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PREZENTARE DE CARTE
 

PREZENTAREA MONOGRAFIEI VALENTINEI EȘANU  
„MARII DEMNITARI AI țĂRII MOLDOVEI ÎN DOMNIA  

LUI ȘTEFAN CEL MARE (1457–1504)” (Chişinău: Cartier, 2018. 444 p.)

Valentina Eşanu, conform notei la monografia 
„Marii demnitari ai Țării Moldovei în domnia lui Ște-
fan cel Mare (1457–1504)”, este specialist în domeniul 
istoriei medievale a românilor. Licențiată a Universi-
tății de Stat din Chişinău, Facultatea de Bibliotecono-
mie şi Bibliografie (1981), doctor în istorie (2015). Din 
1981 activează la Academia de Științe a Moldovei, în 
cadrul Bibliotecii acesteia, apoi  la Institutul de Geofi-
zică, iar din 1994, la Institutul de Istorie. Este autoarea 
a 250 de lucrări ştiințifice, în mare parte în colaborare, 
dedicate istoriei, culturii scrise şi epocii lui Ștefan cel 
Mare şi Sfânt (1457–1504), lui Dimitrie Cantemir şi 
operei sale ştiințifice, istoriei ecleziastice ş. a.

Pentru contribuția sa ştiințifică i s-a acordat Pre-
miul Academiei de Științe a Moldovei (2004) şi a fost 
decorată cu medalia „Meritul Ci-
vic” (2010). Este membru de onoa-
re al Institutului de Studii Sud–Est 
Europene al Academiei Române 
(2014).

Studiul V. Eşanu „Marii dem-
nitari ai Țării Moldovei în domnia 
lui Ștefan cel Mare (1457–1504)”, 
prezentat cititorului, continuă seria 
de lucrări cu privire la istoria epo-
cii ştefaniene. În studiul respectiv, 
după cum scrie autorul, au fost elu-
cidate un şir de aspecte privitoare la 
epoca lui Ștefan cel Mare, în special, 
în ceea ce ține de personalitățile din 
anturajul direct al voievodului şi al 
curții sale; au fost profilate deose-
bit de clar trei perioade în evoluția 
şi manifestarea înalților demnitari pe parcursul între-
gii domnii a lui Ștefan cel Mare (1457–1504); a fost 
dezvăluită activitatea unor mari personalități politice 
şi militare din epoca ştefaniană, care prin eforturile 
lor, alături de voievod, au contribuit la prosperarea şi 
apărarea Țării Moldovei etc. 

Studiul monografic al doamnei V. Eşanu este 
structurat în 5 capitole, în cadrul cărora sunt luate 
în discuție şi rezolvate un şir de probleme ce țin de 
activitatea marilor demnitari ai Țării Moldovei în 

domnia lui Ștefan cel Mare. Este vorba de următoa-
rele compartimente:

I. Elitele ştefaniene în investigații şi surse isto-
rice: rezultate şi obiective de cercetare

II. Structuri şi medii de formare şi afirmare a în-
alților demnitari ai lui Ștefan cel Mare.

III. Marii demnitari în prima perioadă a domni-
ei (1457–1471)

IV. Marii demnitari în a doua perioadă a domni-
ei (1471–1486)

V. Marii demnitari în a treia perioadă a domni-
ei (1486–1504)

Capitolele sunt însoțite de 8 anexe, care lărgesc 
substanțial orizonturile cercetării epocii ştefaniene: 
1. Componentele consecutive ale Sfatului domnesc 

(1457–1504); 2. Membrii sfatului 
domnesc pe categorii dregătoreşti 
(1457–1504); 3. Înalții demnitari 
din Sfatul domnesc (1457–1504); 4. 
Dregători ai Țării Moldovei din afa-
ra Sfatului domnesc (1457–1504); 
5. Demnitari şi slujitori în misiuni 
diplomatice (1457–1504); 6. Evoluția 
numerică a Sfatului domnesc al 
Țării Moldovei (1457–1503): de la 
bulversări la acalmie şi stabilitate; 7. 
Rudele dinspre mamă ale lui Ștefan 
cel Mare, nr.1; 8. Rudele dinspre 
mamă ale lui Ștefan cel Mare, nr. 2.

Lucrarea se încheie cu o bo-
gată şi semnificativă Bibliografie 
alcătuită din 2 părți: Izvoare şi Stu-
dii.

Aşadar, acest studiu fundamental cu privire la ma-
rii demnitari ai Țării Moldovei în domnia lui Ștefan cel 
Mare (1457–1504) este un model de cercetare ştiințifi-
că în domeniul istoriei naționale. Îi dorim dragei noas-
tre colege multă sănătate şi să bucure cititorii cu noi 
lucrări de valoare privind istoria neamului românesc.
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