor ciocniri între
aceştia, alţii au refuzat să accepte existenţa unor raporturi conflictuale între domnii
celor două Ţări Române, anterioare primăverii-verii anului 1462. Spre exemplu, în
timp ce I. Ursu afirmă că nici unul din izvoarele de care dispunem cu privire la
raporturile moldo-muntene „nu ne vorbeşte despre vreo luptă sau ciocnire între cei doi
domni, ci numai de stare de război, care exista în realitate”9, N. Iorga susţine categoric
că „de un război cu Vlad, înainte de pregătirile sultanului în april nu poate fi vorba”10.
De altfel, acesta datează debutul conflictului dintre Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş în
martie 1462, atribuind iniţiativa deschiderii sale domnului Moldovei11.
Pe baza informaţiilor furnizate de sursele de care dispunem, îndeosebi de
documentul din 1 octombrie 1460, a cărui veridicitate este în afara oricăror dubii,
conform căruia în toamna anului 1460 domnul Ţării Româneşti se aştepta la un atac
din partea lui Ştefan, pe care căuta să-l preîntâmpine prin colaborarea militară cu saşii
şi secuii din Transilvania, suntem în măsură să afirmăm că asemenea opinii, care
neagă existenţa unor relaţii conflictuale între Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare, nu se
confirmă. De altfel, există şi unele surse otomane din secolele XV-XVI care susţin
existenţa unei stări conflictuale între Ţara Românească şi Moldova, anterioară anului
1462. Spre exemplu, cronicarul turc Kemal-paşa-zade (sec. XV-XVI), relatând
succint raporturile dintre Vlad Ţepeş şi vecinii săi, anterioare anului 1462,
consemnează că Vlad Ţepeş „devenise de nenumărate ori biruitor asupra
moldoveanului (Kara-Bogdan) şi, înfrângând de multe ori oştile nenorocitului de
ungur (Mathias Corvin, n.n.), împrăştiase oştile acestuia”12. Suntem absolut de acord
8 G. Gündisch, Vlad Ţepeş und die sächsischen Selbstverwaltungsgebiete Siebenbürgens, în RRH,
VIII, 1969, 6, p. 992; Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, Sechster Band:
1458-1473, Bukarest, 1981, p. 91, doc. 3237: „Item 20 optat ipse dominus wayda a septem et duarum
sedium Saxonibus, item civitate Brasso cum terra Burcza ac civitate Cybiniensi quod quicumque ab
aliquibus partibus puta Turcorum sew terre Moldavie vel quibuscumque aliis hominibus dempto hoc
regno Hungarie inimicicias haberent, ex tunc postquam requisiti per ipsum dominum wayvodam fueritis,
in sui subsidium quatuor milia hominum armatorum dare deberetis unacum Syculis; ipse eciam dominus
wayda ad consimilia facere se promittit”.
9 I. Ursu, Ştefan cel Mare, Bucureşti, 2004, p. 32.
10 N. Iorga, Istoria românilor, IV, p. 138.
11 Idem, Istoria lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1985, p. 103-104: „Cu două zile înainte, la 2 mart, Ştefan
al Moldovei se înţelegea în Suceava cu solii craiului celuilalt (ai lui Cazimir IV, n.n.) […]. Îndată după
aceasta, domnul Moldovei şi acela al Ţării Româneşti începură lupta între dânşii, şi, de vreme ce se ştia
despre această luptă la începutul lui april într-un loc aşa de depărtat cum e oraşul Caffa, în Crimeea,
trevuie să ne închipuim că ciocnirile începură încă din mart. Pare să fi început Ştefan” (în continuare:
Ştefan cel Mare).
12 Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase, vol. I: Sec. XV-mijlocul sec. XVII (de. M.
Guboglu, M. Mehmet), Bucureşti, 1966, p. 199 (în continuare: Cronici turceşti, I).
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că aşa-zisele biruinţe lui Ţepeş asupra lui Ştefan, anterioare anului 1462 nu sunt decât
simple invenţii ale cronicarului, nici o altă sursă nemenţionând vreo confruntare
militară între cei doi, ceea ce nu exclude însă existenţa unor relaţii bilaterale
conflictuale. Informaţia cronicarului otoman, chiar aşa inexactă cum este, îşi are
propria sa importanţă, cel puţin, din două puncte de vedere. Pe de-o parte, asocierea
acestor presupuse birunţe ale lui Vlad Ţepeş asupra lui Ştefan cu realele sale victorii
asupra ungurilor, respectiv cu incursiunile sale în Transilvania dintre 1457-1459, nu
este una întâmplătoare, ci, dimpotrivă, ea ne permite să datăm începutul conflictului
dintre cei doi cam în aceeaşi epocă, respectiv prin 1459-1460. Pe de altă parte,
informaţiile cronicarului turc, preluate desigur din surse mai vechi pe care le-a folosit
în redactarea lucrării sale, reprezintă o altă confirmare a existenţei unei stării
conflictuale dintre Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare la cumpăna deceniilor 6-7 ale
secolului al XV-lea.
Referiri la existenţa unui conflict între Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare, anterior
anului 1462, face şi cronicarul Sa’adeddin Mehmed (secolul XVI). Relatând, la
rândul său, evenimentele din anul 1462 acesta consemnează că „[Vlad] Ţepeş se afla
în duşmănie veche cu domnul Moldovei”13.
Temerile semnatarilor acordului din 1 octombrie 1460 cu privire la un potenţial
şi iminent atac al lui Ştefan s-au confirmat de altfel foarte repede, cu singura
deosebire că el nu l-a vizat pe Vlad Ţepeş ci sud-estul Transilvaniei, respectiv
ţinuturile secuieşti. Cronicile scrise la curtea lui Ştefan, cu excepţia Letopiseţului de
la Putna Nr. 1, înregistrează toate succesul domnului Moldovei. Dintre acestea, cele
mai multe relaţii cu privire la rezultatele raidului moldovenesc în secuime ni le oferă
Cronica moldo-germană, care consemnează: „2-lea. 6969 [1461]. În luna iunie, ziua
5, atunci a pătruns Ştefan voievod la secui şi i-a prădat cu totul şi le-a luat multe şi a
omorât pe mulţi dintre ei”14. Celelalte cronici – Letopiseţul anonim al Moldovei,
Letopiseţul de la Putna Nr. 2, Traducerea românească a letopiseţului de la
Putna şi Cronica moldo-polonă – se limitează doar la a înregistra succint atacul lui
Ştefan în ţinuturile secuieşti15.
Cronicarii moldoveni din secolele XVII-XVIII înregistrează şi ei acţiunea
militară a lui Ştefan în secuime în care nu văd însă o manifestare a stării conflictuale
dintre Moldova şi aliaţa munteano-maghiară, ci o consecinţă a carcterului războinic şi
sângeros al domnului moldovean. Ca urmare, consemnează Grigore Ureche, „în al
cincilea an se sculă den domniia sa, în anii 6969 [1461], rădicându-să cu toată puterea
13

Ibidem, p. 319.
Cronicile slavo-române, p. 28; Cf. I.C. Chiţimia, op.cit., p. 37, 59: „6969 [1461]. În luna lui iunie, în
ziua de 5, porni Ştefan vodă contra secuilor şi îi prădă straşnic şi le luă multe lucruri şi omorî pe mulţi
dintre ei”.
