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e bună seamă, raporturile
dintre Ştefan cel Mare şi
Brăila formează un aspect particular,
un accent, am spune, la problema mai
largă a relaŃiilor dintre marele
domnitor al Moldovei şi łara
Românească1.
Dacă debutul domniei fiului lui
Bogdan al II-lea şi al „doamnei“ Oltea
a fost marcat, între altele, de dorinŃa
noului stăpân de la Suceava de a
recupera cetatea Chilia2, odată împlinit
acest deziderat, la începutul anului
1465, alte greutăŃi şi primejdii ce
veneau dinspre sud, coroborate cu
duşmănii şi incertitudini de la apus şi
miazănoapte, aveau să-şi pună pecetea
asupra felului de a înŃelege această
vecinătate din partea lui Ştefan.
Istoriografia naŃională este bogată
în lucrări de referinŃă cu privire la
domnia lui Ştefan cel Mare. în general,
dar şi a primilor ani, cu toate
consecinŃele ce au decurs din politica
sinuoasă a voievodului Moldovei în
acest segment de timp al stăpânirii
sale.
Până la momentul februarie 1470,
când Ştefan „va arde şi va nimici
Brăila“, luarea Chiliei în februarie
1465, după eşecul din 1462, arată
puterea şi voinŃa nestrămutată a
voievodului de la Suceava de a stăpâni
gurile Dunării într-un moment în care,
prin înŃelegerea de la OverchelăuŃi (4
aprilie 1459), cu Polonia, el acceptă în
nord ca cetatea Hotinului şi dreptul de
pescuit în Nistru să rămână în
stăpânirea şi, respectiv, în favoarea
polonilor,
ce
continuau
să-l
adăpostească pe Petru Aron.
Luarea Chiliei a dus la expediŃia
lui Matia Corvinul, în iarna lui 1467,
contra Moldovei, încheiată cu o mare
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victorie a lui Ştefan, moment în care
s-a ivit în tabăra domnitorului o
tentativă de trădare – Crasnăş vornicul,
dar şi alŃii. Este semnificativ faptul că,
după luptă, marele domn va decapita
24 mari boieri şi va trage în Ńeapă alŃi
403.
Cert este faptul că, după acest
moment, în februarie 1470, aşa cum
spun cele câteva variante de cronici de
început ale Moldovei, Ştefan cel Mare
a ars Brăila „la 27 februarie 6978,
marŃi în săptămâna albă fu arderea şi
nimicirea Brăilei“4.
Faptul, relatat şi de Grigore
Ureche5 mai târziu, în secolul al XVIIlea, este pus pe seama lăcomiei
omeneşti „Vă leato 6978, într-aceia
vreme întră zavistiia între Ştefan vodă
şi între Radul vodă, domnul
muntenesc, pre obiceiul firei omeneşti
de ce are de aceea pofteşte mai mult,
de nu-i ajunse lui Ştefan vodă ale sale
să le Ńie şi să le sprijinească, ci de
lăcomie, ce nu era a lui încă vrea să
coprinză. Strânsu-au Ńara şi slujitorii
săi şi au întratu în łara Muntenească,
de au prădat marginea, fevruarie 27
dni şi au arsu Brăila în săptămâna
albă, marŃi“. ExpediŃia din iarna lui
1470 a continuat şi cu prădarea
oraşului de la gura IalomiŃei, adică
Oraşul de Floci6. Constantin C.
Giurescu7 a explicat faptul astfel:
„motivul n-a fost altul decât complotul
pus la cale de către trei mari dregători
moldoveni, primul dintre ei fiind însuşi
cumnatul lui Ştefan, marele vornic
Ivan, complot care a urmărit
înlăturarea domnului, şi care a avut la
Brăila un puternic punct de sprijin, de
unde urma să vină şi corpul de oaste
necesar (subl. noastră I. C.).
Descoperind, la timp, complotul,
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Ştefan, pe de o parte, a dispus
executarea celor trei mari dregători –
fapt care a avut loc la Vaslui la 16
ianuarie (1471 n. n. I.C.) – iar, pe de
altă parte, s-a răzbunat aspru împotriva
celor care sprijiniseră pe duşmanii
săi“.
Nu credem că Ştefan ar fi aşteptat
un astfel de moment aproape un an
(adică, 27 februarie 1470 – 16 ianuarie
1471). Mai degrabă Ştefan, a pustiit
marginea pentru a lovi în două din cele
mai importante aşezări ale lui Radu cel
Frumos, fapt sugerat şi de prădarea
Oraşului de Floci. Vom reveni, într-un
studiu mai amplu, asupra cauzelor ce
au determinat atacul. Cert este faptul
că amintirea lui a rămas în sufletele
brăilenilor.
Peste mai mult de un deceniu, în
14818, încercând să aducă în łara
Românească pe pretendentul Mircea,
Ştefan cel Mare, desăvârşit om politic,
ştie că „în margine“, adică, la intrarea
în Muntenia, adică, în judeŃele Brăila,
Râmnicu Sărat şi Buzău va întâmpina
ostilitate. El se adresează locuitorilor
celor trei judeŃe pentru a-i convinge că
demersul său, acum, va fi paşnic, mai
mult, e chiar în folosul łării Româneşti9: „Deci vă grăesc vouă: în ceasul
în care veŃi vedea această scrisoare a
domniei mele, în acel ceas să vă
întoarceŃi înapoi la locurile voastre
(subl. noastră, I. Cândea), fiecare pe
unde aŃi fost şi pe unde aŃi şezut şi mai
înainte, cu tot avutul vostru, cât va
avea fiecare, şi să vă păstraŃi avutul şi

