Şcheia (6 martie 1486)- un eşec militar, dar un succes politic.
Unele consideraţii pe baza unor surse moldoveneşti şi turceşti

din secolele XV-XVIII
lfusile MĂRCULET

În îndelunga ta domnie a lui Ştefan cel Mare (145 7-1504), anul1486 reprezintă, aşa după cum s-au exprimat
o serie de speci~lişti români, "un an crucial" sau "un moment de cotitură" în ac!iunea politică şi militară
marelui domn 1 • Incepând cu acest an, "politica războinică face loc politicii aşa-zicând cultw'Ole", respectiv,
"epopeea FDievodală" cedează locul "demersului spiritual", care "a lăsat moştenire urmaşilm; pe lângă comoara
Păcii, şi !Il! nepreţuit

tezaur mtistic"~.

Din punct de vedere militar, momentul 1486 debutează cu bătălia de la Şcheia, din 6 martie 1486, care
ocupă nu loc distinct în cadrul aqiunilor militare ale lui Ştefan cel Mare, din cel pu!in două motive: a) ea

încheie seria marilor confruntări armate cu Imperiul Otoman, deschise în 1474/1475, exercitând, totodată, un
impact decisiv asupra noii orientări politice a domnului; b) a avut un rezultat controversat asupra căruia nici
istoriografia internă medievală, din secolele XV-XVIII, şi nici specialiştii moderni şi contemporani nu s-au
pus încă de acord, lăsând în continuare problema deschisă. Aceste aspecte vor constitui, de altfel, subiectul
prezentului studiu, în cadrul căruia vom încerca să ne aducem propria contribuitie la identificarea unui posibil
răspuns.

*
Surse şi istoriografic. Aşa cum se cunoaşte, la sfârşitul lunii februarie sau la începutul lunii martie 1486,
o însemnată grupare de for1e otomane, comandată de Iskender-paşa şi Malkociogln Bali-bey, a pătruns în
Moldova. Ţinta for1elor otomane era, se pare, Suceava întrucât acestea aduceau cu ele şi un pretendent, pe care
doreau să-l impună pe tronul Moldovei, numit de cronici Petru Hronot (Hruet, Hroet, Hroiot, Hronoda, Hroniut,
Hromot etc.), singurul pe care istoriografia \Temii l-a retinut ca încercând să-i smulgă domnia lui Ştefan cel
Mare, după eliminarea lui Petru Aran (1469). Cine a fost acest Petru Hronot nu putem spune cu certitudine şi,
de altfel, acest lucru nu prezintă nici o importan!ă în economia studiului nostru.
Tentativa lui Petru Hronot, din primăvara anului 1486 de a ocupa domnia Moldovei nu a fost singura.
Cu numai o jumătate de an înainte. în toamna anului 1485, acesta întreprinsese prima sa tentativă de a ocupa
tronul, tot cu sprijin turcesc. Conform informatiilor transmise de sursele medievale interne din secolele XVXVIII, în septembrie 1485, în timp ce Ştefan se afla la Colomeea spre a presta personal omagiul vasalic regelui
Poloniei, Cazimir IV, pretendentul, sustinut de însemnate for!e turceşti, comandate de Ali-paşa, beilerbeyul Rumeliei. a înaintat până la Suceava (19 septembrie). Tnrcii au ars oraşul, dar, neputând cuceri cetatea,
s-au retras. Cu sprijin polonez, Ştefan a ajuns oastea turcească, în retragere - sau, după unele păreri, alte
oşti otomane intrate în !ară după pradă:1 -, la Cătlăbuga, în apropierea Chiliei, şi a zdrobit-o (16 noiembriej4.
Pretendentul s-a salvat însă la turci.
1

Şl. Andrt!!!scu, "Cronica lui Ştefan c:d Maru'': în[dusurilu unui Jntmrupuri, în voi. Ştujfln r:d Mom şi Sj(ml. 1504-2004.
Jlorlrd Jn istorie, SI'. Mănăslire Pulna, 2004, p. 2!i2; Şl. S. (;onJV!!i, Gusta JJui per Slephunum voiuwJCiwn, în voi. Ştefan
cel Mnru şi Sfdnl. Alld ul c:redin1ui r:ruşline, SI'. Mănăslire Pulna, 2004, p. 412.
Şl. S. c;orovei, Ofl. cit., p. 402; Şl. Andreescu, Ofl, cit., p. 2!i2.
Al. c;h. Savu, Şte.fnn col Maro. Cnmpanii, llucureşli, 19H2, p. 17 4: Ş. l'apacoslea, llolfl[iilu inl!~rnu[ionale alu Moldovei
în Fremen lui Ştefan r:d Mure, în Idem, hVul Mediu romdnu.w:. I/calită[i Jlolitic:c şi cumnte spiriluule, Hucun!şli, 2001,
p. 1()11: I. l!Hieraşcu, în lslorin rom{milor, voi. IV: JJe la uniw~rsalilatea creştină la furopa "patriilor··, Bucureşti. 2001,
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Ceea ce nu ne spune nici una din s:1rsele interne, respectiv faptnl că pretendentul Petru Hronot a beneficiat
şi de snHblcrea un;i puternice grupări boicreşli din Moldova, ostile lui Ştefan, ne-o confirmă însă, chiar dacă
într-o prezentare foarte laconică. mai mnlti cronicari otomani din secolele XV-XVI. Astfel, cronicarul Aşîk-paşa
zade (sec. X\'), contemporan evenimentelor. cRre-şi redactează cronica înainte de anul1500, relatează că "în a
25 zi a Ju:1ii şaban (6 septemb~·ie 1485, n.n.)", când Ali-paşa şi oştile sale "au intmt în1·ilaietzzl MoldoFei (Kara
Bogdan)", respectiv în Ţara Moldovei, unde "numeroşi boieri (bei) ai Moldorei, întâlnindu-i, s-au supus"5•
La rândul său, un alt cronicar otoman contemporan, Mchmed Nesri (sec. XV-X\1), ne oferă o informa~ie
identică. "Cu gândulla lupta sfântă -relatează el - /ili-bcy a pomit de indată şi, ajzmgând la Dunăre, a trecut
apa dincolo fără nici o greutate [... ]. În a 25-a zi a lunii şaban /890}, intrând în l'ilaietzzl .'v1oldovei, au venit
nenumăraţi

bei ai .\1oldorei şi s-au supus•>G.

Cronicaml Sa'adeddin Mehmed Hodja Efcndi (sec. XVI) relatează, referindu-se la aceeaşi campanie: ,,Ali-paşa,

