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Introducere 

Actualitatea temei constă în faptul că în lumea contemporană problema omului, a valorilor 

general umane a devenit o opţiune prioritară. Necesitatea afirmării în societatea contemporană a 

valorii fiinţei umane, conştientizărea faptului că scopul final al reformelor de orice tip îl reprezintă 

omul sunt laitmotivul politicii şi economiei, al ştiinţei şi culturii. Omul ca personalitate, rolul şi 

locul său în lume şi în societate, acestea şi alte probleme legate de natura umană ocupă astăzi un loc 

tot mai însemnat în cercetările din domeniul istoriei filosofiei, antropologiei, eticii şi filosofiei 

culturii.  Omenirea tot mai des apelează la sursele primordiale ale formării sale spirituale şi 

intelectuale printre care una dintre cele mai importante şi actuale probleme pentru 

contemporaneitate este cea a umanismului. Principiile umanismului conform cărora binele omului 

trebuie considerat criteriu de apreciere a instituţiilor sociale, iar relaţiile bazate pe egalitate, 

dreptate, echitate - norme ale unei societăţi democratice, au devenit astăzi mai actuale ca oricând. 

Totodată problema umanismului este şi una dintre cele mai complexe probleme metodologice 

ale studierii istoriei culturii şi gândirii filosofice universale şi naţionale.  

Noţiunea de umanism nu este folosită de noi în sensul larg, ci în sensul restrâns şi special de 

umanism al Renaşterii ca fenomen istoriceşte definit. Dacă am folosi noţiunea de umanism în 

sensul larg al cuvântului contururile problemei ar deveni prea largi. În sens larg umanismul 

reprezintă un sistem de concepţii determinate din punct de vedere istoric care recunoaşte valoarea 

omului ca personalitate, dreptul lui la libertate, fericire, la dezvoltarea şi cultivarea tuturor 

capacităţilor. Motive umaniste sunt prezente în operele literare, filosofice şi în concepţiile etice şi 

religioase ale diferitor popoare, începând din antichitate. Într-un sens mai îngust noţiunea de 

umanism defineşte mişcarea ideologică şi culturală din epoca Renaşterii. În această perioadă 

umanismul se cristalizează ca un sistem de concepţii şi ca un amplu curent în gândirea socială şi 

filosofică, precum şi în cultură. 

 Mişcarea renascentistă europeană a fost, într-o măsură mai mare sau mai mică, rodul unor 

ecouri ale Renaşterii italiene∗. Pe lângă reactualizarea valorilor lumii antice, Renaşterea 

reprezintă mai înainte de orice afirmarea omului, a valorilor umane din toate domeniile, de la 

artă până la viaţa civilă. Pentru prima dată acum figura omului, în complexitatea ei, a fost 

descoperită şi pusă în lumină. Printre „părinţii" conceptului de „Renaştere", este firesc să se facă 

                                                           
∗ Termenul de Renaştere, în accepţiunea sa iniţială, aparţine vocabularului religios. Acesta desemnează, la modul propriu, 
cea de-a doua naştere a unei fiinţe care şi-a pierdut viaţa. Renaşterea transcrie cuvântul palingeneză. din teologia greacă. 
Aceasta nu vrea să însemne neapărat o reînviere, nici o întoarcere, ci o reîncepere pe baze noi. În special în contextul 
mistic, renaştere şi regenerare sunt sinonime. Prin iertare, purificare (botez sau penitenţă) sau chiar prin asceză se începe o 
altă viaţă, mai bună: se renaşte întru Viaţă. [221,9] 
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referinţă la Jacob Burckhardt, care, încercând să-l definească, propune exaltarea „umanităţii", 

trăsătura distinctivă esenţială, constitutivă, prin situarea omului în centrul universului. Faimoasa 

frază a lui Burckhardt - preluată, de altfel, de la Michelet - că „civilizaţia Renaşterii este cea dintâi 

care descoperă şi pune în lumină figura omului în integritatea şi bogăţia ei” [143,2,34] este 

impregnată de retorică şi îşi trage rădăcinile dintr-o realitate în care istoriile, figurile şi chiar 

trupurile oamenilor sunt în centrul atenţiei: o realitate în care pictori şi sculptori portretizează 

chipuri omeneşti de neuitat şi în care filosofii nu obosesc să repete că „mare minunăţie este omul” 

(magnum miraculum est homo)  [298,14]. 

Omul Renaşterii doreşte să absoarbă rezultatele tehnicilor şi ale ştiinţelor, el nu-şi mai poate 

irosi timpul într-un învăţământ cu programe ce nesocotesc imperativele vremii. Aceasta duce la 

elaborarea unei noi filosofii a omului căreia nu-i lipseau preocupările politice, a unei reflecţii 

despre formarea şi educarea lui, o regândire a pedagogiei. Noua filosofie despre om apărută în 

Renaştere, marcată de tendinţa de a-1 descrie, a-1 glorifica şi a-1 situa în centrul universului capătă 

mai târziu denumirea de umanism. Termenul de umanism provine în româneşte de la fran. 

humanisme derivat la rândul său din lat. humanus - omenesc. Umanismul renascentist a însemnat, 

prin conţinut, înainte de toate promovarea unei noi concepţii antropologice, etice şi social-politice 

despre om. De aceea, el s-a afirmat mai cu seamă, şi în special în prima lui fază, în domeniul 

disciplinelor care studiază omul şi societatea sub diverse aspecte şi care se numesc şi azi umaniste: 

filosofia, istoria, geografia umană, etica, teoria politică şi juridică, literatura.  

Plasată aproximativ între jumătatea secolului al XIV-lea şi sfârşitul celui de-al XVI-lea, 

Renaşterea îşi are originea în oraşele-state italiene, de unde mai apoi s-a răspândit în Europa. 

Evident, cu timpul, trecând din Italia în alte ţări europene, trăsăturile Renaşterii aveau să se 

modifice la rândul lor, adesea chiar în mod radical. Astfel, răspândirea în afara Italiei a unor idei şi 

teme renascentiste avea să continue pentru multă vreme, sub multiple înfăţişări, dincolo de 

obişnuitele hotare cronologice, de-a lungul întregului secol al XVII-lea. Stadiul actual al cercetărilor 

despre această perioadă istorică a culturii occidentale, rămâne, sub multe aspecte, obiect de dispută, 

de interpretări contradictorii. Renaşterea ca perioadă istorică, anume a istoriei culturii occidentale, a 

fost mereu (şi continuă să fie) terenul unor vii conflicte interpretative, atât în ce priveşte originile, 

limitele cronologice, conţinuturile şi caracteristicile sale, cât şi în ce priveşte însăşi semnificaţia 

termenului. S-a încercat (şi se încearcă în continuare) să se stabilească raportul ei cu Evul Mediu: 

dacă între ele există un contrast polemic sau o continuitate de substanţă; dacă există hotare 

cronologice suficient de pronunţate; dacă, într-adevăr, o criză uneori radicală a civilizaţiei şi o 

profundă schimbare culturală s-au petrecut concomitent, sau aproape concomitent, în diversele 

sectoare ale activităţilor omeneşti (filosofie şi politică, arte şi ştiinţe, economie etc.); dacă, 
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răspândindu-se dincolo de graniţele oraşelor-state italiene în care îşi aflase originea, Renaşterea 

şi-a păstrat unele caracteristici, şi care anume; care au fost raporturile dintre diferitele domenii în 

care ea s-a manifestat? Mai general, în ce măsură sunt acceptabile sau rămân valabile nişte mituri 

şi reprezentări consacrate ale culturii renascentiste? 

Apărută în Italia, Renaşterea pe parcursul secolelor XVI-XVII îşi extinde aria de 

manifestare, cuprinzând ţările Europei Centrale şi de Est. Manifestări ale artei, arhitecturii, 

literaturii renascentiste înregistrăm în această perioadă la Praga şi Cracovia, la Budapesta şi 

Moscova, la Cluj şi Suceava∗. [221, 103-104].  În zilele noastre, declară cercetătorul francez Paul 

Faure, nu mai putem vorbi despre o simplă reînnoire a artelor, a ştiinţelor şi a literaturii, cu 

limitare la doar câteva decade şi la câteva ţări privilegiate. Includem într-un astfel de studiu al 

Renaşterii şi factorii economici, factorii morali şi tehnici, „extindem până la Rusia şi România o 

mişcare despre care s-a crezut că ar fi fost specifică Italiei, Franţei, Ţărilor de Jos şi, întrucâtva, 

Spaniei”.[221, 13]. Putem vorbi astfel despre o Renaştere şi un umanism european şi despre 

renaşteri şi umanisme naţionale, inclusiv şi despre umanismul românesc. Europa de Sud-est, parte a 

căreia sunt şi ţările române, dominată până în secolul al XVII-lea în complexul de instituţii politice 

şi religioase, în cultură şi gândire de paradigma bizantină, devine o lume în plină transformare 

ideologică şi culturală. Are loc o mutaţie caracteristică tranziţiei de la Evul Mediu la epoca 

modernă. Paradigma bizantină şi-a epuizat potenţele şi a evoluat lent în deschideri premoderne, 

printre care locul primordial revine umanismului.  

Cercetarea umanismului în cultura şi gândirea filosofică românească din secolul al XVII-

lea - începutul secolului al XVIII-lea scoate în evidenţă anumite fapte care dezmint afirmaţiile şi 

tezele prezente în unele studii din trecutul nu prea îndepărtat despre nivelul rudimentar al culturii 

româneşti în perioada susnumită, despre izolarea ei de curentele filosofice şi literare din Europa 

modernă. Deşi pe parcursul ultimelor decenii problema umanismului românesc a fost abordată de 

cercetători din multiple puncte de vedere, totuşi ea necesită încă multe concretizări. N-au fost 

determinate clar premisele apariţiei acestui fenomen în cultura şi gândirea românească, factorii 

economici, politici, culturali care au contribuit la instaurarea în ţările române în secolul al XVII-lea - 

începutul secolului al XVIII-lea, a unui climat umanist, n-au fost stabilite limitele cronologice ale 

acestei perioade in cultura românească. Nu s-a elucidat pe deplin aportul unor cărturari români de 

                                                           
∗ Paul Faure vorbeşte despre caracterul european al Renaşterii din Europa Centrală. Influenţa italiană, tot atât cât şi 
influenţa germană sau chiar franceză se răspândesc în Ungaria (unde Matei Corvin( 1458-1490), la tel ca şi Habsburgii, a 
încurajat ştiinţele şi artele) şi în Transilvania, îndeosebi la Cluj, încă din secolul al XIV-lea. Arta occidentală transmisă 
prin Dalmaţia, în care se remarcă Primăria din Salona, rivalizează prin motivul încoronării Fecioarei şi prin planurile 
sanctuarelor cu arta de pe Muntele Athos, atât de însufleţită în secolele al XV-lea şi al XVI-lea, sau cu aceea dezvoltată 
din Rusia până în Valahia şi Moldova. Cercetătorul aminteşte de biserica episcopală Curtea de Argeş (1517) şi, mai  
ales, de numeroasele mănăstiri din Bucovina şi din Moldova, cu extraordinara lor policromie interioară şi exterioară: 
Voroneţ, Humor, Suceava (1530). [221, 103-104]. 
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notorietate europeană cum ar fi Petru Movilă, Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir la afirmarea 

ideilor umaniste în mediile culturale în care ei au activat. Deşi umanismul se axează, în primul rând, 

pe problema omului, acest aspect al umanismului românesc până astăzi a rămas în afara atenţiei 

cercetătorilor. Astfel studierea şi evaluarea semnificaţiei ideologiei umaniste pentru destinele culturii 

şi gândirii româneşti, cărora este consacrată această lucrare, continuă să fie un imperativ al timpului, 

îndeosebi în epoca contemporană când problema valorii fiinţei umane este tot mai des pusă în 

discuţie.  

Gradul de studiere a temei. Problema umanismului românesc a apărut relativ recent în 

preocupările istoricilor ideilor. Până acum vreo câteva decenii ideile umaniste din cultura şi 

gândirea românească a secolelor XV-XVI au fost tratate adesea drept simple curiozităţi. Aceleaşi 

fenomene, numeroase şi concludente, din secolul al XVII-lea - începutul celui de al XVIII-lea, care 

necesitau o abordare umanistă, n-au fost interpretate în acest spirit. Cauza acestor ezitări constă în 

unele dificultăţi metodologice de principiu, care decurg din aplicarea mecanică a criteriilor 

cronologice şi morfologice ale istoriografiei culturale occidentale asupra fenomenelor culturale din 

Europa de Sud-est. Se constata, astfel, pe de o parte, anacronismul acestor fenomene, iar, pe de altă 

parte, absenţa păturilor sociale cu care să fie ele corelate în cultura românească. Din această cauză 

cercetători consacraţi ai mişcării culturale din ţările române şi Europă răsăriteană au ezitat mult 

timp să accepte în cultura românească şi în culturile altor ţări fenomene care nu răspundeau 

criteriilor istoriografiei occidentale a umanismului. 

Noile informaţii despre cărturari, opere, idei, atitudini care vădeau incontestabile participări la 

curentul umanist au constituit o acumulare istoriografică cantitativă care şi-a produs în ultimele 

decenii ale secolului al XX-lea efectul, deschizând cercetătorilor din Europa de Sud-est perspectiva 

unei noi cronologii şi a unei mai largi interpretări a acestui curent. 

Curentul umanist care în Occident a modificat în mod radical cultura şi gândirea tradiţională era 

alimentat de valorile romano-bizantine. In culturile sud-est europene aceste valori niciodată nu 

lipsise, îndeosebi la români, a căror continuitate spirituală latină nu încetase nicicând. Apariţia în 

climatul de gândire al acestor culturi a noilor preocupări pentru valorile clasice, greco-latine, 

însemna o înnoire, o chemare la reforme şi revizuire de atitudine. Vechiul umanism bizantin∗ 

[405] revenea în veştmintele noi, raţionaliste ale umanismului occidental, fie el catolic, reformat sau 

contrareformat. Factori imperioşi, externi şi interni, au contribuit la o schimbare de atitudine. 

Europa de Sud-Est devenise arena unde se confruntau interesele politice ale marilor imperii, acest 

teritoriu intrase în sfera activă a politicii Sfântului Scaun care tindea să profite de circumstanţe 

                                                           
∗ Cercetătorii consideră că a existat în secolele XIV-XV în Bizanţ o mişcare umanistă care folosea platonismul ca bază 
filosofică a concepţiei despre lume, promova ideea despre natura bună a omului, despre demnitatea umană etc.[405]  
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pentru atragerea la catolicism a unor largi comunităţi ortodoxe. In aceeaşi vreme culturile ţărilor 

răsăritene slujeau unor idealuri înalte (afirmarea conştiinţei naţionale, lupta politică pentru unitate şi 

independenţă) la care convingerile umaniste puteau contribui. Astfel, umanismul a aflat teren fertil în 

Europa răsăriteană tocmai atunci, când în Apusul ei, deja obişnuit cu schimbări şi ritmuri alerte, el 

lăsa loc altor curente de gândire. În secolul al XVII-lea umanismul cunoştea o mare translatio spre 

Orient, atât în spaţiu - până în Ucraina, Rusia, Balcani şi Orientul Apropiat, cât şi în timp, pentru că 

manifestări tipic umaniste aflăm în această largă arie până în secolul al XVIII-lea. Se vorbeşte tot 

mai mult de umanismul din Belarusi, Ucraina, Armenia , Georgia, Azerbaijan etc. [419], [414], 

[412], [431], [430]. 

Din preludiile cercetării umanismului românesc fac parte o serie de studii privind ecourile 

Renaşterii în ţările române sau referitoare la contactele cărturarilor de aici cu marele curent al 

cugetării, artei şi literelor europene. Bibliografia umanismului românesc începe cu articolul din 

1864 al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu despre Luca Stroici, înalt demnitar moldovean (m. 1610), ale 

cărui cunoştinţe de latină atestă nivelul de instruire şi orientarea prooccidentală a unei părţi din 

aristocraţia românească a timpului [236,168]. Confluenţele şi curentele culturale devin teme 

frecvente în studiile lui Nicolae Iorga: „După curente…, vom studia această literatură. 

Vom urmări curentul greco-latin, care domina..., determinând scrierea de memorii cu forma 

îngrijită, de disertaţii erudite, de predici morale: un fel de târzie renaştere…, provocată de 

cunoaşterea elenismului pentru curtenii orientali ai domnilor din secolul al XVII-lea, 

din a doua jumătate mai ales, de cunoaşterea latinismului prin elevii şcolilor polone, fii de 

pribegi stabiliţi în regatul vecin".[84, 11]. Marele istoric a descifrat din analiza scrierilor 

româneşti vechi semnele unei „Renaşteri" şi a expus în formă sintetică una din trăsăturile de bază ale 

umanismului românesc pe care cercetările ulterioare n-au făcut decât s-o confirme: caracterul său 

militant, manifestat prin scrieri istorice angajate în edificarea unei opere de redeşteptare a 

conştiinţei de sine a poporului român. Reliefarea acestor noi dimensiuni ale culturii româneşti din 

pragul epocii moderne întreprinsă de marele savant este valabilă şi astăzi. Cercetările din ultimele 

decenii n-au făcut decât să o confirme, ilustrând-o cu noi analize, cu descoperirea de noi date, 

opere sau personalităţi. Noile contribuţii la istoriografia culturii vechi româneşti, consacrate unor 

cărturari din secolele XVI-XVII, au permis evidenţierea unor idei şi atitudini care legitimau 

existenţa manifestărilor umaniste în conştiinţa culturală a epocii. [65], [68], [69], [101],[102],[335], 

[340], [364]. Întârzierea unei lucrări de sinteză despre umanismul românesc se explică prin 

persistenţa, în istoriografia literară şi filosofică, a reticenţelor, rezervelor în recunoaşterea şi 

afirmarea existenţei acestui curent în cultura română. 

Rezultatele cercetărilor de la mijlocul secolului al XX-lea au permis inaugurarea unei 
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dezbateri asupra problemei umanismului în cultura românească, iniţiată de unul dintre cei mai buni 

cunoscători ai culturii şi literaturii româneşti vechi, istoricul P.P.Panaitescu prin studiul său 

Renaşterea şi românii, scris în 1945, dar rămas mult timp inedit.[311] Independent de faptul că 

această importantă lucrare a fost cunoscută doar după câteva decenii de la apariţia ei, ea trebuie 

considerată cea dintâi încercare de a deschide un capitol nou în istoriografia umanismului românesc. 

Studiul lui P.P. Panaitescu a avut o importanţă deosebită deoarece în el pentru prima oară s-a 

concentrat informaţia privitoare la manifestările umaniste în cultura românească, s-a încercat 

atestarea existenţei acestui fenomen în ţările române şi explicarea genezei lui. 

Marele istoric al culturii româneşti a consacrat studii fundamentale umaniştilor români Petru 

Movilă, Grigore Ureche, Miron Costin, Dimitrie Cantemir.[303], [302], [313], [301] În studiul 

Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, P.P. Panaitescu formulează o nouă concepţie 

despre umanismul românesc.[308,203] Printre caracteristicele acestuia cercetătorul evidenţiază 

„aspectele general umaniste” (cunoaşterea limbilor şi literaturilor clasice, o concepţie umanistă a 

istoriei, cultul civilizaţiei, note de umanism creştin, raţionalism, neoaristotelism), dar şi „idei” şi 

forme originale, specifice necesităţilor societăţii româneşti (conştiinţa latinităţii poporului român, 

ideea „nobleţei” originilor sale, ideea unităţii de neam şi de limbă, tratarea istoriei româneşti nu pe 

provincii, ci unitar). 

Asemenea contribuţii aduceau noi lumini privind contactele culturii româneşti cu Renaşterea şi 

umanismul şi făceau posibilă o abordare a problemei din perspectiva istoriei gândiri, fapt realizat de 

Tudor Vianu, în 1959, în studiul Receptarea Antichităţii în literatura română.[373] Abordarea 

complexă a umanismului românesc a depăşit viziunea lui Jacob Burckhardt care studiase acest 

fenomen în limitele - mult timp necontestate - ale unei lumi şi unei epoci îngust definite. Bazându-

se pe fapte ale culturii europene puţin studiate până atunci, specialiştii din diverse ţări au căzut de 

acord că forme tipice de umanism se pot întâlni şi în Răsăritul şi Sud-Estul continentului, dincolo de 

data îndeobşte acceptată, aşadar chiar în secolele XVII şi XVIII, şi că agenţii umanismului nu sunt 

neapărat reprezentanţi ai burgheziei, dar chiar intelectuali recrutaţi din aristocraţie. 

 Tudor Vianu urmăreşte contactele cărturarilor români ai timpului cu scrierile latine ale 

antichităţii clasice sau ale umaniştilor europeni ajungând la concluzia că „secolul al XVII-lea este 

epoca în care cultura antică pătrunde în literatura română”. Învăţatul consideră că „umanismul 

românesc al secolelor XVII şi XVIII este un curent istoric, expresia aspiraţiei poporului român la 

libertatea naţională şi socială, expresia unei voinţe generale de a se smulge jugului apăsării 

otomane şi feudale, o manifestare a patriotismului românesc”.[373,127] 

Istoria umanismului românesc a constituit, în deceniul următor, o preocupare a 

cercetătorilor Mihai Berza,[124], Ştefan Pascu. [320], Virgil Cândea, [150] ş.a. Ceea ce defineşte 
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umanismul românesc, subliniază Virgil Cândea, este ataşamentul său faţă de problemele majore de 

atunci ale poporului român, el s-a aflat în slujba intereselor societăţii şi poate fi caracterizat 

drept un „umanism civic” sau „popular”, reliefând străduinţa culturii româneşti de a da cărţi în 

limba poporului adresate „întregii seminţii româneşti”. [150,22] În studiul Intelectualul sud-est 

european în secolul al XVII-lea  cercetătorul menţionează că în „evoluţia culturilor Europei de 

Sud-Est secolul al XVII-lea are o cu totul altă pondere decât cele anterioare. Într-o diviziune mai 

largă a perioadelor istorice acest secol aparţine în mai mare măsură epocii moderne decât evului 

mediu".[150,226-227] 

Aceste şi alte studii au oferit o viziune de ansamblu asupra umanismului românesc şi i-au 

asigurat un loc ce nu poate fi contestat azi de nimeni în istoria gândirii şi a culturii româneşti. În 

ultimii ani cercetătorii au sporit cunoaşterea fenomenului fie prin eforturi de descifrare în spirit 

comparatist a specificului umanismului românesc, în cadrul celui european, fie prin noi contribuţii 

asupra operelor umaniştilor români. 

Teme profunde pentru studiul umanismului românesc propun Zoe Dumitrescu-Buşulenga, 

Alexandru Duţu, Dan Horia Mazilu[195],[203], [272] . Zoe Dumitrescu-Buşulenga recomandă o 

abordare a studiului umanismului românesc în care elementele obligatorii ale cercetării acestui 

subiect dificil să-1 constituie confluenţele daco-greco-romane şi bizantine şi contribuţia 

creştinismului la alcătuirea unei forma mentis româneşti.[195,20] Pornind în cercetarea 

umanismului românesc de la studiul mentalităţilor, atitudinilor şi al circulaţiei ideilor în secolul 

al XVIII-lea, Alexandru Duţu constată că umanismul „nu mai este o categorie istorică, ci o 

permanenţă de civilizaţie”.[203,119] În secolul al XVII-lea umanismul românesc „contribuie masiv la 

cristalizarea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale. Un contact direct cu realitatea social-politică… 

conferă acestei mişcări culturale un caracter militant”.[203,122-123] În cartea Umaniştii 

români şi cultura europeană Alexandru Duţu, arată că „prima obligaţie care revine cercetării 

este de a se ataşa studiului interdisciplinar, capabil să restituie evoluţia mentalităţilor”.[204,21] 

Referindu-se la sursele umanismului românesc Alexandru Duţu constată că „cărturarii români 

îmbină neoplatonismul transmis de tradiţia bizantină cu achiziţiile din mişcarea de idei 

contemporană”.[203, 101] Căutând izvoarele umanismului românesc în tradiţia bizantină, Dan 

Horia Mazilu evidenţiază o Renaştere românească, „fenomen de factură est-europeană, perfect 

omologabil prin raportare la spaţiile vecine”, care „a produs un umanism specific acestei zone, în 

definirea căruia apelul la criteriile vest-europene nu este întotdeauna edificator” [272,98].  

Această Renaştere include în sine cultura românească de expresie slavonă din secolul al XVI-lea, 

care fără prezenţa umanismului „n-ar fi avut strălucirea pe care au constatat-o savanţii epocii 

moderne”. [272,98].   
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Contribuţii importante la cunoaşterea rolului umanismului în dezvoltarea şi afirmarea 

conştiinţei naţionale româneşti au adus cercetătorii care s-au ocupat de colectarea informaţiilor pe 

care vechii cărturari le-au avut cu privire la latinitatea poporului român şi a limbii lui. Cercetări 

speciale au întreprins Eugen Stănescu, Şerban Papacostea, Adolf Armbruster ş. a. [342], [315], 

[113]. 

După cum s-a putut observa din chiar titlurile lucrărilor citate mai sus, multe din ele tratează 

problema umanismului în perspectivă fie temporală, fie spaţială mai largă. Aceste abordări ale 

temei sunt explicabile nu numai prin exigenţele interdisciplinare ale cercetării (curentul se 

manifestă deopotrivă în gândire, litere şi arte) dar şi prin avantajele asocierilor şi comparaţiilor cu 

umanismul central şi sud-est european în general sau ale încadrării fenomenului într-o evoluţie 

culturală mai lungă. Aşa, de pildă, discuţiile despre baroc în literatura română au prilejuit frecvente 

referiri la umanism, după cum cercetarea iluminismului românesc implică necesare corelări cu 

motive şi manifestări umaniste. 

Studiile de detaliu privind cărturarii, opera lor, instituţiile (şcoli, tipar, biblioteci) sau 

ediţiile de scrieri umaniste, apărute în anii din urmă, condiţionează lărgirea continuă a înţelegerii 

acestui capitol al culturii noastre. S-au scris mai multe studii despre Învăţăturilor lui Neagoe 

Basarab, despre cronicarii Grigore Ureche şi Miron Costin, mitropolitul Petru Movilă, spătarul 

Nicolae Milescu, stolnicul Constantin Cantacuzino şi domnitorul Dimitrie Cantemir.[382], [371], 

[370], [286], [151], [131], [111], [233], [140], [294], [372], [293], [186], [149], [160] [305], [122], 

[367], [362], Cercetătorii contemporani au recurs la o nouă interpretare a textelor cantemiriene din 

perspectivele umanismului şi a barocului, ale interferenţelor dintre Occident şi Orient, dintre 

retorică şi imaginar.[287], [288], [283], [114] .  Ediţiile critice ale scrierilor din literatura română 

a secolelor XVI-XVIII fac parte din aceeaşi categorie de eforturi preliminare indispensabile 

cercetărilor de istorie a umanismului. Menţionăm, în primul rând, ediţia Dimitrie Cantemir, Opere 

complete, lansată de Editura Academiei Române, în 1974, prin editarea Divanului şi continuată pe 

parcursul a trei decenii prin eforturile susţinute ale lui Virgil Cândea. În ediţii noi au apărut scrierile 

lui Petru Movilă, Nicolawe Milescu, ş.a. [3], [6],  [10], [27], 35], [34].  

Trebuie incluse în bibliografia curentului umanist studiile privind prefacerile în 

învăţământul românesc al secolelor XVI-XVIII prin înfiinţarea de şcoli cu program umanist, laic şi 

cu predarea în limbile antichităţii clasice. Este vorba de şcolile domneşti („academiile") de la 

Cotnari, Târgovişte, Bucureşti şi Iaşi.[322], [146], [90], [91] Raţiunile înfiinţării lor, 

programele de învăţământ, profesorii, adesea cunoscuţi reprezentanţi ai umanismului occidental 

sau din Levant, elevii şi îndeosebi provenienţa lor socială, iată informaţii capabile să ne lămurească 

asupra împrejurărilor în care educaţia tradiţională se modifică în spiritul nou al umanismului. 
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Bibliotecile secolelor XVII-XVIII, ca tezaure de lucrări clasice, erudite, dar şi ca expresie a 

unei noi atitudini intelectuale au fost la rândul lor studiate ca un capitol al istoriei umanismului.[187], 

[188], [333]. Completate cu studii de istorie a tiparului românesc, [105], [185], [106], [268]. 

asemenea lucrări au furnizat informaţiile necesare descifrării unui „mesaj umanist care, - după cum 

observa Alexandru Duţu, -  s-a impus cititorilor contemporani ai cărţilor şi manuscriselor elaborate 

în epoca brâncovenească. Umanismul român a imprimat civilizaţiei cărţii din sud-estul european un 

impuls care nu poate fi explicat decât dacă se ţine seama de faptul că nici un alt centru sud-est 

european nu a propus popoarelor balcanice un program de proporţii şi cu o perspectivă 

similară".[207,42]. Unele încercări de studiere şi evaluare a mişcării umaniste din literatura, arta, 

gândirea pedagogică şi filosofică românească s-au întreprins şi în Republica Moldova. Menţionăm 

studiile lui Vasile Coroban, Alexandru Babii, Efim Levit, Andrei Eşanu, Dumitru Căldare ş.a. 

[176], [386],  [265], [217], [218], [145], [130], [131]. Astfel progresele înregistrate în reconstituirea 

umanismului românesc au cerut permanente incursiuni în istoria generală a umanismului european 

şi a relaţiilor culturii româneşti cu gândirea, istoriografia şi literele Europei apusene şi centrale. 

Dintr-o ipoteză de lucru, până nu de mult timid avansată, umanismul românesc a reuşit într-un 

interval relativ scurt să-şi ocupe locul cuvenit în istoria culturii şi gândirii filosofice româneşti. Deşi 

s-a bucurat de abordări multiple, acest curent mai continuă să fie obiect de polemici. Se mai 

discută asupra cadrului cronologic de manifestare a ideilor umaniste în cultura şi gândirea 

românească;  mai există încă dificultăţi de ordin metodologic în definirea premiselor umanismului 

românesc, în elucidarea specificului unor fenomene de natură umanistă din cultura românească. 

Problema umanismului românesc a fost tratată cu preponderenţă din unghiul de vedere al istoriei 

literaturii şi mai puţin al istoriei filosofiei, cea ce ne propunem noi să realizăm în studiul de faţă.   

 

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul prezentei lucrări constă în investigarea tendinţelor şi 

ideilor umaniste în cultura românească din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea 

din perspectiva interdisciplinară a istoriei filosofiei, filosofiei culturii, antropologiei culturale, 

filosofiei religiei, istoriei literare, istoriei artei, prin abordarea fenomenelor cercetate din perspectiva 

evoluţiei mentalităţilor, a istoriei imaginarului, a interpretărilor antropologice şi hermeneutice. 

În conformitate cu scopul propus evidenţiem următoarele obiective: 

- analiza principiilor metodologice şi a aparatului conceptual necesare în procesul de 

cercetare a tendinţelor şi ideilor umaniste din gândirea filosofică românească din secolul al XVII-

lea - începutul secolului al XVIII-lea; 

- determinarea premiselor economice, sociale, politice şi culturale ale umanismului în 

gândirea filosofică românească din secolele XV-XVI; 
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         - analiza raportului dintre tradiţia bizantină, în cadrul căreia s-a dezvoltat cultura românească 

pe parcursul a mai multor secole, şi noile influenţe umaniste de sorginte occidentală;  

- evidenţierea rolului cultului antichităţii în afirmarea ideilor umaniste în cultura şi gândirea 

filosofică românească; 

- elucidarea semnificaţiei tendinţelor de unificare confesională şi toleranţă manifeste în 

scrierile umaniştilor români; 

- cercetarea noilor influenţe umaniste pătrunse în gândirea filosofică românească prin filiera 

barocă;  

- stabilirea conturului noii concepţii umaniste asupra omului bazată pe demnitatea umană şi 

servirea binelui comun;  

- precizarea rolului ideilor umaniste în afirmarea unei noi mentalităţi şi unor noi idealuri 

politice în societatea românească din perioada respectivă;  

- investigarea conceptului de cultură şi civilizaţie, promovat de gânditorii umanişti români, 

reieşind din principiile înnobilării prin cultură şi unicităţii civilizaţiei umane;  

- identificarea ideilor de filosofie a istoriei prezente în opera gânditorilor umanişti români 

din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea; 

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. 

Lucrarea este elaborată pe baza principiilor pluridisciplinarităţii şi însumează date prezentate de 

istoria filosofiei, istoria ideilor, antropologia culturală, istoria literară,  istoria religiei, istoria artei. 

Conceptul de istorie este tratat în sensul de ştiinţă analitică susceptibilă de a pătrunde dincolo de 

conţinutul etalat al evenimentelor şi al documentelor în structurile mentale. In analiza premiselor 

umanismului în cultura şi gândirea filosofică românească se aplică conceptul celor trei niveluri de 

durată istorică: a timpului scurt care reflectă reacţiile emotive provocate de un anumit eveniment; 

a istoriei conjuncturale bazată pe evoluţia mai lentă a sensibilităţii, observabilă prin compararea 

atitudinilor mentale la distanţa de câteva decenii; a istoriei de lungă durată care cuprinde cadrele 

mentale cele mai rezistente şi, prin urmare, cele mai durabile în care se desfăşoară viaţa socială - 

valorile morale, conştiinţa etnică, credinţele religioase, etc. Timpul lung devine formula cea mai 

prielnică pentru investigaţie căci permite observarea desfăşurărilor nomotetice. [141,80] 

Metodologia cercetării se întemeiază pe principiile logico-metodologice acceptate de ştiinţa 

istorico-filosofică contemporană, în primul rând, pe principiul sistemic al cercetării ştiinţifice, 

principiul dezvoltării, metoda istorico-comparativă, metoda retrospectivă, metoda interpretativă, 

metoda corelaţiei dintre logic şi istoric. In scopul realizării sarcinilor lucrării s-a folosit un sistem de 

noţiuni adecvat din domeniul istoriei filosofiei şi altor ştiinţe socio-umane. 

Investigarea temei propuse pentru cercetare a necesitat valorificarea unui amplu spectru 

 11



ştiinţific din domeniul istoriei filosofiei şi al culturii. Pentru definirea termenului de umanism s-a 

făcut apel la operele umaniştilor europeni din epoca renascentistă şi la cercetările exegeţilor acestui 

curent cultural-filosofic Jacob Burckhardt, Martin Heidegger, Eugenio Garin, Jean Delumeau, 

Jacques Le Goff, Paul Faure, Stanislaw Lempicki, etc. Pentru elucidarea premiselor umanismului 

românesc în secolele XV-XVI au fost cercetate studiile şi investigaţiile de istorie economică, 

socială, politică, culturală a ţărilor române elaborate de Nicolae Iorga, P.P.Panaitescu, Eugen 

Russev, Pavel Sovetov, Andrei Eşanu, Virgil Cândea, Alexandru Duţu, Şerban Papacostea, Dan 

Zamfirescu, Gheorghe Mihăilă. Cercetarea şi identificarea motivelor şi ideilor umaniste în gândirea 

filosofică românească din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea a avut drept reper 

metodologic prestigioasele elaborări în domeniul istoriei gândirii filosofice româneşti ale lui Dan 

Bădărău, Constantin Noica, Petru Vaida, Virgil Cândea, Alexandru Duţu, Alexandru Boboc, Ştefan 

Afloroaei, Alexandru Surdu, Vasile Ermuratschi, Dimitrie Ursul, Alexandru Babii, Dumitru 

Găldare. In problemele legate de istoria imaginarului, evoluţiei mentalităţilor, interpretărilor 

hermeneutice şi semiotice în calitate de suport metodologic au servit lucrările lui Dragoş 

Moldovanu, Gabriel Mihăilescu, Mihai Moraru, Adriana Babeţi, Dan Horia Mazilu, Bogdan-

Alexandru Halic etc. 

Cercetările istorico-filosofice, istorice şi literare recente, într-un efort de sincronizare cu 

rigorile istoriografiei occidentale, au manifestat o atitudine novatoare faţă de trecut, înregistrând un 

spor de informaţii şi un nou instrumentar de investigaţie. In lumina acestor noi atitudini 

metodologice şi conceptuale am încercat să abordăm problema umanismului în gândirea filosofică 

românească din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea. 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în 

următoarele: 

- investigarea complexă a tendinţelor, elementelor şi ideilor umaniste manifestate în cultura şi 

gândirea filosofică românească din secolul al XVI-lea - începutul secolului al XVIII-lea; 

 - aplicarea noilor metodologii de cercetare istorico-filosofică a problemei umanismului în 

cultura şi gândirea filosofică românească prin abordarea interdisciplinară a fenomenelor 

cercetate, prin interferenţa studiului istorico-filosofic cu metodele de investigaţie proprii unor 

discipline ca istoria ideilor, antropologia culturală, psihologia socială, istoria literară, istoria 

artelor; 

- cercetarea umanismului în cultura şi gândirea filosofică românească din perspectiva 

unor astfel de noţiuni ca „paradigma culturală”, „mentalitatea colectivă", „criza de  

conştiinţă”,”identitatea”, „imaginarul”etc.; 

- analiza rolului umaniştilor români Petru Movilă, Dosoftei, Nicolae Milescu, Dimitrie 
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Cantemir în propagarea ideilor umaniste în Estul şi Sud-Estul Europei, în baza cercetării 

manuscriselor şi documentelor inedite din bibliotecile şi arhivele ucrainene, ruse şi poloneze; 

- abordarea umanismului românesc din perspectiva confluenţelor interconfesionale;  

- analiza schimbărilor survenite în structurile tradiţionale de sorginte bizantină ale culturii 

româneşti sub  influenţa ideilor umaniste şi tendinţelor baroce;  

- elucidarea problemei omului în gândirea filosofică a umaniştilor români; 

- determinarea specificului umanismului românesc şi a gradului de integrare a lui în cultura 

şi filosofia europeană din perioada respectivă. 

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării este determinată şi de contribuţia pe 

care o aduce la aprofundarea cunoaşterii istoriei gândirii filosofice româneşti, a raporturilor ei cu 

Orientul şi Occidentul. Problemele puse în discuţie în lucrare, concluziile şi recomandările 

elaborate, perspectivele trasate reprezintă un suport pentru continuarea investigării procesului de 

schimbare a mentalităţilor, a evoluţiei reprezentărilor sociale, a crizei de conştiinţă, a redefinirii 

valorilor în cultura şi gândirea filosofică românească din secolul al XVII-lea - începutul secolului al 

XVIII-lea. 

Rezultatele prezentei cercetări prefigurează necesitatea unor noi studii, ce ar aborda în 

ansamblu natura şi mecanismele interne ale proceselor sociale, politice, culturale şi de alt 

ordin desfăşurate în perioadă premodernă a societăţii româneşti. Se impune interferenţa 

studiului istorico-filosofic cu alte discipline - antropologie, sociologie, politologie, 

culturologie, psihologie socială ş. a. ce ar deschide calea cercetării interdisciplinare. Descifrarea 

legităţilor socioculturale este condiţionată nu numai de aspectele economice sau sociale, dar şi 

de structurile mentalităţii colective care trebuie luate în considerare în procesul cercetărilor istorico-

filosofice. Problemele de ordin istoric, etnic şi cultural discutate de gânditorii umanişti au rămas 

constante de-a lungul timpului şi constituie un instrument indispensabil şi astăzi în procesul de 

revendicare şi edificare a identităţii naţionale.   

Rezultatele studiului efectuat pot fi utilizate în calitate de suport teoretico-ştiinţific şi 

material instructiv-didactic în predarea cursurilor universitare de istorie a filosofiei universale şi 

româneşti, de istorie a culturii româneşti, de educaţie moral-spirituală şi patriotică etc. Materialele 

disertaţiei pot prezenta interes pentru cercetătorii ştiinţifici, profesorii universitari, doctoranzi,  

studenţi, liceeni etc., pentru toţi acei ce sunt preocupaţi de opera gânditorilor români din secolul al 

XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea, de cunoaşterea complexităţii şi originalităţii culturii 

româneşti în context sud-est şi general european, a interferenţelor dintre gândirea filosofică 

românească şi cea europeană. 

Aprobarea rezultatelor cercetării. Tezele fundamentale şi concluziile lucrării sunt 
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reflectate într-un şir de lucrări, inclusiv în monografiile Umanismul în gândirea filosofică şi 

socială din Moldova în secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea;  Grigore Ureche. 

Colecţia „Gânditorii Moldovei”; Petru Movilă. Profilul unui destin şi în peste 50 de articole, 

publicaţii şi teze ale comunicărilor susţinute în cadrul seminarelor, conferinţelor, 

simpozioanelor şi congreselor ştiinţifice internaţionale din Lvov(1983), Moscova (1986), 

Kiev(1987, 1989, 1990, 1991, 1994, 1996), Varşovia(1999), Iaşi(1992, 1993, 1995, 1999, 2000, 

2003), Paris(2002). 

Lucrarea a fost discutată şi aprobată la Secţia Filosofie a Institutului de Filosofie, Sociologie 

şi Drept al Academiei de Ştiinţe din Moldova, la Seminarul de profil în specialitatea „Istoria 

românilor” de la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe din Moldova, la Seminarul de profil în 

specialitatea „Istoria filosofiei” de la Facultatea Asistenţă socială, Sociologie şi Filosofie a 

Universităţii de Stat din Moldova,. Rezultatele investigaţiei au fost folosite în predarea cursului de 

„Istoria Filosofiei" la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, în procesul de lucru cu 

studenţii din Laboratorul de Filosofie, Antropologie, Culturologie al Colegiului Invizibil din 

Moldova. 
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Capitolul I. Premise ale umanismului în gândirea filosofică românească din 

secolele XV-XVI.   
I. 1. Precizări conceptuale şi metodologice. 

Cultura veche românească la începuturile ei s-a dezvoltat în aria de cultură latină, care se 

formase pe temeliile tradiţiilor antice. Pe parcursul istoriei dacii romanizaţi au intrat în contact cu 

civilizaţia bizantină şi astfel la sfârşitul primului mileniu al erei noastre s-au inclus în aria de cultură 

răsăriteană, care se formase pe temeliile tradiţiei bizantine. Alături de scrisul latin o răspândire tot 

mai largă capătă în arealul românesc scrisul grecesc şi slavon. 

Extinzându-şi progresiv sferele de interese, cultura românească a căutat pe parcursul 

secolelor să stabilească, direct sau indirect, legături şi cu aria de cultură apuseană. Îndeosebi în 

secolul al XV-lea viaţa economică a Moldovei şi a Ţării Româneşti, conform datelor furnizate de 

istoria culturii materiale, a fost marcată de un comerţ relativ intens cu Europa de Vest. [310,95] 

Existau, deci, toate premisele ca evoluţia culturii româneşti, cel puţin parţial, să se dezvolte în 

aceeaşi direcţie ca şi cultura apuseană. Evenimentele politice din Balcani, pericolul otoman au 

întrerupt aceste contacte şi au îndreptat eforturile cărturarilor români spre protejarea tradiţiilor şi a 

fiinţei naţionale, spre conservarea propriilor valori culturale şi literare. În aceste condiţii unica 

soluţie ce putea asigura accesul la evoluţie a fost căutată în propriul patrimoniu, în acea tradiţie 

literară, filosofică şi, în genere, culturală, moştenită de la bizantini prin intermediul limbilor 

greacă şi slavonă, la care cărturarii români aveau acces. 

În procesul studierii culturii şi gândirii filosofice romaneşti din secolele XV-XVI este 

necesar de a lua în considerare faptul că interpretarea de către cărturarii români a lumii nu se limita 

doar la cunoaştere. Ea includea în sine doua forme de valorificare a realităţii: spiritual-teoretică şi 

spiritual-practică. Dacă prima din aceste forme se caracterizează prin atitudinea faţa de lume din 

punctul de vedere al cunoaşterii nemijlocite, apoi ultima se ocupă nu atât cu extragerea informaţiei 

din obiect, cât cu exprimarea esenţei omului, obiectivarea ei. Pe parcursul istoriei cultura şi 

filosofia s-au constituit în cadrul ambelor forme menţionate mai sus de valorificare a realităţii, adică 

nemijlocit în sfera activităţii umane spirituale şi practice. De acum în antichitate cunoaşterea tinde să 

se opună activităţii empirice şi interpretării mitologice a lumii. În urma acestui fapt forma spiritual-

practică se plasează spre periferia cunoaşterii şi se opune, îndeosebi în opera lui Aristotel, analizei 

logice, ştiinţei logice. În evul mediu raportul dintre formele cunoaşterii filosofice şi celei mitologice 

se schimbă brusc în favoarea conştiinţei mitologico-religioase, şi, în rezultat, pe primul plan se 

situează forma spiritual-practică de valorificare a lumii. Reflecţia teoretică şi-a găsit expresie în 

aceasta perioada în scolastică. în ţările din Estul şi Sud-estul Europei, inclusiv în ţările române, 
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scolastica n-a jucat un rol atât de important în instruire şi cultură ca în apusul Europei. Aici rolul 

determinant, atât în cadrul culturii în genere, cât şi al cunoaşterii filosofice, în particular, îl ocupau 

diferite forme spiritual-practice de valorificare a lumii - folclorul, religia, literatura, arta etc. Astfel 

obiectul gândirii, în corespundere cu spiritul filosofiei medievale, nu îl constituia aici reflecţia pur 

filosofică, ci problematica spiritual-practică de valorificare a lumii. 

Cultura şi gândirea filosofică românească din Evul Mediu n-au fost încă studiate din punctul 

de vedere al principiilor metodologice enunţate mai sus. Ciocnindu-se de aşa-zisul caracter ne 

filosofic al monumentelor scrise slavo-române din perioada respectivă, cercetătorii de cele mai 

multe ori se limitau la o analiză generală a codicelor, concentrându-şi atenţia cu preponderenţă 

asupra problematicii social-politice. În realitate însă este necesar de a lărgi considerabil cadrul 

monumentelor scrise slavo-române din epoca medievală supuse analizei filosofice şi culturale. În 

acest cerc lărgit trebuiesc incluse cărţile de cult, scrierile teologice patristice, traduse în slavonă ori 

română, precum şi primele încercări autohtone de filosofare teologică, fără a pierde, desigur, din 

vedere cronografia, literatura parenetică, cărţile populare, predosloviile şi dedicaţiile la sbornice, 

scrierile polemice şi hagiografice, florilegiile etc. 

Dacă acceptam generalizările propuse cu privire la raporturile dintre Bizanţ şi cultura 

occidentală (sec. IV-XI: dominaţia culturii bizantine asupra celei occidentale; sec. XI-XIII: 

contacte, în perioada cruciadelor, între cele doua culturi, simbioză, confruntare; sec. XIII-XV: 

perioadă de stagnare a dezvoltării organice a culturii bizantine, confruntare deschisă cu cultura 

occidentală, schimb de valori; sec. XV-XVI: continuarea activităţii culturale în diaspora 

grecească) [289,9] şi încercăm să situăm cultura românească din secolele XV-XVI în cadrul 

acestor relaţii, vom observa că activitatea culturală românească se dezvoltă similar şi în concordanţă 

cu tendinţele generale în activitatea culturală a diasporei greceşti, dar că este mai puţin marcată de 

tendinţa, dominantă în cadrul acestei diaspore (mai ales în cea răsăriteană), de recucerire, de 

restabilire a tradiţiei imperiale bizantine şi mai apropiată de tendinţele umaniste din diaspora 

grecească occidentală de continuare şi revigorare a acelor laturi ale tradiţiei culturale bizantine care 

conservau patrimoniul cultural antic (prezenţa unor filosofi antici şi scriitori bizantini antologaţi în 

Floarea Darurilor , florilegiu care pătrunde în ţările române şi prin ediţii greceşti; cunoştinţele de 

istorie şi mitologie antică, pătrunse în ţările române, prin intermediul cronografelor şi scrierilor 

parenetice de tradiţie bizantină, etc.) [206, 258]. Această situare a culturii româneşti, explicabilă ca 

tendinţă generală prin conştiinţa apartenenţei la tradiţia culturală sud-est europeană anterioară 

secolului al XV-lea, se vădeşte a fi, dacă analizăm în parte componentele şi destinul operelor 

literaturii române vechi, formaţia şi activitatea personalităţilor culturale, fenomenele şi tendinţele 

din politica culturală, determinată de un complex de factori cu pondere diferită cronologic. 
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O primă etapă, care premerge manifestărilor umaniste de tip occidental din ţările române se 

referă la sfârşitul sec. al XV-lea şi prima jumătate a sec. al XVI-lea. Ea se caracterizează prin 

receptarea masivă a culturii bizantine şi sud-slave, prin crearea unor opere literare în spiritul 

tradiţiei bizantine, prin cultivarea unor genuri şi specii literare din aceeaşi tradiţie, prin propagarea 

culturii sud-slave la slavii de răsărit. Analiza operelor şi a faptelor de cultură din această perioadă 

(cronicile din epoca lui Ştefan cel Mare, Învăţăturile lui Neagoe Basarab, încadrarea istoriei 

româneşti în istoria universală, sprijinirea tiparului slavon, alcătuirea unor redacţii, caracterizate 

prin acurateţea textului, prin caligrafiere şi ornamentică de tradiţie bizantina) a relevat dimensiunile 

contribuţiei româneşti din această perioadă, şi a accentuat specificul acestei contribuţii, precum şi 

notele umaniste şi renascentiste ale acestei mişcări culturale. Dintre trăsăturile acestei perioade care 

vor contribui la dezvoltarea umanismului românesc din veacul următor notăm, în afară de 

receptarea culturii antice prin intermediul celei bizantino-slave, apariţia şi dezvoltarea istoriografiei, 

preocupările filologice, receptarea unor cunoştinţe enciclopedice, a unui inventar de locuri comune 

şi de modele retorice. Deschiderea spre universalitate se manifestă în literatura română medievală 

într-un mod specific, adecvat cadrului istoric şi politic, căci, aşa cum arăta Virgil Cândea, „în toată 

epoca de creaţie culturală asumată de români, linia fundamentală de conduită, cu grave implicaţii 

politice, trebuia să fie fidelitatea faţă de singura formă de europenism acceptată de Poartă în 

cuprinsul Imperiului Otoman: tradiţia bizantină”.[150,13]. Vocaţia creatoare a culturii româneşti 

găsea totuşi şi în acest cadru cultural nu numai posibilitatea temporară de a se manifesta în calitate 

de cultură europeană, ci şi pe aceea de a-şi pregăti afirmarea plenară din veacurile următoare.  

După anul 1600 spaţiul românesc parcurge două secole de tranziţie spre modernitate, 

tranziţie ce va atinge un prag istoric odată cu mişcarea de la 1821. Este o perioadă în care 

elementele vechi (prezente mai ales în structurile politice, economice şi sociale) interferează cu 

cele noi (manifeste cu preponderenţă în stratul culturii „savante»); acestea din urmă, cele mai 

multe acumulate în secolul al XVII-lea, deschid orizonturi spre modernitate în planul gândirii sociale 

şi al manifestărilor culturale. Cercetătorii propun următoarea reprezentare cronologică a 

schimbării paradigmelor culturale din această perioadă de tranziţie. Anul 1521, anul în care 

Neagoe Basarab îşi încheie opera sa monumentală, este considerat punctul de apogeu al culturii 

medievale româneşti, reper ce coincide cu primul text în limba română care ni s-a păstrat: 

Scrisoarea lui Neacşu către judele Braşovului. Din acest punct începe, convenţional vorbind, 

„epoca umanismului românesc”, cuprinsă între 1550 - 1700 (datele sunt strict orientative - un 

punct de reper ar putea fi apariţia la Sibiu, în 1544, a primului text tipărit în limba română, 

Catehismul românesc, de Filip Moldoveanu, precum şi tipăriturile româneşti realizate de Coresi 

la Braşov, începând din 1560). Intre anii 1640 - 1691 (luând ca repere anul în care Matei Basarab 
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tipărea Pravila de la Govora, primul text tipărit în limba română în Ţara Românească, şi anul morţii 

lui Miron Costin), mişcarea umanistă înregistrează o dezvoltare calitativă, fortificând conştiinţa 

identităţii naţionale şi conştiinţa critică a culturii române. Este epoca lui Matei Basarab şi 

Vasile Lupu, epoca de întemeiere a istoriografiei şi a literaturii române vechi. Numele 

emblematice ale epocii sunt mitropoliţii Petru Movilă, Varlaam şi Dosoftei, umaniştii Udrişte 

Năsturel şi Nicolae Milescu, cronicarii Grigore Ureche, Miron Costin şi fraţii Greceanu. Nivelul 

atins de această epocă sub raportul limbii literare şi gândirii filosofice, este ilustrat, printre altele, 

de Biblia de la Bucureşti (1688). Către anul 1700, după aproape două secole de la apariţia 

operei lui Neagoe Basarab, cultura română are o cu totul altă configuraţie spirituală, rezultat 

al unei evoluţii spectaculoase. Suntem acum în epoca de renaştere culturală din timpul domniei 

lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714), epoca lui Constantin Cantacuzino şi a lui Dimitrie 

Cantemir, cărturari erudiţi şi intelectuali de formaţie nouă. Până în anul 1723, anul în care 

moare Dimitrie Cantemir, personalitate copleşitoare a epocii umaniste, cultura română 

parcurge o bună parte din fazele tranziţiei sale spre modernitate. Ea este dominată acum de 

tensiunea dintre medieval şi modern, dintre credinţă şi raţiune. Dimitrie Cantemir a lăsat în urmă o 

operă vastă, ce reprezintă o sinteză a umanismului românesc, dar şi o deschidere spre 

orizonturile luministe şi moderne. Din acest moment putem vorbi de „epoca luminilor» în 

cultura româna, epoca iniţiativele reformatoare şi de modernizare politică şi culturală. 

Mişcarea umanistă românească are anumite particularităţi, întrucât contextul cultural şi 

condiţiile sociale erau diferite faţă de cele din ţările apusene. În prima jumătate a secolului al 

XVI-lea în Moldova şi în Ţara Românească a fost instaurată dominaţia otomană. Spre deosebire de 

alte ţări din sud-estul Europei (Bulgaria, Serbia ş. a.), pe care Turcia le lipseşte de propria 

organizare de stat şi autoguvernare, incluzându-le nemijlocit în componenţa sa şi supunându-le 

administraţiei sale, în ţările române este păstrat statul şi autoguvernarea locală. Aici Sublima Poartă 

aplică sistemul de confirmare, iar apoi şi de numire de către autorităţile otomane a domnului, 

limitându-i simţitor puterea şi asigurându-şi foloase economice, politice şi militare mereu 

crescânde. Dominaţia otomană s-a manifestat în ţările române sub diferite forme: politică, 

economică, militară etc. Pe parcursul întregii perioade de dominaţie Turcia limita tot mai mult 

prerogativele domnilor români. Treptat ei îşi pierd dreptul de a menţine relaţii politice externe fără 

ştirea Porţii Otomane. Pentru a slăbi poziţia domnilor moldoveni, capitala ţării este mutată pe la 

mijlocul secolului al XVI-lea din Suceava fortificată la Iaşi, oraş situat pe loc deschis şi mai 

aproape de hotarul cu Turcia. Odată cu stabilirea relaţiilor tributare Moldova începe să plătească 

haraciul Porţii, mărimea căruia avea o permanentă tendinţă spre creştere - de la 10 mii de galbeni 

sub Petru Rareş, în 1538, la circa 60 de mii în timpul domniei lui Aron Tiranul, în 1592.[93, 550] Se 
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introduce sistemul de confirmare a domnului, la început odată la trei ani, iar apoi în fiecare an. 

Pentru fiecare firman de întărire domnul trebuia să plătească o sumă specială, aproximativ de cinci 

ori mai mare în raport cu suma anuală oficială a haraciului [93, 553]. În asemenea condiţii 

schimbarea domnilor avea deseori un caracter caleidoscopic. În secolele XVI-XVII la tronul 

Moldovei s-au schimbat aproape 50 de domni, unii dintre ei ocupând scaunul ţării, cu întreruperi, 

de două sau de trei ori. Poarta instituie monopol asupra achiziţionării multor produse agricole şi mai 

cu seamă a cerealelor. Domnul trebuia, în caz de război, să pună la dispoziţia sultanului o oaste de 

până la 10 mii de oşteni [93,570]. Impozitele băneşti şi naturale în folosul Porţii constituiau o grea 

povară pentru toate clasele sociale din ţările române şi lupta pentru independenţă era susţinută de 

toate păturile societăţii. 

În viaţa social-economică şi politică a ţărilor române din secolele XVI-XVII centralizarea se 

impunea ca factor esenţial în lupta împotriva invaziei otomane. Pentru prevenirea pericolului de 

cotropire a ţării de către turci era nevoie de unirea tuturor resurselor economice şi sociale ale 

statului. Întrucât marea boierime era împotriva centralizării puterii în mâinile domnitorului, 

voievozii români au fost nevoiţi să se sprijine în luptele cu turcii tot mai mult pe mica nobilime - 

boiernaşii de ţară, pe orăşenime şi chiar pe ţărănimea liberă. În aceste condiţii mica boierime a 

obţinut dregătorii de stat, şi-a întărit bunăstarea materială, a început să joace un rol important în 

viaţa politică şi social-economică a ţării. 

La sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea sub influenţa 

intensificării jugului turcesc au loc schimbări în tipologia feudalismului din ţările române. 

Stoarcerea veniturilor în folosul Porţii avea loc sub formă de rentă centralizată, bazată pe 

exploatarea feudală de stat. Adaptându-se la această formă de exploatare, boierii dregători încep să 

acumuleze imense mijloace băneşti, cumpărând pe banii căpătaţi din renta centralizată pământurile 

proprietarilor ruinaţi şi ale ţăranilor. Astfel foştii boiernaşi, deveniţi mari boieri dregători, deveneau 

şi cei mai mari proprietari funciari. La sfârşitul secolului al XVI-lea boierii dregători au trecut la 

achiziţionarea de pământuri din domeniul domnesc.[232, 30] Punerea în vânzare a acestor pământuri 

era o urmare a dificultăţilor financiare prin care treceau domnii din cauza cererilor crescânde ale 

turcilor. Drept consecinţă domeniul domnesc în cursul secolului al XVII-lea a fost lichidat, fapt ce a 

făcut să slăbească mult poziţiile domnilor în interiorul ţării faţă de cele ale boierilor-dregători. În 

aceste condiţii are loc criza monarhiei feudale şi stabilirea regimului de oligarhie boierească, 

deoarece gradul de influenţă politică era determinat de mărimea proprietăţii funciare. La hotarul 

dintre secolele XVI-XVII influenţa marilor boieri-dregători creşte într-atât, încât unii dintre ei, 

de exemplu, Movileştii, se învrednicesc de scaunul domnesc în Moldova şi Ţara Românească. 

Deşi în aceste condiţii puterea domnului slăbeşte, forma de încasare a rentei feudale 
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contribuie într-o mare măsură la menţinerea centralizării statului. În aceasta erau interesaţi atât 

Poarta, care-şi însuşea cea mai mare parte a plusprodusului, cât şi boierii-dregători, care, deşi 

militau acum pentru o monarhie limitată de sfatul boieresc şi nu admiteau absolutismul domnesc, se 

pronunţau pentru un stat puternic, „capabil de a apăra ordinea de drept, favorabil şi comod clasei 

stăpânitoare”[423, 24]. Beneficiind de venituri şi bunăstare, marii boieri-dregători la sfârşitul secolului 

al XVI-lea erau mai puţin interesaţi în eliberarea ţării de sub jugul otoman. Numai începând cu prima 

jumătate a secolului al XVII-lea, când Poarta inundă ţara cu greci fanarioţi, silindu-i pe feudalii 

localnici să împartă cu ei puterea de stat şi veniturile de pe urma rentei centralizate, boierii 

moldoveni se includ tot mai activ în lupta de eliberare naţională. La aceasta a contribuit şi faptul că 

acum birul în folosul  Porţii devine obligatoriu şi pentru boierii-dregători. Această poziţie 

contradictorie a marilor boieri-dregători de adepţi ai regimului oligarhic boieresc, de adversari ai 

autocraţiei domneşti şi totodată de proprietari interesaţi în păstrarea rentei centralizate, de rând cu 

lupta împotriva turcilor, şi-a pus amprenta asupra concepţiei social-politice a cronicarilor români 

din secolul al XVII-lea. În calitate de oameni politici ei participau la conducerea ţării şi totodată 

exprimau clar şi fără echivoc punctul de vedere al clasei feudale, atât faţă de masele populare, cât şi 

faţă de statul domnesc autoritar. Boierii-cronicari transformă letopiseţele într-o tribună, folosind-o 

destul de iscusit în scopul atingerii unor anumite obiective politice. Ei biciuiesc acţiunile arbitrare 

ale domnitorilor în numele întregului popor şi se pronunţă pentru regimul oligarhic boieresc, 

exprimând, chipurile, opinia publică a întregii ţări. „Caracterul popular, pe care vor ei să-1 imprime 

luptei contra tiraniei, tendinţa consecventă de a sublinia cu orice preţ identitatea aparentă a 

intereselor boierimii şi ale poporului muncitor, stăruinţa neîntreruptă de a se prezenta în rolul de 

tribuni ai opiniei publice moldoveneşti - toate acestea, - menţionează E. Russev,- constituie o 

trăsătură caracteristică a cronografiei boiereşti”[421,79]. De aici şi apelarea la idei 

umaniste, argumentarea tezelor expuse în cronici prin citate din operele scriitorilor antici, 

bizantini şi renascentişti. Deşi în mod subiectiv boierii-cronicari intenţionează să exprime interesele 

clasei lor, obiectiv creaţia lor reflectă şi interesele claselor de mijloc ale societăţii. 

Astfel cărturarii români din secolul al XVII-lea, reprezentanţi cu preponderenţă ai boierimii şi 

înaltului cler, în operele lor apelau nu numai la reprezentanţii propriei clase, dar se adresau şi 

către păturile de mijloc ale societăţii - micii boiernaşi, orăşeni, dregători de toate rangurile, cler, 

către „toată seminţia românească”[16, 34]. Caracterul popular pe care cronicarii îl imprimau operelor 

lor se intensifică prin orientarea antiturcească a concepţiilor politice. Toate acestea contribuie la 

coincidenţa obiectivă a stării de spirit antiotomane, împărtăşită de boierimea ereditară şi masele 

largi populare. Dobândirea independenţei devine problema vitală a societăţii româneşti pe tot 

parcursul secolului al XVII-lea. De aceea patriotismul cărturarilor români din această perioadă, 
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pledoariile lor pentru eliberarea naţională şi toate acţiunile legate de această luptă trebuie calificate 

într-o anumită măsură ca o reflectare a năzuinţelor maselor populare. În acest scop boierii-cronicari 

apelau la exemple din trecutul istoric al Moldovei, la epoca lui Ştefan cel Mare, la originea 

„nobilă”, latină a românilor etc. 

Principala caracteristică a mişcărilor europene de tip umanist constă în circulaţia şi 

propagarea mai intensă a valorilor şi modelelor culturale; contribuţia unui popor în cadrele acestui 

circuit de valori constă în afirmarea unor idei şi concepte, dar si în lărgirea patrimoniului spiritual al 

ariei respective prin receptarea, crearea sau propagarea unor valori necunoscute până atunci în acel 

spaţiu cultural. În modul cel mai general, se poate spune că studiul mişcării umaniste la un popor 

este studiul efortului de cunoaştere pe care îl întreprinde acesta pentru a se apropia de umanitate.  

Poziţia de avangardă a Italiei în procesul de dezvoltare europeană din epoca Renaşterii n-a 

fost niciodată (şi nici nu poate fi) contestat. Nu se poate totuşi ignora perspectiva care nu face din 

Renaştere un fenomen în primul rând italienesc, perspectiva care pune accentul pe dinamismul 

întregii Europe şi care, fără să neglijeze rolul Italiei, insistă asupra modificărilor la nivelul 

structurilor materiale şi mentale europene.[184], „Dacă s-ar înlătura din cărţile de istorie cei doi 

termeni solidari - şi solidar inexacţi - Ev Mediu şi Renaştere, înţelegerea perioadei care se întinde 

de la Filip cel Frumos la Henric al IV-lea ne-ar fi uşurată, - menţionează Jean Delumeau în cartea 

Civilizaţia Renaşterii. - Dintr-un singur condei s-ar lăsa deoparte o serie întreagă de prejudecăţi. 

Am scăpa, în primul rând, de convingerea că o ruptură brutală a despărţit o vreme a întunericului de 

o alta a luminii”[184]. Totuşi Renaşterea propriu-zisă, „marea” Renaştere, este foarte scurtă în 

comparaţie cu Evul Mediu: ocupă ceva mai mult de două secole, consideră recunoscutul exeget al 

acestui fenomen Eugenio Garin [298, 14]. Rădăcinile ei sunt italiene, şi ea nu trebuie confundată cu 

unele fenomene medievale, asemănătoare din anumite puncte de vedere, cum sunt numeroasele 

renaşteri începând cu perioada carolingiană, apărute în alte locuri, diferite, chiar dacă nu lipsesc, 

desigur, unele analogii şi chiar influenţe. [298, 14]. 

Semnele de întrebare şi disputele interpretative sunt multe. Dacă D'Alembert, prezentând în 

1751 Enciclopedia, aducea mulţumiri Renaşterii italiene pentru a fi dăruit umanităţii „ştiinţele, artele 

frumoase şi bunul gust, şi nenumărate modele de o inegalabilă perfecţiune” [181, 83] mai târziu, unii 

filosofi şi istorici ai culturii încearcă să vorbească despre „aşa-zisa Renaştere italiană”, contestându-

i atât existenţa, cât şi valoarea. Primul umanism, consideră Martin Heidegger, îl întâlnim la 

Roma.[238, 303] Humanitas devine pentru prima dată sub acest nume obiect al gândirii şi 

năzuinţei în timpul republicii romane. Homo humanus se opune lui homo barbarus. Homo humanus 

este aici romanul care înalţă virtus romana şi o înnobilează, „încorporând” παίδείa preluată de la 

greci. Acestea sunt grecii elenităţii târzii a căror cultură era predată în şcolile de filosofie. Παίδείa 
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este tradusă în latină prin humanitas. Umanismul, în viziunea lui Heidegger, rămâne în esenţă un 

fenomen specific roman, care rezultă din întâlnirea romanităţii cu cultura elenităţii târzii. „Aşa-

numita Renaştere” a secolelor XIV şi XV în Italia este o renascentia romanitatis. Elenitatea în 

Renaştere este mereu văzută în forma ei târzie şi dintr-un punct de vedere roman. Homo 

romanus al Renaşterii, menţionează în continuare filosoful german, este opus, la rându-i, lui homo 

barbarus. Insă inumanul este acum pretinsa barbarie a scolasticii gotice proprie Evului Mediu. De 

aceea din umanismul înţeles istoric face parte mereu un studium humanitatis, care revine într-un fel 

anume la antichitate, devenind astfel, de fiecare dată, şi o reînviere a elenităţii. [238,303] În 

creştinism, de exemplu, umanismul este înţeles prin delimitarea omului faţă de deitas. În istoria 

creştinismului, omul este om ca „fiu al Domnului”, care află în Hristos cerinţa Tatălui şi o preia 

asupra-i. Omul nu este din această lume, în măsura în care „lumea” gândită în mod teoretico-

platonician rămâne doar un simplu popas în drumul către lumea de dincolo. [238,303]  

Apariţia, o dată cu curentul umanist occidental, a unor tendinţe ca: preţuirea culturii antice, 

enciclopedismul, critica filologică etc., îşi are corespondenţe, în proporţii şi în momente cronologice 

diferite, şi în componenţa mişcărilor culturale din alte arii geografice. Dintre acestea, câteva 

momente ale culturii de tip umanist în spaţiul ortodox nu vor rămâne fără consecinţe pentru 

configurarea umanismului românesc.  

Umanismul a fost mult timp considerat o ideologie a burgheziei din secolele XIV-XVI, 

aşadar un produs al dezvoltării oraşelor, pe când manifestările umaniste româneşti (ca şi acelea din 

alte culturi ale Europei de Sud-est) erau mai târzii şi datorate unor intelectuali aparţinând în primul 

rând aristocraţiei sau clerului. Intr-o perioadă în care „occidentalismul” şi chiar „europocentrismul” 

sunt puse în discuţie, în favoarea unei viziuni mai echitabile a aportului fiecărei civilizaţii şi culturi 

- oricât de „regionale”sau „exotice” ar fi - la progresul umanităţii, se afirmă ipoteza unei prelungiri 

în timp şi spaţiu a manifestărilor umanismului. Aceasta contribuie la înlăturarea unor anumite 

dificultăţi referitor la definirea graniţelor cronologice ale apariţiei şi afirmării acestui fenomen 

cultural şi filosofic în ţările române în secolele XVI-XVII, în epoca când în Europa Occidentală 

umanismul cedează locul altor curente de gândire. Cărturarii români, fără să ignore chemarea ce li se 

adresa din partea umanismului - şi care, desigur, îi ispitea - au ezitat o vreme în faţa acestui asalt 

capabil să deterioreze vechile rânduieli ale unei societăţi cu atitudini tradiţionale. Acest fapt şi-a 

lăsat amprenta asupra conţinutului de idei al operelor cărturarilor români din epoca respectivă, 

deoarece în creaţia lor îndepărtarea de concepţiile medievale nu este clară, umanismul lor nu se 

evidenţiază printr-o rupere hotărâtă şi categorică cu ideologia medievală şi o adoptare deschisă a 

ideilor antichităţii, deşi apelarea la civilizaţiile elină şi romană a avut un rol decisiv în orientarea 

culturii româneşti spre laicizare. 
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Către sfârşitul secolului al XVII-lea s-a constatat, în limitele ortodoxismului, o deplasare de 

accent în gândire, precum şi o „distanţare efectivă de modelul bizantin”[290,185]. Efectuând un 

studiu al tradiţiei politice bizantine în ţările române, cercetătorii au atestat simptomele 

unei crize şi impactul acesteia, la sfârşitul secolului al XVII-lea şi pe parcursul secolului al 

XVIII-lea, asupra societăţilor balcanice. Caracterul arhaic al realităţilor pe care le reclama 

tradiţia bizantină a devenit vădit şi a provocat o substituire prin idei-forţă, promovarea 

cărora a accelerat procesul de modernizare: „O conştiinţă naţională tot mai clară unea toţi 

românii într-o hotărâtă rezistenţă faţă de încălcările străine, rezistenţă care-şi căuta puteri 

noi în Roma strămoşilor. Un mit înlocuia altul. Alt trecut şi alt viitor se conturau 

limpede”[324,123]. Constantinopolul turco-bizantin a încetat de a mai fi centrum типdi, iar 

elementele din trecut şi prezent care îi orientau pe români către el şi-au pierdut 

importanţa. Autorii constată la interferenţa acestor secole o sensibilitate la tradiţia 

bizantină, dar şi o deplasare a interesului către civilizaţia din Europa 

Occidentală.[324,251] 

Unul din elementele decisive ale mutaţiei culturale din Sud-Estul Europei a constat în 

promovarea în societăţile balcanice a schemei mentale postbizantine. Pe măsură ce doctrina 

tradiţională n-a mai fost folosită în sprijinul unor popoare oprimate de un imperiu care le 

distrusese sau le înăbuşea structura statală - ca în cazul grecilor, sârbilor, bulgarilor şi, 

parţial, al românilor - forma de cultură bizantină a cunoscut o revizuire ce a provocat treptat 

destrămarea ei. Printr-un examen atent al valorilor acestei etape de istorie culturală, cercetătorii au 

consemnat, alături de o distanţare efectivă de modelul bizantin, existenţa unui „spirit al 

balcanităţii”, caracterizat şi susţinut de idealul politic comun, acutizat de lupta antiotomană, 

pe cale diplomatică sau violentă, „de rolul jucat de ideologia ortodoxă şi legat de 

moştenirea bizantină, cât şi de funcţionalitatea dublei tradiţii - aulică şi 

populară”[291,181],[292]. 

Reexaminarea faptelor şi reconştientizarea lor sub unghi comparativ şi imagologic, pe linia 

mentalităţilor colective şi a literaturii comparate au determinat noi valenţe în cercetarea problemei 

umanismului. Caracterizând intelectualul sud-est european din secolul al XVII-lea, printr-o viziune mai 

largă a perioadelor istorice, Virgil Cândea defineşte  acest secol ca pe o epocă de tranziţie a 

mentalităţilor.[150, 225-226] Evenimentele acestui veac tumultuos s-au reflectat, cum şi era de 

aşteptat, în domeniul ideilor. Pentru prima dată se afirmă programul eliberării politice şi al 

constituirii de state moderne. Evocând modernitatea istoriografiei româneşti în secolul al 

XVII-lea, - „atunci când societatea românească a cunoscut un puternic impuls sincronizator în 

raport cu societăţile mai avansate”[383,85], cercetătorii constată însemnele vădite ale 
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acestei tranziţii prin istorismul şi raţionalismul etalat de Constantin Cantacuzino şi de Dimitrie 

Cantemir. În această ambianţă „semnele de criză a conştiinţei tradiţionale”[237,87], în sensul afirmat de 

Paul Hazard pentru Europa apuseană, sunt decelabile şi în spaţiul „danubio-carpatin”. Cercetările au 

conturat „un spirit nou, nonconformist cu dogmele ortodoxe, îndrăzneli care atestă 

progresele anticonfesionalului, o gândire în curs de laicizare”[230,9]. În acest fel, Dimitrie Cantemir 

apare conştient de viziunea sa plasată între tradiţie şi inovaţie,[243,141] iar Miron Costin, prin viziunea şi 

spiritul critic anunţă o nouă epocă în interpretarea izvoarelor[383,90]. Depistată în acest mod, 

criza conştiinţei colective, dominantă în abordarea problemelor existenţei şi cunoaşterii umane, 

din a doua jumătate a secolului al XVII-lea - începutul celui de al XVIII-lea, suscită 

necesitatea unei cercetări detaliate în direcţia genezei ei, evidenţierii mecanismelor interne 

şi a structurii acesteia. Constatările crizei de conştiinţă tradiţională în mediul românesc, fie ca 

expresie a „neliniştii» cantemiriene, fie în noile atitudini provocate de ofensiva catolică, 

prefigurează, în opinia cercetătorilor, dimensiunile unui preiluminism românesc: „Existenţa 

acestei epoci ni se pare de necontestat, dacă vom observa mentalitatea cărturarului vremii. 

Atitudinea ireverenţioasă faţă de dogme, atenţia acordată variatelor experienţe intelectuale, 

spiritului pragmatic, propriu cărturarului din spaţiul i s tor ic . . . ,  dezvăluie manifestările 

disponibilităţii pentru un nou tip de solidaritate ce anunţă naţionalul.”[352,46] Umanismul cantemirian 

s-a dovedit a fi pătruns de conotaţiile unei epoci noi pe care o anunţă şi spre care se orientează cultura 

ţărilor române într-o perioadă de redimensionare a continentului şi a impactului recesiunii 

otomane, perioadă care antrenează modificări în structura religioasă, un ritm istoric alert în planul 

cadenţei mentalităţii, cea ce etalează o conştiinţă socială predispusă schimbărilor. 

