RELAŢIILE LUI ŞTEFAN CEL MARE CU POLONIA OGLINDITE
lN ISTORIOGRAF1A POLONEZA
VEN. CIOBANU

Examinind, cu ocazia ·celui de al IV-lea Congres al istnricilor polonezi care
a avut loc la Poznan in decembrie 1925, stadiul şi rezultatele cercetărilor efectuate
in Polonia in domeniul istoriei relaţiilor polono-române, cunoscutul istoric polonez
Olgierd G6rka făcea o serie de constatări ale cănor valoare şf actualitate sint
recunoscute şi astăzi. După opinia sa, evenimentele referitoare la aceste relaţii
au fost tratate in istoriografia poloneză tangenţial şi fals, fără a fi corelate intre
ele şi, mai mult chiar, nu au fost luate in consideraţie pentru explicarea evoluţiei
istorice a Poloniei. O cauză esenţi-ală care a dat naştere acelei stări de lucruri
o constituia lipsa unei baze fundamentale pentru studierea acestaor relaţii, şi
anume aceea a mijloacelor auxiliare. Iată pentru ce el era de părere că sarcina
primordială a istoriografiei poloneze o constituia .,publicarea unei bibliografii a
relaţiilor polono-române, care \:l.r include toate publicaţiile privind relaţiile poli
tice, culturale şi economice dintre Polonia şi România ; publicarea de cataloage
a surselor istoriei relaţiilor polono-romAne, care să meargă pînă la sflrşitul s·e
colului al XVII-lea ; publicarea unei sinteze a relaţiilor polono-române, care ar
permite revizuirea opiniilor greşite in acest domeniu, opinii care persistă atit in
istoriografia poloneză cit ,1 in cea românească" 1 •
Aceste deziderate nu au fost insă realizate in totalitate nici pină in prezent,
deşi in cei cincizeci de ani C'are au trecut de la formularea lor de către O. G6rka
istoriografia poloneză a inregistrat succese notabile in domeniul studierii istoriei
relaţiilor polono-romAne 2• Din motive lesne de inţeles nu putem face insă .o pre
zentare a tuturor lucrărilor care s-au ocuP'at de aceste probleme, incepind cu
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cind s-au pus in Polonia bazele unui
centru special pentru cercetarea Istoriei relaţiilor polono-române 3• Pentru cunoaş
terea opiniilor unora dintre Istoricii polonezi referitoare la situaţia internă a Mol
dovei In timpul domniei lui Ştefan cel Mare, la raporturile juridice şi de altă
natură moldavo-polone şi la personalitatea marelui domn român, am făcut apel
la citeva lucrări cu caracter general şi la altele cu caracter special, care sint
de un real folos cercetătorilor români ai perioadei, mai ales sub aspect docu
mentar iar unele şi sub cel al interpretării evenimentelor.
1 Cf. J. A., Gierowski. Recherches sur l'hfstoire des relations polono-roumaines
dans la lUpublique Populaire de Pologne, Revue Roumaine d'Histoire, Tome XII,
nr. 4, 1973, p. 673.
2 Ibidem, p. 676.
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Printre istoricii polonezi care au incercat să pună la disJll)ziţla atit a specia
liştilor, cit şi a unor cercuri mal largi de cititori, o serie de date referitoare la
problemele enunţate se numără şi unul dintre specialiştii in probleme de istorie
militară. Este vorba de dr. ZdzisJI:iw Spieralski care, in lucrarea Aventuri mol
doveneşti, (Awantury Moldawskie, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967), s-a ocu
pat de istoria relaţiilor dintre Pnlonia şi Moldova in secolele XIV-XVII. Deşi
publicată de o editură specializată in lucrări de ştiinţă popularizată. lucrarea
amintită prezintă importanţă mai ales pentru sursele documentare edite şi inedite utilizate.
Posibilitatea consultării lucrărilor istoricilor români i-a permis să facă o
scurtă prezentare a situaţiei interne a Moldovei in timpul lui Ştefan cel Mare.
