
Akademos

136 - nr. 4 (31), decembrie 2013  

LUCA ARBORE 
ÎN MISIUNI 

DIPLOMATICE ALE LUI 
ŞTEFAN CEL MARE 

Cercetător ştiinţifi c Valentina EŞANU
Institutul de Istorie al AŞM

Summary. The article LUCA ARBORE IN DI-
PLOMATIC MISSIONS OF STEPHEN THE GREAT 
is an attempt to show that Luca, Luca  voloshanin 
or Luca walachus and Uliuca which appears in va-
rious Eastern Slavic and Polish documents between 
1496-1503 was known dignitary Luca Arbore, whom 
Stephen the Great entrusted some important missions 
in Muscovite Russia, Poland and Crimean Khanate in 
the last years of his reign.
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Rezumat. În studiul Luca Arbore în misiuni 
dip lomatice ale lui Ştefan cel Mare se încearcă de a 
arăta că Luca, Luca voloşanin sau Luca walachus şi 
Uliuca, care fi gurează în diverse documente est-slave 
şi poloneze între anii 1496-1503, a fost cunoscutul 
demnitar Luca Arbore, căruia Ştefan cel Mare i-a în-
credinţat importante solii în Rusia Moscovită, Polo-
nia şi Hanatul Crimeei în ultimii ani ai domniei sale. 

Cuvinte-cheie: solie, Moldova, Sfat domnesc,  
Moscova, Lublin, duce al Lituaniei, rege al Poloniei.

În ultima perioadă de domnie a lui Ştefan cel 
Mare, împreună cu Duma pârcălab – vărul domnului, 
cu Ioan Tăutul logofăt, Petre Clanău, spătar, Muşat 
Onică fost părcălab de Hotin, Isac vistier ş.a. un rol 
deosebit de important l-a jucat Luca Arbore, portar 
de Suceava (? - 1523). În literatura de specialitate şi 
mai ales în cea de genealogie, s-a scris un şir de studii 
deosebit de interesante privind obârşia acestui din 
urmă înalt demnitar [1], încercându-se să se explice 
de ce anume Luca Arbore a făcut parte din elita cea 
mai apropiată a domnului ţării, fi ind considerat la 
moartea marelui voievod chiar pretendent la tron 
[2].  În special,  s-a arătat că ar fi  urmaşul direct al 
lui Arbore pârcălab de Neamţ  (1471-1476), numit 
ulterior şi Arbore cel Bătrân, pârcălabul Neamţului, 
căzut, precum se admite, în timpul invaziei otomane 
în vara anului 1476 (după unii cercetători la Valea 
Albă [3], după alţii în cetatea Neamţului [4]). În alte 
cercetări s-a emis ipoteza că acest Arbore pârcălab 
de Neamţ ar fi  purtat numele de Cârstea, unul dintre 
fraţii lui Ştefan cel Mare [5]. 

Într-un studiu recent am încercat să demonstrăm 
că numele de botez al lui Arbore cel Bătrân, 
pârcălab de Neamţ, era Ioachim, alt frate al marelui 
voievod [6], fapt prin care se explică prezenţa mai 
târziu a fi ului său Luca Arbore portar de Suceava 
[7] în anturajul apropiat al lui Ştefan cel Mare şi al 
urmaşilor săi: Bogdan al III-lea şi Ştefăniţă vodă cu 
începere din 1486 până 1523. 

 Pe timpul lui Ştefan cel Mare, portarului de 
Suceava i se acordă împuterniciri deosebit de mari, 
încredinţându-i-se uneori comanda oştilor ţării şi 
cea de însoţitor al solilor, fi ind obligat să cunoască şi 
limbi străine [8].  Pe lângă acestea, el avea în sarcină 
apărarea cetăţii Suceava şi a reşedinţei voievodale. 
Astfel, Luca Arbore s-a plasat printre sfetnicii cei 
mai apropiaţi ai voievodului, fi ind enumerat în 
Sfatul domnesc în 1486 (al 14-lea) şi după o pauză  
îndelungată (neexplicată până în prezent) reapare în 
sfat abia în 1498, fi gurând, de astă dată, neîntrerupt, 
în structura respectivă de stat, până la moartea lui 
Ştefan cel Mare, fi ind înscris al 11-lea şi ajungând 
al 8-lea în 1503.

