VOIEVOD

ßTEFAN

CEL MARE

Sfântul Voievod

ªtefan cel Mare

- Bunicule, te
rugăm, spune-ne
o poveste!
-Bunicul este
obosit, spuse bunica.
De abia a sosit de pe drum. Ştiu că
v-a fost dor de el, dar lăsaţi povestea
pe mâine seară.
- Acum, acum! insistară cei trei
nepoţei: Andreea, o fetiţă de patru
anişori ce stătea pe genunchii
bătrânului şi doi băieţei gemeni de
opt ani, Luca şi Matei.
- Bine! Am să vă citesc una.
Aduceţi-mi cartea de poveşti.
- Nu din carte... Vrem una
adevărată. Cu lupte şi fapte de
vitejie, se entuziasmară băieţii.
Despre o luptă!
- Năzdrăvanii mei! Atunci va
trebui să vă iau cu mine într-o
călătorie cu sute de ani în urmă, în
zorii unei dimineţi de ianuarie. Mai
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precis în 10 ianuarie 1475. Vreţi?
- Da! răspunseră copiii, pentru
care nimic nu părea greu.
- Bine!În acea dimineaţă, Sfântul
Ştefan cel Mare, domnul Moldovei,
privea tabăra turcilor de pe un deal
de lângă râul Bârlad, din judeţul
Vaslui. Era ceaţă şi nu se vedea clar
cât sunt de mulţi, dar ţipetele lor de
luptă l-au speriat. Răsuna cerul şi
pământul de strigătele celor
120.000 de turci. Pentru o clipă,
domnul ţării s-a speriat. Dar unul
dintre boieri a băgat de seamă, s-a
pus în genunchi în faţa lui şi i-a
spus: „Doamne, nu te tulbura, căci
îţi vom sta astăzi credincioşi alături
şi Dumnezeu ne va ajuta”. Sfântul
Ştefan s-a îmbărbătat pe loc. În
timpul bătăliei, de pe acest deal de
unde supraveghea lupta, voievodul
a văzut că turcii erau
aproape să-i învingă pe
moldoveni. Atunci a
intrat el însuşi în luptă,
împreună cu marii
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boieri, cu toţii pe cai. Până la urmă
moldovenii au câştigat. Victoria de
la Vaslui a fost prima mare victorie
împotriva turcilor după ce aceştia
cuceriseră vestitul oraş al
Constantinopolului, cu 20 de ani în
urmă. Întreaga Europă s-a bucurat
şi l-a felicitat pe Sfântul Ştefan. Dar
domnul Moldovei a mulţumit
altcuiva.
- Cui anume?
- A dat poruncă ca nimeni să nu
spună că el a câştigat bătălia, ci
numai Dumnezeu a făcut aceasta.
- De ce?
- Pentru că, aşa cum Sfântul
Ştefan le-a spus oştenilor chiar pe
câmpul de luptă, Dumnezeu este
izvorul tuturor lucrurilor bune.
Cum altfel ar fi reuşit o oaste
aproape de trei ori mai mică să-i
învingă pe turci? Nu uitaţi, dragii
mei, că turcii aveau o armată foarte
puternică, bine pregătită, căci ei
voiau să cucerească Europa. Să ştiţi
că Sfântul Ştefan nu a fost doar
curajos, ci şi foarte înţelept.
Imediat după această victorie, a
scris celorlalţi conducători creştini
ai Europei, spunându-le că sultanul
Mahomed al II-lea va veni el însuşi
să răzbune această înfrângere şi să
cucerească Moldova, numită
poarta Creştinătăţii.
- Şi a venit? au întrebat într-un
glas cei doi gemeni.
- Da, dar despre campania
sultanului Mahomed al II-lea şi
cum a reuşit Ştefan cel Mare să-l
învingă, vă voi povesti altă dată.
Despre lupta de la Vaslui să ţineţi
minte că datorită mărimii armatei
turceşti şi a numărului uriaş de
turci care au murit în bătălie,

victoria de la Vaslui este cea mai
mare biruinţă a românilor
împotriva turcilor şi una dintre cele
mai importante bătălii prin care s-a
apărat Europa creştină.
Luca şi Matei erau mulţumiţi şi
de povestire şi de promisiune.
Andreea însă mai voia să ştie ceva:
- Te rog, bunicule, mai spune-ne
ceva despre viaţa Sfântului Ştefan,
scurt, cât de scurt vrei!
Întotdeauna bunicului îi era greu
să reziste insistenţelor Andreei. Aşa
că nu mai aşteptă să fie rugat.
- Tatăl Sfântului Ştefan a fost
Bogdan al II-lea, care a domnit în
Moldova între anii 1449-1451. El a
fost omorât pentru a i se lua domnia
de către Petru Aron. În 1457, pe
când nu avea nici 20 de ani, Sfântul
Ştefan l-a alungat de pe tron pe
Petru Aron şi a devenit astfel domn
al Moldovei. A domnit între anii
1457 şi 1504. În lunga sa domnie de
47 de ani, a reuşit să ţină piept
turcilor, tătarilor dar şi celorlalţi
vecini puternici, Polonia şi
Ungaria, care i-au fost uneori
vrăjmaşi. Bătălia de la Podul Înalt a
fost cea mai mare victorie a lui.
- Şi noi ducem multe bătălii,
strigă Matei. Dar victoria încă nu
s-a decis de partea cui este. Ieri a
ieşit învingător Marius.
- Ei...! Sfântul Ştefan nu a purtat
chiar atât de multe războaie ca şi
voi. A avut 36 de bătălii din care a
pierdut doar două. Pe ultimele le-a
condus de pe targă, căci avea o rană
la picior. Dar Sfântul Ştefan nu a
stat mereu pe câmpul de luptă, ci
doar când a fost nevoie. În rest, a
fost un foarte bun gospodar al ţării,
a împărţit dreptatea fără părtinire.
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