Autorul a ţinut să precizeze de la inceput că lunga domnie a lui Ştefan cel
Mare a constituit o epocă distinctă şi deosebit de interesantă in istoria Moldovei.
Urcarea sa pe tron a pus capăt in primul rînd războaielor intestine. Dacă au mai
existat tulburări provocate de către unii pretendenţi l'a domnie, ele au fost re7JUl
tatul pollticii maghiare şi, mai ales, otDmane. Dezastrele suferite de ţară de pe
urma anarhiei feudale şi, ln special, creşterea pericolului otoman au făcut C'a
aproape toate clasele şi categoriile sociale să se ralieze talentatului conducător,
pretendenţii la tron ne'avind, deci, un prea mare sprijin intern. ln acele condiţii,
Ştefan a putut crea o domnie centralizată, mult mal puternică decit cea a lui
Alexandru cel Bun şi să reziste puternicilor duşmani ai Moldovei (p. 39). Expli
caţia tuturor succeselor obţinute de către Ştefan rezidă însă nu numai în puter
- nica personalit-a te a domnului, care a j ucat, fără îndoială, un rol important, ci,
înainte de toate, in baza socială a domniei sale. Pentru a demonstra această
afirmaţie, autorul a făcut o prezentare succintă •a raportului domnului cu toate
clasele şi categoriile sociale, pentru care a folosit pe larg lucrarea lui B. T. Cîrn
pina, Cercetări cu privire la baza soctallf a puterii lui Ştefan cel Mare. După
părerea sa, un rol important in consolidarea .,monarhiei" lui Ştefan 1-a jucat însă
şi armata, mai ales în condiţiile in care securitatea şi independenţa Moldovei erau
ameninţate, ca niciodată pînă atunci, de puternicii săi vecini. Datorită atenţiei
pe care domnul a acordat-o organizării armatei şi dezvoltării artei militare, Mol
dova a putut rezista cu succes unor state care aveoo un mai mare număr de
locuitnri, resurse mai mari şi o mai bună organizare militară. Ca urmare, nici
chiar turcii nu i-au putut infringe rezistenţa şi abia la sfîrşitul vieţii ,,s-a resemnat cu rolul de vasal al sultanului" (p. 46).
Politica l'ui Ştefan cel Mare de îngrădire a puterii economice şi politice
'd marii boierimi a fost subliniată şi de către un alt istoric polonez, bun cunos
cător al istoriei şi limbii române, Juliusz Demel, in excelenta sinteză de istorie
a României din cele mai vechi timpuri pînă la 1947 (Histori Rumunii, Wrocl aw,
Warszawa , Krak6w, Zaklad Namdowy lm. Ossolinskich-Wydawnictwo, 1970). Auto
rul a · constatat că drept urmare a acelei politici, poziţia domnului faţă de marea
boierime s-a consolidat atit de mult, incit după 1479 documentele interne emanate
de cancelarla domnească nu au mai fost confirmate (cosigilate) de către marii
boieri.
Succesele militare şi cele de pe plan intern au contribuit însă nu numai la
consolidarea poziţiei interne şi externe a domnului. Ele au trezit suspiciuni şi au
fost urmărite cu neîncredere in Polonia, unde exista teama - tntemeiată după
părerea lui Zdzislaw Spieralski - că domnul nu va voi să se mai mulţumească
cu rolul de vasal polonez, vasalitate pe care o recunoscuse la 4 aprilie 1459. Ca
urmare, s-a luat hotărîrea să fie determinat să depună jurămîntul solemn de vasa
litate regelui polonez, misiune cu care au fost trimişi in Moldova voievodul Podo
liei. Michal Muzylo Buczacki, şi viceamiralul de Przemysl, Spytek din Jaroslaw.