Dacă despre aceste activităţi în calitate de portar 
de Suceava şi membru al Sfatului domnesc, despre 
obârşia şi familia lui Luca Arbore s-a scris, a rămas 
aproape neobservată participarea sa în anumite 
misiuni diplomatice ale lui Ştefan cel Mare. Am 
putea admite că la începutul carierei sale de portar 
al Sucevei, el a participat, în conformitate cu cinul 
deţinut, ca însoţitor de solii, iar după acumularea 
unei experienţe a fost numit de domn şi în fruntea 
unor misiuni diplomatice. Lipsa sa îndelungată (între 
1487-1497) din rândurile boierilor şi dregătorilor 
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din sfat, pare să ne vorbească despre participarea 
fi e în calitate de însoţitor, fi e de sol în mai multe 
misiuni în anumite ţări străine. Cunoaşterea limbilor 
slave (slavonă şi polonă) şi a celei latine, dar şi 
agerimea minţii de care dădea dovadă se prea poate 
că l-au şi determinat pe voievod să-l trimită pe Luca 
cu anumite sarcini în Marele Cnezat al Moscovei,  
Polonia şi  Marele Ducat al Lituaniei.     

Se pare că primul istoric care a admis trimiterea 
lui Luca Arbore în misiuni diplomatice  a fost 
cercetătoarea poloneză Ilona Czamańska [9], care 
consideră că solia moldovenească la regele 
Alexandru al Poloniei, la Lublin, din 22 noiembrie 
1503 în frunte cu un Luca walachus în varianta 
latină a documentului şi posol´stvo L¨kaçevo (în 
traducere din slavonă „solia lui Luca”) cu scopul de 
a reglementa relaţiile cu Ţara Leşească în problema 
litigioasă a  Pocuţiei  [10].  Ba mai mult,  doamna  
Ilona Czamańska consideră că acest Luca walachus 
afl at în solie la Lublin în noiembrie 1503 este una 
şi aceeaşi persoană cu Luca voloşanin [11], atestat 
în „Letopiseţul de la Lvov” în iunie 1496 [12], 
care  până la această dată fusese la Moscova şi se 
îndrepta spre Moldova împreună cu Ivan Oşcerin, 
trimisul Marelui Cneaz al Moscovei Ivan al III-lea 
[13]. Dacă identifi carea lui Luca walachus cu Luca 
voloşanin este considerată de cercetătorii ieşeni 
Ştefan S.Gorovei şi Maria Magdalena Székely  că 
„ar putea avea mai mari şanse de a fi  corectă”, apoi 
identifi carea cu Luca Arbore „este imposibilă [сăci] 
unul dintre cei mai importanţi membri ai Sfatului 
domnesc al Moldovei nu putea fi  numit simplu, 
Luca sau Lucaci” [14]. 

După opinia noastră, pornind de la importanţa 
soliilor în care a fost  trimis Luca walachus sau 
Luca voloşanin de către Ştefan cel Mare la Moscova 
şi Lublin mai curând pare să fi  fost chiar Luca 
Arbore, căci acele misiuni prin complexitatea şi 
gravitatea situaţiei necesitau împuternicirea unor 
persoane de mare încredere. Or, o altă persoană 
demnă de observat din partea domnului care purta 
numele Luca, nu putea fi  altcineva decât nepotul 
său de frate – Luca  Arbure. Scribul din cancelaria 
regelui polonez, care a trecut în Metrica Litvană 
(condica ambasadelor) conţinutul mesajului adus de 
la Suceava (care la sigur nu a asistat la prezentarea 
mesajului de către solul moldovean), a notat de la 
sine în cea mai simplă formă titlul documentului 
„ot voevody voloskogo posol´stvo L¨kaçevo 
do Aleksanßdra, korolå pol´skogo” şi în latină 
„Interpretacio verbalis rutenice legacionis per Lucam 
Walachum a palatino Moldavie, in Lublin XXII 
novembris  perorate.” Drept urmare,  în titlul actului  

în limbile slavonă şi latină trecut la condică lipseşte 
nu numai rangul solului, dar şi numele voievodului 
moldovean.  Secretarul regal l-a desemnat doar cu 
sintagma posol´stvo L¨kaçevo şi în varianta latină 
Lucam Walachum, deoarece scribul respectiv nu 
avea de unde şti rangul deţinut de Luca în patria sa, 
cu atât mai mult că această înscriere în Metrică s-a 
făcut ceva mai târziu [15]. Pe lângă aceasta, după 
noi, sintagma posol´stvo L¨kaçevo trebuie tradusă 
prin solia lui Luca [16] şi nu Lucaci, cum a procedat 
Ioan Bogdan [17], căci dacă s-ar fi  recurs la formula 
slavonă L¨kavo posol´stvo de la numele lui Luca 
ar fi  apărut şi alte interpretări de conţinut de tipul: 
solie vicleană sau şireată, şi de aceea s-a recurs la  
posol´stvo L¨kaçevo, care trebuie tălmăcită doar 
prin solia lui Luca.  Cu atât mai mult că în varianta 
latină numele solului este scris legacionis per Lucam 
Walachum, adică solia lui Luca valahul [18].