Reorganizarea grupurilor social-economice şi social-culturale în mediul urban şi în 

comunitatea rurală, transformările produse în şcoală, familie, în arte şi meşteşuguri, 

tensiunile sociale şi politice, labilitatea socială în concordanţă directă cu revelaţiile conceptuale 

produse în mentalitatea românească din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea, 

marcate prin apariţia concepţiile noi despre spaţiu şi timp, prin mutaţiile în conştiinţa individuală 

şi colectivă, reflectate în atitudinile mentale fundamentale (faţă de moarte, dragoste, frică, speranţă, 

muncă etc.), circulaţia intensă a ideilor, cărţilor, sunt temele abordate de cercetători în numeroase 

studii şi articole, şirul lor completându-se continuu. În lumina acestor noi atitudini metodologice şi 

conceptuale problema umanismului în gândirea filosofică românească din secolul al XVII-lea - 

începutul secolului al XVIII-lea necesită o abordare interdisciplinară corespunzătoare.  
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I. 2. Idei şi tendinţe umaniste în literatura slavo-română∗. 

 

Tendinţele umaniste în cultura românească veche erau legate, în primul rând, de 

valorificarea fondului larg de idei al tradiţiei bizantine. Cu preponderenţă sub influenţa acestei 

tradiţii apare în cultura românească convingerea că cultura, dezvoltând capacităţile spirituale şi 

morale, înnobilează omul şi această idee în scrierile cărturarilor români din secolele XV-XVI se 

asociază cu aceea despre misiunea deosebită a cărturarului în iluminarea poporului. 

Odată cu apariţia statelor româneşti, în secolul al XIV-lea, primele centre de cultură şi 

spiritualitate au devenit instituţiile religioase - mănăstirile şi bisericile. În ţările române 

creştinismul are rădăcini ce coboară în adâncul secolelor, însă din cauza condiţiilor istorice 

nefavorabile abia la hotarul secolelor XIV-XV aici are lor formarea principalelor instituţii 

ecleziastice, începând de la cele mai de jos şi terminând cu cele mai înalte: biserici, schituri, 

mănăstiri, episcopii şi mitropolie. Pe parcursul secolelor XIV-XVI în viaţa de stat, culturală şi 

bisericească a Moldovei şi Ţării Româneşti era folosită limba slavonă. În această limbă, care a avut 

în unele ţări din sud-estul Europei acelaşi rol ca şi limba latină în vestul şi centrul Europei, se scriau 

actele de stat, se purta corespondenţa diplomatică şi particulară; aceasta era limba primelor 

letopiseţe, a monumentelor de literatură juridică, a cărţilor bisericeşti şi a oficierii cultului 

religios, precum şi a relaţiilor cu popoarele slave vecine. 

Aproximativ din a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi primele decenii ale celui următor 

îşi încep existenţa cele mai vechi mănăstiri din Moldova şi Ţara Românească: Neamţ, Bistriţa, 

Moldoviţa, Probota, Tismana, Vodiţa ş.a. Pe parcursul secolelor XV-XVI apar o mulţime de alte 

mănăstiri dintre care cele mai însemnate sunt Cozia, Humor, Putna, Dragomirna, Căpriana, Raşca, 

Slatina, Galata. Mănăstirile din ţările române, ca şi din multe alte ţări, aveau, pe lângă funcţia 

religioasă, şi un important rol de centre de cultură şi cărturărie; călugării, în afară de alte îndatoriri, le 

aveau şi pe cele de a citi şi tălcui cărţile de cult. Treptat, în cele mai mari mănăstiri româneşti se 

înfiinţează scriptorii, săli special amenajate pentru copierea cărţilor, apar biblioteci, sunt copiate 

tot mai multe cărţi pentru slujba religioasă, dar şi o serie de lucrări, ce aveau un conţinut 

juridic, moral, filosofic şi istoric. Tot pe lângă mănăstiri apar şi primele şcoli. S-au păstrat 

multe mărturii care denotă cu certitudine că în veacurile XV-XVI pe lângă mai multe mănăstiri 

româneşti existau centre de instruire şi educare a copiilor şi adolescenţilor numite şcoli mănăstireşti. 

Pe la sfârşitul secolului al XIV-lea şi în primele decenii ale secolului al XV-lea copiştii moldoveni de 

cărţi manuscrise îşi formează un stil propriu, unic şi inconfundabil - aşa-numitul izvod 
                                                           
∗ Vorbind despre ideile umaniste în literatura slavo-română, nu avem în vedere, în cazul dat, umanismul renascentist, ci 
mai curând umanismul antic, „primul umanism”, cum 1-a numit Martin Heidegger, sau acel umanism care, în creştinism 
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moldovenesc, cunoscut de întreaga creştinătate ortodoxă prin deosebita sa măiestrie şi 

perfecţiune.[424,234-247] În secolul al XV-lea locul de frunte printre şcolile mănăstireşti din 

Moldova îl deţinea şcoala de pe lângă mănăstirea Neamţ. În scurt timp după înfiinţarea mănăstirii, 

acest lăcaş devine un mare centru de copiere a literaturii bisericeşti, istorice, juridice şi a unor 

manuscrise cu caracter laic, literatură răspândită nu numai în Moldova, dar şi în unele ţări vecine. 

Cărţile copiate aici erau înfrumuseţate cu bogate coperte de piele, cu desene în miniatură şi 

ornamente, cu iniţiale, foi de titlu cu frontispicii executate cu înaltă măiestrie artistică. Pe parcursul 

câtorva ani la mănăstirea Neamţ a activat una din remarcabilele personalităţi ale culturii 

româneşti şi bulgare Grigore Ţamblac, care îşi elaborează aici cea mai importantă operă a sa 

„Mucenicia sfântului şi slăvitului mucenic Ioan cel Nou, care a fost chinuit la Cetatea Albă”.∗ 

[159 202-206] Tot aici şi-a desfăşurat activitatea renumitul copist şi miniaturist Gavril Uric, 

care a copiat şi înfrumuseţat mai multe cărţi bisericeşti. [365] În şcoala acestei mănăstiri s-au 

format cunoscuţii cronicari moldoveni din secolul al XVI-lea Macarie şi Eftimie, alte personalităţi 

remarcabile. 

Un alt centru, care a desfăşurat o vastă activitate cărturărească şi şcolară, era mănăstirea 

Putna, întemeiată în anii 60 ai secolului al XV-lea de către Ştefan cel Mare. În anii 60-90 ai 

secolului al XV-lea mănăstirea Putna devine unul din cele mai mari centre de spiritualitate şi cultură 

scrisă din Moldova, păstrându-şi acest rol până la sfârşitul secolului al XVI-lea. În perioada de 

înflorire a acestei mănăstiri călugării ei au întocmit primul şi al doilea Letopiseţ de la Putna, au 

copiat zeci şi zeci de manuscrise de literatură bisericească, care erau folosite în multe alte mănăstiri 

şi biserici din Moldova şi departe de hotarele ei. Tot aici au fost copiate, prelucrate sau alcătuite un 

şir de culegeri de muzică bisericească, printre care şi un „Îndrumar despre ştiinţa cântărilor 

bisericeşti” care reprezintă un tratat de metodică a predării muzicii bisericeşti. Muzica bisericească 

din ţările ortodoxe în secolele XVI-XVII a fost pronunţat influenţată de şcoala de la Putna.[198,212] 

Astfel pe parcursul secolelor mănăstirile au fost principalele centre de cultură şi spiritualitate 

din ţările române, în care au fost copiate şi traduse manuscrise ale unor opere din literatura patristică, 

isihastă, juridică, istorică. De acum în această perioadă apar primele scrieri „originale» româneşti, 

reprezentate prin cronice, „predoslovii”, hagiografii, învăţături. Apare textul laic, în multe 

compuneri „sacrul” este cumpănit cu „profanul”, iar preferinţele autorilor se îndreaptă vizibil 

către acesta din urmă. [272,16] 

Prezenţa tendinţelor umaniste în cultura şi gândirea filosofică românească din secolele XV-

XVI se datorează şi răspândirii largi a literaturii patristice, tradusă din greacă în slavonă şi română. 

                                                                                                                                                                                                 
îl apropia pe om de divinitate. [238,303] 
∗ Paternitatea lui Grigore Ţamblac asupra acestei opere este contestată de unii cercetători. [159, 202-206] 
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Literatura liturgică (psaltirile, mineiele, tetraevangheliile etc.) deţinea poziţia privilegiată în cultura 

româneasca medievală. Această literatură îndeplinea o funcţie „ctitoricească” de înzestrare a 

lăcaşelor sfinte. Nu lipseau însă nici textele dogmatice de sorginte patristică, texte de o 

incontestabilă autoritate în ortodoxia răsăriteană. Compunerile retorice, modele de elocvenţă 

creştină, fundamentau dogmele credinţei, polemizau cu doctrinele eretice, expuneau principiile 

moralei creştine. În sbornice manuscrise de conţinut variat, datând din secolele XIV-XVI, sunt 

reproduse scrierile lui Efrem Sirul, Atanasie din Alexandria, Vasile cel Mare, Grigore Teologul, 

Ioan Damaschin, Ioan Hrisostom şi ale altor reprezentanţi ai patristicii greceşti. [361,5-15] 

Iniţierea în filosofie însemna pentru cărturarii români, în primul rând, cercetarea acestor scrieri, 

autorii cărora se refereau direct la sursele filosofiei antice greceşti, şi, în al doilea rând, consultarea 

nemijlocită a fragmentelor din tezaurul antic, pătrunse în sbornice, precum şi a comentariilor pe 

marginea lor. 

Printre aceste „culegeri» din gândirea antică menţionăm florilegiul A lui Menandru cel 

înţelept lucrare despre raţiune…, tradus din greacă în slavonă prin secolul al XIII-lea şi cunoscut 

într-un manuscris putnean din a doua jumătate a secolului al XV-lea. Culegerea cuprinde sentinţe 

aranjate uneori tematic din operele gânditorilor antici şi începe cu maxima: „Mare bogăţie, omule, 

este raţiunea”.[285,166] Raţiunea şi învăţătura sunt elogiate şi în alte florilegii. Într-un 

manuscris de redacţie sârbă de la începutul secolului al XVII-lea sub titlul Cuvinte filosoficeşti 

pentru învăţătură şi ale altor înţelepţi sunt incluse treizeci şi două de sentinţe morale atribuite 

lui Alexandru Macedon, Diogene, Hermias, Teofrast [285,168-169] ş.a. În alt manuscris din a 

doua jumătate a secolului al XVI-lea, care include şi nişte Cuvinte evanghelice despre binefaceri şi 

daruri, pe lângă citate din Sfânta Scriptură şi din teologii bizantini Nil Teologul, Ioan Hrisostom, 

Ioan Damaschin, Vasile cel Mare, patriarhul Fotie, găsim şi extrase din Aristotel, Menandru, 

Pitagora, Plutarh, Socrate, Zenon ş.a. Prin cuvintele atribuite lui Theofrast în acest florilegiu se 

afirmă: „Raţiunea pentru filosof este cetate, zid şi armă”[285,170]. Având mai întâi de toate o 

orientare religioasă şi morală, culegerile de acest fel, care în Moldova şi Ţara Românească din sec. 

XV-XVI erau numeroase, servesc drept mărturie că cărturarii români posedau anumite cunoştinţe 

din domeniul culturii şi filosofiei antice. 

Pentru aprecierea orizontului intelectual al cărturarilor din acea perioadă este semnificativă 

difuzarea în copii manuscrise în Moldova şi Muntenia secolelor XV-XVI a Sbornicilui ţarului 

Simeon, important monument al literaturii bulgare vechi, tradus din greceşte pe la 913-914.[60] 

Cercetătorii semnalizează existenţa a două copii manuscrise ale acestui sbornic, transcrise în ţările 

române în perioada amintită. [281] Executat pentru ţarul bulgar Simeon în jurul anului 920, codicele 

reprezintă o traducere a unui codex bizantin deosebit de răspândit în epocă, constituind o antologie 
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de texte timpurii ale patristicii. Alcătuit cu scopul de a prezenta cititorului ne iniţiat în subtilităţile 

dogmaticii şi teologiei tălmăcirea momentelor principale ale concepţiei creştine despre lume, 

codicele includea scrieri din domeniile astronomiei şi filosofiei, matematicii şi fizicii, zoologiei şi 

botanicii, gramaticii, poeticii, istoriei, eticii şi teologiei creştine.[388] 

Alături de extrase din scrierile părinţilor bisericii şi de Întrebările şi răspunsurile lui 

Anastasie Sinaitul, în acest codice se găsesc şi câteva fragmente din Aristotel şi Apollonios din 

Rodos. Copiile slavo-române ale Sbornicului ţarului Simeon mai conţin şi tratatul de teorie literară 

al lui Gheorghios Hirovoskos (sec. al VI-lea), precum şi două tratate filosofice ale lui Maxim 

Mărturisitorul şi Theodor din Raith (sec. al VI-lea), care prin conţinutul lor îşi au originea în 

Organonul lui Aristotel şi Introducerea la „Categorii” a cunoscutului comentator al lui 

Aristotel Porfirius (sec.III). Tratatul Despre deosebirile dintre esenţă şi natură conform celor 

exterioare aparţine unuia dintre cei mai însemnaţi autori bisericeşti din secolul al VII-lea Maxim 

Mărturisitorul şi reproduce ideile răspândite în multe din operele filosofilor din antichitate despre 

categoriile „esenţă” şi „natură’. Însăşi denumirea tratatului indică că este vorba despre concepţiile 

anticilor, căci noţiunea „cele exterioare” semnifică filosofii aflaţi în afara credinţei, adică 

păgâni.[60,87] 

Textul lui Theodor, presviterul din Raith Despre aceleaşi conţine caracteristica 

categoriilor şi noţiunilor principale ale filosofiei - esenţă, natură, deosebire, întâmplare, cantitate, 

calitate, relaţie, contradicţie etc. Acest tratat de logică reprezintă o parafrază creştină a Isagogei lui 

Porfirius în care expunerea categoriilor aristotelice este adaptată la doctrina creştină. Astfel, în 

veşmânt modificat logica lui Aristotel devenea cunoscută cărturarilor români din secolele XV-XVI.  

În monumentele scrise slavo-române, răspândite în această perioadă în Moldova şi Ţara  

Românească, întâlnim câteva definiţii ale filosofiei. În tratatul lui Anastasie Sinaitul Întrebări şi 

răspunsuri, inclusiv şi în Sbornicul ţarului Simeon, filosofia este definită drept înţelepciune, 

scopul căreia este „cunoaşterea lucrurilor dumnezeieşti şi omeneşti, precum şi a pricinile 

lor”[60,87]. În Viaţa lui Constantin Chiril Filosoful, autorul căreia se presupune că ar fi Climent 

din Ohrida, sensul filosofiei este întrevăzut în „cunoaşterea lucrurilor dumnezeieşti şi 

omeneşti care (cunoaştere - n.a.) învaţă în ce măsură omul poate să se apropie de Dumnezeu şi 

cum prin faptele sale el poate să capete chipul şi asemănarea acelui care 1-a creat”[51,3,122].∗  

După cum vedem definiţiile filosofiei menţionate mai sus continuă tendinţa manifestată încă în 

antichitate de a identifica filosofia cu înţelepciunea. Filosofia nu se rezumă doar la reflecţia 

filosofică, la cunoaşterea adevărului. Ea presupune „viaţa în adevăr» şi astfel se prezintă în 
                                                           
∗ Copia textului Viaţa lui Constantin Filosoful (varianta completă) a fost deosebit de răspândită în ţările române. 
Cercetătorii au identificat 59 de copii ale acestei scrieri. Cea mai veche dintre copii Pomenirea şi viaţa fericitului 
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calitate de fenomen spiritual-practic. Aceste definiţii sunt în spiritul neoplatonismului în 

interpretarea sa creştină. Scrierile menţionate aveau o largă răspândire în multe ţări din Estul şi Sud-

estul Europei şi de aceea pot fi considerate reprezentative din punct de vedere al înţelegerii esenţei 

filosofiei, rolului şi destinaţiei ei în arealul răsăritean în epoca respectivă. 

În cultura şi gândirea filosofică românească din secolele XV-XVI primele idei de orientare 

umanistă se manifestă şi în unele scrieri ale reprezentanţilor isihasmului. Doctrina religioasă a 

isihasmului, elaborată în secolul al XIV-lea de către gânditorul bizantin Grigore Palama în disputele 

cu reprezentanţii raţionalismului teologic, se sprijinea pe învăţătura etico-ascetică despre calea 

omului spre unificarea cu Dumnezeu prin „purificarea inimii» şi prin concentrarea în propria 

conştiinţă. Isihaştii propagau idealul vieţii ascetice, a liniştii depline şi a tăcerii, a eliberării de 

patimi şi a contopirii mistice cu Dumnezeu.[336.138] 

Printre manuscrisele slavo-romane din secolele ХV-XVI întâlnim numeroase texte cu 

caracter isihast. Alături de scrierile lui Palama, Calist şi alţi reprezentanţi ai curentului isihast, în 

aceste texte se găsesc şi fragmente din operele predecesorilor isihasmului - Grigore Sinaitul, 

Simeon Teologul, Psendo-Dionisie Areopagitul ş.a.[306,389] În anul 1448 Gavril Uric a inclus 

într-un sbornic copiat de el două fragmente Despre traiul în rai şi Despre atotputernicia noastră, 

extrase din scrierile lui Grigore Sinaitul. Învăţăturile lui Grigore Sinaitul le întâlnim şi în 

sbornicile din secolul al XVI-lea, copiate în scriptoriile mănăstirilor Neamţ, Putna [361,5-15] 

ş.a. Aşa numitul Sbornic de la Slatina, copiat în Moldova în secolul al XVI-lea, conţine extrase din 

scrierile lui Grigore Palama, adunate sub denumirea comună Cuvânt despre latini, cum s-au 

îndepărtat de credinţa ortodoxă. În Moldova era răspândită şi o antologie, conţinând extrase din 

scrierile lui Calist, îndeosebi cuvinte şi poveţe cu caracter canonic. Mişcarea isihastă a avut o 

puternică influenţă asupra literaturii hagiografice. Genul hagiografic permitea propagarea largă a 

tezelor isihaste. Vieţile sfinţilor şi Cuvintele de laudă ale isihaştilor bizantini erau traduse frecvent 

de către reprezentanţii şcolii din Târnova în secolul al XV-lea. O importantă parte a acestor „vieţi», 

printre care şi cea a lui Grigore Sinaitul, Theodosie din Târnova, scrise de Calist, erau 

răspândite în secolele XV-XVI în ţările române.[361,71] 

Cercetătorii au stabilit o afinitate între doctrina isihastă şi motivele prerenascentiste, există 

„... o legătură vie între această doctrină şi neoplatonism, o atitudine degajată faţă de ritualul 

bisericesc, care, împreună cu individualismul mistic, transformau doctrina respectivă într-un 

fenomen de tip prerenascentist”[403,101]. Influenţa isihasmului asupra culturii şi gândirii 

filosofice româneşti din secolele XV-XVI n-a fost îndeajuns studiată. E adevărat că, după cum 

menţionează unii cercetători, în Moldova medievală isihasmul n-a depăşit „limitele unei gândiri 
                                                                                                                                                                                                 
învăţător al nostru Constantin Filosoful datează din 1439 şi a fost, executată la mănăstirea Neamţ. [282, 27] 
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strict religioase şi nici n-a tins să se opună ortodoxismului oficial”]92,54]. Acest lucru însă nici nu era 

necesar. Afinitatea doctrinei ishaste cu tendinţele prerenascentiste constă, nu atât în afirmaţii aparte, 

care într-o măsură mai mare sau mai mică se află în cadrul tradiţiei ortodoxe, „cât în accentele puse pe 

nou şi în noua sistemă de afirmaţii, în stilul de teologizare”[403,98]. 

În cultura şi gândirea filosofică românească din secolele XV-XVI primele idei de orientare 

umanistă se manifestă şi în unele scrieri ale reprezentanţilor isihasmului. Asemeni lui Platon 

isihaştii vedeau în cuvânt o expresie a esenţei fenomenului numit. Cuvântului i se atribuia rolul 

decisiv de mediator, care asigură legătura între terestru şi celest, între uman şi divin. Chiar şi tăcerea, 

propagată intens de isihaşti, presupunea de acum un presentiment al cuvântului, o stimă deosebită 

faţă de potenţele sale neprevăzute şi necesitatea de interpretare exactă a sa. Pe această teză se 

sprijinea conceptul gnoseologic conform căruia procesul de cunoaştere este tratat în sensul 

dezvăluirii adevărului „ascuns” în cuvânt. În procesul de cunoaştere a lumii importante funcţii se 

atribuiau limbajului în calitate de sumă a unui anumit număr de cuvinte cu evidente capacităţi 

creatoare. Această teză se află la baza atitudinii negative a cărturarilor isihaşti faţă de textele 

denaturate. Ei depun eforturi considerabile pentru copierea şi îndreptarea lor. Atitudinea 

filologică de tip umanist faţă de texte se transformă în principiu filosofic. Eftimie din Târnova şi 

discipolii săi în Bulgaria au desfăşurat o intensă activitate în domeniul traducerii şi îndreptării 

scrierilor fundamentale ale părinţilor bisericii. În concepţia lor textul scris capătă semnificaţia 

unei icoane capabile să influenţeze asupra perfecţionării morale a cititorului. Aceste tradiţii ale 

şcolii literare de la Târnova au fost continuate în secolul al XV-lea de cărturarii români, 

activitatea cărora în domeniul copierii şi îndreptării textelor a fost remarcate de nenumărate ori de 

către cercetători.[415] Manifestând acelaşi spirit de esenţă umanistă, ei au tradus din greceşte şi au 

îndreptat conform normelor clasice ale limbii slave vechi de redacţie bulgară mai multe texte cu 

caracter teologic, cum ar fi Cuvânt despre Alexandru cel Bătrân..., Cuvânt despre împăratul 

Foca..., Cuvânt despre viaţa lui Esop ş.a., precum şi un mare număr de sbornice cu caracter 

juridic şi istoric.[236,181-184] În secolul al XVI-lea cronicarul Macarie a tradus din limba greacă şi a 

aranjat în ordine alfabetică Sintagma lui Matei Vlastaris, cronicarul Azarie a „îndreptat”, 

transpunând în slavona mediobulgară sbornicul de redacţie sârbă al lui Danila ce cuprindea Vieţile 

regilor şi arhiepiscopilor sârbi.[284,393-312] 

Numeroase monumente ale literaturii apocrife sud-slave, răspândite în ţările române în 

epoca medievala, erau legate de mişcarea eretică bogomilică, apărută în secolul al X-lea în 

Bulgaria, [385,53] în perioada când existau încă slavi păgâni, iar în ţinuturile din apropierea 

Imperiului Bizantin trăiau grupuri de armeni pribegi care practicau pavlicianismul, o formă de 

creştinism cu elemente dualiste. Doctrina lui Bogomil, care cuprindea elemente dualiste moderate, 
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propunea o întoarcere la simplitatea creştinismului primitiv - „perfecţii» respectau celibatul, trăiau în 

sărăcie şi mâncau doar alimente vegetale şi peşte, respingeau liturghia, sacramentele şi icoanele şi 

atacau ordinea socială existentă, îndemnându-i pe servitori şi pe sclavi să nu mai lucreze pentru 

stăpânii lor. Nu este de mirare că s-au bucurat de popularitate în Imperiul Bizantin în care ţăranii 

acuzau povara crescândă a dependenţei de seniori, cărora statul le acordase pământurile împreună 

cu cultivatorii lor. În măsura în care propuneau întoarcerea la puritatea evanghelică, bogomilii mai 

scoteau în evidenţă şi asocierea Bisericii oficiale cu imperiul, devenind astfel periculoşi din punct 

de vedere politic: „a discuta dogma ecleziastică echivala cu a discuta ideologia politică a 

statului” [222,67]; şi mai periculoşi erau însă pentru că întreţineau aspiraţiile antifeudale ale ţăranilor: 

„Calomniindu-i pe cei bogaţi, îi învăţau pe credincioşii lor să nu se supună seniorilor” [222,67], va 

spune preotul Cosma, autor al unui tratat împotriva lor. În ciuda persecuţiilor, bogomilii au rezistat 

până la cucerirea Imperiului Bizantin de către turci. 

Unele idei propagate de bogomilism au afinitate cu ideile umaniste. Izvoarele principale, pe 

baza cărora putem reconstitui concepţiile bogomililor sunt puţinele cărţi ajunse până la noi care 

aparţineau cercului de lectură al bogomililor şi erau create în mediul lor. Cea mai amplă prezentare a 

concepţiilor cosmologice şi escatologice ale bogomililor o găsim în scrierile apocrife Evanghelia 

după Ioan, Cartea tainică a lui Enoh, Vedenia prorocului Isaia ş.a. Concepţiile sociale şi etice ale 

bogomililor sunt expuse mai amănunţit în Trebnicul catar [399]. Numeroase informaţii despre 

bogomilism găsim în literatura consacrată polemicii, precum şi criticii acestei doctrine. Printre ele 

cele mai însemnate sunt Predice presbiterului Cosma (sfârşitul sec. al XI-lea) şi Panoplia dogmatică 

a bizantinului Eftimie Ligabenos (sec. al XII-lea).[92,56] 

Conform doctrinei bogomilice, dominată de o concepţie dualistă, lumea constă din două 

părţi - cea invizibilă, creată de Dumnezeu şi cea supusă vederii - creatură a răului, a Satanei. Pe 

acest dualism se bazează şi critica dogmei creştine ortodoxe întreprinsă de bogomilism, precum şi a 

orânduirii sociale sancţionate de ea. Conform bogomililor, principii, boierii, înaltul cler sunt 

servitori ai Satanei, înfăptuitori ai voinţei lui. O astfel de concepţie corespundea năzuinţelor maselor 

largi şi era interceptată ca o manifestare împotriva forţelor răului, în apărarea binelui şi a 

adevărului. Această orientare socială a doctrinei bogomililor a determinat pe parcursul secolelor X-

XIV o largă răspândire a ei nu numai în Bulgaria, dar şi într-un şir de ţări din Europa Centrală şi de 

Sud-Est. 

Nu dispunem de date precise despre existenţa în ţările române a bogomilismului sub formă 

de mişcare eretică bine organizată. În Moldova, de exemplu, aveau răspândire scrierile apocrife, 

care se bucurau de popularitate printre bogomili: Vedenia prorocului lsaia, unde sunt descrise cele 

şapte cercuri, şi Cartea tainică a lui Enoh,  care povesteşte despre lupta necurmata dintre Dumnezeu 
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şi Satana.[92, 56] În secolele XVI-XVII unele scrieri apocrife cu caracter bogomilic au fost traduse 

în limba română. Deosebit de populare erau Povestea lui Satanail cum s-au trufit împotriva ziditorului 

Dumnezeu cu gândul... şi Adam şi Eva. [96,I,103] Ultima dintre aceste scrieri tratează despre 

„zapisul”, acordul încheiat de Satana cu primul om pentru ca acela să poată lucra pământul. Unele 

apocrife bogomile au pătruns şi în literatura religioasă, editată în epocă, bunăoară, în Cazania lui 

Varlaam. În ţările române aveau răspândire şi scrierile polemice antibogomile.∗ Ideile bogomilice şi-

au găsit reflectare în cărţile populare, cronografie, folclor etc. A fost răspândită, în ţările 

române, chiar şi doctrina filosofică a bogomilismului, întemeiată pe legendele despre lupta lui 

Dumnezeu cu Satana (bunăoară, în legenda despre Adam şi Eva). După cum se ştie, chintesenţa 

acestor legende rezumă în afirmaţia că corpurile primilor oameni au fost zidite de „spiritul rău», 

Satanail, iar sufletul le-a fost inspirat de către „bunul Dumnezeu”. Conform altei legende 

bogomilice, Crearea lumii - viaţa pe pământ, precum şi omul, au provenit din apă. Această idee era 

larg răspândită la popoarele orientale şi preluată de filosofia antică greaca. Materia, se afirmă în 

legendă, n-a fost creată de nimeni, ea a existat dintotdeauna. Însăşi Dumnezeu s-a născut din 

materie, asemeni fluturelui apărut din gogoaşă, iar apoi, împreună cu Satana, a creat pământul.[92, 

25] Esenţa filosofică a bogomilismului nu se înscrie în doctrina creştinismului de tip ortodox. Ea 

reprezintă o tendinţă, încă timidă, de eliberare a principiului material de sub tutela atotputernică a 

principiului spiritual, iar dualismul, deşi ne definitivat filosofic şi inconsecvent, conducea la cerinţe 

politice deosebit de radicale. 

Pătrunderea şi difuzarea ideilor umaniste în ţările române s-a realizat şi prin intermediul 

istoriografiei. Printre primele opere istoriografice răspândite pe teritoriul Moldovei şi Tării 

Româneşti în secolele XIV-XVI sunt scrierile istoricilor bizantini Nechifor (sec.IX), Gheorghios 

Amartolos (sec. IX), Ioan Zonaras (sec. XII), Constantin Manasses (sec. XII) ş. a. În copii 

manuscrise de limbă greacă sau traduse în limba slavonă, aceste cronografe erau citite la curţile 

primilor voievozi moldoveni şi munteni, copiate cu grijă în scriptoriile mănăstirilor, înălţate sub 

ctitoria lui Alexandru cel Bun, Mircea cel Bătrân şi Ştefan cel Mare. 

Secolul al XV-lea în istoria culturii româneşti este remarcabil şi prin apariţia istoriografiei 

autohtone de limbă slavonă. Cărturarii de la curtea lui Ştefan cel Mare, folosind notiţele analitice 

despre istoria Moldovei scrise în prima jumătate a secolului al XV-lea, consultând unele surse 

suplimentare şi îndreptând unele date, creează marele Letopiseţ de când, prin vrerea lui 

Dumnezeu, începutu-s-au Tara Moldovei, care cuprinde o descriere a celor mai însemnate 

                                                           
∗ În fondul de manuscrise al Bibliotecii ştiinţifice a Universităţii din Odesa cercetătorii P.Sovetov şi I.Baskin 
au descoperit un manuscris inedit de orientare antibogomilică care circula în Moldova şi Ţara Românească 
în secolele XVI-XVII. Manuscrisul a fost adus la Odesa în secolul al XlX-lea de la mănăstirea Bistriţa. 
[423,212] 
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evenimente din istoria ţării, de la întemeierea Statului Moldovenesc şi până în primul deceniu al 

secolului al XVI-lea. Au urmat Cronica scurtă a Moldovei, Letopiseţul de la Putna, în două 

variante, cronicile moldo-sârbă, moldo-rusă, moldo-polonă, moldo-germană şi letopiseţele lui 

Macarie, Eftimie şi Azarie. 

Autorii cronicilor moldoveneşti de limbă slavonă din secolele XV-XVI urmează cu fidelitate 

tradiţiile istoriografiei bizantine medievale, operele lor înscriindu-se în modelul de cultură 

promovat de către universalismul bizantin. Omul medieval în Europa Occidentală a trăit într-o lume 

perfectă, pentru că era închisă şi a păstrat-o închisă pentru că o considera perfectă. Când a vrut să 

cunoască natura sau raţiunea unui lucru, fie că era vorba de o chestiune politică, de una socială sau 

morală, omul medieval a început întotdeauna prin a o reduce la principiul său universalist.[239] 

Totul a devenit model, normă. Judecată după criteriile contemporane, societatea medievală pare 

incapabilă de a vedea realitatea imediată, iar în funcţie de modelul pe care şi 1-a propus, ea apare ca o 

societate care refuză să accepte existenţa datului particular pentru a dobândi esenţele. Aceste esenţe 

literatura orală şi cea scrisă, arta plastică le-au reprezentat prin simboluri, care au dominat atât 

limbajul scris, cât şi cel figurativ.[204,118] 

Spre deosebire de evul mediu occidental universalismul bizantin s-a orientat spre realitatea 

imediată pe o cale deosebită de cea occidentală şi particularul a pătruns în conştiinţe ca un fenomen 

obişnuit. Această tradiţie este preluată de primele cronici moldoveneşti din secolele XV-XVI. 

Orientarea spre faptul concret, spre descrierea concisă a evenimentelor nu exclude însă apariţia în 

istoriografia medievală românească a primelor manifestări ale conştiinţei istorice. Cronicarii tind să 

fixeze locul Moldovei în cadrul timpului şi spaţiului istoric, să expună într-o formă logică şi într-o 

ordine strict cronologică istoria formării Ţării Moldovei, să accentueze rolul şi semnificaţia 

principatului în politica statelor vecine. O astfel de atitudine faţă de istorie nu putea să apară 

momentan, ci numai după o îndelungată afirmare a Moldovei ca stat puternic şi independent. 

Apelarea la trecutul istoric al ţării, consolidarea relaţiilor cu predecesorii şi descoperirea 

tradiţiilor naţionale constituie trăsături ale Renaşterii în plan european.[403,118] În fiecare ţară 

apelarea la istoria naţională, la „propria antichitate» se deosebea prin formele şi conţinutul său. În 

Moldova germenii noii conştiinţe istorice erau treziţi la viaţă nu numai de către spiritul renascentist, 

ci şi de procesele ce aveau loc în realitatea propriu-zisă, îndeosebi de lupta pentru independenţă. 

În interpretarea cronicarilor moldoveni din secolele XV-XVI faptele eroice ale generaţiilor 

precedente capătă un caracter mobilizator, devin exemplu demn de urmat de către contemporani. 

Războaiele duse de Moldova cu ţările vecine îşi găsesc în cronici justificare politică şi etico-

morală, ele, consideră cronicarii, au fost drepte şi inevitabile, fiindcă asupra ţării năvăleau şi ea era 

nevoită să se apere. De pe aceste poziţii sunt apreciate, de exemplu, războaiele duse de Moldova cu 
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Polonia, Ungaria şi alte state creştine. 

Un loc deosebit îl ocupă în concepţiile politice ale cronicarilor moldoveni din secolele XV-

XVI problemele legate de pericolul otoman şi necesitatea apărării de el. Invazia otomană, pe lângă 

toate nenorocirile ce le aducea, reprezenta şi o lume străină creştinismului, de aceea în cronici turcii 

şi tătarii nu sunt numiţi pur şi simplu duşmani, ci „limbi necredincioase şi păgâne”,[23,16] care 

luptă nu numai împotriva Moldovei, dar, în persoana ei, şi împotriva întregii lumi creştine. În 

cronicile slavo-române apare ideea rolului istoric deosebit al Moldovei în organizarea apărării lumii 

creştine de pericolul otoman, a funcţiei ei de „poartă a creştinătăţii” pe care turcii încearcă s-o 

cucerească. De aici şi ideea unei cruciade antiotomane, în cadrul căreia Moldova trebuia să deţină 

unul din locurile principale. 

Cronicarii moldoveni din secolele XV-XVI încearcă să includă istoria Moldovei în istoria 

universală. Generalul, universalul era tratat în acea perioadă în sens de Sud-Est european, mai precis 

ortodox, iar evenimentele istorice începeau de pe timpul lui Adam şi Eva. De fapt în textele 

nemijlocite ale cronicilor întâlnim date neînsemnate despre istoria ţărilor vecine, însă sbornicele 

manuscrise, în care erau incluse aceste cronici, conţineau neapărat ştiri din istoria universală. Astfel 

în aşa-numitul sbornic de la Slatina al lui Isaia, copiat la mijlocul secolului al XVI-lea, cronica de la 

Putna în prima redacţie, cronicile lui Macarie şi Eftimie sunt precedate de o Poveste pe scurt de la 

anul vieţii lui Adam până în timpul de astăzi,  precum şi de o cronică sârbă şi alta bulgară. În alt 

sbornic, din acelaşi secol, cronica de la Putna în cea de a doua redacţie, cronicile lui Macarie şi 

Azarie, pe care acesta le conţine, la fel sunt precedate de o cronică bizantină în limba slavonă, ce 

începe de la Adam şi se încheie cu anul 1425. 

Interesul pentru istoria universală contribuie la descoperirea de către cronicarii moldoveni a 

propriei antichităţi. În cronica moldo-rusă, ce cuprinde descrierea istoriei Moldovei până la 1504, 

întâlnim legenda despre originea moldovenilor şi despre formarea de către ei a propriului stat. 

Legenda accentuează provenienţa descălecătorilor Ţării Moldovei de la vechii romani. Ideea originii 

latine a românilor circula în acea perioadă în operele scriitorilor din ţările vecine, în special la 

umanistul italian Enea Silvio Piccolomini şi în cronica istoricului bizantin Laonic Chalcocondil, 

copiile manuscrise ale căreia erau răspândite în Moldova secolelor XV-XVI. În cronica moldo-

rusă această legendă are un pronunţat caracter voievodal. Ea a fost lansată probabil la curtea lui 

Ştefan cel Mare care manifesta o deosebită veneraţie pentru strămoşi. 

Potrivit legendei, urmaşii „vechilor râmleni”, ai fraţilor eponimi Roman şi Vlahata,∗ 

urmărind un zimbru, au coborât din munţii Maramureşului în valea râului Moldova şi au hotărât să 

                                                           
∗ Numele celor doi fraţi eponimi Roman şi Vlahata simbolizau cei doi termeni: intern - rumân, român, şi extern - vlah, 
valah cu care erau numiţi românii. 
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se stabilească cu traiul în aceste locuri. „Şi au ales din drujina lor,- menţionează cronicarul anonim, - 

un bărbat înţelept, anume Dragoş, şi l-au ridicat domn şi voievod al lor. Şi de atunci s-a început cu 

voia lui Dumnezeu Ţara Moldovei”[23,160]. Interesul pentru originile poporului, pentru izvoarele 

statului constituie o manifestare a tendinţelor umaniste în gândirea istorică din Moldova acelor 

timpuri. 

În cronicile slavo-române din secolele XV-XVI este înalt apreciat rolul cărturarului ce aduce 

cuvântul divin celora ce nu-1 posedă. O astfel de tratare a misiunii cărturarului era similară aceleia 

ce avea răspândire în cultura bizantină, unde sarcina principală a cărturarului consta în „eliberarea 

cuvântului”, în săvârşirea minunii de a-i iniţia în ale cuvântului pe cei neştiutori de carte, iar 

activitatea sa era înălţată până la nivelul actului divin. Cronicarul Macarie, fost egumen la 

mănăstirea Neamţ, apoi episcop al Romanului, lăudând pe părintele şi îndrumătorul său spiritual 

Teoctist, care, menţiona el, „era bărbat învăţat ca nimeni altul, cele vechi şi cele noi le-a cunoscut 

până la capăt”[23,95], meditează asupra responsabilităţii cei revine lui în calitate de păstrător şi 

continuator al acestei tradiţii. Cărturarul, consideră Macarie, nu trebuie să se asemene sclavului 

leneş care „a ascuns talantul, ne arătând roadele trudei sale”[23,96], misiunea sa constă în a duce 

lumina adevărului oamenilor. 

Tradiţia lui Macarie a fost continuată de „cel mai umil ucenic” al lui, de către Azarie. În 

cronica sa acesta scoate în prim plan cultul învăţăturii, al înţelepciunii, dobândite prin cunoştinţe. 

Macarie, „învăţătorul Moldovei», scrie Azarie, a fost „îndrăzneţ în predici, meşteşugit şi iscusit în 

cuvinte şi foarte învăţat, ca nimeni altul”[23,86]. La fel şi succesorul său, Anastasie „este plin de 

înţelepciune”[23,109]; învăţătura şi înţelepciunea, consideră cronicarul, trebuie să fie proprii şi 

domnitorilor. Alexandru Lăpuşneanu avea grijă, menţionează Azarie, ca feciorii săi să fie „bine 

crescuţi şi daţi să înveţe cărţile şi învăţăturile ortodoxiei”[23,108]. O astfel de atitudine faţă de 

înţelepciune şi cunoştinţe, căpătate în urma învăţăturii, o astfel de tratare a misiunii cărturarului 

nu este caracteristică copistului medieval, plin de umilă smerenie, ci se apropie de tratarea 

umanistă a acestor probleme. 

Cronicile slavo-române din secolele XV-XVI au o orientare politică clar pronunţată care se 

manifestă şi prin ideea legăturii reciproce dintre măreţia ţării şi independenţa ei politică, dintre 

stabilitatea ei statală şi centralizarea puterii în mâinile domnitorului. Fiind autori de cronici oficiale, 

menite să glorifice şi să justifice faptele şi politica voievozilor, cronicarii împărtăşeau ideea despre 

originea divină a puterii domnitorului. Domnitorul, „prin voia lui Dumnezeu” este monarh suveran 

şi toate evenimentele legate de acţiunile sale provin de la Dumnezeu. „S-a împlinit gândul lui 

Dumnezeu cu Ştefan voievod şi a năvălit noaptea asupra ungurilor la Baia,- scrie autorul 

Letopiseţului, de când prin vrerea lui Dumnezeu începutus-au Ţara Moldovei, numit şi 
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Letopiseţul de la Bistriţa.- Şi i-a dat Dumnezeu în mâinile lui Ştefan voievod şi ale oştii lui şi au 

fost ucişi dintre dânşii mulţime mare”[23,56]. Fiind în realitate expresie a interpretării providenţialiste 

a cauzalităţii evenimentelor istorice, ideea despre originea divină a puterii domnitorului capătă în 

cronicile slavo-române din secolele XV-XVI mai întâi de toate o nuanţă politică, contribuind la 

întărirea autorităţii domnitorului. Dublată de ideea domniei ereditare, ea şi-a găsit întruchipare în 

concepţia despre puterea unică şi nelimitată a domnitorului realizată în viaţă în cea de a doua 

jumătate a secolului al XV-lea de către Ştefan cel Mare. Această concepţie includea atât necesitatea 

limitării puterii boierilor, cât şi necesitatea susţinerii domnitorului de către biserică. După cucerire, 

în 1465, a cetăţii Chilia Ştefan cel Mare „a poruncit mitropoliţilor şi episcopilor săi şi tuturor 

preoţilor să mulţumească lui Dumnezeu pentru ce i-a fost dăruit de Dumnezeu prea 

înalt...”[23,56] Acestei concepţii îi corespunde şi întrebuinţarea pretutindeni în cronice a cuvântului 

„ţar” pentru denumirea domnitorului. Apelarea la acest titlu pare a fi nu numai un procedeu stilistic 

împrumutat din cronicile slavo-bizantine; în cronicile slavo-române el are o semnificaţie filosofică şi 

politică deosebită. În cronica anonimă de la Bistriţa poporul îl întâlneşte pe Ştefan cel Mare cu 

exclamaţiile „Să trăiască ţarul”( „Да живет царь!”..) [61,28], iar voievozii care au domnit până 

la el sunt numiţi „Ţarii Moldovei”(“Молдавсти царие”)[61,24]. Atributele domnitorului şi ale 

domniei capătă în cronice un caracter imperial, exprimând în acelaşi timp pretenţiile domnilor 

moldoveni de a se considera continuatori ai bazileilor bizantini. Această tradiţie se manifestă 

pregnant în secolul al XVI-lea în cronicile lui Macarie, Eftimie şi Azarie care situează figurile 

domnitorilor despre care scriu într-o atmosferă clasică de antichitate. La Azarie, de exemplu, 

domnitorul este „ţar”, boierii din anturajul său sunt „cnezi”, divanul domnesc - „sinclit”, turcii - 

„perşi”, Dunărea este numită Istru, iar ţările ce înconjoară Moldova poartă denumiri arhaice. 

[272,329] Macarie creează un adevărat panegiric lui Petru Rareş, iar Eftimie transformă „Domnia lui 

Alexandru Voievod cel Viteaz şi cel Nou într-o adevărată operă hagiografică, asemănându-1 pe 

Alexandru Lăpuşneanu cu sfinţii şi văzând în persoana sa un „nou” Alexandru Macedon. 

În cronice sunt fixate (în reprezentările şi noţiunile acelei epoci) problemele legităţii 

obiective în dezvoltarea istoriei, este apreciat locul Moldovei în procesul istoric sud-est european 

(universal - în concepţia cronicarilor), este exprimată ideea interacţiunii dintre grandoarea statului 

şi independenţa sa politică, stabilitatea statalităţii sale etc. Legitatea obiectivă dominantă este 

exprimată în cronice, cum e şi firesc, în mod providenţialist. În Cronica anonimă de la Bistriţa se 

afirmă: „...şi n-a fost cum s-au gândit ei, ci a fost precum era voia lui Dumnezeu, părintele 

atotţiitorul”[23,16], fiindcă totul în lume se desfăşoară după o anumită legitate, „pentru că de 

la Dumnezeu au fost cele întâmplate”.[23,19] Întrebuinţarea permanentă a expresiei „prin voia 

lui Dumnezeu” nu reprezintă întotdeauna o mărturie a providenţialismului cronicarilor, mai curând 
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ea este un tribut adus tradiţiei slavo-bizantine. Această expresie se foloseşte, de exemplu, în 

denumirea cronicilor, în relatările despre rezultatul norocos pentru moldoveni al luptelor etc. Pentru 

confirmare menţionăm că în Cronica moldo-germană, de exemplu, referirile la providenţă în 

descrierea luptelor, victoriilor şi înfrângerilor, precum şi ale altor acţiuni ale domnitorului sunt 

foarte rare. Explicarea providenţialistă generală a evenimentelor nu înseamnă că cronicarii ignorau 

definitiv relaţiile cauzale reale dintre fenomene şi reduceau totul la acţiunea voinţei divine. În 

cronice întâlnim menţiuni despre cauzele concrete ale unor ori altor evenimente istorice. Aceasta 

se vede din tratarea în Cronica anonimă a războiului fratricid, care bântuia în Moldova în cel da al 

doilea sfert al secolului al XV-lea [23,15], din descrierea de către cronicarul da la Putna a campaniei 

lui Ştefan cal Mare în Ţara Românească, în anul 1473,[23,50] din expunerea lui Macarie a 

evenimentelor dramatice de la 1538, [23,98-99] din povestirea lui Eftimie despre campania în 

Transilvania a lui Petru Rareş, în 1541 [23. 117-118], din relatarea lui Azarie despre pustiirea ţării în 

1574 de către tătari etc. [23,151] Astfel în concepţiile despre lume şi societate ale autorilor 

cronicilor slavo-române din secolele XV-XVI întâlnim nu numai providenţialism, dar şi o 

interpretare reală a faptelor, o încercare de a reliefa subiectul istoriei. Istoria, în concepţia 

cronicarilor, este nu numai un câmp de luptă neîntreruptă dintre bine şi râu, unde, în ultimă 

instanţă, predomină fatalismul. Cronicarii împărtăşesc şi ideea despre personalitatea umană 

activă, de obicei în postură de domnitor, capabilă să învingă prin propriile capacităţi obstacolele. 

În descrierea proceselor care au loc în natură ori ale acţiunilor omului, cronicarii „uită” uneori 

să amintească numele lui Dumnezeu ori îşi exprimă îndoiala în posibilitatea participării sale în 

treburile omeneşti. Macarie, vorbind despre schimbarea permanentă a întregului univers, nu 

aminteşte de providenţă: „însă, după mine, nu este nimic neschimbat în această viaţă, nici 

stăpânirea domneasca, nici bogăţie, nici noroc bun în această viaţă, care să nu fie turburat de furtuni 

şi supărări” [23,98]. Deşi timid, Azarie îşi exprimă totuşi îndoiala în faptul că Dumnezeu ar fi prezent 

în înfăptuirile omeneşti: „...şi dacă Dumnezeu ar trăi în cele ridicate de mâini omeneşti, ar rămâne 

mereu în aceasta, numită Slatin”[23,140]. În aceste expresii observăm tendinţa de eliberare de sub 

canoanele tradiţiei, providenţa nu mai posedă de acum rolul absolut de coordonator al 

evenimentelor. 

Pentru Evul Mediu istoria reprezintă în primul rând o desfăşurare a evenimentelor şi nu o 

schimbare a esenţelor. Eternul şi invariabilul predomină asupra celor schimbătoare într-atât încât 

ultimele se referă doar la fenomenele secundare - la „deşertăciunea lumii acestea”. În secolele XIV-

XV în istoriografia europeană, şi, parţial, în cea bizantină şi slavă, apare ideea conform căreia 

trecutul se deosebeşte esenţial de prezent nu numai prin evenimentele istorice, dar şi prin ceva mai 

esenţial care are valoare prin sine însuşi. Apare conştiinţa că epocile, evenimentele, personalităţile 

 37



sunt irepetabile. Descoperirea valorii personalităţii umane este legată organic de apariţia conştiinţei 

istorice.[403,4] Istorismul conştiinţei are puncte de tangenţă stilistică cu noua manieră literară. Nimic 

nu este desăvârşit şi de aceea nu poate fi descris. Realitatea poate fi redată, într-o oarecare 

măsură, doar prin torentul de cuvinte, prin stilul dinamic, îngrămădirea de sinonime, asocieri, create 

de „împletiturile de cuvinte”” Un astfel de stil este caracteristic cronicilor lui Macarie, Eftimie şi 

Azarie şi îşi are sursa în mentalitatea generală a epocii. Acele locuri, alogice, la prima vedere, din 

„împletirea ritoricească” [23,139] erau interpretate de obicei de către cercetători drept 

greşeli ale copiştilor, pe când ele aveau o reală semnificaţie istorico-filosofică. 

Motive umaniste întâlnim în secolul al XVI-lea şi în Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul 

său Theodosie. Neagoe Basarab (1482-1521), domn al Ţării Româneşti, realizează între 1512-1521, 

în opera sa monumentală o sinteză a gândirii etice şi politice româneşti din secolul al XVI-lea, şi 

prefigurează teme ce vor fi tratate în scrierile umaniste din următor. Lucrarea a fost scrisă în limba 

slavonă, deşi, au apărut multe controverse privind paternitatea şi autenticitatea ei, epoca şi limba 

în care a fost scrisă. Cercetările actuale stabilesc drept sigură apariţia Învăţăturilor... înainte de 

1530.[382,213] Traducerea greacă, al cărei autor ar fi Manuil din Corint, mare retor al Patriarhiei 

din Constantinopol (1480-1530) a urmat imediat după scrierea cărţii, iar traducerea română s-a 

efectuat înainte de 1645, probabil din iniţiativa lui Udrişte Năsturel. Învăţăturile reprezintă un 

manual de educaţie religioasă, morală şi politică, de tip „oglinda principelui” - genul literar 

cultivat frecvent în Evul Mediu şi în Renaştere. În literatura bizantină şi slavă întâlnim numeroase 

lucrări de acest tip: Învăţăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon; De administrando 

imperio al lui Constantin Porfirogenetul; Învăţăturile lui Theofylact, arhiepiscopul de Ohrida sau 

Învăţăturile lui Vladimir Monomah, în Rusia Kieveană ş.a. 

Lucrarea cuprinde două părţi unite prin acelaşi stil de gândire şi metodă de folosire a 

izvoarelor. Ideea de bază constă în declararea originii divine a puterii domneşti. Domnul este 

„unsul» lui Dumnezeu, care 1-a aşezat peste oameni spre a conduce cu dreptate şi blândeţe. Această 

doctrină îşi află originea în teocraţia biblică, în concepţia politică a marilor monarhii ale Orientului 

antic, dar şi a Imperiului roman. În literatura bizantină ea a fost formulată de Agapet, Vasile 

Macedoneanul, patriarhul Fotie şi de alţi autori de scrieri parenetice. Guvernarea absolută este 

concepută ca un contract între divinitate şi „unsul” ei. Viitorul domn trebuie iniţiat treptat în 

clauzele acestui contract şi educat în evlavia şi frica de Dumnezeu. Domnitorul îşi instruieşte fiul 

pentru o domnie întru totul demnă, scop în care mobilizează cât mai grăitoare pilde, care să-1 

conducă apoi spre o conduită efectivă. În acest scop în Învăţături este expusă o doctrină morală şi 

politică, pe care comentatorii au apropiat-o de cea a lui Marc Aureliu sau Machiavelli 

[312,273],[381,VII-IX]. Lucrarea pare a fi o compilaţie, o sinteză a unor lungi fragmente din 
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cărţile sfinte, din scrierile sfinţilor părinţi ai bisericii, din diverşi comentatori, dar prin 

interpretările şi comentariile care îi aparţin, autorul îşi expune concepţia proprie asupra realităţilor 

politice contemporane. Orientarea filosofică şi pedagogică umanistă a acestei scrieri se manifestă în 

elogiul minţii, demonstrarea virtuţilor înţelepciunii, promovarea echilibrului judecăţii, toleranţei şi 

generozităţii, cultivarea numelui bun, ce se dobândeşte printr-o îndelungată şcolire, cinste, 

demnitate, măsură, lipsă de fanatism. Din această viziune echilibrată asupra lumii se trage filosofia 

măsurii, a căii de mijloc. 

Prima parte cuprinde mai multe secţiuni: un îndrumar pentru uzul şefilor de stat în care sunt 

expuse principiile generale ale concepţiei monarhiei de drept divin, obligaţiunile monarhului faţă de 

Dumnezeu, faţă de popor, cauzele pentru care monarhul poate să cadă din graţia divină şi mijloacele 

de a o recăpăta. Autorul pune un accent deosebit pe justiţie şi omenie, acordând în acelaşi timp 

aprecieri umaniste omului, creaţie a divinităţii. Cele mai importante virtuţi pe care omul trebuie să 

le cultive sunt: înţelepciunea, judecata raţională, stăpânirea de sine, comportamentul moderat, viaţa 

cumpătată, potrivită cu raţiunea, modestia şi demnitatea, dreapta măsură, încrederea în om şi în 

puterea lui de a cunoaşte şi stăpâni experienţa. Toate acestea îl apropie pe Neagoe Basarab de ideile 

umanismului renascentist. Lumea, creată de Dumnezeu, este totuşi o lume a omului, căci, zice 

autorul: „toate făpturile câte sunt sub cer şi lucrările lui Dumnezeu, toate sunt tocmite şi rânduite în 

treaba şi în slujba neamului omenesc: soarele, luna, stelele, văzduhul, vântul, ploile, pământul şi 

marea şi toate câte-s într-însa”. [26,127] Omul este dotat cu minte, cu raţiune, cu „socoteală”, dar şi 

cu libertate de alegere între bine şi rău. Autorul se situează pe o poziţie antropocentrică care are 

afinitate cu cea a Renaşterii, când declară că omul este un stăpân al lumii, „împărat şi biruitor” 

peste câte sunt în lume. Situat în vârful piramidei naturale, omul este o fiinţă înzestrată cu putere 

de cunoaştere şi  pe care are datoria de a o folosi în toate împrejurările vieţii. Totodată omului îi 

este proprie o voinţă de acţiune: „Şi dacă vom vrea noi, vom fi”[26,128]. Această afirmaţie 

sugerează ideea că starea omului depinde de el însuşi. În spiritul timpului său, Neagoe Basarab 

împărtăşeşte o concepţie dualistă despre om, acesta fiind văzut ca o sinteză a două entităţi, trup şi 

suflet, care se află în tensiune. Trupul fiind inferior, trebuie să se supună sufletului, adică minţii, el 

trage spre cele lumeşti, iar sufletul spre cele cereşti. Sufletul este înţeles ca minte, socoteală, 

înţelepciune. Fără a respinge lumea, „omul trebuie să calce cu dreptul şi cu trupul şi cu capul,... ca 

nu cumva să ne lunecăm în lucrurile cele trupeşti şi lumeşti şi putrede şi trecătoare” [26,126]. Prin 

lucrarea sa Neagoe Basarab prefigurează Divanul, sau gâlceava înţeleptului cu lumea sau giudeţul 

sufletului cu trupul al lui Dimitrie Cantemir. Lumea, asemeni ca şi la Cantemir, mai târziu, 

înseamnă pofte trupeşti, pasiuni, afecte care trebuie ţinute în frâu de forţa ordonatoare a minţii, a 

raţiunii. Legea morală este un principiu inerent al sufletului, dar conduitele practice ale omului sunt 
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adesea dictate de instincte şi nu se supun voinţei raţionale. Neagoe Basarab pledează pentru 

cumpătare, pentru curăţenia sufletului şi a trupului, spunând că „cu curăţie, cu înţelepciune şi cu altă 

bunătăţire te vei arăta înaintea lui Dumnezeu... de vei fi şi cu trupul şi cu sufletul biserica duhului 

sfânt”[26,137]. Dintr-o perspectivă stoică, moderată, este condamnat egoismul, lăcomia, desfrâul şi 

lipsa de măsură la mâncare şi băutură, dar nu sunt condamnate bucuriile vieţii, atunci când sunt 

însoţite de o atitudine raţională şi cumpătată. Neagoe Basarab face un elogiu al raţiunii, al puterii de 

cunoaştere a omului. „Mintea”, „mintea curată”, „cugetarea cu mintea proprie” (mintea care ne-a 

fost dată „ca să cugetăm noi înşine cele bune”), „chibzuiala”, „socoteala”, „judecata”, „vorba şi 

învăţătura” îşi au rostul lor „pentru judecată şi pentru dreptate şi pentru milostenie”.[26,135] 

Gândirea clară trebuie să ghideze comportamentul moral. Mintea judecă ce este util şi binefăcător, ea 

îl conduce pe om în labirintul vieţii. Ideea de judecată, de cântărire, de deliberare proprie, de 

chibzuinţă, este esenţială în Învăţăturii. Tot omul trebuie să se împodobească cu judecată, „cu 

mintea cea întreagă şi cu alte fapte bune”[26,135]. Această idee fundamentală pentru epoca modernă, 

este mereu prezentă în lucrarea lui Neagoe Basarab. Judecata proprie este o condiţie importantă a 

funcţiei politice, întrucât „să cade împăratului şi domnului să aibă judecată dreaptă”[26,129]. Ceea 

ce caracterizează în modul cel mai elocvent orientarea umanistă şi renascentistă a lui Neagoe Basarab 

o constituie expresia: „Mintea este avuţie şi comoară ne trecătoare care nu se cheltuieşte niciodată”. 

Secţiunea a doua a Învăţăturilor reprezintă o antologie pedagogică ce conţine pilde alese 

inspirate din Vechiul Testament, Panegiricul lui Constantin cel Mare de Eftimie, patriarhul  

Târnovei, Noul Testament, predicile lui Ioan Hrisostom şi fragmente din romanul popular Varlaam 

şi Ioasaf. Autorul prezintă câte o povestire din textele menţionate mai sus şi apoi morala ce decurge 

din ea şi care trebuie să fie de învăţătură fiului său. 

Secţiunea a treia include texte cu caracter moral, subsumate tematicii „lucrurile bune şi 

rele”. Se susţine teza despre dreapta apreciere a omului după judecata acestuia şi nu după înfăţişarea 

lui, apare meditaţia morală despre deşertăciunea lumii, ceea ce se asociază cu motivul platonician al 

superiorităţii sufletului asupra trupului. „Capul omului cel adevărat iaste sufletul” [26,250], va 

afirma Neagoe Basarab exemplificând teza cu pilda privighetorii şi a cetăţii din romanul 

Varlaam şi Ioasaaf şi pilda şarpelui şi a porumbelului din Fiziolgul. Elogiul minţii e dominant şi 

aici: şarpele îşi oferă trupul spre zdrobire, dar îşi păzeşte capul. Toate aceste pilde şi sfaturi 

slujesc drept confirmare a idealului etic al lui Neagoe Basarab: „Omul iaste şi poartă podoaba lui 

Dumnezeu”[26,250]. Autorul îndeamnă întreaga societate laică la smerenie şi la înălţarea deasupra 

grijilor lumeşti spre contemplarea divinităţii. Neagoe Basarab critică ipocrizia religioasă şi morală a 

contemporanilor săi şi se adânceşte în meditaţii lirice patetice despre fragilitatea fiinţei umane. 

Acestea sunt primele contribuţii româneşti la dezvoltarea unei teme poetice universale - ubi sunt! O 
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altă temă a epocii - fortuna labilis - preluată din Ecleziast apare şi în Învăţături.... Totul „trece ca 

un fum”, şi  omul înţelept trebuie să se gândească la ceasul morţii, la vămile sufletului şi la 

înfricoşata judecată. Textul aminteşte de poemul lui Miron Costin - „Viaţa lumii”. 

După capitolele cu caracter moral-religios urmează cele dedicate misiunii politice şi etice a 

statului şi domniei. Un număr mare dintre aceste capitole sunt creaţii originale, probând 

înţelepciunea, talentul politic şi diplomatic al domnului român. El îi dezvăluie fiului său parametrii 

comportamentului ideal pentru a întări autoritatea domnului asupra supuşilor. Pentru ca domnul să 

fie „desăvârşit şi întreg”, el trebuie să iubească adevărul şi „să ţină dreptatea”, să fie viteaz, „să aibă 

inimă pricepătoare”, să fie modest, calm, generos, să ştie că propriul interes este mobilul tuturor 

acţiunilor umane, să nu împartă cu nimeni conducerea ţării, să îşi aleagă slujitori pricepuţi şi 

credincioşi. Neagoe Basarab îndeamnă pe domnitori să fie „milostivi şi odihnitori”, sa-şi 

amintească mereu de Judecata cea mare, căci aşa cum judecă ei pe supuşii lor, aşa vor fi şi ei 

judecaţi atunci. Cărturarul invocă exemplu lui Alexandru Macedon, în contrast cu atitudinile 

autocratice ale lui Cezar sau Cirus cel Mare. Trei calităţi sunt recomandate, pe baza exemplului 

oferit de Alexandru Macedon: cuvântul adevărat şi stătător, judecata dreaptă şi dărnicia faţă de 

supuşi. Autorul îl îndeamnă pe viitorul domn să nu fie trufaş, ci să asculte sfaturile celor din jur, să 

le ceară să se pronunţe asupra unor treburi publice, dar „tu, fătul meu, să taci, să nu zici nimic 

înaintea lor”[26,268], iar după sfat, „chibzuieşte şi tu cu mintea ta” [26,269] ce este bine din ce 

au spus boierii sau dregătorii. Domnul trebuie să fie condus de dorinţa de dreptate şi de interesul 

privind bunăstarea ţării. Administrarea chibzuită a avuţiei ţării trebuie să fie dublată de interesul 

pentru menţinerea păcii sociale şi pentru câştigarea unui sprijin extern. Neagoe Basarab consideră că 

veniturile trebuie împărţite în următoarea ordine de proprietăţi: slujitorii, oştirea, poporul care 

produce prin trudă bogăţiile ţării, apoi mănăstirile şi biserica. 

Apărarea ţării este datoria supremă a domnului. În capitolul „Pentru solii şi pentru 

războaie” Neagoe Basarab expune o întreagă strategie politică, diplomatică şi militară pentru 

apărarea ţării. „Să nu iubiţi răzmeriţele şi războaiele” [26,278], declară cărturarul, dar în cazul 

unui conflict armat de ne evitat el recomandă, ca metodă, o strategie în trepte. Trebuie purtate mai 

întâi tratative, negocieri, luate atitudini diplomatice pentru a evita confruntarea, iar dacă acestea nu 

au reuşit, atunci se impune mobilizarea oştirii şi a poporului, organizarea unei apărări riguroase (dacă 

vrăjmaşii „sunt cu putere mai mare decât voi”)[26,278]. În cazul unei înfrângeri se recomandă 

rezistenţa şi retragerea în locuri de siguranţă din ţară, formulând un principiu imperativ: „Să nu ieşiţi 

afară din ţara voastră cu oşti!” Astfel, Neagoe Basarab elaborează modelul unui domn luminat şi 

înţelept, al unui principe condus de o etică înaltă care tinde spre armonie şi pace socială. Domnia, 

instituţia politică supremă, are legitimitatea divină şi nu este dependentă de interesele boierilor sau 
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de voinţa lor conjuncturală. Neagoe Basarab recomandă acordarea funcţiilor în stat (dregătoriilor) 

după un principiu modern, anume după valoarea personală a indivizilor, nu după avere şi rang social. 

În felul acesta el atacă titlurile nobiliare bazate pe avere şi poziţie socială, fără corespondenţă în 

virtuţile personale. În răsplătirea slujitorilor el recomandă să se dea „fiecăruia după lucrul său”, 

„fieştecare după cum îi va fi slujba, aşa să-i fie şi darul şi cinstea”, iar la numirea dregătorilor mai 

curând „să o daţi aceluia mai sărac, deacă iaste vrednic şi harnic şi-şi va păzi dregătoria cu cinste”, 

decât celor bogaţi, dar „nevrednici” [26,256]: ”Că mai bun îţi iaste săracul cu cinste decât boiarul cu 

ocară”[26,256]. O trăsătură definitorie a acestei opere este omenia, preţuirea omului, revolta 

vehementă împotriva nesocotirii faptului că fiinţa umană - şi fiecare individ în parte - este un unicat. 

Uciderea omului cu uşurinţă şi fără judecată este denunţată explicit ca o crimă abominabilă. 

Permanentă este preocuparea lui Neagoe Basarab pentru ce se petrece în sufletul omului, grija de 

inima lui, comparată cu o sticlă care, o dată sfărâmată, nu mai poate fi adunată. Toate acestea îl 

prezintă pe Neagoe Basarab ca cel dintâi analist al sufletului omenesc în cultura română scrisă, 

iar Învăţăturile sale ca pe o capodoperă literară - «produsul unui excepţional scriitor - primul 

mare scriitor român în deplinul înţeles al cuvântului” [381,XV]. Învăţăturile lui Neagoe Basarab 

către fiul său Theodosie ilustrează o concepţie etică şi politică ce nu iese deplin din cadrele 

gândirii religioase medievale, dar prevesteşte un nou orizont al gândirii sociale şi politice, 

deschizând calea umanismului în cultura română.  

Cultura şi gândirea filosofică românească din secolele XIV-XVI s-au dezvoltat în contextul 

cultural propriu ţărilor din Estul şi Sud-Estul Europei. Comunitatea religioasă şi culturală, iar într-o 

măsură oarecare şi lingvistică (dacă luăm în considerare faptul că limba slavonă a devenit un 

instrument de cultură pentru mai multe popoare din acest areal geografic) a contribuit la 

intensificarea schimbului de idei. În urma acestui fapt în cultura şi în gândirea filosofică şi socială a 

acestor popoare întâlnim multe idei comune. Totodată condiţiile politice şi sociale din ţările române 

şi-au lăsat amprenta asupra dezvoltării mentalităţii şi a conştiinţei sociale, au contribuit la apariţia 

unor idei ce reflectau realitatea românească, problemele şi căile posibile de rezolvare a lor. Multe 

dintre tendinţele prezente în literatura slavo-română din secolele XV-XVI au fost preluate şi 

dezvoltate de către cărturarii din secolul al XVII-lea. 

 

 

I. 3. Idei umaniste în scrierile lui Nicolaus Olahus. 

În Transilvania, datorită condiţiilor social-economice şi culturale mai favorabile decât în Ţara 

Românească şi Moldova, elemente ale umanismului renascentist pătrund de acum în secolul al XVI-

lea. În cercetarea noastră nu ne vom stărui prea mult asupra gândirii filosofice din Transilvania, 
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concentrându-ne atenţia mai mult asupra concepţiilor umaniste ale gânditorilor din Moldova şi Ţara 

Românească. Primul centru de cultură umanistă în Transilvania a luat fiinţă la Oradea.  Umanismul 

transilvănean din secolul al XVI-lea este marcat de personalitatea lui Nicolaus Olahus(1493-1568).  

În plan cultural Nicolaus Olahus s-a remarcat ca poet şi istoric, întreaga sa operă fiind scrisă 

în limba latină. Importante pentru cultura românească sunt lucrările sale istorice Hungaria, Atila 

şi Chronicon. Hungaria (1536) este o monografie istorică, geografică, economică şi etnografică în 

nouăsprezece capitole, din care opt sunt consacrate Daciei. Metoda istorică aplicată de Olahus este 

cea umanistă, caracterizată prin redarea evenimentelor istorice în toată complexitatea lor. Acestea nu 

sunt pur şi simplu descrise, ci analizate într-o viziune unitară, în mod raţional şi cauzal, în 

conformitate cu o anumită metodologie. Olahus este primul om de cultură român care afirmă în 

scris unitatea de neam, de origine şi de limbă a românilor din cele trei ţări româneşti.[148,15] 

„Moldovenii, scrie Olahus, au aceeaşi limbă, aceleaşi obiceiuri şi aceeaşi religie ca şi cei din Ţara 

Românească; se deosebesc puţin doar la îmbrăcăminte. Se ţin mai de neam şi mai harnici decât cei 

din Ţara Românească”, [43,120] dar limba lor e aceeaşi. Limba moldovenilor şi „a celorlalţi români a 

fost odinioară romană, ca unii care sunt coloni romani; în vremea noastră, se deosebeşte foarte mult 

de aceea, dar multe din vorbele lor pot fi înţelese de latini”[43,120]. Referindu-se la Transilvania, 

Olahus menţionează că românii reprezintă cea mai veche populaţie din acest ţinut. „Românii 

sunt încredinţaţi că sunt coloni romani. Dovada acestui lucru este faptul că au multe în comun cu 

limba romană şi se găsesc în acest loc foarte multe monede ale acestui popor, fără îndoială 

indicii puternice ale vechimii stăpânirii romane pe aici” [43,121]. În epoca Renaşterii, o asemenea 

descendenţă a unui popor constituia dovada unei alese preţuiri şi Olahus era conştient de acest fapt. 

În lucrarea Atila (1536) sunt descrise cele trei mari expediţii în Europa ale legendarului 

comandant al hunilor. Evocând evenimentele acelei epoci, Olahus urmărea să reînvie trecutul 

glorios al ungurilor, îndemnându-i ca să reia lupta pentru a scutura jugul otoman. Chronicon 

conţine descrierea evenimentelor mai importante cuprinse între 1464 (încoronarea regelui Matei 

Corvinul) şi până la 1558 (încoronarea lui Ferdinand de Habsburg ca împărat german), precum şi 

însemnate informaţii autobiografice. Creaţia poetică a lui Olahus - epitafuri, felicitări, elegii, satire, 

poezii pastorale - este unită sub titlul Carmina. Folosind, cu predilecţie, distihul elegiac, Olahus 

impresionează prin cursivitate şi sinceritate, prin măiestria de a reda frumosul şi natura umană. 

Modelele sale sunt marii istorici, literaţi şi filosofi din antichitatea greco-romană, ale căror nume le 

citează. Asemenea altor poeţi ai timpului, Olahus apelează la zeităţile şi eroii mitologiei greco-

romane. 

Un loc însemnat în moştenirea literară a ilustrului umanist român din secolul al XVI-lea îi 

revine corespondenţei sale. Această corespondenţă se divizează în două direcţii bine conturate: pe 
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de o parte, o corespondenţă consacrată marilor probleme politice şi diplomatice ale vremii sale, iar 

pe de altă parte - o corespondenţă istorică, filologică şi literară. În cea de a doua categorie se înscrie 

şi corespondenţa lui Nicolaus Olahus cu umaniştii flamanzi şi batavi. Activând, între anii 1530 -

1542, la Bruxelles, ca secretar, consilier, apoi ministru al regentei, Nicolaus Olahus devine un 

mecena al filosofilor şi scriitorilor umanişti, întreţinând cu ei relaţii personale şi epistolare. În 

corespondenţa sa, umanistul român se comporta ca un coleg de breaslă - dădea şi cerea sfaturi, 

comunica proiectele scrierilor sale istorice, ultimele sale creaţii poetice, traducerile din clasicii elini 

şi latini, cerând să fie citite şi apreciate cu severitate. 

Corespondenţa lui Nicolaus Olahus cu umaniştii se încadrează în cunoscutul gen de 

epistolae familiares (epistole intime), foarte la modă în acea epocă în care ziarul nu fusese încă 

inventat, iar necesităţile oamenilor de a-şi comunica ştirile şi faptele mai importante luau amploare. 

Când a păşit pe teritoriul Ţărilor de Jos, Nicolaus Olahus era mai cunoscut acolo decât regenta pe 

care o însoţea. Aceasta se datora faptului că, pe plan politic şi diplomatic, se impusese atenţiei 

împăratului Carol Quintul (1500-1558) şi principilor germani prin discursul său în cadrul Dietei de 

la Augsburg din 1530. Marele său prestigiu printre umanişti se datora însă faptului că, încă aflându-

se la Augsburg, el şi-a început corespondenţa cu „inegalabilul” Erasmus Desiderius din Rottedam 

(1467-1536). Scriitor-umanist şi teolog reformator (însă nu reformat), adept al libertăţii de gândire, 

Erasmus a fost considerat un „Voltaire al Renaşterii”. Nici un om din acea epocă n-a fost mai 

celebru şi mai onorat decât el. Oricine avea cea mai mică pretenţie de a fi literat sau savant voia să-1 

vadă şi să-1 cunoască. Împăratul Carol Quintul, pontificii de la Roma, regii, cardinalii şi-1 disputau, 

cerându-i să le dedice opere sau solicitându-i scrisori. Refuzând toate onorurile, pentru a-şi menţine 

libertatea, Erasmus s-a retras în Elveţia, la Bâlе şi Friburg, de unde a dominat Europa ca un adevărat 

„prinţ al umaniştilor”. Prin opera sa, Erasmus a preconizat reîntoarcerea la sursele originale ale 

creştinismului, căutând se realizeze un compromis între religia creştină şi filosofie, susţinând că 

esenţa amândurora e aceeaşi. 

Nicolaus Olahus şi Erasmus din Rotterdam nu s-au întâlnit niciodată. Din corespondenţa lor s-

au păstrat 29 de scrisori, care lasă să se întrevadă o prietenie sinceră, întemeiată pe o comunitate de 

idei şi preocupări intelectuale. Scrise pe un ton amical, de la egal la egal, scrisorile celor doi mari 

umanişti abordează un şir de probleme de politică, teologie, morală etc., aflate în centrul opiniei 

publice europene din epocă. 

Primul răvaş, adresat de către Nicolaus Olahus lui Erasmus, datează cu 1 iulie 1530 şi este 

expediat din Augsburg în legătură cu tratatul „Despre văduva creştină” dedicat de către Erasmus 

reginei Măria de Habsburg. Olahus scrie: „Deşi tu nu m-ai văzut niciodată la faţă, îmi eşti atât de 

drag şi atât de bine cunoscut din cărţile tale, pe care le ţin ore întregi în mâinile mele, citind fără 
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întrerupere...” [40,91]. Sperând la o apropiată întâlnire, umanistul român îl asigură pe „inegalabilul» 

că atunci „... te vei convinge personal de stima pe care o nutresc faţă de tine, încă mai de mult, pentru 

talentul tău divin şi pentru virtuţile tale strălucite”[40,91-92]. Spre uimirea generală a umaniştilor, 

Erasmus a acceptat să-1 considere pe Nicolaus Olahus prietenul său, onoare râvnită de mulţi, şi 

să corespondeze cu el. La prima sa scrisoare răspunsul i-a venit lui Nicolaus Olahus în numai 

şapte zile, deşi distanţa de la Friburg până la Augsburg este apreciabilă, iar mijloacele de 

comunicare erau pe atunci nu prea iuţi. În răspunsul său, Erasmus menţiona: „Bucuros acopăr cu 

sărutări acest minunat suflet al tău, umanisme Nicolaus, am de gând să înscriu numele tău între 

cei mai aleşi prieteni ai mei...”.[40,92] Prietenia cu „inegalabilul» a făcut ca secretarul şi consilierul 

regentei în Ţările de Jos să fie acceptat de către umanişti ca al lor şi tratat cu cea mai mare 

bunăvoinţă. Ei vedeau în el optimus et eruditissimus omnium doctorum patronus (cel mai darnic şi cel 

mai erudit sprijinitor al tuturor oamenilor de ştiinţă). 