15 Ibidem, p. 7, 15: „În anul 6969 [1461], iulie 5, a lovit cu război Ştefan voievod Ţara Secuiască”
(Letopiseţul anonim al Moldovei); p. 56, 61: „În anul 6969 [1461], iunie 5, a lovit cu război Ştefan
voievod Ţara Secuiască” (Letopiseţul de la Putna Nr. 2); p. 70: „În anul 6969 [1461] iuniia 5 şi
mergând cu oştile a luat Ţara Secuilor” (Traducerea românească a letopiseţului de la Putna); p. 168,
178: „Anul Domnului 6969 [1461] iunie 5, acelaşi Ştefan voievod a lovit cu război Ţara Secuiască”
(Cronica moldo-polonă).
14
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sa şi s-au dus la Ardeal, de au prădatu Ţara Secuiască. Nici au avut cine să-i iasă
împotrivă, ce după multă pradă ce au făcut, cu pace s-au întorsu napoi, fără nicio
sminteală”16. Compilatorii lui Grigore Ureche din secolul al XVIII-lea – Nicolae
Costin şi Axinte Uricariul – au preluat aproape ad litteram relatarea predecesorului lor
în operele proprii17.
Pe acest fond tensionat al relaţiilor dintre statele din spaţiul carpato-dunărean
se consuma declanşarea luptei antiotomane de către Vlad Ţepeş. Deschiderea
conflictului cu turcii de către Vlad Ţepeş în 1461 şi acţiunile militare ale domnului
muntean, premergătoare marii campanii sultanale împotriva sa din primăvara-vara
anului 1462, au deteriorat, prin implicaţiile lor politico-teritoriale, şi mai mult
raporturile cu Ştefan. Aşa cum se ştie, în iarna anilor 1461-1462, domnul Ţării
Româneşti a lovit şi nimicit bazele de atac ale turcilor de pe linia Dunării de Jos,
precum şi infiltraţiile acestora de la nord de fluviu. Într-o scrisoare-raport adresată
suzeranului şi aliatului său Mathias Corvin, în 11 februarie 1461, prezentându-şi
succesele de pe Dunăre, împotriva turcilor, Vlad Ţepeş relatează că „toate trecerile lor
peste Dunăre, afară de Vidin, am pus să le treacă prin foc, să le nimicească şi să le
pustiiască”18.
Foarte probabil, în timpul acestor acţiuni, aşa cum subliniază unii specialişti,
opinie pe care o împărtăşim şi noi, „procedând la desfiinţarea infiltraţiilor turceşti la
nord de marele fluviu, în iarna anului 1461-1462, Vlad Ţepeş a luat, desigur, sub
oblăduirea sa şi teritoriile eliberate reînviind astfel stăpânirea Ţării Româneşti până la
Marea Neagră”19. Care au fost aceste teritorii? În primul rând, sub controlul domnului
muntean au intrat nordul Dobrogei cu gurile Dunării, eliberate de prezenţa otomană.
Totodată, în contextul raporturilor tensionate dintre el şi Ştefan, Vlad Ţepeş va fi
profitat cu certitudine de acest moment favorabil şi îşi va fi extins controlul şi asupra
unei fâşii de teritoriu de la nord de braţul Chilia.
Indirect, N. Iorga afirmă şi el posibilitatea intrării teritoriilor de la nord de
braţul Chilia sub controlul lui Vlad Ţepeş în urma campaniei acestuia din iarna anilor
1461-1462, fapt ce a dat o grea lovitură comerţului Moldovei. „Prădăciunile
munteanului – scrie Iorga – erau pentru dânsul o mare pagubă, căci legăturile de
negoţ ale Moldovei până la poarta despre mare a Cetăţii Albe erau acum întrerupte
pentru mult timp”20. Or, în condiţiile politico-militare specifice din anilor 1461-1462,
16

Gr. Ureche, op.cit., p. 38.
N. Costin, op.cit., p. 107: „În al cincile an a domniei sale, în anii de la zidirea lumii 6969, iar de la
Hristos 1461, s-au rădicat cu toată putera sa şi au trecut în Ardial, de au prădat Ţara Secuiască. Nice au
avut cine să-i stea împotrivă, ce cu multă pradă s-au întorsu fără de niceo sminteală”; A. Uricariul, op.cit.,
p. 56: „În al 5[-lea] an a domniei sale, în anul de la zidirea lumii 6969, iar de la Hristos 1461 s-au rădicat
cu toată puterea sa şi au trecut în Ardial de au prădat Ţara Secuiască. Nice au avut cine să-i stea
împotrivă şi după multă pradă ce-au făcut cu pace s-au întors înapoi, fără nicio sminteală”.
18 I. Bogdan, Vlad Ţepeş şi naraţiunile germane şi ruseşti asupra lui, Bucureşti, 1896, p. 80: „Qui
tamen vada non habent, quoque omnia vada ipsorum super Danubium excepto Bodon comburi fecimus et
destrui”.
19 L. Şimanschi, D. Agache, op.cit., p. 341.
20 N. Iorga, Ştefan cel Mare, p. 102.
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întreruperea comerţului Moldovei spre Cetatea Albă nu era posibilă decât prin
intrarea teritoriilor de la nord de braţul Chilia sub controlul unui adversar al domnului
de la Suceava care, în situaţia concretă, nu a putut fi decât Vlad Ţepeş.
Faptul că relaţiile moldo-muntene au înregistrat acum o deteriorare gravă este
demonstrat de o serie de acte de politică externă ale lui Ştefan cel Mare, care se
orientează decis spre alianţa polono-otomană. La 2 martie 1462 el presta un nou
omagiu vasalic regelui Poloniei Cazimir IV, care tocmai încheiase o convenţie cu
Imperiul Otoman. În jurământul prestat cu acest prilej regelui Poloniei, Ştefan se
angaja faţă de suzeranul său că „nu vom înstrăina nici o ţară, nici un ţinut, nici un oraş
şi nici un feud fără voinţa şi fără învoirea anume a pomenitului domn şi crai al nostru
şi a Coroanei, prin nici un mijloc; dimpotrivă, dacă ceva din acestea s-ar fi înstrăinat,
pe acelea vrem să le câştigăm înapoi şi le vom câştiga”21.
Care sunt teritoriile vizate de Ştefan, documentul nu precizează explicit. Având
însă în vedere cesiunile teritoriale la care fusese obligată Moldova în perioada
anterioară domniei sale, suntem de acord cu acei specialişti care consideră că textul
jurământului este o aluzie directă la Chilia şi la teritoriul său. În ceea ce ne priveşte,
considerăm că domnul Moldovei avea în vedere şi teritoriile de la nord de braţul
Chilia, intrate sub controlul lui Vlad Ţepeş în iarna anilor 1461-1462. În aceste
condiţii, la începutul anului 1462 la Dunărea de Jos se conturaseră două blocuri
concurente, chiar ostile: alianţa formată din Polonia şi Moldova, favorabilă păcii şi
colaborării cu turcii, şi alianţa constituită din Ungaria şi Ţara Românească, aflată în
conflict cu Imperiul Otoman.