Ia rândulsău, intrând în Ţara Românească, a luat împreună cu dânslll şi pe domnlll Ţării Româneşti, cu oastea
sa, şi în anul 890, luna şaban, ziua a 25-a, a intrat în Filaietzzl Moldol'O (Kara Bogdan). Venind mulţi bei din
Moldom, au arătat supzmere"7 •
În sfârşit, o informatie similară întâlnim şi în cronica lui Kodja Husein (sec. XVI-XVII). ,,Ali-paşa, împreună
cu domnul Ţării Româneşti- relatează acesta -la 25 ale Junii şaban din 890 a intrat în Moldova. Mulţi dintre

boierii (beii) Moldo1·ei s-au supus'~'.
Informatiile cronicarilor otomani sunt deosebit de importante pentru cunoaşterea situa1iei politice interne
a Moldovei, la sfârşitul secolului al XV-lea. Ele conduc la concluzia că în deceniul 9 al secolului al XV-lea,
în Moldova se constituise o puternică grupare boierească, filoturcească, implicit ostilă lui Ştefan cel Mare
şi politicii sale antiotomane, dispusă la în1elegerea cu turcii, al cărei exponent s-a făcut Petru Hronot. Foarte
probabil, concursul acesteia în 1485 a favorizat ofensiva turcilor şi a iuterpusului lor până la Suceava, dar a
cărui tentativă de a ocupa tronul a fost însă anihilată de rezisten1a opusă de garnizoana cetălii de scaun, rămasă
fidelă l ni Ştefan.
Existen1a acestei faqiuni boiereşti ostile lui Ştefan şi politicii sale, înclinate spre supunere şi colaborare
cu Imperiul Otoman este o problemă acceptată şi de o parte a istorigrafiei româneşti. Spre exemplu, referindu-se la ac1innea acestei grupări boiereşti şi la consecin~ele sale istoricul B.T. Câmpina consideră că "însă
de-a curmezişul marii lui strădanii (a lui Ştefan cel Mare, n.n.) nu se aşezase întâmplător acea «nmlţime»

de pmtizani ai înţelegerii czz szzltamzl; la 6 mmtie 1486, pe câmpzzl de luptă de la Scheia, s-au vădit brzztal
pe care le avea o asemenea orientare a boieriloz; punând în lumină extinderea bruscă a mmi
curent de opoziţie faţă de politica llli Ştefan cel Mare•-9. Dezvoltându-şi mai departe ralionamentul, acelaşi
istoric conchide că "existenţa ca atare a acestei opoziţii este stabilită în chip neîndoielnic de însăşi comparaţia
dintre efoztzzl domnului şi politica adoptată de boieri în momentlll când Ştefan se găsea la Colomeea; profitând
de absenţa lui, boierii se închină tzzrcilor" 10 •

semnificaţiile

4

''
"
"
"

p. :i8rl; CI'. N. Iorga, lstoriu lui Ştefan cd More, Bucureşti, 1D85, p. 1B1, susţune că "În Ţom-rle-fos se aflau încă, veniţi
rlin nou sau rămaşi rlin mersul prădrdnic al beglerlwgului, songeocii r:ei mori ai Dunării, paznicii lui Vlad Călugărul:
lsr:henrler-bog Mihuloglu şi llulibeg, feciorul lui Mrdr:oci, .~rw, JW turcoşte, Muk:or:ioglu. Amprn lor se îndreptă Ştefan în
grnbă, şi, Jlrinzâ.nd criteva mii dintre dfmşii lringă lru:ul C:ăllăbugei, în apropiore de Dunăre . .~e înr:ăieră cu ei în ziua de
J(i nrwem!Jm. După o r:dmconă frăm(mtrm~. d învinse, rzprorzpe în preajma Chiliei pierdute".
Cronicile .~luvo-rom{me din sec. ..\1,':.XV7 publicate de Ion /Jogdon (ed. de PI~ Panaitescu), Bucureşti, 1D5D, p. 10, 1D, 35, 46,
51, 5!1, G4, 72, 171, l!Hl-1!11 (în continuare: Cronicile .~lrll'o-romfi.ne); I.C. Chiţimia, Cronica lui Ştefan u:l Maro. Ver.>iuneo
germrmă al lui Sdwdel, Bucureşti, 1942, p. 50, !Hl: Cronica Moldrwci de la Crru:rwio. Secolul XIII-începutul secolului
..\1TJJ, Bucureşti, 200!l, p. 111, 140; Cf. Cr. Un!che, Letopiseţul Ţării Molrlovei, Chişinău, 1997, p. 53; N. Coslin, Leiopiseţul
Ţării Molrlovei de la zidirea lumii până fu 1601 şi de la 1709 lu 1711, laşi, 197G, p. 124; Cf. A llricariul, Cronica przmlelă
o Tării 1/omfi.neşti şi a Moldovei, voi. 1, Bucureşti, 1!Hl3, p. 711.
Cronici turr:eşti privind Ţările llomfi.ne, Extrase, voi. I: Sec. X\'-mijlor:ul soc. X\!IJ, Bucureşti, 196(), p. 101/Aşîk-paşa-zade
(în continuare: Cmnir:i turceşti, l).
Ibidem, p. l:i3/Mebmml Nesri.
I/Jidem, p. 327/Sa'adeddin Mehmed Ilodja Efcndi.
Ibidem. p. 4G:i/Kodja Ilusein.
ll.T. Câmpina, Cerr:etări cu prilriru la ham socială a puterii lui Ştefan r:d More, în voi. Studii cu privire lu Ştefan cel More,
Bucureşli,

111

195G. p.

~15.

Ibidem, p. !15, n. 5.
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La rândul său, istoricul AL \Z Boldur acceptă şi el ca sigmă exislen!a acestei opozi!ii boiereşti la adresa
politicii antiolomane a lui Ştefan cel Mare. Totuşi, opinia sa că în primăvara anului 1486 s-a produs "o adeFărată
rcFOltă a boicrimii moldo1·cneşti împot.rira lui Ştefan "11 , ni se pare exagerată.
Exislen!a acestei puternice fac!iuni boiereşti filotmceşti va fi constituit temeiul cele de-a doua interven!ii
otomane în sprijinul lui Hronot, de la începutul lunii ma1tie 1486. O opinie asemănătoare exprimase anterior
şi B.T. Câmpina atunci când afirmase că în cea de-a doua sa tentativă de a ocupa tronul, din 1486, Petru
Hronot "năFălise în tară pe baza acestei opoziţii inteme"11 . Credem că nu întâmplător, referindu-se la debutul
acestei expedi!ii, Aşâk-paşa-zade reia exact aceeaşi informa!ie prezentată cu prilejul campaniei din 1485. "El
(Malkocioglu Bali-bey, n.n.) a pomii cu gând11l de expediţie- relatează cronicaml turc- şi, trecând apa Dunăiii,

a intrat în 11ilaietul Ţ{irii Româneşti. Multi bei ai Moldo11ei s-au supus"n.
Declanşată într-o perioadă a anului pu!in propice desfăşurării unor aqiuni militare în această pa1te a
continentului, campania otomană în sprijinul lui Petru Hronot s-a dorit, foarte probabil, una rapidă, care să
I surprindă pe Ştefan cel Mare nepregătit. For!ele turceşti şi pretendentul adus de ele au înaintat pe valea
Siretului până în apropierea satului Şcheia sau Bulgari, la circa 25 km nord de Roman, unde au luat contact cu
for!ele conduse de Ştefan care, informat cu privire la ac!iunea otomană, le ieşise în întâmpinare. La 6 martie
1486, aici a avut loc bătălia moldo-otomană. La sfârşitul unei confruntări dramatice, în care a fost pe punctul
de a-şi pierde via!a, Ştefan reuşea, în final, să-1 elimine pe acest pretendent şi să-şi păstreze tronul.
Desfăşurarea evenimentelor din martie 1486, de la pătrunderea turcilor în !ară şi până la sfârşitul
bătăliei, şi dramatismul acestora sunt pu!in cunoscute, întructât majoritatea cronisticii medievale interne, fie
contemporane, fie tardive, trece foarte succint peste prezentarea lor. Importan!a acestor surse pentru demersurile
noastre ne obligă să recurgem, în primul rând, la înregistrarea lor.
Letopiseţul anonim al Moldo11ei înregistrează succint: "În anul 6994 [1486] luna mmtie 6, luni, a fost
război cu Hroet la Bulgaiii [Şcheia, n.n.), pe SiJ:et şi 1-au prins şi i-au tăiat capul"14 • Letopiseţul de la Putna m: I
relatează: "Şi după aceasta a fost războiul c11 Hronet la Bulgari, pe Siret. În acest război a căzut Ştefan 11oie11od
de pe cal, dar Dumnezeu 1-a păzit şi a rămas ne11ătămat. Iar lui Hronet i s-a tăiat capul"15 • Letpoiseţul de la
Putna m: II relatează evenimentele într-un mod aproape identic: "Şi după aceasta a fost război c11 Hroet la
Bulgari, pe Siret. Şi în acel război a căzut Ştefan voiwod de pe cal, D11mneze11 1-a păzit. Şi lui Hroet i s-a tăiat
1
capul" u. TI·aducerea românească a Letopiseţului de la Putna prezintă astfel evenimentele: "În anii 6994 [1486},
s-au făcut război c11 Hroniut la Bolgari, la Săretiu. Şi la acelrăzboiu au căzut Ştefan voiuvod [de pe cal], însă
Dmnnezâul-au ferit. Şi au tăiat capul lui Hroiat" 17 • Cronica moldo-polonă con!ine o prezentare a evenimentelor
din 6 martie 1486 la fel de succintă. Singura deosebire fa!ă de celelalte cronicii contemporane o reprezintă
datarea bătăliei de la Şcheia la 15 febmarie 1486: "Anul6994 [1486j,febmarie 15, în acea 1'1'eme a î1nrins Ştefan
voievod pe Hromot, care Fenise c11 turcii asupra lui, dar a căzut de pe cal în acea bătălie, însă m1 a păţit nimic