In 1469, regele şi regina s-au deplasat la Lw6w pentru a primi jurămîntul dom
nului care nu s-a prezentat tnsă, pretextînd pericolul invadării ţării de către turci
şi unguri. Declaraţiile de vasalitate ale domnului erau deci, după părerea autoru
lui, formale, intrucit el voia să-şi păstreze independenţa. Mai mult chiar, in 1468,
Şlefan a ridicat pretenţii la Pocuţia. Pentru moment, domnul nu-lfi putea tnsă _R�r
mite să taie punţile de legătură cu Polonia, fapt pentru care· a eontinuat să-1
·
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"inlJele" cum s a exprimat Z. Spieralski, pe rege ci este gata sA-i depună omagiu,
dar nu s-a prezentat nici in 1470 cind a fost aşteptat din nou de cAtre rege la
Lwow timp de nouâ săptămîni. Aşadar, conchidea 1storicul poLonez, "in Polonia
era bănuit, totuşi pe buni dreptate, că nimeni, nici ungurilor, nici tureltor şl nici
regelui polonez nu-l este credincios. · Această opinie s-a confirmat in 1471 , ctnd
Ştefan i-a refuzat regelui Cazimir sprijinul In războiul cu Matei Corvln" (p. 49).
Explicaţia refuzului domnului de a se duce in Polonia a dat-o Insi Juliusz Demel,
care arăta că succesele lui Ştefan şi atitudinea sa independenti au neliniştit atft
de mult pe rege şi anturajul său. incit se pare că in 1469 s-"a luat hotărîrea de
a fi prins şi întemniţat, intenţie in legătură cu care domnul a fost prevenit (cf.
J. Demel, p 133).
Intăutăţirea relaţiilor lui Ştefan cel Mare cu turcii s-a datorat, In bună parte,
după Spieralski, şi faptului că "intenţia ce'a mal ambiţioasă a lui Ştefan a fost
unirea Moldovei · şi Ţării Româneşti intr-un singur stat" (p. 49), tn care scop a in
treprins cunoscutele acţiuni pe teritoriul muntean. Totuşi, la luptele impotriva
turcilor din 1474, care au ajuns pînă la Birlad, in ajutorul lui Şbefu.n a sosit un
detaşament al şleahtei podollene comandat de stamstele de Sniatyn, iar la bătălia
de hi Vaslui, terininu.tă "cu o minunată victorie a moldovenilor", au participat
2000 de· polonezi '(p. 50).
Căderea Cafei la 6 iunie 1475 şi pregătirile otomanilor pentru război impotriva
Moldovei I-au determinat pe Ştefan să ceară din nou ajutnr regelui polonez care
s-a limitat Insi la interVIenţli diplomatice rămase, biheinţeles, fără efect. Această
atitudine ·a regelui este explicată de J. Demel prin indispoziţla pe care o crea in
Polonia IntArirea Independenţei -Moldovei şi apropierea ei de Ungaria (p. 134-'-135).
RecunoaŞt-erea suzeranităţii regelui maghiar în iulie 1473 1-a neliniştit atit de mult
pe Cazimir, incit s-a grăbit să trimită domnului o solie, căreia Ştefan i_..a reînnoit,
la ·a aprilie 1475, jurămîntul de credinţă faţă de Coroana polonă. Aceasta nu 1-a
determinat insi pe rege să răspundă favorabil cererilor de ajutor ale lui Ştefan,
făcute în 1476. Cu taată neincrederea sa in rege, domnul i-a reinnoit in 1477 asi
gurările de credinţă, dar nu şi-a îndeplini nici in 1479 ,.obligaţia" pe care şi-o
luase· de · a depune omagiu. Această atitudine a fost - după cum s�a exprimat
Z. Spieralski - "plătită in Polonia cu aceaşi monedă" (p. 51); Expediţie otom-anA.
din 1484 împotriva Moldovei, soldată cu căderea Chiliei şi a Cetăţii Albe, a produs
o vie nelinişte în Polonia. Cazimir al IV-lea a inceput pregătirile de război şi in
Iunie 1485 s-a indreptat, in fruntea unei -armate de 20 000 de oameni, spre Mol
dova, pentru a-i da ajutor lui Ştefan. Deşi bine pregătită, expediţia •-a · soldat ·
doar cu trimiterea unui detaşament care a participat la · lupta de la Cătlăbuga.