În noua conjunctură politică, conflictul dintre Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş se
acutizează. În pofida tăcerii izvoarelor interne cu privire la această problemă, mai
multe surse externe, provenite din zone diferite, – bizantine, otomane, genoveze –
confirmă starea de război dintre Moldova şi Ţara Românească din primăvara anului
1462, precum şi faptul că aceasta data dintr-o epocă anterioară. Spre exemplu,
cronicarul bizantin Laonikos Chalkokondylas relatează că în primăvara anului 1462,
Vlad Ţepeş, „împărţindu-şi armata în două, o parte o avea cu sine, iar cealaltă a
trimis-o în contra domnului Bogdaniei Negre (Moldovei, n.n.), ca să-l respingă, dacă
acela ar încerca să năvălească, şi să nu-l lase în pace, dacă ar fi năvălit în ţară. Căci
domnul acestei Bogdanii Negre având o neînţelegere, era, dintr-o astfel de cauză, în
război cu Vlad”22.
Asemenea informaţii, cu privire la existenţa unui conflict între Vlad Ţepeş şi
Ştefan cel Mare, aflat în derulare în primăvara-vara anului 1462, concomitent cu
campania condusă de sultanul Mehmed II (1451-1481) împotriva domnului Ţării
Româneşti, ne provin şi din surse otomane din a doua jumătate a secolului al XV-lea
şi din secolul următor. Spre exemplu, Kemal-paşa-zade, în pasajul deja menţionat mai
sus, prezentat însă în contextul evenimentelor din anul 1462, deşi nu o spune explicit,
lasă însă să se înţeleagă faptul că conflictul dintre Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare,
izbucnit înainte de 1462, era încă în desfăşurare în primăvara acestui an, în momentul
21
22

Ştefan cel Mare şi Sfânt 1457-1504. Portret în cronică, Sf. Mănăstire Putna, 2004, p. 341.
L. Chalcocondil, Expuneri istorice (ed. V. Grecu), Bucureşti, 1958, IX (în continuare: Chalcocondil).
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declanşării campaniei otomane împotriva domnului muntean23. Spre deosebire de
Kemal-paşa-zade, celălalt cronicar turc menţionat, Sa’adeddin Mehmed, susţine
categoric că în primăvara-vara anului 1462 Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare erau în
conflict deschis şi că domnul Moldovei a profitat de campania sultanală împotriva
Ţării Româneşti, spre a-i aplica omologului şi adversarului său muntean o lovitură
decisivă. „Pe când oastea islamică nu-şi potolise încă setea, – scrie cronicarul turc – sa văzut o ceată numeroasă de oşteni ghiauri. Deoarece [Vlad] Ţepeş se afla în
duşmănie veche cu domnul Moldovei, acesta socotind sosirea victorioasă a sultanului
un bun prilej, se pregătise să devasteze Ţara Românească. De aceea, aflând aceasta, el
(Vlad Ţepeş, n.n.) a trimis ceata aceea de nelegiuiţi ca să oprească trecerea
moldoveanului”24.
Majoritatea specialiştilor, care au abordat, mai mult sau mai puţin, relaţiile
moldo-muntene din această epocă, contestă existenţa unui conflict între Vlad Ţepeş şi
Ştefan cel Mare şi implicit, veridicitatea informaţiilor transmise de diverşii cronicari
cu privire la această problemă. Alţii dimpotrivă le consideră veridice, acceptând astfel
şi existenţa unui conflict moldo-muntean25. În ceea ce ne priveşte, admitem că ştirile
cronicarilor din secolele XV-XVI, cu privire la existenţa conflictului moldo-muntean,
aflat în derulare în primăvara-vara anului 1462, pot fi suspectate de anumite exagerări
ale informaţiilor pe care ni le oferă şi, evident, abordate critic. Dar ne punem
întrebarea, este lucrul acesta suficient spre a ne permite contestarea lor ac toto? După
părerea noastră, nu!
De altfel, referitor la aceeaşi problemă dispunem de o altă sursă, autorizată de
această dată, dar şi ea contestată de unii specialişti, care ne prezintă informaţii similare
cu privire la conflictul dintre Moldova şi Ţara Românească. Este vorba de o scrisoare
a consulului genovez din Caffa către regele Cazimir IV al Poloniei, din 2 aprilie 1462,
în care se arată între altele: „Am înţeles apoi că Ştefan voievod, domnul Moldovei sau
al Valahiei Mici, se luptă cu Vlad voievod, care poartă război fericit cu turcii. Certa
acestora nu numai că ajută pe sultan, dar, ce e mai primejdios, printr-însa turcii capătă
oarecum intrarea în aceste două Valahii, ceea ce ar fi un foarte mare pericol, atât
pentru noi, cât şi pentru alte ţări vecine”26. Ca urmare, autorităţile coloniale genoveze
din Crimeea îi cereau suveranului Poloniei să intervină şi să medieze împăcarea celor
doi domni români27.
Cronici turceşti, I, p. 199.
Ibidem, p. 319.
25 Pentru diferitele opinii exprimate, vezi: N. Iorga, Istoria românilor, IV, p. 138; Idem, Ştefan cel Mare,
p. 103-104; Idem, Istoria armatei româneşti, Bucureşti, 1970, p. 63; I. Ursu, op.cit., p. 31-32; M.
Neagoe, Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1970, p. 38; Al.Gh. Savu, Ştefan cel Mare. Campanii, Bucureşti,
1982, p. 39, n. 23; I. Toderaşcu, în Istoria românilor, vol. IV: De la universalitatea creştină la Europa
„patriilor”, Bucureşti, 2001, p. 366-367; Ş. Papcostea, Ştefan cel Mare, p. 32; B. Câmpina, M. Berza, în
Istoria României, vol. II, Bucureşti, 1962, p. 493-494; E. Stoian, Vlad Ţepeş. Mit şi realitate istorică,
Bucureşti, 1989, p. 101 etc.
26 Apud N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, p. 125-126 (în
continuare: Chilia şi Cetatea Albă).
27 Ibidem, p. 126.
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Informaţiile conţinute de scrisoarea consului genovez din Caffa sunt în afara
oricăror dubii: conflictul dintre Ştefan şi Vlad Ţepeş izbucnise cu mult înainte de
începutul lunii aprilie 1462. Autorităţile genoveze din Caffa avuseseră de altfel
posibilitatea să se informeze asupra situaţiei politice de la Dunărea de Jos chiar dintr-o
sursă directă: solii lui Vlad Ţepeş, a căror prezenţă în Crimeea este semnalată de
actele Massariei din Caffa încă din 19 martie 146228.
Unii specialişti au văzut în prezenţa solilor munteni la Caffa în Crimeea
rezultatul unor determinări de natură comercială. După părerea noastră o asemenea
opinie nu se susţine. Prezenţa solilor munteni la Caffa, ca şi la Matrega (MatrachaTmotorokan), la Marea Azov, – unde îi arată actele aceleiaşi Massarii caffeze în mai
146229 –, în primăvara anului 1462, când Ţara Românească se pregătea să se
ciocnească singură cu puterea otomană, a fost, fără îndoială, rezultatul demersurilor
diplomatice făcute de Vlad Ţepeş pe lângă coloniile genoveze din Crimeea şi de la
Marea Azov, la fel de ameninţate de turcii, în vederea încheierii unei alianţe politicomilitare antiotomane.