Cu timpul prietenia dintre Nicolaus Olahus şi Erasmus devine din ce în ce mai puternică, iar 

consideraţiile reciproce tot mai entuziasmate. „Prin umanitatea, virtutea şi nobleţea unică a 

sufletului tău, scrie Olahus la 20 septembrie 1530 lui Erasmus, încă mai de mult ai meritat ca toţi 

oamenii să te cultive, să te stimeze şi să te venereze”[40,93]. La rândul său, „prinţul umaniştilor» îl 

include pe umanistul român printre cele „câteva spirite sincere şi cinstite în acest secol», din 

existenţa cărora el speră că „odată şi odată tot se va închega mult râvnita generaţie de aur a 

muritorilor”[40,94]. Numele lui Olahus, consideră Erasmus la 19 octombrie 1531, cuprinde „... 

toate binefacerile prieteniei”[40,102]. Peste câţiva ani el îl va numi: „neasemuitule 

protector”[40,130]. În ultima dintre scrisorile lui Olahus care au supravieţuit timpului şi au fost 

adresate către Erasmus din Rotterdam, umanistul român declară: „Pentru serviciul pe care ţi-1 fac şi 

despre care îmi scrii, nu-ţi cer în schimb nimic altceva decât mărturia dragostei tale pentru mine şi 

să-1 iubeşti pe Olahus al tău” [40,137]. 

În răvaşele sale expediate din Augsburg, Nicolaus Olahus comunică lui Erasmus despre 

invazia turcilor în Ungaria şi despre pericolul din partea lor pentru întreaga Europă. Cărturarul 

român constată cu amărăciune că în Dieta imperială din octombrie 1530 de la Augsburg, în loc să se 

realizeze mult dorita coaliţie a principilor germani împotriva Porţii Otomane, s-a dat prioritate 

disputelor în probleme de credinţă. Deşi teolog, ca şi ilustrul său corespondent, Nicolaus Olahus 

este convins că în preîntâmpinarea pericolului nu trebuie să speri numai în ajutorul lui Dumnezeu, 

dar este necesar să se ia „din timp toate măsurile posibile în privinţa căilor de acţionare şi a 

remediilor care ar putea exista pentru toate aceste lucruri” [40,99]. Astfel, în spiritul umanismului pe 

care 1-a promovat, cărturarul român admite intervenţia activă a omului în desfăşurarea 

evenimentelor istorice. 
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În corespondenţa lor, Nicolaus Olahus şi Erasmus dun Rotterdam apreciază omul, mai întâi de 

toate, pentru înaltele sale calităţi intelectuale şi morale. Umanistul flamand îi recomandă 

consilierului regentei din Ţările de Jos mai mulţi ţineri de talent cu rugămintea de a-i proteja în 

cariera lor de medici, jurişti, literaţi etc. Cu multă tristeţe îi scrie Erasmus lui Olahus despre „tot 

felul de monstruozităţi din partea oamenilor» în acel secol în care „credinţa, caritatea şi umanitatea 

nu numai că îngheaţă, dar se pare că sunt definitiv omorâte şi îngropate” [40,94]. Pe deplin de acord 

cu aceasta, Olahus înfierează „acel soi de oameni, care îşi permite să se schimbe în mod ruşinos, 

când timpurile ajung nesigure. Soiul acesta de oameni mai bine nu se năştea, sau mai bine murea 

înainte de a-şi schimba năravurile” [40,100]. 

Corespondenţa celor doi umanişti cuprinde numeroase referiri la disputele teologice ale 

epocii, dispute de care ei se interesau şi în care erau antrenaţi. Deşi este apreciat astăzi ca precursor 

al Reformei, Erasmus din Rotterdam nu aderă deschis la ea, ba chiar polemizează cu reprezentanţii 

ei de seamă, de exemplu, cu Luther. Cel mai mult însă „prinţul umaniştilor” i-a atacat pe călugării 

ignoranţi: „La voi domnesc călugării - mai ales în Brabant - acest soi de oameni cum nu se poate 

mai prost şi mai crud” [40,106], scrie Erasmus către Olahus la 27 februarie 1532. Cărturarul român 

are aceeaşi părere, considerând că Erasmus a avut dreptate publicând mai multe cărţi „împotriva 

călugărilor făţarnici”. Şi printre călugări, menţionează Nicolaus Olahus, există „partea mai 

sănătoasă”, care apreciază înalt scrierile lui Erasmus, însă cei cu mai puţină învăţătură şi care abia 

de au citit scrierile „inegalabilului”, dar „care au dat crezare născocirilor altora şi n-au nimic în ei 

virtuos, afară de ostentaţia purei superstiţii fariseice” [40,134], murmură împotriva lui Erasmus şi nu-1 

pot suferi. Dar „oare se poate cineva păzi la lătratul unor astfel de imbecili şi insolenţi?” [40,134] - se 

întreabă cărturarul român, încredinţându-1 pe distinsul său prieten că un om virtuos şi cu suflet mare 

trebuie să-i dispreţuiască din toată inima. 

În corespondenţa din Bruxelles, Nicolaus Olahus face repetate demersuri pentru a-1 

convinge pe Erasmus să revină în Ţările de Jos, urmate la început de tot atâtea promisiuni evazive 

ale lui Erasmus care se explică prin teama pe care o avea faţă de franciscani şi dominicani, foarte 

puternici în imperiul lui Carol Quintul. Cu multă elocvenţă umanistul român invocă problema 

datoriei faţă de patrie, a fidelităţii şi dragostei faţă de ea. Tema patriotismului este abordată într-un 

şir de scrisori, aparţinând atât lui Olahus, cât şi lui Erasmus. În scrisoarea de la 12 februarie 1532, 

cărturarul român aduce un adevărat elogiu patriotismului: „Dar nu înţeleg prea bine, cum poţi fi 

fericit şi cum te poţi bucura că eşti sănătos, câtă vreme trăieşti departe de patrie, sub cer străin. Alţii 

se opintesc cu mâinile şi picioarele, ca să poată duce o viaţă liniştită în patria în care s-au născut, 

unde au crescut şi unde sunt cinstiţi cu toate onorurile şi avantajele, ei se străduiesc să 

împodobească patria cu virtutea şi cu înţelepciunea cu care sunt înzestraţi” [40,104]. Această 
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profesiune de credinţă a lui Olahus este împărtăşită şi de Magister Europae, care, în ultimele sale 

răvaşe din Friburg, recunoştea tot mai des: „Mă mână... dragostea de patrie” [40,129]. Pare a fi 

semnificativ faptul că, în ultima dintre scrisorile lui Nicolaus Olahus care s-au păstrat, scrisori 

adresate marelui umanist, cărturarul român vorbeşte despre propria sa dorinţă de a se întoarce în 

patrie: „O, de-aş putea, dragul meu Erasmus, să mă întorc fără primejdie! Nimic nu mi-ar face o 

plăcere mai mare! Patria, prietenii, fraţii şi cei uniţi cu mine prin aceleaşi nevoi mă îndeamnă să 

revin” [40,138]. Acest răvaş este datat cu 15 iunie 1534. Numai peste opt ani Nicolaus Olahus va 

reuşi să revină din Ţările de Jos. Lui Erasmus nu i-a mai fost dat să-şi revadă patria. El a decedat în 

1536 la Bale, la câteva zile după ce Olahus terminase redactarea principalelor sale opere istorice - 

Hungaria şi Atila. Cărturarul român deplânge moartea „inegalabilului” în cinci elegii, dintre care una 

în limba greacă. În Elegia I, care conţine optzeci de versuri latineşti, citim: 

Plângeţi, o Muze, iar voi, Graţii, bociţi pe cel dus, 

Căci răposat-a Erasmus, de-a părinţilor noştri 

Gură slăvit, a pierit gloria lumii întregi.[43,141] 

Relaţiile lui Nicolaus Olahus cu Erasmus din Rotterdam îl prezintă pe cărturarul român la 

nivelul marilor personalităţi ale culturii europene din secolul al XVI-lea şi precursor al curentului 

umanist în cultura românească. 

Importanta Renaşterii italiene în declanşarea proceselor evolutive care au dus la afirmarea 

culturilor naţionale europene este un fapt incontestabil. Pentru a distinge însă între faza istorică a 

contactelor unei culturi cu manifestările Renaşterii şi faza în care, în evoluţia respectivei culturi, 

sunt însumate trăsăturile definitorii ale fenomenului renascentist trebuie să avem în vedere 

specificul dialogului dintre cultura care se afirmă şi tradiţia culturală faţă de care ea se defineşte. 

Din această perspectivă, în configurarea umanismului românesc putem distinge două momente 

principale: primul dintre acestea, situat în sec. al XVI-lea, se caracterizează printr-o serie de acţiuni 

culturale influenţate de tradiţia bizantină şi de contactele cu manifestările umaniste apusene, 

îndeosebi în Transilvania; celălalt, situat în secolul al XVII-lea, constituie, prin împlinirea 

tendinţelor apărute în cadrul primului moment şi, mai ales, prin realizările artistice specifice şi 

organic dezvoltate, adevărata epocă a Renaşterii româneşti. În cadrul primului dintre aceste două 

momente, ponderea o deţin manifestările de tip umanist din literatura slavo-română. Dificultatea 

deosebită pe care o prezintă analiza acestor manifestări umaniste din spaţiul românesc se datorează 

faptului că, între sfârşitul secolului al XVI-lea şi cel al secolului următor, tendinţele care intră în 

dispută reprezintă comprimarea, într-un interval cronologic relativ restrâns, a unor tensiuni 

dialogice multiseculare. Principală între acestea este cea dintre limba populaţiei româneşti şi limba 

de cultură slavonă. Dar, în afara ei, se manifestă acut în această perioadă şi impactul dintre cultura 
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de tradiţie bizantină şi cultura occidentală. De asemenea, capătă acuitate tensiunile existente în 

cadrul fiecăreia dintre cele două tradiţii culturale. În cultura de tradiţie bizantino-slavă 

repercusiunile mediate ale „Renaşterii paleologe”∗[274,57], ale curentului isihast şi ale Şcolii de 

la Târnova s-au concretizat în spaţiul românesc prin tendinţa umanist-filologică exercitată asupra 

redacţiilor manuscrise ale unor scrieri bizantine şi slavone. Specificul acestui umanism filologic 

slavo-român a fost generat şi de faptul că, în spaţiul românesc, limba slavonă nu era supusă decât 

sporadic influenţei uneia sau alteia dintre limbile slave vii. El s-a concretizat în funcţia 

conservatoare şi chiar restauratoare a redacţiilor textelor slavo-române. În acelaşi timp se produce şi 

afirmarea specificului unei politici culturale româneşti exercitate prin intermediul culturii slavone. 

Această politică culturală românească are drept ţeluri legitimarea moştenirii tradiţiei culturale 

bizantine şi recunoaşterea, în plan european, a rolului politic al românilor. Alături de politica 

culturală dusă la nivelul aulic, în cultura slavo-română întâlnim o receptivitate deosebită faţă de 

literatura aşa-zis „eretică”. Dimensiunile fenomenului au fost uneori exagerate deoarece în această 

categorie au fost înglobate şi scrieri parabiblice, istorice, oraculare sau exegetice, care, fără a 

contraveni esenţial spiritului literaturii canonice, reprezentau încercări de ordonare şi de interpretare 

politică sau ideologică a scrierilor canonice, constituind astfel o treaptă în desacralizarea acestor 

texte. Este interesant faptul că tendinţa conservatoare şi restauratoare existentă în textele canonice şi 

aulice de redacţie slavo-română apare şi la nivelul textelor „populare”, ca şi la al celor beletristice. 

Totodată această categorie de texte este cea în care se produc şi unele contacte ale literaturii 

occidentale medievale şi umaniste cu literaturile slave de est. În stabilirea acestor contacte poate fi 

notată şi contribuţia literaturii slavo-române prin transmiterea literaturii sapienţiale umaniste către 

slavii de est. 

Contribuţiile româneşti, din această perioadă, la dezvoltarea umanismului în limbile de 

cultură greacă şi latină, fără a avea amploarea celor din domeniul culturii slave, nu sunt totuşi mai 

puţin semnificative. În activitatea Şcolii de la Putna şi în cea a umaniştilor transilvăneni găsim 

tendinţe pe care le întâlnim şi în cadrul manifestărilor umaniste slavo-române şi anume restaurarea 

tradiţiei culturale bizantine (în cazul Şcolii de la Putna) şi restabilirea legăturii genetice cu spaţiul 

romanic prin afirmarea descendenţei latine (în cazul lui Nicolaus Olahus). 

 

                                                           
∗ „Renaşterea Paleologă” reprezintă o remarcabilă mişcare spirituală din Bizanţul Paleologilor secolelor al XlV-lea şi al 
XV-lea, întreruptă de invazia otomană. [274, 57] 
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Capitolul II. Mişcări de idei şi contacte culturale. 
 

II.1. Afirmarea limbii române ca limbă de cultură. 

 

Procesele economice şi politice care au avut loc în societatea românească în secolele XVI-

XVII au contribuit la noi acumulări culturale. Învăţământul teologic tradiţional în limba slavonă, ca 

de altfel şi scrisul în această limbă, nu mai puteau să satisfacă necesităţile societăţii. Odată cu 

sporirea producţiei meşteşugăreşti se simţea nevoia atât a unui schimb permanent între produsele 

diferitelor oraşe, cât şi între producţia meşteşugărească şi produsele agricole. S-a organizat şi s-a 

lărgit treptat piaţă internă, relaţiile şi tranzacţiile comerciale au devenit mai intense, permanente şi 

multilaterale. Purtătorii acestor relaţii nu se mai puteau mulţumi cu folosirea limbii slavone, cu aria 

ei restrânsă de întrebuinţare, ci aveau nevoie de un instrument practic pentru tranzacţiile lor. Astfel 

a avut loc trecerea la scrisul în limba ţării, cauza economică determinantă a căreia a fost creşterea 

relativă a economiei de schimb. P.P.Panaitescu consideră biruinţa scrisului în limba română în 

exclusivitate drept un efect al marilor transformări în cadrul feudalismului legate de 

interesele sociale distincte româneşti: ridicarea micii nobilimi, consolidarea orăşenimii şi 

formarea unui patriciat orăşenesc.[308,204] 

Folosirea limbii române în actele private a creat premise favorabile şi pentru dezvoltarea 

învăţământului în limba poporului, traducerii şi scrierii primelor cărţi în această limbă, apariţiei 

cronografiei în limba ţării. De la începutul secolului al XVI-lea ni s-au păstrat cele mai vechi texte 

manuscrise în limba română, care cuprind traduceri din slavonă în româneşte ale unor scrieri 

religioase sau din literatura hagiografică: Codicele Voroneţian, Psaltirea Scheiană, Psaltirea 

Voroneţiană, Psaltirea Hurmuzaki; specialiştii au fixat perioada în care au fost elaborate aceste 

manuscrise - secolul al XVI-lea, dar nu au căzut de acord asupra datei precise la care au fost 

executate. întrucât aceste lucrări sunt caracterizate de fenomenul numit „rotacism” (n intervocalic se 

transformă în r), ele au fost localizate în zona Transilvaniei de nord sau a Maramureşului. Tot 

din Maramureş provine şi un alt manuscris, Codicele de la Ieud, considerat de unii specialişti ca fiind 

primul text scris în limba română, datat cu două veacuri înainte, anume la 1391-1392. [28] Primul 

text datat scris în limba română care s-a păstrat, Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către 

Hans Benkner, judele Braşovului - este din 1521 şi a fost descoperit de Nicolae Iorga, la 

începutul secolului XX, în arhivele Braşovului. Lingviştii au calculat că textul scris de 

Neacşu se bazează pe limba română vorbită, iar cuvintele din fondul latin reprezintă peste 92 la 

sută, cea ce este încă o dovadă a latinităţii limbii române.[105,39] Pe la 1580, un copist 

necunoscut începe să adune într-un singur manuscris toate lucrările traduse în româneşte în 
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secolul al XVI-lea. Opera sa va fi continuată, în timpul lui Mihai Viteazul, şi mai târziu, până la 

1620, şi, astfel, va rezulta lucrarea Codex Sturdzanus. [105,43] 

În aceeaşi perioadă s-a introdus şi tiparul în mediul cultural românesc. Manuscrisele în 

slavonă, copiate în mănăstirile din Moldova (la Humor, Putna sau Neamţ) şi Ţara Românească 

(la Tismana), cele mai multe din secolele XV şi XVI, aveau o circulaţie restrânsă. Limba 

slavonă era cunoscută doar de cărturari şi de ierarhii bisericii, fiind, pentru păturile de jos ale 

societăţii, efectiv o „limbă moartă”. Ea a fost utilizată ca limbă de cult şi ca limbă a cancelariilor 

domneşti, până spre anul 1600, când a fost treptat înlocuită cu limba română.∗ Introducerea 

tiparului, la începutul secolului al XVI-lea, a avut o importanţă crucială pentru cultura 

românească. În timpul domniei lui Radu cel Mare (1495-1508), călugărul Macarie a întemeiat la 

Mănăstirea Dealul, de lângă Târgovişte, prima tiparniţă din spaţiul românesc, cu litere aduse de 

la Veneţia. În 1508, el tipărea un Liturghier în slavonă, prima carte imprimată pe teritoriul 

românesc. În 1512, acelaşi meşter scoate un Evangheliar, tot în slavonă, carte ce este apreciată, 

având în vedere mijloacele tehnice ale timpului, drept o capodoperă a artei tipografice. Alte 

centre ale tiparului sunt semnalate în acelaşi veac la Braşov şi Sibiu, unde apar şi primele cărţi în 

limba română. [228,24] Treptat, pe măsură ce limba slavonă cedează locul limbii române, tiparul 

devine un mijloc de răspândire a culturii scrise româneşti. Este perioada din care datează 

câteva documente fundamentale pentru evoluţia culturii române. În 1544, la Sibiu, Filip 

Moldoveanu editează Catehismul românesc, prima carte tipărită în limba română, iar în 1557 îşi 

începe activitatea tipografică, la Braşov, diaconul Coresi care va tipări, până în 1583, 17 cărţi în 

limba română sau cu text paralel slavon şi român. Se remarcă Tetraevangheliarul (1560) şi 

Evanghelia cu învăţătură (1581), prin care cărturarul a contribuit la unificarea limbajului religios 

şi la crearea limbii literare. 

În secolul al XVII-lea activitatea de tipărire a cărţilor va căpăta un caracter 

stabil, cea ce reprezintă un indiciu al lărgirii nevoilor de cultură scrisă. Existenţa 

tipăriturilor reprezenta, pe de altă  parte, un stimul către învăţă tura de carte şi  o 

înlesnire în dobândirea ei. Astfel, în secolul al XVII-lea, în Moldova funcţionau 

tipografiile de la Iaşi, Suceava şi de la mănăstirea Cetăţuia, iar în Ţara Românească au 

activat tipografiile de la Câmpulung, de la mănăstirea Govora (mutată  apoi la 

mănăstirea Dealul şi în cele din urmă la Târgovişte), de la Bucureşti, de la Snagov, de 

pe lângă episcopiile de Buzău şi de Râmnic [106,298]. 

După cum se ştie, între explicaţiile date motivelor apariţiei primelor texte în limba română 
                                                           
∗ Textele, chiar cele româneşti, au păstrat însă alfabetul chirilic, până spre mijlocul secolului al XlX-lea, când s-a 
introdus alfabetul latin. In Transilvania însă, sub influenţa Şcolii Ardelene, alfabetul latin a fost utilizat de cărturarii 
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precumpănesc cele care, pornind de la existenţa, între aceste texte, a unui grup de scrieri religioase 

cu caracteristici lingvistice comune, au presupus diferite influenţe externe (catolică, husită, luterană, 

calvină etc.). În mod foarte general se poate însă afirma că la impunerea scrisului literar românesc 

au concurat mai mulţi factori, interni (expuşi mai sus) şi externi, constituenţi ai unui climat umanist 

românesc (umanismul reformat, luteran sau calvin, în cazul unor tipărituri precum Catehismul 

sibian din 1544, Întrebare creştinească, Braşov, 1560 sau, respectiv Cartea de cântece, cca. 1570, 

Palia de la Orăştie, 1582; umanismul catolic, receptat probabil prin intermediul tiparului veneţian, 

în Floarea Darurilor, cca. 1592-1604, sau umanismul popular, în cazul unor traduceri de apocrife 

religioase şi scrieri parabiblice). 

Alături de alte manifestări ale dialogului dintre culturi din perioada respectivă, nu mai puţin 

importante pentru configurarea umanismului românesc sunt textele bilingve slavo-române. Din 

1560 avem cel mai vechi manuscris cu text alternativ, slavon şi românesc, Apostolul. Dispunerea 

specifică a pasajelor slavone şi româneşti, lipsa de concordanţă întâlnită uneori între textele 

româneşti şi cele slavone intercalate, precum şi faptul că în textele româneşti se dau deseori 

echivalente multiple şi chiar versiuni diferite pentru acelaşi cuvânt ori pasaj slavon, îngăduie 

afirmaţia că ne aflăm în faţa unor exerciţii stilistice de interpretare a textului bilingv. Categoria 

textelor bilingve este însă destul de răspândită în întreaga epocă umanistă europeană. Odată 

acceptată ideea translaţiei studiilor din greacă în latină şi slavonă, se creează şi premisele 

continuării acestui proces. Modelul glosarelor greco-latine justifică apariţia lexicografiei greco-

slavone şi a celei slavo-române. Că avem de a face, în cazul activităţii lexicografice, cu o 

manifestare de sorginte umanistă se vede din analiza unei categorii de texte bilingve slavo-

româneşti a căror prezenţă a fost explicată atât prin necesităţi didactice, cât şi prin necesitatea  

justificării canonicităţii textului romanesc.[289,22] 

Elementele de teorie a traducerii şi glosarea de tip enciclopedic din textele româneşti 

reprezintă primele etape ale criticii de text în cultura română. Eliberarea de superstiţia sacralităţii 

scrisului va conduce treptat spre afirmarea individualităţii creatoare. Totodată, prin intermediul 

traducerilor, limba română îşi însuşeşte primele noţiuni de teorie a literaturii şi filozofie. Tot 

umanismului filologic de la sfârşitul secolului al XVI-lea se datorează, graţie preocupărilor 

etimologice, apariţia formele incipiente ale conştiinţei originii latine a limbii române. Alături de 

receptarea pe cale livrescă a ideii descendenţei latine, etimologismul este cel care fixează această 

idee şi chiar o aplică în aşa-numitele grafii etimologizante, care apar nu numai în textele româneşti 

cu alfabet latin, ci şi în cele scrise cu alfabet chirilic. În acest domeniu umanismul filologic are 

repercusiuni mai largi pentru că, „de la etimologism ca „formă de gândire”, se ajunge la definirea 

                                                                                                                                                                                                 
români încă din secolul al XVIII-lea. 
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identităţii naţionale şi apoi la legitimarea limbii naţionale ca limbă de cultură” [289,23]. 

În 1582 se tipăreşte lucrarea fundamentală Palia de la Orăştie, prima traducere în limba 

română a Vechiului Testament. Această carte se răspândeşte în tot spaţiul românesc şi stimulează 

preocupările pentru introducerea limbii române în biserică. Îngrijitorul lucrării vorbeşte 

explicit de necesitatea de a avea în „limba românească” textul Bibliei, aşa cum îl au şi alte 

neamuri, adresându-se cititorilor în dese rânduri cu formula „fraţi români”.[105,52] 

Traducerea şi tipărirea Bibliei, începută şi parţial realizată, într-un cerc restrâns de cărturari, din 

iniţiativa calvină, la 1582, se va realiza integral, în 1688, prin conlucrarea învăţaţilor din toate 

provinciile româneşti, printre care fraţii Şerban şi Radu Greceanu, care au avut la îndemână 

textele maramureşene, ardelene, muntene şi cele moldave, precum şi Nicolae Milescu Spătaru prin 

traducerea înfăptuită în anii 1661-1664 la Constantinopol. Această carte a avut cea mai largă 

răspândire în tot spaţiul românesc, contribuind la unificarea limbii şi la consolidarea unităţii 

culturale. Totodată trebuie să menţionăm că pentru traducerea şi editarea perfectă a cărţilor 

bisericeşti, în special ale textelor traduse din limbile greacă şi latină, exarhii bisericii 

ortodoxe au fost nevoiţi să facă apel la cărturarii laici. 

Toate aceste scrieri dovedesc faptul că limba română ia treptat locul celei slavone ca limbă a 

culturii scrise şi a bisericii. Ulterior, în secolul al XVII-lea, mişcarea umanistă se va consolida, 

mai ales în epoca de strălucită afirmare culturală a lui Matei Basarab (1632-1654) şi a lui Vasile 

Lupu (1634-1653), când are loc şi un început de modernizare a instituţiilor politice şi culturale. 

Determinările interne şi externe ale impunerii limbii române ca limbă de cultură sunt multiple, iar 

cercetarea lor arată că acest proces datorează, în mod paradoxal, multe dintre impulsurile sale 

curentului umanist, în special impunerii, prin intermediul operelor umaniştilor, a conştiinţei originii 

latine a poporului şi a limbii române. În anul 1643 de sub teascurile tipografiei din Iaşi apare prima 

carte tipărită în Moldova în limba ţării - scrierea mitropolitului Varlaam Carte românească de 

învăţătură duminecele preste an, cunoscută şi sub denumirea de Cazanie. Autorul ei a fost îndemnat 

să-şi scrie cartea „pre limba noastră românească» de nevoia de „a pogorî şi Sventa Scriptură tot mai 

pre înţălesul oamenilor... pentru ca să înţăleagă hiecine să înveţe şi să mărturisească minunate 

lucrurile lui Dumnezeu” [16,35]. 

În 1648 apare la Alba Iulia, prin grija mitropolitului Simion Ştefan, prima traducere 

integrală în româneşte a Noului Testament. În „Predoslovia” cărţii, Simion Ştefan se arată 

conştient de necesitatea de a elabora şi utiliza o limbă literară unificată, care să fie înţeleasă de toţi 

românii. Este semnificativ faptul că mitropolitul Ardealului a apelat şi la cărturarii din Ţara 

Românească pentru a realiza tălmăcirea textelor sacre în limba română. Precum Varlaam, 

contemporanul său din Moldova, Simion Ştefan exprimă nivelul înalt de cristalizare a conştiinţei 
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naţionale din epoca sa, militând pentru ideea unităţii de neam şi de limbă, cu argumente ce 

anticipează gândirea modernă. În aceeaşi „Predoslovie” Simion Ştefan este preocupat chiar de 

unificarea terminologică a textelor româneşti, care apăreau în Transilvania, Moldova şi Muntenia, 

prilej cu care enunţă şi faimoasa lui teză privind circulaţia cuvintelor: „Bine ştim că cuvintele 

trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni care îmbla în toate ţărăle; aşia şi cuvintele, acelea 

sunt bune carele le înţeleg toţi” [16,47]. Unificarea limbii scrise, a terminologiei religioase şi a celei 

utilizate în istoriografie, reprezintă un pas hotărâtor spre formarea conştiinţei de sine moderne a 

poporului român. Introducerea limbii române în serviciul liturgic, începută sporadic în secolul 

anterior prin unele tipărituri coresiene, şi continuată de Varlaam şi Simion Ştefan, îşi găseşte în 

vremea mitropolitului Dosoftei realizarea deplină. În această mişcare de edificare a conştiinţei 

naţionale se înscrie şi Psaltirea în versuri(1613) în care prozodia de inspiraţie folclorică se 

îmbină cu savante construcţii imagistice. Tipărirea de către Dosoftei, la începutul Psaltirii în versuri, 

a recomandărilor de lectură bazate pe cele patru sensuri ale textului indică o relaţie activă cu stilul 

literar, lucru pe care, de altfel, îl arată cu prisosinţă şi rezultatele efortului său artistic de versificare 

a psalmilor. În procesul de introducere a limbii române  în biserică se înscrie şi traducerea 

„Evangheliei” (1682) şi  „Faptelor apostolilor” (1683)∗.[68,390] 

Biblia de la Bucureşti din 1688, tradusă şi editată cu sprijinul domnitorului Serban 

Cantacuzino, după versiunea greco-protestantă a Bibliei de la Frankfurt, confruntată cu 

versiunea latină şi cea slavonă, din 1667.∗∗[106,30] reprezintă un vast program cultural care a  

deschis o nouă etapă în procesul de afirmare a limbii române.  

Introducerea şi cultivarea limbii române ca limbă literară la nivelul necesar exprimării 

ideilor, expunerii precise a faptelor, formulării fără ambiguitate a principiilor, se datorează şi  

curentului umanist. Cercetările, privind începuturile limbii române literare, au pus în lumină 

faptul că aceasta coincide cu formarea conştiinţei despre „nobleţea” graiului românesc, despre 

capacitatea lui de a exprima concepte din cele mai variate domenii — teologie, morală, istorie, 

beletristică — prin traduceri sau creaţii originale. De la Varlaam şi Simion Ştefan până la fraţii 

Greceanu asemenea traduceri sunt precedate de predoslovii, care tratează inevitabil trei 

probleme: necesitatea tălmăcirilor, legitimitatea lor şi importanţa clarităţii limbii lor. De aici 

stăruinţa traducătorilor asupra „scurtimii” limbii române care trebuie îmbogăţită cu neologisme, 

asupra diversităţii regionale care impune unificări de termeni, de aici mărturisirea eforturilor de a 

                                                           
∗ Domnitorul în Prefaţă la Evanghelie, spune: „Ne-am nevoit de am săvârşit acest bun dumnezăiesc, svânta aceasta 
Evanghelie care nefiind mai dinainte tocmită la slovenie să să citească după rânduiala zilelor şi sărbătorilor celor 
domneşti şi ale svinţilor”. [68,390] 
∗∗ Printre ediţiile străine folosite pot fi remarcate cele şase volume din Biblia sacra polyglotta, tipărită la Londra între 1653- 
1657 de către orientalistul Walton Brian, la rând cu Lexicon heptaglotton a filologului englez Edmund Castell. [106,30] 
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alcătui traduceri inteligibile şi iertăciunile cerute în încheiere pentru eventualele nereuşite şi erori. 

„Nobleţea” limbii şi a poporului român este pusă în evidenţă nu numai de traducători, ci şi de 

cronicari, de la Grigore Ureche şi Miron Costin până la stolnicul Constantin Cantacuzino. Pentru ei 

limba română este continuatoarea limbii de cultură generală a Europei, limba latină, devenind 

astfel un instrument al culturii superioare. Se ştie că identitatea etnică depinde în mare parte de 

maniera în care este interpretată istoria. Cărturarii români, pornind de la o realitate istorică ce le 

explica originea, au interpretat istoria dintr-o perspectivă latină. Latinitatea pentru ei „devine un 

instrument de apărare şi de luptă pentru constituirea şi salvgardarea identităţii”. [182,440] 

Pe măsură ce procesul de centralizare a statelor feudale româneşti a avansat, după secolul al 

XV-lea, alături de „legea ţării”, ca izvor de drept, a apărut şi dreptul scris, sub forma unor 

„pravile” bisericeşti şi domneşti. Primele codificări juridice scrise pe teritoriul românesc apar în 

secolul al XVI-lea, pe baza unor izvoare bizantine, fiind redactate iniţial în limba slavonă. Astfel, o 

serie de principii juridice, politice şi etice sunt cuprinse în Învăţăturile lui Neagoe Basarab către 

fiul său Teodosie, scrise în 1521. În limba română, cele dintâi documente cu caracter juridic sunt 

Pravila aleasă, scrisă în 1632 în Moldova, şi Pravila cea mică (de la Govora), tradusă de Mihail 

Moxa din limba slavă, editată şi tipărită din porunca lui Matei Basarab, la 1640. Este cea dintâi 

carte în limba română tipărită în Ţara Românească. Aceste codificări au avut circulaţie în toate cele 

trei ţări româneşti. 

În 1646 s-a tipărit în Moldova, la Iaşi, cel dintâi cod de legi în limba română, sub denumirea de 

Cartea românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte giudeţe, lucrare 

întocmită de logofătul Eustratie, din ordinul domnitorului Vasile Lupu.  Cunoscută şi sub denumirea 

de Pravila lui Vasile Lupu, lucrarea cuprinde un cod de legi bizantine şi extrase din lucrarea 

juristului italian Prosper Farinacius „Teoria şi practica dreptului penal” editată în 1616 la Lion. 

[423,212] Însemnătatea acesteia pentru viaţa politică şi culturală a Moldovei secolului al XVII-lea 

constă nu numai în faptul că ea reprezintă primul cod de legi tradus şi editat în limba ţării, dar şi în 

aceea că odată cu apariţia ei reglementarea relaţiile dintre oameni, bazată pe valorile moralei 

religioase, ce domina până atunci, a început să fie înlocuită prin norme de comportare laică.  

În 1652 s-a tipărit în Ţara Românească, la Târgovişte, din porunca lui Matei Basarab, codul 

numit Îndreptarea legii (care va purta denumirea de Pravila cea mare), lucrare elaborată de 

călugărul Daniil Panonianul (care a ajuns apoi Mitropolit al Ardealului). Aceste acte de natură 

juridică - printre cele dintâi coduri de legi care au fost tipărite în Europa în limba naţională - au un 

conţinut asemănător şi se referă, cu precădere, la dreptul de proprietate asupra pământului, la 

domeniul dreptului civil şi penal, precum şi la formele de organizare judecătorească. 

Astfel în această perioadă, în Ţara Românească şi în Moldova, activitatea literară, continuată 
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de cărturarii Varlaam, Grigore Ureche, Udrişte Năsturel, Daniil Panonianul, Simion Ştefan, Eustratie 

Logofătul ş.a., reia unele dintre direcţiile epocii anterioare (traduceri, umanism erudit, afirmarea 

descendenţei latine) şi introduce în procesul afirmării identităţii naţionale probleme noi (cele ale 

limbii române literare, ale raporturilor ei cu alte limbi romanice, ale unităţii naţionale şi religioase).  

Referindu-se la transformările economice şi sociale din a doua jumătate a secolului 

al XVII-lea, Lucian Blaga menţiona mobilitatea în lumea ideilor sau în mentalitatea 

oamenilor. „Era firesc ca concomitent cu acest proces (cel economic) să se înjghebeze 

treptat o orientare de emancipare de sub constrângeri, o mentalitate antidogmatică 

promovând gândirea de factură raţionalistă; o mentalitate ce pune accentul pe dreptul 

natural şi care vizează egalitatea între oameni” [128,35-36]. Complexul de factori istorici şi 

politici care a dus la crearea unui climat umanist în ţările române a determinat nu numai o mult 

mai rapidă circulaţie geografică a ideilor umaniste în cadrul unei elite intelectuale, ci şi o circulaţie a 

lor între straturile sociale şi culturale. Între contestările intelectuale şi ereziile populare, de 

exemplu, bogomilismul, apar alianţe până atunci de neconceput. Discutarea dogmelor, privirea 

istorică asupra ideilor şi fenomenelor, examenul critic al formelor politice înseamnă, în primul rând, 

o eliberare de sub tutela tradiţiilor. Deşi protestantismul a fost acuzat de a fi spart frontul unităţii 

creştine antiotomane, nu poate fi neglijat faptul că el a avut şi un pronunţat spirit practic, cum nu se 

poate nega mutaţia importantă pe care acest spirit practic a adus-o în aprecierea realistă a unor 

fenomene politice. Umaniştii reformaţi sunt cei care au mărturisit faptul că, în sec. al XVII-lea, 

Imperiul Otoman făcea parte de mult din echilibrul politic european şi tot ei au transformat ideea 

cruciadei antiotomane în idee a „cruciadei culturale”. Prin acest al doilea umanism, retorica 

medievală se dizolvă complet în faţa realităţilor politice şi lingvistice. Faţă de sfârşitul sec. al XIV-

lea şi de prima jumătate a sec. al XV-lea când bătălii precum cele de la Nicopole (1396) şi Varna 

(1444) ori expediţia burgundă de la Dunăre (1445) mai au caracter de cruciadă a creştinătăţii 

(forţe multinaţionale, sprijin papal), spre sfârşitul sec. al XV-lea, formula de „scut al 

creştinătăţii” prezentă în Retorica (1476) umanistului Ph. Buonaccorsi (Callimachus) cu referire 

la acţiunile politice ale lui Ştefan cel Mare nu mai are puterea de a pune în mişcare expediţii. 

Formula retorică se menţine însă şi în sec. al XVI-lea, când acţiunile lui Mihai Viteazul mai sunt 

considerate încă drept derivând din apărarea creştinătăţii, dar rezultatul principal al mutaţiilor de 

mentalitate provocate de umanism se vede limpede: ţinta acţiunilor lui Mihai Viteazul este numită 

printr-o altă formulă retorică umanistă: „restitutio Daciae” [112]. Opţiunea politica a lui Mihai 

Viteazul ne indică o simptomatică mutaţie structurală a mentalităţii colective în Sud-Estul 

Europei la sfârşitul secolului al XVI-lea. Intre şansa de a contribui la renaşterea 

Bizanţului, idee atât de populara până  atunci în Sud-Estul Europei sau de a-şi  
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constitui statul pe principiul entităţii naţionale, marele principe, în ciuda solicitărilor 

venite din sudul Dunării şi opoziţiei Patriarhiei ecumenice, îşi orientase eforturile militare 

şi diplomatice spre a doua opţiune [328, 163-164]. Această opţiune tulburase tradiţia 

politică axată până atunci de relaţii de colaborare între Patriarhie şi domnitorii români, 

semnalând o eventuală dezintegrare a paradigmei postbizantine şi, prin urmare, o deschidere 

a culturii medievale româneşti prin marile nelinişti, căutări şi realizări către modernitate. 

O dată cu moartea lui Mihai Viteazul se încheie o epocă în care mişcarea umanistă generase, 

ca în atâtea alte cazuri, trezirea spiritului naţional şi îl împinsese până la a-si găsi forma politică 

corespunzătoare. Etapa următoare, o etapă de tranziţie, deşi mai conţine manifestări interesante din 

punctul de vedere al dialogului cultural, se depărtează tot mai mult de ideile umaniste de toleranţă, 

fiind o epocă a polemicii confesionale, a acţiunilor contrareformei ortodoxe, a sinoadelor şi 

caterisirilor, a ripostei la tot mai pronunţatele acţiuni de prozelitism, combinate cu opresiuni politice 

cea ce va duce la o criză de conştiinţă în mentalitatea colectivă. În cadrul acestei epoci se pun totuşi 

bazele Renaşterii româneşti, care se va afirma plenar în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. 

II. 3. Medii de instruire şi de difuzare a cărţii. 

Noile necesităţi social-economice din secolului al XVII-lea au dus la apariţia şcolilor 

orăşeneşti laice, ceea ce ilustrează evoluţia economiei şi societăţii româneşti şi formarea 

unei pături orăşeneşti (negustori şi meşteşugari), care avea nevoie de o elementară ştiinţă 

de carte pentru exercitarea profesiei alese şi pentru reuşita în ascensiunea socială, 

învăţământul elementar a fost predominant ecleziastic, funcţionând în cadrul vechilor şcoli 

mănăstireşti de slovenie, care însă în acest veac, al XVII-lea, s-au restructurat astfel, încât, 

în majoritatea cazurilor limba română ocupă locul principal, în timp ce slavona trece pe plan 

secundar. Învăţământul în limba română se introduce încă în 1559, la şcoala din Scheii Braşovului.[295] 

Biruinţa scrisului în limba română şi abandonarea parţială a vechilor limbi de cultură a determinat pentru 

societatea românească a secolului al XVII-lea diversificarea instituţiilor de alfabetizare. 

În funcţie de nivelul şcolilor, al instrucţiei şi de natura cunoştinţelor transmise în cadrul 

tuturor instituţiilor de învăţământ cei care se ocupau cu instruirea tinerilor puteau fi simpli dascăli de 

ţară sau mari personalităţi ştiinţifice şi culturale europene. În ceea ce priveşte conţinutul 

învăţământului, acesta era diferit de la un nivel la altul şi de la o şcoală la alta. Peste tot în 

învăţământul elementar se învăţa însă scrisul, cititul şi operaţiile aritmetice elementare. În 

unele şcoli dascălii erau preocupaţi să dezvolte la ucenici şi simţul artistic. În toate şcolile 

bisericeşti se învăţa în mod obligatoriu Ceaslovul, Octoihul şi Psaltirea şi, în funcţie de 
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specificul fiecărei instituţii, se deprindea şi câte o meserie. Drept cărţi de lectură şi manuale 

au servit tipăriturile şi manuscrisele religioase, precum Evanghelia învăţătoare, tradusă de 

Udrişte Năsturel, (Govora, 1642), sau Carte românească de învăţătură a lui Varlaam, (Iaşi, 1643), 

Didahiile lui Antim Ivireanu etc. Pentru lectură mai erau folosite cronografele şi pravilele adresate 

cititorilor de toate vârstele, pentru că ele conţineau noţiuni de istorie, geografie, astronomie, filosofie, 

pedagogie, medicină şi igienă, reflectând starea cunoştinţelor ştiinţifice ale oamenilor din epocă. 

Forma bilingvă a multor cărţi populare (slavo-română, greco-română) a servit unor necesităţi 

didactice, oferind elevilor o cale mai uşoară pentru învăţarea limbilor pe baza unor astfel de 

texte ca Varlaam şi loasaf, Floarea darurilor, Alexandria etc. 

Alături de cadrul tradiţional al şcolilor mănăstireşti, care, de altfel, continuă să fiinţeze, 

apar noi structuri de învăţământ orăşenesc, colegial şi superior, pe lângă care se dezvoltă ca 

instituţii de alfabetizare, tiparul şi bibliotecile. În cea de a doua jumătate a secolului al XVII-lea 

şcolile orăşeneşti au ocupat locul principal în învăţământul şcolar din Moldova şi Ţara Românească. 

[218,142] Paralel cu învăţământul elementar slavo-românesc, de acum în a doua jumătate a secolului al 

XVI-lea, apar şcoli de nivel mediu de tip umanist în care se studia în limbile latină, greacă şi română. 

Cercetând fenomenul pătrunderii latinismului, ca urmare a eforturilor de prozelitism ale catolicismului, 

ce se propaga din Polonia „sub forma culturală internaţională a Renaşterii”, Nicolae Iorga îl lega de 

procesul de instruire. [218,17] Cea mai veche şcoală latină din Moldova a luat fiinţă anume într-unul 

din centrele de propagandă catolică. Este vorba de Şcoala latină de la Cotnari, întemeiată de Iacob 

Heraclid Despotul, cunoscut îndeobşte sub numele Despot-Vodă. De fapt, menirea şi activitatea 

acestei şcoli latine nu avea nimic comun cu propaganda catolică. Format în spiritul Renaşterii, 

întemeietorul ei voia să reînvie vechea strălucire a Romei pe aceste meleaguri latine. Conştient de 

originea latină a poporului român, el „urmărea să readucă la viaţă sentimentul mândriei 

romane”.[255,9] 

Profesor şi conducător al Colegiului latin de la Cotnari a fost umanistul Ioan Sommerus (1542-

1574). Născut în Saxonia, fost secretar la curtea domnească a lui Iacob Heraclid Despotul, după 

uciderea lui Despot, şi-a continuat activitatea la Bistriţa, Braşov şi Cluj. La Braşov a fost profesor şi 

director la şcoala înfiinţată de Honterus. A murit la 32 de ani, doborât de ciumă. Scrierile sale, în 

limba latină, sunt îndreptate împotriva scolasticii şi a iraţionalismului mistic. Criticând 

principalele dogme scolastice, Sommerus a indicat mitologia şi filosofia antică drept izvoare ale 

dogmelor creştine. Viziunea sa asupra lumii a fost de esenţă renascentistă, liberă de prejudecăţile 

medievale. Sommerus preţuieşte educaţia laică, cu ajutorul căreia tinde să pregătească oameni 

învăţaţi, capabili să ocupe anumite funcţii la curtea domnească. Sarcina educaţiei morale constă, 

după părerea sa, în acţiuni de formare a unor deprinderi de viaţă ordonată, severă. Pe lângă educaţia 
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morală, nu mai puţin importantă este instrucţia intelectuală. Omul trebuie să „tindă către stele», 

altfel spus, către autoafirmare şi glorie. Educaţia intelectuală presupune, în primul rând, 

cunoaşterea limbii latine, care deschide calea spre învăţământ şi carieră. Metoda principală de 

educare trebuie să fie cea asociativă, de comparare a acţiunilor şi evenimentelor actuale cu cele 

din trecut în scopul de a formula anumite concluzii necesare pentru acţiunile de viitor. [120,33] 

 Ioan Sommerus a făcut parte din cercurile unitarienilor, aripă radicală a reformaţilor. A 

scris câteva tratate teologice, în care a întreprins o critică profundă a catolicismului de pe 

poziţiile reformei lutherane, pe care a răspândit-o şi în spaţiul românesc. Ca poet, a scris elegii în 

limba latină, dobândind o faimă europeană. Tot în latină a scris şi lucrarea Viaţa lui Iacob Despot, 

principele moldovenilor, ce constituie un valoros izvor de informaţii istorice. [42] 

Tot în acestă perioadă activează în Transilvania umanistul Ioan Honterus(1498-1549), umanist 

sas, din Braşov, savant şi erudit el epocii, care îşi face studiile la Viena, Cracovia şi Bazel. Spre 

deosebire de umanismul cărturăresc, renascentist al lui Nicolaus Olahus, Ioan Honterus promovează 

un umanism pedagogic. El desfăşoară o bogată activitate ştiinţifică şi pedagogică, publicând la Braşov 

manuale în limbile latină şi greacă pentru nevoile învăţământului, editând fragmente din Cicero, 

Quintilian, Hesiod, Platon, Seneca, Augustin, Erasmus. În Prefeţe, Honterus susţine, în concordanţă 

cu principiile umaniste, necesitatea de a studia izvoarele, căci numai aşa se poate aspira la înnoirea 

bisericii într-un spirit luteran moderat. Una dintre cele mai importante lucrări ale sale este 

Comentariile la „Pandectele” lui Iustinian, şi reprezintă un tratat de drept civil, în care umanistul 

desfăşoară o pledoarie pentru raţiune, dreptate, pentru o concepţie civilizată în înţelegerea şi aplicarea 

legilor. Ioan Honterus este un promotor al noilor concepţii ştiinţifice ale timpului, un susţinător al 

teoriei heliocentrice copernicane, pe care o cunoaşte din perioada studiilor făcute la Cracovia, 

unde publică, în 1530, o importantă lucrare ştiinţifică, Rudimenta Cosmographica (Elemente de 

cosmografie), pe care o va tipări apoi şi la Braşov, într-o versiune versificată, precum şi la Zürich. 

Lucrarea lui Copernic, în care este expusă noua concepţie asupra universului, va fi publicată în 

1543, dar această concepţie era deja cunoscută şi discutată de învăţaţii timpului. Cartea lui 

Honterus a fost retipărită de mai multe ori, fiind utilizată în epocă ca manual de geografie şi 

astronomie. 

În 1533, Honterus a întemeiat un liceu evanghelic la Braşov, o tipografie şi o bibliotecă, în 

care a adunat numeroase cărţi şi manuscrise din tot spaţiul românesc, unele recuperate din vestita 

bibliotecă a lui Matei Corvinul de la Buda (lucrări risipite de turci după cucerirea Ungariei la 1526). 

În lucrările sale a susţinut unitatea limbii române şi a poporului român, constatând: „Ţara dacilor este 

acum stăpânită de moldoveni, de români transalpini şi de transilvăneni, cu cele şapte cetăţi ale lor 

înconjurate de către Carpaţi” [87, 47]. Literatura umanistă românească de expresie latină, indiferent 
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de etnia autorilor, reprezintă „un univers unitar şi dinamic pe care exegeţii trebuie să-1 

cartografieze într-un capitol separat în istoria culturii şi literaturii române” [42,4]. 

Reforma şcolară preconizată de Despot-Vodă, cu toate avantajele acordate elevilor (locuinţă, 

masă şi îmbrăcăminte pe cheltuiala statului) şi cu toată strălucirea pe care i-a dat-o prin chemarea 

unor iluştri profesori din Occident (de exemplu, umanistul Ioan Sommerus) şi prin crearea unei 

biblioteci cu cărţi aduse din Germania, a întâmpinat o puternică opoziţie din partea tradiţiei 

culturale de formă bizantină ortodoxă. Colegiul de la Cotnari promova limba latină, ce amintea de 

„papistaşi”, şi pornea din Germania protestantă care secularizase moşiile mănăstireşti. De aceea, 

cercurile conducătoare bisericeşti au opus rezistenţă, considerând-o drept „o primejdie a religiei 

părinteşti”[ 255,10] Prin aceasta se explică de ce colegiul nu s-a menţinut în forma sa iniţială, de o 

largă deschidere umanistă. La sfârşitul secolului al XVI-lea el va fi calificat doar ca o simplă „şcoală 

de gramatică”, adică de grad inferior în raport cu ceea ce fusese înainte. Pe timpul lui Petru 

Şchiopul  se transformă în şcoală latină catolică, „ca să distrugă cuibul de protestanţi”. Sub 

influenţa tot mai accentuată a relaţiilor culturale cu Polonia, Petru Şchiopul a adus pentru acest 

colegiu, la fel ca şi pentru alte şcoli latineşti întemeiate de el, profesori din Polonia. Instituţia de 

învăţământ din Cotnari a continuat să funcţioneze mai bine de un secol şi jumătate. Conform 

observaţiilor unui istoric literar, această şcoală, în forma sa iniţială, „ar fi putut pregăti elemente care 

să promoveze o literatură şi o cultură profană, aşa cum s-au desfăşurat lucrurile în Apus, unde, pe 

lângă cultura ce pleca de la Biserică, s-a dezvoltat cultura la curţile domnilor, în jurul aristocraţiei şi 

a claselor de mijloc. Totodată, s-ar fi ajuns mai devreme la o literatură profană în limba naţională” 

[102,18]. 

În secolele XVI-XVII, în Europa are loc o reformă a catolicismului. înfăptuită prin 

Contrareformă, ea n-a constituit doar o negare a protestantismului şi a umanismului. Această 

mişcare religioasă şi culturală a reprezentat o depăşire a numitelor curente prin păstrarea şi 

asimilarea multora dintre realizările lor. Contrareforma a contribuit la înnoirea catolicismului fără a 

atenta la dogmele, ritualurile şi instituţiile lui. Ea a insuflat o nouă viaţă ritualurilor şi cultelor, a 

creat o reţea de şcoli şi colegii, a organizat misionarismul, s-a raliat la noua mentalitate estetică 

creată de cultura barocului. Asemeni protestantismului, Contrareforma a constituit un răspuns la 

noile necesităţi religioase ale individului european din epoca modernă. [183,256-259] 

Contrareforma a reprezentat o epocă şi în viaţa religioasă a ţărilor catolice din centrul 

Europei, marcată printr-un şir de înnoiri şi reforme. Catolicismul a căpătat în această perioadă unele 

trăsături noi, cum ar fi disciplina interioară şi integritatea instituţiilor bisericeşti, influenţa politică şi 

forţa materială, expresivitatea pronunţată a ritualului dobândită prin folosirea elementelor baroce. A 

fost creat un nou sistem de învăţământ cu o largă reţea de instituţii menite să pregătească un cler 
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erudit, educat în spiritul disciplinei şi al responsabilităţii. [349] 

O parte componentă a acestui proces cultural-religios european devine şi mişcarea uniaţilor de 

la sfârşitul secolului al XVI-lea din Ucraina şi Ardeal. Unirea cu Roma a unei părţi din 

ortodocşi este unanim considerată  de cercetători o consecinţă  a succeselor militare 

antiotomane ale Habsburgilor. Criza ortodoxiei în perioada respectivă era evidentă. Ideologii 

unirii bisericii ortodoxe cu cea catolică sub supremaţia papei urmăreau însă, în linii generale, să iasă 

din criză, să înnoiască, să reformeze ortodoxia, să o situeze pe temelii trainice. Mişcarea uniată a 

culminat cu adoptarea actului de unire de la Brest din 12 iunie 1595. Între ortodocşi şi uniaţii 

susţinuţi de catolicism şi autorităţile polone a început o luptă îndelungată în care ortodoxia pierdea 

mereu poziţiile. Un rol însemnat 1-a avut în această luptă Petru Movilă (1596-1647). 

Activitatea lui Petru Movilă la Kiev a fost nemijlocit legată de lupta pentru revigorarea 

ortodoxiei din Ucraina, care pe atunci făcea parte din regatul polonez. În acea perioadă Biserica 

ortodoxă ucraineană se afla sub semnul unei grave ameninţări. Presiunilor exercitate de propaganda 

iezuită a Contrareformei li se adăugau cele ale Bisericii unite. Deşi acţiunile lui Petru Movilă aveau 

drept obiective imediate consolidarea poziţiilor Bisericii ortodoxe în statul polonez, repercusiunile 

ei au avut un larg ecou în întreaga lume ortodoxă. 

Petru Movilă era conştient de faptul că în lupta cu uniaţii şi catolicii ortodoxia se afla în 

pierdere, atât din cauza lipsei în Ucraina a unui sistem de instituţii bisericeşti bine închegate şi 

dirijate de o forţă autoritară, cât şi din cauza nivelului intelectual redus al clerului ortodox. 

Regenerarea intelectuală a ortodoxiei nu mai putea fi înfăptuită prin cultura slavonă şi nici prin cea 

bizantină, care la începutul epocii moderne erau depăşite. Pentru a rezista atacurilor din partea 

catolicismului şi a uniaţilor trebuiau împrumutate armele lor, ortodoxia trebuia întărită prin cultura 

latină a Occidentului, primenită prin Renaştere, Reformă şi Contrareformă. Activitatea lui Petru 

Movilă, orientată spre revigorarea spirituală a ortodoxiei, s-a desfăşurat pe multiple planuri, 

cuprinzând reforma învăţământului teologic, îndreptarea şi reeditarea cărţilor de cult, transformarea 

doctrinei ortodoxe într-un sistem teologic rigid, asemeni celui catolic. 

Este bine cunoscut aportul lui Petru Movilă la reforma învăţământului teologic în Sud-Estul 

Europei. Cărturarul era conştient de necesitatea creării în lumea ortodoxă a unei şcoli superioare 

bazată pe o temelie ştiinţifică şi culturală mai largă, care, după nivelul de predare şi metodele de 

educaţie, nu ar fi cedat colegiilor şi universităţilor din Occident. El scria, în iunie 1631: „... văzând 

marea pierdere pentru sufletele omeneşti din cauza ignoranţei clerului şi a lipsei de învăţătură a 

tineretului..., am hotărât să întemeiez o şcoală pentru ca tineretul să fie îndrumat în spiritul 

credinţei, al bunelor obiceiuri şi al artelor liberale... pentru folosul şi îndestularea neamului drept 

credincios”. Spirit deschis către înnoirile vremii sale, Petru Movilă promovează o programă de 
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învăţământ judicios alcătuită, în care studiului limbii latine, atribut indispensabil al omului cult din 

epocă, i se acordă o însemnătate majoră. Cărturarul răspundea spiritelor conservatoare, cărora 

studiul limbii latine, ca să nu mai vorbim de dialectică sau retorică, li se părea un sacrilegiu, o 

înclinare spre erezie: „E bine ca ruşii să înveţe şi limba latină, căci cărţi în limba slavonă sunt 

puţine, iar cele greceşti cu mare greu şi cu multă cheltuială se găsesc, pe când cele latineşti sunt 

uşor de găsit... Şi cetăţenii nobili, ce se descurcă în chestiuni de stat şi în cele de credinţă, ar trebui 

să fie iscusiţi, pe lângă dialectul grec şi slavon, şi în cel polon şi latin. Căci e mai bine să discuţi 

probleme politice şi teologice cu cei deştepţi şi iscusiţi, decât cu cei ignoranţi...” [421,83-84]. 

Colegiul întemeiat de Petru Movila, în 1632, la Kiev, va deveni ulterior o instituţie de 

învăţământ religios de mare faimă, un veritabil focar de cultură teologică şi laică. Sofronie 

Poceaski, intelectual de prestigiu, profesor de retorică şi fost rector al Colegiului movileai, în 

1632, în prefaţa la panegiricul Eucharistion, dedicat lui Petru Movilă, declara că acesta aduce pe 

pământurile ucrainene pe „Minerva, regina ştiinţelor” [395]. Întemeiată pe programele şcolare ale 

Contrareformei, reorganizarea învăţământului ortodox, întreprinsă de mitropolitul kievean, a 

reprezentat un nou sistem de gândire şi comunicare cu cultura europeană. Ea n-a fost doar o simplă 

reorganizare, ci „o veritabilă revoluţie modernă într-o lume pe care o izolare tradiţională o 

baricadase între zidurile închistării dogmatice” [275,198]. 

Alt fapt de cultură prin care înaltul prelat de la Kiev a contribuit la revigorarea ortodoxiei, la 

apropierea ei de modelele pe care le propunea cultura europeană a timpului, constă în alcătuirea, 

multiplicarea şi răspândirea cărţii. „V-am dat şi nu voi înceta până la moarte să vă dau cărţi şi 

profesori” [345,4], declară Petru Movilă în predoslovia Antologhionului din 1636. Reînzestrând 

tipografia Lavrei, sporind numărul meşterilor, el a imprimat într-un ritm rapid cărţi de vitală 

necesitate în desfăşurarea serviciului religios: Liturghierul (1629), Nomocanonul (1629), Triodul 

înflorat (1631), Antologhionul (1636), Evanghelia de învăţătură (1637), Triodul de post (1640) ş.a. 

În „Predoslovia către cititor”, inclusă de Petru Movilă în cea de-a doua ediţie a Liturghierului 

(1639), se menţionează că acest liturghier „... timp de câţiva ani l-am tradus de pe textul grecesc, 1-

am confruntat cu textul ediţiilor greceşti şi al liturghierelor noastre vechi...” [55,7-8]. Astfel, în 

spirit umanist, cărturarul apelează la textul original, foloseşte diferite izvoare, comparându-le, 

pentru a edita un liturghier deplin şi corect. În acelaşi spirit el a întreprins o nouă traducere a 

Bibliei, însă moartea prematură nu i-a permis să ducă travaliul la bun sfârşit. 

Deplin conştient de semnificaţia operei sale, Petru Movilă tindea să facă cunoscute 

adevărurile Bisericii ortodoxe şi în limba oficială a regatului polonez. El a tipărit în limba polonă 

cărţi de dogmatică religioasă, devenite opere de rezonanţă, cum ar fi Lithos (1644) şi Zebranie 

Krotkiej nauki o articulah wiary prawoslaiwno catholickiej hrzescianskiej („Culegere scurtă a 
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ştiinţei de articolele credinţei creştine, catolică şi ortodoxă”) (1645). În concepţia lui Petru Movilă 

cunoaşterea culturii occidentale, în favoarea însuşirii căreia pleda, nu trebuia să aibă drept obiectiv 

apropierea de catolicism, ci, dimpotrivă, ea trebuia să servească ortodoxiei drept armă în polemica 

cu acesta. Opera înaltului prelat de la Kiev a fost, prin excelenţă, una de polemică teoretică. 

Uniaţii şi catolicii promovau ideea despre deteriorarea Bisericii de Răsărit, afirmând că ea s-a 

abătut de la adevăratele postulate ale creştinismului. Petru Movilă, în scrierea polemică Lithos, 

menţiona că oponenţii ortodoxiei identifică postulatele Bisericii de Răsărit cu acele abateri de la 

ritual, săvârşite de preoţii ortodocşi de cele mai multe ori din cauza ignoranţei lor. Astfel de abateri, 

constată înaltul prelat, se întâlnesc în orice biserică şi în toate timpurile, cu atât mai mult ele puteau 

fi întâlnite în Ucraina, unde preoţii ortodocşi nu aveau o pregătire teologică sistematică. Pornind de 

la ideea că Biserica de Răsărit nu este deteriorată în dogmele credinţei, pe care le păstrează cu 

sfinţenie, ci în obiceiuri şi ritualuri, mitropolitul de la Kiev consacră rânduielilor şi tainelor 

bisericeşti una din principalele sale scrieri teologice, Evhologhion albo Molitvoslov Ili Trebnic 

(1646). În această operă este dezvăluită semnificaţia ritualurilor, sunt descrise amănunţit toate 

acţiunile necesare săvârşirii ritualului, obiectele de cult folosite, rugăciunile, cântecele, canoanele 

fiecărui ritual. Este semnificativ faptul că alcătuind Trebnicul, Petru Movilă s-a inspirat nu numai 

din trebnicele slavoneşti şi greceşti, dar şi din cele latineşti. Tratând despre taina euharistiei şi 

timpul transubstanţierii Sfintelor Daruri el aderă la concepţia catolică, provocând astfel mai târziu, 

către sfârşitul secolului al XVII-lea, o amplă discuţie în Biserica de Răsărit, discuţie în care au fost 

antrenaţi şi cărturarii români Dosoftei şi Nicolae Mi lescu. [135,51-55] 

Biserica ortodoxă nu dispunea la acea perioadă de o expunere exactă şi deplină a dogmelor 

credinţei, nu exista un catehism, după care s-ar fi condus fiecare creştin ortodox. Acestor deziderate 

a răspuns Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă. Scris pe la 1640 în latină, acest catehism sub 

formă de întrebări şi răspunsuri cuprinde temeiurile credinţei ortodoxe şi, în acelaşi timp, respinge 

tezele protestanţilor şi ale catolicilor în unele probleme ale doctrinei creştine. Tradusă în slavonă, 

lucrarea a fost prezentată de Petru Movilă spre aprobare Sinodului local de la Kiev, iar manuscrisul 

în latină a fost trimis spre aprobare patriarhului ecumenic de la Constantinopol, Partenie. Deşi 

aprobată de patriarhul ecumenic, scrierea trebuia să fie aprobată şi de un Sinod autoritar pentru a 

putea fi răspândită în toate bisericile răsăritene. În 1642, se desfăşoară la Iaşi Sinodul, la care au 

participat mari teologi din Moldova, Ucraina şi Constantinopol şi la care Mărturisirea ortodoxă a 

lui Petru Movilă a fost aprobată ca profesiune de credinţă a Bisericii de Răsărit. [380], [139].Această 

scriere a cărturarului  „este poate cel mai semnificativ act conştient, de opţiune din întreg secolul 
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XVII care aşează de fapt lumea românească, în ansamblul ei, în epoca modernă”.[112,224]∗

Prin originea, cultura, relaţiile şi influenţa sa Petru Movilă a contribuit la consolidarea 

poziţiilor politice ale ortodoxiei în regatul polonez. De acum în 1632-1633, Dieta Poloniei şi regele 

au fost nevoiţi să recunoască existenţa legală a Bisericii şi ierarhiei ortodoxe în statul polonez. 

Acest fapt a fost confirmat şi prin articolele Constituţiei din 1641, semnate de către regele Vladislav 

al IV-lea, la insistenţa lui Petru Movilă. Însăşi reforma movileană, realizată în spirit occidental şi 

prin introducerea studierii obligatorie a limbii latine, a marcat o apropiere a ortodoxiei de statul 

polonez. Ca urmare a liniei culturale şi politice, promovate de Petru Movilă, ortodoxia încetează să 

se mai ţină departe de viaţa politică poloneză. De acum înainte ea va participa activ la dezbaterile 

Dietei, „exprimând dorinţa de libertate şi opţiunile celor ce o reprezentau” [325,4]. 

Servind progresului cultural şi luptei pentru eliberare a ucrainenilor, politica lui Petru  

Movilă de apărare a dogmei ortodoxe şi de ridicare a nivelului cultural al clerului prin mijlocirea 

ideilor umaniste a fost benefică şi pentru spaţiul românesc. Mitropolitul însuşi şi-a afirmat în 

repetate rânduri, cu mândrie, descendenţa românească, numindu-se „prinţ al Ţării Moldovei”, iar 

stema „străluciţilor Movileşti, domni ai Ţării Româneşti şi ai Moldovei”, apare cu insistenţă în 

tipăriturile sale sau în cele patronate şi sprijinite de el. La fel de frecvente sunt referinţele la originea 

românească în panegiricile consacrate lui Petru Movilă. Într-o adresare către „Frăţia Ortodoxă” din 

Minsk, Petru Movilă sublinia că pentru a apăra drepturile Bisericii ortodoxe în Dieta Poloniei 

„...am cheltuit întreaga bogăţie rămasă de la strămoşii mei - domnitorii...” [58,66]. Cărturarul 

manifesta o deosebită veneraţie pentru tot ce-i românesc, pentru tot ce-i amintea de patria 

îndepărtată. În Liturghierul de la 1629, pe lângă sfinţii mucenici greci şi ruşi, care au suferit pentru 

credinţă, este numit numaidecât şi Ioan cel Nou de la Suceava. Pare a fi semnificativ faptul că el 

este pomenit după sfinţii greci şi înaintea celor ruşi. [55,124-125] Ridicând pe una din moşiile sale o 

biserică, Petru Movilă îi acordă numele lui Ioan cel Nou de la Suceava. Legătura sufletească a 

mitropolitului cu ţara şi sentimentul de adâncă pietate pe care-1 pune în această legătură se 

manifestă şi într-un autograf pe un tetraevanghel al lui Ştefan cel Mare: „Anul naşterii Domnului 

1637, luna Decembrie, 21, eu, Petru Moghila, arhiepiscop, mitropolit al Kievului, al Galiţiei şi 

                                                           
∗ În timpul vieţii lui Petru Movilă s-a publicat, la 1645, la tipografia Lavrei Pecerska varianta prescurtată a Mărturisirii 
Ortodoxe în limbile slavonă şi polonă cu denumirea: Culegere scurtă a ştiinţei de articolele credinţei creştine, catolică şi 
ortodoxă. Integral, Mărturisirea ortodoxă a fost tipărită după moartea autorului ei, în 1662, la Amsterdam, în limba 
greacă. Acum sunt cunoscute circa 16 ediţii greceşti. Prima ediţie românească a fost tipărită în 1691, la Buzău, de către 
logofătul Radu Greceanu. Au urmat apoi alte ediţii româneşti. In 1696, apare la Moscova ediţia integrală, în limba rusă, 
a Mărturisirii ortodoxe în traducere din greceşte. Ea include textul hotărârii Sinodului de la 11 mai 1693 prin care 
Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă a fost aprobată de patriarhii Bisericii de Răsărit ca exemplu de sistematizare 
dogmatică a credinţei ortodoxe. Pe parcursul secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea această scriere - în variantele 
prescurtată şi integrală - a cunoscut circa 25 de ediţii în diferite centre ale Ucrainei şi Rusiei. În secolele următoare, 
Mărturisirea ortodoxă a fost tradusă în olandeză, germană, engleză, sârbă, maghiară, bulgară, devenind o parte integrantă 
a culturii europene. 
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întregii Rusii, arhimandrit al Sfintei mari Lavre Pecerska din Kiev, am cumpărat această sfântă 

Evanghelie şi am dat-o pe vecie şi neclintită la catedrala Preacuratei Născătoare de Dumnezeu a 

mănăstirii Pecerska, unde va fi îngropat trupul meu” [304,4]∗.  

Printre scrierile lui Petru Movilă se întâlnesc şi câteva cu tematică românească. Memoriile 

cărturarului, rămase în manuscris şi descoperite pe la mijlocul secolului al XIX-lea, conţin câteva 

legende despre minunile săvârşite de moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Primele două, 

Petru Movilă susţine că le-ar fi auzit de la Varlaam, viitorul mitropolit al Moldovei, aflat prin anul 

1629 într-o vizită la Kiev.[56,71-71]∗∗ Direct sau indirect, Petru Movilă a participat sau a 

influenţat, prin efectele actelor sale, marile transformări culturale din Moldova şi Ţara 

Românească în prima jumătate a secolului al XVII-lea. El a sprijinit cu mult patriotism şi dărnicie 

înfiinţarea tiparniţelor la Câmpulung (1635) şi Iaşi (1642), de sub teascurile cărora au ieşit primele 

cărţi româneşti, după cele apărute în secolul al XVI-lea în Transilvania. Spre deosebire de Ţara 

Românească, unde majoritatea tipăriturilor apărute cu sprijinul lui Petru Movilă au fost în limba 

slavonă, pentru a circula şi la slavii din sudul Dunării, în Moldova acestea au fost editate în 

româneşte, slujind programului de promovare a limbii române în biserică. Acţiunile mitropolitului 

din Kiev, îndreptate spre revigorarea ortodoxiei, nu aveau numai o semnificaţie teologică de 

realizare a unităţii doctrinare a lumii ortodoxe, ci şi una politică. Petru Movilă împărtăşea ideea 

închegării unei largi coaliţii creştine antiotomane, în cadrul căreia un rol deosebit revenea Poloniei, 

Moldovei şi Ţării Româneşti. [112,204-205] Pentru atingerea acestui obiectiv trebuia înainte de 

toate potolită starea de tensiune din relaţiile dintre Polonia şi Moldova, care dura de la înscăunarea 

lui Vasile Lupu (1634). În acest scop, Petru Movilă întreprinde eforturi diplomatice pentru a 

pregăti căsătoria fiicei mai mari a domnitorului, Măria, cu principele polon Janusz Radziwill, 

celebrarea căreia a binecuvântat-o personal la Iaşi, în 1645. Înaltul prelat a rostit în faţa mirilor şi a 

oaspeţilor, în rândurile cărora se aflau şi diplomaţi străini, o predică „parte în limba polonă, parte în 

                                                           
*Tetraevanghelul se păstrează la Biblioteca Bavariei din München şi are următoarea inscripţie dedicatoare: „Cu 
bunăvoinţa Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea sf. Duh, Io, Ştefan Voievoda, din mila lui Dumnezeu, domn al 
Ţării Moldovei, fiul lui Bogdan Voievod, a dat la scris şi a ferecat acest Tetraevanghel şi 1-a dat, cu ruga lui, la biserica 
cetăţii Hotinului, unde este hramul Adormirii Prea Sfintei şi Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu, în anul 7001 
(1493), iar al domniei sale anul al treizeci şi şaptelea curgător, luna Octombrie 26...”  
** În prima legendă se relatează despre încercarea cazacilor, în 1622, de a cuceri cetatea Sucevei şi despre minunea ce au săvârşit-o 
moaştele Sfântului Ioan cel Nou, făcând să se reverse râuleţul de la poalele cetăţii, peste care în zilele obişnuite se putea păşi. Speriaţi 
de această minune, cazacii au dat bir cu fugiţii. Din cea de a doua legendă aflăm despre pedepsirea ecleziarhului care a furat din banii 
lăsaţi de pelegrini la racla sfântului. Şi, în sfârşit, a treia legendă, în care acţiunea se petrece pe timpul domniei lui Ieremia Movilă, redă 
păţania unui oarecare sotnic de confesiune catolică, ce-şi bătea joc de credincioşii ce adorau sfintele moaşte. Scrise într-un mediu 
alogen, legendele miraculoase despre Ioan cel Nou de la Suceava, incluse în Memoriile lui Petru Movilă, demonstrează faptul că 
autorul lor nu şi-a uitat baştină, că imaginile dragi ale copilăriei şi adolescenţei petrecute în Moldova l-au urmărit pe tot parcursul 
vieţii. La sfârşitul celei de-a treia legende cărturarul menţionează: „Despre această minune şi până astăzi povestesc oamenii ce au fost 
martori, este scris despre aceasta şi în cărţile mitropoliei de la Suceava. Iar eu am auzit-o de la părinţii mei, care şi ei au fost martorii 
acestei întâmplări, dar şi eu îmi amintesc, deşi fiind încă foarte mic, că l-am văzut pe acel sotnic...» Mărturia lui Petru Movilă că pe 
timpul domniei lui Ieremia Movilă (1595-1600, 1600-1606) el era încă mic, demonstrează insolvabilitatea presupunerilor 
cercetătorilor ucraineni O. Bilodid şi V. Harlamov că mitropolitul s-ar fi născut la 1574. [253,23].[127,23] 

 64



limba română” [282,214]. Textul, cu denumirea Mowa duchowna („Cuvântare duhovnicească”), a 

apărut numai în polonă, în acelaşi an, în două ediţii, una cu stema familiei Radziwill, închinată 

prinţului Janusz, iar alta având pe aceea a Moldovei, închinată lui Vasile Lupu şi cu o prefaţă 

adresată acestuia. „M-am silit prin aceasta, - scrie Petru Movilă în dedicaţia adresată domnitorului, - 

să arăt lumii cât de slăvită şi de însemnată este legătura încheiată de Măria ta cu casa Domniei 

Sale Prinţului şi să încredinţez totodată Măriei Tale o dovadă clară de prietenie...” [282,214] 

Alianţa Moldovei cu Polonia a atras după sine şi împăcarea dintre Vasile Lupu şi Matei 

Basarab,∗ înfăptuită nu fără mijlocirea lui Petru Movilă. Miron Costin scrie că la nunta domniţei 

Măria „soli trimişi era de la Racoţi cneadzul Ardealului, Chimini Ianăş, cu daruri, şi de la Matei-

vodă, domnul muntenescu, singur Ştefan mitropolitul Ţărâi Munteneşti, şi Radul logofătul, şi 

Diicul-spătariul, că să împăcase amu domnii între sine” [20,I,107]. Iniţiatorul acestei împăcări a fost 

Petru Movilă, din îndemnul căruia încă în 1642 apărea la Lvov un Triod înflorat cu o parte din 

exemplare închinată lui Matei Basarab, iar alta lui Vasile Lupu. [307,299-300], [278,727]. 

Această împăcare a fost consolidată de misiunea mitropolitului Varlaam, din 1644, la curtea Ţării 

Româneşti din Târgovişte şi consemnată prin înălţare reciprocă de ctitorii: biserica Stelea de la 

Târgovişte, ctitorie a lui Vasile Lupu, şi, respectiv, mănăstirea Soveja din Vrancea, ctitorie a lui 

Matei Basarab. 