Aceasta · a contribuit, după părerea lui Ludwik Kolankowsld - Polonia Jagl.ello
nilor. htoria politicll (Polska Jagiellon6w. Dzieje poUtycme, Lw6w, 1936), la men
ţinerea rolului activ al Poloniei ln Moldova, ln schimb, lipsa de acţhlne a dus .la
pierderea teritoriului dintre vărsarea ·Nistrului şi a Niprului, fapt care a fost
interpretat ca o infringere a lui Cazimir (p. 186). Analizind, ln lucrarea �tatea
A 'bă şi' Chilia şi expediţia din anul 1497 (Bialogr6d i Kilja a wyaprawa r. 1497,
Odbitka ze Sprawozdan z Posiedzen Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, XXV,
Wydzial · Il, Warszawa, 1936}, împrejurările în care au avut loc acele evenimente,
Olgierd G6rka a fost de părere că, date fiind rapiditatea cu care a acţionat Bata
zid al II-lea şi posibilităţile militare de atunci ale Poloniei, .,nu putea fl vorba
de o concentrare a Poloniei în scopul impiedicării luării Cetăţii Albe" (p. 4-5).
Autorul a reproşat literaturii istorice poloneze de pînă atunci faptul cA nu a luat
in consideraţie disproporţia flagrantă dintre forţele militare şi umane de care
dispuneau Polonia şi Imperiul otoman şi că a ignorat că din punct de vedere
tactic o luptă · in cîmp deschir cu armat" sultanului era sortită eşecului (p. 5).
Expediţia proiectată de Cazimir al IV-lea nu ·a fost insă indreptati - aşa cum
a constatat Z. Spieralski - numai impotriva otomanilor. Regele a hotArit s� pm
fite de situaţia dificilă in care se afla domnul Moldovei, pentru a-1 constrlng�
si\ depună omagiul, fapt pentru care <;!Xpediţia era indreptati, in aceeaşi măsură, Şl
impotriva lui Ştefan. Acesta a cedat sperind in ajutorul regelui care incă de la
sf"lrşitul anului 1484 ducea insă tratative de pace cu sultanul, fapt pentru care
..
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i-a trimis lui Ştefan numai 3 000 de oşteni care ·au participat la amintita luptă
de la Cătlăbuga, din 16 noiembrie 1485 (p. 52-53).
In ceea ce priveşte judecarea atitudinii lui Ştefan cel Mare faţă de Polonia
după evenimentele din 1485 nu există. cu unele excepţii, prea mari diferenţe intre
autf.lrii luaţi in discuţie. Astfel, Ludwik Kollmkowski s-a străduit, in lucrarea
citată, să evidenţieze atitudinea ,.duşmănoasă" a domnului moldovean faţă de
Polonia. Drept argumente, autorul a invocat faptul că, după retragerea din Mol
dova, la �firşitul anului 1485, a detaşamentului polonez, Ştefan, in ciuda faptului
că abia depusese jurămîntul de vasalitate, a desfăşurat o susţinută activitate in
vederea inchegării alianţei dintre Ungaria, Moscova, Moldova şi Crimeea Indrep
tatA impotriva Poloniei. Domnul nu a reuşit insă să incheie alianţa ofensivă şi
defensivă cu Mengli Ghierei, hanul Crimeei, decit in primăvara anului 1492, după
moartea lui Matei Corvin (p. 140). Datorită atitudinii echivoce a domnului şi a
unei incursiuni a tătarilor crimeeni, regele a fost nevoit să renunţe, fn 1487, la
expediţia impotriva otomanilor, C'are urma să fie condusă de către fiul său,
Jan Olbracht (p. 139). Mai mult chiar, a susţinut autorul, stimulat de către Ivan
al I II-lea şi Matei Corvin, Ştefan "client mereu nesigur şi viclean" a adoptat, incă
din 1 489, o atitudine ,.decis� duşmănnasă faţă de Polonia. Incheierea acordului
din 22 aprilie 1491 de la Ni.irenberg dintre Maximilian şi Ivan al I I I -lea l-a decis
pe Cazimir al IV-lea să instaleze, pe tronul Ungariei pe unul din fii săi. Această
decizie a fost dictată - după părerea lui Kolankowski - de faptul că "fără
Ungaria şi, in nici un C'az impotriva voinţei sale, nu se putea rezolva o problemă
atit de importantă pentru domeniile J agiellonilor, şi anume aceea a Mării Negre"
(p. 143). Era vorba de stăpînirea gurilor Dunării, cucet"irea Chiliei; Cetăţii Albe,
a gurilor Nistrului, a ţărmului nordic al Mării Negre şi poate şi a Cafei
(p. 141-143).