După câte se pare, Luca Arbore a fost numit 
în fruntea unor solii la Moscova cu începere din 
1496, când din totalitatea de documente şi cronici 
cunoscute se întrevede o intensifi care a schimbului 
de solii între Ivan al III-lea şi Ştefan cel Mare. 
Chintesenţa acestor solii consta în reglementarea 
relaţiilor dintre Moldova şi Lituania, relaţii care 
ajunseseră pe atunci la mare tensiune. Ivan al III-lea, 
înrudit atât cu marele duce al Lituaniei, Alexandru, 
care îi era ginere, cât şi cu Ştefan cel Mare, care îi 
era cuscru, căuta prin negocieri să-i împace.  Astfel, 
în acest context sunt cunoscute în anii 1496-1497 
cel puţin trei solii ale lui Ivan al III-lea în frunte cu 
Mihail Vasilievici Kutuzov  [19], Timofei Petrovici 
Zamâţki [20] şi Ivan Ivanovici Oşcerin [21]  către 
voievodul Moldovei şi tot atâtea solii de la Ştefan cel 
Mare către Ivan al III-lea în frunte cu  Luca  (1496) 
[22], precum şi Luca voloşanin (după 19 mai 1496) 
şi  Ivan pitar (august – 3 septembrie 1497). Tot în 
aceşti ani se constată o mare activizare a relaţiilor 
diplomatice între Ştefan cel Mare şi Alexandru 
al Lituaniei, prin care se urmărea încheierea 
unui tratat de pace şi alianţă între cele două părţi 
[23]  (cel puţin trei în 1496 în frunte cu vornicul 
Giurgea [24]) şi  Ivan al III-lea cu acelaşi Alexandru 
(B.V. Kutuzov şi A.F. Maico din  27 august 1495;  
M.S. Eropchin 19 mai 1496 [25]) pe de altă parte. 
În centrul atenţiei acestor intense relaţii diplomatice 
între cei trei monarhi se afl au atât relaţiile bilaterale, 
cât şi trilaterale, încheierea unui tratat de pace între 
Ştefan şi Alexandru, coagularea unor relaţii  conform 
principiului „prieten prietenului nostru şi duşman 
duşmanului nostru” între  Moldova, Lituania şi 
Marele cnezat al Moscovei şi neadmiterea intrării în 
război a  ducelui Alexandru de partea regelui polon 
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Ioan Albert contra lui Ştefan cel Mare, campanie 
întreprinsă în vara-toamna 1497.

Implicarea unor importanţi demnitari  moldoveni 
în aceste solii (Giurgea vornicul în Lituania, 1496; 
Ioan Tăutul logofăt şi Isac vistier în Polonia, 1497; 
Toader Isăescul pârcălab de Hotin la Moscova, 1498 
ş.a.) între care şi acel Luca voloşanin (fostul portar de 
Suceava) în 1496 era pe deplin întemeiată, de aceea 
nu excludem posibilitatea reală ca în aceste misiuni  
complicate să fi  fost antrenat Luca Arbore, nepotul 
lui Ştefan cel Mare, ajuns la deplină maturitate şi 
afi rmare în plan diplomatic şi militar.

 Or, achitarea de aceste sarcini importante 
şi apărarea cu succes în toamna lui 1497 a cetăţii 
Suceava în fruntea căreia se afl a acelaşi Luca 
Arbore l-au determinat, după câte se vede, pe Ştefan 
cel Mare să-l includă în 1498 în Sfatul domnesc cu 
dregătoria de portar de Suceava. De aici încolo rolul 
demnitarului va fi  în creştere continuă ajungând la 
apogeu în faza fi nală a domniei lui Ştefan cel Mare 
şi a urmaşilor săi în tronul Moldovei, Bogdan al III-
lea şi Ştefăniţă, când a fi gurat permanent ca prim-
sfetnic. 