Cu ocazia vizitei lui Varlaam în 1644, la Târgovişte începe colaborarea sa cu Udrişte 

Năsturel, ambii cărturari români participând la programul de „occidentalizare a ortodoxiei”, 

iniţiat de mitropolitul Petru Movilă. Această occidentalizare avea o orientare procatolică şi 

antiprotestantă, demonstrată şi de scrierile rezultate în urma discuţiilor dintre Udrişte Năsturel şi 

Varlaam. Înaltul ierarh moldovean va întocmi Răspunsul împotriva catihismului calvinesc (1645), 

adresat creştinilor ortodocşi din Ardeal „şi cu noi de un neam români”, lucrare scrisă sub influenţa 

directă a Mărturisirii ortodoxe a lui Petru Movilă. [112,153] Udrişte Năsturel va scoate de sub 

teascurile tipografiei de la mănăstirea Dealul, în tălmăcire din latină în slavonă, faimoasa carte 

Imitatio Christi, atribuită călugărului olandez Thomas á Kempis, larg difuzată de Contrareformă, 

atât în apusul, cât şi în centrul Europei, în primele decenii ale secolului al XVII-lea. Ediţia 

pregătită de Udrişte Năsturel a fost dedicată mitropolitului Varlaam al Moldovei, care a şi încuviinţat 

ideea tipăririi operei amintite în veşmânt slavon. Apariţia acestei tipărituri a fost posibilă datorită 

răspândirii în Ţara Românească a Mărturisirii ortodoxe a lui Petru Movilă, interpretată aici „drept 

o bază teoretică pentru desfiinţarea barierelor în calea apropierii de Roma şi implicit de puterile 

europene catolice” [271,173]. Un exemplar al Mărturisirii ortodoxe apăruse la curtea lui Matei 

                                                           
∗ Începând cu anul 1637 şi până în anul 1642, Vasile Lupu îşi dispută, în confruntare cu Matei Basarab, tronul Ţării 
Româneşti. 
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Basarab în anul 1643, dar cercetătorii presupun că nu este exclus ca însăşi forma originală a lucrării 

movilene, din 1640, în limba latină, cu titlul Expositio fidei ecclesiae Russiae Minoris, să fi fost 

trimisă de Petru Movilă domnului muntean. [112,204] 

Personalitate de talie europeană, mare apărător şi promotor al valorilor spirituale pe care 

Biserica ortodoxă le-a dat umanităţii, introducând-o în lumea modernă printr-o lucrare temeinică şi 

bine argumentată, Mărturisirea ortodoxă, Petru Movilă, prin însuşirile sale morale şi intelectuale, 

prin activitatea ecleziastă, culturală şi politică, s-a manifestat ca un umanist, „prototipul umanistului  

în spaţiul cultural sud-est european” [325,5]. Mişcarea de idei iniţiată de Petru Movilă în Sud-

Estul european şi-au găsit finalizarea în realizările umaniştilor români din a doua jumătate a 

secolului al XVII-lea. 

O deosebită importanţă pentru dezvoltarea culturii umaniste româneşti a avut deschiderea, în 

1640, la Iaşi, a Colegiului de la Trei Ierarhi, întemeiat de domnitorul Vasile Lupu cu 

sprijinul mitropolitului Petru Movilă, ca o şcoală de grad superior. Limba de predare în 

Colegiul academic de la Iaşi, aşa cum o atestă contemporanii, era latina,∗[17,225] deşi se studiau 

şi limbile slavonă, greacă şi română. În fruntea colegiului se afla un intelectual de prestigiu, 

Sofronie Poceaski, profesor de retorică şi fost rector al Colegiului movilean. Imediat după 

moartea lui Petru Movilă (1647), profesorii kieveni au fost înlăturaţi şi în locul lor au fost 

aduşi la Iaşi profesori greci care au organizat învăţământul în limba greacă  sub 

conducerea lui Meletie Sirigos. Tot datorită deschiderii dogmatice înfăptuită în învăţământul 

ortodox de către Petru Movilă a putut apare şi în Ţara Românească prima formă de învăţământ 

superior de tip umanist occidental - „Shola graeca et latina” care a funcţionat în răstimpul 1646-

1650 la Târgovişte. [318,247] Întemeiată pe studiul clasicismului greco-latin, precum şi pe studii 

de filosofie şi retorică, ea reprezenta o şcoală de grad superior, „la fel cu cele mai bune colegii din 

apus” [255,11]. Spre sfârşitul secolului se înfiinţează Academia Domnească de la Sfântul Sava, 

din Bucureşti (1694).Alături de autorii latini la această şcoală întemeiată şi susţinută de Constantin 

Brâncoveanu „figurau în programă, după cum menţionează Nicolae Iorga, şi cuvântările lui Isocrate, 

tragediile lui Eschil şi Euripide, Pindar însuşi şi Demostene..., Xenofon continuat cu Plutarch, 

Tucidide, fabulele lui Esop şi, la urmă, Homer”. [255,12] Cercetătorii consideră că academiile 

domneşti trebuie considerate „prima încercare de a crea o instituţie superioară de învăţământ” în 

ţările române [317,143] 

O semnificaţie importantă pentru definirea orientării umaniste a cărturarilor romani din 
                                                           
∗ Prelatul catolic Baksic nota că domnul moldovean Vasile Lupu „a adus călugări din Rusia şi ţin şcoală latinească şi 
aproape toţi ştiu limba latină; mai mult chiar, stareţul e un teolog, dar se ţine cu totul de legea grecească. Totuşi, bunul 
Dumnezeu poate face, când va voi el, ca aceştia să cunoască adevărul, având ei cunoştinţă de cultura latină; acel stareţ 
(Sofronie Poceaski) are pe toţi autorii catolici ca de ex. Sf. Toma, Sanchez şi alţii, dar pentru a fi pe placul domnului şi al 
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secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea îl are componenţa bibliotecilor aflate în 

posesia unora dintre cărturari sau ale acelor frecventate de ei. În biblioteca lui Petru Movilă, pe 

lângă scrierile autorilor creştini din primele secole de după Hristos, cum ar fi cele ale lui Athanasie 

din Alexandria, Tertullian, Climent din Alexandria, Vasile cel Mare, Grigore de Nazianz, Aureliu 

Augustin, ale bizantinilor Dionisie Areopagitul, Ioan Hrisostom, Ioan Damaschin, Maxim 

Mărturisitorul ş.a., întâlnim operele lui Anselm de Canterbury, Thomas d'Aquino, Roberto 

Bellarmino, Olahus Magnus, Philip Melanchton, Jean Calvin, precum şi lucrări ale autorilor antici, 

ale istoricilor bizantini, poloni, italieni. [38, 179-181] 

Reprezentativă pentru orizontul filosofic şi cultural al umaniştilor români de la sfârâitul 

secolului al XVII-lea este şi biblioteca lui Constantin Cantacuzino Stolnicul. în lista cărţilor 

cumpărate de cărturar în Italia, între care figurau Iliada şi Odiseea lui Homer, scrierile lui Aristotel, 

Virgiliu, Horaţiu, Marţial, Quintus Curtius, Titus Livius şi ale altor autori antici, aflăm şi lucrările 

renascentiştilor Cezare Cremonini, Giacomo Francesco Zabarella, Erasmus din Rotterdam. 

Nu mai puţin reprezentative sunt mediile intelectuale din străinătate unde s-au instruit mulţi 

dintre cărturarii umanişti români. Studiile făcute de Grigore Ureche, Miron Costin, Nicolae 

Costin la colegiile iezuite din Polonia le-au deschis un larg orizont de cultură  

generală. Dimitrie Cantemir în „Descrierea Moldovei” menţionează că Miron Costin „şi-a trimis 

fii în Ţara Leşească şi i-a pus să înveţe acolo limba latinească şi alte meşteşuguri slobode” [9,240]. 

Cercetătorul polonez Stanislaw Lempicki subliniază că în această perioadă caracterul 

studiilor în colegiile iezuite din Polonia era de orientare umanistă, însă acesta era un umanism 

catolic. Prin intermediul învăţământului iezuit acest umanism pătrundea mai profund în mediul 

nobilimii şi al clerului, decât umanismul renascentist din secolul anterior. [261,36] Mişcarea 

intelectuala europeană din secolul al XVII-lea este legată de activitatea ordinului iezuit. Este 

cunoscut faptul că iezuiţii, la fel ca şi umaniştii, au împărtăşit concepţia antică despre lume, 

conform căreia ea se divizează în două civilizaţii diferite - Orient şi Occident. Dar, în afară de 

această concepţie, mai exista şi acea creştină catolică, conform căreia în centrul lumii se află Roma, 

iar tot ce înconjoară oraşul sfânt, şi chiar întreg globul pământesc devine obiect de cultivare sub 

formă de activitate misionară. Acceptând acest model, iezuiţii nu împărţeau lumea în Est şi Vest în 

sensul actual al cuvântului, dar mai curând, invers, tindeau să şteargă diferenţele culturale. Ei se 

ocupau cu activitatea misionară atât la Extremul Orient, în China, de exemplu, cât şi pe 

pământurile din Răsărit ale Coroanei Polone, în ţările române şi chiar în Rusia. Iezuiţii nu doreau să 

distrugă cultura locală, dar încercau să o cunoască şi să difuzeze cunoştinţele despre ea, pentru a 

provoca interesul cititorilor pentru exotica pământurilor nou descoperite. 
                                                                                                                                                                                                 
boierilor se ţine cu totul de legea grecească”. [17,225] 
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Totodată iezuiţii urmăreau difuzarea ştiinţei de carte prin deschiderea de noi instituţii de 

învăţământ şi inaugurarea de biblioteci. Astfel de şcoli şi biblioteci existau aproape în toate oraşele 

mai însemnate de pe pământurile de Est ale Coroanei Polone. Majoritatea bibliotecilor se aflau pe 

lângă şcoli, iar numărul acestor şcoli de diferite ranguri - de la cele începătoare până la cele 

superioare - colegii, erau diferite în dependenţă de mărimea localităţilor. În Vilnius erau 16 şcoli, în 

Lvov - 12, în Lublin, Luck şi Minsk - câte 7, în Vitebsk -6, în Kremenec - 5, iar în Bar, unde a 

studiat Miron Costin - 4 şcoli. [32,.27] Şcolile erau de orientare diferită - dominicane, franciscane, 

carmelite, baziliane, trinitare şi iezuite. De exemplu, în oraşul Bar existau două biblioteci mai 

însemnate - una pe lângă şcoala baziliană şi alta, pe lângă colegiul iezuit; la Zolkiew, unde a stat 

multă vreme mitropolitul Dosoftei - se aflau două biblioteci - una pe lângă şcoala baziliană şi alta 

pe lângă cea dominicană. În secolul al XVIII-lea biblioteca dominicană din Żolkiew a ars de două 

ori (în 1717 şi 1739), însă pe timpul lui Dosoftei această bibliotecă era încă intactă. Pentru stabilirea 

nivelului de cunoştinţe pe care le putea căpăta în aceste biblioteci intelectualul secolului al XVII-lea 

importantă este lista cărţilor din aceste biblioteci. 

La Biblioteca Naţională din Varşovia se află un inventar al bunurilor materiale, aflate în 1708-

1709, la mănăstirea dominicană din Żolkiew. Acest inventar cu denumirea Inventarium rerum 

conventus et ecclesiarum provinciae Russiae include şi un Catalog al bibliotecii cuprinzând 400 

de poziţii. Cercetarea acestui catalog care, desigur, nu este complet, ne permite să stabilim orizontul 

de lectură al lui Dosoftei în perioada aflării sale în exilul de la Żolkiew, dar şi al altor cărturari 

români care au studiat în Polonia. Catalogul începe cu un compartiment consacrat Bibliei şi 

comentariilor la Biblie, care se numeşte Libri concionatorii idiomatis latini. Alt 

compartiment este consacrat evangheliilor de învăţătură în limba polonă: Libri concionatorii 

poloniei. Printre ele se află şi ediţii în chirilică, apărute la Uniew, unde şi-a editat Dosoftei, în 

1673, Psaltirea în versuri: Evanghelia de învăţătură, (Uniew, 1686, 1696) şi Zercalo 

Bogoslowia (Uniew 1676, 1692, 1695). Tot la acest compartiment din catalog întâlnim Psaltirea în 

versuri (Psalterz werszami) de Jan Kochanowski. La compartimentul Sancti Patres găsim cărţile 

Sfântului Athanasie, Sfântului Augustin, Sfântului Bernard, ale lui Anselm din Canterbury, 

Thoma d’Aquino ş.a. 

Dintre autorii poloni, deosebit de populari în sec. al XVII-lea, în compartimentul Discursus 

concionatoris” găsim scrierea iezuitului Jan Kraszewski Prologia domestica, editată la Cracovia,în 

1699, precum şi ale polemiştilor iezuiţi care se pronunţau în apărarea bisericii uniate - Piotr 

Skarga şi Stanislaw Hozjusz. Printre alte compartimente ale catalogului bibliotecii din Żolkiew 

sunt: Theologi speculativi et morales; Libri historici, philosophici et geometri; Poetae et 

grammatici ac geografi; Rhetores et Oratores; Libri precatorii; Libri medici; Libri politici; 
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Miscellanea. Dintre teologii speculativi şi moralişti menţionăm operele lui Herman Rusenbaum 

Medulla theologiae, a lui Andrzej Miaskowski De deo uno et trino, scrierile lui Thomas a Kempis 

printre care şi cartea Imitatio Christi, tradusă din latină în slavonă şi editată la mănăstirea Dealul, în 

1647, de Udriste Năsturel. 

Printre scrierile istorice, pe lângă cronicile lui Martin Kromer, Jan Dlugosz ş. a., întâlnim şi o 

lucrare consacrată Istoriei Imperiului Otoman a lui J. Leunclavius Historiae Musulmanae 

Turcorum de monumentis ipsorum excerptae libri XIII, editată, în 1591, în Frankfurt pe Main. 

Urmează apoi scrieri de filosofie, logică, medicină, drept: Nauka prava przyrodzonego de 

Hieronim Strojnowski, Filozofia chrzescijanska de Samuel Chruscikowski, Informacja 

matematyczna de Wojcich Bystrzonowski, Logică de Kazimiezz Narbutt, dicţionare şi 

enciclopedii: Wiadomosci o czesciach Swiata, Enchiridion rei medicae etc.[323,27] 

Existenţa unor astfel de biblioteci în oraşele din teritoriile de est ale Coroanei Polone, 

(Ucraniei de astăzi) era un lucru obişnuit în secolul al XVII-lea, şi nu numai în deceniile opt şi 

nouă, când la Żolkiew s-a aflat Dosoftei, dar şi mai înainte, chiar pe timpul lui Petru Movilă, care 

deţinea în biblioteca sa de la Lavra Pecerska majoritatea titlurilor cărţilor autorilor menţionaţi mai 

sus. 

Accesul la această literatură de epocă, citită în cercurile umaniste poloneze îl îndeamnă pe 

Dosoftei, în ultimii ani de viaţă, să-şi modifice atitudinea faţă de providenţă şi destin în traducerea 

prologului tragediei „Erophile” a poetului şi dramaturgului cretan Gheorghios Hortatzis, să revină 

asupra temei sibilelor, abordată mai înainte în „Paremiile preste an”, şi să introducă în manuscrisul 

161(38) care se păstrează la Kiev un nou text despre Sibile în patru limbi, precum şi să reia din 

cartea iezuită Calea spre cer pasajul Ordo, nomina pontificum, consacrată consecutivităţii 

papilor de la Roma până în 1670. 

Vastitatea cunoştinţelor şi caracterul umanist al operei cronicarului Nicolae Costin denotă 

faptul că şi el a studiat într-un colegiu iezuit de tipul celui pe care 1-a terminat tatăl său. În 

timpul refugiului lui Miron Costin în Polonia, din 1683 până în 1685, el este urmat de fii 

săi.∗[45,314] Cunoştinţele de istorie universală şi politică europeană au fost probate de 

cronicar în paginile Letopiseţului care îi aparţine. Accesul la izvoare i-a fost facilitat, 

desigur, de stăpânirea limbilor clasice ca slava veche, greacă, latina, şi moderne, ca polona, 

- Nicolae Costin avea, după cum se ştie, în biblioteca sa cărţi şi tratate de istoria Poloniei, - 

nefiind exclus să fi avut şi cunoştinţe de franceză, italiană şi, chiar, spaniolă. Cu un astfel de 

bagaj de cunoştinţe - şi veritabil poliglot - era firesc ca el să fi fost folosit nu numai în administraţia 
                                                           
∗ Despre reîntoarcerea lui în ţară la începutul domniei lui Constantin Cantemir, Ion Neculce scrie în cronica sa: „Venit-au 
atunce şi Miron logofătul din Ţara Ieşască, foarte scăpat, şi l-au avut Cantemir Vodă în milă şi în cinste. Şi avându trii 
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ţării, dar şi în diplomaţie. Nicolae Costin, de exemplu, a fost ataşat pe lângă curtea lui Francisc al II-lea 

Rakcoczy în vremea cât acesta s-a aflat în Moldova, în drum spre şi dinspre Ungaria. 

Viaţa zbuciumată şi tragică a cărturarului Constantin Cantacuzino constituie o pagină 

nescrisă la Istoria Ţării Româneşti pe care stolnicul n-a reuşit s-o ducă până la capăt. După 

studiile la „Shola graeca et latina” de la Târgovişte unde deprinde cunoştinţe de slavonă, apoi de 

greacă şi latină, viitorul cărturar îşi continuă instruirea la Constantinopol. În capitala Imperiului 

Constantin Cantacuzino frecventează mediile intelectuale şi cercurile diplomatice. Pleacă apoi în 

Italia, vizitează Veneţia şi se stabileşte la Padova, unde timp de doi ani (1667-1669) urmează 

cursurile de la „Universitatea Artistarul”. În atmosfera renascentistă de libertate a cugetului se 

modelează personalitatea sa în spiritul idealurilor umaniste. La universitate el audiază cursurile lui 

Albanius Albanesiul de logică, psihologie şi fizică, ale lui Valeriano Bonvincino de matematică, 

geometrie euclediană şi astronomie, ale lui Antonio Dall Acqua de filosofie şi literatură. [186,113-

114] 

Aceeaşi educaţie şi instruire aleasă a căpătat şi Dimitrie Cantemir. Domnitorul Moldovei 

Constantin Cantemir 1-a angajat ca educator al fiilor Antioh şi Dimitrie pe Ieremia Cacavela, 

învăţat cu renume, teolog grec originar din insula Creta, care fusese, de la 1670, dascăl de limba 

greacă la Şcoala domnească din Iaşi. Ieremia Cacavela cunoştea elina veche, greacă bizantină, 

latina, italiana şi româna. Este autorul unui şir de scrieri din diferite domenii - teologie, logică, 

studiul limbilor clasice. Influenţa lui Ieremia Cacavela asupra lui Dimitrie Cantemir este 

apreciabilă.∗[122,53-55] O influenţă decisivă asupra formării intelectuale a lui Dimitrie Cantemir 

a avut şederea sa la Constantinopol într-o perioadă când acest oraş devenise principala cale de 

pătrundere a culturii occidentale în Sud-estul Europei. În 1688, având vârsta de 15 ani, Dimitrie 

Cantemir este trimis ostatic la Ţarigrad, unde rămâne cu unele întreruperi vreme de douăzeci şi doi de 

ani. A studiat la Înalta Şcoală a Patriarhiei din Constantinopol cu dascăli greci de la care a deprins 

ştiinţele: filosofia, matematica, geografia, arheologia, topografia, etc.∗∗ La Constantinopol 

                                                                                                                                                                                                 
ficiori, i-au boieritu. Pe Ioniţă l-au făcut sărdariu, pe Nicolai logofătul al triile, pe Patraşco cămăraş mare”.[45,314] 
∗ Ieremia Cacavela a studiat la Lipsea pe lângă elenistul Ioan Olearus şi apoi la Viena, deja pe la 1670 fusese numit 
dascăl de limba greacă la Şcoala domnească din Iaşi. Din 1690 a fost corector al tipografiei din Iaşi pentru cărţile în 
limba greacă. Scrierile lui Cacavela sunt numeroase şi din domenii diferite. La 1667 compune o lucrare menită să arate 
în ce puncte ortodoxismul este în luptă cu catolicismul; scrierea, întitulată Cercetare asupra celor cinci deosebiri între 
biserica greacă şi cea romană, este păstrată la Oxford, într-un manuscris. O altă lucrare, Institutio logices, ad mentem 
neoteoricorum philosophorum (Doctrina logicii în spiritul filosofilor neotheorici), scurt manual de logică pentru uzul 
începătorilor, s-a păstrat la Biblioteca arhivelor principale ale Ministerului de Externe din Moscova, printre 
manuscrisele rămase de la Dimitrie Cantemir. S-au păstrat versuri, discursuri, traduceri din italieneşte în greceşte. 
Există şi o traducere a lui Cacavela din greceşte în româneşte, anume „Explicarea liturghiei», tipărită la Iaşi, în 1697. 
Prima operă cunoscută a lui Dimitrie Cantemir „Divanul» este precedată la apariţia ei, în 1698, la Iaşi, în limbile greacă 
şi română, de un cuvânt introductiv al dascălului grec. O altă scriere a lui Cantemir Compendiolum universae logices 
institutionis, vădeşte o influenţă directă a Logicii lui Cacavela. 
∗∗ Despre şcoala din capitala de pe malul Bosforului şi despre învăţăturile pe care le-a urmat acolo Dimitrie Cantemir 
aflăm dintr-o lungă notă din Istoria Imperiului Otoman, în care el vorbeşte, între altele, de „Iacomi, gramatic distins, de 
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Dimitrie Cantemir şi-a rafinat atât mijloacele de persuasiune politică, desăvârşindu-şi cunoştinţele 

în materie de înţelegere a căilor de acces spre putere, cât şi cunoştinţele filosofice, lingvistice, 

istorice. 

Astfel învăţământul românesc a cunoscut, asemeni întregii culturi şi societăţi româneşti, 

un proces de modernizare ilustrat prin triumful limbii române în şcoală, dezvoltarea tiparului 

şi apariţia bibliotecilor ca instituţii de alfabetizare, diversificarea instituţională prin 

intermediul unor noi structuri de învăţământ (de nivel elementar, ecleziastic şi orăşenesc, de 

nivel secundar şi de nivel superior) şi prin saltul de la monopolul iniţiatului asupra actului de 

cultură spre generalizarea ştiinţei de carte prin pătrunderea instrucţiei şcolare pe verticală. Apar 

acum cărţi cu un conţinut nu numai religios, ci şi laic, iar şcolile se înmulţesc, se diversifică 

domeniile de creaţie şi creşte numărul de ctitori eclesiastici şi laici. 

Către mijlocul secolului al XVII-lea, Moldova şi Ţara Românească devin centre culturale de 

certă importanţă, unde se tipăresc scrieri în româneşte, slavoneşte şi greceşte care se răspândesc în 

întreg Orientul ortodox. 

II.3. Sentimentul religios şi toleranţa. 

„Caracterul tardiv” al umanismului românesc a ridicat probleme care oglindesc divergenţe 

în părerile cercetătorilor. Pentru unii apariţia târzie a acestui fenomen în cultura românească 

determină limitele l u i ,  întrucât el se încadrează în epoca umanismului decadent, 

„iezuit” [122,397-398]. Alteori întâlnim, dimpotrivă, ideea că apariţia umanismului în ţările 

româneşti, într-o epocă mai târzie, i - a  conferit unele note avansate faţă de umanismul epocilor 

anterioare. [367,13] George Ivaşcu afirmă că a vorbi despre un „umanism întârziat la Miron 

Costin este în cel mai bun caz un anacronism. Cultura şi formaţia lui sunt a nobilului european 

al veacului XVII, educat în şcoala iezuită a Contrareformei şi în tact cu valorile literare şi 

artistice ale curentului baroc, bine reprezentate în Polonia vremii sale, învăţământul fiind 

acelaşi din Spania până în Ucraina, întemeindu-se pe clasicismul latin filtrat conform 

intereselor bisericii şi feudalităţii şi însoţit de întreaga atmosferă intelectuală a Contrareformei.” 

[95,881] Alexandru Duţu desemnează o întreagă etapă în cultura românească prin noţiunea 

                                                                                                                                                                                                 
la care am învăţat când eram la Constantinopol elementele filosofiei», de Antonie şi de Spandoni, ambii filosofi 
peripateticieni, şi de Meletie din Arta, „bărbat foarte priceput în toate ştiinţele, mai ales în filosofia lui Van Helmont, 
adică a lui Thales, pe care ne-a explicat-o şi nouă timp de opt luni». Dascălii de la Academia Patriarhiei din 
Constantinopol erau educaţi cu precădere în apus, mai ales în Italia, la Padova şi Veneţia, centre puternice de cultură de 
origine bizantină, formate odată cu căderea Bizanţului. Unitatea dintre Orient şi Occident, care primise o lovitură 
serioasă prin schisma religioasă, se reface astfel în plan cultural având cel puţin un pretext religios comun: nevoia de a 
se apăra de islamism. 
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„umanism civic” [209,121]. Exegetul, bazându-se pe cele mai importante texte istorice, literare, 

sapienţiale, a reliefat câteva trăsături specifice ale umanismului românesc: elogierea antichităţii şi 

a virtuţilor civice, rezultat al studiilor filologice şi al noii imagini asupra Romei antice, prezentă 

permanent sub forma conştiinţei de apartenenţă la spaţiul latinităţii. La acestea se mai adăuga şi 

imaginea celei de a doua Rome, renascentiste. Virgil Cândea a abordat umanismul lui Udrişte 

Năsturel ca pe „un adevărat program de redresare doctrinară şi etică înscris în revirimentul ortodox 

stimulat de Contrareformă, iniţiat în Ucraina de prelatul român Petru Movilă şi încurajat de 

contactele directe ale Ţării Româneşti cu Apusul” [150,67], prin stimularea unui umanism de 

tendinţă erudită şi filologică, dar nu de o concepţie antropocentrică laicizată. Noutatea curentului 

pentru care milita Udrişte Năsturel, menţionează autorul, constă în folosirea autorilor „păgâni” 

pentru nevoile unei etici ortodoxe în căutarea de noi autorităţi.  

Ortodoxia nu a exercitat un control spiritual sever asupra societăţii româneşti şi nu a 

avut o instituţie de cenzură de tipul Inchiziţiei catolice. Fiind o religie mai tolerantă, ea nu a stârnit 

nici reacţii frontale de respingere precum în Occident. Catolicismul a cunoscut astfel de mişcări, 

precum Reforma lui Luther (1520) şi războaiele religioase. Ortodoxia nu a cunoscut nici o 

mişcare de reformă radicală de asemenea amploare. Instituţiile religioase ortodoxe au sprijinit 

lupta antiotomană şi au adăpostit iniţiativele culturale. Ele au reprezentat, în mediul 

românesc, un puternic punct de sprijin pentru înfiinţarea şcolilor şi a altor forme ale vieţii 

culturale: tipărituri în limbile slavonă şi greacă, traduceri şi scrieri originale în română care 

contribuie la formarea limbii literare etc. Este cazul marilor figuri ale Bisericii ortodoxe, care 

sunt totodată şi mari figuri ale culturii naţionale: mitropoliţii Petru Movilă, Varlaam, Dosoftei ş.a. 

Exponenţii laici ai umanismului românesc, deşi au manifestat o încercare de emancipare 

de sub tutela gândirii religioase, nu s-au detaşat cu totul de religie şi nu au intrat într-un conflict 

deschis cu ea. Ei au căutat o împăcare între credinţă şi raţiune, între puterea religioasă şi cea 

seculară. Tensiunea dintre credinţă şi raţiune, dintre divin şi lumesc, dintre religios şi laic, dintre 

biserică şi puterea politică nu a luat în spaţiul românesc forme radicale, dar ea a existat şi a avut 

efecte asupra conştiinţei filosofice a timpului. Ideile directoare ale umanismului european au 

dobândit un alt înţeles în spaţiul românesc, având în vedere că prin Bizanţ Ortodoxia nu a 

întrerupt legătura cu fondul cultural al antichităţii. Umaniştii din lumea occidentală descoperă 

natura şi omul, descoperă raţiunea şi libera cugetare. De aceea, dogmele religioase puteau fi 

interpretate într-un sens mai laic, raţional, umanist. Poziţia umaniştilor români este una moderată, 

tolerantă, ei încearcă o împăcare cu religia, caută o cale de echilibru între raţiune şi credinţă. 

Printre problemele care frământau societatea românească din secolul al XVII-lea este şi cea 

referitoare la unirea bisericilor, pe care o disociem de acum în opera cronicarului Grigore Ureche. 
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În spirit umanist, tolerant este tratată de cărturar polemica dintre cele două biserici, catolică şi 

ortodoxă. În capitolul „Cându s-au făcut săbor al optulea», referindu-se la disputele dintre biserica 

ortodoxă şi cea catolică în privinţa unirii lor, Grigore Ureche nu ocupă nici pe departe poziţia unui 

ortodox intransigent faţă de această unire, pe care ar fi ocupat-o un fost elev al şcolii Frăţiei 

ortodoxe din Lvov∗. Dimpotrivă, el privea în sens favorabil o posibilă unire a bisericilor: „Răsăritul 

ieste începător, apusul va să înalţe şi aşa una alţiia nu va să dea cale, cum răsăritul cu apusul n-ar fi 

fostu logodna lui Hristos” [44,79]. Nu putem, desigur, afirma că Grigore Ureche s-a convertit la 

catolicism ca urmare a studiilor sale în Polonia, însă cultura superioară căpătată în această ţară, 

notele clare de umanism, care îi jalonează gândirea, i-au îngăduit o atitudine mai liberă în această 

problemă, ceea ce nu observăm la gânditorii educaţi în spirit ortodox. Libertatea de gândire a lui 

Grigore Ureche în problema de toleranţă religioasă se manifestă şi în atitudinea sa faţă de căsătoria 

dintre principele lituanian Ianusz Radziwill, de credinţă calvină, şi fiica lui Vasile Lupu Măria. în 

această privinţă cronicarul se situează pe aceleaşi poziţii, pe care stătea un alt marc cărturar al 

timpului Petru Movilă, mitropolitul Kievului, care a fost iniţiatorul acelei căsătorii şi în funcţia sa 

de mare prelat al bisericii ortodoxe a oficiat-o[309,589]. După cum mărturiseşte cronicarul Miron 

Costin, o parte din boierii moldoveni se pronunţau împotriva acestei căsătorii atât din motive 

confesionale (Janusz Radziwill era protestant), cât şi politice: „De mirat au rămas vacurilor această 

casă cum au putut suferi inima lui Vasilie-Vodă să să facă. Şi multă vreme s-au frământatu acestu 

lucru în sfat, şi câtva boieri pre atunci apăra acestu lucru să nu hie... Ei dzice lui Vasilie-Vodă şi 

pentru legea rătăcită, şi un lucru nu fără grije despre împărăţia Turcului. Iară Toderaşcu-logofătul şi 

Ureche-vornicul sta asupra aceştii nunte să să facă”[20,I,107]. Era susţinută, deci, această nuntă de 

marii dregători ai ţării care vedeau în ea posibilitatea unei alianţe politice între Moldova şi 

Polonia în lupta împotriva Imperiului otoman. 

Un loc însemnat ocupă problema unirii bisericilor în opera lui Petru Movilă. De rând cu 

multiplele iniţiative pe tărâmul organizării vieţii bisericeşti (reglementarea stării monahale, editarea 

cărţilor liturgice, organizarea învăţământului) înaltul prelat de la Kiev a fost şi adeptul apropierii 

bisericilor creştine, urmărind formarea unei simbioze între Orient şi Occident. Mitropolitul 

înţelegea că apartenenţa la diferite confesiuni nu poate să umbrească esenţa de bază a creştinismului 

- dragostea faţă de aproapele. Pătruns de o astfel de înţelegere a misiunii creştinismului, rămânând 

fidel credinţei strămoşeşti, el a lucrat pentru cauza apropierii, iar în viitor şi a unirii Bisericilor 

creştine. 

Activitatea lui Petru Movilă îndreptată spre apropierea de lumea catolică nu avea numai o 

motivaţie confesională şi umanistă, ci şi una politică. El conştientiza faptul că Biserica catolică 
                                                           
∗ Unii cercetători îl consideră pe Grigore Ureche absolvent al şcolii Frăţiei ortodoxe din Lvov. 
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conlucra activ cu puterea de stat din regatul Polon, având totodată şi o influenţă decisivă asupra 

teritoriilor ucrainene prin intermediul Uniei de la Brest din 1595, şi de aceea ameliorarea relaţiilor 

cu această Biserică devenise un imperativ nu numai confesional, dar şi politic. Mitropolitul kievean 

recunoştea şi faptul că tratativele politice şi de orice altă natură pot fi eficiente numai atunci când 

sunt purtate de părţi egale. La începutul secolului al XVII-lea Biserica ortodoxă din Ucraina era 

slăbită şi nu putea fi un partener egal în dialogurile interconfesionale, de aceea Petru Movilă tinde 

mai întâi de toate să creeze o puternică bază teologico-religioasă şi apoi una politică a acestei 

biserici. În acest scop el încearcă pe diferite căi să consolideze structura ei organizatorică, iniţiază 

un nou sistem de învăţământ religios pentru a ridica nivelul de cultură al clerului, scrie şi editează 

un şir de cărţi în care argumentează poziţiile ideologice şi confesionale ale Ortodoxiei 

(Mărturisirea Ortodoxă, 1640), reglementează ritualul ortodox (Тrebniсиl, 1646), apără 

Ortodoxia de atacurile adversarilor (Lithos, 1640). Într-un timp relativ scurt Petru Movilă şi 

susţinătorii săi au reuşit să situeze Biserica ortodoxă din Ucraina pe astfel de poziţii, încât ea se 

transformă în una dintre cele mai puternice biserici din Răsărit, iar mitropolitul din Kiev devine 

unul din personajele centrale ale lumii ortodoxe. Era firesc ca înaltul scaun apostolicesc să discute 

problema „uniei universale” anume cu Petru Movilă, el fiind unicul pretendent la titlul de patriarh al 

Bisericii ortodoxe din Ucraina. 

În scrierile înaltului prelat, precum şi în tipăriturile apărute sub ctitoria sa, în care sunt 

apărate credinţa ortodoxă şi ritualul ei, nu întâlnim manifestări ale intoleranţei faţă de alte 

confesiuni. Nivelul înalt de cultură i-a permis cărturarului să aprecieze şi să folosească în scrierile şi 

în activitatea sa ecleziastică tot ce considera de valoare în catolicism şi protestantism. Mai mult ca 

atât, după cum au demonstrat cercetătorii, Petru Movilă „n-a ezitat să împrumute de la Biserica de 

Apus multe lucruri ce nu contraziceau spiritul ortodoxiei şi erau în acord cu practica Bisericii de 

Răsărit” [364,82]. El ia drept model pentru şcoala sa sistemul de învăţământ iezuit, se 

inspiră în Trebnicul său din Ritualul papei Pavel al V-lea, foloseşte în Mărturisirea ortodoxă un şir 

de teze de sorginte catolică.[242,188-189] 

Influenţa Ritualului papei Pavel al V-lea asupra Trebnicului se semnalează mai ales în 

explicarea tainelor şi cinurilor, precum şi în unele inovaţii: momentul intenţiei în săvârşirea sfintelor 

taine, actul euharistiei, admiterea stropitului la botez etc. [428,114] De asemenea întâlnim influenţe 

latine în Mărturisirea ortodoxă, îndeosebi în structura ei, deşi esenţa sa este pur ortodoxă. [253,418] 

Aici Petru Movilă foloseşte ideile romano-catolicilor atunci, când ele nu contravin doctrinei 

ortodoxe. [242,188-189] Deşi în opera sa teologică Petru Movilă s-a sprijinit şi pe tradiţiile 

teologice şi practica bisericească catolică, aceasta nu constituie o mărturie a faptului că mitropolitul 

era gata să capituleze în faţa catolicismului. Despre fermitatea sa în apărare credinţei ortodoxe ne 
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mărturiseşte cu prisosinţă Lithos-ul său. Apărând postulatele Bisericii ortodoxe, Petru Movilă 

demonstrează în Lithos că ele, prin esenţa lor, nu diferă de cele ale Bisericii catolice, avându-şi 

originea în scrierile părinţilor bisericii creştine - Dionisie Areopagitul, Iustin, Tertullian, Grigore de 

Nazianz, Aureliu Augustin. Totodată înaltul ierarh ortodox se referă şi la autoritatea catolicilor 

Thomas d'Aquino, Anselm de Canterbury, Roberto Bellarmino ş.a. Deşi Biserica catolică are 

ritualuri diferite de cele ale Bisericii de Răsărit, prin esenţa lor, afirmă Petru Movilă, ele sunt unice. 

Cărturarul scrie în Lithos: „Sfânta Biserică de Răsărit totdeauna s-a rugat Domnului să 

unească bisericile despărţite, pentru ca Biserica de Apus să fie una cu Biserica de Răsărit, ca în 

timpurile de demult, cu aproape o mie de ani în urmă, când ele au fost unite în toate...” [425,58]. 

Înaltul ierarh ortodox este însă împotriva Uniei care îi constrângea uneori pe ortodocşi spre unire 

prin silnicie. Respingând modalitatea de apropiere de Roma adoptată la sinodul de la Brest, din 

1595, Petru Movilă totodată îşi arată preferinţa pentru unirea de la Florenţa, din 1439. Convingerea 

mitropolitului din Kiev era următoarea: „Unirea şi unitatea sunt lucruri diferite” (Unia et unitas sunt 

maxime diversa).∗ Conform concepţiei sale „unitatea exclude dualitatea”, în timp ce „unirea vrea să 

împreuneze două elemente fără să le distrugă”. [380,453-473], [133,17-23]. În Lithos Petru Movilă a 

redus de fapt punctele de divergenţa dintre Biserica ortodoxă şi cea catolică la două: purcederea 

Sfântului Duh şi primatul papei. Unirea, în concepţia sa, nu înseamnă unificarea în concepţii, 

ritualuri şi gândire, ci o reinstaurare a unităţii creştine timpurii. 

S-a discutat aprins, şi se mai discută încă, în jurul atitudinii lui Petru Movilă faţă de 

problema unirii Bisericilor. [396,121-210],[251,395-398], [346,117-228]. În cercetările efectuate 

la mijlocul şi în ultimele decenii ale secolului al XX-lea de către A.Welykyi, E.Ŝmurlo, A.Jober, 

A. Jukovsky, E.Sysyn [379], [348], [251], [396], [346] mitropolitul Petru Movilă este prezentat 

ca un prelat care tindea să pună capăt luptei confesionale ce cuprinsese Europa de Sud-Est şi care 

nu vedea deosebiri însemnate de caracter dogmatic între ortodoxie şi catolicism, fiind convins că 

ideea privind unitatea creştină poate fi realizată cel puţin la nivel local, în Polonia, dacă s-ar păstra 

respectul pentru tradiţiile Bisericii de Răsărit. 

Ideea unităţii Bisericilor nu reprezintă un epizod efemer în activitatea lui Petru Movilă. Ea 

străbate întreaga sa operă şi activitate ecleziastică, începând cu anul 1627, când a îmbrăcat haina 

monahală, şi până în 1647, anul morţii sale. În prima jumătate a secolului al XVII-lea au avut loc în 

Polonia mai multe tentative diplomatice de a găsi o cale de apropiere între Bisericile ortodoxă şi 

catolică. În anii 1627-1628 întreprinde o încercare de împăcare între ortodocşi şi uniaţi 

arhiepiscopul Meletie Smotricki. În 1629 lansează o astfel de iniţiativă regele Sigizmund al III-lea. 

                                                           
∗ Această idee o întâlnim într-un text anonim atribuit lui Petru Movilă publicat de A. G. Welykyj.[380,453-473]   
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Mitropolitul ortodox Iov Botecki şi cel uniat Iosif Rutski urmau să organizeze trei sinoade: unul 

ortodox la Kiev, altul uniat - la Vladimir şi al treilea mixt - la Lvov. Toate aceste iniţiative n-au 

reuşit, fiindcă Congregaţia de propagare a credinţei de la Roma a interzis convocarea sinodului de la 

Lvov. În anii 1636-1638 regele Vladislav a III-lea susţine iniţiativa voievodului de Volânia Adam 

Sanguschko de a organiza dezbateri în problema unirii bisericilor. Mai târziu, în 1643, se pronunţă 

pentru aceasta episcopul uniat Metodie Terlecki, iar papa Urban al VII-lea şi colegiul cardinalilor 

expediază scrisori mitropolitului Petru Movilă şi voievodului de Cernigov Adam Kisel cu intenţia 

de a-i înclina spre unire. Ortodocşii, considerându-se parteneri egali în această discuţie, înaintează 

propriile condiţii cu privire la problema unirii Bisericilor. Unele dintre ele au fost incluse într-un 

proiect de acord Modus concordiae generalis a parte desunitorum conceptus. [428,115] Acest 

document nu s-a păstrat în original şi nici sub formă de copii. El a ajuns până la noi sub forma unui 

conspect care conţine expunerea propunerilor părţii ortodoxe, relatată de un catolic - Fr. Ingoli, 

secretarul Congregaţiei de propagare a credinţei de la Roma. Documentul are multe puncte de 

coincidenţă cu alte două acte legate de numele mitropolitului Petru Movilă. Primul reprezintă un 

proiect anonim de Unire a Bisericilor, datat cu anul 1645, şi descoperit în arhivele Congregaţiei 

de propagare a credinţei de la Roma. Este publicat, în 1928, de E.Şmurlo în lucrarea sa Le Saint-

Siege et l’Orient orthodoxe russe, 1609-1654 cu titlul Compendio del negotio dell ’ unione de 

Rutheni universale (denumit şi Memoriul mitropolitului Petru Movilă). Al doilea document, cu 

denumirea Sententia cuisdam nobilis poloni graecae religionis, publicat în aceeaşi lucrare (cunoscut 

şi sub titlul de Memoriul nobilului Adam Kisel) a ajuns la noi în limba latină a originalului şi este 

mult mai întins decât Memoriul lui Petru Movilă, tradus în italiană şi expus în formă liberă. Unii 

cercetători consideră că Compendio este doar un rezumat al Sententia şi ambele acte aparţin lui 

Petru Movilă. [348,157-169] Conţinutul celor două documente este aproape identic şi se 

axează pe următoarele momente. 

În primul rând, dezacordurile confesionale între Biserica de Răsărit şi cea de Apus nu sunt 

esenţiale, ci mai curând verbale. Referitor la purcederea Sfântului Spirit et per Filium, 

recunoaşterea purgatoriului, închinarea în faţa sfinţilor - în aceste şi în alte probleme sunt posibile 

compromisuri. Problema principală constă în recunoaşterea primatului papei. Controversele în 

această problemă au căpătat aşa o formă, încât toţi au ajuns la concluzia că posibilitatea concilierii 

depinde de faptul, dacă una dintre părţi va ceda în faţa celeilalte. Acest lucru nu era posibil de 

realizat, fiindcă fiecare dintre părţi reieşea din puncte de vedere diametral opuse şi schimbarea lor ar 

fi însemnat subminarea însăşi temeliei, principiului vital al Bisericii respective. Biserica de Răsărit 

se bazează pe principiul sinodal de diferenţiere a patriarhatelor şi acest principiu e necesar să fie 

păstrat, chiar dacă s-ar recunoaşte primatul papei. Temelia Bisericii de Apus constă în ideea unităţii 
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pastorului suprem, precum şi în recunoaşterea Sfântului Petru drept cap al Sfinţilor Apostoli. 

Această idee nu este străină ortodocşilor, despre aceasta mărturisesc cântecele de rugăciune, în acest 

spirit se pronunţă şi părinţii Bisericii. 

În al doilea rând, referitor la condiţiile de unire a Bisericilor trebuia să se ia în vedere faptul 

că o unire imediată a Bisericii Catolice cu întreaga Biserică Ortodoxă era imposibilă. Nu se putea 

conta, de exemplu, pe greci, fiindcă patriarhii lor se aflau sub stăpânirea musulmană şi nu erau 

liberi în acţiunile lor. Acelaşi lucru se putea spune şi despre patriarhul din Constantinopol. De 

aceea, considera Petru Movilă, adepţii unirii trebuiau să se limiteze doar la o unire parţială cu 

biserica ortodoxă din Rusia poloneză. Unitatea bisericilor era necesară pentru Ucraina, deoarece 

astfel se putea înlătura discordia apărută în inima ei între două partide adverse - uniaţi şi ortodocşi. 

Pentru a împăca şi pe unii şi pe alţii erau necesare următoarele: a) de a realiza o unitate care să fie o 

unire şi nu o contopire (l’unione e поп l’unita) prin transformarea ortodocşilor în catolici; rutenii 

trebuiau să-şi păstreze intactă Biserica, tradiţiile, ritualurile, având împreună cu latinii un singur 

conducător spiritual - primul pastor de la Roma, în acord cu simbolul credinţei; b) să se admită 

alegerea mitropolitului ortodox de către sinodul arhiepiscopilor şi episcopilor ruteni, fără acordul 

obligatoriu al Romei; c) mitropolitul să depună jurământul de respectare a dogmelor credinţei 

creştine şi să declare recunoaşterea papei şi a primatului său, să expedieze mărturisirea credinţei în 

scris la Roma în limbile latină, greacă şi rusă, fără a fi obligat să plece acolo după binecuvântare; 

recunoaşterea primatului papal trebuia să fie obligatorie la înscăunarea arhiepiscopilor şi 

episcopilor, însă aceştia nu erau obligaţi să expedieze jurământul în scris la Roma, ci să-1 înmâneze 

mitropolitului; d) în cazul unirii Patriarhiei din Constantinopol cu Biserica de la Roma, Rusia 

poloneză (Ucraina) recunoştea suveranitatea ambelor Biserici. 

În al treilea rând, mijloacele practice de unire a Bisericilor ar fi constat în următoarele: a) la 

seimurile judeţene trebuia să se discute problema dezacordurilor dintre uniaţi şi ortodocşi şi despre 

răul provocat de acest dezacord, despre necesitatea de a pune capăt acestei situaţii anormale şi să se 

insiste ca în calitate de delegaţi la aceste seime să fie alese persoane cu autoritate favorabile unirii; 

b) urma să fie convocat un congres de împăcare a ortodocşilor cu uniaţii, la care aceştia să cadă de 

acord în problemele confesionale discutabile, fără a aborda însă la acest congres problema posibilei 

uniri în viitor a Bisericii de Răsărit cu Biserica de Apus; c) urma să se solicite permisiunea regelui 

în vederea organizării unui congres la care să se discute problema unirii Bisericilor; d) la acest 

congres urma să se aleagă doi preşedinţi - un catolic şi un ortodox dintre oamenii cumpătaţi şi cu 

autoritate; e) hotărârile congreslui trebuiau să fie prezentate papei de la Roma pentru a fi aprobate la 

un congres general. [348,157-169] Astfel, Petru Movilă se pronunţa pentru o unire care ar 

fi păstrat originalitatea şi libertatea Bisericii de Răsărit. Se presupune că mitropolitul ortodox 
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din Kiev începuse tratativele cu Roma privitor la unirea bisericilor. Una din condiţiile unirii ar fi 

fost instituirea la Kiev a unui patriarhat. Este greu sau aproape imposibil de stabilit care a fost în 

realitate poziţia lui Petru Movilă în această problemă din cauza că nu se cunoaşte exact 

autorul documentelor menţionate [380,467] şi a precauţiilor în discuţiile dintre mitropolit şi papa de 

la Roma. 

Unii autori îl consideră pe Petru Movilă adept al uniei. După părerea noastră, mitropolitul 

kievean nu se putea pronunţa nici chiar în taină pentru unie (e cunoscut faptul că în mod deschis el 

se pronunţa împotriva ei, mai ales în perioada iniţială a activităţii sale în Ucraina). Mai curând Petru 

Movilă se conducea de principiul conform căruia creştinismul în toate manifestările sale este unic, 

după cum este unică şi civilizaţia europeană. 

În opoziţie cu această orientare, discuţiile ştiinţifice au generat şi o altă direcţie de 

interpretare a mutaţiilor culturale din secolul al XVII-lea, care consideră noile poziţii umaniste ca 

fiind promovate de oamenii ataşaţi încă structurilor tradiţionale: „deschiderea nu provoacă o 

desprindere netă de ideologia predecesorilor şi nici nu introduce poziţii atât de noi şi ferme în 

concepţia tradiţională încât... să cedeze terenul sistemului raţional de gândire” [354,64]. Criza 

valorilor dominante la răscrucea acestor secole a fost caracterizată de Al.Duţu ca „un pamflet 

al raţionalismului ortodox” care nu a negat „dogmele, nici rolul bisericii ortodoxe în societate, dar 

care amplifica domeniile culturii...” [204,107]. Acest fel de activitate, după părerea cercetătorului, 

acordând o pondere deosebită valorii etice inaugurează declinul valorii religioase. [302,112-120] 

Tendinţele de unire cu Roma manifeste în Transilvania şi Ucraina obliga ortodoxia la o 

reevaluare a propriilor adevăruri, la fortificarea lor şi, în acelaşi timp, la elaborarea de opere de 

edificare morală prin intermediul cărora se căutau noi adevăruri.[352,53] Totodată cărturarii ecleziaşti 

manifestau deliberat tendinţa de a apela şi la alte argumente decât cele furnizate de autorităţile 

religioase. [202,21-22] În istoriografie a fost mai puţin dezbătută problema tipăririi în Moldova şi 

Ţara Românească a unui mare număr de cărţi de propagandă ortodoxă. Sensul polemic a fost 

imprimat acestei activităţi tipografice în ţările române din a doua jumătate a secolului al 

XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea de către patriarhul Ierusalimului Dosithei. La fel ca şi 

alţi ierarhi ai Răsăritului ortodox din acea vreme, acesta a petrecut un număr considerabil 

de ani în spaţiul românesc, găsind, mai întâi la Iaşi şi apoi în Ţara Românească, facilităţi 

tipografice care lipseau în restul Ortodoxiei. Dosithei a reuşit să convingă mai întâi pe 

Gheorghe Duca, aflat la a treia domnie în Moldova, apoi şi pe ceilalţi domni moldoveni şi 

munteni să accepte tipărirea unor lucrări de polemică religioasă. Faptul că cea mai mare parte a 

acestor tipărituri polemice a fost realizată în limba greacă, demonstrează că ele răspundeau unor 

frământări manifeste nu numai în Ţările Române, ci şi în întreaga Ortodoxie. Într-o 
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scrisoare adresată, în 1690, patriarhului Adrian al Moscovei, Dosithei al Ierusalimului 

menţiona: „Acum tipărim cărţi în Iaşi, foarte raţionale împotriva latinilor, din care vom trimite 

sfinţiei voastre 30 cărţi deosebite” [186,269] . 

Primatul motivaţiilor ortodoxe nu exclude implicările locale. Într-o prefaţă la o carte 

publicată la Bucureşti în 1690 Dosithei al Ierusalimului aminteşte că „ajungând la anul mântuirii, 

1689, în Valahobogdania, ne-au rugat pe noi ortodocşii din Ardeal, ca să le dăm oarecare scrieri, ca să 

poată răspunde calvinilor, care îi supărau peste măsură” ∗ Dimensiunea religioasă are o 

semnificaţie majoră în definirea de sine a grupurilor sociale, şi este inevitabil ca o asemenea 

delimitare tensionată să aibă şi implicaţii politice. Or, „explozia polemică” promovată de Dosithei şi 

la care se asociase domnitorii Gheorghe Duca şi Constantin Brâncoveanu, precum şi unii cărturari din 

ţările române, coincide în timp cu momentul când, după înfrângerea suferită de otomani în lupta de 

la Viena, se profila posibilitatea eliberării creştinilor ortodocşi de sub stăpânirea otomană prin 

colaborarea cu puterile din Liga Sfântă. Cum însă principalele forţe antiotomane aparţineau unor 

puteri catolice - Polonia şi Imperiul Habsburgic - barajul ideologic anticatolic promovat de către 

Dosithei al Ierusalimului, şi nu numai de către el, a contribuit la inhibarea eventualelor tentaţii ale 

românilor de a se ridica împotriva dominaţiei otomane. Şi, de altfel, în momentele cheie de la 

cumpăna ultimelor două decenii ale secolului al XVII-lea factorii politici români - 

incluzând aici personalităţi atât de diverse ca formaţie intelectuală şi calităţi personale 
                                                           
∗ La începutul deceniului nouă prigoana calvină contra ortodocşilor din Transilvania era principala sfidare la adresa 
Ortdoxiei în spaţiul românesc. Cu toate că Dosithei însuşi a condus, în 1872, un sinod desfăşurat la Constantinopol care 
adoptase o poziţie deosebit de fermă împotriva calvinismului, totuşi principalul accent al contraofensivei tipografice 
ortodoxe a fost îndreptat împotriva catolicismului, care, la nivel general ortodox, era perceput cu fiind adversarul cel mai 
periculos. Selecţia lucrărilor propuse spre tipărire de către Dosithei ăl Ierusalimului şi pentru care el a asigurat 
manuscrisele şi uneori chiar hârtia, este deosebit de sugestivă. Seria acestor lucrări începe, în 1682, la Iaşi, cu tipărirea 
în tipografia de la Cetăţuia, a unei lucrări în limba greacă a patriarhului Nectarie, predecesorul lui Dosithei în scaunul 
de la Ierusalim, întitulată Întâmpinare în contra primatului Papei. Dincolo de conţinutul care ataca o temă centrală a 
polemicii dintre ortodocşi şi romano-catolici, dedicaţia adresată de Dosithei domnului Gheorghe Duca subliniază faptul că 
în felul acesta ortodocşii dobândesc „o armă neînvinsă în contra oricărei schisme şi erezii». Un an mai târziu, Dosithei 
trimite spre publicare două texte polemice mai vechi, tratatul în Contra ereziilor de arhiepiscopul Simeon al Salonicului 
(1410-1429) şi Explicarea orânduielii bisericeşti, de Marcu Eugenicul, Mitropolit al Efesului şi fruntaş al rezistenţei 
ortodoxe împotriva Unirii religioase realizate prin Conciliul de la Florenţa din 1439, cele 2 texte bizantine apărând în 
volum chiar în 1683 cu cheltuiala domnului Gheorghe Duca. Tulburările care au cuprins şi Moldova odată cu 
extinderea pe teritoriul ei a războiului dintre Imperiul otoman şi Liga Sfântă explică discontinuităţile din funcţionarea 
tipografiei ieşene. Scrierile polemice se înmulţesc din nou  pe la 1690, fiind tipărite nu numai în Moldova, ci şi în Ţara 
Românească. Semnalăm astfel de titluri precum Manualul contra schismei papistaşilor, scris în prima jumătate a secolului 
al XVII-lea de Maxim din Peloponez şi tipărit la Bucureşti, în 1690; Meletie Sirigos, Întâmpinare la principiile catolice 
si la chestiunile lui Chiril Lucaris; Dosithei Notaras Manual în contra rătăcirii calvine, ambele scrieri fiind tipărite la 
Bucureşti, în 1690; Ioan Eugenicos, Discurs contra hotărârei sinodului de la Florenţa tipărit la Iaşi, în 1694; 
Mărturisirea credinţei ortodoxe, adoptată la Iaşi, în 1642, şi tipărită în 1691 la Snagov împreună cu Expunere despre cele 
trei virtuţi, de Visarion Macri din Ianina, şi o deosebit de virulentă epistolă a lui Dosithei al Ierusalimului împotriva celor 
„patru mari fiare, care sunt opuse şi vrăjmaşe Sfintei Bisericii a lui Dumnezeu». O menţiune specială merită trilogia 
tipărită de Dosithei sub titlurile înşelătoare Tomul împăcării, Tomul dragostei asupra latinilor, Tomul bucuriei. În realitate 
este vorba de texte polemice, care „valorifică» atât tradiţia anticatolică bizantină, cuprinzând, de exemplu, scrisorile 
Patriarhului Fotie împotriva Papei Nicolae I (secolul IX), scrieri ale lui Ghenadie Scholarios împotriva Unirii de la 
Florenţa sau capitole din Dovedirea greşelilor latinilor de Matei Vlastares, cât şi scrieri mai noi, de exemplu, cele ale lui 
Meletie Pigas, ale lui Nicolai Kerameus şi ale lui Dosithei Notaras. [66.I,310] 
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cum erau domnii Constantin Cantemir şi Constantin Brâncoveanu sau cărturarii Miron 

Costin şi Constantin Cantacuzino - au refuzat să se angajeze într-o politică antiotomană şi au 

preferat chiar să coopereze uneori cu forţele otomane împotriva trupelor polone şi 

habsburgice. Fără a pierde din vedere motivaţiile propriu-zis politice ale acestei atitudini a 

factorilor politici din Moldova şi Ţara Românească - neîncrederea în capacitatea puterilor 

creştine de a oferi o protecţie eficientă împotriva represaliilor otomane, exper ien ţa 

pl ină  de  învăţăminte  a  l ipsei  de  scrupule  cu  care  Habsburgi i  se  înstăpâniseră în 

Transilvania şi încercau să facă acelaşi lucru în Ţara Românească şi, eventual, şi în 

Moldova, - credem că este legitim să ne întrebăm dacă şi în ce măsură propaganda 

religioasă anticatolică din acea vreme nu a contribuit şi ea la salvgardarea intereselor 

politice ale Porţii  în zona de confruntare cu Liga Sfântă .  Elemente anticatolice sunt 

prezente în această perioadă şi în lucrări cu o tematică mult mai generală, cum ar fi, de 

exemplu, Divanul lui Dimitrie Cantemir, unde se critică concepţia catolică despre purgatoriu 

sau Sacrosantae scentiae undepingibilis imago, unde principele moldovean atacă doctrina 

catolică privitoare la purcederea Sfântului Duh şi de la Fiul (Filioque) şi de asemenea combate 

primatul papal. Necesitatea polemicii revine din faptul că nici una din alternativele politice 

existente nu era de preferat realităţii curente. De aici şi un anume conservatism, ca şi o tendinţă 

de definire şi afirmare a unei identităţi spirituale cât mai apropiată de idealul de 

perfecţiune al ortodoxiei. 

Este reprezentativ din acest punct de vedere şi interesul manifestat de Dosoftei şi Nicolae 

Milescu pentru divergenţele dintre catolici şi ortodocşi în problema timpului transubstanţierii 

Sfintelor Daruri. Interferenţele de idei din opera lui Nicolae Milescu şi Dosoftei au fost menţionate 

de mai multe ori în studiile consacrate umanismului românesc din secolul al XVII-lea. Ambii 

cărturari împărtăşesc tezele principale de sorginte umanistă, cum ar fi aprecierea deosebită a 

antichităţii, preţuirea omului şi a demnităţii sale ca fiinţă raţională, cultul cărţii şi al învăţăturii, 

înnobilarea prin cultură, teza originii latine şi unităţii de neam şi de limbă a poporului român ş.a. Din 

această ramificată confluenţă de idei, care poate constitui subiectul unui amplu studiu, ne vom opri 

asupra unui moment mai puţin cercetat şi anume participarea lui Dosoftei şi Nicolae Milescu la 

elucidarea unei probleme deosebit de controversate în Ucraina şi Rusia în cea de a doua jumătate a 

secolului al XVII-lea - despre timpul transubstanţierii Sfintelor Daruri. Viaţa spirituală a Rusiei şi a 

Ucrainei în cea de a doua jumătate a secolului al XVII-lea se caracterizează printr-o încordată luptă 

religioasă. Reforma lui Nicon a împărţit societatea rusă în două tabere şi a ridicat un şir de probleme 

referitoare la partea formală a serviciului divin ortodox. Pe lângă problemele discutate de 

schismatici şi ortodocşi, apar şi acelea introduse de clerul luminat ucrainean, aflat parţial sub 
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influenţa polono-catolică. Această influenţă s-a manifestat mai pregnant în învăţământ. Drept 

exemplu putem aminti reformele în acest domeniu ale lui Petru Movilă. Catolicismul a influenţat 

însă şi asupra multor ritualuri ortodoxe şi chiar asupra părţii dogmatice a cultului ortodox. Alipirea 

Ucrainei la Rusia a contribuit la răspândirea acestor influenţe şi asupra clerului moscovit. Aici ia 

naştere chiar o orientare latină în ortodoxie, reprezentată de Paisie Ligaridis, Simeon Poloţki ş.a. 

Apariţia la Moscova a fraţilor Lihudi şi a altor adepţi ai purităţii doctrinei greceşti îl forţează pe 

patriarhul Ioachim să iniţieze un şir de dezbateri cu reprezentanţii partidei latine în ortodoxie. 

Printre problemele discutate, deosebit de acută s-a dovedit a fi cea privitoare la timpul 

transubstanţierii Sfintelor Daruri. Această chestiune, scria un istoric ucrainean, „a fost timp de 10-

15 ani nu numai dominantă, dar şi cea mai importantă problemă a epocii: ea preocupa cugetele 

tuturor, spre rezolvarea ei erau îndreptate cele mai puternice forţe intelectuale ale timpului” [407,9]. 

Transubstanţierea este termenul prin care în biserica ortodoxă şi cea catolică se defineşte 

modul de aflare a corpului şi sângelui lui Isus Hristos în misterul euharistiei [298a]. Sfintele Daruri 

sunt pâinea şi vinul după transubstanţierea lor în trupul şi sângele Mântuitorului. În ansamblul 

ei, doctrina despre euharistie şi transubstanţierea Sfintelor Daruri coincide în ortodoxie şi catolicism. 

Diferă însă prin unele amănunte, între care şi în problema privind momentul transubstanţierii. În 

Biserica ortodoxă aceasta are loc în timpul chemării Sfântului Duh asupra Sfintelor Daruri, adică la 

sfârşitul rugăciunii de euharistie, pe când Biserica catolică insistă că transubstanţierea are loc în 

momentul pronunţării cuvintelor lui Isus Hristos cu care începe rugăciunea de euharistie. [378] 

Mitropolitul Moldovei, Dosoftei, se bucura în cercurile bisericeşti din Kiev şi Moscova de 

faima unui bun cunoscător al doctrinei ortodoxe greceşti. Aflat în exilul din Stryi, el corespondează 

cu patriarhul Rusiei, Ioachim, şi mitropolitul Kievului, Varlaam Iasinski, traducând, la comanda 

acestora, din greacă în slavonă un şir de lucrări, ce tratau şi mult disputata problemă despre 

transubstanţierea Sfintelor Daruri. Printre ele cea mai însemnată este traducerea operelor lui Simeon 

al Thesalonicului (sec. XV), care conţin convorbiri privind ereziile, serviciul divin, ritualurile etc. 

Drept original pentru transpunerea realizată între 1690-1693 i-a servit lui Dosoftei ediţia în limba 

greacă a scrierilor lui Simeon al Thesalonicului, tipărită în 1683 la Iaşi de Partenie, patriarh al 

Alexandriei, şi Dosithei Notaras, patriarh al Ierusalimului, desigur, cu concursul lui Dosoftei însuşi. 

S-au păstrat două manuscrise ale traducerii lui Dosoftei - manuscrisul-autograf de la Kiev nr. 161 

(38) şi o copie aflată la Biblioteca Naţională a Rusiei cu nr. 727. Aportul lui Dosoftei la 

soluţionarea problemei privind timpul transubstanţierii Sfintelor Daruri a fost evidenţiat detaliat de 

către Ştefan Ciobanu în studiul Dosoftei, mitropolitul Moldovei şi activitatea lui literară, editat în 

1915 la Kiev, [401,90-106] şi de alţi autori,[378], [115], [223] de aceea ne vom opri în continuare 

asupra contribuţiei lui Nicolae Milescu în această dispută. 
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La puţin timp după sosirea în Rusia (28 mai 1671 la Smolensk, 3 iunie aceluiaşi an la 

Moscova) şi anume la 12 noiembrie 1671, Nicolae Milescu are o convorbire cu câţiva dintre cei mai 

culţi oameni din Rusia acelei perioade - Simeon Poloţki, Epifanie Slavineţki şi Paisie Ligaridi. Toţi 

trei erau reprezentanţi ai clerului; primii doi - ieromonahi, iar ultimul - mitropolit de Gaza. 

Chestiunile discutate se refereau îndeosebi la dogmele principale ale religiei creştine: trinitatea 

divinităţii, natura dublă a lui Isus Hristos, despre îngeri ş.a. Toate aceste probleme, după cum ştim, 

au fost tratate amănunţit de Nicolae Milescu încă din anul 1661 în Carte cu multe întrebări foarte de 

folos pentru multe trebi ale credinţei noastre. Editorul textului Convorbirile lui Simeon Poloţki, 

Epifanie Slavineţki, Paisie Ligaridi cu Nicolae Spătarul la Moscova în 1671, I. F. Golubev, 

consideră că savantul moldovean nu s-a putut ridica la nivelul interlocutorilor săi, fiindcă „n-a 

studiat în mod special teologia” [49,297], [24]. Dacă luăm în considerare creaţia lui Nicolae 

Milescu până la sosirea sa în Rusia, atunci această afirmaţie este neîntemeiată. Ea îi dezminţită şi de 

activitatea cărturarului în Rusia în ultimul pătrar al secolului al XVII-lea. 

Este semnificativ, în acest sens, faptul că Nicolae Milescu n-a rămas indiferent faţă de mult 

discutata problemă despre timpul transubstanţierii Sfintelor Daruri. La Biblioteca Academiei 

Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei se păstrează, sub nr. 22 (A, 175), o copie de la începutul secolului al 

XIX-lea a traducerii slavone a Convorbirilor fericitului Simeon al Thesalonicului despre erezii, 

despre unica şi dreapta noastră credinţă şi slujbele sfinte, despre tainele bisericeşti, despre templul 

Domnului ş.a. Manuscrisul reprezintă o transpunere după ediţia în limba greacă, efectuată în 1683 

la Iaşi. Pe foaia de titlu, după descrierea amănunţită a titlurilor tuturor compartimentelor cărţii, 

urmează menţiunea: „S-a tipărit prin grija cucernicului principe pan Ioan Duca Voievod al întregii 

Moldovlahii şi înaltului stăpânitor şi conducător peste toată Ucraina şi prin truda şi îndreptarea 

învăţatului al marii biserici a Domnului Ioan Molivud Iraclionit în cinstita mănăstire patriarhală şi 

domneasca a sfinţilor apostoli numită Cetăţuia. În anul 1683, în luna octombrie, în Iaşii 

Moldovlahiei”. Manuscrisul conţine 386 de file. La sfârşit, pe fila 385 este scris: „Iar pre limba 

slavonească este tălmăcită prin truda preagreşitului tălmăcitor Nicolae Spătarul în 1698, septembrie 

26”. Fără a exclude posibilitatea executării unei comenzi, suntem tentaţi să credem că Nicolae 

Milescu, prin tălmăcirea scrierilor lui Simeon al Thesalonicului, s-a angajat conştient în discuţia 

asupra transubstanţierii Sfintelor Daruri. Este puţin probabil ca el să nu fi ştiut de traducerile 

precedente ale scrierilor lui Simeon al Thesalonicului, întreprinse între anii 1686-1688 la Moscova 

din ordinul patriarhului Ioachim de către stareţul mănăstirii Ciudov, Evtimie, versiune stângace, 

care nu 1-a satisfăcut pe patriarh şi atunci el s-a adresat către mitropolitul Moldovei, Dosoftei. 

Manuscrisul tălmăcirii lui Nicolae Milescu mai conţine şi comentarii la liturghia lui Marcu 

Efeseanul, care n-au fost traduse de către Dosoftei, dar se aflau în ediţia de la Iaşi din 1683. O 
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confruntare mai atentă a acestor două manuscrise scoate în evidenţă şi alte deosebiri, important însă 

este faptul că ambii cărturari moldoveni au fost antrenaţi în aceeaşi dispută care frământa minţile 

luminate ale epocii. Astfel, Nicolae Milescu şi Dosoftei, aflându-se departe de patrie şi la o mare 

distanţă unul de celălalt, abordează aceleaşi probleme şi teme, fapt ce denotă o mentalitate şi 

preocupări comune la aceşti doi remarcabili intelectuali sud-est europeni ai secolului al XVII-lea. 

În concluzie menţionăm că dilema opţiunii între salvgardarea purităţii ortodoxe şi 

idealul eliberării de sub dominaţia necredincioşilor rămânea la fel de mare pe parcursul 

secolului al XVII-lea. Virgil Cândea, analizând versiunea românească a tratatului Despre 

raţiunea dominantă a lui Nicolae Milescu în raport cu Divanul lui Dimitrie Cantemir, 

le-a conceput ca o mutaţie în ideologie, discuţia deplasându-se, în concepţia sa, din sfera valorii 

religioase în sfera celei etice.[150,188-189] Aceste opere iniţiază prefigurări de s t i l ,  

proprii perioadelor de mari tensiuni, mari adevăruri şi profunde îndoieli. Prin intimitatea 

gânditorilor au trecut i d e i l e  şi sentimentele din mentalitatea colectivă cărora ei le-au dat o 

nouă formă, făcându-i pe contemporani să se îndoiască de ceea ce li se părea a fi absolut 

„normal”. 

Biserica ortodoxă, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea - începutul secolului 

al XVIII-lea, a trebuit, inevitabil, să-şi reajusteze periodic programul de acţiuni, în funcţie de 

împrejurările concrete. În acest fel, în ţările române creştinismul devenise nu numai un mod de 

viată, dar şi o datorie socială. Interesul pentru scris şi pentru carte, de rând cu o experienţă 

existenţială cu reducţie escatologică a ghidat căutările scriitorilor ecleziaşti spre descoperirea 

unei istorii la scară umană. Literatura polemică în limba română apărută pe marginea disputelor 

inter-confesionale a facilitat calea afirmării idealului unităţii etnice ce se reconfirmase printr-un 

„umanism creştin” militant şi printr-un „istorism” care reevalua un trecut glorios şi un drept la 

existenţă în istorie. Efortul cultural semnala mutaţia în mentalitatea colectivă, căutarea de noi 

repere axiologice care au pus în lumină noi valori şi au susţinut unitatea spirituală şi culturală. 

„Naţionalitatea-confesiune” a început să se destrame spre sfârşitul secolului al XVII-lea, atunci 

când limba română vorbită s-a impus în locul limbi slavone sacre şi a fost pe larg popularizată noua 

imagine a lumii propusă de ştiinţele naturii. În cadrul acestei evoluţii de idei gândirea 

tradiţională asimilează tot mai multe date oferite de „înţelepciunea dinafară”, se afirmă 

tendinţa „de a renunţa la revelaţie ca izvor al adevărului şi de a supune vechile dogme examenului 

critic al omului natural” [4,CI].  

II. 4. Cultul antichităţii. 
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Apărut în Italia la sfârşitul sec. al XIV-lea în legătură cu studierea culturii clasice greco-

romane, umanismul Renaşterii a fost, prin formă, o reînviere sau renaştere a tradiţiilor culturii 

clasice greco-romane, a însemnat studierea, restaurarea, imitarea operelor literare şi filosofice 

antice, cultul antichităţii. De aici şi denumirea de „Renaştere” dată întregii epoci de acei istorici 

care au considerat reînvierea culturii antice, clasicismul drept esenţă a umanismului. În 

realitate, clasicismul, cultul antichităţi au reprezentat numai forma sub care s-a elaborat, mai ales la 

început, noua concepţie despre lume. Influenţa acestei tratări înguste a umanismului, identificarea lui 

cu clasicismul, nu a dispărut cu totul nici astăzi. Dar oricât de unilaterală ar fi definirea umanismului 

numai prin clasicism, clasicismul rămâne o notă fundamentală a acestei noţiuni. Cunoscutul exeget 

al umanismului italian Eugenio Garin menţiona că „...nu se poate şi nici nu trebuie să se facă o 

distincţie în umanism între descoperirea lumii antice şi descoperirea omului, întrucât au fost unul şi 

acelaşi lucru” [224,24]. 

Cultul antichităţii reprezintă o trăsătură definitorie a umanismului românesc. Cercetătorul 

francez Alphonse Dupron, un bun cunoscător al culturii româneşti, acum câteva decenii se întreba, 

dacă românii au avut efectiv nevoie de o „Renaştere”? [107,183] Curentul care în Occident a 

revoluţionat gândirea tradiţională, teologică, provocând o „Renaştere”, era alimentat de valorile 

romano-bizantine de care culturile sud-est europene nu fuseseră niciodată lipsite. Dar în climatul de 

gândire al acestor culturi noua preocupare pentru valorile clasice însemna o înnoire. Nicolae 

Iorga, referindu-se la cultura românească din secolul al XVII-lea, sublinia importanţa „curentului 

greco-latin” care domina în acest secol, determinând „un fel de târzie renaştere la un popor întârziat 

în dezvoltarea culturii sale, renaştere provocată de cunoaşterea elenismului prin curtenii orientali ai 

domnilor din secolul al XVII-lea, din a doua jumătate mai ales, de cunoaşterea latinităţii prin elevii 

şcolilor polone, fii de pribegi stabiliţi în regatul vecin. Curentul acesta dă poporului român, prin 

studierea îndepărtatelor şi strălucitelor sale origini, prin povestirea trecutului de biruinţă, o mândrie 

naţională pe care n-o mai putea dobândi pe câmpii de luptă. El stabileşte ideea unităţii şi romanităţii 

neamului, ideea care a luminat, înălţând şi mângâind pe cei cufundaţi în înjosire şi durere, până în 

zilele noastre” [84, 24-25].∗

Marele istoric evocă acele schimbări care s-au produs în cultura românească a veacului al 

XVII-lea în urma întâlnirii cu Renaşterea italiană, mediată de şcoala şi scrisul din Polonia. „Glasul 

armonios al antichităţii pe care-1 auzeau şcolarii români din Polonia”, de rând cu alte fenomene 

culturale, constata Nicolae Iorga, au contribuit în acest secol la apariţia unei adevărate revoluţii 

                                                           
∗ Cercetătorii contemporani manifestă o cu totul altă atitudine faţă de cultura Evului Mediu. „Trebuie să se înţeleagă, 
menţiona Eugenio Garin, că, desigur, Evul Mediu, deloc întunecat şi barbar, ci plin de luminile civilizaţiei şi de măreţie 
a gândirii, s-a hrănit din antichitate...” [195,22] 
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literare: „Scriitorii comentaţi în şcoli erau scriitorii antici şi povestitorii la modă, poeţii răspândiţi 

căutau să-şi apropie spusele de ale acelor mari şi îndepărtaţi maeştri. De aici rezulta pentru ai noştri 

gustul cetirii, îndemnul la scris, întrevederea de orizonturi nouă, setea de adevăr şi presimţirea 

frumosului, lucruri care nu puteau rezulta din studierea literaturii religioase în slavoneşte, literatură 

seacă, moartă, de tâlc şi exegeză. Părăsind-o pe aceasta pentru a admira şi imita pe cealaltă, spiritul 

românesc trecea de-a dreptul din întuneric la lumină, din negura medievală slavonă la claritatea 

modernă latină a Renaşterii”. [84,11]. Prin intermediul istoriografiei umaniste poloneze şi al 

manualelor editate la Academia Kievo-Movileană devin cunoscute o seamă de elemente ale 

tradiţiei antice (figuri mitologice, eroi politici ai antichităţii şi maximele lor memorabile etc.), 

precum şi unele noţiuni de poetică existente în cadrul gramaticilor de colegiu.[426,95] Staicu 

grămăticul de la Târgovişte, traduce din Gramatica lui Meletie Smotriţki, de sursă kieveană, având la 

bază Lexiconul lui Pamvo Berinda sunt şi o serie de manuscrise româneşti cu caracter lexicografic, 

prin intermediul cărora deveneau de asemenea cunoscuţi unii termeni de teorie a literaturii şi o 

serie de personaje mitologice. [289,194] Abordând noile structuri sociale care au favorizat 

circularea limbii vorbite ca instrument de cultură în secolul al XVII-lea, Р. Р. Panaitescu a 

reevaluat dificultăţile de încadrare a umanismului român în cultura europeană ,  

deoarece, după  părerea cercetătorului, apariţia acestui umanism în secolul al XVII-lea 

aborda probleme de cronologie, apoi probleme de conţinut. Deşi în scrierile umaniştilor 

români detaşarea de concepţiile medievale este clară, ea nu se afirmă, după părerea autorului, 

printr-o categorică respingere a culturii Evului Mediu şi printr-o spectaculoasă reluare a 

ideilor gânditorilor antici, în orice caz antichitatea nu devine un model cultural, deşi 

apelul la civilizaţiile elină şi latină are un rol hotărâtor în deplasarea ideologică petrecută în 

cultura română [308,6]. Cercetările ulterioare au demonstrat anumite limite ale acestui punct de 

vedere.   