rău.

Pe Hromot prinzându-1, au pus de 1-au

tăiat" 111 •

Asemenea prezentări ale bătăliei de la Şcheia şi a urmărilor sale regăsim şi în cronistica moldovenească
târzie, respectiv în lucrările cronicarilor din secolele XVII-XVIII. Astfel, Gr. Ureche, în al său Letopiseţ al Ţării

Mold01•ei, consemnează: "Într-acesta an Fenit-011 Hroiot CII oaste de la ungur asupra lui Ştefan 11odă, cămia i-au
ieşit11 Ştefan Fodă înainte CII oaste pre Siretiz1la Şchei şi dândurăzboiu vitejeşte despre amândoao pă1ţile, într-o
l11ni, mmtie 6 zile, pierd11 Hroiot războiul şi oastea, mai apoi şi capul, însă cu mare primejdie lui Ştefan Fodă,
că s-au pornit CII calul jos, puţin de 11-au încăput în mâinile 11răjmaşului săli. Mai apoi Hroiot fiindu prins 11i!1
de ŞtefanFodă, i-au tăiat capul"1 n. O prezentare aproape identică a evenimentelor din 1486 ne oferă şi Nicolae
Costin în Letopiseţ11l său: "În an11l de la zidirea lumii 6994, Finit-au Hroiut c11 oaste de la 1mguri asupra lui
11

Al. V. Boldur, Şlufan cel Mam, wJiwod al Molr/ovui (1457-1504}. Studiu de istorie socială şi jJolitică, Madrid, 1070, p.
2:!0.

1

1!.1: C;împina, op. cil., p. 95.
11
Cronici lurr:cşti, l, p. 104/Aşîk-paşa-zade.
14
Cronicile slavo-românc. p. 11, 20.
1
' Ihirlem, p. 4!3-47, 51.
11
Ibidem, p. 59, !34.
17
JIJidcm, p. 72.
111
lhirlcm, p. 171, llll.
"' Gr. Ureche, op. cit., p. 5:1.
'
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Ştefan vodă şi, eşindu-i Ştefan Fodă înainte cu oaste, s-au tâmpinat la Şchee, pe Siretiu şi, dând războiuFilejeşte,
marţu 6, într-o luni, au pierdut Hroiut războiul şi oastea, mai apoi şi capul, însă cu mare primejdie lui Ştefan
Fodă, că au cădzut gios cu calul, cât pu1in de n-au încăput în mânule ~Tăjmaşilor săi. Iar pe Hroiut 1-au prins

Ştefan vodă şi i-au tăiat capul"20 • În sfârşit, Axinte Uricariul, unul din compilatorii cronicii lui Gr. Ureche, în
a sa Cronică paralelă, relatează: "Într-acest an Fenit-au Hroiotă cu oaste de la rwguri asupra lui Ştefan vodă,
cămia i-au eşit Ştefan mdă înainte pre Siretiu, la Schee. Şi dând războiu Fitejeşte, într-o luni, mmt[ie] 6, arz
pierdut Hroiotă războiul şi oastea, mai apoi şi capul, însă czz mare primejdie lui Ştefan mdă. Că s-au pornit de
au cădzut gios calul cu dânsul, cât pzzUn de n-au încăput înmâmzle 1Tăjmaşilor săi. Iară pre Hroiotă, prinzându-1
viu Ştefan Fodă i-au tăiat capur!.1.
Comparând informa1iile cronicilor din secolele XV-XVI cu ale celor din secolele XVII-XVIII, prezentate
mai sus, constatăm diferen1e nesemnificative între ele în ceea ce priveşte modul de prezentare a evenimentelor
din 6 martie 1486, legate de la lupta de la Şcheia. Toate înregistrează numai pericolul grav prin care a trecut
Ştefan cel Mare, care a căzut de pe cal, şi suprimarea lui Petru Hronot. Nici cel mai neînsemnat detaliu privind
desfăşurarea luptei nu întâlnim în ele. Singma diferen1ă semnificativă dintre cele două categorii de surse literare
este legată de identificarea adversarului extern. Dacă cele din secolele XV-XVI sunt unanime în a identifica pe
turci ca agresori, fapt ce corespunde de altfel adevărului istoric, cronicile din secolele XVII-XVIII sunt la fel de
unanime în a-i identifica pe unguri drept sus1inători ai lui Petru Hronot. De unde acestă identificare rămâne o
problemă la care însă nu putem răspunde.
Totuşi, între sursele men1ionate există însă şi una, contemporană domniei lui Ştefan cel Mare, care prezintă
nu numai o mai detaliată, ci şi cu totul o altă derulare a evenimentelor din 6 martie 1486, referitoare la lupta de
la Şcheia, decât cele sugerate de celelalte izvoare: Cronica moldo-gennană, scrisă, aşa cum se arată în scurtul
său prolog, în aprilie 1502. Prezentând lupta de la Şcheia, din 6 martie 1486, această cronică relatează: "În luna

mmtie, în ziua 6, într-o luni, s-a ciocnit Ştefanmievod cu Hronoda la Bulgari, la apa numită Siret. Atunci a biitut
Petm Hronoda pe Ştefan voiemd şi a câştigat lupta şi Ştefan Foie1rod a căzut de pe cal şi a zăcut printre moi1i de
dimineaţă până la prânz. Atunci a Fenit călare llll boier czz mzmele Purice, care a recunoscut pe Ştefan voiemd.
Atunci a scos pe voievod de acolo, de şi-a adunat oastea lui, şi a trimis la Petm voiel'od pe 1111 boier mzmit
Rîntece, care s-a supus lui Petm voie1rod şi 1-a scos afară din bătălie, după ce 1-a convins că de-acum câştigase
bătălia. Şi cu ceata lui au tăiat capul lui Petm Foievod şi au adus capul lui Ştefan Foievod. Astfel, a rămas Ştefan
mievod stăpân pe ţară, CII ajutorul lui Dmnnezeu"22 • Informa1ii identice ne oferă şi Cronica lui Ştefan cel Mare
(versiunea germană a lui Schedel), publicată de I.C. Chi1imia 2 :1•
În realizările cronisticii moldoveneşti tardive, din secolele XVII-XVIII, informa1ii oarecwn asemănătoare
celor din Cronica moldo-gennană mai găsim doar în lucrarea O samă de czwinte a lui Ioan Neculce. În realitate,
aşa cum vom vedea, relatarea lui Neculce, referitoare la bătălia de la Şcheia, este, în realitate, o mixură între
informa1iile transmise de Cronica moldo-germană, cele transmise de cronicarii secolelor XVII-XVIII şi tradi1ia
referitoare la descenden1a Movileştilor din aprodul Purice. Astfel, după ce relatează că "Ştefan vodă cel Bun,