Dacă e să ne referim concret la misiunile 
diplomatice ale lui Luca Arbore, ar trebui să pornim 
de la  relaţia din 19 mai 1496 a lui Ivan al III-lea către 
Alexandru duce al Lituaniei [26]. Acestuia din urmă 
i se cerea permisiunea ca solul său Ivan Ivanovici 
Oşcerin să treacă spre Moldova şi îndărăt spre 
Moscova, iar în caz dacă Ştefan domnul Moldovei va 
trimite la Moscova împreună cu solul rus I.I.Oşcerin 
un sol al său să i se permită şi acestuia trecerea [27]. 
Se pare  că Ştefan a adresat la rândul lui cererea de 
a-i permite solului său trecerea spre Moscova, după 
cum reiese din informaţia cu privire la solia  din 
1496 în frunte cu „Fedca (Feodosi) Gavrilovici la 
Suceava din partea lui Alexandru al Lituaniei, care 
confi rmă avizul pozitiv de trecere prin pământurile 
Merelui cneazat al Linuaniei a solului moldovean 
Luca spre Moscova” [28].  

După câte se vede, vizita  la Moscova a acestui 
din urmă sol moldovean a avut loc, căci  Ivan al 
III-lea, conform Letopiseţului de la Lvov, îl trimite 
în iunie 1497 [29] în Moldova pe solul său „Ivan 
Oşcerin precum şi pe Luca voloşanin”: „в лета 
7005 июня посылал князь великий посла своего 
к Степану воеводе в Волохи Ивана Ощерина да 
Луку волошанина…” [30] evident, după noi, acelaşi 
Luca, căruia i se permisese anterior să meargă spre 
Moscova. Ba mai mult, conform aceleiaşi surse, cei 
doi diplomaţi au ajuns la Suceava şi, după ce şi-au 
îndeplinit misiunea, acelaşi Luca a fost însărcinat să 
plece cu o nouă misiune împreună cu Ivan Oşcerin 

la Marele cneaz al Moscovei: „… они же шедше, 
посольство правив, отпущени быша к Москве” 
[31].  De astă dată solia nu a putut fi  isprăvită, 
deoarece în drum spre Moscova, lângă localitatea 
Terebovl,  Luca voloşanin, Ivan Oşcerin şi însoţitorii 
lor au fost „atacaţi şi prădaţi  de Iapancea sultan, 
fi ul hanului crâmlean, cu cazacii săi” [32], luându-
li-se „tot, ce aveau şi cai şi straie şi scăpând doar 
prin fugă” [33]. Dezastrul a fost atât de mare, încât 
continuarea călătoriei era imposibilă şi caravana 
soliei a fost nevoită să se întoarcă îndărăt la Ştefan 
voievod.  Indignat de cele întâmplate, Ştefan cel 
Mare trimite un sol la Mengli-Ghirai, Hanul Crimeei  
(ceea ce a făcut mai târziu, la 2 noiembrie 1497 şi 
Ivan al III-lea) cerând restituirea bunurilor luate de 
la soli. Drept urmare „hanul a poruncit cnejilor şi 
cazacilor săi să caute şi să întoarcă cele prădate”, 
dar până la urmă nu s-a putut recupera decât foarte 
puţin [34]. 

În urma acestui incident, Ştefan nu a renunţat să 
trimită un sol la Ivan al III-lea , dar de astă dată cu 
Ivan Oşcerin va pleca  spre Moscova „Ivan pitar”, 
care au ajuns în capitala rusă în august 1497. 

Se admite, de asemenea, că în 1501 Luca Arbore 
a întreprins o vizită la starostele de Halici, aducându-i 
acestuia la cunoştinţă că voievodul Moldovei 
„doreşte să ia Haliciul, distrugând celelalte cetăţi din 
regiune” [35].  Deocamdată nu s-a putut „preciza, 
dacă a fost vorba de o solie ofi cială sau de o iniţiativă 
personală a portarului de Suceava” [36].

Din scrisoarea din 9 iulie 1503 a hanului 
Mengli-Ghirai  către Ivan al III-lea Marele cneaz al 
Moscovei rezultă că în iunie a aceluiaşi  an au sosit  
din Moldova doi soli ai lui Ştefan pe nume Doma 
şi Uliuca (Дому и Улюка) [37]. Aceştia îi însoţeau 
pe doi soli moscoviţi împreună cu câţiva meşteri 
italieni, pentru efectuarea unor lucrări de construcţie 
în capitala Rusiei, pe care marele cneaz îi aştepta de 
mai multă vreme. Dat fi ind faptul că solii ruşi cu 
întreaga caravană a meşterilor italieni nu au putut să 
urmeze, din cauza războaielor, calea trasată iniţial 
spre Moscova, prin Germania şi Polonia, au fost 
nevoiţi să treacă prin Moldova, unde au fost reţinuţi 
de Ştefan cel Mare mai mult de un an. Drept motiv 
pentru reţinerea acestora au servit veştile nu prea 
bune de la Moscova despre Elena, fi ica voievodului 
moldovean şi a nepotului său Dimitrie [38]. Or, 
Ştefan cel Mare spera că avându-i captivi pe solii 
ruşi şi meşterii italieni să afl e mai multe adevăruri 
despre fi ica şi nepotul său. 