Cărturarii români din secolul al XVII-lea, asemenea predecesorilor din veacurile XV-XVI, 

continuau să acumuleze cunoştinţe despre antichitate din cronicile bizantine, din culegerile slavo-

bizantine, din scrierile patristice şi florilegiile ce se copiau în scriptoriile mănăstirilor şi la curţile 

domneşti. Această literatură, ce cuprindea maxime şi extrase din scrierile gânditorilor antici, nu 

constituie însă unica şi principala sursă de familiarizare a cărturarilor umanişti români din secolul al 

XVII-lea cu spiritualitatea antică. În colegiile iezuite din Polonia, în înalta Şcoală a Patriarhiei din 

Constantinopol, studiind în limbile latină şi greacă, cărturarii români îşi însuşeau înţelepciunea 

antică într-o nouă interpretare - cea renascentistă. Aici ei acumulau noi cunoştinţe despre războaiele 

lui Traian, colonizarea Daciei, despre originea latină a românilor şi caracterul romanic al limbii lor. 

Influenţa culturii clasice în opera lui Grigore Ureche se resimte nu numai în temele de 
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factură umanistă, abordate de cronicar, ci şi în însăşi stilul cronicii. P.P.Panaitescu, menţionând 

faptul că Ureche cunoştea limba latină, folosind primul în istoriografia românească izvoarele 

istorice în această limbă, este totodată de părerea, că „limba folosită de cronicar este limba 

populară, fără nici o influenţă a topicii latine,... fără încercare de a introduce neologisme latine” 

[44,21]. 

În contradicţie cu afirmaţiile lui Р. Р. Panaitescu, N. Iorga scria: „Ureche este un om de 

stil latin, un om de strict stil latin. Nu are decât să deschidă cineva orice pagină din cronica lui pentru 

ca să simtă imediat modelul care i-a stat în faţă... Potrivit cu spiritul Renaşterii, originalitatea lui 

Ureche se supune unei discipline neînvinse, unor norme inflexibile de guvernare a stilului, şi 

potrivit cu normele acestea întrebuinţează cu îngrijită cumpănire toate mijloacele retoricei latine” 

[66,69-80]. Acestei opinii a marelui istoric se asociază şi alţi cercetători ai limbii şi stilului lui 

Grigore Ureche, menţionând, de exemplu, că portretul lui Ştefan cel Mare „este alcătuit după 

canoanele retorice ale celui mai autentic procedeu clasic” [175,109-110]. 

Imaginea antichităţii este permanent prezentă în predosloviile la lucrările lui Petru Movilă. 

Sunt cunoscute mai multe modalităţi de abordare a problemei antichităţii de către gândirea 

medievală şi renascentistă. În scrierile teologice se observa tendinţa de a diminua aportul anticilor 

la dezvoltarea culturii universale, invocându-se drept motiv păgânismul lor. Dar în ele poate fi 

sesizată şi o altă tendinţă - de întrebuinţare a imaginilor antichităţii în scopuri creştine, care constă 

în compararea faptelor sfinţilor mucenici pentru credinţă, a întâmplărilor biblice şi a obiectelor 

de cult cu personalităţi, evenimente şi chipuri din antichitate. Acest procedeu, umanist prin esenţă, 

care nu minimalizează semnificaţia conceptuală a antichităţii, ci, dimpotrivă, o amplifică, este des 

folosit şi de către Petru Movilă. În dedicaţia din Evanghelia pentru învăţătură de la 1637 cărturarul 

compară această carte cu o oglindă foarte folositoare sufletelor credincioşilor, ea „...se mai aseamănă 

acelei oglinde a lui Arhimedes, cu care el a pârjolit sub zidurile Siracuzei oştirile romane, după cum 

mărturiseşte Dion...” [53,3] Recunoştinţa Bisericii Ortodoxe pentru serviciile oferite ei de către 

nobilul Suszczanski, căruia îi este dedicată cartea, n-ar fi fost în stare s-o exprime în imagini nici 

cei mai iluştri pictori ai antichităţii: „Să încerce cei mai vestiţi zugravi, Apelles şi Protones, a 

face acest lucru... Grea va fi pentru ei această muncă” [53,4]. 

Altă modalitate la care recurgeau scriitorii timpului era de a folosi motivele antice în scopul 

promovării ideii prevestirii, sosirii Mântuitorului pe pământ sub chipul lui Isus Hristos. [369] Aceasta 

o confirmă textele despre sibile, deosebit de frecvente în literatura română din sec. al XVII-lea. 

Motivul sibilelor, larg răspândit în Ţările Române în secolele XVI-XVII, pătrunde în cultura şi 

gândirea românească prin intermediul legendelor apocrife, hronografelor, literaturii populare şi 

beletristice, precum şi prin iconografie. [338] Apelarea cărturarilor români la tema sibilelor, 
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menţionează Virgil Cândea, se înscrie în tendinţa generală predominantă în epocă, manifestată prin 

interesul pentru hermeneutică, simboluri şi ermetism. [150,271] 

Deosebit de frecvent se întâlneşte motivul sibilelor în opera lui Dosoftei şi Nicolae Milescu. 

Sporadic această temă apare şi la alţi cărturari. Nicolae Costin, în Predoslovie la Letopiseţul Ţării 

Moldovei vorbeşte despre despre prorocirile Sibilei Cumea, căci „în cartea Sivilii era prorocie scrisă 

de păgâni, precum Fiul lui Dumnedzău era să să întrupedză, şi scria de căderile şi schimbările 

stăpâniei cei de obşte a romanilor” [21,I,26]. La Dosoftei există mai multe abordări ale acestui 

motiv. Mărturie sunt şi glosele de pe marginea foilor unei cărţi, care a trecut prin mâna lui. 

[126, 154-158] În Paremiile de preste an întâlnim versuri în limbile latină, română şi polonă ce 

redau prezicerile sibilei Eritreia. Textul prezicerilor este însoţit de un scurt articol despre sibile. 

Motivul principal al prorocirii sibilei Eritreia constă în prevestirea venirii Mântuitorului şi a 

Judecăţii de Apoi: 

Ş-a tartarului prăpastie va ivi pământul căscând 

Şi veni-vor toţii craii la Domnul nainte-n giudeţ 

Va cura din ceri atunci de iarbă pucioasă părău şi de foc. 

Aşe tuturora oameni vor fi deschise mormânturi. [25,373] 

În comentariul lui Dosoftei de la sfârşitul versurilor este prezentată o curioasă caracteristică 

a sibilei Eritreia: „Fostau în zilele lui Ghedeon sivila Eritreia, Erofili aceasta, şi era mai cinsteşe de 

alalte sivile, când Chedeon au mântuit pre izrailteni de Amalic. De-aceasta scrie Apolodorus 

Eritreanul să-i fie fost dintr-un oraş, adică din Eritru. Scris-au de Troadă că să va strica şi de alte 

monarhii. Să purta în port călugăresc şi purta în cap cămălaucă. Era miază vrâstă. Mâhnită la faţă. 

Sabie goală amână. Măr rătund supt picioare, cu stele, în chip de ceri...” [25,481]. Textul 

prezicerilor, tradus de Dosoftei şi inclus în Paremiile preste an se deosebeşte, menţionează Ştefan 

Ciobanu, de cele care circulau în epocă în literatura sud-slavă.[161,5] 

Momentele menţionate nu sunt unicele mărturii ale interesului manifestat de Dosoftei pentru 

prorocirile sibilelor. Multă vreme rămâneau în afara atenţiei cercetătorilor manuscrisele slavoneşti 

ale mitropolitului moldovean, în care la fel este abordată tema sibilelor şi a profeţiilor lor. Astfel, în 

manuscrisul slavon autograf ce se păstrează la Kiev în secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei 

din Ucraina sub nr. 161 (38) găsim la filele 607-613 un text despre sibile şi profeţiile lor, scris în 

patru limbi, şi, anume, în greacă, latină, slavonă şi română. Pe foaia de titlu a manuscrisului nr. 161 

(38) de la Kiev se află următoarea inscripţie în limba slavonă: „Această carte este scrisă prin truda 

preasfinţiei sale mitropolitul Sucevei Dosoftei şi dăruită lui Varlaam mitropolitul scaunului 

mitropolitan al Sfintei Sofia din Kiev”. Manuscrisul conţine mai multe lucrări traduse de Dosoftei 

în exilul său din oraşul Stryi între anii 1690-1693. Cea mai mare parte din filele manuscrisului 
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revine Convorbirilor fericitului Simeon, arhiepiscop al Thesalonicului despre Hristos, despre toate 

ereziile şi despre unica credinţă a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos şi 

despre sfintele înfăptuiri şi taine ale tuturor bisericilor (ff. 1-527). Urmează apoi: Epistolele 

sfântului sfinţitului mucenic Ignatie şi arhiepiscop al dumnezeiescului oraş Antiohia (ff. 529-587), 

Convorbire despre transubstanţierea sfintelor Taine (ff. 588-600), Ordo, nomina pontificum, 

ordinea cronologică de înscăunare a papilor până la anul 1670 după cartea iezuită Calea spre cer (ff. 

601-606). După aceasta, la filele 607-613 este intercalat textul Despre sibile şi prorocirile lor. Fila 

614 este curată, iar începând cu fila 615 sunt reluate Epistolele sfântului sfinţitului mucenic Ignatie 

arhiepiscop al dumnezeiescului oraş Antiohia (ff. 616-671), apoi Istoria bisericească şi vedenia 

tainică a lui Gherman arhiepiscopul Constantinopolului (ff. 672-712). Convorbiri despre 

moarte şi despre sfârşitul lumii a celui întru sfinţi părintele nostru Ioan Hrisostom, 

arhiepiscopul Constantinopolului (ff. 741-748). 

Unul dintre primii cercetători care a descris manuscrisul 161 (38) N. I. Petrov în studiul său 

Descrierea colecţiilor de manuscrise din oraşul Kiev menţiona referitor la lucrarea Despre 

sibile şi prorocirile lor: „Posibil este traducerea lui Nicolae Spătarul” [416,41]. Prin anii 70 ai sec. al 

XVII-lea Milescu îşi scrie în Rusia Cartea Sibilelor. Manifestând erudiţie, cărturarul moldovean 

cercetează amănunţit istoria apariţiei şi răspândirii cultului sibilelor, indică principalii autori antici, 

greci şi latini, precum şi moderni, care au scris despre sibile. În capitolele cărţii sale Nicolae Milescu 

prezintă câteva definiţii ale sibilelor, făcând următoarea concluzie: „Astfel şi prin sibile, fecioare 

înflorind prin inocenţă, de neam păgân, Dumnezeu a vrut să vestească întruchiparea Fiului său şi 

Mântuitorului nostru” [62,55]. Motivul sibilelor apare în opera milesciană încă în traducerea efectuată 

de cărturar a Vechiului Testament, între anii 1661 -1664. [338,15] Confruntarea textului slavon al lui 

Dosoftei cu cel al lui Nicolae Milescu ne demonstrează că avem de a face cu texte diferite. Dacă la 

Nicolae Milescu se tratează despre prevestirea venirii Mântuitorului şi a Maicii Domnului, apoi la 

Dosoftei, în manuscrisul amintit, predomină apoteoza Pantocratorului şi blasfemia 

necredincioşilor. 

În cartea Dosoftei, mitropolitul Sucevei şi activitatea sa cărturărească, editată în 1915 la 

Kiev, Ştefan Ciobanu presupune că Dosoftei s-ar fi folosit pentru a traduce acest text de un izvor 

apusean. „De aceasta ne convingem, menţionează Ştefan Ciobanu, confruntând traducerea lui 

Dosoftei cu textele despre sibile, care circulau în epocă în Estul Europei, unele din ele fiind 

reproduse de A. I. Sobolevski în cartea Literatura tradusă în Rusia Moscovită” [161,5]∗

Cărturarii români din secolul al XVII-lea apelau la cultura antică nu numai dintr-un interes 

                                                           
∗ Este vorba de cartea lui А.И.Соболевский, Пeреводная литература Московской Руси. XIV—XVII вв. СПб., 1903. 
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pur cultural. Cunoaşterea istoriei antice, a limbilor clasice, îndeosebi a celei latine, în mod firesc i-a 

condus spre descoperirea originii poporului român. În istoriografia românească umanistă se 

evidenţiază, în legătură cu această problematică, scrierea lui Miron Costin De neamul 

moldovenilor, în care este tratată etnogeneza poporului român. Această lucrare este reprezentativă 

pentru definirea întregului curent umanist din cultura şi gândirea românească a secolului al XVII-

lea. Faptul că Miron Costin începe să expună istoria poporului român de la evenimentele legate de 

războaiele romanilor cu dacii denotă caracterul umanist al scrierii sale - prin folosirea metodelor 

istoricilor umanişti, care în operele lor scrutau timpurile străvechi pentru a elucida istoria propriilor 

popoare. E semnificativ faptul că această metodă este aplicată şi de către Constantin Cantacuzino 

Stolnicul în Istoria Ţării Româneşti. Cu aceeaşi perioadă a colonizărilor romane începe şi 

Dimitrie Cantemir Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. 

Una din manifestările importante ale umanismului în cultura şi gândirea filosofică 

românească din secolul al XVII-lea a fost neoaristotelismul. [87,I,114] Neoaristotelismul apare la 

Înalta Şcoală a Patriarhiei din Constantinopol sub influenta aristotelismului renascentist padovan 

devenind în scurtă vreme o metodă raţionalistă nu numai în înţelegerea filosofică a lumii, dar şi în 

abordarea problematicii dogmatice a ortodoxismului. Reprezentanţii neoaristotelismului se 

pronunţau pentru separarea filosofiei de teologie, susţineau independenţa raţiunii de credinţă, 

menţionau importanţa experimentului sensorial în dobândirea noilor cunoştinţe. Fără a atenta deschis 

asupra dogmelor religioase, neoaristotelismul deschidea calea pentru dezvoltarea independentă a 

filosofiei. În Înalta Şcoală a Patriarhiei din Constantinopol s-au familiarizat cu ideile 

neoaristotelismului Nicolae Milescu, Constantin Cantacuzino şi Dimitrie Cantemir [87,I,114] şi s-

au implicat apoi într-o anumită măsură în luptele confesionale provocate de adversarii 

neoaristotelismului. 

Deşi formele acute ale luptelor confesionale şi politice influenţează negativ atât 

receptivitatea culturală, cât şi afirmarea creatoare, important este nu atât fondul disputelor 

confesionale, care, de fapt, nici nu mai puteau prezenta elemente noi, poziţiile fiind definite, cât 

felul în care era respinsă discuţia asupra dogmelor. La 27 octombrie 1639, Meletie Sirigos, în 

biserica Patriarhiei din Constantinopol, porunceşte, din ordinul patriarhului şi al sinodului, să nu 

citească nimeni Mărturisirea lui Chiril Lucaris: „Iar cel ce o va citi, va fi izgonit din biserica lui 

Isus Hristos”. [87,I,110]∗ Clericii ortodocşi conservatori atacau nu numai o anumită filosofie, 
                                                           
∗ În 1633, este tipărită la Geneva o confesiune de credinţă ortodoxă cu tendinţe calviniste, atribuită patriarhului Chiril 
Lucaris. Fiind un adversar aprig al iezuiţilor, patriarhul avea relaţii strânse cu cercurile protestante din mediul 
cosmopolit al Constantinopolului, îndeosebi cu consulul olandez Corneliu Haga, predicator al ambasadei olandeze, fost 
profesor calvinist la Geneva, şi cu ambasadorul Angliei. În urma intrigilor iezuiţilor şi ale episcopilor greci Chiril 
Contaris din Veria şi Athanasie Pattelaros, Lucaris este învinuit de erezie. Regele Franţei Ludovic al XIII-lea scria 
ambasadorului său de la Poartă „să provoace, dacă este posibil, răsturnarea patriarhului grec de la Constantinopol, care 
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eterodoxă, ci şi filosofia ca atare. Acelaşi Meletie Sirigos, adversar al lui Chiril Lucaris, îl atacă în 

termeni drastici pe filosoful neoaristotelian Teofil Coridaleu: „Nu vă lăsaţi induşi în eroare de 

filosofie. Dumnezeu, şi nu filosofii ne-au învăţat credinţa” [87,110]∗ Din fericire, respingerea 

tezelor lui Lucaris de către ortodoxia română nu s-a făcut prin intermediul incriminării filosofiei, 

iar curentul neoaristotelic a fost în ţările române unul dintre elementele care au contribuit din plin la 

structurarea platformei ideologice a învăţaţilor români, chiar în cursul secolului al XVII-lea: 

„Scrierile lui Coridaleu, Meletie şi Cantemir ne vorbesc, până la un punct, de apariţia unui discurs 

nou, diferit de cel propriu tradiţiei bizantine” [109,34]. Alături de influenţa kieveană şi de 

activitatea elevilor lui Coridaleu, tipăriturile greceşti de la Veneţia şi contactele învăţaţilor români 

cu centre culturale din Răsărit (Constantinopol, Kiev) şi Apus (Padova, Viena, Londra) au dus la 

o considerabilă lărgire a orizontului lor cultural şi filosofic. 

Constatăm la finele secolului al XVII-lea în Moldova un text al cărui merit este de 

a fi, fără  îndoială ,  primul care reimplantează  în cultura română  tradiţia antică ,  

îmbogăţită cu elementele unei mentalităţi noi pentru acea epocă - Divanul lui Dimitrie 

Cantemir. După cum s-a menţionat, în perioada aflării la Constantinopol, probabil între anii 

1698-1700, Dimitrie Cantemir, conform propriilor mărturii, a luat lecţii de la „Iacomi, 

grammatic accurat (distins)” (grammaticus accuratis) care i-a predat „elementele filosofiei” 

(praecepta philosophiae) [13,I,135]∗∗ . Iacob Manos Argivul, „filosof peripatetician, cunoscător şi 

interpret excelent al doctrinei lui Aristotel şi apărător neclintit al acesteia” [327,798], 1-a iniţiat pe 

viitorul domnitor în filosofia neoaristotelică. Aristotelismul lui Manos, consideră Petru Vaida, 

trebuie să fi fost, ca al mai tuturor peripateticienilor de la Academia din Fanar, neoaristotelismul 

lui Coridaleu, de vreme ce era discipolul său şi preda după cursurile lui [367,221] În aceeaşi notă 

deseori citată din Istoria Imperiului Otoman, cărturarul menţiona printre persoanele „foarte 

                                                                                                                                                                                                 
este un eretic foarte periculos». Poarta, destituindu-1 din post de cinci ori, de fiecare dată este nevoită să-1 restabilească 
datorită intervenţiilor ambasadorilor Angliei şi Olandei. Însăşi regele Angliei Carl I se adresează Porţii cu cererea de a-1 
reîntoarce pe Chiril Lucaris în scaunul de patriarh. In cele din urmă Chiril Lucaris este omorât de turci. Moartea tragică 
a lui Chiril Lucaris nu pune capăt disensiunilor. Succesorul lui, Chiril Contaris, are aceeaşi soartă. Două sinoade care au 
loc la Constantinopol, unul în 1638 şi altul în 1642, n-au reuşit să aducă pacea în lumea ortodoxă. 
∗ Născut la Atena, Teofil Coridaleu (1570-1646) şi-a făcut studiile la Colegiul grecesc catolic „Sfântul Athanasie» din 
Roma, apoi a studiat filosofia şi medicina la Padova, cu ultimul reprezentant de seamă al aristotelismului padovan, 
Cesare Cremonini. După ce profesează la Atena şi Zante, este chemat, pe la 1625, de patriarhul luminat Chiril Lukaris, 
la conducerea Academiei Patriarhiei din Constantinopol, pe care o reorganizează, probabil după modelul padovan, şi 
unde introduce neoaristotelismul, într-o variantă apropiată de cea a aristotelicienilor padovani, îndeosebi a profesorului 
său Cesare Cremonini. Conduce Academia până în 1641. Urmaşii săi la conducerea Academiei, Ioan Cariofil (1641-
1665), Alexandru Mavrocordat Exaporitul (1665 -1671), Sevastos Kimenitis (1671 -1681), care avea să fie mai târziu 
primul rector al Academiei Domneşti de la Bucureşti, Iacob Mănos din Argos (1707 -1720), Spandonis Vizantios 
(1720-1726), au continuat spiritul introdus de Coridaleu sau, cel puţin, au predat după cursurile lui.  
∗∗ Iacob Manos de Argos, născut pe la 1650, a fost preceptor al fiilor lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul, apoi 
profesor al Academiei din Constantinopol, distins cu titlul de „principe al filosofilor Marii Biserici a lui Hristos” sau, 
mai pe scurt, în documente, „principele filosofilor”. Cunoştea cu desăvârşire limba elină în care scrie epigrame, 
discursuri şi scrisori apreciate de contemporani. 
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distincte prin pietatea şi ştiinţa lor” care au profesat la Academie, pe timpul său, pe Blasie 

Scaevophilax, Antoniu şi Spandoni, „toţi filosofi peripatetici” [13,I,135]∗. Problema atitudinii lui 

Cantemir faţă de neoaristotelismul grec, propagat de Coridaleu şi adepţii săi la înalta Şcoală a 

Patriarhiei din Constantinopol, rămâne deschisă. Dan Bădărău, analizând sub multiple aspecte 

raportul dintre gândirea lui Cantemir şi doctrina lui Aristotel, consideră că neoaristotelismul lui 

Coridaleu nu a avut nici un ecou în opera cărturarului. Cantemir, declară autorul monografiei 

Filosofia lui Dimitrie Cantemir, a ignorat complet pe Coridaleu: „nici nu-1 foloseşte, nici nu-1 

combate” [122,56]. E drept că în Divanul, ca de altfel şi în Compendiolum universae logices 

institutionis, nu este nici urmă de învăţătură neoaristotelică. Sacrosanctae scientiae indepingibilis 

imago atestă însă o cunoaştere destul de profundă a filosofiei neoaristotelice. Cartea este o 

polemică cu Aristotel şi cu adepţii, scolastici, în primul rând, ai Stagiritului. Dar peripateticienii cu 

care polemizează Cantemir nu sunt numai scolastici, pentru că acesta atribuie oponenţilor săi teze 

care nu au fost niciodată susţinute de scolastica oficială. Astfel Cantemir se referă, în Sacrosanctae, 

în două locuri, în mod explicit, la teoria „adevărului dublu». Teoria aceasta a fost susţinută însă de 

Teofil Coridaleu, iniţiatorul curentului neoaristotelic. O altă teză, atribuită „peripateticilor” de către 

Cantemir şi combătută de el, este aceea a eternităţii mişcării şi a naturii. Dar se înţelege că niciodată 

scolastica oficială nu a susţinut teza eternităţii lumii care contrazicea direct dogma creaţionistă. În 

schimb această teză a fost susţinută, la adăpostul teoriei „adevărului dublu” şi al subterfugiului 

„nos dicimus de Aristotele”, de Teofil Coridaleu care foloseşte chiar termenul de anarchos, 

„fără început”, pentru a caracteriza mişcarea. Mai există şi alte teze ale neoaristotelicilor, 

combătute de Cantemir în Sacrosanctae, ceea ce ne face să credem că „peripateticienii” cu care el 

polemizează sunt adepţii lui Teofil Coridaleu. Este cunoscut faptul că cursurile lui Coridaleu s-au 

bucurat de o mare răspândire în şcolile superioare greceşti, că ele au constituit practic singurele 

manuale de filosofie aristotelică şi în genere principalele manuale de filosofie în tot cursul 

secolului al XVII-lea şi în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în aceste şcoli, inclusiv în 

Academiile domneşti de la Bucureşti şi Iaşi [87,I,114]. Pe de altă parte, se mai ştie că în tot cursul 

secolului al XVII-lea la Constantinopol şi în lumea greacă în genere s-a dus o luptă acerbă între 

adepţii lui Coridaleu şi curentul conservator care înclina în realitate către catolicism şi filosofia 

scolastică [317]. Cartea lui Cantemir Sacrosanctae stientiae indepingibilis imago pare a fi o luare de 

poziţie în cadrul acestei lupte. Cărturarul român s-a opus aici neoaristotelismului, fără a adera însă 

la partida adversă. Polemizând cu teoria „adevărului dublu”, Cantemir îi opune, în Sacrosanctae, 

adevărul „simplu”, „nud” al „ştiinţei sacre”, care se deosebeşte nu numai de adevărul „fizicienilor”, 

                                                           
∗ Spandonis Vizantios a fost elevul lui Alexandru Mavrocordat (1637-1710) şi, mai târziu, preceptor al lui Constantin 
Duca, apoi, după 1720, scolarh la Academia din Constantinopol. 

 91



dar şi de cel al „teologilor”. Cartea, cu tot spiritul ei general teologic şi cu toată intenţia de a 

prezenta o filosofie ortodoxă, putea fi calificată drept „eretică”[367,229]. 

Atitudinea lui Cantemir faţă de neoaristotelism se schimbă în Istoria ieroglifică, fapt 

relevat în repetate rânduri de diverşi cercetători ai operei lui. Definiţia obiectului „filosofiei fizice” 

nu pare a fi altceva decât o traducere sau o parafrazare a definiţiei date de Coridaleu obiectului 

fizicii: „Toată filosofia fizicească asupra trupului firesc şi în ştiinţa lucrurilor fiinţăşti să 

sprijineşte” [7,I,91]. Definiţia obiectului „filosofiei fiziceşti” ca fiind „lucrurile fiinţăşti”, adică 

corpurile fizice era legată indisolubil la Coridaleu de gnoseologia sensualistă: cunoaşterea 

trebuie să pornească nu de la noţiunile cele mai abstracte, cum susţinea scolastica, ci de la corpul 

fizic concret, sensibil, adică de la cunoaşterea senzorială. În Sacrosanctae Cantemir polemiza cu 

„învăţaţii secolului acestuia, [care] proclamă în gura mare că toată ştiinţa omenească purcede 

de la simţuri” [5,49]. În Istoria ieroglifică Cantemir adoptă teza sensualistă combătută mai 

înainte: „axioma filosofască ştiută [...] ieste: toată cunoştinţa şi toată ştiinţa din înaintea 

mărgătoarea simţire purcede” [7,II,66]. 

Astfel cultul antichităţii prezent în scrierile cărturarilor români din secolul al XVII-lea – 

începutul secolului al XVIII-lea este încă o mărturie a orientării umaniste dominante în cultura şi 

gândirea românească din această perioadă. Existenţa în cultura umanistă românească a unui „cult al 

antichităţii” nu poate fi pusă la îndoială din simplul fapt că el a fost legat nemijlocit de problema 

identităţii. Cum vom vedea mai jos, toţi marii umanişti români – Miron Costin, Constantin 

Cantacuzino, Dimitrie Cantemir şi-au axat principalele opere pe demonstrarea latinităţii românilor, 

recurgând mereu la argumente din antichitate.    

II.5. Barocul ca „mod de trăire” a existenţei. 
Noile acumulări culturale vor provoca la începutul secolului al XVII-lea anumite mutaţii în 

gândirea socială şi filosofică, în concepţiile despre om, despre raportul său cu lumea şi societatea. 

Multe noţiuni filosofice şi estetice noi pătrund în cultura românească prin intermediul barocului - 

stil artistic în arta şi literatura europeană de la sfârşitul secolului al XVI-lea - mijlocul secolului al 

XVIII-lea. Secolul al XVII-lea în Europa, şi în ţările române, inclusiv, reprezintă o epocă foarte 

agitată nu numai din punct de vedere politic, dar şi sub raport spiritual. Occidentul, Peninsula Italică 

şi Iberică, precum şi popoarele Europei Centrale se aflau în zenitul barocului. Barocul este epoca 

viziunii dinamice despre lume şi om, epoca formelor debordante, a pasiunilor larg dezlănţuite, a 

perspectivelor vaste. Arta şi gândirea timpului au fost deopotrivă marcate de aceste tendinţe. 

În Europa de Sud-Est manifestările de tip baroc constituie însemne ale sfârşitului perioadei 

postbizantine şi ale implicării unor noi experienţe culturale. De ele se simte marcat, până la un 
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punct, şi bizantinismul, cu toate că este prin definiţie static şi încremenit. El este cuprins de o 

neprevăzută efervescenţă, contaminându-se. Umanismul românesc din secolul al XVII-lea - 

începutul secolului al XVIII-lea se integrează în acest bizantinism tulburat şi „mişcat» de viziunea 

dinamică a barocului occidental [129,143]. Căutările spirituale şi ideile noi, formulate de umaniştii 

români Grigore Ureche, Petru Movilă, Varlaam, Miron Costin, Nicolae Milescu, Dosoftei, 

Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir certifică această tensiune barocă în opera lor. Ideile 

umanismului sunt trecute în scrierile acestor cărturari prin filiera concepţiilor baroce despre lume şi 

societate. Totodată s-a manifestat plenar şi un spirit baroc ca mod de a trăi existenţa, ca o formă a 

contemplaţiei asupra lumii, ca o nouă viziune asupra omului. 

Pătrunderea largă a barocului în cultura românească din secolul al XVII-lea - începutul 

secolului al XVIII-lea are loc sub influenţa literaturii baroce poloneze, greceşti şi ucrainene [353,]∗. 

Preocupat de istoria culturii româneşti, P.P.Panaitescu a examinat-o în legătură cu 

Renaşterea europeană, consemnând, în special în secolul al XVII-lea, un secol „iezuit” sub 

semnul barocului în artele plastice şi în cultura literară. [278,189-213] Gustul epocii pentru fast purta 

pecetea manierismului şi a barocului. Unul dintre primii cercetători care a vorbit despre 

prezenţa barocului în cultura română, Alexandru Elian, analizând prologul la drama Erofili a 

poetului cretan Gheorghios Hortatzis, tradus de Dosoftei către sfârşitul secolului al XVII-lea, 

atestă o „receptare” în ţările române a literaturii apusene din acea „epoca barocă” drept „un 

proces iniţiat în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi care va continua în tot secolul 

următor, cedând treptat locul curentului iluminist”[215, 3-8]. În anii următori, cercetătorii 

Adrian Marino, George Ivaşcu, Manuela Tănăsescu, Doina Curticăpeanu, Nicolae Balotă şi alţi 

exegeţi, considerând barocul o dominantă în cultura românească modernă, expun puncte de 

vedere şi ipoteze relevante, animând astfel o dezbatere ce a conturat un nivel specific de evoluţie 

a barocului românesc pe parcursul secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea. Reflecţiile acestor 

polemici au fost evocate în cercetările lui Edgar Papu, Dan Horia Mazilu, Ion Istrate, Răzvan 

Theodorescu, Alexandru Duţu ş.a. [319], [271], [249] Elementele baroce în cultura scrisă 

românească din secolul al XVII-lea sunt prezente în textele de edificare şi polemică ale lui 

Varlaam, retorica şi orientarea spre epopee ale lui Miron Costin, exerciţiile stilistice şi poetice ale 

lui Dosoftei. Proprietatea barocului de a acorda o atenţie deosebită expresiei, fie plastică sau 

verbală, de rând cu elementele figurative sau literare de factură barocă se manifestă cu claritate, 

                                                           
∗ Din Polonia se răspândea o artă nobiliară, al cărei „sarmatism» era îmbibat de Orientul otoman şi persan, dar şi de 
manierismul german şi flamand. Sursa ucraineană-rusă s-a făcut cunoscută prin Kievul atât de deschis dialogului cu 
Occidentul în secolul al XVII-lea, dar şi prin Moscova, centru al barocului oriental, cu puternice amintiri bizantine. Arta 
italiană ajungea la români fie prin misionarii trimişi de colegiul Propaganda Fide, fie prin Veneţia, atât de influentă la 
finele secolului al XVII-lea. Prin Transilvania veneau ecouri ale unui baroc legat direct de Italia şi Germania. Sursa 
constantinopolitană se distinge prin eclectismul ei, din care românii reţin în special bogăţia formelor decorative. [314] 
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deşi curentul baroc propriu-zis în forma sa clasică nu s-a  putut afirma considerabil în cultura 

românească ancorată în tradiţii ancestrale. În abordarea problemei barocului românesc cercetătorii 

evidenţiază trei puncte de plecare: forma, ideea şi simţirea reflectate în creaţia literară şi în 

artele frumoase. [319,292] Barocul ca „mod de trăire”, ca suport mental al mutaţiei culturale s-

a manifestat în arhitectură, pictură, vestimentaţie, decoruri interioare, ceremonialul de curte, 

festivităţi, cea ce ilustrează coexistenţa diverselor gusturi „într-o relativitate tipic barocă” 

[354,63-95].  

Transformările importante care au loc în prima jumătate  a secolului al XVII-lea în 

arhitectura, pictura, miniatura de carte, iconografia românească au drept sursă atât influenţele 

renascentiste, cât şi cele baroce. În arhitectură motive şi elemente renascentiste apar de acum în 

secolul al XVI-lea. În 1560 arhitectul italian Piero Castelli, cunoscut în Moldova sub numele de 

Petrus Italus, construieşte pentru domnitorul Alexandru Lăpuşneanu, la mănăstirea Slatina, un palat 

cu havuz în arhitectura căruia ornamentul tradiţional gotic este înlocuit prin cel renascentist. [177, I, 

200-201] În anul 1583, în timpul domniei lui Petru Şchiopul, la Iaşi este înălţată biserica mănăstirii 

Galata, în arhitectura căreia şi îndeosebi în sculptura din piatră  tradiţiile moldoveneşti se împletesc 

cu elemente decorative ale goticii transilvănene şi ale Renaşterii italiene. [177,I,207] Motive 

renascentiste se întâlnesc şi în arhitectura bisericii mănăstirii Dragomirna, ridicată în primul deceniu 

al secolului al XVII-lea. [177,I, 211] 
Deşi bisericile sunt ridicate după planurile ce au fost consacrate în etapele anterioare, în 

arhitectură devin vizibile puternice influenţe orientale şi occidentale, de exemplu, în 

Moldova, în cele mai impresionante construcţii ale secolului - biserica Trei Ierarhi, biserica Sf. 

Sava, precum şi biserica mănăstirii Golia din Iaşi. Un exemplu caracteristic pentru noua orientare 

a arhitecturii moldoveneşti de la mijlocul secolului al XVII-lea  îl reprezintă bisericile mănăstirilor 

Trei Ierarhi (1639) şi Golia (1650-1660), înălţate sin porunca domnitorului Vasile Lupu. 

Semnificaţia monumentului arhitectural de la mănăstirea Trei Ierarhi  pentru istoria artei medievale 

româneşti constă nu atât în originalitatea decorului exterior al clădirii bisericii, cât în faptul că ea 

reprezintă o nouă sinteză în arhitectura moldovenească. [376, 24-30]∗ Aici are loc o îmbinare a 

stilului moldovenesc tradiţional ca elementele decorative bizantine şi orientale. Acest monument 

exprimă tendinţa generală a artei moldoveneşti din prima jumătate a secolului al XVII-lea spre 

trecerea de la monumentalism la decorativism. [189,44-45] Arhitectura mănăstirii Golia la fel 

reprezintă o sinteză, dar de acum între formele planimetrice ale arhitecturii moldoveneşti şi formele 

de expresie stilistică a Renaşterii târzii şi a barocului. [96,I,152] Cele două monumente unicale ale 

                                                           
∗ Prima sinteză de acest fel între arhitectura autohtonă moldovenească şi gotica medievală a avut loc în secolului XV-
lea. [335a,24-30] 
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arhitecturii moldoveneşti din timpul domniei lui Vasile Lupu sunt despărţite printr-un interval de 

timp relativ scurt, dar exprimă două concepţii artistice diverse ca urmare a unor orientări culturale 

diferite. În timp ce arhitectura mănăstirii Trei Ierarhi este realizată în spiritul coexistenţei cu lumea 

bizantină, arhitectura mănăstirii Golia ilustrează tendinţa de însuşire a experienţei artistice a 

Europei Occidentale şi corespunde noilor tendinţe apărute în viaţa culturală a Moldovei secolului al 

XVII-lea sub influenţa barocului. Biserica mănăstirii Golia este cel mai mare edificiu arhitectural 

înălţat către timpul acela în Moldova. În rezultatul rezolvării problemelor spaţiale în stilul 

Renaşterii sunetul a căpătat aici o rezonanţă de o forţă deosebită. [177,213-214] Cronicarul Ion 

Neculce relatează că în timpul aflării la Iaşi a ţarului Petru I, acesta dintre toate mănăstirile a 

preferat biserica mănăstririi Golia, fiindcă ea uneşte trei stiluri,  „trei feluri de meşteşuguri: leşesc, 

grecesc, şi moschicesc” [45,385]. Această biserică a constituit începutul unei noi tendinţe în 

arhitectura moldovenească, tendinţa de includere în evoluţia stilurilor arhitecturale europene cu 

păstrarea caracterului naţional original. Încercarea de rezolvare a planurilor edificiilor religioase  în 

stil renascentist nu corespundea  tradiţiei bisericeşti şi constituia o accentuare a tendinţelor laice în 

arhitectura religioasă.  Arhitectura şi pictura urmează direcţiile luate de mişcarea spiritelor. 

Templul părăseşte în această perioadă transparenţa înălţimilor sau tainica singurătate a pădurilor, 

pentru a se instala în oraş sau pe traseele schimbului de mărfuri la marginea marilor drumuri publice. 

Incinta monastică care ocrotise până atunci locul sacru se preschimbă adesea în han sau în reşedinţă 

domnească, iar trecerea de la secular la sacru îşi pierde caracterul solemn şi iniţiatic. [344, 237] Unele 

mănăstiri sunt folosite acum, ocazional, drept locuri de detenţie şi execuţie, sau fort-posturi ce 

împrejmuiesc capitala nefortificată, ferind-o de incursiuni neaşteptate. În acest fel, pe la 

mijlocul secolului al XVII-lea, atât imaginea, cât şi procesul estetic, s-au modificat sub influenţa 

noii mentalităţi.  

În secolul al XVII-lea pictura românească la rândul ei cunoaşte un şir de schimbări, atât în 

planul ideilor, cât şi în planul mijloacelor artistice de exprimare. Şcoala strălucită a picturii murale 

moldoveneşti care încă mai înflorea în cea de a II-a jumătate a secolului al XVI-lea, intrase în 

ultimul stadiu de dezvoltare la începutul secolului următor. Frescele mănăstirilor Suceviţa şi 

Dragomirna încheie practic evoluţia picturii murale moldoveneşti. [96, II,131] De acum în această 

perioadă pictorul este interesat nu numai în redarea a ceea ce este „cunoscut”, adică a imaginilor 

bazate pe motive canonice, dar şi a ceea ce „se vede” pe baza receptării vizuale, a observării 

realităţii. Această oscilare între dogma canonică şi tendinţa spre narativism este caracteristică pentru 

întreaga pictură românească de la începutul secolului al XVII-lea şi  semnifică o tendinţă spre 

înnoire prezentă în toate stilurile  artistice ale epocii.[398, 38] Un exemplu tipic pentru acastă 

perioadă de tranziţie este pictura mănăstirii Suceviţa, realizată în 1601. Aici este încă vie tradiţia, 
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dar ea se împleteşte cu o nouă expresie artistică, anticipând schimbările care vor avea loc peste 

câteva decenii. Preferinţa pentru subiectul narativ va contribui la acea ca temele tradiţionale să fie 

ilustrate printr-un cât mai mare număr de epizoade, ceea ce va duce la divizarea picturii în sute de 

scene mici. În rezultat pictura treptat va pierde caracterul monumental, care constituia trăsătura ei 

caracteristică în perioada precedentă, dar în schimb va căpăta un aspect decorativ clar pronunţat, 

subliniat de combinaţiile coloristice vii şi de recurgerea tot mai deasă la ornamente florale şi 

vegetale. Aceasta demonstrează tendinţa de laicizare a artei. Elementele peisagistice, scenele din 

viaţa cotidiană confirmă încă o dată faptul că pictura românească în secolul al XVII-lea tinde către 

alte orientări tematice şi stilistice. [420,34] De la mijlocul secolului al XVII-lea, frescele româneşti 

treptat suportă o invazie a narativului care pare să sugereze modul în care „lumea din afară” începe 

să influenţeze „lumea dinăuntru” [208,205-206], iar schimbările intervenite în atitudini au favorizat 

emanciparea imaginaţiei estetice [355,37-47]. 

Spre deosebire de pictura murală iconografia s-a dovedit a fi mai conservativă, rămânând un 

timp mai îndelungat în cadrul tradiţiilor clasice. Treptat însă şi ea devine receptivă la decorativismul 

care şi-a lăsat amprenta asupra întregii creaţii artistice a epocii. În iconografie apare tendinţa spre 

narativ în rezultatul căreia în scenele pictate se introduc elemente din viaţa cotidiană. Are loc o 

diversificare a gamei cromatice, apar „elemente  realiste, şi o tratare mai liberă, decât în iconografia 

bizantină a gesturilor şi a expresiei feţei”. [398,55] 

În primul sfert al veacului al XVII-lea atinge un nivel înalt de dezvoltare miniatura. 

Dezvoltarea ei este legată de activitatea mitropolitului Anastasie Crimca. Miniaturiştii şcolii lui 

Crimca au introdus multe elemente noi în arta ornamentului cărţii, manifestând o libertate mai 

accentuată de exprimare. În comparaţie cu epoca precedentă, acum se diversifică cu mult motivele 

vegetale. Stilizarea lor devine mai expresivă, iar tendinţa către expresivitate este dominantă. Ea se 

manifestă şi în desenul care redă cu claritate figura în mişcare,  ceea ce înviorează compoziţia. 

[398,58] Cercetătorii remarcă în arta cărţii schimbarea aspectului paginii de titlu, al verso-

ului, frontispiciilor şi letrinelor, al decorului floral - toate acestea denotând prezenţa noului, 

fără detaşarea de la tradiţie, şi consideră necesar să delimiteze, în primul rând, specificul 

sensibilităţii din această epocă în raport cu perioada anterioara. [256,106-108] Activitatea şcolii 

lui Crimca reprezintă ultima etapă în dezvoltarea miniaturii de carte din Moldova. Pe la mijlocul 

secolului al XVII-lea, odată cu dezvoltarea tiparului, ea îşi pierde însemnătatea, cedând locul  

gravurei pe lemn care era mai simplu de realizat. 

Procesele menţionate în dezvoltarea  artei plastice româneşti din prima jumătate a secolului 

al XVII-lea sunt o mărturie a prezenţei în viaţa culturală a acestei perioade a unor idei şi tendinţe 

renascentiste şi baroce. Nu avem în vedere reproducerea prototipului artei europene. Cercetătorii nu 
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odată au atras atenţia asupra pericolului deformării tabloului general al dezvoltării culturii 

medievale româneşti prin identificarea stărilor de fapt de la noi cu cele din alte zone ale 

continentului. Totuşi avem de a face cu un efort de înnoire, o tendinţă programatică de trecere de la 

cultura teologică orientată spre divinitate, spre cultura renascentistă care înaintează în calitate de 

ideal existenţa omului. De aici şi caracterul original al culturii acestei perioade care se bazează pe o 

sinteză originală a elementelor renascentiste şi baroce cu tradiţiile artei populare. 

În unele domenii ca pictura, sculptura în lemn, tradiţia a dominat, iar operele au asimilat 

doar unele elemente baroce (fără să devină baroce în ansamblu). [189,44-45] S-a afirmat frecvent că 

elemente de baroc sunt evidente, mai ales, la nivelul decorativismului. Decoraţia, după cum am 

menţionat mai sus, revine în prim plan, dereglând echilibrul tradiţional dintre exteriorul şi 

interiorul operelor [319,69-113]. S-a mai constatat că barocul n-a reuşit să-şi impună prezenţa viabilă 

decât în sectoarele izolate sau, dimpotrivă, la un nivel mai general al gustului, 

aptitudinilor, sensibilităţii [249,15]. Însă „barochizarea” nu a negat tradiţia, ci a apărut mai 

curând ca rezultat al  pătrunderii unor elemente noi şi, mai mult, ca urmare a noii funcţii pe 

care au dobândit-o temele vechi, ca fortuna labilis sau roata norocului - expresie a 

instabilităţii în care trăiau oamenii. Cercetătorii consideră că între atitudinea faţă de 

istorism şi vârsta politică e o strânsă relaţie şi că viziunea tragică asupra istoriei se 

întâlneşte numai rareori la popoarele aflate încă pe curba ascendentă a împlinirii. În cultura 

românească medievală predomină o notă optimistă, fie ea motivată religios ori naţional. Dacă 

Miron Costin se gândea la „sorocul sfârşirii” pentru ţara sa, în perspectivă providenîialistă, 

este nu numai pentru că sub acest unghi au toate un soroc, iar timpul înseamnă curgere fără 

istov, ci şi pentru că la acel sfârşit de secol lumea europeană traversa o semnificativă criză de 

conştiinţă. Ea a adus şi în cultura românească o anume dispoziţie reflexivă, uşor de recunoscut 

nu numai la Miron Costin, dar şi în opera lui Constantin Cantacuzino şi, mai ales, la Dimitrie 

Cantemir. [384,22] 

Unii cercetători stăruie asupra concepţiei despre aşa-zisul baroc etern care apare ca 

perioadă intermediară de trecere între două cicluri istorice. El îşi atestă identitatea doar prin 

opoziţie faţă de ceea ce îl precede şi faţă de ceea ce îl succede, denotând un element al 

unui proces mult mai amplu şi reprezentând perioada de criză. Se constată că „în fiecare 

societate barocul a avut cronologia lui, şi-a selectat sursele şi a folosit anumite procedee; 

dar peste tot barocul a dat expresie unei crize de conştiinţă, pe care angoasa a hrănit-o 

intens”[208,150]. Acolo unde schema tradiţională de gândire a fost mai puţin zdruncinată, 

barocul n-a izbucnit la suprafaţă ca o nouă formulă culturală, ci doar a „barochizat» o 

parte din cultura epocii, ca în cultura română. Acolo însă unde tensiunea a fost puternică, 
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barocul a creat un nou cadru plastic şi a schimbat expresia literară, aşa cum putem constata că 

s-au petrecut lucrurile la „popoarele patetice» ale Europei, dar şi în Austria sau Polonia. După 

această „criză de conştiinţă”, „…Luminile aveau să simplifice schema mentală” [208,150]. Se 

consideră că secolul al XVII-lea, nu numai cel român, dar şi cel european, în ansamblu nu 

poate fi numit un secol de baroc, dar transformările care au avut loc în cultura scrisă, în 

arhitectură şi artele plastice denotă că pretutindeni formele tradiţionale au început să se 

modifice. 

Drept rezultat al „barochizării» iluzia şi-a asumat un loc mai important în imaginarul 

literar, iar literatura de delectare a cunoscut o certă dezvoltare datorită faptului că autorii 

au dorit deliberat să scrie opere inserate cu „elemente baroce”[211,81]. Istoria ieroglifică, de 

exemplu, prin mesajul său marchează în cultura română un moment de discontinuitate, 

de s a l t .  În împrejurările când dorinţa hegemoniei politice nu putea fi satisfăcută, şi istoria 

reală nu se l ă s a  modelată după voinţa principelui, îi rămânea ficţiunii să recupereze totul. 

Dimitrie Cantemir scrie o carte pentru i n i ţ i a ţ i ,  codifică o realitate, transformă istoria, de fapt, 

în ieroglifă. Operă „a epocii de criză”, Istoria ieroglifică recuperează, ca viziune, aproape 

toate dimensiunile atribuite acelei forme mentis baroce, începând cu însuşi sentimentul 

crizei, reperabil în modulaţiile sale - contradicţia, ambiguitatea, caracterul patetic, echilibrul 

precar, dinamismul paroxistic, fluiditatea, perceperea lumii sub specia schimbării, a efemerităţii şi 

a metamorfozei. [114,118] Tipul de imaginar la care apelează aici Cantemir este cel simbolic-

alegoric: „organul fărălegii, vasul otrăvii, lingura vrăjbii, tocul minciunilor, silinţa amăgelii, cursa 

vicleşugului, văpsala strâmbătăţii”. Toate acestea completează suita toposurilor baroce marcând 

viziunea unui univers haotic, agitat, conceperea lumii ca teatru, fascinaţia labirintului, 

tentaţia exoticului. Opera denotă o umanitate şubredă, pentru care demnitatea, adevărul, cinstea, 

binele obştesc, forţa de a făptui ceva rămân simple vorbe pe vânt, „prilej de tacla sau divan”. 

Aici ar fi de căutat cheia celui de al doilea sens al „hieroglifei”, sensul „aievea ale lucrurilor” ce se 

transfigurează în ficţiune mai ales prin alegorie. Pentru cei din vechime, alegoria era un mod de a se 

raporta la lume şi de a o interpreta; aşadar, viziune şi cod deopotrivă. Alegoria nu este o simplă 

figură retorică, aşa cum o vor deprecia vremurile moderne, ci, până într-o medievalitate târzie, 

ea continuă să fie o formă a gândirii simbolice, reflexie a unei conştiinţe a sacrului, care 

stabileşte permanent corespondenţele între planul real istoric şi cel metafizic. [197,80] Avem 

de-a face, în Istoria ieroglifică, cu o ruptură proprie comunităţilor aflate în criză existenţială, 

deschisă sau latentă, ce se desfăşoară în planul vieţii social-culturale, manifestă printr-o pierdere a 

sentimentului unei armonii imaginare relative între interiorul şi exteriorul comunităţii. 

De fapt, barocul românesc exprimă, în primul rând, incertitudinile unei epoci de 
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transformări economice şi sociale. Este o epocă de redefinire a modelului de conduită 

socială, de formare a unui nou t i p  de interpretare a lumii, a apariţiei unei noi atitudini faţă 

de om. Personalitatea umană a fost şi rămâne obiectul meditaţiilor filosofice şi a creaţiei 

artistice umaniste, dar în baroc au loc transformări radicale în concepţia asupra omului. Au 

fost abandonate reprezentările renascentiste despre om ca fiinţă armonioasă. Filosoful şi 

artistul au îndrăznit să pătrundă mai adânc în sufletul omului şi l-au văzut zbuciumându-se 

între terestru şi celest, între principiul spiritual şi corporal. Această dublare a personalităţii 

umane devine laitmotivul filosofiei şi poeziei baroce, antinomia pe care se sprijină arta 

barocă. Omul baroc este frământat de îndoieli şi contradicţii aparent ireconciliabile, 

pierzându-şi speranţa în realizarea idealurilor umaniste. Insă aceasta nu provoacă 

abandonarea acestor idealuri, ci contribuie la o profundă regândire, reinterpretare 

psihologică a lor. Ideile umaniste în operele baroce se manifestă într-o atmosferă de 

tensiuni tragice şi colizii interne în toată complexitatea caracterului lor contradictoriu. Eroul 

principal al Istoriei ieroglifice corespunde întru totul acestui tipaj baroc. 

Un loc important ocupă în operele scriitorilor şi filosofilor de t i p  baroc meditaţiile 

despre caracterul temporar şi ireversibil al vieţii (ubi sunt), despre nestatornicia destinului 

(fortuna labilis). Sentimentul de instabilitate şi nelinişte provocat de războaie, invazii, 

mişcări sociale a contribuit la apariţia ideii despre caracterul înşelător şi lipsit de sens al 

existenţei (vanitas), interpretării antitetice a lumii, (viaţă şi moarte, timp şi 

eternitate,aparenţă şi iluzie).Căutările de noi forme de expresie, proprii operelor baroce, 

corelate la impunătoarele realizări ale Renaşterii, au ghidat cercetătorii spre concluzia că ne aflăm 

în faţa unei etape de adânci transformări în plan de idei şi sensibilităţi. 

Pentru prima dată în baroc se reliefează clar formele naţionale ale culturii. Nu întâmplător 

s-a pledat pentru baroc, ca cea dintâi experienţă de afirmare a caracterului latin al spiritualităţii 

româneşti. Prin intermediul culturii baroce cărturarii români realizează un contact mai strâns cu valorile 

antichităţii. Cercetătorii au menţionat o atitudine diferită faţă de antichitate în umanismul renascentist şi în 

baroc: „umanismul foloseşte simbolurile mitologice, iar barocul mitologizează realitatea”[389,309]. Interesul 

pentru miturile de bază: latinitate, continuitate, eroism defensiv etc. este dominant în opera cărturarilor 

umanişti români din epoca respectivă. 

Barocul a contribuit într-o oarecare măsură la laicizarea culturii. Reprezentanţii barocului în Europa 

Centrală şi de Sud-Est manifestau un deosebit interes pentru istorie, pentru studierea şi descrierea trecutului 

propriilor popoare. Cărturarii români din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea manifestă, 

la rândul lor, un deosebit interes pentru începuturile ţărilor române, pentru problemele originii poporului 

român. În interpretarea lor calea de formare a poporului român nu mai poartă acel caracter legendar, pe 
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care îl are în cronicile slavo-române din secolele XV-XVI. Cărturarii Miron Costin, Constantin Cantacuzino, 

Dimitrie Cantemir tind să fixeze locul istoriei naţionale în scurgerea istoriei universale. Astfel 

barochizarea sau „barocul ca tip de existenţă” a constituit una din primele manifestări ale 

modernităţii în cultura românească, iar valorile umaniste trecute prin sensibilitatea barocă au 

căpătat înţelesuri noi sub aspect filosofic, estetic şi literar-artistic. 
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Capitolul III. Problema omului în cultura românească din secolul al XVII-
lea -  începutul secolului al XVIII-lea.  

III. 1. Lumea ca macrocosm şi omul ca microcosm. 

 

Omul pentru antropologia creştină medievală este făptura lui Dumnezeu. Natura, istoria şi 

destinul omului se află mai întâi din cartea Genezei de la începutul Vechiului Testament. În a şasea 

zi a Creaţiei, Dumnezeu 1-a făcut pe om şi i-a dat explicit stăpânirea asupra naturii: flora şi fauna 

care să-i ofere hrana. Omul medieval are deci vocaţia de a fi stăpânul unei naturi desacralizate, al 

pământului şi al animalelor. Insă Adam, instigat de Eva, ea însăşi coruptă de şarpe, adică de rău, a 

săvârşit păcatul. De-acum încolo, două fiinţe sălăşluiesc în el, cea făcută după „chipul şi 

asemănarea” lui Dumnezeu şi cea alungată din paradisul terestru după comiterea păcatului originar, 

condamnată la suferinţă - concretizată în munca manuală pentru bărbat şi chinurile facerii pentru 

femeie, - la ruşinea simbolizată prin tabuul goliciunii organelor sexuale şi la moarte. Omul Evului 

Mediu este şi imaginea sufletului său sub forma unui omuleţ cântărit în balanţa Judecăţii de sfântul 

Mihail sub ochii atenţi ai lui Satan, gata să facă tija să încline în partea rea, şi ai sfântului Petru, 

prompt în a acţiona asupra talgerului bun. Din această antropologie creştină s-au ivit două concepţii 

asupra omului, care, de-a lungul Evului Mediu, au avut tendinţa de a se amplifica până la o 

adevărată definiţie a omului. 

În funcţie de epoci, creştinătatea medievală va insista fie asupra imaginii pozitive a omului, 

fiinţă divină, creată de Dumnezeu după asemănarea sa şi asociată creaţiei, de vreme ce Adam a dat 

nume tuturor animalelor, menită să regăsească paradisul pierdut prin greşeala sa, fie asupra imaginii 

negative, cea a păcătosului, mereu pe punctul de a cădea în ispită, de a se lepăda de Dumnezeu şi, 

prin urmare, de a pierde pentru totdeauna paradisul, de a cădea în moartea veşnică. 

Viziunea pesimistă asupra omului, slab, vicios, înjosit în faţa lui Dumnezeu, este prezentă 

de-a lungul întregului Ev Mediu, mai accentuată însă în timpul Evului Mediu timpuriu, între 

secolele al IV-lea şi al X-lea - şi apoi în secolele al XI-lea şi al ХII-lea, în timp ce imaginea 

optimistă a omului, răsfrângere a chipului divin, capabil să continue creaţia pe pământ şi să se 

mântuiască, are tendinţa de a se impune începând cu secolul al XIII-lea. Iconografia medievală, atât 

de revelatoare şi făuritoare a imaginarului, nu cunoaşte, în general, decât episoadele umilirii omului 

în faţa lui Dumnezeu. De la sfârşitul secolului al XIII-lea, arta ne propune, dimpotrivă, portretul 

omului, sub trăsăturile „realiste” ale mai-marilor acestei lumi: papă, împărat, rege, prelat, mare 

senior, burghez bogat, toţi încrezători, mândri de ei înşişi, etalându-şi reuşita, frumoşi dacă se poate, 

iar dacă nu se poate - impunându-i celui care îi priveşte trăsăturile lor individuale, fiind deci şi mai 

impunători atunci când sunt urâţi. 
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Omul, din care dogma şi practica creştinismului medieval tind să facă un tip universal, uşor 

de recunoscut în orice condiţii, este o fiinţă complexă. Mai întâi, el este constituit prin unirea 

conflictuală a sufletului şi a trupului. Indiferent de dispreţul creştinismului medieval faţă de corp, 

„acest dezgustător veşmânt al sufletului”, cum îl numeşte Grigore cel Mare, omul medieval este 

constrâns nu numai prin experienţa sa existenţială, ci şi prin învăţătura Bisericii să trăiască în 

funcţie de cuplul trup-suflet. Orice parte a corpului, orice caracter trupesc este un semn simbolic ce 

trimite la suflet. Mântuirea sau damnarea se realizează prin trup şi suflet sau, mai exact, sufletul îşi 

întâlneşte destinul prin intermediul trupului. Dar în alcătuirea sa, omul medieval nu se limitează la 

cuplul trup/suflet (corpus/anima): spiritul (spiritus) introduce ideea de suflare şi acoperă un larg 

evantai de sensuri, de la cea mai elevată filosofie antică şi creştină până la semnificaţiile aproape 

materiale pe care le dobândeşte în limbile vulgare, tot el leagă mentalul uman de a treia persoană a 

Treimii. Apoi inima, care se insinuează între suflet şi spirit şi îşi însuşeşte din ce în ce mai mult 

interioritatea sentimentelor, se ataşează ideii de dragoste şi unei game din ce în ce mai extinse de 

sentimente. De asemenea, ea se opune capului, iar prestigiul îi creşte pe măsură ce se răspândeşte 

simbolistica sângelui, căruia îi este motor. În alcătuirea sa fizică, în organismul său corporal, omul 

devine la rândul lui referinţă simbolică. Dar aceasta înseamnă a afirma unicitatea organismului 

uman şi solidaritatea corpului social. 

În anumite şcoli teologice şi filosofice, omul este un microcosm. În perspectivele naturaliste 

care se dezvoltă o dată cu filosofia secolului al XIII-lea, omul dobândeşte astfel o nouă imagine 

pozitivă, cea a unei naturi în miniatură, o natură creată, fireşte, de Dumnezeu şi supunându-se 

legilor date de el, dar prin care omul îşi regăseşte o centralitate, o plenitudine din care părea mai 

mult sau mai puţin căzut în Evul Mediu timpuriu. În sfârşit, concepţiile medievale asupra omului îl 

integrau toate, într-un fel sau altul, în societate. Ele oferă, mutatis mutandis, un punct de 

convergenţă cu istoricii moderni. Nici unul din gânditorii medievali nu a conceput profilul omului 

medieval în afara societăţii în care trăia. Astfel, studiind concepţia asupra omului în secolul al XIII-

lea, Aron Gurevici descoperă o viziune asupra persoanei care integrează caracterul ei social: 

„Persoana nu se reduce la unitatea sufletului şi a trupului, întrucât ea cuprinde şi funcţia socială a 

omului” [296,12]. 

Gânditorii Renaşterii, aprofundând sensul umanului, precizează noţiunea de universal şi 

durabil în om. Din acest efort de înţelegere, omul a ieşit mai complex, în diversitatea sa, în ceea ce 

avea „schimbător şi divers”. Omul Renaşterii şi-a lărgit universul, dar în acelaşi timp 1-a limitat, a 

cunoscut graniţele lumii. Insă ce altă descoperire poate fi mai însemnată pentru un om decât aceea a 

omului însuşi? El îşi întrezăreşte propriile limite. El îşi studiază şi îşi priveşte corpul cu dragoste, cu 

respect, se înduioşează înaintea acestui corp care-i atât de delicat şlefuit, fragil, atât de preţios, şi pe 
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care pictorii vor îndrăzni să-1 reprezinte gol. Sufletul, de asemenea, capătă în Renaştere o frumuseţe 

nouă. Cu cele două dorinţe reînnoite de a cunoaşte şi a avea, libido sciendi, libido habendi, sufletul 

îndrăzneşte de a comite cele două forme ale păcatului originar al orgoliului, care îl fac egalul zeilor. 

Omul se cunoaşte mai bine pe sine însuşi. Ştiinţa Evului Mediu era teologia, studiul lui Dumnezeu, 

ştiinţa Renaşterii este umanismul, studiul fiinţei umane, este viziunea antropocentrică, prin care 

omul este considerat valoare supremă, iar scopul său este desăvârşirea spirituală şi realizarea 

fericirii în viaţa practică. Cultul persoanei umane în general, dar de asemenea, şi respectul tuturor 

credinţelor şi creaţiilor individuale, au fost în mare măsură regenerate prin Renaştere. Unele dintre 

aceste trăsături ale umanismului european sunt proprii şi umanismului românesc. 

Reprezentativă pentru aprecierea rolului umanismului românesc în contextul umanismului 

european este atitudinea cărturarilor români din secolul al XVII-lea către natură şi om. În Europa 

celei epoci omul tinde să facă din natură un aliat al său, să prevadă calamităţile care dărâmă 

realizările umane. Deşi observaţia fenomenelor cereşti şi meteorologice n-a fost secondată în 

cronici de analiză, dar a apărut doar ca simplă curiozitate, ca întâmplări memorabile, interesul 

pentru astrologie şi hermeneutică trebuie apreciat în linii generale pentru această epocă drept un 

anumit pas înainte în calea spre cunoaşterea naturii. Însemnările despre eclipsele de lună şi de soare, 

despre apariţia cometelor, meteorilor, despre cutremure de pământ şi alte fenomene atmosferice tot 

mai des îşi fac apariţia în cultura scrisă din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea, 

marcând „o certă evoluţie a studiului şi a procesului de cunoaştere” [89,I,329]. Însă, în timp ce 

umaniştii italieni de acum la sfârşitul secolului al XV-lea admirau frumuseţile cosmosului şi îşi 

puneau scopul să cucerească natura pentru a uşura viaţa omului, meditaţiile cărturarilor români 

aveau altă orientare. Lipsiţi de posibilitatea de a organiza studierea sistematică a naturii şi de 

informaţia despre starea acestui proces în ţările europene, ei nu manifestă un interes deosebit pentru 

natură. Natura îşi are ordinea sa internă pe care gânditorii o intuiau după anumite fenomene, însă 

fără a o putea reconstitui într-un sistem cauză-efect.  

Ca urmare cărturarii români din secolul al XVII-lea nu îşi concentrau atenţia asupra studierii 

naturii, dar mai curând asupra aprofundării cunoştinţelor despre om. Ei împărtăşeau aceeaşi 

concepţie ontologică medievală despre om ca unitate a două principii contrare - pieritor şi 

nepieritor, material şi spiritual. Din această tratare a omului ca unitate a spiritului şi a corpului 

reiese participarea sa simultană la viaţa a două lumi - cea terestră şi cea celestă. Prima îl atrage 

către tot ce e trupesc, senzitiv, iar a doua - către spiritual şi, în ultimă instanţă, către divinitate. În 

concepţia umaniştilor are loc o reinterpretare a esenţei omului ca unitate armonioasă a acestor două 

principii - pământesc şi ceresc, o reabilitare a teluricului, în cadrul căruia se pot realiza potentele 

creatoare ale omului. Cărturarii Grigore Ureche, Petru Movilă, Varlaam, Miron Costin, Nicolae 
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Costin, Nicolae Milescu, Dosoftei, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir împărtăşesc ideea 

existenţei unei unităţi depline între firea omenească şi natură, a existenţei unei armonii depline între 

om ca microcosm şi lume ca macrocosm. 

Primul în pleiada cărturarilor români din secolul al XVII-lea, în creaţia căruia şi-au găsit 

reflectare noile tendinţe umaniste, a fost autorul celui dintâi Letopiseţ al Ţării Moldovei scris în 

limba română - Grigore Ureche∗ [132,28-33]. Umanismul lui Grigore Ureche reprezintă o 

problemă mult discutată în istoriografie. Unul dintre primii cercetători şi editori contemporani 

ai operei cronicarului, Р. Р. Panaitescu afirmă că „influenţa umanismului asupra lui Ureche a fost 

foarte slabă” [302,21]. Cronicarul, conform opiniei cercetătorului, rămâne în acest domeniu un 

„precursor al unei idei culturale care urma să fie dezvoltată de Miron Costin, de Dimitrie 

Cantemir...” [44,22] Р. Р. Panaitescu consideră că cărturarul moldovean s-a aflat sub influenţa 

umanismului iezuit, care nu mai era umanismul Renaşterii, cu sistemul de abordare liberă, 

raţionalistă şi cercetare critică a textelor. Acesta era un umanism decadent supus autorităţii 

bisericii catolice, duşmana liberei cugetări şi a criticii libere. Totuşi în această şcoală iezuită se 

păstra studiul limbii latine şi al autorilor clasici, cu concepţiile lor despre măreţia Romei, 

despre prestigiul culturii şi al cunoştinţelor. Este evident că umanismul cărturarilor moldoveni din 

secolul al XVII-lea nu poate fi identificat cu mişcarea culturală europeană a Renaşterii, dar unele 

din principalele teze ale umanismului renascentist le întâlnim în operele lui Grigore Ureche, Miron 

Costin. Nicolae Milescu Spătaru, Dimitrie Cantemir ş. a. 

Fiind un cărturar de spirit laic, cunoscător al limbii latine, dacă nu şi al celei eline, Grigore 

Ureche citeşte pe clasicii istoriografiei latine, utilizează larg în opera sa pe cronicarii poloni, ce au 

scris în această limbă, şi astfel ia contact cu umanismul polon, care mai păstra încă reminiscenţe din 

cultura Renaşterii. Totodată în opera cronicarului îşi găsesc expresie un şir de idei, care vor deveni 

dominante în umanismul din Moldova secolului al XVII-lea. Interesul pentru fenomenele naturii îl 

consemnăm şi în această primă operă istorică în limba ţării. Grigore Ureche menţionează că în luna 

noiembrie a anului 1516 „...semnu mare s-au arătatu pre ceru, că au strălucit dispre miază-noapte ca 

un chip de om, de au stătut multă vreme şi iară s-au ascunsu în văzduh. Aşijderea, curându după 

acelaşi semnu într-aceiaşi lună au fostu cutremur mare de pamântu, într-o luni” [44,143]. În anul 

1577, iarăşi în luna noiembrie „s-a arătat în văzduh stea cu coadă sau cumu-i zic unii cometa...” 

[44, 205]. Apelul la fenomenele naturii în opera lui Grigore Ureche nu depăşeşte însă aceste 

constatări şi se înscriu în tradiţia medievală care le consideră adesea prevestiri ale unor 

evenimente nefaste. Cărturarul îşi concentrează atenţia în cronică asupra omului. Nu este vorba de 

acel „om natural” care se afla în centrul atenţiei iluminiştilor secolului al XVIII-lea. Cărturarii 
                                                           
∗ Unii cercetători consideră discutabilă paternitatea lui Grigore Ureche asupra acestei cronice. [132,28-33] 
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umanişti din ţările române din secolul al XVII-lea, iar printre ei şi Grigore Ureche, sunt preocupaţi 

de problemele omului concret, asuprit de tiranie şi, deşi nu-1 pot elibera definitiv, îi restituie 

demnitatea şi încearcă să-l situeze pe locul destinat lui în societate. Totodată, omul înzestrat cu 

raţiune este considerat mai presus ca orice fiinţă de pe Pământ. Aprecierea omului din punctul de 

vedere al capacităţilor sale intelectuale devine dominantă în opera tuturor cărturarilor umanişti 

români din secolul al XVII-lea. Omul raţional, în concepţia lui  Ureche, nu trebuie „să se asemene 

fierălor şi dobitoacelor celor mute şi fără minte” [44,63], ci să le depăşească prin cunoştinţe 

căpătate prin instruire. 

Multe dintre ideile umaniste promovate de Grigore Ureche au fost reluate şi dezvoltate de 

Miron Costin. Preluând ideile înaintaşului său, el declară că „altă nu osebeşte pe om de 

dobitoace şi de hiare aşea ca cunoştinţa” [19,II,55]. Apreciindu-1 înalt pe Ştefan vodă Racoţi 

pentru deosebitele sale capacităţi prin care îi întrecea pe alţi domni „la învăţături solielor, cărţilor 

la răspunsuri”, cărturarul exclamă: „Om deplin, capu întregu, hire adâncă, cât poţi dzice că nascu şi în 

Moldova oameni” [19,I,186]. 

Tendinţa de a cunoaşte cât mai multe este proprie fiecărui om: „Dzice Aristotel filosoful că 

tot omul a şti din firea sa pofteşte” [19, I,186]. În corespundere cu teoria aristotelică a cunoaşterii 

Miron Costin prezintă în cronica sa o expunere desfăşurată a procesului de cunoaştere prin simţuri: 

„Den cinci simţiri ce are omul, anume vederea, audzul, mirosul, gustul şi pipăitul, mai adevăratu de 

toate simţiri ieste vederea. Că pren audzu, câte aude omul, nu să poate aşedza deplin gândul, este 

aşea ce să aude, au nu este, căci nu toate sintu adevărate câte vin pren audzul nostru. Aşea şi 

mirosul, de multe ori înşală, fiindu multe mirodenii dentâiu grele, iară apoi mare şi iscusit miros 

făcu. Gustul încă este aşea, că multe ne paru că sintu dulci, apoi simţimu amărăciune şi împotrivă, 

multe amare că sintu ne păru şi sintu dulci. Pipăitul, iară şi multe pipăim în chip de une şi sintu 

altfel, şi nu le putem a le cunoaşte cu singur pipăitul, fără vedere. Iară vederea singură den toate 

aşadză în  adevăr gândul nostru, şi ce să vede cu ochii nu încape să hie îndoială în cunoştinţă” 

[19,I,135]. Cercetătorii constată că în tratarea procesului de cunoaştere gânditorul s-a situai pe 

poziţiile sensualismului. 

În acelaşi spirit tratează problema omului şi Petru Movilă. El apreciază omul ca fiinţă 

raţională, ca unitate armonioasă dintre trup şi suflet, un prototip în miniatură al întregului Univers, 

un macrocosm reflectat în microcosm. „Fiecare din noi, scrie Petru Movilă în „Cuvântul către 

blândul cititor” din Triodionul de la 1640, fără a uita marea bunătate a lui Dumnezeu, trebuie să 

mediteze asupra faptului că Dumnezeu 1-a creat pe om în urma celorlalte fiinţe după chipul său... 

Cunoscând acestea, omul cu atât mai mult trebuie să se supună lui, având în sine chipul lui 

Dumnezeu” [57,9]. în marea verigă a existenţei omul ocupă un loc privilegiat, fiind mai întâi de toate o 
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fiinţă inteligentă: „Creatură raţională a lui Dumnezeu, omul a fost pus de către ziditor pe tărâmul de 

sub soare Domn ori stăpân peste celelalte creaturi pământeşti” [54,3]. Cărturarul împărtăşeşte 

concepţia întemeiată pe tradiţiile antichităţii şi larg răspândită în filosofia renascentistă despre 

concordanţa deplină dintre macrocosm, adică lume, Univers şi microcosm, adică om. În dedicaţia 

către întregul cler al Bisericii ortodoxe din Euhologhion, adresându-se către arhierei, el îi califică 

drept lumină a lumii, ochiul corpului, sare a pământului, concluzionând că „omul este cerul, ori 

Majestatea lui Dumnezeu” [54,4]. Problema corelaţiei dintre om şi Univers, macrocosm şi 

microcosm va fi reluată apoi de către Dimitrie Cantemir în Divanul său. Printre primii, însă, a 

abordat această temă, după cum vedem, Petru Movilă în scrierile sale de rezonanţă europeană. 

Doctrina despre om ca unitate indisolubilă dintre suflet şi corp reprezintă o concepţie 

ontologică împărtăşită şi de mitropolitul kievean. Asemeni lui Aristotel şi interpretatorilor săi 

renascentişti, Petru Movilă consideră sufletul drept formă dătătoare de viaţă corpului material, 

predestinat dispariţiei. Omul, în concepţia sa, reprezintă o totalitate a materiei şi a formei, o unitate 

indisolubilă a lor. În aceeaşi dedicaţie din Euhologhion cărturarul menţiona: „...după cum sufletul 

pătrunde întregul corp, astfel şi divinitatea prin ştiinţă şi ordine trebuie să fie prezentă în fiecare din 

făpturile sale” [54,5]. „Fiind creat omul din trup şi suflet, scria Petru Movilă în „Predoslovia” la 

Triodionul de la 1640, necesită altă hrană pentru corp şi alta pentru suflet: există deci pâinea pentru 

corp şi este pentru suflet, asemenea manei cereşti, sfânta rugăciune, aceea pe care se străduie 

sufletul s-o pronunţe şi care se numeşte dintotdeauna „cuvântul lui Dumnezeu” [56.4]. 

Ideea nobleţei şi demnităţii omului este promovată şi de mitropolitul Moldovei Varlaam. 

Scrierile lui Varlaam au răspuns unor comandamente spirituale ale epocii. Opera sa omiletică, 

liturgică, hagiografică se sprijină pe tradiţia bizantină transmisă prin scrierile unor autori greci de 

notorietate cum ar fi Calist, Damaschin Studitul, Ioan Climax, Simeon Metafrastul, precum şi pe 

numeroase tradiţii folclorice. Împletirea tradiţiei intelectuale bizantine cu spiritualitatea 

populara româneasca a contribuit la conturarea în opera lui Varlaam a unei concepţii umaniste 

originale. În „Cuvânt către cetitor” din Carte românească de învăţătură înaltul prelat afirmă: 

„Numai singuru amărâtul om, ce-i făcut pre obrazul şi pre chipul tvoreţului său, cu minte şi cu grai 

de la dânsul cinstit domn şi biruitoriu pământului şi mării, păsărilor şi dobitoacelor, peştilor şi 

tuturor fiareler, cum grăiaşte şi prorocul că cu puţinela îl micşoră pre dânsu mai micu decât îngerii, 

adică pre omu, numai căci-i cu trup, iară cu sufletul este fără de moarte ca şi îngerii...” [16,35]. Omul, 

consideră Varlaam, este creat cu trup şi suflet „ca să hie lăcuitoriu cu trupul într-această lume de 

jos, iară cu sufletul să prăvască frămuseţea lui Dumnedzeu cel de sus” [46,379]. Trupul şi sufletul se 

află într-o strânsă legătură: dacă boala se înmulţeşte în suflet, „atunci să varsă şi pre trup” [46,181]. 