După părerea noastră, contestarea categorică a unor eventuale acţiuni militare
ostile ale domnului Moldovei împotriva lui Vlad Ţepeş în primăvara-vara anului 1462
nu se justifică, ele neputând fi susţinute de nici o informaţie. Dimpotrivă, între 22
aprilie şi mijlocul lunii septembrie 1462, lungi etape din activitatea lui Ştefan ne
rămân complet necunoscute. Astfel, cu privire la acţiunile domnului Moldovei dintre
22 aprilie şi 15 mai, dintre 15 mai şi 14 iunie sau dintre 22 iunie şi mijlocul lunii
septembrie 1462 nu avem nici cea mai sumară ştire. Or această perioadă coincide,
deloc întâmplător, cu campania otomană împotriva Ţării Româneşti.
Ce a făcut Ştefan în aceste perioade de timp? În ce s-au materializat acţiunile
sale? Sunt întrebări la care nu putem răspunde cu certitudine, ci doar formulând
răspunsuri ipotetice. Spre exemplu, unii specialişti au considerat că „în primăvara
anului 1462, el a adoptat măsuri intense de apărare, astfel încât Moldova să nu fie
surprinsă de evoluţia evenimentelor; prezenţa sa la Bacău, unde la 15 mai întărea un
act de danie, trebuie pusă în legătură cu concentrarea şi instrucţia oastei în zona
respectivă”30.
Fără a contesta asemenea opinii, pe care, de altfel, le considerăm plauzibile, ne
punem totuşi problema dacă, profitând de situaţia favorabilă pe care i-o crea
campania otomană împotriva Ţării Româneşti, Ştefan nu va fi întreprins unele atacuri
împotriva lui Vlad Ţepeş, cu care era în conflict. Noi credem că da, iar sursele pe care
le-am prezentat mai sus sunt ecourile unor asemenea acţiuni ale domnului
Moldovei31.
Pe acest fond al relaţiilor conflictuale dintre Moldova şi Ţara Românească, în
Idem, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele de manuscrise ale
Apusului, vol. III, p. 39.
29 Ibidem.
30 Al.Gh. Savu, op.cit., p. 39.
31 Cf. Ibidem, p. 39, nota 23, unde autorul susţine că „informaţiile de acest fel par să fie ecourile
deformate ale concentrării oastei moldovene şi dislocării ei la hotarul sudic”.
28

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

primăvara-vara anului 1462 se producea campania otomană, condusă de sultanul
Mehmed II împotriva statului muntean.
Asediul Chiliei (iunie 1462) – momentul culminant al conflictului dintre
Ştefan cel Mare şi Vlad Ţepeş. Punctul culminant al conflictului moldo-muntean l-a
constituit asediul Chiliei de către Ştefan cel Mare din iunie 1462. Punct strategic de o
importanţă deosebită, care permitea controlul asupra gurilor Dunării, Chilia era în
egală măsură şi un important debuşeu comercial.
Importanţa strategică şi economică (comercială) a oraşului-port de la gurile
Dunării era binecunoscută tuturor protagoniştilor. Spre exemplu, Konstantin
Mihailovic de Ostrovica, fost ienicer în armata turcă în timpul evenimentelor din
1462, relatează că, la un moment dat, în urma eşecului înregistrat în Ţara
Românească, sultanul Mehmed II le-ar fi spus apropiaţilor săi: „Atâta vreme cât
Chilia şi Cetatea Albă le ţin în stăpânire românii, iar ungurii Belgradul sârbesc, noi nu
putem avea nicio biruinţă”32. Însuşi Ştefan va sublinia peste ani importanţa cetăţii.
Astfel, în scrisoarea sa către dogele şi Senatul Veneţiei, din 8 mai 1477 el arată că
„aceste două ţinuturi (Chilia şi Cetatea Albă, n.n.) sunt Moldova toată” şi că
„Moldova cu aceste ţinuturi este un zid pentru Ungaria şi pentru Polonia”33.
Alianţa cu Polonia din 1459 i-a permis lui Ştefan cel Mare să redeschidă
problema Chiliei. Încă din anul următor, acţiunile politice ale domnului Moldovei vor
arăta „fără îndoială manifestarea hotărârii lui Ştefan de a reintra în stăpânirea
Chiliei”34. În iunie 1462, în contextul marii invazii otomane în Ţara Românească,
condusă de însuşi sultanul Mehmed II împotriva lui Vlad Ţepeş, se consuma primul
asediul al Chiliei de către Ştefan cel Mare. Consumată, însă, într-un asemenea
moment dificil pentru statul muntean, îndeosebi, şi pentru întreaga lume românească
nord-dunăreană, în ansamblul său, atacarea Chiliei de către Ştefan în timpul
campaniei sultanale din Ţara Românească rămâne, dincolo de factorii obiectivi sau
subiectivi care au determinat-o, asupra cărora ne vom opri pe parcursul lucrării, o
acţiune, cel puţin, controversată.
Operaţiunile militare pentru cucerirea Chiliei au fost declanşate de Ştefan cel
Mare în aprilie-mai 1462. La 22 aprilie, domnul era încă la Suceava de unde emitea
un act, păstrat doar parţial, al cărui conţinut este greu de precizat35. Trei săptâmâni
mai târziu, la 15 mai, îl regăsim pe Ştefan la Bacău, unde, în plin marş spre sud, spre
gurile Dunării, emite un act de confirmare a unei danii şi a unei vânzări de moşie36.
După această dată, pe toată durata verii anului 1462, până la mijlocul lunii septembrie,
când domnul era din nou la Suceava, cancelaria Moldovei îşi întrerupe emisiunea de
documente.
Călători străini despre Ţările Române, vol. I (ed. M. Holban), Bucureşti, 1968, p. 128.
Documente privitoare la istoria românilor, culese de E. de Hurmuzaki, vol. VIII: 1376-1650,
Bucureşti, 1894, p. 25, doc. XXVII.
34 Ş. Papacostea, Ştefan cel Mare, p. 32.
35 DIR, A, I, p. 318, doc. 383.
36 Ibidem, p. 319, doc. 384.
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La mijlocul lunii iunie, domnul Moldovei era la Chilia pe care o asediază fără
succes, concomitent cu un corp expediţionar otoman, până în data de 22 ale aceleiaşi
luni, când, imposibilitatea luării cu asalt a cetăţii insulare37 de la gurile Dunării şi
rănirea la gleznă a domnului au dus la eşecul acţiunii, acesta fiind silit să ridice asediul
şi să se retragă. Cum au evoluat concret evenimentele în această perioadă este greu de
precizat, întrucât cronicile contemporane sunt foarte reţinute în informaţii, ele
limitându-se exclusiv la consemnarea atacului asupra cetăţii şi la rănirea lui Ştefan38.
Atitudinea lor se explică prin aceea că fiind cronici de curte ele aveau menirea de a-l
glorifica pe domn motiv pentru care eşecurile sale sunt minimalizate sau, pur şi
simplu, omise, cum este cazul celui de la Chilia din iunie 1462. Rămânând la acestă
problemă, constatăm că nici lucrările cronicarilor din secolele XVII-XVIII, deşi unii
dintre ei au folosit variate în redactarea lor, nu aduc mai multe informaţii şi precizării
cu privire la evenimentele din iunie 146239.