când s-au bătut cu Hroit rwgurul, precum dzicu zmii la Caşen, iar let.opiseţul scrie că s-au bătut la Scheie pe
Siretiu, ari fost cadzut calul cu Ştefan-vodă înrăzboiu", Ne culce inserează în lucrare informa1iile privind salvarea
lui Ştefan de către "Purice aprodul", care "i-au dat calul lui" şi l-a ajutat să încalece, prilej cu care domnul i-a
schimbat munele în Movilă, acesta devenind astfel strămoşul familiei domnitoare a Movileştilor 24 •
O confirmare a informa1iilor din Cronica moldo-gennană privind înfrângerea lui Ştefan cel Mare în lupta
de la Şcheia, o regăsim în mai multe cronici otomane din secolele XV-XVII. Dintre acestea re1inem lucrările
'" N. Coslin, op. (;il., p. 125.
1
A. lJricariul, op. r:it., p. 110.
"" Cronir:ile slmm-române, p. 3G.
~:r I.C. Chiţimia, op. cit.. p. 50, liH, unde la anul G!J!J4 consemnează: ..În luna nwrlie, în ziuu do li, într-o luni, se bătu Ştefan

'

vodă

cu Hronodala Hulguri pe upu numită Sirel. Atunci Ilronnda Jlc:tru vodă lovi pe Şt(~(un vodă şi (:Î/şligă lu]Jta; şi fiindcă
de pe mi şi şezu între: morţi de dimineaţă până la amiază, veni un boier căluro cu numele Puroce,
r:are roc:unosr:u Jle Ştefun vodă. I'lecă atunci voi(worlul pe cal şi îşi adună oaslua sa; trimise la H:tru vodă un l10ier cu
numele Jfintece, care se prudă lui Petru vodă şi-1 (;(}ndu.~e afară din IU[Jtă, asiguiiwdu-1 că (/şi cÎişligat hătălia; şi îi tăie
capul cu tovarăşii săi lui Petru I'C}(/ă şi aduse mpullui Ştefan vodă: iară Ştefan W}(/ă rămwm domn în ţară cu ajutorul lui
Dumnezeu".
" I. Neculce, O sumă de cuvinte- Lelnpisetul Ţării Moldovei, Bucurcşli-Chişinau, 2001, p. lG.
Ştefan vodă căzu
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lui, Orudj bin Adil (sec. XV) Ultfi-paşa (sec. XVI), Cronicile turceşti anonime (sec. XVI), sau pe cele ale lui
Sa'adeddin Mehmed Hodja Efendi şi Kodja Husein.
Primul relatează î11 lucrarea sa că "pe ,V!ihaloglu Ali-bei şi pe fratele său, Iskender-bei, şi pe Malkocioglu
Ali-bei (Baii-bei) i-a trimis (sultanul Bayezîd II, n.n.) împreună c11 oastea Ţării Româneşt!,~ă facă o incursiune în
MoldoFa. Având noroc, aceştia au trimis nemzmăraţi robi şi s-au întors c1z prăzi bogate"-".
La rândulsău, Uitfi-paşa afirmă că în anul Hegirei 891 (1486), "Mihalog!u Ali-~ei, ~·atele lui IskeJ~de1;y

Malkocioolzz Baii-bei, mez'Oând împre1mă cu oastea Ţării Româneşti, azz făcut o mc1zrs11me 111 Moldol'a. Pnn gn]a
prea înal7uhzi Alalz şi prii~ puterea făcătoare de minuni a profetulz.l~ Mohamed, reuşind să aibă nomc în câteFa
2
rânduri, s-au întors c11 o pradă fomte bogată şi cu robi nenwnăJ1i" l>.
o informa~ie aproape identică întâlnim şi în Cronicile turceşti anonime din secolul al XVI-lea. Conforn:
acestora, în anul891 "pe la începutul lui muharrem (7 ianuarie-5 februarie 1486, n.n.) paşalele "Iskender-beJ,
fratele lui Ali-bei, şi Malkocioglu Baii-bei, mergând în MoldoFa împreună CII oastea Ţării Româneşt~, ~zz făcut o.
incursiune. Prin grija lui Alalz, obţinând biminţă de două-trei ori, s-au întors czz nemzmărate prăz1 Şl czz mulţ1
robi"27 •

O prezentare mai deosebită fa~ă de a celorlal~i cronicari turci, a confruntării moldo-otomane din 1486,
ne oferă Sa'adeddin Mehmed Hodja Efendi. Acesta narează în termeni entuziaşti, cu numeroase, detalii, fără
îndoială, multe inve11tate, victoria otomană pe care o localizează însă, nu pe Siret, ci pe Prut. "In anul 891,
- relatează cronicarul turc - când marele padişah stătea la tmnul să1z din Istanbul, srzprzşii lui au aflat că
domnul MoldDlrei [... ], a depus iarăşi sfOJ1ări pentm a lua Chilia şi Akkermamzl. Atunci, acordându-i îndată lui

Malkocioglzz Baii-bei, vechi stâlp al emirilor de Rrzmelia, Filaietul Silistrei ca fmroare, i s-a încredinţat tot lui şi
paza grmziţei dinspre Moldova şi i-au dat pomncă să pustiiască şi să devasteze, crz acîngiii de Rrzmelia, acea
ţară şi să nimicească oastea ModoFei [. .. ]. Malkocioglu, potriFit înaltulrzi firman, a pomit cu Fitejii acîngii spre
Filaiet1zl Moldovei şi a început să-I de1rasteze şi să-I prade. Constnzind un pod peste apa Pnztului, Malkocioglu
[Hali-bei] a rămas acolo czz alaiul său şi czz supuşii săi, iar pe spahiii care-] însoţeau i-a trimis înainte. El s-a
fălit că dzzşmamzlmz m apărea şi n-a cercetat cu luare aminte împrejurimile. Dar iscoada drzşmamzlrzi, văzând
că Malkocioghz s-a îndepă1tat de oastea sa, a condus ceata duşmană spre locul unde se oprise Malkocioglrz.
Ceata de ghimzri, pornind în grabă cu gândzzl de a măcelări oastea islamică, a dat cu ea o luptă cnJ.ncenă.
Ceata lui Malkocioglzz, la rândul ei, scoţând din teacă sabia răzbunării şi cr1 puterea eroisnmlui punând capăt
Fieţii ghiaurilor umili, nu s-a dat înapoi nici o clipă, ci a găurit piepturile [ghimzrilor] cu împ1msătzzrile săgeţilor
ascuţite. Focul bătăliei încingându-se, mz distms de dimineaţa până seara armele cu loFitzzri putemice. De
asemenea, ascunseseră în locuri ferite nenumăraţi luptători c1z tobe şi cu steaguri. Aceştia, la rândrzll01; ieşind
din ascrwzişrzri pe la apusul soarelui, au pornit la luptă şi la măcel cu sunete de tobe, de trompete şi crz strigăte
de mgă. Atunci, duşmanii cei fricoşi şi-au pierdut puterea, iar steagurile azz căzut în mâinile lor şi, spulberândrzli-se visurile înalte, ochilor lor lumea li s-a părut neagră. De spaimă mare, nici a patra pmte din ei n-a rămas
pe loc şi, tremmfzndzz-le mâinile, nici unuln-a mai ridicat sabia. Negăsind alt mijloc de scăpare decât fuga,
ei mz părăsit câmpul de bătaie cu sufletul plin de spaimă şi s-au împrăştiat, făcându-se neFăzuţi. Dimineaţa,
când să pomească în grabă în urmărirea oştilor Îlnrinse, Malkocibei[oglrz Baii-bei], aflând de împrăştierea cetei
umilea duşmamzlui, a pomit călare pe urmele dzzşmamzhzi legii, nimicindzz-i pe cei pe care i-a putut ajunge din
urmă. Serdaml cel necurat (Ştefan cel Mare, n.n.), fugind înaintea tuturor şi parcurgând distanţe mari, a scăpat
de ghiarele distmgătoare ale luptătorilor. Acîngiii care se dzzseră după pradă s-au întors sătui de prăzi şi s-au
alăturat comandantulrzi lor"211 •
O prezentare aproape identică a evenimentelor din ma1tie 1486 întâlnim şi în cronica lui Kodja Husein 2n.
Similitudile izbitoare din cadrul prezentării sale ne determină să credem că, cel pu~in, în ceea ce priveşte
relatarea confruntării de la Şcheia, cronica lui Sa'adeddin \.1ehmed Hodja Efendi i-a servit acestnia ca sursă
principală de inspira~ie.
Informa~iile diverselor surse cu privire la evenimentele din 6 martie 1486, legate de lupta de la Şcheia,
au primit interpretări diferite din partea specialiştilor români din secolele XIX şi XX. În rându acestora s-au