Calitatea cea mai de preţ a omului este capacitatea de a gândi. Gândul este superior simţului. 
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Mintea vede „cele vădzute şi cele nevădzute”, pe când ochiul vede numai „cele vădzute” 

[46,161]. „Gândul omului, constată Varlaam, are scaunul său în cap, că acolo şede mintea şi 

înţelegerea din carea purcede înţelepciunea şi învăţătura şi priceperea şi toată slobozenia şi oprirea 

gândurilor, şi cunoaşterea tuturor lucrurilor câte să aud şi câte să gândesc şi să grăiesc cu limba, 

alege binele din rău, şi răul din bine, vrerea, pohta, dragostea, mânia, nădejdea, frica, liubovul” 

[46,301]. Varlaam consideră că măsura omenească a bunătăţii şi frumuseţii morale nu coincide cu 

măsura după care Dumnezeu judecă faptele oamenilor. Ceea ce pentru om poate apărea drept bun 

şi frumos, pentru judecata divină poate fi rău şi urât. De aici decurge necesitatea de a cunoaşte 

scripturile, care, parţial, fac cunoscute oamenilor criteriile după care divinitatea apreciază faptele 

omeneşti. Idealul creştin de pietate şi sfinţenie este prezentat de Varlaam ca o sinteză ce îmbină 

frumosul şi binele, şi în care accentul cade pe elementul lăuntric - moral: „...de sufletul nostru să 

grijim, să-1 luminăm, sufletul nostru să-1 înfrâmseţăm cu lucruri bune şi să-1 hrănim cu cuvântul lui 

Dumnedzău, să îngăduim lui Dumnedzău cu fapte bune”[46,358]. Frumuseţea lumească, exterioară, 

neînsoţită de cea lăuntrică, morală, este respinsă cu hotărâre de Varlaam ca fiind trecătoare şi prilej 

de trufie nejustificată. 

Problema omului ocupă un loc important şi în opera lui Nicolae Milescu (1636-1709). Spirit 

deschis spre universalitate, mare erudit şi poliglot Nicolae Milescu se conturează ca personalitate de 

factură nouă în cultura românească din secolul al XVII-lea. Atent la controversele dogmatice, atât 

ortodoxe, cât şi catolice sau protestante, el aparţine, menţionează Virgil Cândea, noii generaţii de 

intelectuali sud-est europeni, receptivi la ideile umaniste, împărtăşind convingeri politice antiotomane 

[150,82]. 

Ideile lui Aristotel, însuşite sub influenţa culturii umaniste, deţin locul dominant în 

concepţia lui Nicolae Milescu [404,80-82]. Ele sunt prezente şi în lucrările cu caracter pur 

teologic. În predoslovia la ediţia din 1683 a Apostolului, traducerea în limba română a căruia este 

atribuită lui Nicolae Milescu, se menţionează, la fel ca şi în tratatele renascentiste: „... din patru 

aceste stihii s-au făcut văzută această lume: din foc, din aer, din apă, din pământ; din patru iarăşi 

materii asemenea stihiilor se face şi lumea cea mică, omul: din sânge, din flegmă; din fiere plăviţă şi 

neagră; din patru şi cuvântătorul suflet al omului să vede a fi: din minte, din chibzuială, din cuvânt 

şi fantasie” [89,I,6 32]. Această unitate perfectă între firea omenească şi natură, întemeiată pe ideea, 

că există o deplină corespundere între macrocosm şi microcosm, se baza pe tradiţiile filosofiei antice 

şi a fost reluată de către umanismul bizantin. În gândirea filosofică românească o mai întâlnim la 

Petru Movilă şi Dimitrie Cantemir. 

Apare în opera lui Nicolae Milescu şi o valorificare a raţiunii care duce la o nouă viziunea 

asupra omului raţional. Traducerea Vechiului Testament, efectuată de către Nicolae Milescu la 
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Constantinopol între anii 1661-1664, conţine un text apocrif, condamnat de biserică - tratatul 

Despre raţiunea dominantă, atribuit de cărturar lui Iosif Flavius, dar aparţinând unui filosof 

anonim din Alexandria (sec. I e.n.). Tratatul, numit de cărturar Pentru singurul ţiitoriul gând, este 

cea dintâi scriere filosofică tipărită în limba română şi cuprinde definiţii ale filosofiei, gândirii, 

afectelor, materiei ş.a. „Gândul iaste dară minte cu dirept cuvânt...” [150,195], citim în text, iar 

filosofia, adică „înţelepciunea iaste cunoaştere a dumnezăieştilor şi omeneştilor lucruri ş-ale acestora 

pricini” [150,196]. Este un prim pas către ridicarea raţiunii la rangul, ce fusese rezervat până 

atunci credinţei, şi aceasta reprezintă o idee nouă, umanistă şi laică în cultura şi gândirea 

filosofică românească din secolul al XVII-lea. 

Cărturar umanist, Nicolae Milescu a promovat în opera sa un concept despre om bazat pe ideile 

gândirii antice şi ale creştinismului timpuriu. Aceeaşi orientare umanistă o are şi conceptul de 

„divinitate” prezent în mai multe scrieri ale gânditorului. Imaginea divinităţii, problema naturii lui 

Dumnezeu este un subiect asupra căruia Nicolae Milescu revine mereu. Aceasta problemă este 

centrală în prima sa lucrare Carte cu multe întrebări foarte de folos pentru multe trebi ale credinţei 

noastre. Deşi reprezintă o traducere din limba greaca a unu tratat atribuit lui Athanasie din 

Alexandria (sec. I), scrierea exprimă întrucâtva viziunea lui Milescu în problema divinităţii, 

deoarece acesta traduce spiritul, nu litera, urmărind, ca orice umanist, un scop propedeutic şi laic. 

La prima întrebare „Ce este Dumnezeu?” aflăm aici următorul răspuns: „Dumnezeu este duh 

fără trup, nevăzut şi necunoscut” [31,89]. Pe primul plan se situează astfel conceptul biblic 

despre Dumnezeu ca fiinţă transcendentă. Urmează apoi o altă definiţie de sorginte neoplatonică: „şi 

iarăşi, Dumnezeu este fire necunoscută, ochiul neadormit, gând neîncetat” [31,89]. La Platon, după 

cum ştim, divinitatea este unul, apoi inteligenţa şi sufletul, este „multiplicitatea unificată şi 

contractată de inteligenţă, apoi eliberată în suflet”. A treia definiţie inclusă în primul răspuns la 

întrebarea „Ce este Dumnezeu.?” tratează divinitatea ca Demiurg: „şi iarăşi, Dumnezeu este pricina, 

adică făcătoare a toată lumea, văzută şi nevăzută” [31,89]. Acest principiu biblic central este 

prezent de acum la Platon şi reluat de neoplatonism şi alte şcoli filosofice. 

Nu vom stărui prea mult asupra răspunsului la întrebarea: „Pentru ce se zice Dumnezeu, 

„Dumnezeu” şi nu într-alt chip?” Acest răspuns, după cum ştim, conţine şi o intercalare aparţinând 

lui Nicolae Milescu în textul sfântului Athanasie, prin care el afirmă latinitatea limbii române, 

moment comentat de nenumărate ori în literatura istorică. 

Cea mai mare parte a lucrării sfântului Athanasie reprezintă o dispută cu arianismul 

referitoare la natura trinitară a lui Dumnezeu. Arius, mărturisind un singur Dumnezeu, necreat şi fără 

început, nu admitea că Fiul zămislit, putea fi imaginea perfectă a Tatălui, fiindcă îl despărţea acea 

distanţă infinită care separă creatul de creator. Astfel, Dumnezeul unic era separat radical de Fiu, dar 
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şi mai mult de lume, deoarece aceasta nu era considerată opera directă a lui Dumnezeu, ci produsul 

unei forţe intermediare, a Verbului. La aceasta Nicolae Milescu răspunde prin cuvintele sfântului  

Athanasie că Dumnezeu zămisleşte în felul lui Dumnezeu şi nu în felul omului. Dumnezeu e 

Dumnezeu, şi dacă e Tatăl, el e astfel din totdeauna, iar Fiul său îi este coetern. Raportul dintre 

Dumnezeu şi Verb nu coincide la sfântul Athanasie cu cel dintre Unul plotinian şi prima sa 

emanaţie. Căci Fiul nu e doar asemănător, el este Dumnezeu. În natura absolut simplă a lui 

Dumnezeu, imaginea şi modelul sunt totuna: simplitatea nu exclude Verbul din natura divină, ea îl 

include. 

Problema naturii divinităţii este abordată de Nicolae Milescu mai târziu în Aritmologie, şi 

anume în acea parte a ei care este inspirată de Aritmologia etica a lui Ioachim Camerarius, în 

versiunea din Enciclopedia lui I. Alsted. Compartimentul Unicate se încheie cu explicaţia 

desfăşurată a preceptului: „Unul în trei sau trei şi ei unul: Unul singur al tuturor lucrurilor câte sunt 

şi peste toate câte există în unitate - trei; şi în treime - unul... Unul Dumnezeu tatăl, fiul şi sfântul 

duh. O unitate - trei; şi în treime - unul... Unul Dumnezeu tatăl, fiul şi sfântul duh. O singură 

substanţă sau fiinţă în trei feţe (ipostaze) sau însuşiri, sau persoane: Tatăl începutul, nenăscut, Fiul 

de la tatăl născut, Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul sfânt, care de la tatăl purcede, „Mângâietorul” 

[29,299]. Dogma trinităţii este expusă aici de Nicolaie Milescu după învăţătura Bisericii ortodoxe, 

adică fără filioque, fără învăţătura conform căreia duhul sfânt purcede şi de la fiul, nu numai de la 

tatăl, cum susţin catolicii. 

Cea mai amplă expunere a conceptului de divinitate o găsim la Nicolaie Milescu în 

Cartea despre ieroglife sau scrierea tainică a vechilor egipteni şi greci. Din această lucrare 

cărturarul a elaborat doar introducerea şi primul capitol cu cinci subdiviziuni. Prima subdiviziune 

tratează Despre Dumnezeu în viziunea tuturor filosofilor şi teologilor. Întâlnim aici referiri la 

autorii antici Platon, Pitagora, Empedocle, Aristotel, Anaxagora, Cicero ş. a. Dintre autorii creştini 

sunt citaţi Grigore Teologul, Grigore de Nyssa, Climent din Alexandria, Dionisie Areopagitul ş. a 

Pitagora defineşte divinitatea drept cifră şi armonie, Dumnezeu este rădăcina tuturor 

cifrelor, iar acestea la rândul lor se află la temelia lucrurilor şi a Universului. La Platon Dumnezeu 

este cauza tuturor lucrurilor şi în jurul său există patru cercuri: raţiunea, sufletul, natura şi substanţa. 

La Aristotel Nicolae Milescu evidenţiază ideea despre divinitate ca Primul Motor imobil care, prin 

Dragoste şi dorinţă, pune în mişcare lumea materială şi lumea spirituală. Este un principiu teologic 

imanent, un scop pe care îl vizează inconştient natura, este diriguitorul a tot şi toate. 

Dintre sfinţii părinţi, primul este citat de către Nicolae Milescu, Grigore Teologul, care 

considera că de la Dumnezeu toate încep şi în Dumnezeu se termină, el este începutul, mijlocul şi 

sfârşitul tuturor lucrurilor. Conform acestui teolog Dumnezeu este o fiinţă infinită, prezentă peste 
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tot şi nicăieri existentă. Grigore de Nyssa, menţionează Milescu, consideră că “divinul este 

frumuseţea supremă şi cea mai înaltă formă de bine către care tot ceea ce doreşte frumosul se 

înclină...” [62] Astfel, citând mai mulţi teologi şi filosofi, Nicolaie Milescu face concluzia că 

Dumnezeu este infinit şi necunoscut şi răspunsul Ce este Dumnezeu?, la fel e infinit şi necunoscut. 

Dumnezeu la elini se numeşte theos şi acest cuvânt, consideră cărturarul umanist, semnifică 

curgere, fiindcă toate se scurg către Dumnezeu, dar poate semnifica şi creaţie căci Dumnezeu este 

unicul creator a toate. 

Omul creat după imaginea lui Dumnezeu păstrează în sine similitudinea deplină a 

modelului său. “Ceea ce a fost creat după chipul lui Dumnezeu posedă o similitudine deplină cu 

arhetipul său. E spiritual ca el, necorporal, aşa cum este el necorporal”, menţiona Grigore de Nyssa 

în tratatul Crearea omului. Această imagine se referă la viaţa intelectuală (nous) şi la viaţa 

spirituală (pneuma) care, împreună, formează natura (physis) omului în starea în care a fost creat. 

Astfel, imaginarul divin îl călăuzeşte pe Nicolae Milescu spre imaginarul uman. 

Concepţia umanistă despre om şi-a găsit în cultura românească o realizare deplină în opera 

lui Dimitrie Cantemir. Prin multitudinea preocupărilor, prin îmbinarea creaţiei ştiinţifice cu cea 

literară, prin unitatea dintre creatorul de cultură şi omul de acţiune, Dimitrie Cantemir aminteşte de 

titanii Renaşterii. Gândirea şi opera sa ce reprezintă o sinteză dintre cultura Occidentului şi cea a 

Orientului, a străbătut distanţa de la scolastică la umanism şi la ştiinţa europeană modernă. Dimitrie 

Cantemir întruchipează perfect ideea de universalitate în cultura românească. Spiritul său vast s-a 

manifestat cu egală strălucire în diferite ramuri ale ştiinţelor - literatură, istorie, filosofie, geografie, 

etnografie, muzică etc. 

Gânditorul promovează o concepţie umanistă despre om de acum în primă sa lucrare tipărită  

- Divanul sau gâlceava înţeleptului cu Lumea sau giudeţul sufletului cu trupul (1698). Omul se 

defineşte în această scriere prin raţiune: “fieticine carile adevărat om iaste, adecă carile cu întreagă 

minte că să slujeşte iaste vrednic a să chema...” [3,I,297]. Omul, ca fiinţă raţională, “cu mintea şi 

cu învăţătura din dobitoace să alege” [3,I,277]. Pentru cărturarul moldovean omul nu „rob, ce stăpân 

lumii” este [3,I 251]. Înzestrat cu raţiune şi cu cunoştinţă, omul “nu numai îngerilor, duhurilor cereşti, 

ce şi singur lui Dumnădzău să asamănă” [3,I,315]. Omului, ca fiinţă raţională îi este proprie o 

înclinaţie spre bine, “o nevoinţă bună”. Răul, viciul, provin doar din ignoranţă (aşadar nu din natura 

rea a omului, coruptă prin “păcatul originar”). Dimitrie Cantemir caută să stabilească pacea între 

suflet şi trup pentru a dejuca planurile “necuratului”. Atitudinea pe care o adoptă el se întemeiază pe 

teza socratică şi platoniciană, după care păcatul vine din neştiinţă. “Neştiinţa şi necunoştinţa a 

lucrurilor, carile pre lesne sunt a să cunoaşte, - afirmă Cantemir - sau nesămăluirea şi oamenilor 

negândirea a multe răutăţi pricină iaste, adecă în părăsirile bunătăţilor, şi în agonisirea răutăţilor 
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sau a păcatelor”[3,I,299]. Morala trebuie căpătată prin învăţătură, ea este chiar prima ştiinţă pe care 

trebuie s-o dobândim. Prima noastră îndatorire este, reia Dimitrie Cantemir preceptul socratic, de a 

ne cunoaşte pe noi înşine. Morala, fiind practică creştinească, trebuie să ne ducă şi la cunoaşterea lui 

Dumnezeu. Mulţi oameni pretind că cunosc legile morale, însă de cele mai multe ori se dovedeşte 

că aceasta este doar o rătăcire: “Neştiinţa dară mai vîrtos în ceia cari multe a şti şi a multe lucruri 

cunoscători şi pricepători a fi li se pare; şi mai mulţi (căci adevărat şi precum să cade) n-au 

cunoscut nice singuri pre sine, nice lumea, nice celea ce sunt în lume, nici pre Dumnădzău, nici voia 

lui, nici bunătatea şi răutatea, nici a acestora sfârşitul, nici ieşitul, nici pre a lor acea hirişe fericire” 

[3,I,299]. Cantemir-umanistul stabileşte un şir de însuşiri comune a omului şi a lumii: “Tu eşti 

plazma şi zidirea a vecinicului împărat şi înfrâmseţată în toate podoabele tale, (căci 

Dumnedzău ceva grozav şi neplăcut nu face), prin vreme a şase dzile deplin întru toate isprăvită 

precum, decât toţi mai vechiul istoric, scrie Moisi. Şi pre tine “lume mare” te chiamă, pildă şi tipos a 

“lumii mici”, adecă a omului; şi toate podoabele şi cele ce în tine să află, spre om şi cele ce sunt în 

om [spre tine] să pot tâlcui. Dzic dară: întăi în tine iaste lumină, carea la om iaste credinţă; la tine 

întăritură, adică ceriul, carea la om iaste nedejdea; la tine apele diasupra, carele sunt la om de la 

Dumnădzău lăsate grije; apele dedesupt sint carile din trup născătoare dodeiale. În tine iaste 

pământ, la om trup . . .”  [3 , I ,175] .  În “Divanul...” înţeleptul declară Lumii: “Pre tine 

macrocosmos, pre mine microcosmos mă chiamă. Tu eşti rătundă, eu sunt rătund; şi de vei întreba în 

ce chip sunt rătund, măsoară din creştetul capului pană în talpele picioarelor şi din vârvul degetelor 

mânii drepte pană în vârvul degetelor mânii stângi, şi vedzi că tot o câtinţă a măsurii într-amândoao 

părţile vii afla; şi aşe, iată că şi eu sunt rătund. La acestea potrivire avem. Numai cu câtinţă a ne 

asămăna nu putem, căci tu eşti mai mare, eu sunt mai mic. Acmu, tu eşti mai mare şi rătundă, eu sunt 

mai mic şi iar rătund; tu din fire aşe şi eu din fire iar aşe...” [3,I,179] Spiritul general umanist al 

acestei scrieri cantemiriene este clar exprimat în următoarea frază: “Nu rob, ce stăpân lumii 

Dumnădzău ti-au lăsat; pentru aceasta tu pe dânsa, iar nu ea pe tine să stăpâniască” [3,I,251]. 

Astfel, Divanul, prima scriere a lui Dimitrie Cantemir, demonstrează în aprecierile omului un vădit 

caracter umanist. 

Probabil în perioadă între anii 1698 şi 1700 Dimitrie Cantemir învaţă la Constantinopol de 

la Meletie de Arta∗ [13, III,136] filosofia lui Van Helmont∗∗, acel „Faust al secolului al XVII-lea”, 

înnoitor al medicinii şi chimiei, aprig adversar al lui Aristotel şi al scolasticii, considerată de el 
                                                           
∗ Meletie de Arta “bărbat foarte priceput în toate ştiinţele, mai ales în filosofia lui Van Helmont […] pe care ne-a 
explicat-o şi nouă timp de opt luni”, [13, III,136] a studiat la Veneţia şi la Padova, om de cultură occidentală, devenit 
mai târziu mitropolit de Atena. [246,198-199] 
∗∗ Van Helmont, medic, fizician şi filosof olandez (1577-1644), om de ştiinţă remarcabil, descoperitorul acidului 
carbonic (gazul silvestru), al hidrogenului sulfurat, al protoxidului de azot, se afla încă sub influenţa alchimiei şi a 
practicilor magice. 
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păgână. Puţin luat în consideraţie de contemporanii săi, teologul, chimistul şi fizicianul flamand Jean 

Baptiste van Helmont este popular în Orient, pentru că ideile sale se conjugau bine cu intenţiile 

educativ-religioase ale ortodoxiei greceşti. J.B.van Helmont este receptat de Cantemir mai ales 

graţie unei sinteze specifice efectuată de acest învăţat între principiile fizice ale ştiinţelor naturii şi 

cele filosofice ale scolasticii medievale. La 1700 Dimitrie Cantemir compune un Index tractatum ex 

operibus van Helmontii excerptorum, solummodo ad phisica pertinentium (Catalog de scrieri din 

operele lui Van Helmont, numai spre interesul ştiinţelor naturii). În acelaşi an Cantemir 

realizează o expunere proprie a fizicii şi filosofiei lui Van Helmont într-o lucrare scrisă în latină 

cuprinzând 820 de file care poartă ca titlu Ioannis Baptiste van Helmont... Phisices Universalis 

Doctrinae et Christianae fidei congrua et necessaria philosophia (Doctrina fizicii universale şi 

filosofia subânţeleasă şi necesară a credinţei creştine a lui Jean Baptiste van Helmont). 

O introducere în română Lauda cătră izvoditoriu şi cătră virtutea învăţăturii lui este 

realizată de  Cantemir în acelaşi an∗ şi reprezintă un elogiu adus operei lui Van Helmont, în care 

gânditorul moldovean îl felicită pe filosoful flamand de a fi curăţat şcoala de izvoarele 

păgâneşti ale cugetătorilor din antichitate. Dimitrie Cantemir, după cum am menţionat mai sus, 

cunoştea opera lui Van Helmont încă din timpul studiilor la înalta Şcoală a Patriarhiei din 

Constantinopol. Opera acestuia îl atrăgea pe cărturar nu atât prin principiile fizice expuse în ea, cât 

prin teoriile asupra nemuririi sufletului, conforme cu dogmele creştine. În cuvântul către cititor cu 

titlu Lectori amico care precede lucrarea în latină, Cantemir declară că alegerea de texte făcută de 

către el din opera lui Van Helmont nu se referă la principiile constitutive ale fizicii, ci la 

nemurirea sufletului în conformitate cu credinţa. Lucrarea semnifică descoperirea de către Cantemir 

a unei căi de trecere de la problemele generale ale ştiinţelor naturii la cele spirituale ale individului. 

Van Helmont pornea de la faptul că succesul cunoaşterii se datorează intelectului intuitiv, 

unei lumini revelaţionale, de provenienţă divină, gândirea discursivă, raţiunea, în concepţia sa, fiind 

de ordin inferior. Pe teoriile filosofice ale fizicii lui Van Helmont se bazează şi următoarea scriere 

filosofică a lui Cantemir realizată în acelaşi an, 1700, în limba latină Sacrosanctae scientiae 

îndepingibilis imago (Imaginea de nedescris a ştiinţei sacre)∗∗. Această lucrare în întregime 

                                                           
∗ Dimitrie Cantemir a fost influenţat de fizica lui Van Helmont graţie lui Cacavela şi profesorilor săi de la 
Constantinopol. In afara textelor menţionate, în versiunea latină şi cea românească, ambele aparţinând lui Cantemir: 
Encomium în authorem doctrinae eius şi Laudă cătră izvodiloriu si cătră virtutea învăţăturii lui, în manuscrisul 
descoperit, în 1877-1878, de către Gr.Tocilescu în arhiva Academiei teologale din Moscova se mai afla şi o scrisoare de 
dedicaţie către Cacavela, rămasă mult timp inedită şi reprodusă în 1989. Manuscrisul se află la Biblioteca Naţională a 
Rusiei (fosta “V.I.Lenin”) f. 173,1, nr. 312. [362,341-350] 
∗∗ Acest manuscris, ca şi precedentul, a fost descoperit de Gr.Tocilescu la Biblioteca Academiei teologale din Moscova. 
Textul lucrării Sacrosanctae... a fost tradus o singură dată în limba română de N. Locusteanu şi editat, cu o introducere de 
Em.Grigoraş la Editura Angora, Bucureşti, 1928, cu titlul inadecvat Metafizica şi fără respectarea criteriilor unor ediţii 
ştiinţifice. Copia executată de Gr. Tocilescu se află la Biblioteca Academiei Române (mss.lat 76). Manuscrisul se află la 
Biblioteca Naţională a Rusiei (fosta „V.I.Lenin») f. 173,1, nr. 256. 
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originală a lui Cantemir tratează despre facerea lumii şi istoria ei, despre fenomenele naturale şi 

despre puterea noastră de a cunoaşte. Lucrarea a fost concepută de autorul ei în două tomuri. Cel 

dintâi fiind scris, Dimitrie Cantemir 1-a trimis la Iaşi, după cum trimisese mai înainte Divanul şi tot 

cu o dedicaţie către Ieremia Cacavela. Dar scrierea nu a mai ajuns să fie tipărită, probabil din cauza 

mazilirii la 1 septembrie 1700, a fratelui său Antioh – vodă∗. 

Opera are un caracter alegoric, reprezentând un dialog, după tipul celor platoniciene, dintre 

doi vorbitori cu opinii contrare. Unul, având un rol secundar, este însuşi autorul, iar celălalt, pe care 

îl ghicim a fi chiar Făuritorul lumii, este un înţelept bătrân. Scopul convorbirii apare ca o iniţiere în 

tainele lumii. Bătrânul poartă pe piept o oglindă care simbolizează cunoştinţa prin revelaţia divină, 

adică ştiinţa sacră (sacrosancta stientia). Pentru Cantemir cunoaşterea nu poate proveni nici din 

raţiune, cum au susţinut în genere filosofii, nici din simţuri, cum pretind “învăţaţii secolului acestuia 

care proclamă în gura mare că toată ştiinţa omenească porneşte de la simţuri” [5,49]. Singurul izvor al 

adevărului este “lumina imaterială” pe care omul nu o poate avea decât în cazuri rare, dar care îl 

pune în legătură directă cu Creatorul, dincolo de tot ce învaţă de obicei în realitate. Revelaţia divină, 

hărăzită în trecut unor oameni aleşi, o avem în Biblie. Ştiinţa divină a lui Cantemir bazată pe 

revelaţie este tot una cu “ştiinţa infuză” a tuturor misticilor medievali [122,131]. 

Scrierea lui Dimitrie Cantemir Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago se situiază din 

toată opera cantemiriană cel mai aproape de învăţăturile lui Van Helmont. Ea nu reprezintă însă o 

traducere a unor lucrări ale filosofului flamand, ci se înfăţişează ca o construcţie unitară de vaste 

proporţii, ca o sistemă bine închegată. După cum au demonstrat cercetătorii, chiar şi interesele pe 

care le urmăresc cei doi autori sunt total diferite. Pe când Van Helmont urmăreşte o descătuşare faţă 

de scolastică şi faţă de ştiinţa în forma ei aristotelică deductivă, în vederea promovării unor 

interpretări ştiinţifice de tip nou, bazate pe experiment şi intuiţie, Cantemir se străduieşte cu ajutorul 

aceleiaşi ştiinţe de tip nou a veacului său, să consolideze credinţa religioasă şi s-o sustragă 

influenţei scolasticii sterile. 

De fapt, o posibilă influenţă a lui Van Helmont întâlnim şi în Divanul, considerat prima 

operă scrisă de Dimitrie Cantemir. Printre operele lui Van Helmont există un tratat cu titlul 

Venatio scientiarum, care prezintă o dispută dintre Suflet şi Raţiune. Deosebirea este că în 

Divanul lui Cantemir discuţia se desfăşoară pe plan etic, în vreme ce Venatio scientiarum are un 

caracter strict gnoseologic. Dan Bădărău consideră că dacă se poate face o apropiere între 

Venatio sceintiarum şi Divanul, “analogia se referă la aparatul formal şi la procedeu, însă nu la tema 

discutată” [122,119] 

                                                           
∗ Lucrarea este precedată de o scrisoare adresată dascălului Cacavela, scrisoare cu valoare de explicare a întregului 
demers, gândită de autor ca prefaţă a cărţii. Scrisoarea către Cacavela n-a fost inclusă în ediţia din 1928. 
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Imaginea de nedescris a ştiinţei sacre marchează din multe puncte de vedere o abatere de la 

concepţiile promovate în Divanul. Raţiunea este respinsă ca un izvor de eroare şi păcat, opunându-i-

se „intelectul” ca facultate a intuiţiei mistice. Definiţia aristotelică a omului ca animal raţional este 

combătută cu vehemenţă, ca de altfel şi tot ce ţine de cultura şi filosofia antică. Tratatul ilustrează 

căutarea mijloacelor şi punctelor de sprijin pentru desăvârşirea de sine, pentru fortificarea unei linii 

de conduită etică pe baza preceptelor religioase. 

Foarte curând însă Dimitrie Cantemir va apela la tradiţiile filosofice care vor duce la ruptura 

sa cu moştenirea helmontiană, la o depăşire a iraţionalismului religios. Acest lucru se manifestă din 

plin în următoarea operă cantemiriană Compendiolum universae logices institutionis. (Mic 

compediu asupra întregii învăţături a logicii)∗. Redactat între anii 1700-1705∗∗ în limba latină tratatul 

este o scurtă prezentare a logicii formale clasice. Dimitrie Cantemir nutrea speranţa să traducă 

această scriere în limba română. Din romanul Istoria ieroglifică, terminat în 1705, aflăm că autorul 

spera “ca toată învăţătura loghicăi pre limba noastră în curând să videm..” [7,I,7]. . Intenţia a rămas 

însă nerealizată. 

În tratatul de logică preocuparea autorului este să pună la îndemână tineretului studios un 

mic îndreptar care să integreze şi unele date de filosofie generală. Filosoful moldovean nu se 

mulţumeşte însă să accepte în mod pasiv logica tradiţională, ci îi caută o justificare gnoseologică. 

Această justificare pe care o dă Cantemir şi care afirmă dreptul raţiunii la cunoaştere se află în 

contradicţie directă cu cele afirmate mai înainte în Imaginea de nedescris a ştiinţei sacre. În 

Compendiolum... ştiinţa omenească nu mai este considerată un „viciu” ca în Sacrosanctae..., şi 

mai ales logica nu mai este “o născocire a diavolului”, ci o “comoară a disciplinelor minţii”, 

“cheia porţilor celor mai bine ferecate ale filosofiei”, “lumina naturală” prin care omul ajunge la 

adevărata înţelepciune [6,94]. Compendiolum... cuprinde trei cărţi, împărţite în tratate şi capitole. 

Lucrarea începe cu o scurtă introducere în care este vorba de căderea în păcat a lui Adam şi a Evei 

şi de faptul că oamenilor le-a fost dăruită de către Dumnezeu posibilitatea de a reveni din păcatul 

originar prin cunoaşterea adevăratei înţelepciuni. Metoda obţinerii acesteia este logica. În cuvântul 

către “preabunul cititor”, autorul face elogiul clarităţii necesare oricărui mic compendiu. Conţinutul 

                                                           
∗ Manuscrisul Compendiolum universae logices institutionis se află în prezent în Arhiva Centrală de Acte Vechi din 
Mоscova (ЦГАДА, f. 181, d. 13297). În 1883 a fost publicat textul latinesc în volumul VI ale Operelor principelui 
Demetriu Cantemiru editate de Societatea Academică Română. In 1995 Micul compendiu asupra întregii învăţături a 
logicii apare la Editura Ştiinţifică din Bucureşti în traducerea din limba latină a lui Dan Sluşanschi, cu un studiu 
introductiv, note şi indice de Alexandru Surdu. In 1988 cercetătorii medievişti din Lvov M. Kaşuba, I. Zahara şi I. 
Paslavski realizează o traducere în limba rusă, inclusă în ediţia Димитрий Кантемир, Избранные философские 
произведения, Chişinău, Editura Cartea Moldovei, 2003. 
∗∗ Alexandru Surdu consideră că nu poate fi stabilită o dată precisă pentru elaborarea lucrării Compendiolum universae 
logices institutionis. Cantemir posedă şi aplică cunoştinţe serioase de logică încă în perioada de elaborare a Divanului, 
având atunci chiar o atitudine filosofică favorabilă logicii. [6,66] 
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lucrării Compendiolum... pare o compilaţie de texte scolastice eterogene de tip neoaristotelic. 

Recent s-a afirmat că ea este un scurt rezumat la lucrarea lui Ieremia Cacavela, intitulată Institutio 

logices, id est de philosophiae instrumentali arte habitus [76,19]. Lucrarea lui Cantemir diferă însă 

în unele privinţe de Logica lui Cacavela, în primul rând prin tratarea în mod consecvent a 

categoriilor, prin transformarea definiţiei logicii, din care exclude suportul nominalist al regulilor 

logice, la care apelase Cacavela, precum şi prin excluderea din aceeaşi definiţie a logicii dată de 

Cacavela a referinţei la filosofie în genere. Dimitrie Cantemir are meritul de a fi primul filosof 

român care a scris o logică, şi a pus bazele terminologiei filosofice în limba română. 

În ultima perioadă a vieţii Dimitrie Cantemir a intervenit în discuţiile epocii cu privire la 

problemele educaţiei şi ale religiei, polemizând cu înaltul prelat Teofan Prokopovici care redactase 

o scriere cu caracter religios şi didactic Prima învăţătură a copiilor, tipărită la Petersburg, în 

1720. Format în Italia, acesta propune preluarea unei metodologii educative pe baza unor principii 

formulate de catolici. Cantemir atacă lucrarea lui Prokopovici, fără a numi autorul ei, în scrierea 

Loca obscura în Catechisi quae ab Anonymo Authore sloveno idiomata edita et “Первое учение 

отроком” intitulata est, deluicidata authore Principe Demetro Catemirio. (Locuri obscure în 

Catehismul tipărit în slavoneşte de un autor anonim sub titlul Prima învăţătură pentru copii, iar 

acum clarificat de Pricipele Dimitrie Cantemir)∗. Concepţia generală a lui Prokopovici este că 

omul nu se naşte nici rău, dar nici bun. Bunătatea sau răutatea depind de voinţa omului [410,141] . 

Cantemir de asemenea consideră că la naştere omul nu e moraliceşte nici bun, nici rău, dar el însă e 

coruptibil şi educaţia trebuie să-1 sustragă corupţiei. Teza naturii bune a omului se leagă la cărturarul 

român de convingerea umanistă în educabilitatea omului. Dacă unii, scrie Cantemir, s-ar fi născut prin 

alegere buni, atunci “convorbirile rele n-ar fi putut niciodată corupe moravurile bune, şi invers, dacă 

unii s-ar fi născut răi, în zadar ar fi fost ei supuşi învăţăturilor evlavioase, bune şi cinstite, căci 

cele naturale, potrivit unei axiome, raman cum au început” [12,f.102v]. 

Scrierea lui Cantemir nu a văzut lumina tiparului, dar tradusă în limba rusă, a circulat în 

manuscris încă din 1720. Teofan Prokopovici s-a simţit dator să-i răspundă printr-o scurtă lucrare 

care a circulat şi ea în manuscris, dar în care el nu tratează chestiunea în fond, ci se mulţumeşte să 

arate pe un ton aspru că criticul său, pe care nu-1 numeşte, nu a înţeles adevăratul sens al cărţii pe 

care o combate.∗∗

                                                           
∗ Manuscrisul se păstrează în fondurile Bibliotecii Naţionale din Rusia (fosta Bibliotecă V.I.Lenin) f. 173 /MДА фунд 
N.277, 129/6/20, Ох 15,5. (Vezi: И.К.Мадан, Дмитрий Кантемир (1673-1723). Указатель литературы, Chişinău, 
Universitatea de Stat din Moldova, 1973, p.25). Textul latin al lucrării Loca obscura nu s-a publicat nici odată. Singura 
traducere în limba română datează din 1973, ea aparţine Pr.Prof. Teodor Bodogae şi este publicată în Biserica ortodoxă 
română nr.9-10 / 1973. In acelaşi manuscris se află şi textul în limba rusă cu titlul Mecma примрачная в катихисисе, 
иже от безымяннаго автора издан и „Первоеучение отроком” имянован есть. 
∗∗ Teofan Prokopovici,care nu-şi semnase lucrarea, nu va uita totuşi acest afront al lui Dimitrie Cantemir. În calitatea sa de 
primat al Sf. Sinod Rus se va opune apariţiei Sistemului religiei nwhammedane şi numai intervenţia expresă a ţarului, 
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O reluare a ideilor din Loca obscura descoperim în altă scriere cu caracter moral filosofic a 

lui Dimitrie Cantemir Scrisoare către contele Golovkin∗ [15,109]. Această mică lucrare trebuie 

datată cu anul 1721 sau 1722 când s-au stabilit relaţii de colegialitate şi amiciţie între principele 

Dimitrie Cantemir şi cancelarul Imperiului Rus, contele Gavriil Golovkin, acesta din urmă fiind, 

ca şi Cantemir, membru al senatului imperial. Scrisoarea a fost redactată în urma unei discuţii între 

cei doi, în cursul căreia Golovkin 1-a întrebat pe Cantemir dacă ar putea să-i explice ce este 

conştiinţa. Conştiinţa, zice filosoful moldovean, are două forme şi două înţelesuri. în primul rând, ea 

este “cunoştinţa lucrurilor”, iar într-al doilea înţeles, ea este cântărirea faptelor, “conştiinţa inimii”. 

Convingerea despre bunătatea “naturală” a omului reapare şi aici. Cantemir leagă conştiinţa de 

memoria faptelor bune sau rele: “Conştiinţa... este o acţiune simplă a cunoştinţei, adică atunci când 

omul îşi aduce în memorie... fapte săvârşite de el, fie bune şi cinstite, fie rele şi necinstite” [15,109]. 

Corespunzător cu aceasta, conştiinţa poate fi bună sau rea, cea bună se manifestă atunci când omul 

îşi aduce aminte că a gândit şi a făcut numai ceea ce i-a cerut “dreapta raţiune”. Cele mai multe 

dintre aceste cugetări asupra omului conţin precepte morale, dar nu au referire la morala creştină, 

aşa cum apare în majoritatea cazurilor în Divanul, ci au un caracter profan, laic. Faptul acesta 

pune în lumină evoluţia gândirii lui Cantemir de la autoritatea moralei bisericeşti spre morala laică 

şi umanistă. 

Astfel constatăm că umaniştii români din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-

lea împărtăşeau ideea că există o unitate deplină între firea omenească şi natură, o concordanţă între 

om ca microcosm şi lume ca macrocosm. În scrierile umaniştilor români are loc o reinterpretare a 

esenţei omului ca unitate armonioasă a două ptincipii - terestru şi celest, o reabilitare a teluricului. 

Aprecierea omului nu se mai întemeiază pe purificarea sa morală prin posturi şi rugăciuni, dar în 

baza realizării sale în societate, activităţii în folosul binelui comun. 
 

III. 2. Binele comun şi idealul politic. 

Unul dintre aspectele fundamentale ale laicizării concepţiei despre viaţă în creaţia 

umaniştilor din toate ţările a constat în promovarea umanismului civic, a unei etici cetăţeneşti-

patriotice, introducerea unui nou criteriu etic al activităţii în folosul colectivităţii, societăţii, patriei. 

Conceptul de glorie în literatura renascentistă este legat de ideea binelui comun, salus publica, 

conform căreia omul trebuie să-şi consacre activitatea servirii ţării, patriei. Această teză avea un 

pronunţat caracter laic, deoarece rupea cu tradiţia religioasă, care îi declara sfinţi numai pe acei 

oameni care s-au evidenţiat prin smerenie, sacrificii în numele credinţei şi a Bisericii. Gloria, în 
                                                                                                                                                                                                 
care avea nevoie de informaţia în text pentru expediţia la Marea Caspică, a făcut ca lucrarea să se publice, în 1722. 
∗ Scrisoarea este publicată pentru prima dată de A.D.Titov în Чтения в Императорском обществе истории и 
древностей российских при Московском университете , 1909, nr.3 (смесь, с.25-27). În traducere românească a fost 
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concepţia umaniştilor, este legată nemijlocit de activitatea socială a omului, de tendinţa sa spre 

afirmarea propriei personalităţi. 

Ideea patriotismului a îmbrăcat la cărturarii umanişti români diverse forme. La Grigore 

Ureche patriotismul se exprimă prin glorificarea figurii lui Ştefan cel Mare, prin idealizarea 

trecutului Moldovei. Grigore Ureche împărtăşeşte conceptul de glorie de factură umanistă. 

Prototipul gloriei umane este pentru cărturar figura lui Ştefan cel Mare. Amintind de faptul că acest 

domn este considerat “sfânt”, cronicarul nu pregetă să menţioneze că prin aceasta trebuie să 

înţelegem nu sensul religios al cuvântului, fiindcă Ştefan cel Mare este numit “sfânt” “...nu pentru 

sufletul, ce ieste încă în mâna lui Dumnezeu, că el încă au fost om cu păcate, ci pentru lucrurile lui 

cele vitejeşti, carile nimenea din domni, nici mai nainte, nici după aceia l-au ajunsu” [44,120-121]. 

Subliniind poziţia excepţională a lui Ştefan cei Mare în istoria Moldovei, cronicarul se alinia 

astfel la ideile scriitorilor din epoca Renaşterii, care priveau istoria prin prisma gloriei “oamenilor 

mari”. Deşi model de urmat pentru învierea vechii glorii a Moldovei, Ştefan cel Mare nu este pe 

deplin înţeles de către cronicar în acest domeniu. Conform concepţiei lui Grigore Ureche mobilul 

războaielor domnitorului a fost mai întâi de toate gloria militară, vitejia, dorinţa de a face război cu 

orice preţ, de a-i supune pe vecini. Urcându-se pe tron Ştefan vodă „...nu cerca să aşăze ţara, ci de 

războiu să gătiia...” [44,91], căci “fiindu aprinsă inima lui de lucrurile vitejeşti, îi părea, că un an ce 

n-au avut treabă de războiu, că are multă scădere, socotindu că şi inimile voinicilor în războaie 

trăindu să ascut şi truda şi osteneala cu care să diprinsese ieste a doao vitejie...”. Şi mai concludentă 

pentru faptul cum interpreta cronicarul faptele lui Ştefan cel Mare este următoarea frază: “Ştefan 

vodă fiindu gata de războiu ca un leu ce nu-1 poate îmblânzi niminea şi el odihna altora îi părea că-i 

ieste cu pagubă...”[44,97]. Conceptul de glorie, împărtăşit aici de gânditor, aparţine Renaşterii, după 

care „gloria”, faima eroică este scopul urmărit de regi şi domnitori. În realitate cunoaştem că 

scopurile războaielor lui Ştefan cel Mare nu erau de a  cuceri teritorii şi de a căuta glorie, deşi aceste 

sentimente nu-i erau streine. De cele mai multe ori domnitorul îşi apăra ţara şi independenţa ei, 

sprijinindu-se pe poporul Moldovei, împotriva marilor principi din ţările vecine, care aveau în 

stăpânirea lor ţări mult mai întinse şi mai puternice. Războaiele duse de Ştefan cel Mare în Muntenia 

şi în Ardeal nu urmăreau numai jafurile şi cuceririle, ci şi scopul de a forma un sistem propriu de 

apărare împotriva turcilor în aceste părţi [44,20].  Rămâne netăgăduit însă meritul lui Grigore 

Ureche de a fi creat din figura lui Ştefan cel Mare un simbol al luptei pentru independenţă şi un 

îndemn de eliberare într-un moment de dependenţă aproape totală a Moldovei faţă de turci. Totuşi 

în concepţia despre glorie a lui Ureche s-a manifestat, consideră Р. Р. Panaitescu, “poziţia noii 

boierimi moldoveneşti, doritoare de bani şi putere de stat, boierime, în mijlocul căreia se dezvoltau 
                                                                                                                                                                                                 
publicată pentru prima oară de Nicolae Gogoneaţă în Revista de filosofie, 1970, tomul 17, I.[15] 
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concepţii individualiste” [44,22]. 

Problema raportului dintre credinţă şi Patrie (pro fide et Patria) este dominantă în 

majoritatea dedicaţiilor cărţilor lui Petru Movilă, dedicaţii adresate unor personalităţi de seamă ale 

timpului. Se ştie că în Evul Mediu, pe măsura transformării sentimentului religios în doctrină, cu 

pretenţie de dominaţie absolută, religia devenea o forţă care neglija interesele naţionale. 

Patriotismul, acţiunea în folosul societăţii nu intrau ca atare în sistemul de valori al moralei creştine, 

conform căreia scopul suprem al vieţii umane, bunul suprem trebuie să se afle în lumea de dincolo, 

în timp ce realitatea terestră, în acelaşi rând şi Patria, societatea nu reprezintă prin sine însăşi nici o 

valoare. Răsfoind cărţile de morală religioasă din Evul Mediu, nu vom găsi în ele prea multe 

informaţii despre îndatoririle cetăţeanului faţă de patrie ori societate. În epoca Renaşterii religiei 

creştine i-a revenit un rol important în afirmarea conştiinţei naţionale a popoarelor europene, 

transformându-se într-un factor care susţinea specificul naţional. Religia a absorbit în sine tradiţiile 

locale, obiceiurile, a reflectat particularităţile popoarelor şi astfel a contribuit la formarea conştiinţei 

naţionale şi a sentimentului patriotic, constituind un factor remarcabil în stabilirea comunităţii de 

idei şi interese ale popoarelor. 

Afirmarea în concepţia umaniştilor din epoca Renaşterii şi a Reformei a principiului 

patriotismului, servirii Patriei avea nu numai o semnificaţie politică, dar şi una filosofică. Umaniştii 

au promovat etica civică într-o formă polemică, argumentând necesitatea existenţei ei prin exemple 

din antichitate şi opunând idealului monastic, virtuţii meditative şi solitare a călugărului 

personalitatea activă a cetăţeanului-patriot. 

În ţările române, aflate sub jugul otoman, şi în Ucraina, fostă sub stăpânirea Poloniei, ideile 

de apărare a credinţei ortodoxe se îmbinau în operele reprezentanţilor clerului cu cele de apărare a 

Patriei. Deşi lucrările lui Petru Movilă sunt consacrate cu preponderenţă problemelor credinţei, 

edificării morale a omului, în ele nu lipsesc nici ideile servirii Patriei şi folosului public. În 

Învăţăturile către Moise Movilă arhimandritul Lavrei Pecersca pune pe primul plan nu atât 

îndatoririle spirituale ale domnitorului, cât pe cele politice: “La conducerea tronului tău întru cele 

politiceşti, să împlineşti mai întîi pe acestea” [282,195]. Petru Movilă, la fel ca şi Grigore 

Ureche, împărtăşeşte conceptul de glorie în interpretarea renascentistă. În dedicaţia consacrată lui 

Tomasz Zamoyski din Triodionul de la 1631 cărturarul menţiona că faima se afla în mare cinste la 

principii şi filosofii din vechime, ea “...era considerată de ei mai presus decât moartea” [57,4]. 

Pentru confirmarea acestui fapt el apelează la cuvintele lui Marc Aureliu din cartea Orologiul 

principilor. “După cum acel Marc Aureliu Cezarul acele cuvinte de aur a rostit: Pentru Dumnezeu, 

rog, ca mai curând viaţa mea să fie curmată, decât numele meu să fie supus uitării” [57,4]. 

Aceleaşi idei se întâlnesc şi în opera lui Varlaam. În Carte românească de învăţătură 
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concepţia etică a lui Varlaam se împleteşte cu cea civică. Condamnând trufia ce ţine de lucrurile 

exterioare, el se pronunţă totodată şi împotriva ascetismului ce neglijează datoria cetăţeanului faţă 

de societate. Este cunoscut faptul că creştinismul consideră „adevăraţi creştini” în primul rând pe  

„monahii”, adică călugării, şi încă dintre ei numai pe cei mai evlavioşi. Ceilalţi, mirenii, chiar şi 

preoţii obişnuiţi, sunt consideraţi a fi creştini de mâna a doua care n-ar avea patre de aceeaşi 

bunăvoinţă din partea divinităţii ca monahii cei asceţi sau ca sihastrii. Varlaam consideră însă că toţi 

creştinii se bucură în faţa lui Dumnezeu de aceiaşi bunăvoinţă: “Că cum nu iaste în soare o parte mai 

luminoasă şi alta mai întunecată, ce luminează preste tot într-un chip, aşa şi împărăţia acee de sus 

tot într-un chip va lumina cu frămseţea şi cu mărirea şi cu podoaba” [46]. Pentru Varlaam calea spre 

mântuire nu presupune neapărat renunţarea la tot ce este lumesc şi omenesc, ci renunţarea la trufia 

sufletului în folosul unei credinţe adânci şi curate. 

Miron Costin printre primii în istoriografia româneasca vorbeşte despre misiunea patriotică 

a istoricului, despre obligaţia lui sacră de a-şi apără neamul. “A lăsa iarăşi nescris, cu mare ocară 

înfundat neamul acesta de o samă de scriitori este inimii durere” [19,II,9], - cuvântă cronicarul în 

predoslovia la De neamul moldovenilor. Anume prin prisma menirii patriotice a activităţii 

istoricului apreciază Miron Costin munca de cronicar a lui Grigore Ureche, care “... numai lui de 

această ţara i-au fost milă, să nu rămână întru întunericul neştiinţei...”, şi „...au făcut de dragostea 

ţării letopiseţul său” [19,II,11] 

Proclamarea patriotismului ca principiu etic apare cel mai explicit în romanul lui Dimitrie 

Cantemir Istoria ieroglifică. În spiritul umanismului renascentist Dimitrie Cantemir promovează 

principiul etic al “folosului de obşte” sau al “folosului publicai” (al statului). “Dintre muritori, mai 

cinsteşă şi mai adevărată laudă a să agonisi nu poate, scrie gânditorul umanist, decât carea cu 

folosul a toată publica s-au câştigat” [7,II,162]. Adept al umanismului civic cărturarul proclamă: 

“Pentru slobodzenie şi moşie (adică patrie) cu cinste a muri, decât prin mulţi veci cu necinste a trăi, 

mai de folos şi mai lăudat ieste” [7,I,218,219]. Principiul „folosului publicai” a apărut la Cantemir pe 

terenul luptei pentru independenţă şi al luptei împotriva oligarhiei boiereşti. Despre boierii care 

puneau interesul propriu mai presus decât interesele ţării autorul romanului scrie: “Adevărul ieste 

că toţi aceştia folosul privat caută şi dobânda chiverniselii hirişe (proprii) cearcă, carile ori cu ce 

mijloc a le vini ar cunoaşte, cu acela a să sluji nu să îndoiesc” [7,II,180]. 

Dimitrie Cantemir, asemeni predecesorilor săi, Grigore Ureche şi Miron Costin, proclamă 

năzuinţa spre glorie mobil central al activităţii omeneşti. În Istoria ieroglifică concepţia lui 

Dimitrie Cantemir despre glorie se leagă de principiul patriotismului, al „folosului de obşte». 

Adevărata glorie este aceea care îndeamnă spre acţiuni în folosul patriei: “Toată slava şi lauda 

numelui cea mai de frunte ieste, când cineva cu osteninţele carile pentru moşia sa (adică patrie) 
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sudorile ş-au vărsat şi pentru neamul său toate primejdiile în samă n-au băgat” [7,I,61]. În legătură cu 

conceptul de glorie apare în această scriere a lui Dimitrie Cantemir definirea tipic umanistă a rolului 

istoriografiei. Istoricii, spune cărturarul, au menirea de a asigura gloria, “numele” nepieritor al 

eroilor, nemurirea lor terestră: “Istoricul adevărat - adecă carile istoriia adevărat precum s-au avut 

istoriseşte - lauda împreună cu făcătoriul împărţeşte, căci cela au ostenit lucrul a săvârşi, iară cesta 

au nevoit în veci a să pomeni” [7,I,91]. Astfel, în Istoria ieroglifică Cantemir pune începuturile 

moralei civice în literatura română. Promovarea ideii patriotismului în cultura umanistă românească, 

deşi nu a avut şi nu a putut avea, din motive istorice bine determinate, sensul polemic antireligios pe 

care  1-a cunoscut la umaniştii italieni, a căpătat şi aici o semnificaţie laică. 

Patosul cetăţenesc vibrează în prefeţele cărţii lui Dimitrie Cantemir Hronicul vechimei a 

romano-moldo-vlahilor, ce încununează întreaga sa operă. Umanistul, arătând motivele care l-au 

îndemnat să scrie, enunţă principiul patriotic apelând la tradiţiile civismului antic: “Neclătită 

(neclintită) şi nemutată rămâne acea vestită a bătrânilor dzisă: μάχου ύπέρ πατρίδος luptă-te pentru moşie” 

[11,I,6]. Este interesant de remarcat că în fundamentarea principiului acţiunii în „folosul de 

obşte”, Dimitrie Cantemir, ca şi alţi umanişti, a recurs, în Istoria ieroglifică, ca şi în Hronic, la pilda 

antichităţii, la exemplul virtuţilor antice cetăţeneşti. Prin acţiunile lor puse în slujba patriei, a 

„obştescului folos” sau a „moşiei”, scrie el, eroii cei vechi şi-au câştigat glorie nepieritoare, oferind 

pildă urmaşilor: “Pentru aceasta şi într-acesta chip a celor vechi şi fericiţi iroi numere,... carile de 

atâţia mii de ani şi pană acmu, din iscusit condeiele scriitorilor, din tocmite versurile stihotvorţilor, 

din împodobite voroavele ritorilor şi din dulce cuvântarea tuturor gloatelor bună pomenirea numelui 

nici s-au părăsit, nici în veci să va părăsi. Care lucru vie icoana vrednicelor sale suflete şi deplin 

pildă următorilor săi ieste...” [7,I,107]. Eroii cei vechi, al căror nume este celebrat de scriitori de 

mii de ani, nu pot fi, fireşte, decât eroii din antichitate. Astfel principiul „folosului de obşte” 

constituie unul din punctele centrale în doctrina politică şi concepţia etică a umaniştilor români. 

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea cărturarul nu mai este de părerea că ştiinţa 

trebuie doar tezaurizată, el îi conştient de implicaţiile acesteia în societate şi convins că 

ea trebuie pusă în circulaţie. Astfel, pe lângă asimilarea şi mai apoi exprimarea formelor 

într-un limbaj modern, s-a pus problema de a ieşi din domeniile rezervate elitelor pentru a 

merge spre mulţime, iar în acest context însăşi reprezentările colective privind guvernarea 

şi normele sociale au fost modificate. Simptomele crizei de conştiinţă, prezente în 

istoriografie, au contribuit la elaborarea unor principii care vor domina viaţa publică. 

Fără îndoială imaginarul este cheia cercetării subconştientului colectiv şi arhetipurilor 

comunitare. În Evul Mediu românesc, ca şi în întreg arealul dominat de civilizaţia bizantină, a 

apărut şi s-a răspândit în artă, în literatură, în „oglinzile prinţilor» un mereu căutat chip al 
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principelui ideal capabil să întemeieze o societate a echilibrului, armoniei, un sistem de 

guvernare perfect, în care grupul, colectivitatea şi-a proiectat angoasele, speranţele, visele, 

viziunile [231,273]. Imaginarul social din sud-estul european, în virtutea conjuncturii politice 

şi culturale, reînvia idei şi chipuri ideale din scrierile lui Agapet, Dion sau Theofilact din Ohrida 

[231,275]. Influenţat de imaginea politică bizantină şi în conformitate cu structurile mentalului 

colectiv, imaginarul social apelează, în multe rânduri, la mitul salvatorului. Modelului de domn 

îi revine în asemenea ipostaze, rolul de păstrător al tradiţiilor, de garant al perpetuării comunităţii. 

De comportamentul şi de „norocul” domnului depindeau fertilitatea pământului, siguranţa şi 

prosperitatea ţării. Tradiţia cărturărească din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-

lea, sub influenţa conjuncturii social-politice şi a conştiinţei colectivă, zugrăveşte un model 

ideal al principelui dominat de calităţi specifice. 

Cronica lui Grigore Ureche nu cuprinde perioada contemporană autorului ei. Ea descrie 

evenimentele până la jumătatea anului 1594 şi, deci, nu ne spune nimic despre atitudinea autorului 

ei faţă de evenimentele din epocă. Concepţiile politice ale cronicarului le disociem din atitudinea sa 

faţă de evenimentele istorice, descrise în cronică. Gânditorul s-a format intelectual sub influenţa 

culturii şi vieţii politice din Polonia şi şi-a însuşit din această cultură nu numai concepţia istorică, 

întemeiată pe glorificarea patriei şi a luptei pentru libertate, dar şi pe cea politică. Idealul politic al 

lui Grigore Ureche este monarhia polonă, unde craii sunt aleşi. În această ţară „nemişii cărei le zicu 

şleahtă, nu aşa de crai ascultă, cum de lege” [44,122] Moldova, conform opiniei cronicarului, la fel ca 

şi Polonia trebuie să fie o monarhie electivă. Numai atâta vreme cât în istoria ţării s-a respectat acest 

principiu lucrurile au mers bine. Până la Ştefan cel Mare, şi inclusiv pe timpul acestuia, toţi domnii 

Moldovei au fost aleşi de către „ţară”. Astfel s-a întâmplat chiar cu Dragoş, care era „mai de cinste 

şi mai de folos decâtu toţi, pre carile cu toţii l-au pus mai mare şi purtătoriu lor” [44,72]. În mod 

amănunţit este prezentată în cronică alegerea ca domn a lui Ştefan cel Mare. 

Grigore Ureche în reperate rânduri pune în discuţie drepturile nelimitate ale domnilor de a 

dispune de viaţa supuşilor: „Pre Moldova ieste acest obiceu de pier (boierii) făr-de număr, far-de 

judecată, făr-de leac de vină, însăşi (domnul) păraşte, însăşi umple legea şi de acesta noroc Moldova 

nu scapă, că mai mulţi suntu de le ieste drag a vărsa sânge nevinovat”[44,191]. Cronicarul îl 

înfierează pe Ştefăniţă Vodă, pentru că 1-a tăiat pe hatmanul Arbore, care îl crescuse pe domn „pre 

palmile lui”. Comentând, în capitolul Nacazanie, adică învăţătură, şi certare celor mari şi 

puternici, cel mai mare masacru boieresc din Moldova - uciderea de către Alexandru Lăpuşneanu 

a 47 de boieri, Grigore Ureche îşi expune idealul său politic, viziunea sa asupra modului de a 

conduce a domnului, a relaţiilor sale cu supuşii: „Iani, de s-ar învăţa cei mari de pre nişte muşte fără 

minte, cumu-ş ţin domniia, cum ieste albina, că toate-şi apără căscioara şi hrana lor cu acile şi cu 
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veninul său. Iară domnul lor, ce se cheamă matcă, pre niminea nu vatămă, ci toate de învăţătura ei 

ascultă”[44,191]. Domnul ideal în concepţia lui Grigore Ureche trebuie să fie o „matcă fără ac!” 

Chipul principelui ideal îl întâlnim şi în opera lui Petru Movilă. O parte a tirajului Triodului 

înflorat, apărut la Kiev, în 1631, conţine o dedicaţie fratelui cărturarului, lui Moise Movilă, în 

legătură cu urcarea acestuia pe tronul Moldovei, în aprilie 1630. Această scriere „de o deosebită 

importanţă istorico-literară” poate fi pusă „în istoria culturii noastre... alături de sfaturile lui Neagoe 

Basarab către fiul său Theodosie...” [309,580] Scrisă într-un stil solemn, cu expresii greceşti şi 

latineşti, cu citate din Biblie, dedicaţia conţine sfaturi cu privire la spiritul de dreptate ce 

trebuie să-1 călăuzească pe domn. „Dator eşti, - îl sfătuie Petru Movilă pe fratele ajuns pe tronul 

părinţilor, - nu numai să ai grijă de tine, ci şi să aduci folos supuşilor, să te ocupi nu numai de cele 

politiceşti, ci şi să te deprinzi întru cele duhovniceşti, să te îngrijeşti nu numai de cele lumeşti, ci 

şi de cele dumnezeieşti, nu numai să stăpâneşti, ci şi să fii pildă pentru supuşi” [282,194-195]. 

Urmărind „fericirea celor supuşi”, domnitorul trebuie să contribuie la răspândirea culturii şi 

sprijinirea bisericii şi, în acelaşi timp, când este nevoie, să se ridice întru apărarea ţării: „Pentru 

libertatea patriei şi a supuşilor tăi trebuie să lupţi bărbăteşte...” [282,195]. În paginile dedicate 

fratelui său, cărturarul umanist reliefează chipul ideal al cârmuitorului creştin. Evlavios, el trebuie 

să fie fidel ortodoxiei şi totodată puternic şi hotărât în acţiunile sale. 

Spre deosebire de Grigore Ureche, care în letopiseţul său a pus un accent deosebit pe faptele 

de arme, Miron Costin se referă în cronica sa şi la „lucruri de acasă”, cu alte cuvinte la viaţa social-

politică internă. Idealul politic al cronicarului este monarhia feudală. Această monarhie trebuie să 

fie limitată însă de oligarhia boierească. Asemeni lui Grigore Ureche, Miron Costin consideră că 

domnul trebuie să fie „o matcă fără ac” care să nu iasă din voia boierilor. Că pentru aceia „au dat 

Dumnedzău să aibă împărăţii, craii, domnii, cârmuitorii ţărilor, să aibă svetnici pre lângă sine, cu 

carii, vorovind o treabă, să frământe cu voroava lucrul... Iară ce fac domnii singuri den gândurile 

sale sau den şoaptele rar lucru iesă la folos” [19,I,108]. Deci, cărturarul se pronunţă pentru o 

monarhie cârmuită de sfatul boierilor, ca în Polonia. 

În spiritul timpului cronicarul consideră că domnul e alesul şi unsul lui Dumnezeu pe 

pământ: „Domnul, ori bun, ori rău, la toate primejdiile ferit trebuieşte, că, oricum este, de la 

Dumnezău este” [19,I,43-44]. Miron Costin admite însă dreptul boirilor de a nu se supune 

domnitorului tiran, căci „ ...a tuturor tiranilor, adecă vărsătorilor de sânge, la toate ţările în 

lume urâtă este săpâniia...” [19,I,89] Domnul ideal, în concepţia cărturarului, trebuie să fie cult şi 

deştept, politician înţelept şi un iscusit diplomat. Apărând cu fermitate interesele boierilor, domnul 

este obligat să fie şi un bun patriot care să asigure integritatea ţării. Aici atitudinea faţă de dominaţia 

otomană diferă la Miron Costin de cea a lui Grigore Ureche. Ultimul mai crede în forţele interne, în 
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posibilitatea Moldovei de a lupta pentru dobândirea independentei. Pentru a deştepta virtuţile 

războinice ale poporului Grigore Ureche evocă epoca de glorie a lui Ştefan cel Mare. Miron Costin 

nu crede în forţele interne care ar putea arunca jugul otoman. Încrederea în salvarea ţării el şi-o pune 

în ajutorul străin şi mai ales în cel al polonilor. Existenţa Moldovei, cu bruma de autonomie pe care i-

au lăsat-o turcii se datoreşte numai sprijinului ţărilor creştine „că această ţară căci trăieşte aşea în 

statul său pană acmu, pentru ţări creştine stă pană astădzî în rândurile sale” [19,I,37]. După victoria oştilor 

polone asupra turcilor la Viena în 1683 încrederea lui Miron Costin în misiunea eliberatoare a Poloniei şi a 

regelui ei Ioan Sobieski este deplină. În   Poema polonă, dedicată regelui, cărturarul exclamă: „Dumnezeu a 

încredinţat mântuirea noastră dreptei tale, mare rege Ioane!” [19,I,247]. Acestor speranţe ale cărturarului nu le-

a fost dat însă să se realizeze. 

Elita, socială şi politică, din ţările române în secolul al XVII-lea îşi demonstra superioritatea 

etalând un „teatru al paternalismelor”. Vestimentaţia, portul, gesturile, ritualurile, participarea 

la unele acţiuni (vânatul, nunta, recepţia, solia, liturghia bisericească, împărţirea cadourilor şi 

milosteniei etc.) erau parte componentă a acestui spectacol impregnat de mituri, simboluri, semne 

imaginare, - elemente ale mecanismului de „conservare a autorităţii” destinat mulţimii. În 

spiritul „publicităţii medievale”, în secolul al XVII-lea, viaţa principelui nu se consuma în 

intimitate, ea se desfăşura într-un „frumos alaiu”, fiecare palat fiind, de fapt, un spaţiu care 

găzduieşte ceremoniile publice legate de persoana domnului: „plimbarea”, „datul cu tunurile”, 

„proscălişirea la curte”, audienţa, îmbrăcarea caftanului, divanul etc. Miron Costin în menţiunile 

privind domnia lui Radu vodă Mihnea, pe care îl numeşte „cel Mare” pentru lucrurile şi tocmelile 

casei, apreciază stăpânirea acestuia fund „împărăţiei, nu domniei asemănătoare” [20,66] 

Cărturarul îl mustră pentru luxul exagerat şi pentru risipa pentru care se făcuse vinovat, 

menţionând că domnul trebuie „să să poarte cumu biruieşte venitul ţării” [20,89], exclamând, în alt 

context: „O! nesăţioasă hirea domnilor spre lăţire şi avuţie oarbă. Pre cât să mai adaoge, pre 

atâta râhneşte. Poftile a domnilor şi a împăraţilor n-au hotar. Avându multu, cum n-ari avea 

nemica le pare. Pre câtu îi dă Dumnedzău, nu să satură. Avându domnie, cinste şi mai mari şi mai 

late ţări poftescu. Avându ţară şi ţara altuia a cuprinde cască şi aşea lăcomindu la altuia, sosescu 

de pierdu şi al său. Multe împărăţii în lume, vrându să ia alte ţări, s-au stânsu pre sine” [20,90].  

Veleităţile politice ale domniei, amplificate la mijlocul secolului al XVII-lea, reflectă un 

gust al elitei pentru strălucire şi fast, manifestând, în unele cazuri, valenţe ale culturii manieriste 

şi baroce în locul celor tradiţionale. Nunţile domneşti, asigurate de „cămara” domnească şi 

excesiv de somptuoase, denotă estetica unei epoci diferită de cea tradiţională. La fel ca şi unele 

ceremonii ce se petrec în cinstea solilor străini. În 1677, de exemplu, ambasadorului polon ajuns 

la Iaşi cu suita sa numeroasă, i se acordă o somptuoasă audienţă (obişnuită, de fapt, soliilor regelui 
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polon) din partea domnului moldovean Antonie Ruset [17,VI,36-37]. Conştiinţa puterii necesita 

necontenit să fie alimentată de omagii şi servilităţi, de slăviri solemne şi pompă impunătoare, iar 

nesiguranţa şi pericolul continuu de tot felul, lezau orgoliul elitei. De aceea mentalitatea 

colectivă generează, ca recompensă, o deosebită predilecţie pentru fastul ostentativ, pentru 

bogăţie [355,37]. Cronicile relatează printre rânduri o strălucire ostentativă a atmosferei aulice, 

amintind de costumele de catifea şi de blănurile scumpe purtate de curtenii mai mărunţi în rang 

(„aprodzii cei de divanu nici la o domnie mai nu au fostu, cu urşinice mulţi şi cu căbăniţă cu jder şi 

cu hulpi îmbrăcaţi aprodzii”), dorinţa de fast a voievodului ducând la stabilirea unei stricte 

etichete în care veşmintele, bijuteriile, harnaşamentele de ceremonie îşi aveau locul bine rânduit. 

Patima luxului stăpânea dintr-un capăt în celălalt continentul, de la curtea Franţei şi până la Moscova. 

Înrudiţi cu cele mai nobile familii leşeşti, boierii Moldovei, mulţi dintre ei având şi indigenat 

polon, titluri de nobleţe şi moşii întinse luate în arendă în ţara vecină, şi aflându-se în strânse 

legături de rudenie sau prietenie cu şleahta, manifestau aceeaşi patimă pentru lux şi fast. În 

timpul domniei sale Vasile Lupu realizează o redresare economica a tării∗[20,108], iar în plan 

cultural lansează o ambianţă „îmbrăcată în strălucitoare haine baroce” [189,13], receptivă la 

căutările epocii premoderne. 

Modificarea condiţiilor social-politice şi decăderea economică s-au dovedit a fi inoportune 

unui asemenea fast etalat în continuare de curte. Tot mai insistent se aude glasul altei atitudini 

sociale adoptată de elitele intelectuale şi exprimată în documentele vremii∗∗[20,135]. Vremurile 

tulburate de neîncetatele campanii militare, descreşterea social-economică, nemila şi lăcomia au 

dus la sleirea ţării: „ajungând ţara Moldovei la mare slăbiciune de multe şi nespuse călcări şi 

prăzi” [20,134]. Concluzia cronicarului reprezintă atitudinea societăţii faţă de fenomenul întâlnit 

pretutindeni în viaţă: „precum munţii cei înalţi şi malurile cele înalte, cându să năruiescu de 

vreo parte, pre cât suntu mai înalţi, pre atâta şi durăt facu mai mare, cându să pornescu şi 

copacii cei înalţi mai mare sunetu fac, cându să oboară, aşea şi casele cele înalte şi 

întemeiate cu îndelungate vremi, cu mare răzsipă purcedu la cădere, cându cad” [20,135]. 

La mijlocul unei perioade de tulburare şi decădere, se întrezăreşte un alt pol de 

atracţie, reflectat în trecutul de bogăţie, cinste, putere, mândrie şi învăţătură. Arhetipul 

„vârstei de aur” se sprijină pe imaginea unui „veac sfânt”, dominat de un principe purtător 

de lumină, împăciuitor de ţară, înfrăţitor de boieri, înălţător de biserici, sprijinitor al 

                                                           
∗ „Fericită domniia lui Vasile vodă, în care, de au fostu cândva această ţară în tot binele şi bivşug şi plină de avuţie, cu 
mare fericiie şi trăgănată pană la 19 ani, în dzilele aceştii domnii au fostu”.[20,108] 
∗∗ “Iară di pe acele vremi să cunoaşte paharul lui Dumnedzău aproape de schimbare şi curâdu spre alte mai cumplite 
vremi. Că era la mare zburdăciune ţările aceste şi care ţări să suie pre la mare bivşuguri, zburdeadză hirea omenească 
peste măsură şi zburdăciunea naşte păcatul şi pre păcatul urmeadză mânia lui Dumnedzău.”[20,135] 
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meşteşugurilor şi al ştiinţei cele bune de curte [82,C XXX]. Stagnarea, regresul, nostalgia 

după standardul atins cândva de civilizaţia românească a generat un efort de reluare a 

tradiţiilor, într-o epocă în care realităţile politice şi sociale au adus în planul acţiunilor noi 

idealuri. 

 Aceste tendinţe îşi află reflectarea în gândirea politică a lui Dimitrie Cantemir, cea 

mai adecvată expresie a căreea o găsim  în tratatul Descrierea Moldovei. El îşi prezintă teoria 

care probează legitimitatea şi tradiţia domniei absolute şi ereditare în Moldova nu ca pe o inovaţie 

proprie, ci ca pe o stare reală, existentă cândva, în epoca lui Alexandru cel Bun şi a lui Ştefan cel 

Mare. Cantemir construieşte vastul mit al unei epoci de aur, caracterizat prin sentimentul 

plenitudinii şi al apogeului. Eroul suprem este Ştefan, al cărui nume, revenind insistent, e 

transformat în ideal iconic, în imaginea eroului patron. Aceste două mituri tutelare vor deveni 

motive pentru meditaţia istorică şi ficţiunea literară a secolelor următoare.    

În Descrierea Moldovei imaginea  orânduirii de stat e radială, subordonată unui centru în 

care e aşezată figura principelui. În Moldova puterea domnitorului este deplină, cu drept de viaţă şi de 

moarte asupra supuşilor. Puterea lui se întinde însă „nu numai asupra boierilor şi norodului din 

Moldova, ci şi asupra neguţătorilor turci sau a altora, de orice rang ar fi, cât timp se află pe 

pământul ţării. Viata şi moartea lor stau în mâna domnului” [9,45]. 

Voievodul poate declara singur pacea sau războiul, iar poporul e obligat să-1 urmeze. El 

dispune oricum de veniturile ţării, dar nu e obligat să participe la plata tributului din avutul 

personal. În egală măsură domnul dispune de soarta supuşilor săi şi atunci când urcă sau coboară pe 

boieri în ranguri după cum îi e voia: „Toate dregătoriile tării, politiceşti şi în oaste, atârnă de bunul 

plac al domnului” [9,46]. Această putere domnitorul o are şi asupra tuturor ce ţin de tagma 

bisericească: „Aceeaşi putere o are nu numai asupra călugărilor de rând, ci şi asupra mitropolitului, 

episcopilor şi egumenilor...” [9,46]. Judecata lui e infailibilă, el e instanţa supremă care pedepseşte 

necruţător şi incoruptibil orice abatere, controlează îndeplinirea atribuţiilor acordate: „Nu s-a auzit 

niciodată zicându-se că hotărârea domnului ar fi fost dobândită prin daruri, nici că el s-ar fi abătut de 

la calea dreptăţii ca să părtinească pe careva. ..” [9,105] Într-un cuvânt, domnitorul ţine în mâinile 

sale frânele ţării întregi printr-o învestitură de toţi respectată. 

Boierimea, constituită după modelul fastuos al curţii imperiale bizantine, nu e decât o suită 

special organizată spre a servi aproape exclusiv domnului. Atribuţiile ei sunt mai mult onorifice şi 

decorative, în judecată „pricinile cele mari le judecă domnul însuşi, pe cele mai mici le lasă în 

seama boierilor; ...dacă se dovedeşte că un boier a făcut judecată strâmbă, pentru că a luat plocoane, 

sau din părtinire, sau fiindcă nu se pricepe să judece, atunci se pedepseşte înfricoşat” [9,103-104]. 

Domnitorul rămâne de neatins prin complicatul ceremonial de curte şi vasta reţea de dregători, care-i 
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transmit cu pompă doleanţele supuşilor: „Aceasta este orânduială cu care jalbele celor asupriţi 

ajung la judecătorul cel mai mare al Moldovei, adică la domn” [9,105]. 

Veniturile curţii, organizarea ospeţelor, primirilor, divanurilor, judecarea pricinilor cetăţii de 

scaun, adică viaţa din preajma domnului şi închinată lui, reprezintă, în concepţia lui Cantemir, 

centrul real al ţării. Şi toată această vastă ceremonie, susţinută de un număr enorm de boieri -

funcţionari, e plătită de ţară spre a sluji exclusiv curtea şi pe domn. În viziunea gânditorului 

moldovean, domnia ar trebui să fie o instituţie autarhică. El va sublinia, chiar prin exagerare, 

caracterul teoretic absolut, nelimitat al puterii domneşti. Ceea ce îl interesează pe Cantemir este 

demonstrarea necesităţii unei forţe legitim neîngrădite care ar guverna în Moldova şi ar contribui la 

înlăturarea dominaţiei otomane, la revenirea la epoca de glorie de altă dată. Omul politic şi 

gânditorul Cantemir este adeptul unui stat centralizat sub sceptrul domnitorului luminat. Singurul 

factor de control asupra puterii domneşti este calitatea umană a deţinătorului puterii, propria lui 

voinţă de a-şi înfrâna impulsurile negative pentru a câştiga iubirea supuşilor şi gloria de după 

moarte. Cantemir nu se vrea un reformator cu interes personal, el îşi prezintă teoria politică nu ca pe 

o inovaţie proprie, ci ca pe o stare reală, existentă cândva în Moldova în epoca Muşatinilor. 