Din Crimeea, solii moldoveni şi cei ruşi 
trebuiau să meargă împreună cu meşterii italieni 
spre Moscova.  Anume Doma şi Uliuca urmau să se 
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intereseze la Moscova de soarta fi icei şi nepotului 
domnului moldovean, dar  caravana  celor două solii 
nu s-a pornit nici de astă dată spre Moscova, căci 
Mengli-Ghirai, la rândul său, i-a reţinut şi el timp 
de un an pe meşterii italieni, iar trimişii lui Ştefan 
au fost nevoiţi să revină la Suceava. După câte se 
pare, Ştefan vodă a încredinţat această misiune unor 
demnitari de primă importanţă, poate chiar dintre cei 
mai apropiaţi sfetnici ai domnului, căci relaţiile cu 
Moscova au devenit deosebit de încordate din pricina 
desemnării altui moştenitor la tronul moscovit şi 
arestarea Elenei Voloşanca şi a reţinerii îndelungate 
la Suceava a solilor ruşi şi a meşterilor italieni.  

 Încercând să identifi căm pe cei doi soli 
moldoveni, am admis că Doma ar putea fi  boierul 
Duma Brudur, menţionat pentru ultima dată în 
Şfatul domnesc  la 17 martie 1502 [39], iar  Uliuca 
ar putea fi  Luca Arbore, căci în izvoarele străine de 
multe ori numele solilor moldoveni erau scrise sau 
modifi cate în maniera ţării în care erau trimişi. De 
exemplu: Ion, pitar şi Toader Isăescul, soli trimişi 
la Moscova, erau ortografi aţi Ivan Pitar şi respectiv 
Feodor Isaev, iar solii trimişi la Veneţia, numele  de 
botez ale cărora nu le cunoaştem, erau înscrişi drept 
Raynaldo şi Antonio. Dintru început am putea admite 
că aceştia din urmă erau italieni afl aţi în serviciul lui 
Ştefan cel Mare, dar argumentul nu rezistă, deoarece 
„cuvintele lor”, adică spusele solilor moldoveni în 
faţa dogelui Veneţiei, conform cronicarului veneţian, 
au fost traduse de un interpret [40]. 

 Spre sfârşitul vieţii, Ştefan cel Mare îl trimite 
pe Luca Arbore într-o altă misiune destul de 
complicată, de astă dată în Polonia, la Lublin la 
22 noiembrie 1503 [41], unde se afl a pe atunci 
regele Alexandru, fostul duce al Lituaniei. Solul 
moldovean urma să-l convingă pe rege că Pocuţia 
este o stăpânire din vechime a domnilor moldoveni 
şi acesta trebuia să accepte rămânerea provinciei 
sub controlul lui Ştefan voievod după campania 
din 1497 a lui Ioan Albert în Moldova. În urma 
negocierilor şi prezentării poziţiei părţilor, regele 
nu a acceptat demersul lui Ştefan şi situaţia a rămas 
incertă, iar relaţiile dintre cele două ţări continuau 
să fi e tensionate [42].  Probabil, trimiţându-l în solie 
la regele polon (1503) anume pe Luca Arbore, om 
cu o bună experienţă diplomatică şi militară, Ştefan 
cel Mare urmărea, pe lângă misiunea de bază şi 
cunoaşterea atmosferei şi stării de spirit din ţara 
vecină şi de la curtea regală, gradul de pregătire 
a  regatului de război contra Moldovei în caz dacă 
Moldova nu va ceda în problema Pocuţiei. 

Prin urmare, din cele arătate în studiul nostru, 
putem să conchidem că, în ultimii ani de domnie, 

Ştefan cel Mare în cele mai complicate misiuni 
diplomatice a recurs şi la serviciile nepotului său 
Luca Arbore, dregător de prim rang la curtea sa, 
boier în plină ascensiune în plan politic şi militar al 
Ţării Moldovei.  
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