Ce atitudine trebuia să adnpte Ştefan cel Mare in acele împrejurări ? La
această intrebare a incercat să răspundă şi Zdzislaw Spieralski in lucrarea amin
tită. După opinia sa, Ştefan s-a convins, mai ales după incheierea păcii polono
otomane din 1489, că regele nu intenţiona să lupte cu turcii ci că urmărea să
profite de situaţia disperată a Moldovei pentru a-i impune şi in fapt vasalitatea.
Această convingere, după părerea autorului, ,.nu era însă in intregime justificată,
deoarece Ştefan nu a luat in consideraţie faptul că Polonia nu putea in acea
perioadă să se 'angajeze in război cu puternica Turcie" (p. 55). In Polonia exista
convingerea că depunerea omagiului constituia un avertisment categoric dat turci
lor in legătură cu consecintele politicii lor antimoldoveneşti. Aşadar, tratatul de
pace cu turcii din 1489, datorită faptului că din 1487 Ştefan era şi vasal al
sultanului, ,.statul moldovenesc poseda, intr-o oarecare măsură, statutul de con
dominiu polono-otoman" (p. 56) . .. Realismul politic - susţinea Z. Spiralski - dicta
menţinerea situaţiei, deoarece, in acele condiţii, obţinerea victoriei intr-un even
tual război cu turcii nu era posibilă. Polonia şi Moldova nu puteau conta pe alţi
aliaţi" (p. 56). Neintelegerea de către Ştefan a acelei realităţi l-a determinat să
ddopte deschis o atitudine antipolonă (p. 56). Autorul nu neagă fnsă faptul că
atitudinea domnului a avut, totuşi, o oarecare justificare. Este vorba de tendinţa
unora dintre magnaţii din Polonia Mică şi mai ales din Rusia poloneză de anexare
a Moldovei. Calea aleasă de către domn pentru a o anihila s-a dovedit a fi fost
insă .,nefericită�, intrucit a oferit tot atitea argumente acelei grupări care şi-a
ST)orit eforturile in vederea înlăturării ambitiosului vasal" şi .,unirea Moldovei cu
Polonia� (p. 56).
Cu aceasta, am ajuns l'd prezentarea opiniilor in privinţa !Uneia dintre cele
mai controversate probleme din domeniul istoriei relaţiilor lui Ştefan cel Mare
cu Polonia, şi anume acea a cauzelor şi obiectelor expediţiei lui Jan Olbracht
din 1497.
Intr-o lucrare intitulată Forţele militare in războiul valah al lui Jan Ol
bracht (Sil y zbrojne w woloskiej wojnie Jana Olbrachtae, 1928), unul dintre cer
cetătorii competenţi ai acestei probleme, Antoni Borzewski, demonstra cu argu
mente convingătoare că scopul principal al acelei expediţii a fost inlocuirea lui
Ştefan cel Mare cu cel mai mic filll al lui Cazimir al IV-lea, Sigismund, singurul
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care rămăsese fără nici o feudă. lncă de la inceputul domniei, Jan Olbracht
a urmărit realizarea unor vaste planuri p<>litice, intre care asigurarea intereselor
din-astiei Jagiellonilor se afla pe primul loc. O influenţă deosebită a exercitat
asupra lui cunoscutul umanist şi consilier al său, Kallimach. Acesta l-a convins
că "Turica nu este atît de puternică cum se crede în Europa. Ştefan... şi-a cucerit
slava datorită victoriilor impotriva turcilor şi el poate cîştiga o slavă şi mai mare,
cînd va porni împotriva turcilor în fruntea întregii puteri a Jagiellnnilor. Ştefan ...
poate in acest fel să fie uşor îndepărtat din principatul "său în folosul lui Si
gismund" (p. 3). Aşadar, constata autorul, "problema înzestrării lui Sigismund se
leagă de problema valahă şi este una din cauzele cele mai importante ale expe
diţiei" (p. 4). Planul ei a fost definitivat la congresul de la Parczew, din noiem
brie 1496, 1.1 care nu a participat însă şi Wladyslaw, regele Ungariei (p. 4).