să araŃi pe unde aŃi arat şi mai nainte,
fără nici o frică sau grije şi temere.
Căci aşa să ştiŃi că nu mă gândesc să vă
fac nici un rău şi nici o pagubă, ci să vă
hrăniŃi şi să trăiŃi în pace“.
Răspunsul brăilenilor a fost de o
rară violenŃă – evident, de limbaj – şi
constituie o frântură de realitate a
raporturilor dintre o comunitate
puternică şi bogată cu un domn, fie el
puternic şi aprig, aşa cum se arătase
Ştefan cel Mare10: „Dela toŃi boerii
brăileni şi dela toŃi cnejii şi dela toŃi
rumânii,
scriem
Ńie,
domnul
moldovenesc, Ştefane voevod. Ai tu
oare omenie, ai tu minte, ai tu creeri,
de-Ńi prăpădeşti cerneala şi hârtia
pentru un copil de curvă, [pentru] fiul
CălŃunei, şi zici că-Ńi este fiu? Dacă
Ńi-e fiu şi vreai să-i faci bine, atunci
lasă-l să fie după moartea ta domn în
locul tău, iar pe mumă-sa ia-o şi
Ńine-o să-Ńi fie doamnă; cum au Ńinut-o în Ńara noastră toŃi pescarii din
Brăila, Ńine-o şi tu să-Ńi fie doamnă. Şi
învaŃă-Ńi Ńara ta cum să te slujească,
iar de noi să te fereşti; căci de cauŃi
duşman, ai să-l găseşti. Şi aşa să ştii:
domn avem, mare şi bun, şi avem pace
din toate părŃile; şi să ştii că toŃi pe
capete vom veni asupra ta şi vom sta
pe lângă domnul nostru Basaraba
voevod, măcar de-ar fi să ne pierdem
capetele“.
Anul jubiliar Ştefan cel Mare şi
Sfânt – 500 de ani de la trecerea sa la
cele veşnice – îi găseşte pe brăileni
împăcaŃi cu marele domn.
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De ce? Încă din 2001, în
momentul împlinirii a 520 de ani de
atestare documentară a judeŃului Brăila
şi a 120 de ani de la întemeierea
Muzeului Brăilei (Decretul regal 2134
din 23 august 1881 semnat la Sinaia de
Carol I), instituŃia muzeală brăileană a
bătut o medalie cu diametrul de 70 mm
având pe avers efigia lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt pe conturul actualului

judeŃ Brăila, iar pe revers efigia lui
Carol I pe imaginea sediului Muzeului
Brăilei (vezi pagina 25).
Gestul nostru se constituie într-un
veritabil act de împăcare şi aşezare a
lucrurilor în firescul lor peste timp.
Aşa cum spunea P. P. Panaitescu, urma
lui Ştefan a rămas asupra Ńării ca o
pecete asupra unui hrisov.

ABSTRACT

The relationship between Steven
the Great and Braila had a particular
aspect, and it could be said that in fact
it was about the relationship of the

great Moldavian ruler and Walachia.
This paper studies exactly these
relationships.
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