- Cronici turceşti, I, p. li:i/Orudj hin Adi!.
" I!Jirfem,
JIJir!em,
"" Iilirlem,
"" JIJidem,
~;

p.

245/Llilfi-paşa.

p. 1117/Cronici anonime.
p. 32H-32!l/Sa'adeddin Mehmed Ilodja Erendi.
p. 463-404/Kodja Ilusein.
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conturat d~uă categorii de opinii: c~le care consideră bătălia de la Şcheia drept o victorie categorică a lui Ştefan
cel Mare Şl cele opuse care o consideră care văd în ea o înfrângere a domnului Moldovei. În cadrul ambelor
categorii de opinii înregistrăm însă şi o serie de nuan!ări.
Spre exemplu, A.D. Xenopol, după ce face o prezentare destul de confuză a luptelor cu turcii din anii
1485 şi 1~86, referindu-se la confruntarea de la Şcheia, el conchide sec că "în a doua expediţie, din 1486, acest

I-lromot Fllle tot cu turcii, însă este bătut şi ucis":10 •
O ~pinie ident~că exprimă şi Dimitre Onciul. "În cei doi ani următori (după 1484, n.n.), mai nă 1 ·ăliră trupe
turceJti; Ştefan le batu la Catlabuga {1485} şi la Şcheia {1486)", conchide el succin(ll.
. In ceea ce-l priveş~e pe Nicolae Iorga, acesta vede în campania otomană din 1486, întreprinsă în sprijinul
lm Petru Hronot, un raspuns al bey-lor turci de frontieră la înfrângerea de la Cătlăbuga din toamna anului
precedent. Şi din ptmctnl său de vedere, confruntarea de la Şcheia a fost tot o victorie a lui Ştefan cel Mare.
"Aceleaşi bande sprintene - scrie Iorga - Feniră până la Şcheia pe Siret, în prejma Romanului, dm; într-o
ciocnire cu Ştefan, I-lmet-I-lromotă fu prins şi i se tăie capul. Chiar domnul însuşi, căzând de pe cal, fu în
32
primejdie de moarte" • O prezentare la fel de sumară a evenimentelor din 1486, face acelaşi istoric şi în sinteza
sa consacrată istoriei lui Ştefan cel Mare. H.eferindn-se la evenimentele din primăvara anului 1486, el conchide:
,/rimă vara aduse pe Hromot, şi ca o săgeată păgânii ce-l înconjurau loFiră drept la Scheia, lângă Roman [. .. ].
In lupta de la Scheia, dată la 6 mmtie 1486, Hromot fu prins; el aFu soarta lui Petm Aran, tăierea gâtului prin
călău "33 •

Pentm Constantin C. Giurescu, expedi!ia otomană din 1486 a fost întreprinsă de turci spre a împiedica
un atac moldovean asupra Chiliei şi a Cetă!ii Albe. În acest scop, "sultanul trimise llll cmp de oaste, comandat
de Bali-beg şi având cz1 el şi pe llll pretendent, anume Petru Hmnot sau Hroet. să năvălească în MoldoJTa şi să
cuprindă Suceava. Ştefan le ieşi înainte la Şcileia, în judeţul Roman, şi în ziua de 6 mmtie, după o luptă aprigă,
în care domnul era să piardă nu numai biruinţa, dar chiar şi viaţa- căzuse de pe cal şi a fost scăpat de boieml
Purice-, a izbutit să-i respingă, prinzând şi pe Hronot, care a plătit, bineînţeles, Cll capul, îndrăzneala sa"34 •

Opinii asemănătoare au exprimat şi unii specialişti mai apropia li de zilele noastre. Astfel, în monografia sa,
Ştefan cel Mare, istoricul Manole Neagoe prezintă la fel de succint evenimentele din martie 1486: "La începutul
hzi mmtie, - sus line el- Baii beg pătrunde din nou pe Falea Siretului czz gândul să pună domn pe Hmnoadă.
Ştefan cel Mare i-a întâmpinat pe turci la Scheia, lângă Roman, unde s-a dat lupta la 6 mmtie 1486. Turcii au
fost înfrânţi, Hmnoadă a căzut în mâinile moldoFenilor şi i s-a tăiat capul din ponznca lui Ştefan cel Mare"35 •
La rândul său, Al. Gh. Savu adoptă o opinie asemănătoare. "La cumpăna dintre iarnă şi primăvară, sus!ine el- când UI'Gl'eori adversarii se deranjau unii pe alţii, o nouă oştire otomană, în fnznte czz Iskender-bei şi

A1alkocioglzz Baii-bei, a intrat în MoldoFa şi, urmând valea Siretzzlui, s-a îndreptat în iureş spre Suceava, pentru
a mai încerca o dată să instaleze pe tmn pe Hmet. Ştefan cel Mare le-a ieşit înainte la Scheia {25 de km nord de
Roman), czz o pmte din oastea de czuteni, în ziua de 6 mmtie 1486. Lupta a fost grea iar l'oieFodul, căzut de pe
cal, şi-a riscat viaţa în învălmăşală [. . .}. În cele din urmă, otomanii au fost înfrânţi; capturat- se pare printr-o
stratagemă-, pretendentul a fost decapitat":JG.
În sfârşit, istoricul militar Ion Cupşa, în monografia sa Ştefan cel Mare, după ce imaginează o desfăşurare
a bătăliei de la Şcheia, ce nu poate fi reconstituită în această formă după nici o sursă internă sau externă,
conchide apoteotic: "Cotropitorii otomani au fost înfnînţi. Mulţi dintre ei azz căzut în luptă, alţii az1 fost capturaJi
şi