Totodată proiectul politic al lui Cantemir nu are un caracter paseist, el este destinat 

viitorului, trecutul servindu-i doar ca bază de argumentare. Prezentul apare, în viziunea sa, ca o 

degradare provizorie a autenticului străvechi, favorizată şi întreţinută de o conjunctură externă -

Poarta Otomană. Lucrarea lui Cantemir Descrierea Moldovei este construită pe două antiteze: 

bogăţia şi frumuseţea naturii în contrast cu situaţia economică şi politică deplorabilă; trecutul 

exemplar şi prezentul decăzut. 

Ţara a fost adusă de Imperiul Otoman la ruină economică. Turcii, în nepotolita lor lăcomie, 

au secătuit resursele şi visteria ţării, au pustiit vechile cetăţi. Marea boierime, divizată în partide 

rivale pentru a obţine „bunăvoinţa” Porţii de a numi un domnitor acceptat de ea, a contribuit la 

înăsprirea dărilor, în aceste condiţii „sărmanii moldoveni” au ajuns „cei mai nenorociţi ţărani din 

lume”, iar „lipsa şi sărăcia cresc din zi în zi” [9,122]. Cantemir vede în decăderea situaţiei economice 

a ţăranilor un semn al decăderii ţării: „Moldova a căzut într-o sărăcie şi ticăloşie aşa de mare încât 

abia se mai scoate a şasea parte din veniturile de odinioară” [9,109]. 

Stăpânirea otomană se infiltrase adânc atât în structurile de guvernământ, cât şi în politica 

statului. În timp ce în trecut domnul era ales în virtutea voinţei predecesorului său la tron şi cu 

acordul sfatului ţării, inclusiv al mitropolitului ei, în prezent singurii care decid sunt sultanul şi 

marele vizir, restul fiind doar un ceremonial de investire. 

În opoziţie cu vechea tradiţie autohtonă de înscăunare a domnului bazată pe sacrul şi 

somptuosul ritual bizantin, în care totul se întemeia pe simbolizarea solemnă a puterii, Cantemir 
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prezintă noua procedură, turcească. Ceremonialul a devenit o înscenare, ascunzând sub bunăvoinţă 

şi onorabilitate lăcomia cea mai cruntă. Deşi viitorului domn i se mai acordă încă o consideraţie şi 

un fast, care îi pot mângâia vanitatea şi întreţine ambiţia, totul e neutralizat de impusele forme ale 

expresiei subalterne: suveranul suprem al Moldovei trebuie să sărute mâna vizirului, sultanului şi, 

numindu-se pe sine rob ascultător, să promită o veşnică supunere. El nu mai este decât o umbră a 

suzeranului turc. 

Regresul social şi economic provoacă decăderea militară, politică şi administrativă a ţării. 

Corupţia şi nepotismul subminează eficienţa administraţiei. Funcţionarii superiori îşi obţin posturile 

„prin mijlocirea rudelor”, fără a se ţine seama de merit, astfel că dregătoriile sunt ocupate de 

„oameni, plini de trufie, semeţi, îndărătnici şi care nu numai că nu se pricep cum să se descurce în 

treburile ţării, dar le lipsesc şi năravurile bune” [9,117]. Cauza cea mai importantă a decăderii ţării 

rezidă în necurmatele lupte interne şi în obiceiul de a cumpăra tronul de la turci prin daruri uriaşe 

făcute de către boieri. Stăpânirea turcească apare în Descrierea Moldovei în culori apocaliptice. 

În consecinţă, numai redobândirea independenţei faţă de Poarta Otomană poate scoate ţara din 

această situaţie. Prin cartea sa Cantemir doreşte să creeze un curent de simpatie pentru Moldova în 

cercurile occidentale, cu scopul de a obţine sprijin în lupta antiotomană şi reinstaurarea domniei 

absolute, ereditare. 

 

III. 3. Norocul nestatornic. 

În concepţia despre om promovată de cărturarii umanişti români un loc deosebit aparţine 

temei norocului, a fortunei. Tema norocului nestatornic, fortuna labilis, este deosebit de populară în 

literatura renascentistă. Norocul este tratat de umaniştii europeni, pe de o parte, ca o forţă oarbă, 

iraţională, iar pe de alta, ca un şir de circumstanţe, prielnice ori neprielnice, ce nu depind de voinţa 

omului. De cele mai multe ori însă fortuna era identificată cu întâmplarea. În toate aceste cazuri 

norocul apare ca o forţă terestră, în care nu este nimic supranatural, şi căreia raţiunea şi voinţa 

omului i se pot opune. 

Deşi tema fortunei deţine unul din locurile centrale în tratatele umaniste din epoca 

Renaşterii, noţiunea de fortuna este desigur mai veche. Evul Mediu a împrumutat această noţiune 

din mitologia şi literatura antică greco-romană, adaptând-o la concepţia creştină. Fortuna în filosofia 

medievală este o servitoare a providenţei divine. În scrierile filosofilor renascentişti fortuna este 

separată de providenţă. Tratată ca o forţă autonomă, ea reprezintă o totalitate de circumstanţe 

favorabile ori nefavorabile. Astfel are loc laicizarea noţiunii  fortuna. 

În cultura şi gândirea filosofică românească motivul „norocului nestatornic» apare de acum 
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în cronicile slavo-române din secolele XV-XVI. Aici prevalează însă ideea despre caracterul 

trecător al fericirii lumeşti, accentul este pus pe triumful morţii care reduce totul la non-existenţa. 

De aici şi concepţia ascetică religioasă, conform căreia omul trebuie să trăiască permanent cu 

gândul la moarte şi la viaţa de apoi. Motivul fortuna labilis, în forma sa medievală, apare în 

Învăţaturile lui Neagoe Basarab, în rugăciunea lui Neagoe Basarab la „eşirea sufletului»: „Spune-mi 

acum, ticăloase suflete, unde iaste domniia noastră, unde iaste muma noastră, unde suntu feciorii şi 

fetele noastre, unde iaste slava cea dăşartă a lumii aceştia şi bucuriia ei ? Unde suntu băile cele 

calde şi umplerea voii trupului nostru ? Unde suntu grădinile noastre cele frumoase, cu mesele cele 

întinse şi cu cărnuri cu miros bun şi frumos...?” [27,340] Tema caracterului trecător al „norocirii” 

lumeşti nu este proiectată încă aici pe planul istoric; e vorba numai de soarta individului, iar 

accentul cade pe ideea triumfului morţii care reduce la neant bunurile şi bucuriile lumeşti, de unde 

şi concluzia ascetică religioasă după care omul trebuie să trăiască tot timpul cu gândul la moarte şi la 

„viaţa de dincolo”. 

În cronica lui Grigore Ureche norocul adeseori conlucrează cu divinitatea la săvârşirea unor 

evenimente istorice. În lupta din Codrul Cozminului moldovenii i-au bătut pe Ieşi, „...le-au datu 

razboiu şi pre toţi i-au răsipit îndată şi iau topitu cu ajutoriul lui Dumnezeu şi cu norocul lui Ştefan 

vodă şi mare moarte şi taiere s-au făcut atuncea în oastea leşască...” [44,113] Norocul începe să fie 

văzut de Grigore Ureche ca un factor ce intervine în evenimentele istorice: „Ci norocul cel prost al 

lui Alexandru vodă nici aicea nu-1 lăsa să izbândească, că dând război vitejeşte despre amândouă 

părţile birui Patru vodă pre Alexandru vodă” [44,82]. Întâlnim în cronică şi încercarea de a 

identifica norocul cu voinţa divină: „Ci norocul său cel rau iarăşi nu i-au slujitu, că iarăşi pierdu Iliaşu 

vodă războiul cum să zice şi la scrisoare: „Unde nu va Dumnezeu, nu poate omul” [44,81]. În pofida 

prezenţei motivelor provindenţialiste, în cronica lui Grigore Ureche întâlnim şi tendinţa de a lega 

acţiunile fortunei de activitatea umană. Norocul, după părerea cronicarului, depinde nu numai de 

întâmplare şi providenţa divină, dar şi de acţiunile energice ale omului. Vorbind de victoriile 

repurtate de Ştefan vodă cel Tânăr, nepotul lui Ştefan cel Mare, Grigore Ureche consemnează „că la 

războaie îi mergea cu noroc, că tot izbândea şi lucrul său îl ştia purta, măcară că era tânăr de zile...” 

[44,147]. Într-un paragraf, întitulat Învăţătură şi certare, în care Ureche comentează înfrângerea lui 

Alexandru Lăpuşneanu de către Despot, deşi nu se face o referire directă la „roata norocului», apare 

clar sensul moralizator teologic al motivului alternării suirii şi coborârii, al măririi şi căderii: „Zic 

unii că şi acolea să fie fostu războiul cu viclenie, că cela ce piierde, fieşte cându nu va să afle vina 

sa, ci mută la altul, iară acestea de la Dumnezeu suntu tocmite, ca nimica să nu fie stătătoare pre 

lume, ci toate de răsipă şi trecătoare; pre cei de jos îi suie şi pre cei suiţi îi pogoară, ca să fie de 

pildă şi de învăţătură nouo, să cunoaştem că nu avem nimica pre lume, fără numai lucruri bune” 
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[44,173]. Dumnezeu suie pe cei de jos şi coboară pe cei de sus pentru a învăţa pe oameni că 

nimic pe lume nu are valoare, decât faptele morale bune (care, se subînţelege, îşi vor căpăta răsplata 

pe lumea cealaltă). După povestirea înfrângerii lui Matei Corvinul de către Ştefan cel Mare, Ureche 

comentează: „Aşa noroceşte Dumnezeu pre cei mândri şi falnici, ca să să arate lucrurile omeneşti cât 

sunt de fragede şi neadevărate, că Dumnezeu nu în mulţi, ce în puţini arată puterea sa, ca niminea să 

nu nădăjduiască în puterea sa, ce întru Dumnezeu să-i fie nădejdea...” [44,93] Labilitatea „norocirii” 

pământeşti este o pedeapsă pentru trufie, o lecţie de umilinţă pe care Dumnezeu o dă oamenilor. 

Tot în cadrul viziunii medievale asupra fortunei labilis se înscrie, în esenţă, şi concepţia 

asupra norocului din poemul Viaţa lumii a lui Miron Costin. Conştient de „cumpăna” vremurilor 

prin care trece, Miron Costin îmbrăţişează în Viaţa lumii un motiv tot atât de vechi din 

literatura universală. Poemul reprezintă o contemplare asupra sorţii lunecoase, motivul fiind 

redat printr-o optică a experienţei personale: „A lumii cânt cu jale cumplită viaţa / Cu 

griji şi primejdii, cum este şi aţa” [19,II,115]. Punctul de plecare în meditaţiile lui Miron Costin 

asupra sensului vieţii îl constituie şi aici motivul  fortuna labilis şi corelativul său ubi sunt?. 

Concluzia finală a poemului este cea creştin-moralizatoare: cele pământeşti sunt deşarte (Miron 

Costin pune ca motto în fruntea poemului cunoscuta maximă din Eclesiast: „Deşertăciunea 

deşertăciunii şi toate sunt deşarte” [19,II,115]), numai fapta morală bună, care va fi răsplătită în cer, 

are valoare. 

Cu toate acestea, s-a observat că în măsura în care poemul nu este dominat, ca pasajul 

menţionat din Învăţăturile lui Neagoe Basarab, de teroarea morţii, ci se ridică la un tablou mai larg 

al vieţii umane şi al existenţelor cosmice, la evocarea oamenilor mari din trecut, în măsura în care 

în poem se strecoară ideea regretului pentru caracterul trecător şi fragil al vieţii omeneşti, putem 

desluşi în tratarea temei fortuna labilis de către cronicarul moldovean şi elemente umaniste. 

Motivaţia exterioară a determinat starea sufletească depresivă a momentului, iar 

termenii: „roata”, „umbra”, „fumul”, „floarea”, „spuma mării”, „norul”, „visul”, 

utilizaţi frecvent, au căpătat o semnificaţie a punctului de joncţiune dintre imaginar şi 

procesele raţionale, amplificat de angoasa provocată de schimbare, de plecarea fără 

întoarcere şi de moarte. Scepticismul constatării este concentrat într-o suită de metafore: 

„Fum şi umbră sunt toate, visuri şi părere / Ce nu petrece lumea, şi-n ce nu-i cădere?” 

[19,II,115]. Dominantă rămâne senzaţia rostogolirii necontenite a anilor interceptată de 

Miron Costin ; „Trec zilele ca umbra, ca umbra de vară / ... Viaţa este floare / Nu trăieşte, 

ce îndată este trecătoare / ... Spuma mării şi nor supt cer trecător / Ce e în lume să nu aibă 

nume muritor?” [19,II,115], iar incidentele autobiografice au strecurat printre rânduri un 

vag presentiment al destinului tragic: „Aşa este acum vacul nostru, / Nimenea nu-i bun la 
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lume, tuturor cu moarte / Plăteşte osteneala, nedireaptă foarte, / Pre toţi, şi nevinovaţi, 

ea le taie vacul . . .”  [19,II,117].  „Fug vremile ca umbra şi nici o poartă / A le opri nu 

poate...” [19,II,115]. Cărturarul nu moralizează în spiritul unei doctrine, ci în numele unei 

experienţe personale grave, care poate fi a oricărui om. Biruinţa asupra ispitei, prin 

hotărâri pozitive îl îndeamnă să moralizeze pe un ton de confesiune poetizată, exprimată în 

aforisme: „Orice faci, fă şi caută fârşitul cum vine. / Cine nu-1 socoteşte nu petrece bine. / 

Fârşitul ori laudă ori face ocară / Multe începuturi dulci, fârşituri amară, / Fârşitul cine caută 

vine la mărire, / Fapta nesocotită aduce pierire” [19,II,117,118]. Cunoscând prin lecturi repetate 

lamentările de tip oriental ale Ecleziastului, autorul denotă reminiscenţele unei astfel de lecturi 

în nota de scepticism aplicată „veacului desfrânat”. Poemul prin valoarea didactică este 

apropiat de tratatul De neamul moldovenilor şi constituie o sentinţă morală oferită 

contemporanilor, prin acel sentiment acut al insecurităţii şi „soartei lunecoase”. 

Intelectualul veritabil, lucid, se retrage şi cugetă, reface priveliştea unei lumi plină de 

primejdii şi vanităţi. Este un fel de a se moraliza pe sine exteriorizând frământările 

sufleteşti, proprii autorului, în drumul secret pe treptele suitoare şi coborâtoare ale 

norocului spre destinul tragic. 

„Norocul» este asociat „vremii»; acestea sunt două aspecte ale caducităţii celor „lumeşti»: 

„vremea» este timpul considerat sub raportul schimbării neîncetate, care înghite totul, iar „norocul», 

alternarea continuă a suirii şi coborârii, a măririi şi căderii, schimbarea raportată la destinul omului: 

„Vremea lumii soţie şi norocul alta, / El a sui, el a surpa, iarăşi gata... / El suie, el coboară, el viaţa 

rupe/ Cu soţia sa, vremea, toate le surpe” [19,II,116]. Norocul este subordonat lui Dumnezeu, 

ascultă de porunca acestuia: „Că Dumnezeu a vârstatu toate cu sorocul/, Au poruncitu la un loc să nu 

stea norocul” [19,II,117]. În epoca dominată de tema fortuna labilis, ceasul „ajunge adesea şi un 

obiect personal chemat să exorcizeze mişcarea dezordonată a cronologiei şi să introducă în viaţa 

proprietarului său un element de stabilitate” [351]. Sub incidenţa timpului, dorinţei şi efortului de 

colaborare a oralului cu figurativul şi scrisul, cultura românească îşi elaborează conceptul de timp 

şi memorie, un simţ al creativităţii actului uman în această lume şi al responsabilităţii umane. 

Interesantă este nota consacrată „norocului”, care însoţeşte poemul. Miron Costin, primul în 

cultura românească, abordează în mod teoretic problema norocului, care după cum se vede din cele 

spuse de el, preocupa pe contemporani, şi încearcă o raţionalizare sau demitizare a acestei noţiuni: 

„Pentru norocul, mulţi întreabă: ieste ceva norocul şi ce ar fi acela norocul? Răspunsu: norocul nu 

ieste alta, numai lucrurile ce ni să prilejuescu şi ni să întâmplă, ori bune, ori rele, zicem acelor 

întâmplări norocul. De ni se prilejuesc lucruri bune şi pre voie, zicem noroc bun ; de ni-s împotrivă, 

au peste voie şi cu scădere, zicem norocul rău. Deci, cum întâmplările acestea au nume în toate 
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limbile, aşa şi în limba noastră cu un cuvânt să închide şi să zice: norocul” [19,II,120]. Norocul, în 

concepţia lui Miron Costin, nu este altceva decât întâmplarea sau, mai bine zis, întâmplările din viaţa 

omului considerate sub raportul efectului lor favorabil sau nefavorabil individului. 

Alături de concepţia tradiţională medievală, apare aici şi ideea renascentistă, conform căreia 

fericirea umană constă în folosirea conştientă a posibilităţilor oferite de soartă pe acest pământ. 

Pentru prima dată în cultura şi gândirea filosofică românească Miron Costin analizează teoretic 

problema „norocului” şi dă acestei noţiuni o explicaţie raţională. Astfel norocul, fortuna, în 

concepţia lui Miron Costin, este nu altceva decât întâmplarea, tratară din punct de vedere al acţiunii 

favorabile ori nefavorabile. Această tratare a fortunei este laică, fără amestec de providenţialism. 

Asupra vieţii şi naturii, constată gânditorul, domină eternitatea. în această ordine nestrămutată a 

lumii viaţa omului este o floare, care „nu trăieşte, ce îndată ieste trecătoare” [19,II,115], iar omul 

o fiinţă smerită. „Vierme sunt eu, şi nu om” [19,II,115]. Deşi timpul este atotputernic şi domină orice 

creatură din Univers, conducând-o spre dispariţie şi uitare, norocul, singurul aliat al omului, se 

opune uneori ordinii fatale, îndepărtând moartea inevitabilă. Concepţia cronicarului este ambiguă: 

pe de o parte, ea are un sens raţionalist, se încearcă eliminarea conţinutului mistic sau mitic al 

noţiunii, pe de altă parte, dacă luăm în considerare ansamblul poemului şi al concepţiei în general, 

pare a fi implicată aici şi ideea că nu trebuie să considerăm norocul ca o entitate aparte (norocul 

nu „ieste ceva”), distinctă de providenţă. 

Inconsistenţa şi instabilitatea existenţei sunt elemente ale mentalităţii acelui 

sfârşit de secol al XVII-lea. Nimic mai favorabil barocului decât „sentimentul mobilităţii 

şi metamorfozei în om şi în lume”, pe care imaginea roţii îl exprimă cu pregnanţă” [178,9-10], 

iar formula „lumea hicleană şi înşelătoare”, pentru că ea nu oferă nimic în „mod definitiv”, 

ci toate „le mută”, „le schimbă”, este expresia incapacităţii omului de a înţelege şi a 

controla cursul existenţei. În acest sens, considerăm firească existenţa unei succesiuni 

a acestei teme în poemul Viaţa lumii a lui Miron Costin şi în Divanul lui Dimitrie Cantemir, cel 

din urmă consti tuind o reluare,  cu alte mijloace, a ideilor poemului lui  Miron 

Costin pe motivele fortuna labilis şi a vanităţii lumii. 

Concepţia lui Dimitrie Cantemir asupra „norocului” sau „fortunei” este de asemenea 

contradictorie. În ea se împletesc ideile religioase cu cele umaniste. Aceste contradicţii se înscriu 

totuşi, după câte se pare, în cadrul unei evoluţii în direcţia laicizării gândirii. La prima vedere 

concepţia asupra norocului din Divanul lui Dimitrie Cantemir, asemeni cu cea din Viaţa lumii a lui 

Miron Costin, se încadrează în esenţă în tema fortuna labilis, în varianta sa medievală: suirea şi 

coborârea, caracterul trecător al gloriei, bogăţiei, măririi, cu concluzia moralizatoare religioasă a 

deşertăciunii celor lumeşti. Această idee este ilustrata prin imaginea roatei norocului: „Vârsta şi 
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norocirea lumii, ca roata când să învârteşte” [3,I,157]. Întrebările retorice privitoare la împăraţii 

de odinioară, menite să sublinieze aceeaşi idee a caducităţii şi lipsei de valoare a celor lumeşti, pe 

care le întâlnim în Viaţa lumii, apar şi în Divanul: „Ce s-au făcut împăraţii perşilor cei mari, 

minunaţi şi vestiţi? Unde iaste Chiros şi Crisors (Croesus) ? Unde iaste Xerxis şi Artaxerxis ?..” 

[3,I,137] „Unde iaste Ninevi (Ninive), cetatea cea prea mare? Unde iaste Vavilonul... ? Unde iaste 

grădina cea în slavă făcută a Vavilonului, carea din cele 7 minuni a lumii una era...? Unde iaste 

Troada, carea în lărgime 300 de mile dzic să fie cuprindzând..? Pentru aceasta şi pentru lumii ale 

lucruri,  

frumos dzice Iov: „Ca floarea iase şi ca umbra fuge şi nici dănăoară într-acea stare rămâne” [3,I,234-

235]. În Divanul lui Dimitrie Cantemir (ca şi în Viaţa lumii a lui Miron Costin) „norocul” este asociat 

„lumii”, după cum ne arată însăşi expresiile „norocirea lumii” sau „lumeasca nărocire” ; „norocul” 

nu este decât un aspect al celor lumeşti, pe care „înţeleptul” trebuie să le dispreţuiască. După cum 

se poate observa, punctul de vedere al autorului este moralizator şi precumpănitor ascetic. 

În romanul Istoria ieroglifică, deşi există pasaje care amintesc de Divanul, de pildă, sentinţe 

moralizatoare despre deşertăciunea „norocului lumesc”, problema, în esenţă, se deplasează: norocul 

apare aici ca forţă capricioasă care influenţează destinul omului, ca factor la care se raportează 

acţiunea omenească. Problema care se pune nu mai este: ce valoare au lucrurile lumeşti, printre care 

şi „norocirea”, ci de ce depinde soarta omului, succesul sau insuccesul, de propria sa raţiune, 

iscusinţă etc., sau de noroc, de fortuna sau de providenţă? După cum vedem, prin însuşi modul de a 

pune problema, ne depărtăm de concepţia moralizatoare-creştină şi ne apropiem de cea umanistă. 

Această modificare a concepţiei se reflectă şi în folosirea termenului latinesc de fortuna, care arată 

neîndoielnic că unul din izvoarele concepţiei despre noroc din Istoria ieroglifică a fost literatura de 

limbă latină, antică sau mai recentă, cealaltă fiind concepţia populară, oglindită, de pildă, în 

proverbe. În Divanul, termenul fortuna nu apare decât o singură dată, şi atunci la plural, cu sensul 

de încercări ale soartei: „Câte fortuni în lume sunt, toate omului a le trage îi iaste” [3,I,105] . În 

ceea ce priveşte termenul „noroc”, el este folosit în Istoria ieroglifică într-un dublu sens: cu 

sensul de soartă, destin, corespunzând latinescului fatum (ca de ex. atunci când Cantemir vorbeşte 

de „nemutata orânduială a norocului” [7,II,129]) şi cu sensul care corespunde latinescului 

fortuna, desemnând o forţă capricioasă, instabilă. 

Problema norocului nestatornic este reluată în Hronicul vechimei a romano-moldo-

vlahilor. Cantemir scrie: „din viţă de nărod vestit şi lăudat a să trage, a nărocului (sau precum cu 

creştinesc cuvânt trebuie să înţelegem) a dumnezeeştii orânduială este” [11,I,69]. Prin urmare, 

„norocul” este identic cu providenţa: creştinul, vorbind de „noroc”, trebuie să înţeleagă, de fapt, 

providenţa divină. În Istoria ieroglifică norocul este „tiran nemilostiv şi păgân fără lege,... giudeţ 
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strâmb şi făţarnic, pravilă strâmbă şi fără canoane” [7,I,138]. Norocul este opus direct lui 

Dumnezeu; Dumnezeu poate fi înduplecat cu rugăciuni, iar norocul e surd: „Toţi cereştii durerile 

pemintenilor simpt şi să milostăvăsc, numai norocul, dacă-şi întoarce faţa, nici a jeli ştie, nici a să 

milostivi poate” [7,I,137]. Norocul în romanul lui Dimitrie Cantemir are toate atributele proprii 

Fortunei antice: el este „orb”, iraţional; el împarte darurile sale fără nici o regula, fără să ţină seamă 

de merite: „Norocul şi pre porcariu, şi pre olariu tot cu o orbime caută” [7,11,126]. Fortuna , se 

„joacă” cu muritorii, este capricioasă, se schimbă dintr-o clipă în alta: „Norocul de multe ori cu un 

ochi râde, cu altul plânge, cu o mână trage, iar cu alta împinge” [7,II,145]. 

În felul acesta în cultura şi gândirea românească din secolul al XVII-lea începe să-şi facă 

drum, în pofida fatalismului religios care mai persistă în concepţia cărturarilor, o etică optimistă, se 

profilează concepţia umanistă a omului activ, care îşi făureşte, sprijinindu-se pe raţiune, curaj, 

iscusinţă, propriul destin. Şi această etică se impune în bună măsură tocmai prin motivul „norocului 

nestatornic”. 
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Capitolul IV. Probleme de filosofie a istoriei.  

IV. 1. Conceptul de cultură şi civilizaţie. 

Una din trăsăturile caracteristice ale umanismului renascentist a constat în glorificarea 

culturii. Umaniştii au creat nu atât o nouă cultură, cât un nou concept al culturii, exprimat prin 

noţiunea humanitas împrumutată de la autorii antici. Humanitas se referă deopotrivă la 

„cultură” ca totalitate de valori spirituale şi la procesul de formare a omului cult prin instruire 

intelectuală şi etică. Definind cultura prin termenul humanitas, derivat de la cuvântul „om”, 

umaniştii afirmau valoarea culturii ca element constitutiv al esenţei omului, prin care el se 

deosebeşte de alte fiinţe. Intre cele două momente importante care ilustrează participarea 

românească la cultura europeană din secolele XVI-XVII, - Învăţăturile lui Neagoe Basarab şi opera 

lui Dimitrie Cantemir, - cultura românească îşi defineşte nu numai fizionomia specifică în cultura 

europeană, ci şi mijloacele de expresie artistică în limbă naţională. În acest proces specificitatea ei 

se defineşte continuu prin trăsături pertinente, accentul căzând asupra aceleia dintre ele care o putea 

individualiza, într-un anumit context istorico-politic. În toate momentele căutării identităţii sale, 

cultura română face apel la una sau alta dintre formele de manifestare universalistă ale umanismului 

european. 

În cultura şi gândirea filosofică românească din secolul al XVII-lea - începutul sec. al XVIII -

lea, concepţia potrivit căreia cultura şi cunoştinţele definesc esenţa omului apare în cronica lui 

Grigore Ureche. Omul raţional, în concepţia cronicarului, nu trebuie „să să asemene fierălor şi 

dobitoacelor celor mute şi tară minte” [44,65], ci să le depăşească prin cunoştinţe căpătate prin 

instruire. Deşi îi ura din tot sufletul pe turci, „carii întăi din tâlhari şi din oameni puţini atâta s-au 

lăţitu şi s-au înmulţitu...” [44,127], încât au ocupat o bună parte din Asia, Africa şi Europa, 

„...înmulţindu legea lui Moamet cea spurcată” [44,109], Ureche-umanistul manifestă faţă de ei 

toleranţă. El nu poate să nu consemneze virtuţile unor împăraţi turci, cum ar fi Baiazid, care „era 

om barbatu, de minte ascuţitu şi pohtitoriu de lucruri mari şi îndrăzneţu la fie ce să apuca, la trude 

răbdătoriu, vremea cunoştea şi lucrul cum va purta şi stătătoriu la ce să apuca...” [44,128]. Astfel 

Grigore Ureche şi în acest domeniu anticipează pe urmaşii săi în istoriografia românească, îndeosebi 

pe Dimitrie Cantemir, care în Istoria Imperiului Otoman prezintă o galerie de portrete ale 

sultanilor turci de înaltă cultură. Compartimentul din Letopiseţul lui Grigore Ureche 

consacrat Ţării Leşeşti abundă în „definiţii pozitive” cu referire la polonezii, în stare 

să  „crească” o „ţară  mare”, să  o extindă  („Şi de la a l ţ i i  ce-au luat n-au datu . . .”)  şi să 
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o orânduiască în chipul unei republici regale; sunt „războinici”, loiali stăpânilor, rudelor şi 

prietenilor, viteji, gata să combată cu arma şi „cu gura” (fac adică  oratorie -  ne spune 

Ureche care ascultase,  cum se vede, lungi discursuri în seimurile provinciale) ş i ,  mai 

cu seamă, aplecaţi spre învăţătură. Această stimă acordată cărţii şi educaţiei (pe care 

autorul o împărtăşeşte şi o râvneşte vădit şi pentru ai săi) constituie marca de 

c i v i l i z a ţ i e  atribuită de Ureche polonezilor: „Leşii sântu [ . . . ]  oameni învăţaţi de carte, 

că pentru învăţătura şi a cărţii şi a vitejii nu l i - i  preget, nici de trudă, nici de 

cheltuială, ce încunjură ţările de învaţă, ca să deprinză tinereţile truda şi la bătrâneţe 

înţelepciunea, de care au nevoinţă mai mare” [44,128]. 

Miron Costin, reluând ideile lui Grigore Ureche, în spiritul umanismului elogiază cartea, 

ştiinţa, cultura în genere. Cartea, altfel zis „scrisoarea”, „scriptura” este „...iscusită oglindă a minţii 

omeneşti,... dintru care, dacă va nevoi omul, cele trecute cu multe vremi le va putea şti şi oblici” 

[19,II,10]. Ea „departe lucruri de ochii noştri ne face de le putem vedea cu cugetul nostru” [19,II,10] 

Ştiinţa, la rândul ei, „...sufleteşte ieste de folos omului, şi trupeşte de treabă şi de mare folos” 

[19,II,5]. Acelaşi „ideal cărturăresc” şi iubire pentru instrucţie despre care vorbea Ureche, le 

întâlnim şi la Miron Costin care evocă - în marginea unei teme vechi, translaţio 

studium, - „zeiţele depărtate din Helicon şi câte cântăreţe sunt în jurul Helespontului, 

precum şi Aretuzele şi Preridele, fecioarele din părţile Siciliei [...], Diane din Asiria” [19,II,5] 

ce şi-au găsit prielnic sălaş între leşi. Umaniştii români se orientează spre civilizaţia ce se 

dezvoltă dincolo de frontierele expansiunii otomane şi acordă o atenţie deosebită 

culturilor care au înflorit în „aria clasică” a civilizaţiilor elină şi latină. Laudele aduse 

înfloririi culturii din „cuibul dăscăliei”, Italia, pune în discuţie ataşamentul cărturarilor 

români faţă de împărăţia dispărută a Bizanţului, al cărui loc a fost luat de ţările apusene. 

Italia este pentru Miron Costin „scaunul şi cuibul a toată dăscălia şi învăţătura, cum era 

într-o vreme la greci Athena, acum Padova la Italia, şi de alte iscusite şi trufaşe 

meşteşuguri” [20,246]. 

Tema înnobilării prin cultură se întâlneşte şi în opera stolnicului Constantin Cantacuzino 

care prin mesajul umanist al scrierilor sale se situează alături de contemporanul său Miron Costin, 

anticipând totodată prin logica argumentării opera istorică a lui Dimitrie Cantemir. In principala sa 

lucrare, Istoria Ţării Rumăneşti, intru care să cuprinde numele ei cel dintâiu şi cine au fost lăcuitori 

atunci, şi apoi cine o au descălecat şi apoi cine o au stăpânit până şi în vremile de acum, cum s-au 

tras şi stă Constantin Cantacuzino operează cu un concept important, fără a-i găsi echivalent 

românesc, acela de civilizaţie, pe care o înţelege ca învăţătură, educaţie, conduită raţională, 

ştiinţă asupra naturii şi ştiinţă de carte. El pune în antiteză educaţia cu „barbaria”, vorbind de felul 
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de a fi al „varavarului”, dominat de instincte, fără să respecte regulile şi „legile” omului civilizat. 

Constantin Cantacuzino susţine şi teza egalităţii naturale a oamenilor, fiind astfel şi un precursor al 

ideilor iluministe. 

Reluarea de către cărturari a unora dintre ideile şi temele umaniste denotă preocuparea 

pentru stabilirea unei tradiţii culturale româneşti. Definită prin trăsături pertinente faţă de culturile 

pe care le moşteneşte şi faţă de cele cu care vine în contact, cultura românească îşi fixează în 

această epocă şi modelul ideal de creator, în portretul căruia erudiţia mai deţine încă o pondere 

însemnată, dar capacitatea creatoare intră şi ea între criteriile de apreciere. Totodată, acum se 

impune conştiinţa ficţiunii literare. Un singur exemplu dintre multele posibile prezintă convorbirea 

lui Nicolae Milescu, la numai câteva luni după venirea lui în Rusia (1671), cu Simeon Poloţki, 

Epifanie Slavineţki şi Paisie Ligaridis, aşa cum se află ea consemnată într-un manuscris rusesc 

aproape contemporan cu evenimentul. Este neîndoielnic o confruntare de cunoştinţe dogmatice, dar 

şi o confruntare de atitudini, în cadrul căreia Milescu se diferenţiază destul de vizibil de primii doi 

dintre conlocutorii săi prin faptul că face diferenţierea dintre parabolă şi istorie, în timp ce Poloţki 

respinge chiar şi sensul alegoric, admiţând numai sensul literal al textului sacru [24,32-34]. 

Tipărirea de către Dosoftei, la începutul Psaltirii în versuri (1673), a recomandărilor de lectură 

bazate pe cele patru sensuri ale textului indică o relaţie activă cu textul literar, lucru pe care, de 

altfel, îl arată cu prisosinţă şi rezultatele efortului său artistic de versificare a psalmilor [16,62]. 

La Dimitrie Cantemir, preţuirea învăţăturii, a culturii ca note definitorii ale omului raţional, 

apare încă în prima sa operă, Divanul: „Omul, scrie Cantemir, cu mintea şi învăţătura din 

dobitoace să alege, iară aceasta lipsind, şi decât dobitocul mai rău iaste” [3,I,277]. Dar „învăţătura” 

aci este privită încă prin prisma cerinţelor educaţiei religioase. Conceptul de cultură se lărgeşte 

în Istoria ieroglifică. Elogiul culturii îmbracă aici forma, pe care o întâlnim şi la Miron Costin, a 

preţuirii ştiinţei sau a cunoaşterii în general, a susţinerii ideii că a şti în genere este mai 

bine decât a nu şti, „căci fietece a şti mai de folos ieste decât fietece a nu şti” [7,I,104]. 

Orice om, declară gânditorul, tinde către cunoaştere: „Fiete-cine din fire a şti pofteşte...” 

[7,I,108], fiindcă „precum ştiinţa lucrurilor ieste lumina minţii, aşe neştiinţa lor ieste 

întunecarea cunoştinţiei” [7,I,56]. În această perioadă Cantemir îşi exprimă intenţia de a traduce 

Logica în româneşte, cea ce demonstrează cât de mult se lărgise sfera lui de interese. Acele 

„adânci învăţături” pe care umanistul român dorea să le înrădăcineze în Moldova depăşeau 

cu mult sfera culturii religioase, cuprinzând aproape toate disciplinele laice ale vremii. 

În lucrările ştiinţifice de maturitate ale lui Cantemir se cristalizează conceptul de 

civilizaţie, îmbinat cu elogiul, tipic umanist, al civilizaţiei antice, al elinilor ca fondatori ai 

civilizaţiei în genere. Abordând, în Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor, problema originii 
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românilor, Cantemir se întreabă la începutul cărţii a II-a a Prolegomenelor în ce constă 

„evghenia”, adică nobleţea unui popor. Se admite în genere că ea constă în „vechimea 

neamului” oglindită în „mulţimea icoanelor (portretelor) moşilor şi strămoşilor”. Dar, la drept 

vorbind, de vom socoti „pre singur drumul şi cursul firii”, toate popoarele sunt la fel de 

vechi, căci toate se trag de la Adam, cu alte cuvinte, de la natură toate popoarele sunt egale 

şi la fel de nobile. Nobleţea unui popor nu constă, deci, numai în vechime, nici în mărimea 

teritoriului pe care îl stăpâneşte, ci în civilizaţie, în ştiinţă, cultură, bunele moravuri că „de iaste 

vreun niam mai mult decât altele să să cinstească sau de mare nume şi preţ să să ţiă, nu numai 

singură vechimea lui, nu numai mulţimea şi lăţimea lui în toată sau în cea mai multă şi mai 

mare a rătundzelii pământului parte destulă iaste,... ce încă spre agonisita acestui titul, mai 

trebuiesc bunătăţile obiceince, cunoştinţa cinstii şi nevoinţa spre dânsa, învăţăturile şi vredniciile, 

carele singure numai cele proaste şi varvare obiceie a schimba şi a strămuta pot, şi din varvari 

ellini, din păgâni romani a-i preface meşteşugul şi mijlocile arată” [11,I,70]. Civilizaţia, deşi 

întemeiată de greci, nu este, în concepţia lui Cantemir, apanajul unui anumit popor sau a unor 

anumite popoare. Cărturarul citează cuvintele celebre ale oratorului atenian Isocrate (sec.IV 

î.e.n.): „ . . .nu  ellin iaste cela ce în Ellada trăieşte, ce cela ce obiceile cele bune şi cinsteşe a 

ellinilor au învăţat şi le face” [11,I,70]. Expresia lui Isocrate reapare în Istoria Imperiului 

otoman, într-un context care pune şi mai clar în lumină şi sub un nou aspect concepţia lui 

Cantemir despre universalitatea sau unicitatea civilizaţiei omeneşti. Comentând atitudinea 

generoasă a sultanului Mahomet I faţă de duşmanii săi înfrânţi, Cantemir scrie: „Poate fi că 

lumea se va minuna văzând că se aflase şi la un domnitor barbar generozitate aşa mare şi un 

suflet plin de virtuţi regale. Este însă prea vechi acel proverb care ţine că Grecia nu mai e în 

Grecia şi că aţâţi barbari s-au făcut greci, câţi greci au devenit barbari. Pentru mine nu 

acela e grec care e născut în Grecia, ci care şi-au apropiat ştiinţa şi cunoştinţele, prin care 

s-a făcut atât de celebră această naţiune. Şi eu sunt de opiniunea lui Isocrate, care într-o 

panegirică a sa zice: sunt mulţi greci, care au aceeaşi naştere comună cu noi, dar eu nu pe 

aceştia-i consider demni de acest nume, ci pe aceia care prin ştiinţă şi disciplină seamănă cu 

noi” [13,I,97]. 

Este cunoscut rolul pe care descoperirile geografice, descoperirea unor civilizaţii noi, 

necunoscute înainte, 1-a jucat în geneza umanismului occidental. Confruntarea cu moravurile şi 

cultura altor popoare, care nu cunoşteau creştinismul, a contribuit, alături de redescoperirea 

civilizaţiei antice greco-romane, la zdruncinarea prejudecăţilor, fanatismului şi mărginirii specifice 

gândirii medievale. Acelaşi rol trebuie să-1 fi jucat în geneza umanismului lui Dimitrie Cantemir 

contactul cu cultura orientală. Mai mult, la gânditorul român nu este vorba de un simplu 
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contact, nici de o simplă studiere din afară a culturii orientale, ci de o asimilare profundă, de 

vreme ce Cantemir a participat în calitate de creator la această cultură. Este suficient să 

amintim că compoziţiile muzicale în stil oriental ale lui Cantemir au intrat în patrimoniul 

clasic al muzicii turceşti [229,94]. 

În felul acesta, Dimitrie Cantemir, trăind la confluenţa a două civilizaţii, cea europeană 

şi cea orientală-musulmană, format sub influenţa clasicismului latin şi elin, dar şi adânc 

cunoscător al culturii orientale, a ajuns la concepţia umanistă despre universalitatea sau unicitatea 

civilizaţiei umane. Civilizaţia trece peste barierele e t n i c e ,  dar şi peste cele confesionale şi 

religioase: şi un sultan turc poate fi un „ellin”, un om civilizat, dacă dă dovada de sentimente 

nobile, de moravuri alese. Această concepţie a stat la baza atitudinii binevoitoare cu care a 

cercetat şi a descris Cantemir cultura musulmană, atât în notele la Istoria Imperiului otoman, cât şi 

mai ales în marea operă de orientalistică Sistema religiei mahometane, în ciuda unor declaraţii 

formale potrivit cărora menirea cărţii ar fi fost de a combate religia mahometană. Deşi adversar al 

Imperiului otoman, ca şi al religiei musulmane oficiale, pe care o combate, Cantemir a privit cu 

simpatie popoarele orientale şi civilizaţia lor, a căutat să arate că ele nu sunt aşa de 

„barbare” cum se credea în Occident. Elogiind muzica turcească, Cantemir scrie în Istoria 

Imperiului otoman: „Lectorilor europeni poate să le pară curios că eu laud pe un popor pentru 

deprinderea într-o artă atât de nobilă, pe un popor pe care toată creştinătatea îl ţine de barbar. Eu 

conced că barbar a fost acest popor pe la începutul său, cum am zice, infantea (copilăria) 

Imperiului otoman, când sultanii nu cugetau la alta decât a-şi extinde marginile dominaţiunii lor. 

Dar cu progresul timpului, când încetarea bellelor (războaielor) a permis ca oamenii să se ocupe cu 

artele păcii, atunci au lăsat şi ei din sălbăticia lor de mai înainte şi s-au cultivat şi civilizat în aşa 

măsură, încât astăzi abia se mai pot observa pe ei urmele barbariei lor antice” [13,I,218]. 

Muzica  turcească este în unele privinţe „cu mult mai perfectă decât multe din cele 

europene” [13,I,218]; în arta elocinţei „neamurile orientale nu sunt cu nimic mai prejos decât 

cele occidentale” [14,557], literatura orientală este superioară celeia europene, consideră 

Dimitrie Cantemir în Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane. 

Ceea ce deosebeşte pe ellin sau pe roman, adică pe omul civilizat de „varvar” sau ceea ce 

poate transforma pe „varvari” în ellini şi în romani sunt „bunătăţile obiceinice, cunoştinţa cinstii 

şi nevoinţa spre dânsa, învăţăturile şi vredniciile” [11,I,70]. „Bunătăţile obiceinice” sunt virtuţile 

morale, bunele moravuri. Al doilea element component al definiţiei civilizaţiei sunt „învăţăturile”, 

care redau termenul latin de scientiae. Ele desemnează ştiinţele, cunoştinţele, valorile intelectuale 

în general. Cât priveşte termenul „vredniciile”, el este folosit de Cantemir fie pentru a desemna 

înzestrarea, talentele în genere, fie pentru a desemna virtuţile, calităţile morale. Prin urmare, 
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definiţia dată în cunoscutul pasaj din Hronic civilizaţiei include de fapt două elemente 

componente: „învăţăturile” - valorile intelectuale, şi „bunătăţile obiceinice” sau „vredniciile” -

valorile morale. 

Cantemir nu dispune de un cuvânt românesc pentru a desemna noţiunea de civilizaţie sau 

de cultură. In latineşte el foloseşte termenul de cultus vitae, care apare în textul latin al Istoriei 

Imperiului otoman, termen care se traduce în mod obişnuit tocmai prin „civilizaţie”. Prin urmare, 

conceptul umanist de civilizaţie, cultus, cultus vitae, παίδείa а avut drept punct de plecare la 

Dimitrie Cantemir cultul civilizaţiei clasice şi este redat în româneşte prin „orânduiala şi 

cinsteşia omenească”. Vorbind de „politie” („moştenitorul” românesc al bizantinului politheia, 

care însemna şi „societate”, şi „năravuri bune”, şi „adoptarea unor maniere şlefuite şi a 

unei conduite agreabile în societate”), gânditorul român vorbea despre civilizaţie. 

Absenţa sau prezenţa „politiei” punea o pecete şi argumenta o „imagine”.Astfel în opera lui 

Dimitrie Cantemir conceptul de cultură are un sens mai larg decât cel promovat de 

predecesorii săi Grigore Ureche şi Miron Costin. Definirea culturii capătă la Cantemir 

acele contururi ce se întâlnesc la umaniştii renascentişti.  

IV. 2. Identitate etnică şi mit. 

Cultul istoriei, caracteristic umanismului, studierea de pe principii umaniste a trecutului, 

originii diferitor popoare au contribuit la afirmarea, în multe ţări din Europa, a identităţii naţionale. 

În operele cărturarilor umanişti români cultul antichităţii se îmbină cu teoria despre originea romană 

a poporului. La temelia acestui demers a fost o raţiune politică cu conţinut patriotic, menită să 

propage pe arena europeană, în faţa marilor puteri, dreptul poporului român la o viaţă liberă şi 

independentă, egalitatea sa cu alte popoare europene, iar în interiorul ţărilor române -să 

însufleţească poporul la lupta pentru independenţă, să-i susţină conştiinţa propriei demnităţi. 

Reprezentanţii umanismului românesc trebuie apreciaţi şi în acest cadru. 

Ideile de neam, limbă şi credinţă în epoca medievală erau contopite în numele de „rumân” 

sau „român”, strâns legat de ideea latinităţii. Emblematic, numele poporului român cristalizează o 

identitate. Românii îşi poartîă identitatea în nume şi ea se identifică cu existenţa lor. Dacă identitatea 

nu survine decât acolo unde apare diferenţa, „latinitatea a fost diferenţa care le-a permis românilor 

să se definească pe baza unei origini comune simbolizată de o moştenire culturală comună” 

[182,437]. Pe parcursul istoriei ideea de latinitate devine la români un mit. E o situaţie paradoxală, 

prezentă şi în alte spaţii de cultură, îndeosebi acolo unde lipsa unei „istorii onorabile” se simţea 

mai acut. Popoarele marginale, cele aparent fără istorie, au cunoscut toate această situaţie dramatică, 

din care s-a desprins efortul de construcţie a unei istorii mitice [254]. 
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Funcţia principală a mitului, aşa cum menţiona Mircea Eliade, e aceea de a furniza 

arhetipuri sau modele exemplare, valabile oricând. Tot ce i se întâmplă omului are o proiecţie 

mitică şi istoria însăşi poate fi „citită” în această lumină. Căci miturile sunt cele mai vechi amintiri 

ale lumii, memoria ei, o istorie chintesenţiată. La început, istoria nici nu era altceva decât un mit 

colectiv, în raport cu care, polemic, se dezvoltă întreaga istoriografie, pentru a deveni în zilele 

noastre o ştiinţă interesată de tot, inclusiv de propriile-i mituri [384,55]. De fapt, mitul istoric însoţeşte 

realitatea, dublând îndeobşte o idee-forţă şi potenţând-o la maximum. Conştiinţa latinităţii românilor 

este reflectată într-unui din cele patru mituri fundamentale autohtone care s-au conturat ca emanaţie 

a unei culturi în curs de autodefinire. George Călinescu le-a definit ca suport al unei tradiţii 

autohtone, simbolizată de Traian şi Dochia ca mit al etnogenezei; de Mioriţa, ca mit al 

universului pastoral; de Meşterul Manole, ca mit al creaţiei prin sacrificiu; de Zburătorul, ca mit 

erotic mereu revitalizant [70,36-37]. Fabulaţia şi ţesătura valorică ale mitului Traian şi Dochia care ne 

preocupă în primul rând, vin dinspre Occident (se întâlnesc variante ale acestuia şi la alte popoare 

romanice) şi redă de fapt o experienţă istorică reală comună, rezultată din puternicul impact cu 

efecte etnogenetice dintre civilizaţia romană apuseană şi civilizaţiile autohtone (în cazul românilor, 

civilizaţia geto-dacă) [360,38]. O dată cu apariţia la români a culturii scrise, ideea romanităţii îşi 

găseşte reflectare în cronici şi în literatura religioasă. Printre primele mărturii documentare ale ideii 

de latinitate la români se află în corespondenţa principelui Imperiului vlaho-bulgar, Ioniţă cel 

Frumos (1196-1206), cu papa Inocenţiu al III-lea. Argumentele privind latinitatea românilor, 

invocate de Ioniţă cel Frumos în epistolele sale, „ţin de o conştiinţă românească, autohtonă despre 

originea romană” [113,27]. Mărturii de provenienţă autohtonă asupra latinităţii românilor 

întâlnim şi în primele monumente ale istoriografiei slavo-române. O Cronica anonimă scrisă în 

Moldova în limba slavonă la începutul secolului al XVI-lea conţine o legendă despre descălecarea lui 

Dragoş din Maramureş. Legenda ilustrează o tradiţie internă, românească, despre obârşia romană a 

primilor descălecători. Numele celor doi fraţi eponimi, Roman şi Vlahata, pretinşi străbuni ai lui 

Dragoş, simbolizau cei doi termeni: intern - român şi extern - vlah, valah cu care erau denumiţi 

românii. 

Secolul al XVI-lea a constituit în istoria culturii româneşti o perioadă de intense acumulări 

culturale. Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română au contribuit la răspândirea printre 

români a ideii latinităţii lor. Tipăriturile lui Coresi au străbătut ţinuturile româneşti, nu numai 

transilvănene, ci şi cele de dincoace de munţi, contribuind la formarea limbii române literare şi, 

totodată, având menirea de a menţine şi dezvolta conştiinţa romanităţii ca element distinctiv al 

românilor de popoarele ce-i înconjurau. In Întrebare creştinească (1559), Coresi subliniază că 

aceasta este o carte „rumânească” ieşită dintr-o traducere sârbească. În epilogul Tâlcului 
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evangheliilor (1564), acelaşi tipograf aminteşte că a mai scris Tetraevanghelul şi Praxiul pe 

„rumâneşte”. În prefaţa Evangheliarului, ieşit în anul 1561 din teascurile tipografiei de la biserica 

„Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului, diaconul Coresi defineşte astfel scopul tipăriturii: „Amu 

scrisu aceste Sfente cărţi de învăţătură să fie popilor româneşti să înţeleagă, să înveţe rumânii cine-

su creştini” [66,I,45]. Asupra aceluiaşi gând stăruie şi fiul lui Coresi, diacul Şerban, în titlul Paliei de 

la Orăştie (1582), menţionând că acea carte este „pentru întrămătura Besearecei Sfântă a românilor, 

poftind tot binele, ispăsenie creştinilor români” [314,I]. La sfârşitul predosloviei, el se adresează 

„fraţilor români”: „le-am scris voo, fraţilor români, şi le cetiţi, că veţi afla întru iale mărgăritariu 

scumpu şi visteriu nesfarşitu...” [314,II].   

Folosirea termenilor de „rumân-român” şi „rumânesc-românesc” în tipăriturile din secolul al 

XVI-lea constituia expresia conştiinţei etnicităţii românilor. In tipăriturile lui Coresi apare tendinţa 

de a stabili o corelaţie între termenul de „român” şi cel de „roman”. Pentru traducerea Faptelor 

apostolilor (1563) el foloseşte două texte, unul slavonesc şi altul latinesc, redând termenii de 

râmleanin şi romanus prin cuvântul „rumân” [113,99]. Deşi în acest veac, graţie tipăriturilor 

religioase, ideea romanităţii îşi croieşte drum în toate provinciile locuite de români, ea, la fel ca şi 

ideea unităţii de neam şi de limbă, nu este încă clar formulată şi argumentată. Intr-o formă explicită 

o întâlnim însă în scrierile umaniştilor italieni, bizantini, poloni şi maghiari. 

Umanistul italian Poggio Bracciolini (1380-1459) afirma continuitatea elementului roman 

pe pământul Daciei, locuită de o populaţie romană de la Traian încoace. Originea latină a românilor 

o susţinea şi Flavio Biondo (1388-1463), aducând argumente lingvistice şi pronunţându-se întru 

susţinerea poporului latin de la gurile Dunării, ameninţat de cotropirea otomană. Cel mai mult a 

contribuit la răspândirea ideii latinităţii românilor Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), care a 

ocupat scaunul papal între anii 1458-1464 cu numele de Pius al II-lea. In scrierile sale marele pontif 

menţiona că românii sunt „un popor de origine romană, născut într-o colonie antică, romano-

imperială, vorbind o limbă apropiată de latină...”[113,49]. El încerca să descifreze şi etimologia 

termenului „valah”, sub care erau cunoscuţi românii, derivându-1 din numele generalului roman 

Flaccus. Această opinie a avut o mare circulaţie în acea vreme, fiind preluată şi de unii cronicari 

români în secolul următor. Bizantinul Laonic Chalcocondil (с.1423-с.1490) vorbea în scrierile sale 

despre originea latină a românilor din sudul şi nordul Dunării, despre unitatea lor de limbă, precum 

şi despre asemănarea acesteia cu graiul italienilor. Menţiona, de asemenea, că românii „folosesc 

aceleaşi arme şi aceleaşi unelte ca şi romanii” [18,65] 

Ideile legate de latinitatea românilor şi a limbii române au fost preluate de la umaniştii 

italieni de istoricii poloni şi maghiari. Dintre istoricii poloni printre primii vorbeşte de originea 

latină a românilor Ian Dlugosz (1415-1480) în Historiae Polonicae. Tradiţia istoriografiei 
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naţionale polone, iniţiată de Dlugosz, o preia, în secolul al XVI-lea, Stanislav Orzechowski (1513-

1566). În Analele (1554) sale, acesta prezintă una din cele mai favorabile caracteristici ale 

românilor din istoriografia polonă. Orzechowski îi numeşte pe români „daci”. Ei, afirmă istoricul,   

s-au născut din italici şi romani rămaşi în Dacia de pe vremea generalului Flaccus. Ei înşişi se 

numesc în limba lor „romini”, de la romani. Dacii, în concepţia lui Orzechowski, îşi dovedesc 

originea romană nu numai prin nume, ci şi prin firea, limba, felul de viaţă şi vitejia lor 

romană[113,102-105]. 

Asupra originii românilor stăruie şi un alt autor polon din secolul al XVI-lea, Martin Kromer 

(1512-1589). Într-o cronică a Poloniei, publicată în anul 1555, el afirmă latinitatea românilor, 

pornind de la stăpânirea romană în Dacia. Coloniştii romani, constată el, s-au amestecat cu 

popoarele năvălitoare, „dând naştere unui nou popor cu o limbă proprie care-i trădează originea 

romană” [154,182-183]. Pe lângă relatările obiective în esenţă cu privire la originea românilor, 

istoriografia polonă a vremii propagă şi teoria pusă în circulaţie de cronicarul Martin Bielski (cea 

1495-1575). In scrierea sa Cronica lumii întregi (1550), Bielski susţine şi el originea latină a 

românilor, dar îi consideră urmaşi ai răufăcătorilor romani, exilaţi pe aceste meleaguri: „La Roma 

era obiceiul care este şi până azi ca pe răufăcători să nu-i ucidă, ci-i trimiteau peste mare, dar mai 

ales aci unde este valul, căci aci a fost trimis şi Ovidiu, ca să facă deosebite lucrări, slujbe şi lupte... 

Iar când aceşti răufăcători s-au înmulţit au început a face deosebite slujbe romanilor, au păscut 

vitele şi turmele romane, au zidit un pod peste Dunăre şi au săpat un val la Nistru şi în alte locuri. 

Iar când s-au înmulţit şi-au ales un voievod şi au alungat pe geţi, daci, iazigi şi alte popoare şi ei 

înşişi s-au aşezat la Dunăre, păstrând şi până azi obiceiurile şi limba italiană, însă puţin schimbate” 

[302,134]. Cronica lui Martin Bielski a fost deosebit de populară, cunoscând trei ediţii întregite în 

timpul vieţii autorului, tradusă fiind în rusă şi maghiară. Teoria lui Bielski despre originea românilor 

a fost adoptată de istoriografia polonă a epocii. Spre sfârşitul secolului al XVI-lea fiul cronicarului, 

Ioachim Bielski, a publicat cronica părintelui său într-o formă definitivă sub titlul Kronika 

Polska (1597). Împărtăşind ideea cu privire la originea românilor, Ioachim Bielski stăruie asupra 

unităţii de neam şi de limbă a moldovenilor şi muntenilor: „Românii se împart azi în două, au doi 

voievozi, cel muntenesc şi cel moldovenesc, dar înainte a fost unul singur care se numea sau 

muntenesc sau moldovenesc, căci nu era nici o deosebire” [302,134]. Astfel conştiinţa de sine nu 

poate justifica singură o identitate. Privirea celuilalt sau imaginea pe care o transmite sunt 

indispensabile pentru coerenţa acesteia. „n cazul românilor latinitatea a devenit pentru autorii străini 

un clişeu, un stereotip, un laitmotiv. Suveranii europeni cunoşteau bine forţa mobilizatoare a 

acestei conştiinţe de sine a românilor care invoca acţiunea, de aceea, când voiau să-i incite la 

luptă, invocau „originea glorioasă”. Papa Clement al VIII-lea, care miza pe atragerea ţărilor 
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române în „Liga sfântă», le amintea românilor originea lor, care-i obliga să fie la înălţimea 

strămoşilor şi să tindă spre gloria lor. 

Teoria lui Martin Bielski privind originea românilor se grefează pe un fond comun slav care 

refuza de a recepta teza latinităţii românilor, fiind ostil acesteia. Ea a avut şi un suport politic legat 

de evoluţia relaţiilor moldo-polone de la sfârşitul secolului al XV-lea şi până la mijlocul celui 

următor. Victoriile oastei moldovene asupra armatei polone şi desprinderea Moldovei de sub 

suzeranitatea polonă au creat în anumite cercuri polone un climat de ostilitate faţă de Moldova. 

Teoria lui Martin Bielski a găsit ecou în mediul maghiar, „oferind o soluţie comodă de a împăca 

originea denaturată a românilor cu pretenţiile politice ale maghiarilor în spaţiul românesc” 

[113.108]. 

Primul cărturar român care a scris despre originea latină, despre unitatea de neam şi limbă a 

tuturor românilor a fost Nicolaus Olahus (1493-1568). Olahus a vorbit Europei întregi, în limba 

latină, despre latinitatea românilor, despre unitatea lor de neam şi de limbă „într-o perioadă când în 

Ţara Românească se făcea cu preponderenţă cultură de expresie slavonă, de pildă, prin Învăţăturile 

lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, iar în Moldova, Macarie, Eftimie şi Azarie îşi 

redactau cronicile în aceeaşi „limbă stăpânitoare-boierească” [116,62]. 

Ideea romanităţii, promovarea limbii române ca limbă de cultură, continuatoare a limbii 

latine, cofirmarea unităţii de neam şi de limbă a românilor din toate cele trei ţări româneşti 

constituie elemente specifice şi definitorii ale umanismului românesc. La afirmarea acestei idei şi-

au adus contribuţia cărturarii din toate ţările române. Ei erau conştienţi de faptul că îşi scriu operele, 

traduc şi editează cărţi pentru toţi acei care vorbesc limba română. Invocând argumente istorice şi 

lingvistice, cărturarii realizează, la nivelul culturii naţionale, sinteza dintre fondul conştiinţei 

autohtone a romanităţii şi cercetarea ştiinţifică umanistă asupra începuturilor poporului român. 

Sinteză care, pe de o parte, argumentează ştiinţific ideea de romanitate, iar pe de altă parte, combate 

teoriile neştiinţifice despre originea românilor [258,78]. 

Primul autor care a scris în limba română despre originea latină a românilor şi a limbii 

române este Grigore Ureche. In cronica sa întâlnim şi cea mai veche afirmaţie în limba română 

despre unitatea şi originea comună a românilor: „Rumânii, câţi să află lăcuitori la Ţara Ungurească 

şi la Ardeal şi la Maramoroşu, de la un loc sântu cu moldovenii şi toţi de la Râm să trag” 

[44,134]. Cronicarul constată că în Transilvania locuiesc „şi români peste tot locul, de mai 

multu-i ţara lăţită de români decât de unguri” [44,135]. Vorind despre originea denumirii de Valahia 

de la numele „hatmanului râmlenesc” Flaccus, care s-a bătut în acele locuri cu sciţii, Ureche face o 

nouă remarcă despre unitatea de origine a moldovenilor şi muntenilor: „Letopiseţele latineşti” 

scriu despre Moldova şi Muntenia „că au fostu un loc şi o ţară”, la care cronicarul afirmă că 
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Muntenia „mai întâi” s-a descălecat, „...macară că s-au tras de la un izvod, muntenii întâi, 

moldovenii mai pre urmă” [44,66]. Intr-un adaos marginal mai întâlnim şi o remarcă asupra 

unităţii teritoriale a ţărilor româneşti: „Alţii zic că întâi totodată s-au descălecat de Traian împărat 

şi amândoao sa cheamă Daţia” [44,60]. Ideea romanităţii şi unităţii de neam şi de limbă a românilor 

care se află în centrul cronicii lui Ureche va fi de acum încolo permanentă în istoriografia umanistă. 

Cronicarul moldovean, bun cunoscător al istoriografiei polone, nu putea să nu cunoască şi 

teza privitoare la deportarea răufăcătorilor romani pe teritoriul Daciei. Spiritul critic şi sentimentele 

patriotice nu i-au permis lui Grigore Ureche să introducă în cronica sa această legendă, cum a făcut 

de altfel şi cu alte pasaje din cronicile polonilor nefavorabile românilor. Interpolatorul său, Simion 

Dascălul, avid de originalitate, s-a grăbit să îndrepte „greşeala” cronicarului completându-1 cu 

faimoasa poveste De izvodirea moldovenilor, de unde au venit în aceste locuri [44,68]. 

Grigore Ureche, afirmă interpolatorul, a trecut pe lângă această istorie, „ci eu Simion Dascălul o amu 

izvodit din letopiseţul cel unguresc, care poveste o am socotit pre semne ce arată, că poate fi 

adevărată” [44,69]. 

Interpolarea lui Simion Dascălul despre originea moldovenilor din „tâlhari” romani a provocat de la 

bun început riposta urmaşilor imediaţi ai cronicarului pe tărâmul istoriografiei româneşti. Indignaţi 

şi profund îndureraţi de jignitoarea poveste „ungurească”, aceştia au adoptat o atitudine hotărâtă de 

respingere a „basnei” şi de blamare a autorului ei. 

Problema latinităţii, unităţii de neam şi de limbă a tuturor românilor devine preocuparea 

prioritară a tuturor umaniştilor români. Miron Costin, succesorul intelectual al lui Ureche, aduce 

probe noi şi vorbeşte cu şi mai mult entuziasm, atât de originea poporului, cât şi a limbii. Pentru 

prima dată ideea originii romane a muntenilor şi moldovenilor este expusă de cronicar în câteva 

versuri de la sfârşitul Predosloviei Letopiseţului Ţării Moldovei (1675): „Neamul ţării Moldovei de 

unde se trăgănează ? Din ţările Ramului, tot omul se creadză, Traian întâiu, împăratul, supuind 

pre dahii...” [19,I,5]. 

Problemei originilor Miron Costin îi consacră o lucrare aparte – De neamul moldovenilor, 

din ce ţară au ieşit strămoşii lor (1686). Această monografie istorică reprezintă prima sinteză a 

conştiinţei autohtone a latinităţii şi unităţii românilor, prezentă în tradiţia populară şi în elementele 

cărturăreşti, şi bazată pe documente din istoriografia umanistă a epocii. În Predoslovie, cărturarul 

umanist schiţează principalele obiective urmărite: „începutul ţărilor acestora şi neamului 

moldovenescu şi muntenescu, şi câţi sunt în ţările ungureşti cu acest nume, români şi până astăzi, de 

unde suntu şi de ce seminţie, de când şi cum au descălecat aceste părţi de pământu...” [19,II,9] 

Conştient de responsabilitatea misiunii sale şi de complexitatea subiectului abordat, Miron Costin 

recunoaşte că „... a scrie, multă vreme la cumpănă au stătut sufletul nostru. Să înceapă osteneala 
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aceasta, după atâta veaci de la descălecatul ţărilor cel dintăi de Traian, împăratul Ramului, cu câteva 

sute de ani peste mie trecute, să sparie gândul” [19,II,9]. Ce s-a făcut cu sămânţa romană aruncată 

la Dunărea de Jos? S-a sălbăticit ea cu totul, departe de nucleul iniţial? Miron Costin este convins 

că „natura cea dintîi a lucrurilor nu piere, ci dimpotrivă se păstrează veşnic, măcar în parte”. 

Cărturarul se întreabă însă dacă „aceşti romani de azi sunt aceiaşi ca cei din veacurile trecute”, 

dacă nu cumva timpul şi împrejurările îi vor fi schimbat de atunci, cum au făcut-o cu alte neamuri 

[19,II,9]. 

Spre deosebire de Grigore Ureche, care vorbeşte numai despre moldoveni, Miron Costin 

vede lucrurile mult mai larg. El este cel dintâi dintre cărturarii români care cercetează originile 

neamului întreg: „Biruit-au gândul să mă apucu de această trudă, să scot lumii la vedere felul 

neamului, din ce izvor şi seminţie suntu lâcuitorii ţării noastre, Moldovei şi Ţării Munteneşti şi 

românii din ţările ungureşti, cum s-au pomenit mai sus, că toţi un neam şi odată descălecaţi suntu, 

de unde suntu veniţi strămoşii lor pre aceste locuri, supt ce nume au fostu întâi descălecatul lor şi de 

cându s-au osebit şi au luat numele cest de acum, moldovean şi muntean...” [19,II,9-10]. Cărturarul 

este îndemnat de sentimentul de datorie spre a înlătura „lipsa de ştiinţa începutului acestei ţări” şi 

pentru a scoate la lumină adevărul, mai ales că „o samă de scriitori” s-au nevoit să „înfunde cu mare 

ocară” neamul românesc. 

Scriind pentru ai săi, Miron Costin explică, arătând, pe îndelete, unde este Italia, cum s-a 

constituit Imperiul Roman, apoi vorbeşte despre Dacia, despre cucerirea ei de către romani. In 

capitolul „De Dachia” cărturarul afirmă atât latinitatea, cât şi unitatea teritoriului locuit de români: 

„Locul dară acesta, unde ieste acum Moldova şi Ţara Muntenească este dreptu Dachia, cum şi tot 

Ardealul cu Maramoroşul şi cu Ţara Oltului” [19,II,26]. Demonstrând descendenţa românilor din 

coloniştii aduşi de Traian în Dacia, Miron Costin arată lipsa de temei a „basnei” lui Simion 

Dascălul, scoţând în evidenţă anacronismul de a face contemporani pe romani şi pe unguri: „Deci, 

unde ieste şi cât vac ieste de când au venit Traian pre aicea şi când s-au bătut Laslo craiul unguresc 

cu tătarii ? Intre Traian şi între Laslo craiul opt sute de ani sunt” [19,II,35]. Demonstrarea latininităţii, 

unităţii de neam şi de limbă a românilor este un laitmotiv asupra căruia Miron Costin revine de mai 

multe ori în De neamul moldovenilor: „Iară acesta împărat Traian pre aici au venit şi au 

încunjurat această parte de lume, s-au pomenit, şi iei au descălecat neamul, seminţia care trăieşte 

până acum în Moldova şi în Ţara Muntenească şi cât norod ieste în Ardeal cu acest nume: 

român” [19,II,40]. Deşi străinii mai numesc încă ţările române cu numele de „Dacia”, „însă 

norodul, neamul lăcuitorilor, nu ş-au schimbat numele său ci tot romanus, apoi cu vreame şi 

îndelungate vacuri romani, apoi rumâni până astăzi” [19,II,36]. Vicisitudinile timpului i-au despărţit 

pe români în state diferite, însă numele poporului, moştenit de la vechii romani, rămâne 
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neschimbat: „Măcară dară că şi la istorii şi la graiul şi streinilor şi în de sine cu vreme, cu vacuri, 

cu primenele au şi dobândesc şi alte numere, iară acela carile ieste vechi nume stă întemeiat şi 

înrădăcinat: rumân. Cum vedem că, măcară că ne răspundem acum moldoveni, iaru nu întrebăm: 

„ştii moldoveneşte?”, ce „ştii româneşte?” adecă râmleneşte... Stă dară numele cel vechi ca un 

temei neclătit, deşi adaog ori vremile îndelungate, ori streinii adaog şi alte numere, iară cela din 

rădăcină nu să mută” [19,II,45]. Astfel, spre deosebire de Grigore Ureche, care numai intuieşte 

unitatea de neam şi de limbă a românilor, Miron Costin o transformă în fapt de conştiinţă. 

Miron Costin a cunoscut aproape întreaga literatură asupra latininităţii românilor scrisă în 

acea epocă, studiind-o cu atenţie şi spirit critic. Descoperind faptul că anumiţi istorici, poloni şi 

unguri, susţineau teorii denigratoare despre începuturile românilor, cronicarul moldovean a scris 

două lucrări în limba polonă asupra originii moldovenilor, muntenilor şi ardelenilor: Cronica 

ţărilor Moldovei şi Munteniei (1677) şi Istoria în versuri polone despre Moldova şi Ţara 

Ungurească (1684). Pe lângă că veneau să combată cu vehemenţă teoriile defăimătoare despre 

originea românilor şi prezentau dovezi concludente asupra latinităţii lor, aceste lucrări aveau 

menirea să atragă atenţia polonilor şi Europei întregi asupra situaţiei grele în care se aflau ţările 

române şi să ceară ajutorul Occidentului spre a fi scoase din robia turcească. Astfel, cărturarul 

umanist punea ideea originii „nobile” a poporului său în slujba luptei pentru independenţă. 

În Ţara Românească ideea latinităţii, unităţii de neam şi de limbă a românilor este 

promovată de Constantin Cantacuzino (1640-1716) în cronica sa „Istoria Ţării Rumâneşti”. In 

Predoslovie, asemeni istoricilor umanişti, cărturarul face critica izvoarelor, vorbind de insuficienţa 

datelor prezentate de letopiseţul intern, despre lipsa hrisoavelor şi contradicţiile tradiţiilor 

populare. Mai demni de încredere, consideră cărturarul, sunt istoricii străini, „măcar că unii 

dintr-acei ce scriu de dânsa (Ţara Românească - Gh. В.), ca nişte streini ce sunt şi şî voitori de 

rău unii, nu adevărul scriu, ci-i micşorează lucrurile, şi pe lăcuitorii ei rău îi defăimă şi multe hule 

le găsesc” [2,8]. 

În capitolul întâi, consacrat Daciei, Constantin Cantacuzino afirmă că „toţi scriitorii ţărâlor 

şi istoricii într-aceasta să tocmesc, cum şi ţara aceasta, cuprinsă fiind cu Ardealul şi cu Moldova, îi 

zicea Dachia şi Ghetia” [2,9]. El combate afirmaţia umanistului italian Antonio Bonfini (cca 1427-

1502), care şi-a trăit ultimii ani de viaţă la curtea maghiară, cu privire la faptul că dacii şi geţii n-ar  

fi acelaşi popor[2,9-10]. Vorbind despre virtuţile dacilor, Stolnicul menţionează că erau „ostaşi 

mari şi tari la bătaia războaielor” [2,11]. Deşi împărăţia romană a fost cea mai puternică pe pământ, 

împăraţii ei n-au reuşit să cucerească Dacia până la Traian. Acest împărat care „mai vârtos într-

ale oştilor lucruri era” [2,13] ridică multă oaste şi cucereşte mai multe ţări: „Pe unde mergea, 

drumuri mari de piatră şi şanţuri groaznice trăgea,... precum şi până astăzi să văd şi aici la noi în 
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ţară, cărora încă troianuri le zicem...” [2,13] Asemeni lui Miron Costin, în De neamul moldovenilor, 

Constantin Cantacuzino descrie podul făcut de romani peste Dunăre, descifrează o inscripţie de pe 

o piatră găsită în Ardeal. Referitor la colonizarea Daciei de către romani, cărturarul aduce ca 

argument „epigramele” (inscripţiile lapidare) din Transilvania, opiniile istoricilor şi geografilor antici 

care au fixat hotarele Daciei. Cărturarul muntean este primul istoric român care abordează 

problema continuităţii elementului roman în Dacia cu argumente ce rămân valabile şi astăzi. 

Romanii, zice Stolnicul, n-ar fi putut retrage în sudul Dunării „atâta sumă şi noroade de oameni, cu 

case, cu copii, aşezaţi pre aceste locuri” [2,41] de peste două sute de ani. Nu e de crezut că un 

imperiu aşa de mare ca cel roman şi-ar fi limitat apărarea numai la ostaşi lăsaţi pentru paza Daciei, 

fără a construi aici cetăţi şi oraşe. în sfârşit, „nicăiri urmă de ale acelora romani ce au fost în Dachia, 

ca să fie fost mutaţi cu toţii într-altă parte nu iaste; că de ar fi undevaşi în Elada, şi astăzi, au limba, au 

alte semne de ale romanilor s-ar vedea şi s-ar cunoaşte, cum şi în Ardeal şi pe aicea şi pe unde au 

fost aceia, până acum aiave sunt” [2,42]. Convingerea gânditorului umanist de latininitatea 

românilor, de continuitatea lor pe teritoriul fostei Dacii este fermă: „însă dară, valahii, adecăte 

rumânii, cum sunt rămăşiţele romanilor celor ce i-au adus aici Ulpie Traian, şi cum că dintr-aceia 

să trag şi până astăzi, adevărat şi dovedit iaste de toţi mai adevăraţii şi de crezut istorici....” [2,41]. 

În centrul doctrinei originii romane şi unităţii de neam şi de limbă a românilor, Constantin 

Cantacuzino pune problema unităţii teritoriale a ţărilor române. Iată de ce termenul de „Dacia”, 

ca expresie a unităţii teritoriale, apare mereu în cronica sa, când trebuie să se sublinieze locuirea 

neîntreruptă şi caracterul autohton al românilor pe aceste locuri: „Aşa deci rămâind romanii în toată 

Dachia păzitori şi moşteni pen cetăţi şi pen ţinuturi, împărţindu-şi pământuri şi locuri, având 

voievozii lor, câtăvaşi vreme s-au tras aşa şi au stătut” [2,51]. 

Cunoscând cronica lui Grigore Ureche şi interpolările lui Simion Dascălul, Constantin 

Cantacuzino nu poate trece peste acele „basne”, fără să ia apărarea neamului de „ocara” adusă: „... 

am cetit de pogorârea şi ijderenia, adecăte-cum ar fi fost dintr-acei tâlhari şi furi ce au fost adus 

Laslău craiu... Ci nu ştiu cu ce îndrăzneală şi cu ce neruşinare, acela ce va fi scris întâi o va fi 

făcut” [2,47]. Cu argumente istorice, cărturarul combate teoria strecurată în cronica lui Grigore 

Ureche, invocând încă o dată latininitatea şi unitatea românilor: „Iară noi într-alt chip de ai noştri de 

toţi câţi sunt rumâni, ţinem şi credem, adeverindu-ne den mai aleşii şi adeveriţii bătrâni istorici şi 

de alţii mai încoace, că valahii, cum le zic ei, iar noi, rumânii, suntem adevăraţi romani şi aleşi 

romani în credinţă şi în bărbăţie... însă rumânii înţeleg nu numai ceştea de aici, ce şi den Ardeal, 

carii încă şi mai neaoşi sunt, şi moldovenii, şi toţi câţi şi într-altă parte să află şi au această limbă, 

măcară fie şi cevaşi mai osebită în nişte cuvinte den amestecarea altor limbi, cum s-au zis mai sus, 

iară tot unii sunt. Ce dară pe aceştea,cum zic, tot romani îi ţinem, că toţi aceştia dintr-o fântână au 
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izvorât şi cură” [2,49-50]. 