Moldova nu putea fi însă stăpînită fără cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe. Cum
Olbracht nu avea suficiente resurse financiare a hotărît să profite in interesul
dinastiei .. de sentimentele religioase" ale populaţiei pentru a-şi crea din ele o
puternică forţă morală care să sprijine forţele sale militare". Pentru rege, "ca om
al veacului Renaşterii şi elev al umanistului Kallimach", interesul creştinătăt,ii nu
avea nici o valoare. Trebuia să se folosească însă de acel argument pentru a
ascunde adevăratele sale intenţii. ln felul acesta se explică - după părerea autoru
lui - intregul joc diplomatic făcut de Olbracht. Că aşa au stat lucrurile o dove
deşte, printre · altele, şi faptul că atit Wladyslaw, cît şi Ştefan, au fost informaţi
despre expediţia proiectată abia în ultimul moment, cel din urmă pentru a fi luat
prin surprindere şi a nu avea răgazul să se pregătească (p. 6-8). Olbracht, con
chidea autorul, "se foloseşte, din păcate, de ipocrizie şi falsitate. Şi aceasta a tre
buit să-i slăbească şi ·apoi să-i distrugă acele forţe morale care trebuiau să-i facă
forţele sale militare invincibile" (p. 6).
La o concluzie total diferită a ajuns însă Fryderyk Papee, tn monografia
sa Jan Oll:>racht (Jan Olbracht, 1930). Autorul nu a negat faptul că la Congresul
de la Lewocza din aprilie-mai 1494, Jan Olbracht i-a propus lui Wladyslaw
inlocuirea lui Ştefan cu Sigismund. După opinia autorului, ocuparea tronului
Moldovei de către Sigismund .. se prezenta, pentru moment, ca un bun aranja
ment care nu ar fi avut urmări în viitor, in schimb ar fi asigurat interesele
ambelor regate. Doar Ştefan provocase multe neplăceri, nrai intii Ungariei şi apoi
Poloniei" (p. 68). Olbracht a renunţat însă la acestă idee, datorită opoziţiei ma
ghiarilor care nu vedeau cu ochi buni întărirea influenţei P,o loniei in Moldova
şi s-a obligat să nu înceapă acţiunea impotriva Chiliei şi a Cetăţii Albe, decit .în
înţelegere cu Ştefan (p. 68). Totuşi, deşi nu există, după părerea sa, nici o indicaţie
precisă că regele ar fi revenit asupra proiectului, o mare parte a insuccesului
expediţiei a constat "in această propunere imprudenti şi nepolitică" (p. 69). Ştefan
cel Mare, informat despre acea propunere de către viitorul voievod ·al Transilva
niei, Bartolomeo Dragfi, participant la Congres, a adoptat, după opinia autorului,
fără temei o atitudine duşmănoasă faţă de Poloni·a, zădărnicindu-i astfel pla
nurile sale antiotomane. Astfel, ignorind in totalitate argumentele aduse de către
A. Borzewski in lucrarea citată, a cărei valoare, după părerea sa, "constă nu in
sinteza generală. ci, mai ales. in folosirea minuţioasă a materialului" (p. 154),
autorul -ajunge să conchid! că intenţiile duşmăMase ale domnului faţă de Po
lonia în 1497 sint confirmate chiar de prevederile tratatului moldo-polon din
1499 (p. 171). Aceeaşi opinie a împărtăşit-o şi Ludwik Kolankowski. După el, nu
putea fi vorba de nici o expediţie împotriva lui Ştefan deşi, cum se exprima
marele duce al Lituaniei, AleX'andru, ar fi existat suficiente motive pentru aceasta.