Asediul Chiliei din iunie 1462 ridică o serie de probleme privitoare la factorii
care l-au determinat pe Ştefan să întreprindă acţiunea sa militară. Absenţa oricăror
informaţii în sursele contemporane cu privire la acest aspect a determinat şi
formularea unor răspunsuri diferite din partea istoricilor, fapt ce a adâncit şi mai mult
controversa.
Spre exemplu, cronicarii moldoveni din secolele XVII-XVIII au pus acţiunea
lui Ştefan cel Mare pe firea războinică şi pe caracterul său sângeros. Promotorul
acestei teorii a fost, în a doua jumătate secolului al XVII, Grigore Ureche care, în al
său Letopiseţ al Ţării Moldovei, susţine: „Scrie letopiseţul cel moldovenescu că
fiindu Ştefan vodă om războinic şi de-a pururea trăgându-l inima spre vărsare de
sânge, nu peste vreme multă […] să sculă den domnia sa […]. În al şaselea an a
domnii lui Ştefan vodă, în anii 6970 [1462] iulie 22, loviră pre Ştefan vodă cu o puşcă
în gleznă la cetatea Chiliei”40. Cronicarii moldoveni care i-au succedat în secolul
următor i-au preluat şi perpetuat teza41.
Cf. N. Iorga, Ştefan cel Mare, p. 109: consideră că Ştefan „s-a oprit înaintea Chiliei, înaintea cetăţii
celei noi, făcută de ungurii lui Iancu-vodă pe uscat, în faţa ostrovului pe care se înălţau încă ruinele negre
ale vechii Chilii sau Licostomului genovezilor”.
38 Cronicile slavo-române, p. 7, 16: „În anul 6970 [1462], iunie 22, au lovit cu tunul pe Ştefan voievod la
cetatea Chiliei” (Letopiseţul anonim al Moldovei); p. 29: „3-lea. 6970 [1462]. În luna iunie ziua 22,
atunci a venit Ştefan voievod în faţa Chiliei şi nu a putut s-o dobândească, ci a fost împuşcat de o
bombardă la glezna stângă, apoi a plecat de la Chilia” (Cronica moldo-germană); p. 44, 49: „În anul
6970 [1462] iunie 22, l-au lovit cu tunul în gleznă la cetatea Chiliei” (Letopiseţul de la Putna Nr. 1); p.
56, 61: „În anul 6970 [1462] iunie 22, au lovit cu tunul pe Ştefan voievod în gleznă, la cetatea Chiliei”
(Letopiseţul de la Putna Nr. 1I); p. 70: „Şi în anii 6970 [1462] iuniia 22 [şi] mergând la Chiliia, au
împuşcat pre Ştefan voievod în gleznă” (Traducerea românească a letopiseţului de la Putna); p. 169,
178: „Anul Domnului 6970 [1462] iunie 22, l-au lovit cu puşca pe Ştefan voievod ungurii din Chilia”
(Cronica moldo-polonă); Cf. I.C. Chiţimia, op.cit., p. 37, 60: „6970 [1462]. În luna iunie, în ziua de 22,
veni Ştefan vodă la Chilia şi nu putu s-o cucereasc, numai fu împuşcat cu o puşcă la glezna stângă. Se
întoarse atunci de la Chilia”.
39 Gr. Ureche, op.cit., p. 38; N. Costin, op.cit., p. 107; A. Uricariul, op.cit., p. 56.
40 Ibidem.
41 N. Costin, op.cit., p. 107; A. Uricariul, op.cit., p. 56.
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Cât de reale sunt aceste informaţii nu ştim. Dacă avem însă în vedere faptul că
iniţiatorul acestei teorii a fost Gr. Ureche care, în scrierile sale, se arată complet ostil
lui Ştefan cel Mare şi politicii promovate de acesta, suntem în măsură să afirmăm că
veridicitatea lor este extrem de îndoielnică. În ceea ce-i priveşte pe continuatorii şi
compilatorii săi, singura lor vină este aceea de a fi preluat şi perpetuat, complet
necritic, informaţiile transmise de înaintaşul lor.
Foarte probabil, veridicitatea discutabilă a informaţiilor transmise de cronicarii
moldoveni din secolele XVII-XVIII i-a determinat pe istoricii moderni şi
contemporani să nu le acorde prea mare credit. De altfel, nici aceştia nu au ajuns la un
punct de vedere unitar cu privire la factorii care au determinat atacarea Chiliei de către
Ştefan cel Mare, în iunie 1462. Majoritatea opiniilor exprimate de ei converg, în
general, spre o singură direcţie: că tentativa lui Ştefan de a ocupa Chilia a fost
consecinţa directă a unor necesităţi de stat, în primul rând, aceea de a preîntâmpina
riscul ca acest important punct strategic şi debuşeu comercial să cadă în mâinile
turcilor42.
Analizate cu atenţie toate aceste opinii îşi relevă o anumită doză de
subiectivitate: o încercare de a justifica, într-o măsură mai mare sau mai mică, actul
controversat al lui Ştefan cel Mare din iunie 1462. În ceea ce ne priveşte, fără a intra
într-o polemică sterilă, considerăm totuşi că este greu de explicat cum necesitatea
satisfacerii acestui imperativ de politică externă a domnului Moldovei a devenit atât
de presant, până la a nu putea fi amânat, tocmai în momentul atacului otoman
împotriva Ţării Româneşti.
Un alt aspect controversat al problemelor generate de atacul asupra Chiliei,
întreprins de Ştefan în 1462 este statutul juridic al cetăţii de la gurile Dunării.
Determinată direct de acesta este identificarea statului – Ţara Românească sau
Ungaria – împotriva căruia a fost îndreptată acţiunea militară a domnului Moldovei.
Informaţiile cuprinse unele din secolul al XV-lea – Cronica moldo-polonă, o
Historia Turcorum sau Expunerile istorice ale lui Laonikos Chalkokondylas –
referitoare la aparteneţa Chiliei stau la baza apariţiei acestei controverse. Astfel, în
timp ce prima dintre cele două lucrări susţine că în iunie 1462 „l-au lovit cu puşca pe
Ştefan voievod ungurii din Chilia”43, cea de-a doua afirmă că domnul Moldovei „a
mers şi s-a războit să ia cetatea Chilia, care era a lui Vlad”44, iar Laonikos
Chalkokondylas relatează că turcii şi moldovenii au decis „să împresoare oraşul aşa
42 Pentru diferitele opinii exprimate, vezi: A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. II,
Bucureşti, 1986, p. 253-254; N. Iorga, Istoria românilor, IV, p. 138; Idem, Chestiunea Dunării, Iaşi,
1998, p. 228; I. Ursu, op.cit., p. 31; I. Nistor, Istoria Basarabiei, Bucureşti, 1991, p. 53; Gh.I. Brătianu,
Marea Neagră de la origini până la cucerirea otomană, Iaşi, 1999, p. 427; A. Gheaţă, op.cit., p. 112113; I. Cupşa, Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1974, p. 38-39; Gh. Duzinchevici, Ştefan cel Mare şi epoca
sa, Bucureşti, 1973, p. 39-40; E. Stoian, op.cit., p. 101; N. Stoicescu, Vlad Ţepeş, Bucureşti, 1979, p. 5859.