mzmai gmpuri izolate azz scăpat, căutândzz-şi salFama în fugă. Piintre prinşi se afla şi Hronoda, omul adus
de turci pentru a fi pus în domnia Moldo1·ei; el a plătit cu capul josnicul act de pactizare Cll duşmanii de
momte ai jVfoldoFei":17 • Într-o lucrare de istorie militară realizată circa un deceniu mai târziu, acesta reia ideea
"" A.JJ. Xnnopol, JsloriG romfinilor din Dm:ia Tmiană, voi. II: JJc h: întcmcicma Tărilor Hom{mc ptwă In moarlcalui Pulru
1/aruş, 154U, Bucun!§li, Hlll!i, p. :n 7.
11
Il Onciul, Din istorial/om{miui, Bucun!şli, l!ll:l, p. 55.
1
'
N. Iorga, Istoria romiînilor, voi. IV: Cal'!dnrii, Bucuwşli, 1D37, p. 217.
"" Idnm, Istoria lui Şlofnn r:c:l Mare, p. 181.
"' C.C. Giumscu, Istoriu rom{milor, voi. Il: JJe la :\1ircca cel Jlălri!n şi Alexandru eul Jlun p{mă la Mihni Viteazul, Jlucurcşli,
2000, p. 57; Cf. C.C. Giurescu, D.C. Ciurescu. lslorin rom{wilor. voi. 2: De la mijlocul 6'er:olului al XIV-lnn pcînă la
încnputul snr:olului al X\!11-lnn, Bucurnşli, 1!l71i, p. 170.
"' M. Nnagm!, Ştnfan cel Mnm, Bucumşli, 1970, p. 19!l.
m Al. Gh. Savu, Ofl. cit., p. 175-176.
" 1. Cupşa, Ştefan r:d Mare, Bucureşti, 1974, p. 111-112.
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exprimată în monografia sa, chiar dacă face acest lucru în termeni mult mai rezerva1i: "La începutul anului
1486 0 putemică armată de invazie otomană a pătruns din nou in MoldoFa pentn1 a instala pe scawml domnesc
pe acelaşi pretendent Hmiet (Hronoda). Gruparea duşmană a fost însă zdrobită de oastea lui Ştefan cel Mare la
Sclwia (25 km nord de Roman) în ziua de 6 mmtie"a 8 •
Aşa cum am mai arătat, nu to~i specialiştii români care s-au ocupat de acestă problemă consideră bătălia
de la Şcheia ca o victorie a lui Ştefan cel Mare. În opozi~ie cu opiniile exprimate mai sus, al~i istorici consideră
că bătălia de la Scheia s-a încheiat cu înfrângerea domnului Moldovei.
Spre exem~lu, BarbuT. Câmpina sus~ine că la Şcheia "domnul suferi cea de-a doua înftrlngere din tot şiml

Jung şi glorios de 36 bătălii ale întregii lui cariere militare. Este drept că el a scăpat totuşi ca prin minune, izbutind
să-şi menţină măcar tromzrm. Cauza principală a înfrângerii de la Şcheia este identificată de B.T. Câmpina în
opozi~ia boierimii, înclinată spre colaborarea cu turcii, ostilă politicii antiotomane a domnului. Ducându-şi mai
departe ra~ionamentul, el vede în raporturile conflictuale dintre domn şi boierime determinarea fundamentală
care i-a impus lui Ştefan încheierea păcii cu turcii, imediat după aceste evenimente (1486) , precum şi cotitura
produsă în orientarea sa politică. Ca urmare, el formulează concluzia că "mişcarea politică în care se reunise
clasa stăpânitoare a Moldo1'ei reprezintă anwne singura explicaţie plauzibilă a păcii pe care Ştefan cel Mare
a socotit necesar să o încheie czz turcii (fie şi vremelnic), imediat după evenimentele relatate mai sus. La fel se
41
explică şi alte renunţări ale dommzlui, tinând de 1111 tărâm încă şi mai impo1tant al vechilor sale convingeri" •
Înfrângerea lui Ştefan cel Mare la Şcheia, la 6 martie 1486, este sus~inută şi de istoricul Alexandru V.
Boldur. Acesta admite, fără re~inere, o derulare a evenimentelor conform prezentării lor de către Cronica moldo40

germană42.

Şerban Papacostea, la rândul său, într-un studiu publicat în anul 1982 şi republicat, succesiv în ultimii

anii, sus~ine că în "primăvara următoare (1486, n.n.), pretendentii] Hroiot şi-a mai încercat o dată norocul cu

ajutam] turcesc saz1 -potrivit unora dintre izvoare- unguresc, ceea ce llll e imposibil, dată fiind violenta reacţiei,
public manifestată, a regelui Ungariei la primirea ştirii închinării de la Colomeea; la Şcheia, pe Siret, adversaml
lui Ştefan câştigă lupta, pentm a se lăsa prins apoi într-o cursă. Odată cu decapitarea lui Hroiot, Ştefan a
eliminat încă 1111 instmment al politicii adFersarilor săi"4 :J.
O opinie identică a adoptat recent şi istoricul Ion Toderaşcu. "În primăvara următoare, - sus~ine el
- pretendentzzl Hroiot şi-a mai încercat o dată norocul CII ajutor turcesc (sau zmguresc după unele izvoare,
fapt deloc imposibil, dată fiind violenja reacţiei, public manifestate, a regelui Ungariei la primirea ştirii despre
închinarea de la Colomeea); la Şcheia (sau Bulgari), pe Siret, adversaml lz1i Ştefan câştigă lupta (6 mmtie
1486}, pentm a se lăsa apoi prins într-o cursă şi decapitat. Ştefan înlătura, astfel, încă zw instmment al politicii
adFersarilor săi'>4 4 . O simplă lecturare a textului ne permite constatarea că adeziunea lui I. Toderaşcu la opinia
lui Ş. Papacostea este alât de profundă încât nu numai că şi-o însuşeşte dar îşi atribuie sieşi şi textul acestuia
pe care îl preia aproape ad littemm, aplicându-i minime cozmetizări de formă.
Într-un studiu de dală recentă, istoricul Ştefan S. Gorovei consideră că Cronica moldo-gennană "arată, cu
toată

în acea zi de luni, 6 martie 1486, Ştefan a fost învins de pretendentul Petm (poreclit Hroiot,
adică slăbănogul saz1 şchiopzzl), care, în pmtea a doua a relatării, are deja titlul de voie1rod! Este limpede că,
fără credinta, devotamentul, prezenţa de spirit şi ingeniozitatea celor doi boieri- Purice şi Pântece, amândoi
identificabili între personajele I'l'emii- Ştefan cel Mare şi-ar fi încheiat atunci, acolo, şi domnia şi viaţa"45 •
claritatea,