Cu toate acţiunile duşmănoase ale domnului imp<>triva Poloniei, printre care alianţa
cu Moscova, Ungaria şi Crimeea şi incursiunile din Polonia din anii 1493 şi 1494,
regele a urmărit mai degrabă colaborarea acestuia in lupta antiotomană. Totuşi,
autorul a fost de părere că cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe ar fi asigurat Poloniei
şi Lituaniei întărirea suzeranităţii asupra Moldovei şi cîştigarea preponderenţei
faţă de cnezatul Mnscovei (p. 158). tn ceea ce priveşte, Olgierd G6rka a incercat
să clarifice, mai intii, obiectivele expediţiei. Astfel, cit priveşte Chilia, autorul
a fost de părere că ea nu a prezentat nicodatA interes direct pmtru Polonia . Ea
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putea, totuşi, să fie luată în consideraţie, ,,numai ca un mijloc de a închide. mai
uşor turcilor trecerea în Moldova sau . ca un mijloc de a încercui Ungaria" (p. 4).
ln schimb, Cetatea Albă era "o problemă de bază atit pentru I;>olonia, cit şi
pentru Lituania, dar pentru prima mai degrabă comercial, iar pentru a d')ua
politic" (p. 7). ln ceea ce priveşte atitudinea lui Ştefan în perioada 1949-1497,
autorul a constatat că ea a fost prietenească, intrucit cunoştea angajamentul luat
de Olbracht l•a Lewocza de a nu ataca Moldova (p. 11). Reţinerea domnului de
· a da curs cererii regelui polonez de a participa de la inceput la expediţie se
datora faptului că "experimentatul . bătrîn credea . . . şi pe bună dreptate, in posi. bilitatea polonezilor de ·a ajunge la Cetatea Albă şi chiar la Chilia . . . " (p. 12-13).
La modificarea planuriLor iniţiale ale lui Olbracht au contribuit atît arhiepiscopul
de Lw6w, Boryszewski, cel mai influent om politic din a doua p-arte a domniei
lui Olbracht, feudalii din ţinuturile ruseşti sau "elementele care aveau socoteli
neîncheiate cu Ştefan cel Mare, datorită distrugerii domeniilor lor in anii 14891492", precum şi emigraţii moldoveni din Lw6w C'are i-au promis trecerea boie
rilor moldoveni de partea sa (p. 13). Ca urmare, regele, încă la sfîrşitul anului
1497, a pretins lui Ştefan să-i depună omagiu. Atitudinea declarat duşmănoasă
a lui Olbracht s-a manifestat însă la 1 septembrie cind i-a arestat pe solii lui
Stefan. Pentru războiul cu Moldova s-a hotărît însă abia la 8 septembrie şi s-a
îndreptat direct către Sucaava. Aşadar, autorul nu a dat un răspuns clar la
intrebarea dacă Olbracht a avut sau nu, de la început intenţia de a-l detrona
·pe Ştefan. La această întrebare a răspuns însă •a firmativ Zdzislaw Spieralski.
După părerea sa, Olbracht nu a avut intenţia să colaboreze cu Ştefan, intrucit
"destinase Moldova fratelui său Sigismund". Cererea •adresată domnului de a
participa la expediţie a fost doar formală. El spera că "Ştefan va refuza, ceea
ce ar fi justificat acţiunea polonezilor îm!)()triva domnului. Aceste calcule s-au
adeverit, dînd dificilei intreprinderi a lui Olbracht caracterul de aventură" (p. 60).
ln sfîrşit, în acelaşi sens s-a pronunţat şi Juliusz Demel, după care expediţia
lui Jan Olbracht, deşi pornită sub lozinca cuceririi Chiliei şi 'd Cetăţii Albe, a
aVIut însă ca scop "şi cucerirea Moldovei şi trecerea ei în stăpînirea lui Sigis
mund" (p. 138).