43
Cronicile slavo-române, p. 169, 178.
44 P.P. Panaitescu, Legăturile moldo-polone în sec. al XV-lea şi problema Chiliei, în Romanoslavica,
III, 1958, p. 107.
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numit Chilia, al lui Vlad de la gura fluviului”45.
Plecând de la aceste informaţii, specialiştii care s-au ocupat de problema
Chiliei au emis păreri diferite: după unii, cetatea a aparţinut Ungariei, după alţii Ţării
Româneşti. Majoritatea au conchis însă că în 1462, Chilia era inclusă în sistemul unui
condominium maghiaro-muntean în cadrul căruia poziţia preeminentă revenea
Ungariei. Ca urmare, deşi cei mai mulţi dintre ei consideră că acţiunea lui Ştefan a
fost îndreptată împotriva Ungariei, totuşi, forţaţi de evidenţă, ei admit că ea l-a afectat
indirect şi pe Vlad Ţepeş46. În opoziţie cu aceştia, există şi unii istoricii, este adevărat
mult mai puţini, care consideră categoric că acţiunea militară a lui Ştefan cel Mare, ce
viza cucerirea Chiliei, a fost îndreptată împotriva lui Vlad Ţepeş47.
În ceea ce ne priveşte, admitem şi noi că acţiunea lui Ştefan, care a urmărit
cucerirea Chiliei, a fost îndreptată împotriva lui Vlad Ţepeş. Raţionamentul pe care ne
bazăm acestă concluzie este relevat de evoluţia evenimetelor din anii 1461-1462.
După succesul campaniei din iarna anilor 1461-1462 şi eliminarea prezenţei otomane
de la Dunărea de Jos, Vlad Ţepeş şi-a sarcina întregii linii a Dunării inferioare până la
vărsarea în Marea Neagră, prilej cu care şi-a instaurat controlul şi asupra unei fâşii de
teritoriu de la nord de braţul Chilia care, teritorial şi politic se afla sub jurisdicţia lui
Ştefan. Statutul de vasal al Imperiului Otoman şi al Poloniei al lui Ştefan, precum şi
acela de adversar declarat al domnului muntean şi al suzeranului acestuia, Mathias
Corvin, au fost probabil factorii care au cântărit decisiv în decizia lui Vlad Ţepeş de a
ocupa sudul teritoriilor dintre Prut şi Nistru, act ce a determinat riposta militară a
domnului Moldovei. Acesta a aşteptat însă momentul favorabil declanşării acţiunii
sale: angajarea forţelor lui Vlad Ţepeş în luptele cu turcii din vara anului 1462, fapt
care-l împiedica pe domnul Ţării Româneşti să poată răspunde eficient atacului său.
Fără îndoială, în contextul politico-teritorial de la Dunărea de Jos din iarna
anilor 1461-1462, în perspectiva confruntării decisive du turcii, cu acordul
suveranului său, Vlad Ţepeş şi-a asumat şi sarcina apărării Chiliei, care era astfel
inclusă în sistemul defensiv al Ţării Româneşti. În aceste condiţii, garnizoana
maghiară a cetăţii a fost, cu certitudine, întărită cu importante contingente muntene.
Cum nu dispunem de nici o informaţie cu privire la vreo măsură întreprinsă de
Mathias Corvin cu scopul întăririi apărării cetăţii în faţa pericolului otoman, acţiune
care fără nici o îndoială nu a putut fi neglijată, conchidem că această sarcină i-a
revenit lui Vlad Ţepeş. În urma acestor măsuri, raportul de forţe în sistemul
condominium-ului maghiaro-muntean exercitat asupra Chiliei înregistra o
45
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A.D. Xenopol, op.cit., p. 253-254; N. Iorga, Ştefan cel Mare, p. 105, 109-110; Gh.I. Brătianu, op.cit.,
p. 427; I. Nistor, op.cit., p. 53; P.P. Panaitescu, op.cit., p. 108; A. Gheaţă, op.cit., p. 108; L. Şimanschi, D.
Agache, op.cit., p. 342 etc.
47 A. Decei, Istoria Imperiului Otoman până în 1656, Bucureşti, 1978, p. 117, unde identifică în
atacarea Chlilie de către Ştefan „o acţiune antiţepeşească”; Al.V. Boldur, Istoria Basarabiei, Bucureşti,
1992, p. 166, unde susţine că Ştefan cel Mare „luptă cu Vlad Ţepeş pentru a lua cetatea Chilia, cedată
principelui muntean de unguri”; B. Câmpina, M. Berza, în loc.cit., p. 494, consideră că „intervenţia
domnului Moldovei împotriva lui Vlad Ţepeş, într-o vreme când oştirea turcească se afla încă pe teritoriul
Ţării Româneşti, arată, totuşi, limitarea înţelegerii politice a lui Ştefan”.
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semnificativă modificare în favoarea Ţării Româneşti, ceea ce a atras după sine şi o
modificare, în acelaşi sens a jurisdicţiei exercitate asupra cetăţii. După părerea
noastră, la acest nou statut juridic al Chiliei, survenit după campania lui Vlad Ţepeş
din iarna anilor 1461-1462, fac referire sursele care menţionează cetatea de la gurile
Dunării sub jurisdicţia domnului muntean. În concluzie, conchidem noi, atacul lui
Ştefan împotriva Chiliei, consumat exact în momentul invaziei otomane în Ţara
Românească, a fost clar îndreptat împotriva lui Vlad Ţepeş. Dacă el ar fi vizat
Ungaria, cum consideră majoritatea specialiştilor, de ce el nu s-a produs înainte sau
după încetarea invaziei otomane împotriva domnului muntean, ci nu odată cu acesta?
De altfel, tocmai acestă simultaneitate a campaniei sultanale împotriva Ţării
Româneşti cu atacul lui Ştefan asupra Chiliei a dat naştere unei alte controverse legate
de acţiunea militară a domnului Moldovei din iunie 1462. Ea ridică problema dacă
Ştefan cel Mare a acţionat independent împotriva Chilie în iunie 1462 sau în
colaborare cu turcii.
Majoritatea covârşitoare a surselor de care dispunem în prezent nu fac nici o
referire la vreo colaborare moldo-otomană în iunie 1462 în scopul cuceririi Chiliei;
dar nici nu o neagă în vreun fel. Spre deosebire de aceste izvoare, două surse
contemporane sunt însă categorice în a afirma şi susţine o colaborare politico-militară
între Ştefan cel Mare şi Mehmed II în vederea cuceririi cetăţii de la gurile Dunării.