că

ldl!lll. în hloria militară o poporului rom{zn, voi. Il, Bucureşti, 19BG, p. 341.
'" B.T. Cf1mpina, op. c:il., p. !J5-!JO. După părerea noastră, logic este ca înfr.îngeroa de la Şcheia să fie considlmltă ca a treia
~uferită de Ştefan cel Mare, după cele de la Chilia (1402) şi Hirâul Alb (Valea Albă)-}{ăzboieni (1470).
"' Incheierea păcii moldo-otomane în 14BG este documentată în o scrie de cronici turceşti din secolele XV-XVII, caro o
datează în anul B!ll sau B!l2 după era musulmană: Cronici lurcoşli, l, p. 1:17/Mmlakib-i sultan llayezid-han, p. 1B7/
Cronici anonime, p. n!J/Sa'adeddin Mehmml Iiodja Efendi. Pentru disculiile asupra acestei probleme, vezi: Şl. S.
Corovei. Pcu:ua moldo-otomană din 14lUi. ()!J.~ervaţii pe marginea unor texlu, în I/ol'ib'la do I.~torio, :15, 1!1112, 7, p. B07B21; Ş. Papacostl!a, op. cit., p. HiB-lli!l.
" B.T. Cfimpina. op. cit.. p. !JG.
" Al. V. Jloldur, op. cit., p. 227-22!l.
'' Ş. Papacostea, op. cil., p. Hill.
44
1. lilderaşcu, în/m:. cit., p. :JB!I.
4
·, Şl. S. Gorovei, Go.5la Dui pur Stuphanum voiui'Odam, p. 405.
m
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. În sfâ~şit, în cadrul acestei categorii de opinii. o retinem pe cea, oarecum mai nuantată, a istoricului
Nicolae Gngoraş. Acesta, deşi consideră că real tarea Cronicii moldo-germane "este conf11 ză ", identifică. totusi.
pe baza sa, două faze ale bătăliei de la Şcheia: o primă ciocnire în care oastea lui Ştefan a fost înfrântă domn~ll
însuşi fiind în situa1ia de a-şi pierde via1a; o a doua ciocnire în care revenirea acestuia si a oastei s~le i-ar fi
permis să ob1ină victoria finală 4 1i.
,

!nf~gere mililară - victorie politică. În fata acestor informa1ii şi opinii contradictorii exprimate. atât
de difentele sursele medievale, cât şi de numeroşi specialişti, ne punem întrebarea firească: a fost bătălia de
la Ş.cl~eia,_ din~ marti~ 1486, o ~ictorie sau o înfrângere a lui Ştefan cel Mare? Pentru a da un răspuns, pe cât
posib~l, cat .m~I apropiat ~e reahta.te acestei întrebări, este absolut necesar să recurgem la o analiză, chiar şi
!lnmai succmta a surselor mterne ŞI externe de care dispunem şi pe care le-am prezentat în paginile anterioare.
In al doilea rând, suntem de părere că un răspuns dat acestei întrebări nu este nici veridic şi nici complet
dacă bătălia de la Şcheia nu este analizată, atât din punct de vedere militar, cât şi prin prisma rezultatului său
politic, aspecte ce nu pot fi separate unul de celălalt.
În ceea ce priveşte sursele interne, constatăm că acestea, cn exceptia Cronicii moldo-germane, cu varianetele
sale, sunt foarte re~nute în informa~i, ele neînregistrând decât data şi locul bătăliei, eventual pericolul prin care
a trecut Ştefan şi eliminarea lui Petru Hronot. De ce această retinere a surselor interne? Ce anume a impus-o?
După părerea noastră, din modul de prezentare a evenimentelor din nmtie 1486 de către majoritatea
surselor interne transpare cu toată claritatea o încercare a acestora de a ascunde, de a evita să relateze ceva. Ce
anume nu credem că este cazul să mai insistăm: o derulare defavorabilă lui Ştefan cel Mare a evenimentelor
militare din acea zi de 6 martie, aşa cum apar ele prezentate explicit în Cronica moldo-germană. Această
atitudine a cronicilor moldoveneşti din secolele XV-XVI este explicabilă prin însăşi caracterul lor. Cronici de
curte, redactate din dispozi1ia domnului, acestea aveau menirea şi obligaVa, totodată, de a glorifica domnia lui
Ştefan cel Mare. Ca urmare, autorii lor anonimi au căutat să minimalizeze, prin omisiune, evenimente de tipul
celor din 6 martie 1486, deosebit de grave şi, mai ales, nefavorabile domnului şi imaginii sale.
În ceea ce priveşte atitudinea lucrărilor cronicarilor moldoveni din secolele XVII-XVIII, care adoptă o
atitudine similară, considerăm că acest fapt se explică, foarte probabil, prin dependenta autorilor lor de sursele
folosite. Care au fost aceste surse nu este gren de precizat: în primul rând, chiar cronicile de curte din secolele
XV-XVI 47 •
Excep1ia o face, aşa cum am arătat, Cronica moldo-germană, care afirmă foarte clar faptul că la Şcheia,
"a bătut Petm Hronoda pe Ştefan voievod şi a câştigat lupta•>4R. Mai mult, analizând informa1iile transmise de
cronică, constatăm că dacă la începutul relatării evenimentelor legate de bătălia de la Şcheia, pretendentul este
numit simplu Petm Hronoda, la sfârşitul acesteia, el este numit, fie "Petm Foievod", fie "Hronoda Petm vodă"
sau "Petm vodă"49 . Acest lucru reprezintă nu numai o altă confirmare a victoriei oştilor pretendentulni, ci şi
a faptului, subliniat, de altfel, şi de istoricul Şt. S. Gorovei, că "Hroiot j11sese deja aclamat de ai săi ca domn,
devenind Petm voievod"" 0 • Sitna1ia a fost salvată, aşa cum arată cronica, de curajul şi ingeniozitatea celor doi
boieri - Purice şi ffintece - îndeosebi a ultimului care, printr-o stratagemă, pe cât de riscantă, pe tot atât de
eficientă, pusă la cale împreună cu domnul, a reuşit să-l suprime pe Petru Hronot, întorcând, astfel, rezultatul
defavorabil al confruntării militare în favoarea lui Ştefan.
Victoria otomană de la Şcheia este confirmată şi de numeroase cronici turceşti din secolele XV-XVI. Oricât
de critic am analiza aceste surse, dincolo de subiectivismullor şi de exagerările evidente din ele, menite să
glorifice armatele otomane, pe sultan şi pe ofi1erii săi, trebuie să admitem ca fapt indubitabil că şi în aceste
izvoare, înfrângerea lui Ştefan cel Mare apare ca ceită.
Moldovn lui Şlefnn cd Mure, laşi, 1DH2, p. 2111
S. C:orovei, Gestu /Jui per Stephunum I'OiOI'Odum, p. 405, unde sus~ine că: "Gri~om l!rm:hu pure .~ă fi (II'Ul la
îndemcînă o sursă .mplimenlură, de l'reme w m/uu~ă ştirilor luute din vechile cronici precizuruu: <iÎn.~ă cu mure primejdiu
lui Ştefan vodă, că s-au pornit cu cuiul jos, puţin de n-au încăput în mâinile vrăjmaşului său»". Considnrăm ca ahsolul
nnfundamnnlală afirmaţia lui Şl. S Corovei, înlrucfll. pan:urgcrea lcxlullui C:r. Urechn arală că nimic din consr~mnarea
cronicarului moldovean nu se abate de la spiritul şi lilr~ra cronicilor din secolele XV-XVI, care să juslilice o asemenea
concluzie.
4
" Cronir:ile slnvo-românu, p. 3G.
4
" Ibidem; I.C. Chiţimia, op. cit., p. 50, Gll.
''" Şl. S. Gorovni, Gusta Dei per Stephanum voimrodum, p. 40H.
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Spre deosebire de toale sursele interne, cronicile oloman.e, atât c~l~ contem~orane, câ~ ~i c.ele tardive, .nu
men ionează prezen1a pretendentnlni Petru Hronot în rândunle lor, mcr ~n oc~zr~ c:mpa~r~r dm 1485, care:

1

atins Suceava, nici cu prilejul celei din 1486. Majoritatea acestor cronican sns1m msa ~artrcr~area ~a .cele d~n~
expedWi împotriva lui Ştefan cel Ylare a unor c~n~in.gente de ~~~aşi mn~t~n/; precum ŞI a uner grupan de boren
ostili domnului, adep~i ai supuneri fa~ă de turcr şr ar colaboram cu aceşlra ·
. •
•
_ _
Să fi fost Petru Hronot conducătorul unei grupări boiereşti din Moldova, refngwte m Ţara Romaneasca? Sa
fi participat acesta împreună cu sns1inătorii săi, cărora li s-au raliat şi al1i opozan1i interni ai lui Ştefan cel Mare
la expedi1iile turceşti din 1485 şi 1486 împotriva Moldovei? Un răspuns cert dat acestor pro~lem: este gren d~
formulat la nivelul actual al cercetării. Cu titlu de ipoteză, considerăm însă că o asemenea srtua1re nu poate fr
deloc exclusă din calcul, date fiind rela1iile tensionate dintre Ştefan cel Mare şi domnul Ţării Româneşti, Vlad
Călugărul (1482-1495). Dimpotrivă, credem că este chiar foarte posibil ca pe acest fond ~o~itic te~sio?at d~nt:e
Ştefan cel Mare şi Vlad Călugărul, ultimul să fi acordat azil şi protec1ie unor exponen1r ar claser borereştr dm
Moldova, ostili domnului 1ării şi politicii sale.
în ceea ce priveşte însă o a dona confruntare între oastea lui Ştefan cel Mare şi cea otomană, în aceeaşi
zi de 6 martie 1486 şi tot la Şcheia, considerăm că ea nu a mai avut loc. Eliminarea lui Petru Hronot de către
Ştefan, prin stratagema arătată de Cronica moldo-gennami, i-a privat pe turci de principalul lor pion politic
în interesul căruia întreprinseseră însăşi expedi1ia militară. Pe de altă parte, aceeaşi cronică ne informează că
după salvarea sa de către boiernl Purice, Ştefan "şi-a adunat oastea lui" 52 , ceea ce ne permite concluzia că,
înfrângerea suferită de acesta nu a fost una decisivă, astfel că oastea domnului Moldovei s-a repliat în ordine,
şi, foarte probabil, s-a şi întărit cu noi contingente, sosite ulterior pe câmpnl de bătălie, refăcându-şi sau chiar
sporindu-şi capacitatea de luptă. Ca urmare, considerăm că, foarte posibil, for~ele otomane, care-şi atinseseră
doar parlial obiectivul propus, - devastarea teritoriul Moldovei şi aplicarea unei serioase lovituri lui Ştefan,
- dar care, odată cu dispari1ia lui Petru Hronot, erau în imposibilitatea de a determina o răsturnare politică
în Moldova în favoarea Imperiului Otoman, se vor fi repliat spre raialele turceşti din sudul Moldovei, Chilia
şi Cetatea Albă, fără a mai angaja vreo confruntare cu ostea lui Ştefan. La rândul său, domnul Moldovei,
care supravie1uise miraculos confruntării şi, deşi învins, reuşise să-şi păstreze tronul, dar se confrunta cu o
puternică şi periculoasă opozi~ie a unei păr1i a boierimii, credem că a evitat şi el o nouă angajare cu forlele
otomane, cărora birnin1a oblinntă le crease un ascendent asupra oştilor sale, al cărui rezultat final era gren
de anticipat. În aceste condi1ii. după părerea nostră, beligeran1ii ajungeau practic la acceptarea unei silua1ii
apărute ipso facto, consim1ită tacit de ambele păr1i: turcii, biruitori din punct de vedere militw; se repliau czz

prada luată, nestingheri1i de fOJ1ele moldoYe11e; Ştefan, deşi învins pe câmpzzl de luptă,
politic prin eliminarea adversamlui său, păstrându-şi domnia şi !am.

îşi

asigura însă succesul

Pe fondul unei asemenea derulări a evenimentelor, este absolut plauzibil faptul ca fiecare dintre beligeran1i
să-şi fi atribuit sieşi succesul militar şi să-şi fi proclamat victoria. În realitate însă, analizată sub toate aspectele
şi, mai ales, prin prisma tuturor consecin1ele sale, credem că, per ansamblu, confruntarea moldo-otomană
de la Şcheia din 6 martie 1486, s-a încheiat, folosind un termen din şah, cu o remiză: turcii au îmegistrat llll
succes militar; Ştefan cel Mare a oWmzt un succes politic, conservându-se astfel statu-quo-ul politic şi teritorial
existent. Intoducând în ecua1ia problemei şi campania otomană din 1485, întreprinsă în sprijinul aceluiaşi
Petru Hronot, credem că putem afirma că la Şcheia, t11rcii au câştigat o bătălie, iar Ştefan a câştigat un război
obţinând, în final, victoria.
Totodată, înfrângerea de la Şcheia a reprezentat doar ultima manifestare a unui şir de evenimente grave
pentru Ştefan cel Mare, derulate între 1484 şi 1486, între care re1inem pierderea Chiliei şi Cetă1ii Albe (1484),
devastarea Moldovei până la Suceava (1485) şi constituirea unei faqiuni boiereşti filoturceşti (1485-1486). În
fala acestei situa1ii, domnul Moldovei s-a văzut silit să opteze pentru încheierea păcii cu Imperiul Otoman care,
după 1484. se înstăpânise solid în sudul Moldovei, de unde, aşa cum au arătat-o devastatoarele expedilii din
anii 1485 şi 1486, oştile sale puteau lovi, oricând şi oriunde, teritoriul1ării. Fără îndoială, atât în încheierea
păcii cu turcii din 1486, cât şi în schimbarea orientării politice a domnului Moldovei, înfrângerea de la Şcheia
a jucat un rol decisiv.
,,, Cronici tun:uşti, I, p. ll:i/Orudj hin Adi!; p. 245/l.iil/1-paşa; p. 1H7 /Cronici anonime.
''' Cronicile slc!l'o-romcîne, p. :IG; I.C. Chitim ia, op. cit., p. 50. G!l.
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În concluzie, confruntarea militară de la Şcheia din G martie 1486, dintre Ştefan cel Mare, domnul
Moldovei, şi pretendentul Petru Hronot, sus!inut de turci şi de o faqhme boierească, adeptă a colaborării cu
aceştia. Bătălia s-a încheiat cu victoria militară a pretendentului şi a sns!inătorilor săi, fiind pe punctul de a
pune capăt nu numai domniei, ci şi \'ie!ii marelui domn. Ştefan, care supravie1nise miraculos înfrângerii, fiind
salvat de un boier, Purice, va reuşi însă, printr-o stratagemă curajoasă, pusă în aplicare de un alt credincios,
boiernl Thntece, să îl elimine fizic pe pretendentul victorios, şi să întoarcă, în favoarea sa, rezultatul politic al
confruntării,

Şcheia (Le 6 Mars 1486)- un echec militaire, mais un succes politique.

Quelques considerations conformement aquelques sources moldaves et turques
des XV-XVIIIe siecles

(Resume)
Ă 6 mars 1486 a Şcheia a lieu lutte entre Etienne le Grand, le prince de la Moldavie et le pretendent Pierre
Hronot, soutenu par les Turcs et par une faction boi:arde, adepte de la collaboration avec ceux-ci. La lutte de
Şcheia, la demiere grande conf:rontation de la serie des luttes avec les Turcs, s'est achevee avec la victoire
militaire du pretendent et de ses souteneurs. Etienne, qui avait survaicu par miracle ala defait, soyant sauve
par un boi:ard, Purice (La Puce), va reussir quand-meme, par un stratageme courageux, mis en pratique par un
autre fidele, le boi:ard Thntece (Le Venire), eliminer physiquement le pretendent victorieux, et ainsi il va tourner
asa faveur le resultat politique de la confrontation.
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