Intr-o scrisoare din 1531 a regelui Poloniei Sigismund cel Bătrîn, cel căruia
in 1497 Olbracht voia să-i dea Moldova, adresată lui Petru Rareş, fostul voievod
·al Moldovei era menţionat ca ,.Stephanus ilie magnus" (J. Demel, p. 139). Această
caracterizare ilustrează o dată in plus marea influenţă pe care a exercitat-o pu
ternica personaliate a domnului şi asupra contemporanilor săi din Polonia. Rolul
său -activ în politica Europei răsăritene şi sud-estice nu putea fi, deci, ignorat
de către istoriografia poloneză. Dacă sub aspectul documentar, lucrările istoricilor
polonezi constituie contribuţii reale la cunoaşterea relaţiilor lui Ştefan cel Mare
cu Polonia, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre interpretarea pe care au
dat-o unii dintre ei· evenimentelor şi, mai ales, despre modul in care au judecat
acţiunile domnului moldovean. Din scurta noastră prezentare reiese limpede că · în
istoriografi•a poloneză situaţia dramatică a domnului Moldovei este .destul de precis
conturată. Numai că, cei mai mulţi dintre istoricii polonezi judecă desfăşurările
politice din punctul de vedere al intereselnr dinastiei Jagiellone. Pornind de
terizarea . conduitei . -lui Ştefan · cel 'Mare. Pentru noi, ca . de altfel, după cum am
văzut, chiar şi pentru · unii istorici polonezi, străduinţele şi jertfele marelui domn
urmăreau, mai presus de toate, salvgardarea statului moldovenesc, neatirnare'a.
Pe această cale, domnul a avut de infruntat nu numai forţele celei mai mari
puteri a vremii care ameninţau continentul, ci chiar însăşi acţiunile, mărturisite
sau nemărturisite, paşnice sau violente ale vecinilor şi uneori •aliaţilor săi. Ju
decit acea perioadă istorică din acest unghi de vedere vom inţelege mai bine
coordonatele politicii moldovene şi măreţia celui care a condus-o. Este de datoria
istoriografiei româneşti de a relua, pe baze . mai temeinice dOcumentare din ţară
.
şi străinătate, mai ales din Polonia, întreaga problematică, pentru . ca, in lumina
concepţiei materialismului dialectic şi istoric, să .fixeze adevăratul loc pe care-I
ocupă rel>aţiile lui Ştefan cel Mare cu Polonia in istoria relaţiilor internaţionale
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al& României. Prin aceasta se va realiza nu numai un deziderat ştiinţific, ci
se va aduce un nou şi pins omagiu celui care a fost marele bărbat de stat şi
comandant militar şi, în ultimă instanţă, poporului care a făcut cele mai grele
,;acrificii pentru înfăptuire<. obiectivelor politicii domnului.

LES RELATIONS D'ETIENNE LE GRAND AVEC LA POLOGNE,
SELON L'HISTORIOGRAPHIE POLONAISE
R e s u m e
Les relations d'Etienne le Grand avec l'a Pologne constituent un des plus
importants chapitres de l'histoire des relations politiques des Roumains et des
Polonais au Moyen Age. Les historiens polonais ont etudiee ces relations sur la
base de sources documentaires inedites, inc.onnues des chercheurs roumains. L'au
teur revele les conclusions de quelques historiens polonais qui ont fait de p•areilles
recherches, tels que : O G6rka, Ludwik Kolankowski, A. Borzewski, Fryderik Papee,
Z. Spieralki, I . Demel.
Au point de vue documentaire, les etudes des historiens polonais men
tionnes constituent une importante oontribution au probleme des relations d'Eti
enne le Grand avec la Pologne. Il n'en est pas de meme pour l'interpretation
des evenements et sourtout pour la maniere d'·apprecier l'action du volvode mol
dave. En effet, l'historiographie polonaise reconnait la situation dramatique du
volvode de la Moldavie, mais la plupart des historiens polonais
considerent le
deroulement des evenements politiques seulement du point de vue de la dy
nastie Jagiellonne. Les historiens roumains doivent reprendre l'etude de ce pro
bleme en se basant sur les documents roumains et etrangers, pour etablir, con
formement au materialisme dialectique et historique, la realite quant aux relations
d'Etienne le Grand avec la Pologne.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