Un prim set de informaţii în acest sens ne este oferit de cronicarul bizantin
Laonikos Chalkokondylas. După ce subliniază faptul că în primăvara-vara anului
1462 Ştefan cel Mare era în război cu Vlad Ţepeş, cronicarul bizantin relatează că
domnul Moldovei, „trimiţând soli la împăratul Mehmet, îl chema să vină şi spunea
mereu că e gata să se ridice cu război şi el. Împăratului îi părea bine de vorbele acestui
domn şi l-a îndemnat să facă aşa, încât generalul său comandant să se unească pe
fluviu cu comandantul flotei şi să împresoare oraşul numit Chilia, al lui Vlad de la
gura fluviului. Aşadar, acest domn, adunându-şi oastea ţării, a plecat în grabă spre
flota împăratului de-a dreptul la oraşul Chilia, cu gândul să facă legătura cu
comandantul flotei. Şi după ce s-a unit cu oastea împăratului, au împresurat amândoi
oraşul şi bătându-l mai multe zile, au fost respinşi şi au pierdut câţiva oameni. Dar
cum nu le mergea bine cu cucerirea oraşului, s-au retras acum amândoi”48. Un al
doilea set de informaţii referitoare la atacul moldo-muntean asupra Chiliei provine
dintr-un raport adresat la 28 iulie 1462 de bailul veneţian la Constantinopol, Paolo
Barbarigo, autorităţilor Serenissimei. În raportul său, bailul veneţian consemnează că
„flota sultanului, împreună cu domnul Valahiei Inferioare (Moldovei, n.n.), merse să
lovească cetatea Lycostomo, în jurul căreia stătu opt zile, şi n-au putut face nimic, şi
au murit mulţi azapi şi s-au întors cu ruşine şi învinşi”49.
Majoritatea istoricilor români care au abordat problema asediului Chiliei din
iunie 1462, au respins orice colaborare moldo-otomană în scopul cuceririi cetăţii50.
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Argumentele lor, în general, derivate din politica antiotomană a lui Ştefan cel Mare,
nu sunt, după părerea noastră, suficient de convingătoare. Mai mult chiar, unii dintre
contestatarii colaborării moldo-otomane la asediul Chiliei în iunie 1462 au mers până
acolo încât au emis ipoteza că trupele otomane care asediau cetatea au fost respinse de
trupele lui Ştefan, care a încercat apoi să o cucerească. Principalul artizan al acestei
teze este istoricul N. Grigoraş, care susţine: „În prima jumătate a lunii iunie,
detaşamente din oastea Moldovei, aflate în apropierea Chiliei au respins infanteria
marină turcească debarcată în apropierea portului. Atacul turcesc a durat opt zile, dar
cu ajutorul ostaşilor moldoveni, garnizoana cetăţii i-a respins […]. După respingerea
infanteriei marine turceşti de sub zidurile Chiliei, Ştefan cel Mare a încercat să
cucerească cetatea, dar a trebuit să se retragă neavând armament de asediu şi pentru că
la un atac personal, dat în fruntea ostaşilor, a fost rănit de o armă la glezna piciorului
stâng (22 iunie 1462)”51.
În opoziţie cu specialiştii care contestă o colaborare politico-militară moldootomană în iunie 1462, există însă şi unii istorici care susţin existenţa unei colaborări
moldo-otomane, dinainte stabilite, îndreptate împotriva lui Vlad-Ţepeş. Unii dintre
aceştia, cum este cazul lui A. Decei52, o afirmă direct, alţii – Ş. Papacostea sau I.
Toderaşcu53 – indirect.
După părerea noastră, pentru a oferi un răspuns pertinent la această problemă,
considerăm că se impune, cel puţin, o succintă analiză, atât a informaţiilor de care
dispunem, cât şi a evenimentelor politice şi militare consumate în primăvara-vara
anului 1462 la Dunărea de Jos. În ceea ce priveşte sursele, considerăm că, dacă
informaţiile oferite de Laonikos Chalkokondylas pot fi suspectate de lipsă de
veridicitate, nu acelaşi lucru se poate afirma însă şi despre raportul bailului veneţian
Paolo Barbarigo, care este un act oficial, redactat de diplomatul veneţian pe baza unor
Istoria armatei româneşti, p. 63; Gh.I. Brătianu, op.cit., p. 427; M. Neagoe, op.cit., p. 44; N. Grigoraş,
Moldova lui Ştefan cel Mare, Iaşi, 1982, p. 62-63; C.A. Stoide, Luptele lui Vlad Ţepeş cu turcii, în
AIIAI, XV, 1978, p. 31-32; A. Gheaţă, op.cit., p. 112-113; Gh. Duzinchevici, op.cit., p. 39-40; I. Cupşa,
op.cit., p. 38-39; E. Stoian, op.cit., p. 101; Al.Gh. Savu, op.cit., p. 39; Cf. I. Ursu, op.cit., p. 31, unde
identifică ca posibile chiar două atacuri turceşti asupra Chiliei, primul „încă în luna mai când a trebuit să
aibă loc trecerea numeroasei armate”, iar al doilea, în vară, când „e posibil ca la reîntoarcere în vară –
flota turcească să fi încercat să cucerească Chilia, – sau să fi făcut o simplă demonstraţie contra
garnizoanei ungureşti din cetate”.
51 N. Grigoraş, op.cit., p. 59-60.
52 A. Decei, op. cit., p. 117: „Timp de vreo lună au avut loc mai multe hărţuieli, dar nu s-a ajuns la o
bătălie desfăşurată, căci în acelaşi timp, Ţepeş trebui să facă faţă şi atacurilor oştilor lui Ştefan cel Mare –
la hotar şi la Chilia, unde Ştefan este rănit la picior, la 22 iunie –, de conivenţă, de astă dată, cu Mehmed
al II-lea, într-o acţiune antiţepeşească coordonată dinainte prin solii”.
53 Ş. Papacostea, Ştefan cel Mare, p. 34; Idem, Relaţiile internaţionale ale Moldovei, p. 143: „Acţiunea
culminantă în cadrul acestui conflict a fost asediul cetăţii Chilia, în luna iunie 1462; desfăşurat
concomitent cu asediul naval al turcilor, atacul lui Ştefan urmărea, în conformitate cu angajamentul
asumat la 2 martie 1462 şi foarte probabil şi cu conţinutul acordului turco-polon, să readucă Chilia în
stăpânirea Moldovei”; I. Toderaşcu, în loc.cit., p. 367-368: „Sprijinit de Polonia şi încadrându-şi acţiunea
în convenţia turco-polonă, Ştefan deschide ostilităţile în vederea recuperării Chiliei […]. Acţiunea
culminantă în cadrul acestui conflict a fost asediul Chiliei, de fapt dublul ei asediu dinspre mare al
turcilor, iar dinspre uscat al lui Ştefan”.
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informaţii obţinute de la o sursă sigură şi directă: cancelaria sultanului. În favoarea
veridicităţii raportului bailului veneţian, pledează însăşi seriozitatea şi scrupulozitatea
diplomaţilor republicii în redactarea actelor oficiele care nu-şi permiteau să-şi
dezinformaze superiorii oferindu-le informaţii false sau neverificate.
Pe baza acestor informaţii pe care le considerăm ca fiind absolut veridice, luând
în calcul faptul că Ştefan era parte a înţelegerilor turco-polone şi că domnul Moldovei
şi-a sincronizat perfect acţiunile împotriva Chiliei cu cele ale corpului expediţionar
otoman care a atacat cetatea, considerăm că teza colaborării acestuia cu turcii în vara
anului 1462 apare ca absolut plauzibilă. De altfel, angajarea lui în cadrul alianţei
polono-otomane nu face decât să-i sporească veridicitatea. În sfârşit, un simplu
paralelism între acţiunea lui Ştefan din iunie 1462 şi cucerirea Chiliei, în aceeaşi calitate
de vasal al polonilor şi turcilor, în ianuarie 1465, conferă şi mai multă consistenţă tezei
privind o colaborare moldo-otomană în iunie 1462. Analiza celor două evenimente ne
permite constatarea că nici acţiunea din iunie 1462, nici cea din ianuarie 1465 nu au fost
dezaprobate de Imperiul Otoman, iar domnul Moldovei nu a avut de suferit nici o
repercusiune din pricina lor din partea turcilor. Dacă cele două acţiuni ale sale ar fi fost
ostile otomanilor, considerăm că o ripostă otomană ar fi fost de neevitat. Mai mult chiar,
Mehmed II nu a revendicat Chilia atât timp cât Ştefan a continuat să-i rămână, cel puţin
formal, vasal fidel, respectiv până în jurul anului 1470.
