
Cuvânt înainte

a 2 iulie 2004 se împlinesc cinci secole de când a trecut
în nefiinţă una dintre cele mai mari personalităţi ale

istoriei noastre naţionale, domnitorul Moldovei, Ştefan cel
Mare şi Sfânt. Aşa cum se întâmplă de obicei, un asemenea
eveniment îndeamnă la meditaţie şi la trecerea în revistă a
felului în care urmaşii au cinstit amintirea marelui voievod şi
a operei sale nepieritoare. Deşi artiştii, sculptori şi pictori, po-
eţi şi romancieri, dramaturgi şi compozitori, creatori populari
rămaşi anonimi i-au imortalizat figura şi personalitatea în
operele lor, contribuţia cea mai însemnată la cunoaşterea vie-
ţii şi activităţii marelui domnitor au avut-o, fără îndoială,
istoricii.

Despre Ştefan cel Mare şi epoca sa istoricii noştri au scris
mai mult decât despre oricare altă personalitate a evului me-
diu românesc, mai mult decât despre oricare altă perioadă a
istoriei noastre medievale. Cei mai mari istorici români, Nico-
lae Iorga, A. D. Xenopol, Vasile Pârvan, Ioan Bogdan, Con-
stantin Giurescu, Constantin C. Giurescu, Gheorghe I.. Brăti-
anu, Petre P. Panaitescu, ne-au lăsat pagini de neuitat despre
Ştefan cel Mare. Remarcabile sunt, de asemenea, contribuţiile
istoricilor Alexandru V. Boldur, Ioan Ursu, Valeria Costăchel,
Şerban Papacostea, Ştefan S. Gorovei, Sergiu Iosipescu,
Constantin Rezachevici, Constantin Cihodaru, Dumitru
Ciurea, Tahsin Gemil, Leon Şimanschi, Dumitru Agache,
Matei Cazacu, Nicolae Grigoraş, Gheorghe Duzinchevici şi
mulţi alţii, care au oferit noi interpretări, au pus în circulaţie
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noi documente şi noi cronici, au abordat domnia lui Ştefan cel
Mare în cadrul relaţiilor internaţionale ale vremii şi au
deschis noi şi incitante orizonturi de cercetare. În acelaşi
timp, există un număr apreciabil de monografii despre Ştefan
cel Mare, precum cele scrise de Nicolae Iorga, Ioan Ursu, Ale-
xandru V. Boldur, Şerban Papacostea, Manole Neagoe,
Gheorghe Duzinchevici, Ion Cupşa, Al. Gh. Savu şi Nicolae
Grigoraş, toate oferind interpretări şi aducând contribuţii ori-
ginale, de mare valoare ştiinţifică, la mai buna cunoaştere a
acestei domnii.

Cu toate acestea, o aducere la zi şi o reinterpretare, acolo
unde aceasta se impunea, a domniei lui Ştefan cel Mare re-
prezenta o necesitate imperioasă pentru istoriografia noastră.
După mai bine de 15 ani de cercetare a aspectelor externe ale
domniei lui Ştefan cel Mare, după publicarea mai multor
studii şi cărţi cu referiri importante la această domnie, care
sunt şi martore ale evoluţiei concepţiei noastre despre
problemele abordate, şi la sugestia directorului Institutului
de Istorie „Nicolae Iorga”, profesor universitar doctor Ioan
Scurtu, căruia îi mulţumim şi pe această cale pentru încrede-
rea acordată, ne-am hotărât să scriem o monografie despre
dimensiunea internaţională a domniei marelui voievod. Este
o lucrare de sinteză şi de analiză în acelaşi timp. De sinteză,
deoarece, se bazează pe toate studiile, mai vechi sau mai
recente, ale istoricilor noştri, revelatoare în ceea ce priveşte
problematica abordată de noi. De analiză, deoarece, pe lângă
interpretările clasice ale subiectului, oferă cititorilor şi câteva
concluzii şi orizonturi noi de înţelegere ale acestei domnii,
bazate pe o minuţioasă interpretare a tuturor izvoarelor
disponibile. O constatare se impune în acest sens. Dacă până
acum izvoarele otomane ale domniei lui Ştefan cel Mare au
fost puţin şi parţial folosite, deşi multe dintre ele sunt traduse
în limba română, noi le-am folosit din plin şi surprizele oferite
de ele nu s-au lăsat aşteptate.
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Cu speranţa că lucrarea noastră va reprezenta o contribu-
ţie ştiinţifică demnă de luat în seamă, că va oferi o mai bună
înţelegere a dimensiunii internaţionale a domniei lui Ştefan
cel Mare, o supunem cu încredere judecăţii şi verdictului spe-
cialiştilor în domeniu, dar şi tuturor cititorilor pasionaţi de
istorie.

Autorul, ianuarie 2004