A existat o colaborare moldo-munteană antiotomană în vara anului 1462?
Un ultim aspect al relaţiilor moldo-muntene pe care îl abordăm în continuare îl
reprezintă evoluţia lor în a doua jumătate a anului 1462. Cu privire la aceste două
raporturi dispunem de două surse care ne oferă informaţii aflate în totală opoziţie.
Prima sursă este lucrarea lui Laonikos Chalkokondylas care susţine că, concomitent
cu faza finală a retragerii otomane din Ţara Românească, s-a produs şi un atac al lui
Ştefan cel Mare împotriva lui Vlad Ţepeş. „Şi atunci Negrul Bogdan (Ştefan, n.n.) –
scrie cronicarul bizantin – s-a pornit cu năvală să intre în ţara dacilor (Ţara
Românească, n.n.), era însă oprit de una din părţile oştirii care fusese rânduită acolo să
păzească ţara […]. După ce Vlad, ţinându-se aproape de urma oştilor împăratului
(sultanului, n.n.), a ucis într-una orice se desprindea, fie călăreţ de pradă, fie oştean
pedestru, el însuşi s-a îndreptat asupra domnului Bogdaniei Negre […]; dar lăsând pe
loc oaste ca la şase mii, i-a ordonat să se ţină prin păduri de urma împăratului […]. Şi
el s-a dus asupra domnului Bogdaniei Negre”54.
Specialiştii care au analizat aceste informaţii au emis păreri diferite cu privire
la veridicitatea informaţiilor transmise de Laonikos Chalkokondylas. Majoritatea
dintre ei le-au respins ca fiind nereale, alţii, puţini la număr, le-au acceptat.
În opoziţie cu informaţiile transmise de Laonikos Chalkokondylas, relaţia din
Rhodos a pelerinului Wiliam Wey ne prezintă o cu totul altă evoluţie a evenimentelor
din vara anului 1462. Conform relatării acestuia, „Vlad s-a împăcat cu acel duce
(Ştefan, n.n.), în care avea mare încredere”, care l-a ajutat apoi să obţină o victorie în
faţa unui nou atac otoman şi a partizanilor lui Radu cel Frumos55.
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Şi în acest caz, istoricii care au analizat aceste informaţii au avut păreri
împărţite. Unii le-au acceptat ca veridice, aceştia speculând îndeosebi pe tema
împăcării dintre Vlad Ţepeş şi Ştefan cel Mare şi pe ajutorul militar pe care domnul
Moldovei i l-ar fi dat omologului său din Ţara Românească împotriva turcilor şi a
interpusului acestora, Radu cel Frumos56. Alţii, dimpotrivă, contestă veridicitatea
informaţiilor din relatarea lui Wiliam Wey si posibilitatea colaborării dintre Ştefan cel
Mare şi Vlad Ţepeş57.
În ceea ce ne priveşte, considerăm ca discutabilă informaţia lui Wiliam Wey.
În consecinţă, credem că, dacă o împăcare între cei doi domni este puţin probabilă,
acordarea unui eventual ajutor militar de către domnul Moldovei lui Vlad Ţepeş
împotriva turcilor şi a interpusului acestora, Radu cel Frumos, este un fapt categoric
exclus. Un asemenea act ar fi fost echivalent cu o declaraţie de război împotriva
Imperiului Otoman, ceea ce ar fi reprezentat o acţiune nu numai prea temerară ci chiar
nechibzuită din partea lui Ştefan într-un moment în care Moldova se afla în conflict şi
cu Ungaria. În aceste condiţii, Ştefan nu putea risca aruncând ţara într-o aventură
care-i depăşea capacitatea sa militară, cu puţini sorţi de izbândă.
Revenind la concluzia noastră, potrivit căreia Ştefan nu i-a acordat ajutor
militar lui Vlad Ţepeş, ne bazăm afirmaţia pe faptul că un asemenea act din partea
domnului Moldovei nu ar fi rămas fără ripostă din partea turcilor. Cum asemenea
ripostă a Imperiului Otoman nu s-a produs, nici în 1462, nici în anii imediat următori,
avem toate motivele să credem că informaţia privind colaborarea lui Ştefan cel Mare
cu Vlad Ţepeş împotriva turcilor, în vara anului 1462 nu are nici un temei real. De
altfel, considerăm ca absolut imposibil faptul ca cronicile scrise la curtea lui Ştefan cel
Mare spre sfârşitul domniei acestuia, după marile lui confruntări cu Imperiul Otoman,
care înregistrează şi unele evenimente minore, să fi omis să consemneze tocmai o
victorie împotriva turcilor obţinută de noul athleta Christi în primii săi ani de domnie.
Conchidem deci, că absenţa oricăror informaţii din cronicile moldovene cu privire la
vreo luptă cu turcii în 1462 este dovada incontestabilă că o asemenea confruntare nu a
avut loc. De altfel, aşa cum se ştie, domnul Moldovei a rămas fidel taberei polonootomane până prin anul 1470, când s-a angajat decis în lupta antiotomană.

A. Gheaţă, op.cit., p. 113; N. Stoicescu, op.cit., p. 60; N. Grigoraş, op.cit., p. 62; L. Şimanschi, D.
Agache, op.cit., p. 343, n. 39, unde pun însă sub semnul întrebării identificarea acelui dux din relatarea lui
Wiliam Wey cu Ştefan cel Mare.
57 M. Neagoe, op.cit., p. 38, unde afirmă că „dacă în anul 1462 nu se poate vorbi de un conflict între cei
doi voievozi români, nu se poate vorbi nici de posibilitatea colaborării între ei”.
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Les relations modavo-valaques entre 1457-1462.
Entre colaborations et confrontation militaire
Résumé
Les rapports entre Etienne le Grand et Vlad l’Empaleur commençaient en 1457 sous la
protection favorable de l’assistence mutuelle accordée par le prince regnant de la Valachie à
Etienne pour conquerir le trône de la Moldavie. Les options differents de politique extérieure –
l’engagemente d’Etienne à côté d’alliance polonaise-ottomane (1459) et l’alliance de Vlad
l’Empaleur et l’Hongrie (1460) – ont provoqué une situation conflictuelle entre les deux états,
situation dont les actes de politique extérieure de les deux princes regnants entre 1460 et 1462
l’ont augmentée de plus. Dans ce contexte le siège echoué de Kilia en juin 1462 a constitué
l’apogé du conflit moldavo-valaque, où au fond de la campagne ottomane en Valachie, Etienne
le Grand a essayé conquérir la cité en collaboration avec un groupement des forces ottomanes.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