Problema latininităţii, a unităţii de neam şi de limbă a românilor 1-a preocupat şi pe 

contemporanul lui Constantin Cantacuzino Stolnicul, cronicarul Nicolae Costin (1660-1712), fiul 

lui Miron Costin. Nicolae Costin avea de gând, după cum mărturiseşte în Predoslovia la 

Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii, să arate „descălecarea ţării noastre de cine-i 

descălecată, şi pe ce vreme au vinit Traian împăratul Romei, întru aceste părţi de loc şi den ce 

pricină şi cum o au aşedzat-o ? Aşijderea avum să arătăm: mai nainte de vinirea lui Traian împăratul, 

ce niam au lăcuit pre aceste locuri şi ce nume au avut, şi de unde au nemerit pre aceste locuri ? Cu 

care vom arăta şi săminţiile şi altor năroade, începând de după potop...; că nu puţină osteneală este 

a lua de câteva sute de ani trecuţi peste mie. In care nime n-au ameliţat cu scrisoarea, fără o samă de 

basne a unui Misail Călugăr, şi a unui Simion, de pre carii s-au fostu lunecat şi răposatul Grigorie 

Ureche vornicul; iară mai pre urmă, tatăl nostru, Miron Costin, logofătul, cu multă osteneală şi în 

oare câţi ani au început a scrie descălecarea ţării de la Traian; iară mai pre scurtu de cum vei afla 

acestu letopisăţu al nostru, căci vremea nu l-au lăsat a-1 scrie mai pre largu. Insă de la dânsul avăm 

începătura, şi lui i-au fostu milă, a arăta ocărăle şi basnele a lui Misail Călugăr şi a lui Simion” 

[19,I,27-28]. Vremea nu i-a permis nici lui Nicolae Costin să-şi încheie opera, căci pe la sfârşitul 

vieţii el abia ajunsese la anii 1600-1601. 

După o expunere a istoriei biblice, cărturarul tratează în câteva capitole despre originea 

românilor, pornind de la lucrarea tatălui său, De neamul moldovenilor şi a scrierilor autorilor 

poloni şi unguri. În spirit umanist, Nicolae Costin cercetează cu atenţie izvoarele privind războaiele 

dacice, cucerirea Daciei şi colonizarea ei de către romani. Hotarele Daciei, fixate de cărturar în 

cronica sa, aproape coincid cu cele recunoscute de către istoricii de azi: „Iară hotarăle Daţiei despre 

răsărit era apa Nistrul, ce să chema Tiras; despre miadzădzi Măria Niagră şi Dunărea; despre apus 

Panoniia, unde-i acmu Buda; despre miadzănoapte Morava şi Podoliia în crăiia leşască, unde este şi 

Cameniţa” [19,I,54]. Pământurile Daciei, în concepţia lui Nicolae Costin, cuprindeau în ansamblul 

lor întreg teritoriul românesc, desemnând legătura dintre realitatea istorică trecută şi cea 

contemporană cărturarului. 

Romanitatea şi unitatea de neam a românilor sunt recunoscute în cronica lui Nicolae Costin 

drept un fapt incontestabil. Tratând despre numele „niamului ţărâlor acestora: Moldovei, Ţării 

Munteneşti şi românilor den Ardeal”, Nicolae Costin declară: „Aşea şi niamul acesta, ce scriem 

ţărilor acestora, nume dreptu şi mai vechiu este român, adecă râmlian de la Roma... Măcar că şi la 

istoricii şi la graiul streinilor, şi între sine, cu vreme, cu vacuri, cu primenele, iau şi dobândesc şi 

alte numere, iară acela ce este vechiu nume, stă neclătit român!” [19,I,78-79] 

Scrierile lui Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Nicolae 
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Costin reprezintă culmi ale istoriografiei umaniste româneşti. Apogeul ei îl constituie creaţia lui 

Dimitrie Cantemir. Cronicarii umanişti au adus probe şi au vorbit cu mult entuziasm despre 

latinitatea poporului şi a limbii pentru „cei de acasă”. Trebuia să apară o prsonalitate de talia lui 

Dimitrie Cantemir pentru ca Occidentul să fie sensibilizat în această problemă. Recunoscut ca unul 

dintre marii orientalişti ai timpului, competent în probleme de istorie otomană, membru al Academiei 

din Berlin principele erudit prin lucrările sale atrage atenţia mediilor politice şi ştiinţifice 

europene asupra ţărilor române. Argumentarea latininităţii românilor, continuitatea şi unitatea de 

neam, romanitatea limbii sunt demonstrate de Dimitrie Cantemir în câteva lucrări, dintre care 

vom evidenţia două: Descrierea Moldovei (1716) şi Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor 

(1719-1722), ambele comandate de Academia din Berlin şi destinate lumii savante europene.  

În Descrierea Moldovei cărturarul precizează, succint, faptul că Moldova, alături de 

Muntenia şi Transilvania, este parte a vechii Dacii, prefăcută de Traian în provincie romană. 

Cantemir polemizează cu acei istorici care susţineau că Dacia a fost colonizată cu romanii 

surghiuniţi şi cu acei care puneau la îndoială latinitatea românilor. Intru susţinerea vechimii 

românilor şi continuităţii lor pe teritoriul carpato-dunărean, cărturarul aduce argumente arheologice, 

politice, juridice, religioase, lingvistice. El consideră, de pildă, că felul de construire a zidurilor la 

cele mai multe cetăţi romîneşti nu prezintă vreo altă arhitectură decât cea romană [9,37]. Cea mai 

convingătoare dovadă a romanităţii locuitorilor acestor meleaguri este limba lor, „ce se potriveşte 

mai mult decât oricare altă limbă cu cea romană...” [9,172]. Limba este, în concepţia lui Dimitrie 

Cantemir, principalul argument în sprijinul ideei unităţii de neam a românilor, căci valahii şi ardelenii 

au acelaşi grai cu moldovenii [9,234-235]. 

Cantemir foloseşte o anumită metodologie în expunerea şi argumentarea faptelor istorice: 

ipoteza de lucru, argumentaţia, concluziile. Aceste principii ale raţionalismului aristotelician, în 

spiritul căruia se formase la Constantinopol, gânditorul le dublează cu principiul platonician al 

adevărului, cu ideea că el se stabileşte prin consens, ceea ce era un rezultat firesc al metodei 

comparative de folosire a surselor. Paralelismul, conjuncţia, interferenţa, relaţia parte-întreg ori 

anularea reciprocă a argumentelor sunt tot atâtea procedee comparatiste pe baza cărora Cantemir 

deduce adevărul istoric. Odată cu stabilirea lui, cărturarul urmăreşte scopul real al istoriografiei 

sale, obiectivul ei central: raportarea istoriei la politica momentului contemporan. 

După elaborarea Descrierii Moldovei, Dimitrie Cantemir scrie, prin anul 1717, o scurtă 

lucrare în limba latină cunoscută sub denumirea Historia moldo-vlahica. Conform mărturisirilor 

autorului, această operă a fost scrisă la comanda Academiei din Berlin: „...împinşi şi poftiţi fiind de 

la unii priatini streini şi, mai cu de-adins, de la însoţirea noastră care iaste Academia Ştiinţelor din 

Berolin, nu numai o dată sau de două ori, ce de multe ori îndemnaţi şi rugaţi fiind, pentru ca de 
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începătura, neamul şi vechimea moldovenilor, pre cât adevărul pofteşte, măcar cât de pre scurt să-i 

înştiinţăm” [11,I,156]. Existenţa acestui manuscris atestă dorinţa iniţială a lui Dimitrie Cantemir de 

a-şi scrie lucrarea referitoare la teritoriul şi istoria poporului vechii Dacii iniţial în limba latină ad 

usum Europae. De altfel, aşa cum arată corespondenţa, Academia din Berlin aştepta această lucrare 

(pe care diverşi membri ai ei o numeau De Dacia). În  „Prefaţă” la Historia Moldo-Vlachica 

Cantemir enunţă tema cercetării, ca şi atitudinea autorului faţă de ea: să vorbească despre patria 

sa nu în spiritul subiectivist al vechilor istoriografi (de la greci la bizantini, apoi la unguri, sârbi, 

bulgari, ruteni, polonezi şi uneori turci), ci respectând adevărul. Drept care îşi propune să folosească 

mai multe surse străine decât autohtone. Cantemir se referă, pe de o parte, la diverşi autori care au 

scris în mod favorabil despre graniţele şi romanizarea vechii Dacii, pe de alta, la un şir de autori, care 

au tratat în chip injurios această problemă şi, prin urmare, trebuie combătuţi. Este vizibilă tentativa 

autorului de a prezenta continuitatea procesului de formare a poporului român din epoca 

precedentă cuceririi romane şi până la apariţia în circuit a denumirii de valah şi român. Autori 

greci, latini, bizantini, polonezi şi unguri sunt confruntaţi pentru a se da la iveală adevărul. 

Capitolele Historiei Moldo-Vlachica, în măsura în care sunt o cronologie a evenimentelor, pun 

accentul, pe de o parte, pe existenţa unei civilizaţii dacice care a precedat-o pe cea română, pe de 

alta, pe colonizarea romană. O altă lucrare care vădeşte un anumit mod de gândire în legătură cu 

problema românească pe fondul agitat al problematicii europene de la începutul secolului al XVIII-

lea este De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus (Despre numele vechi şi actuale ale 

Moldovei) . O noutate a acestei lucrări reprezintă stabilirea hotarelor vechii Sciţii de dinainte de 

cuceririle romane în Asia şi în Estul Europei, acelei Sciţia între graniţele căreia se aflau cuprinşi 

geţii, cu ramura lor dacică. Zona dintre poarta de fier a Caucazului şi poarta de fier a Carpaţilor, 

dintre Marea Mediterană şi Marea Baltică e privită ca un teritoriu unitar la origini, în ciuda tuturor 

modificărilor ulterioare. În virtutea acestui fapt, punctele lui cheie, Caucazul şi Carpaţii, trebuiau 

deopotrivă apărate la începutul veacului al XVIII-lea. Tendinţa otomanilor de a sparge această 

fortificaţie eurasiatică naturală era considerată reprobabilă nu numai pentru că ameninţa 

siguranţa altor popoare mai vechi şi mai noi formate în acest leagăn originar al lumii, ci şi pentru că 

ameninţa cu distrugerea mărturii de civilizaţie inegalabile. Teza continuităţii poporului român în 

Dacia, trecând prin perioada marilor migraţii şi până în vremea contemporană, alături de aceea a 

vechimii şi „nobleţei”, una din tezele fundamentale ale istorografiei cantemiriene este vizibilă încă 

din această lucrare. Un argument interesant folosit în apărarea acestei idei în De antiquis et 

hodiernis Moldaviae nominibus, întâlnit de altfel şi în Descrierea Moldovei şi mai apoi în Hronicul 

vechimei a romano moldo-vlahilor, este acela a vechii steme a Moldovei, stemă pe care Cantemir 

pretinde că ar fi găsit-o săpată atât pe zidurile cetăţii Suceava, cât şi pictată pe un vechi hronic din 
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vremea lui Bogdan vodă. Această stemă cu lei, turnuri de cetate şi coroană regală aminteşte de 

gloria vechiului Bizanţ, vie încă pe aceste locuri, unde domnitorii pământului fuseseră parteneri 

egali cauîmpăraţii bizantini în lupta împotriva barbarilor. Românii nu numai că au locuit tot 

timpul pe acest teritoriu, dar, în mai multe cazuri, prezenţa lor s-a afirmat prin aceea că au 

furnizat împăraţi atât marelui Imperiu Roman, cât şi, mai târziu, Imperiului Bizantin. Cantemir 

se bazează în aceste afirmaţii pe mărturia a numeroşi istorici, antici şi moderni. La fel ca şi 

predecesorii săi, cronicarii, Cantemir foloseşte surse arheologice, etnografice, inscripţii epigrafice, 

dar toate de ordin cărturăresc. Acest mod de a trata problemele istoriografiei este în mare măsură 

nou. 

Aceste mici lucrări au servit drept bază unei opere cu mult mai întinse şi mai cuprinzătoare, 

în limba română, cunoscută sub titlul de Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. 

Sentimentele patriotice care l-au animat pe autor sunt reflectate în introducerea Hronicului: 

„Insă acestea toate fiind de noi în limba latinească scrise şi alcătuite, socotit-am că cu strâmbătate, 

încă şi cu păcat va fi, de lucrurile noastre, de ciia înainte mai mult streinii decât ai noştri să ştie. 

De care lucru acmu de iznoavă osteninţă luând, din limba latinească, iarăşi pre cea a noastră 

românească le prefacem. Slujască-să, dară, cu osteninţăle noastre niamul moldovenesc, şi ca-ntr-o 

oglindă curată chipul şi statul, bătrâneţele şi cinstea neamului său privindu-şi...” [11,I,157] 

Intr-un preambul de istorie universală Cantemir se axează pe ideea genezei popoarelor care 

trăiau între hotarele vechii Dacii de la popoarele biblice. Influenţa cronografelor bizantine trebuie 

să-şi fi pus pecetea asupra acestui început al istoriei care coboară spre mitul originar al facerii 

lumii. Echivalenţele cantemiriene între afirmaţiile Bibliei şi cele de sorginte istoriografică atestă 

mai curând tendinţa logicianului de a limpezi trecutul, decât pe aceea a omului de ştiinţă de a 

discerne istoria de mit. Ideea centrală a Hronicului este cea a continuităţii românilor în Dacia şi a 

„nobleţei” lor originare. Dimitrie Cantemir începe istoria românilor de la întemeierea Romei, de 

la primele războaie ale romanilor cu dacii şi o duce până la al doilea descălecat, adică până la 

întemeierea ţărilor româneşti. Confruntând afirmaţiile diferitor istorici, cărturarul conchide că 

retragerea aureliană a însemnat doar retragerea armatei, nu şi a populaţiei, care, fugind din calea 

năvălitorilor în sudul Dunării ori în munţi, a revenit, după ce primejdia trecuse, pe locurile unde 

se stabilise iniţial. Cu argumente logice sunt combătute afirmaţiile unor istorici, „precum locurile 

Dachiii, şi ales unde-i acmu ţara Moldovei şi a Munteniii stă, să fie rămas cu sute de ani pustie, şi 

de romanii săi nelăcuită” [11,II,57]. În acest interval de timp, românii, „carii sunt părinţii 

moldovenilor şi a muntenilor, precum cu multe şi tari dovede am arătat, totdeauna pre locurile sale 

au lăcuit, precum şi acmu aceiaşi lăcuiesc” [11,II,87]. Istoricii contemporani ai marilor migraţii se 

ocupau în primul rând de ele, lăsând în umbră ceea ce nu provoca tulburări, cum se întâmpla şi 
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cu Dacia, zonă stabilă, cu populaţie bine fixată. După marile migraţii însă, istoricii au început iar să 

pomenească de Dacia. Deoarece Dacia fusese cucerită de romani înaintea altor teritorii din 

occidentul Europei, poporul român putea fi considerat, pe drept cuvânt, cel mai vechi popor 

romanic. Acestea erau motivele de fond pentru care el trebuia salvat (de către celelalte popoare 

romanice) de stăpânirea monstruoasă a otomanilor. Hronicul demonstrează că practic istoria începe 

să-1 intereseze pe Cantemir odată cu constituirea Imperiului Roman. Problema romană se întâlneşte 

în substratul întregii istoriografii cantemiriene şi acolo se află, consideră autorul, suma tuturor 

argumentelor în virtutea cărora pământul Daciei trebuie eliberat de otomani şi pus în dreptul său 

firesc alături de statele libere ale Europei, foste părţi ale Imperiului Roman.  

Polemizând cu Simion Dascălul, Dimitrie Cantemir îl tratează cu epitete din cele mai 

drastice. Făcându-1 răspunzător, împreună cu Misail Călugărul şi Istratie Logofătul, de ofensatoarea 

minciună despre originea din „tâlhari” a moldovenilor, cărturarul declară: „...aciia tâlhari numai ai 

voştri părinţi au fost şi de la dânşii poate fi v-aţi învăţat a fura adevărul istoriii” [11,II,87]. Despre 

pretinsul Letopiseţ unguresc găsit, chipurile, de interpolator, Dimitrie Cantemir scrie: „...cât în 

putinţa noastră au fost, din istoricii carii au scris pentru lucrurile ungureşti, nici pre unul cu 

amănuntul şi prin multă vreme necercat n-am lăsat; şi ales pe Anton Bonfin... numai cât nu l-am 

fărmat întorcându-1, însă de poveste ca acestea a da n-am putut” [11,I,116]. 

Unitatea etnică a românilor este strâns legată, în concepţia lui Dimitrie Cantemir, de unitatea 

teritorială a ţărilor române. Între hotarele vechii Dacii este cuprins întreg teritoriul locuit de români: 

„...cari de demult s-au descălecat şi de atuncea pană acmu necurmat lăcuiaşte în Dachia (adecă în 

Moldova, în Ţara Munteniască şi în Ardial)...” [11,I,36]. Pătruns de conştiinţa caracterului 

unitar al teritoriului locuit de români, cărturarul simţea necesitatea să-1 denumească într-un mod 

general, ceea ce 1-a dus la o serie de căutări terminologice. Pentru denumirea ansamblului 

teritoriului ţărilor româneşti, Cantemir foloseşte mai multe noţiuni: „Dacia”, „Ţările Româneşti”, 

„Ţara Românească”, „Daco-Romania” [341,249]. Astfel ideea latinităţii poporului român, unităţii de 

neam şi de limbă, a unităţii teritoriului locuit de români s-a conturat în vremea lui Dimitrie Cantemir 

ca fapt de conştiinţă. 

Ca şi alte popoare din sud-estul continentului, românii îşi redescoperă identitatea într-o 

Europă încă cosmopolită şi invocă istoria pentru a obţine un viitor mai bun. In concepţia cărturarilor 

umanişti, lumea apuseană pe care o iau de model are o proiecţie mitică, asemenea acelei Dacia 

Felix din trecutul îndepărtat care le obsedează imaginaţia. Invocarea originii latine era şi un fel de a 

participa mitic la măreţia Romei, un mod de a proiecta la origini o aspiraţie spre deplinătate şi forţă. 

N-a fost o obsesie strict românească. O întîlnim pretutindeni la popoarele ce nu-şi împliniseră încă 

programul naţional, popoare pentru care istoria era un instrument regenerativ. A rezultat de aici 
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mobilizarea unor energii latente, însă şi un „provincialism cultural” impus de perspectiva 

etnocentrică [214,171]. Deşi pe parcursul istoriei, îndeosebi celei recente, ideile de unitate şi 

continuitate a românilor au fost puse uneori în serviciul unei ideologii şi a unei politici naţionaliste, 

latinitatea ca imaginar identitar rămâne actuală în contemporaneitate. 

Pe măsură ce propria identitate românească se contura mai limpede, tot mai răspicat 

era enunţată ideea de separare, de delimitare a ei de alte entităţi (etnice, confesionale). 

Relaţia dintre comunităţile umane este în directă legătură cu „palierele mentale şi culturale”, 

de acea formarea şi structurarea stereotipurilor sociale privind alteritatea se află în 

directă  corelaţie cu autodefinirea. Interferenţele din interiorul sau dintre mediile 

sociale şi culturale generează nu numai tensiuni şi compromisuri cu privire la „celălalt”, dar 

şi tendinţa de a ajunge la o impresie cât mai obiectivă despre acesta. Prin urmare, 

judecăţile provoacă diverse reflexe: acelea de preferinţă sau de respingere; anumite manii, 

fobii sau f i l i i .  Temelia aprecierilor asupra străinului constă într-o subiectivitate 

naţională, născută de câteva soiuri de „patriotism” care într-o ordine cronologică ar începe 

cu cel „creştin” şi s-ar încheia cu cel „etnic” şi „politic”. Polarizarea străveche, cea dintre 

creştini şi păgâni, este prima dintre împărţirile produse de creştini după apariţia lor. Chipul 

păgânilor la români, (turci, tătari identificaţi ca adversari ai creştinilor) şi-a reafirmat valenţele în Evul 

Mediu prin atentatul acestora la valorile unei civilizaţii care întruchipa aici, în stereotipurile 

sociale româneşti, ordinea lăsată de Dumnezeu. Legea strămoşească, ortodoxia, până în zorii 

modernităţii, a coincis pentru români cu identitatea, îndeplinind o funcţie integratoare şi 

cristalizatoare, iar apărarea, conservarea acesteia a însemnat concomitent păstrarea fiinţei 

naţionale. Contextul raporturilor istorice dintre români şi otomani a făcut ca în documentele 

istorice şi literare ale epocii să se cristalizeze o imagine, mai mult sau mai puţin constantă a 

Porţii şi a dregătorilor otomani ce o reprezentau. Ultimii sunt calificaţi drept „lupi răpitori”, 

„stingători de ţări”, „lacomi păgâni”, „după cum li-i hirea de dulăi, adevărat că-s dulăi”, 

„turcului să-i dai bani şi să-i scoţi ochii” etc. Imaginea turcilor nu este totuşi statică, ci 

dinamică în funcţie de serviciile sau deserviciile pe care le făceau domnitorilor. Miron Costin 

pare a se despărţi, în judecarea otomanilor, de ceilalţi cărturari, fiind predispus a-i crede în 

stare de comportamente „circumstanţiale”: „că turcul cu vremea dă, cu vremea ia, precum este 

vremea, aşea lasă, blându când este vreme de blândeţe, sămeţu şi ageru cându este vreme de 

sămeţie. Creştinului niciodată cuvântul nu-1 ţine, nice este a-1 amăgi ruşine, toate precum iaste vremea 

face” [19,I,235]. 

La fel, reprezentarea relaţiei creştin - eretic, cristalizată din cele mai vechi timpuri, şi-a 

găsit reflectare în scrierile cărturarilor umanişti români. Contactul cu ereticii era contraindicat şi 
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periculos, deoarece putea provoca dezerţiuni, abjurări, părăsirea unui anumit „model de viaţă”. 

„Cum şi nevoiesc şi fac toţi credincioşii lui Hristos din toată lumea nuami sânguri calvinii, 

ereticii şi liutranii, constată Varlaam, ereticii din vremea decmu, legătura lucrurilor celor bune nu o 

vor în volnicia trupului şi în odihnă vor, care îndulceşte trupul. Şi crucea lui Hristos li-i urâtu, cu 

carea a-ş da şie vro ustenealî sau vro nevoinţî sau vro nevoinţî nu cuteadzî, temându-se să nu-şi 

vatăme binele aicea pre lume...” [46,136] Miron Costin ajungând cu descrierea la nunta moldo-

lituaneană, între domniţa Maria, fiica lui Vasile vodă Lupu şi Janusz Radziwill exclamă: 

„Numai cu ce inimă şi sfatu au făcut acea casă după om de lege calvinească..., scornită de un 

mitropolit de Fiandra de supt ascultarea papei de Râmu, peste legăturile săboarelor şi cu multe 

dumnedzaieşti minuni legate. Iară calvinul numai pre singure pohtele sale trupeşti, osebite de 

sfântă săbornică beserică, au scornitu aceia lege, la care, ca la o lege slobodă, în puţină vreme au 

cursu toată Fiandra şi Englitera” [19,I,212]. 

Străinii din afara graniţelor au venit în contact cu românii în împrejurări nu întotdeauna 

propice creării unei stări de spirit favorabile lor. Dintre străinii numiţi de Poartă, grecii cel mai des 

sunt aleşi de cărturari ca personaje-pilde ce întruchipau lăcomia şi perfiditatea. „Aşe socotesc eu 

cu firea me această proastă: când a vre Dumnedzău să facă să nu fie rugină pe fer, şi turci la 

Ţarigrad să nu fie, şi lupii să nu mănânce oile în lume, atunce poate nu vor fi nici greci în 

Moldova şi Ţara Muntenească, nici or fi boieri, nici or pute mânca aceste doao ţări cum le mănâncă,  

exclamă Miron Costin. Iar alt leac n-au rămas cu condeiul meu să nu mai pomenescu, ca să pot găci. 

Focul îl stângi, apa o iezăşti şi o abaţi pe altă parte, vântul când bate, te dai în laturi, într-un adăpost, 

şi te odihneşti, soarele întră în nour, noaptea cu întunerecul trece şi să face iar lumină, iar la grec 

milă sau omenie, sau dreptate, sau nevicleşug, nici unele de aceste nu sunt, sau frica lui 

Dumnedzău” [19,I,213]. 

Astfel, în secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea, cultura românească, evoluând 

în propriile coordonate, întreprinde un nou contact cu Europa, marcat prin dialogul ce etala 

atitudinile fundamentale ale comunităţilor, stările de spirit, curentele de opinie, clişeele 

imaginarului (imaginea „celuilalt”), sau prin ceea ce o colectivitate ştia despre o lume ce le 

atrăgea atenţia şi despre alta de la care se desprindea. Aceste paradigme au facilitat comunicarea 

între mediile socio-culturale, formând un climat favorabil schimbului de valori şi uneori chiar a 

încurajat revizuirea propriului sistem axiologic. Ideea romanităţii, promovarea limbii române ca 

limbă de cultură, continuatoare a limbii latine, cofirmarea unităţii de neam şi de limbă a 

românilor din toate cele trei ţări româneşti constituie elemente specifice şi definitorii ale 

umanismului românesc. La afirmarea acestei idei şi-au adus contribuţia cărturarii din toate ţările 

române. Ei erau conştienţi de faptul că îşi scriu operele, traduc şi editează cărţi pentru toţi acei care 
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vorbesc limba română. Invocând argumente istorice şi lingvistice, cărturarii realizează, la nivelul 

culturii naţionale, sinteza dintre fondul conştiinţei autohtone a romanităţii şi cercetarea ştiinţifică 

umanistă asupra începuturilor poporului român. Sinteză care, pe de o parte, argumentează ştiinţific 

ideea de romanitate, iar pe de altă parte, combate teoriile neştiinţifice despre originea românilor. 

IV. 3 Teoria ciclurilor istorico-geografice. 

În secolul al XVII-lea în istoriografia românească se manifestă tendinţa de tratare a istoriei conform 

unor principii noi, diferite de cele tradiţionale, cronicăreşti, dominante în secolele precedente. Noul tip 

de cărturar devine esenţialmente un spirit critic, un neliniştit şi experimentat cercetător al 

realităţilor ce-1 înconjoară, mişcându-se mereu într-un orizont de gândire ce căpăta tot mai 

mult un ton enciclopedist. Pătrunde şi o noutate de ordin metodologic: cercetarea sistematică a 

izvoarelor şi utilizarea lor în opere de pe poziţii critice. Se schimbă totodată obiectul interesului 

istoricilor. Cronicarii vor fi interesaţi de acum nu numai de trecut, ci şi de evenimentele 

politice şi militare ale epocii în care trăiesc, introducând un nou gen: historia sui temporis. Noul 

tip de filosof este „un neliniştit cercetător şi experimentator în orice domeniu al realităţii” [339,1]. 

Nici maniera tradiţională nu va fi cu totul abandonată. Memoria colectivă, transmisă 

verbal secole de-a rândul, este preluată de pana cronicarilor. Cuvântul lor se angajează într-o 

„luptă pentru memorie”, pentru fixarea tradiţiei scrise în limba română, cu o structură specifică, 

dovada existenţei seculare, neafirmată deplin în plan spiritual. Este o epocă în care se 

acumulează, se conservă şi se comunică explicativ. 

Pentru Grigore Ureche elaborarea operei sale a necesitat o susţinută şi încordată muncă de depistare 

a izvoarelor interne şi externe, de migăloasă confruntare a spuselor fiecăruia şi de apreciere critică a 

lor. Acest fapt este menţionat chiar în predoslovia autorului la cronică: „. . .nu numai letopiseţul 

nostru (se subînţeleg cronicile moldoveneşti de limbă slavonă – Gh.B.), ce şi cărţi streine au cercat, 

ca să putem afla adevărul, ca să nu mă aflu scriitoriu de cuvinte deşarte, ce de dreptate...” [44,64]. 

Prin maniera de expunere a materialului istoric, prin apelarea la numeroase izvoare de informaţie, 

atât scrise cât şi orale, cronicarul se apropie de metoda ştiinţifică de studiere a istoriei. Folosirea 

creatoare a diferitelor surse de informaţie ne permite să-1 numim pe Grigore Ureche 

„întemeietorul metodei de analiză a izvoarelor” [421,138] în istoriografia românească. Prin aceasta 

cronicarul moldovean se include în mişcarea umanistă europeană, care a provocat o adevărată 

răsturnare în istoriografie, efectuând trecerea de la descrierea empirică a evenimentelor către 

reflecţie, prezentare de fapte şi evenimente menite să convingă. 

Grigore Ureche este totuşi tributar concepţiilor dominante din vremea sa în tratarea 
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istoriei. Intervenţia puterii divine în rezolvarea divergenţelor dintre oameni şi chiar dintre 

popoare îşi găseşte o largă răspândire în cronica sa. În acele Nacazanie silnâm şi Învăţătură şi 

certare, prezente aproape după fiecare faptă sau eveniment reprobabil, cronicarul aminteşte despre 

pedeapsa pe care Dumnezeu o aplică celor vinovaţi. Însă chiar şi atunci când vorbeşte de anumite 

minuni, de amestecul unor sfinţi în cursul evenimentelor, istoricul Ureche nu se situează definitiv pe 

poziţiile providenţialismului, nu este categoric în afirmaţiile sale. Astfel, vorbind de apariţia 

sfinţilor Procopie şi Dimitrie, care ajută pe moldoveni în luptele de la Râmnic şi Codrul 

Cozminului, el spune: „zic unii”, ceea ce înseamnă preluarea acestor date din surse ce nu insuflă 

deplină încredere. Deşi în opera cronicarului momentul teologic este mai evident decât la 

generaţia următoare de cărturari moldoveni, în particular la Miron Costin ori Dimitrie Cantemir, 

existenţa acestor motive nu ţine însă de structura concepţiei sale despre lume, laică cu 

preponderenţă. Ele se datoresc modalităţii în care îşi formulează cărturarul judecăţile sale 

moralizatoare, menite să răspundă modului de înţelegere ale celor mai largi pături de cititori. 

Astfel de momente sunt caracteristice în acea epocă multor reprezentanţi ai Renaşterii europene. 

Edificatoare pentru concepţia de factură umanistă de interpretare a istoriei împărtăşită de 

Grigore Ureche este şi teza cu privire la evoluţia în istorie: „Că cum să tâmplă de sârgu de adaoge 

povoiul apei şi iarăş de sârgu scade şi să împuţinează, aşa s-au adaos şi Moldova, carea mai apoi de 

alte ţări s-au descălecat, de s-au de sârgu lăţit şi fără zăbavă au îndireptatu” [44,63]. 

Cronicarul moldovean împărtăşeşte concepţia moralistă a istoriei. Această idee este expusă 

clar chiar la începutul cronicii: „Mulţi scriitori au nevoit de au scris rândul şi povestea ţărilor, de au 

lăsat izvod pă urmă, şi bune şi rele, să rămâie feciorilor şi nepoţilor, să fie de învăţătură, despre cele 

rele să să ferească şi să să socotească, iar dupre cele bune să urmeze şi să să înveţe şi să să 

îndiperteze” [44,63]. Astfel Grigore Ureche defineşte sarcina istoriei drept şcoala de educaţie patriotică 

şi morală. Totodată el expune şi ideea, că istoria este un bun cultural de preţ al unui popor, care se 

cuvine păstrat pentru „… ca să nu înnece a toate ţările anii trecuţi şi să nu să ştie ce s-au lucrat, să să 

asemene fierălor şi dobitoacelor celor mute şi fără minte” [44,63]. Istoria, cunoaşterea trecutului ţării, 

în concepţia lui Grigore Ureche, este o trăsătură ce deosebeşte popoarele civilizare de cele barbare. 

Semnificativă pentru concepţia istorică a lui Grigore Ureche este tendinţa de a include 

istoria Moldovei în cadrul istoriei universale. Cu acest scop cronicarul scrie un amplu capitol 

„Povestea şi tocmala altor ţări, ce suntu prinprejur, cum nu să cade să nu pomenim, fiindu-ne vecini 

de aproape”, care conţine ştiri despre Ţara Leşască, împărăţia Tătărească, împărăţia turcilor, Ţara 

Ungurească de Jos şi Ardealul de Sus. În comparaţie cu datele neînsemnate referitoare la alte ţări, 

care apăreau uneori sporadic în cronicile slavo-române din secolele XV-XVI, letopiseţul lui Grigore 

Ureche înregistrează un vădit pas înainte în acest domeniu. Cărturarul se apropie de înţelegerea 
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interdependenţei vieţii diferitor popoare, depăşind astfel cadrul îngust al concepţiilor medievale, ce 

corespundeau izolării şi fărâmiţării feudale. Vorbind despre neamurile de „pinprejur” Ureche 

constată în unul dintre „excursurile” sale pentru Ţara Ungurească şi Ardealul de s u s . . .  

(  „o parte de Daţi ia”, „zicu-i şi  ţara de 7 oraşă ,  din limba nemţască”):  „În ţara 

Ardealului nu lăcuiescu numai unguri, ce şi saşi peste samă de mulţi şi români peste tot 

locul, de mai multu-i ţara lăţită de români decât de unguri”[44,133], cei din urmă fiind 

„oameni iscoditori şi necredincioşi, vicleni, priiteşugul nu-1 ţin la loc de nevoie. Prin 

ţara Ardealului nu poate omul pre lesne să treacă fără cărţi crăeşti. Şi taina aşa o ţinu 

de bine, că nici de la ţărani cuvântu direptu nu vei afla” [44,135]. Cumpăna dreaptă îl 

îndeamnă însă pe istoric să adauge (viziune motivată de promovarea dreptului în 

rezolvarea litigiilor): „Judecata sa foarte pe direptate o judecă şi de nu-ţi iubeşti legea într-un 

loc, volnicu eşti să-ţi tragi lăgea la alt scaun, unde vei iubi” [44,135]. 

Şi în opera lui Miron Costin disociem anumite idei ce ţin de filosofia istoriei. Pornind, ca şi 

cronografii medievali, de la înţelegerea sensului educativ al istoriei, cărturarul moldovean urcă o 

treaptă importantă în definirea rolului acestei ştiinţe în viaţa societăţii. Sprijinindu-se pe cunoştinţe 

mai bogate, Miron Costin îl depăşeşte pe predecesorul său Grigore Ureche, tratând istoria ca pe un 

instrument al conştiinţei naţionale. Istoria, conclude cronicarul, nu trebuie înţeleasă numai într-un 

sens general-moralizator, ea este un preţios ajutor pentru principi, un îndreptar pentru cei aflaţi la 

cârma statelor. Aprecierea istoriei ca ştiinţă politică, idee neîntâlnită până la Miron Costin la alţi 

cronicari români, este astfel exprimată în predoslovia la Istoria de Grăiia Ungurească: „Iar mai 

ales în trebile ţărilor şi a chivernisirilor la vremi cumplite asupra ţării: să să ştie, domnii mai ales, 

apoi boierii, sfetnicii domnilor şi a ţărilor, să să ştie ce s-au lucrat la alţii şi la alte ţări megieşe cu 

vremi trecute şi la primejdii şi scârbe au venit mari crăii şi preaputernice, cu ce sfaturi şi cu ce 

netocmele au venit la stingerea şi la perirea de istov şi cu ce sfaturi ale sale, la grele vremi s-au 

sprijinit şi s-au agiutorit, ca să urmeze cele bune, de cele rele să să ferească” [19,II,55]. 

Lui Miron Costin îi este proprie conştiinţa cauzalităţii naturale a evenimentelor. Cronicarul 

nu face din letopiseţul său numai o descriere continuă de fapte, ci se preocupă să explice factorii 

care le-au determinat. În stabilirea acestora el nu se află total sub dominaţia preceptelor teologice, 

admiţând posibilitatea intervenţiei active a omului în mersul istoriei. A devenit clasică în literatura 

de specialitate relevarea dublei cauzalităţi dată de către Miron Costin rezultatului bătăliei din 1653 

de la Finta dintre oastea lui Matei Basarab şi cazacii lui Timus Hmielniţki, care s-a desfăşurat nu 

atât prin „voia şi orânduiala lui Dumnezeu”, cât „pre socoteala omenească...” [19,I,148] 

Se ştie că în procesul evoluţiei ştiinţei istorice umaniştii au manifestat preocuparea de a 

întreprinde o descriere cât mai largă a popoarelor, cu obiceiurile, portul, limba şi trecutul lor. 
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Anume o astfel de metodă foloseşte Miron Costin în cronica să, dar mai ales în De neamul 

moldovenilor şi Cronica polonă, creând cititorului posibilitatea, prin aria largă a informaţiilor 

furnizare, de a-şi face o impresie cât mai bogată asupra istoriei poporului român. 
Cronicarul împărtăşeşte concepţia providenţialistă despre provenienţa divină a statului, 

însă în procesul expunerii concrete el adesea deviază de la această concepţie, încercând să 

explice existenţa diferitelor forme de conducere prin moravuri, condiţiile climaterice, situarea 

geografică a ţărilor. Miron Costin tratează statul ca pe un institut ce se dezvoltă în timp. Fiecare 

din ele are începutul şi sfârşitul, - afirmă gânditorul în poemul Viaţa lumii: 

„Vremea începe ţările, vremea le sfârşaşte, 

îndelungate împărăţii vremea primeneaşte, 

Vremea petrece toate, nici o împărăţie  

Sa stea in veci nu o lasă...” [19,II,116] 

Ideea apariţiei şi dispariţiei statelor, împărăţiilor se află în acest poem filosofic sub 

semnul unei viziuni mai largi asupra unui dezechilibru cosmic, a unei stingeri universale. Poetul 

exprimă ideea despre dispariţia întregului sistem solar, supus şi el unei existenţe trecătoare. 

Această concepţie fatalistă, consideră exegeţii operei lui Miron Costin, îşi are originea şi în realitatea 

istorică de atunci, când Ţara Moldovei era pustiită de războaie, sărăcită şi ruinată [19,I,XXII]. În 

predoslovia la letopiseţul său cronicarul constată cu amărăciune că „sosiră asupra noastră cumplite 

acestea vremi de acmu, de nu stăm de scrisori, ce de griji şi suspinuri...” [19,I,4]. Aceste vremi 

„sunt ultimele ale noastre” [19,I,218] şi ele pot duce la „stingerea ţării noastre” [19,I,110]..  În 

această epocă de stagnare, criza politică, economică, socială, internă şi externă, a Moldovei atinsese 

parametri deosebit de periculoşi. Necontenitele războaie, robirile, sistemul fiscal abuziv, fuga 

populaţiei din „calea răutăţilor”, au determinat involuţia social-economică prin pierderea unei 

părţi considerate a pieţei interne şi externe, polarizarea socială şi marginalizarea celei mai mari 

părţi a populaţiei. Antrenată în confruntarea marilor puteri din sud-estul european, Ţara Moldovei 

retrăia o epocă frământată de adânci şi profunde convulsii sociale şi politice resimţite în 

psihologia colectivă a factorilor politici şi a societăţii în general. Experienţa elitei, conjunctura 

politică, socială şi economică în care s-a încadrată Ţara Moldovei de la mijlocul secolului al 

XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea au dictat sintetizarea şi exercitarea unei politici a 

„raţiunii de stat”, o continuă căutare a căilor de recuperare a independenţei politice prin 

echilibrarea factorilor externi şi, în unele cazuri, interni.   

Miron Costin, mai mul decât oarecare alt cărturar român până atunci, a fost conştient de 

faptul că învecinâdu-se, popoarele se înrâuresc reciproc, îşi determină evoluţia. În cronica sa rolul 
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factorului extern este chiar teoretizat: „Şi de aş avea la cineva pentru aceasta lucru vre-o hulă, că 

letopiseţul acesta mai mult de lucruri streine pomeneşte, decât de loc, de ţară, făcut-am acest curs, 

pentru să să dezlege mai bine lucrurile ţării, care la ce vreme s-au prilejit. Şi aceia să să ştie, că 

această ţară, fiind mai mică nice un lucru singură den sine, fără adunare şi amestec cu alte ţări, n-au 

făcut” [19,I,119]. La Grigore Ureche perspectiva de istorie universală prin modul separat, în care 

este concepută în cadrul capitolului „Povestea şi tocmala altor ţări” apare într-un mod rudimentar. 

La Miron Costin faptele de istorie externă nu sunt concentrate aparte, ci sunt prezentate concomitent 

cu evenimentele din Moldova. Este vorba, deci, de o înţelegere mai adecvată a raportului intern -

extern, întrucât istoria ţării Moldovei este mereu legată de cea a ţărilor din jur, evenimentele interne 

fiind prezentate şi prin legăturile cu cauzele exterioare. Cărturarii umanişti români din secolul al 

XVII-lea considerau că scopul istoriei este stabilirea adevărului, apropiindu-se astfel de principiul 

obiectivitătii istoricului. Înalta consideraţie pentru adevăr este proprie şi gândirii istorice a lui Miron 

Costin, cărturarul judecând faptele şi persoanele în numele unui ideal moral şi uman mai înalt, 

decât au făcut-o predecesorii săi. Consideraţia pentru adevăr devine, în concepţia sa, absolut 

obligatorie pentru un istoric adevărat. Asemeni lui Grigore Ureche, Miron Costin a adoptat o 

atitudine critică faţă de „basne” şi „poveşti”. In concepţia sa nimic nu este mai păgubitor pentru 

cel ce se dedică istoriei, ca rea credinţa, „făţăria”: „...că nemică nu strică credinţa aşe celora ce 

scriu letopiseţele ca făţăriia, când veghe voia unuie şi coboară lucrul cu hula altuia” [19,I,154-155]. 

Cu deosebită vehemenţă combate Miron Costin interpolarea lui Simion Dascălul din 

letopiseţul lui Grigore Ureche, în care se afirmă că moldovenii sunt urmaşii tâlharilor romani, 

exilaţi pe aceste meleaguri. Căutând cu insistenţă Letopiseţul unguresc, despre care scrie 

interpolatorul, cărturarul menţionează în De neamul moldovenilor: „Eu, iubite cetitoriule, nicăirea n-

am aflat nici un istoric, nici latin, nici leah, nici ungur, şi viiaţa mea Dumnezeu ştie, cu ce 

dragoste pururea la istorii, iată, şi până la aceasta vârstă, acum şi slăbită” [19,II,12]. Indignat şi 

profund îndurerat de jignitoarea poveste „ungurească” introdusă în cronica lui Grigore Ureche de 

către Simion Dascălul, Miron Costin a adoptat o atitudine hotărâtă de respingere a acestei „basne” şi 

de blamare categorică a autorului ei, aducând numeroase argumente documentare şi logice, menite 

să dezmintă pretinsa origine „tâlhărească” a moldovenilor. El numeşte povestea lui Simion Dascălul 

„ocară” şi declară: „Nici ieste şagă a scrie ocară vecinică unui neam, că scrisoarea ieste un lucru 

vecinic” [19,II,12]. Cărturarul ridică aici problema responsabilităţii istoricului faţă de urmaşi: „Eu 

voi da seama de ale mele câte scriu” [19,II,12]. 

În legătură cu aceasta Miron Costin pune începuturile criticii izvoarelor istorice. Printre 

primii cărturari români el a manifestat o rezervă în faţa izvoarelor de informaţie şi si-a pus problema 

filtrării ştirilor înainte de a le include în cronica sa. Cărturarul-umani st în De neamul 
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moldovenilor a fost preocupat de a delimita între „basne” şi adevăr, fiind conştient de faptul că 

istoricul trebuie să analizeze, să verifice şi să diferenţieze izvoarele folosite, căci străinii „...de-a-

măruntul cearcă zmintelile istoricilor” [19,II,12]. 

In opera stolnicului Constantin Cantacuzino pe lângă fondul de idei propriu manierei de 

expunere a cronicarilor, distingem şi preocupări teoretice de filosofie a istoriei. Astfel, el 

elaborează o teorie a evoluţiei istorice, afirmând că formele sociale trec prin trei faze - apariţie, 

apogeu şi decădere: „Insă este a se mai şti că toate lucrurile câte sunt în lume au şi aceste trei 

stepene dupre ce să fac, adicăte urcarea, starea şi pogorârea, au cum le zic alţii adaugerea, starea 

şi plecarea” [2, 107]. 

Cărturarul extinde această idee, făcând din ea o lege generală de evoluţie a întregii realităţi, 

ceea ce dovedeşte că el opera cu un concept nou în mentalitatea epocii, conceptul de evoluţie, înţeles 

ca schimbare, nestatornicie a lucrurilor. Constantin Canatacuzino formulează în cronica sa şi 

principiul filosofic al eternei reîntoarceri: „Aşadară şi în cele politice pricepem şi cunoaştem că nu-s 

stătătoare nice unele; ci şi avuţii să pierd, şi domnii să strică, şi împărăţii să mută şi să 

strămută; şi toate ca acestea, unii pierzând, alţii găsind, de la unii fugind, la alţii nemerind, 

orbul noroc, cum îi zic şi-1 zugrăvescu. Şi iară una stricându-se şi pierind, alta făcăndu-se 

şi crescând, precum cetim şi semnele aiave, vedem toate şi cunoaştem, de când iaste lumea câte 

domnii şi crăiii, câte monarhii au fost, care din mici începături şi necunoscute, la câtă mărire şi 

putere au venit şi apoi dintr-atâta de mari, la câtă micşorare şi la câtă surpare şi stingere au sosit, 

cât unele nici să mai ştiu, nici să mai pomenescu” [2,54]. 

In predoslovie Constantin Cantacuzino asemenea istoricilor umanişti face critica izvoarelor, 

vorbind de insuficienţa datelor prezentate de letopiseţul intern, despre lipsa hrisoavelor şi 

contradicţiile tradiţiilor populare. „Cu greu, zic, - spune cronicarul, - foarte-mi iaste, de vreme ce nu 

aflu eu până acum, măcar cât am ostenit, cât am cercat, cât am întrebat, şi de ştiuţi şi de bătrâni 

domiriţi şi înţelepţi, şi în tot chipul m-am trudit şi pentr-alte părţi şi cu cheltuială am nevoit, că doar 

aş fi aflat vreun istoric, carele şi de ţara aceasta, de-începătura ei, şi de lăcuitorii ei şi domnitorii 

ei..., carele să scrie pe amăruntul toate..., dar eu încă până astăzi nici acel scriitoriu, nici acel 

spuitor n-am aflat” [2,4]. 

Cărturarul constată „scădere mare şi jale doar într-acest norod al neştiinţei şi al nevrerei să-1 

înveţe fiind, iaste pricină, de astăzi, nu numai de râsul altora şi de ocară suntem, ci şi orbi, muţi, 

surzi suntem de lucrurile şi de faptele celor mai de demult, ce într-acest pământ s-au întâmplat şi s-

au făcut...” [2,5]. Despre tradiţiile orale Cantacuzino spune că este „cu primejdie a le crede”, căci 

„unul una, altul alta băsnuiaşte” [2,6]. Tot aşa şi hrisoavele domneşti, care dau ceva ştiri mai 

temeinice, nu i-au adus mare folos, „pentru că risipit şi foarte pe scurt zic şi fără cap povestesc” [2,6]. 
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Izvorul principal este pentru cronicar ceea ce scriu istoricii străini: „Ci dar aşa lucru fiind, ce a face 

eu n-am, fără cât iată, dupre istoricii streini, pe la greci, pe la leşi, pe la unguri şi pe la alţii voi 

umbla a cere şi a mă îndatori, ca ce vor fi ei pomenind şi istorind de această ţară, să zic şi eu aici..., 

ca ce va fi mai adevărul, dupre zisele lor să arăt” [2,8]. 

Cronicarul Nicolae Costin, mergând pe urmele tatălui său, vroia să scrie o amplă cronică a 

Moldovei, pornind „de la zidirea lumii”, şi luând drept model cronografele bizantine traduse în limba 

română în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, precum şi scrierile cronicarilor polonezi şi 

unguri medievali. Înglobând şi operele predecesorilor, Grigore Ureche şi Miron Costin, Nicolae 

Costin îşi propunea în Letopiseţul său ca, alături de istoria Moldovei, să acorde o mai mare 

atenţie popoarelor vecine: „însă mai pre largu vom scrie, pomenind şi alte stăpânii megieşe şi ce s-au 

lucrat în părţile megieşilor noştri; şi de la Aron vodă, de unde au început a scrie Miron Logofătul, 

până unde ne va lungi Dumnedzău vremea, şi viaţa” [21,I,28]. Cărturarul îşi propune să 

încadreze istoria Moldovei în istoria universală, căci cunoaşterea istoriei universale este o condiţie 

obligatorie pentru acei ce scriu istoria ţării. Din aceste motive cărturarul desconsideră un şir de 

cronici mărunte scrise de unii boieri cu orizont istoric îngust: „iară a pomeni de nişte litopisăţe pre 

urmă scrise de o samă de boieri de ţară, nu socotescu altă, fără cât ocară li să face la vecii viitorii de 

i-aş pomeni; că şi la istorii a le scrie deplin şi pre largu, trebuie şi învăţătura şi ştiinţa altor ţări, care 

aciia nu o au avut” [21,I,28]. 

Împrumuturile masive din alte scrieri, incluse în letopiseţul lui Nicolae Costin, i-au 

determinat pe mulţi istorici ai literaturii române să definească această operă drept o compilaţie. In 

secolul al XVIII-lea noţiunea de proprietate literară era însă cu totul alta decât astăzi şi includerea 

unor fragmente din alte scrieri în opera proprie era considerată un lucru obişnuit. De altfel, Nicolae 

Costin nu-şi ascunde sursele, ci le citează chiar foarte conştiincios. În spirit umanist cărturarul 

cercetează cu atenţie izvoarele în legătură cu războaiele dacice, cucerirea Daciei şi colonizarea ei 

de către romani. El este preocupat de asemenea de originea numelui comun al românilor, frecvent 

în vorbirea altor popoare, acela de „vlah”, care, după Enea Silvio Piccolomini, ar fi venit de la 

numele generalului roman Flaccus, în expunerea lui Nicolae Costin „hatmanul râmlenesc Fliac”. 

Cărturarul demonstrează că această derivaţie este falsă: „Şi acel Fliac, de au bătut războae cu tătarii 

pre Dunăre, iar la descălecatul ţărâlor acestora (adică Moldova şi Muntenia) nice o triabă nu are, 

că târdziu după Fliac suntu descălecate de Traian, împăratul Ramului, den ţărâle Vlohului, adecă 

Italiei” [21,I,64-65]. Caracterul erudit, de orientare umanistă al operei lui Nicolae Costin se vădeşte 

şi din mulţimea şi varietatea surselor utilizate, deoarece autorul citează numeroase izvoare antice, 

medievale şi moderne, latine, ungare şi polone. 

De la întemeierea Moldovei, aşezată de Nicolae Costin la anul 1366, şi până la a doua 
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domnie a lui Aron-vodă Tiranul, cronicarul foloseşte Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore 

Ureche, adăugând pasaje traduse din Polonia lui Cromer, Cronica Polonorum de Miechovski, 

Cronica leşească a lui Stryjkowski şi Sarmatiae Europae descriptio de Guagnini. Pentru 

intervalul 1594-1601 cărturarul transcrie letopiseţul tatălui său, în corpul căruia include pasaje din 

Regni Hungariae historia de Nicolaus Istvânffy şi Pannonico Daciarum libri de Wolfgang de 

Bethlen, compilatori unguri, utilizaţi întâia dată pentru elucidarea unor probleme de istorie a 

Moldovei. 

Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 a lui Nicolae Costin este o 

operă construită după canoanele istoriografiei umaniste, deşi abundenţa de informaţie, lipsa, pe 

alocuri, a discernământului critic în selectarea şi redarea evenimentelor îngrelează lectura, 

dominând valoarea literară a lucrării. In capitolul întâi întitulat „Pentru zidirea lumii” se vorbeşte 

despre începutul lumii şi despre potop, invocându-se mărturiile scriitorilor antici „a filosofilor şi a 

poeticilor păgâneşti” [21,I,30]. Cronicarul redă legenda lui Adam şi Eva şi a fiilor lor, vorbeşte despre 

înmulţirea răului pe pământ, urmând îndeaproape Sfânta Scriptură: „Iară avăm în Svânta Scriptură 

..., precum Dumnedzău au certat toată lumea cu potopul în anul de la zidirea lumii 1656; căci tot 

trupul s-au fost strâcat şi rătăcit den calea sa pre pământ” [21,I,36]. Capitolul al doilea are următorul 

titlu „Pentru împărţirea limbilor când se zidiia turnul la Vavilon şi de înmulţirea a multe năroade den 

trei ficiori a lui Noe...” şi relatează despre împărţirea lumii în trei părţi: Asia, Africa şi Europa. 

„Şi acestea sintu începăturili şi dovădzile săminţiei şi a norodului despărţite a trei ficiori a lui Noe: 

Sim, Ham şi Afet în lume înmulţită” [21,I,42]. Urmează apoi trei capitole despre cei trei fii ai lui Noe 

şi despre popoarele care se trag din aceşti fii. Mai departe Nicolae Costin, în câteva capitole (VI-

XIV), expune originea românilor, copiind lucrarea tatălui săii De neamul moldovenilor cu unele 

omisiuni şi intercalări de ştiri noi din scrierile autorilor poloni şi unguri: Martin Cromer, Matei 

Stryjkovski, Antonio Bonfini, Laurenţiu Toppeltin. Din Istoria panonică a lui Bonfini sunt 

adause, de exemplu, unele ştiri despre daci, întâlnite la geograful Strabon: „...li s-au dzis daţi şi 

davi, ce să înţălege de pre limba greciască dais, adecă războiu, că era acest neam al daţilor foarte 

războinic; precum şi geţilor de pre ghessi, care să înţălege paliţă lungă... Şi odată cu daţii s-au 

aşedzat spre aceste locuri şi gheţii, însă ei mai spre răsărit, unde este Crâmul acmu; iar daţii mai 

spre Dunăre, şi mai spre Ţara Nemţască, precum mărturisesc şi cetăţile sau oraşele lor, care să 

hotărăscu tot în slovele dava, cumii Serghi-dava, Deţi-dava, Marţi-dava, adică dava lui Serghie, 

dava lui Daţie, dava lui Marco, iproci” [21,I,53]. Astfel şi în preocupările de filosofie a istoriei 

se manifestă orientarea umanistă a operei lui Nicolae Costin. 

În cea de a doua jumătate a secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea în 

cultura românească capătă răspândire teoria celor patru monarhii. Despre cele patru monarhii 

 162



aminteşte Miron Costin în tratatul său De neamul moldovenilor, reflecţii la această temă se 

întâlnesc în Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până în 1601 al lui Nicolae Costin. O 

tratare mai amplă a acestei teme o întâlnim în scrierile lui Nicolae Milescu şi Dimitrie Cantemir. 

Nicolae Milescu încearcă să elaboreze o nouă teorie istorică, aşa numita „doctrină istorică” 

(учение историческое) expusă succint în Introducerea la cartea istorică, scrisă din porunca ţarului 

Feodor Alexeievici. Milescu se consideră pe sine un novator în istoriografia rusă, primul în Rusia 

care a elaborat o „doctrină istorică”, căci „mai înainte nimeni nu a scris despre aceasta în limba 

slavonă” [397,XLII]. Toate popoarele, menţionează cărturarul, „au cărţi scrise şi tipărite despre 

istoria statului lor, doar ruşii nu au astfel de cărţi” [397,XLIII]. Deşi există multe letopiseţe şi 

povestiri scrise în limba slavonă, ele însă nu respectă regulile ştiinţei istorice şi adeseori nu se 

acordă între ele. In opoziţie cu această tradiţie cronicărească Nicolae Milescu înaintează noi principii 

teoretice, care în opinia sa, trebuie să stea la baza „doctrinei istorice”. El înaintează cerinţa, ca 

expunerea istorică „să nu contravină istoriei celor patru monarhii, care din vechime este expusă şi 

susţinută de toţi istoricii” [397,XLIII]. 

În Evul Mediu şi în epoca Renaşterii încercările de a elabora o sinteză largă a istoriei 

universale, îmbinate cu viziuni profetice, îşi aveau obârşia în Cartea Profetului Daniil, pe care îl 

citează şi Nicolae Milescu. Fondatorul teoriei celor patru monarhii, profetul Daniil, conform 

tradiţiei, aflându-se în Babilon ca prizonier, într-un moment de inspiraţie divină, a prezis 

desfăşurarea istoriei universale sub forma a patru monarhii ce se vor schimba consecutiv una pe 

alta. În Cartea lui Daniil din Vechiul Testamen, monarhiile puternice sunt prezentate sub forma 

metaforică a unei statui, visată de Nabucodonosor: „capul chipului acestuia era de aur, pieptul şi 

braţele îi erau de argint, pântecele şi coapsele îi erau de aramă, fluierele picioarelor de fer, 

picioarele, parte de fer, parte de lut” [67,859]. Părţile statuii, corespunzătoare metalelor respective şi 

lutului, ar reprezenta, în tălmăcirea visului de către Daniil, cele patru împărăţii mari, fără ca 

profetul să le fi aşezat într-o anumită ordine. Mai departe, în capitolul 11 din aceeaşi carte, se 

relatează despre lupta dintre împărăţia Sudului şi cea a Nordului  din care, în cele din urmă, va 

ieşi biruitoare împărăţia Nordului: „Dar se va ridica un împărat viteaz, care va stăpâni cu o mare 

putere, şi va face ce va voi” [67,871], Urmaşii lui Daniil în speculaţiile asupra imperiilor istorice, 

începând cu  Sfântul Augustin în De civitate Dei, au extins ideea succesiunii istorice a acestora, 

limitându-le la patru imperii. În Evul Mediu această teorie a căpătat o largă popularitate.  

Nicolae Milescu dedică teoriei celor patru monarhii o lucrare monografică cu denumirea de 

Hrismologhion, scrisă în anul 1673. Aceasta este una dintre cele mai populare lucrări ale lui. 

Cercetătorii au depistat aproape cincizeci de copii manuscrise ale acesteia.[123,164] Este cunoscut 

faptul că teoria celor patru monarhii a fost populară şi în antichitate. Conform cosmologiei 
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aristotelice, expusă în lucrarea sa Despre cer, „primul motor” ori „sfera cerească”, se mişcă de la est 

spre vest şi în această mişcare sunt antrenate toate lucrurile existente, deci, şi monarhiile la fel 

sunt predestinate să se deplaseze în cerc pe Pământ în aceeaşi direcţie. Concepţia istoriei universale 

formulată de Nicolae Milescu reflectă complexitatea ideilor istorice din epoca sa. În ea coexistă 

ideile noi cu cele vechi, tradiţionale. Bazându-se pe teoria celor patru monarhii, gânditorul 

interpretează întreaga istorie a omenirii drept o realizare a acestei preziceri mistice a profetului 

biblic. Însăşi cuvântul grecesc Hrismologhion înseamnă „prezicere”, „predestinare” şi de aceea 

procesul istoric universal este atestat de Milescu ca o înfăptuire a acestei preziceri, prezentă în 

Sfânta Scriptură. 

Asemeni oricărei opere monografice, Hrismologhionul lui Nicolae Milescu începe cu 

definirea obiectului de cercetare, cu clarificarea a cea ce este „monarhia”. Toţi cronicarii şi istoricii, 

menţionează autorul, afirmă în unison că „monarhia este conducere unipersonală, autocraţie” 

[64,f.98]. Cărturarul prezintă etimologia cuvântului „monarhia”, care provine de la grecescul 

„mono” -în elină  „singur”, „unul” - şi arhi - adică „început” sau „putere” [64,f.19v]. Totodată 

Milescu distinge două tălmăciri ale cuvântului „monarhia” - „liberă” sau „comună” şi 

„comparativă” sau „deosebită”. Prima interpretare se referă la definirea formei de guvernare ca atare 

şi „semnifică faptul că în monarhie stăpâneşte un ţar ori rege unic...” [64,f.98]. Cea de a doua 

definiţie se referă la statul ce întruchipează o monarhie. Monarhia în acest caz este „cea mai întinsă 

stăpânire din lume, ori o astfel de împărăţie care prin măreţia sa depăşeşte şi învinge toate celelalte 

împărăţii” [64,f.19v] şi acestei împărăţii toate celelalte în lume ca unui conducător sunt obligate să se 

supună, căci toate celelalte state din lume se raportă la ea ca părţile corpului către cap. 

Nicolae Milescu mai evidenţiază încă două tipuri de monarhii: monarhia „civilă” şi 

„divină”. Monarhia civilă, scrie cărturarul, este definită de Aristotel în cartea sa Despre lucrurile 

civile drept aşa mod de stăpânire când unul este stăpân peste toţi şi această definiţie a lui Aristotel 

„este susţinută de Bodin şi de mulţi alţii” [64,f.19v]. Astfel, în definirea monarhiei civile gânditorul se 

sprijină pe autoritatea istoriografiei antice şi a celei contemporană lui. Definiţia „monarhiei 

divine” este preponderent teologică. „Monarhia divină..., menţionează Milescu, este cea mai mare 

stăpânire din lume de însuşi Dumnezeu prezisă...” [64,f.19v-20]. Gânditorul recunoaşte, că atunci 

când vorbeşte despre istoria civilizaţiei universale ca istorie a celor patru monarhii are în vedere nu 

definiţia aristorelică a monarhiei, dar pe cea „divină”: „Când vorbim despre cele patru monarhii 

nu ne referim la învăţătura lui Aristotel, ci la ceea ce e predestinat de Sfântul Duh” [64,f.20]. 

In Hrismologhion Nicolae Milescu descrie, conform tradiţiei, următoarele patru mari 

monarhii - Haldeiană sau Asiriană, Persană, Greacă şi Română. Analizând pe fiecare în parte, 

gânditorul ajunge la concluzia că nici una din ele n-a stăpânit toate popoarele lumii, căci dominaţia 
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lor s-a răspândit doar asupra unei părţi a lumii. Acest lucru s-a întâmplat, consideră gânditorul, din 

două cauze. În primul rând, din cauza naturii rele a oamenilor, care nu doresc să se supună acelui 

conducător ce a fost instituit de însuşi Dumnezeu, şi, în al doilea rând, pentru că în lume poate 

exista doar o singură împărăţie universală - cea a lui Dumnezeu. Doar Isus Hristos „este ţarul 

Pantocrator, adică atotstăpânitor...” [64,f.22], scrie Nicolae Milescu în „Prolegomenele” la tratatul 

„Hrismologhion”. De acea, conchide el, „nici un monarh în lume nu poate fi cu adevărat conducător 

unic şi autocrat”, fiindcă „toţi împăraţii lumii şi stăpânitorii cu sceptrele sale lui Hristos trebuie să 

se închine şi pe el trebuie să-1 recunoască drept împăratul împăraţilor şi domnul domnilor...” 

[64,f.23v]. 

Referindu-se la faptul că pe parcursul procesului istoric unele monarhii le schimbă pe altele, 

gânditorul încearcă să descopere cauzele acestui fenomen. Conform opiniei sale, cauzele 

„schimbării împărăţiilor” constituie o problemă grea şi complicată, căreia Aristotel i-a dat un astfel 

de răspuns: „această schimbare are loc atunci când oamenii încep să exceleze în apucături rele şi în 

alte păcate şi moravuri nepotrivite” [64,f.156]. Totodată Milescu leagă schimbul monarhiilor de 

procesul natural de îmbătrânire şi descompunere. El menţionează în Hrismologhion că „au loc 

anumite schimbări, căci toate în lume îmbătrânesc ... şi când soseşte momentul schimbării, toate 

într-o clipă se risipesc” [64,f.156-156v]. Aceasta însă „nu se întâmplă din porunca şi vrerea lui 

Dumnezeu (fiindcă Dumnezeu nu poate fi cauza vreunui rău), ci din cauza păcatelor oamenilor” 

[64,f.156v]. Astfel, în opoziţie cu concepţia teologică, fatalistă a istoriei, conform căreia toate 

fenomenele vieţii sociale sunt determinate de acţiunea forţelor supranaturale, de providenţa divină, 

Nicolae Milescu sublinia rolul oamenilor în dezvoltarea istorică a societăţii. Într-o altă scriere, 

elaborată în aceeaşi perioadă, în tratatul Vasiliologhion, gânditorul revine asupra cauzei 

„schimbării” monarhiilor şi enumără printre ele perfidia, lăcomia de bani, mândria şi minciuna 

stăpânitorilor şi alte „vinovăţii omeneşti” referindu-se încă o dată la cauzele menţionate de Aristotel 

[63,f.28]. Gânditorul nu se situează însă cu fermitate pe această poziţie, căci în Hrismologhion 

afirmă în spiritul providenţialismului: „... noi însă împreună cu Daniil spunem că Dumnezeu este 

cauza tuturor schimbărilor” [64,f.28]. Astfel concepţia lui Nicolae Milescu asupra desfăşurării 

procesului istoric reprezintă o îmbinare a providenţialismului cu ideile aristotelice, o preluare de la 

gânditorii Evului Mediu a ideii despre liberul arbitru. 

Nicolae Milescu consideră că forma monarhică de stăpânire este „cea mai supremă din 

1ume(верховнейшая в мире)” [64,f.20v]. Totodată, în Hrismologhion, el desemnează drept urmaşă 

a celor patru monarhii universale monarhia autocrată rusă şi acest lucru se afirma în acel moment, 

când în Europa se considera drept urmaş al acestor monarhii Sfântul Imperiu Roman. Gânditorul 

român este de părerea că „Cezarul roman nu este autocrat, căci în împărăţie sunt multe electorate şi 
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mulţi nobili liberi” [64,f.21v]. Adevăratul moştenitor al puterii împăraţilor antici romani este, 

conform opiniei lui Milescu, ţarul rus. Mai mult ca atât, în pofida periodizări tradiţionale „divine”, 

el uneşte ultimele două monarhii în una singură - greco-romană, iar monarhia rusă o declară a patra 

monarhie universală căci „... mai mult se aseamănă cu monarhia împărăţia rusă, decât cea Romană. 

Avem aici monocraţie sau conducere autocrată şi spaţiu întins în toate cele patru părţi ale lumii” 

[64,f.21v]. Astfel, pe lângă autocraţia ţarilor ruşi, gânditorul invocă şi factorul geografic - întinderea 

teritoriului statului rus. 

Această concepţie a lui Nicolae Milescu este în spiritul timpului. Să ne amintim că în 

aceeaşi perioadă avea o largă răspândire teoria „Moscova - a treia Romă” conform căreia după ce 

au căzut Imperiul Roman şi cel Bizantin (a doua Romă), a treia Romă va deveni statul rus cu 

capitala sa Moscova. Dacă referitor la celelalte monarhii Milescu admite o limitare a puterii lor, 

apoi în legătură cu monarhia rusă - el împărtăşeşte ideea că ea va domina asupra  lumii întregi. 

Astfel, concepţia asupra istoriei universale a lui Nicolae Milescu avea o nuanţă politică clar 

pronunţată şi corespundea, în primul rând, intereselor politice ale statului rus. Insă, în mod obiectiv, 

prin orientarea sa politică această teorie, la fel ca şi concepţia celor patru monarhii a lui Dimitrie 

Cantemir, expusă în tratatul Monarhiarum psihica examinatio, în 1714, răspundea intereselor 

politice ale statului moldovenesc, unii dintre domnitorii căruia vedeau în acea perioadă posibilitatea 

eliberării de sub dominaţia otomană în consolidarea forţei militare şi politice a Rusiei. 

Prima lucrare elaborată de Dimitrie Cantemir în timpul exodului în Rusia este un text scris 

în greacă care reprezintă un elogiu lui Petru I şi a fost rostit de către fiul său Şerban în vârsta de 7 

ani în faţa ţarului cu ocazia vizitei întreprinse de Cantemir la Petersburg. Tradus în latină şi rusă 

Panegericul lui Peru I superserenisimul, virtuosul, învingătorul şi preaîndurătorul împărat... este 

tipărit în 1714∗. Dincolo de forma de captatio benevolentiae răzbate dorinţa domnului 

moldovean de a vorbi curţii marelui ţar în limbajul unei culturi superioare, menită să impună pe 

Cantemir cel format în Bizanţ acestei noi capitale a cărei glorie era în formare. Panegiricul are şi o 

semnificaţie politica, fiind un apel către ţar, considerat un mântuitor al creştinismului, în favoarea 

                                                           
∗ Textul în limba rusă poartă următorul titlul: Петру Первому, Императору, Государю и Покровителю своему 
панегирическое Всесожжение смиренейше творит и приносит... священнейшаго Российского государства 
Князь и Волошский господаревичь ... Сербан Кантемир в Санктпетербурхе, в лето рождения девы 1714, Марта 
... на еллинском диалекте реченное. Textul în limba latină are titlul: Petro Primo Hiperserenissimo et potentissimo 
Pio, Victori et Clementissimo Imperatori Domino et Protectori Sio Panegyricum holocaustum humillime litat et offert, 
lnclitae et Theophruritae Phalangis Sanctae Metamorphoseor miles necon Sacri Rassiaci Imperii Princeps et Moldaviae 
Hospodarowicz, servus deditus, Serbanus Cantemyr, în Burgos S.Petri anno Portu Vinginis 1714 Martii in eunte 
septimo aetatis suae helenica dialecto peroretum (Panegiric lui Petru I, superserenismul, virtuosul, învingătorul, jertfă, 
în chip prea umil îi face şi îi oferă oşteanul renumitei şi închinatei armate a sfintei prefaceri şi de asemenea Principe al 
Sfântului Imperiu Rus şi Prinţul Moldovei, sclav devotat Şerban Cantemir, în Sanct-Petersburg, în anul părţii Fecioarei 
1714, martie, în această vârstă a sa de şapte ani, rostit în limba grecească). Manuscrisul autograf se află la Biblioteca 
Academiei de Ştiinţe din Petersburg, secţia manuscrise, f.I.5.78 
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eliberării popoarelor din Balcani subjugate de turci. A doua lucrare dedicată ţarului, alături de 

Panegiric, este Monarchiarum Physica Examinatio (Cercetarea fizică a monarhiilor), scrisă în acelaşi 

an în limba latină∗. Această operă reprezintă prima încercare a lui Dimitrie Cantemir de a-şi formula 

concepţia asupra filosofiei istoriei. Ca şi Panegiricul, Cercetarea fizică a monarhiilor se 

întemeiază pe texte biblice, la fel ca şi în Panegeric autorul urmăreşte scopuri politice. In 

Cercetarea fizică a monarhiilor autorul, asemenea lui Nicolae Milescu, evocă profeţia lui 

Daniil după care omenirea va fi stăpânită rând pe rând de patru monarhii universale succesive, 

ridicându-se fiecare pe ruinele aceleia care a precedat-o. Pe baza acestei profeţii Cantemir 

prevesteşte că a patra monarhie, aceea care este sortită să domine în cel de-al patrulea ciclu al 

istoriei universale, nu poate fi alta decât împărăţia nordului, adică Imperiul Rus. Acest imperiu 

porneşte acum la cucerirea lumii şi prima etapă va fi zdrobirea puterii otomane şi eliberarea 

popoarelor creştine. Schema medievală a celor patru monarhii e supusă de Cantemir unei 

interpretări raţionaliste. El îşi propune să arate „modul natural al naşterii, creşterii, decăderii şi, în 

sfârşit al pieirii acestor monarhii” [8,274]. 

Pornind de la teoria celor patru monarhii, Dimitrie Cantemir a încercat să elaboreze o 

concepţie de sinteză asupra istoriei universale, plasînd întreaga desfăşurare a istoriei omeneşti în 

cadrul unor cicluri istorico-geografice. Cu precădere în lucrări de istorie politică (Descrierea 

Moldovei, Istoria Imperiului otoman, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor), gânditorul 

construieşte o concepţie a ciclurilor istorice prin care trec statele, fiecare izolat şi toate la un loc, 

urmărindu-le totodată şi deplasarea geografică. Asemenea preocupări erau fireşti pe atunci; omul 

antic, omul medieval şi chiar omul începuturilor epocii moderne simţeau mai puternic dependenţa 

de mediul natural. 

În formarea ideii ciclurilor istorico-geografice Dimitrie Cantemir pleacă de la consideraţii 

de filosofie a naturii. El are ca punct de plecare constatarea că realitatea exterioară se compune din 

lucrări particulare, adică individuale, fie naturale, fie sociale. Or, indivizii au faze de evoluţie 
                                                           
∗ Textul latin şi rus se află în manuscrisul menţionat mai sus, la Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Petersburg, secţia 
manuscrise. După textul Panegiricului care se termină la p.10 verso, urmează pagina 11 cu desenul unui glob şi 
explicaţia în limba rusă. La pagina 12 începe textul latin al lucrării Monarchiarum phisica examinatio . De la pagina 20 
începe versiunea rusă a lucrării cu titlul Монархий фисическое разсуждение. Gr.Tocilescu n-a găsit manuscrisul 
original şi nici copii ale lui. A emis ipoteza că el ar trebui să figureze în Biblioteca Academiei teologale din Moscova şi 
a susţinut, fără a cunoaşte textul, că este vorba despre volumul al II-lea, anunţat de autor, al lucrării Sacrosanctae 
scientiae indepingibilis imago.  Afirmaţile lui Tocilescu s-au dovedit a fi eronate. Traducerea românească a lucrării 
realizată de I.Şulea Firu s-a publicat în revista Studii, V, nr. 1, 1951. Versiunea latină a publicat-o tot el în Studii şi 
cercetări de bibliologie, Editura Academiei RSR V/1963. Editorul nu indică nicăieri sursa după care traduce şi nici nu 
vorbeşte despre manuscrisul ori tipăritura care i-au permis editarea şi traducerea. Notele marginale ale textului latin, cu 
trimiterile bibliografice ale autorului n-au fost menţionate. Ştefan Ciobanu menţiona, în 1924, că „în bibliotecile ruseşti, 
s-ar mai păstra în manuscript încă o lucrare a lui Dimitrie Cantemir, un tratat politico-social asupra Monarhiei întitulat 
Monarchorum physica examinatio (Vezi: Ştefan Ciobanu, Dimitrie Cantemir în Rusia. Editura Elion, Bucureşti, 2000, 
p. 72). În 1956 V.Ermuratschi citează tratatul Monarchiarum phisica examinatio, după manuscrisul aflat la Biblioteca 
Academiei de Ştiinţe din Petersburg; fondul 1.5.78, [393, 40] 
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identice, îmbătrânirea şi moartea, adică distrugerea ca individ sau ca existenţă socială particulară. 

În viaţa socială, pe care Dimitrie Cantemir o identifică, după cum se vede, cu statul, orice stat, ca 

existenţă particulară, se naşte, creşte, ajunge la maximum de putere, pentru ca apoi să descrească, să 

îmbătrânească şi să dispară. 

Dimitrie Cantemir a formulat principiul evoluţiei ciclice cu zece ani înainte de apariţia 

lucrării lui Giambattista Vico(1668-1744) Scienza nuova.∗. Ideea ciclurilor istorice la Vico  

implică o revenire la ciclul parcurs mai înainte, dar o revenire pe spirală. Din acest punct de vedere 

este semnificativ titlul cărţii a 5-a din Scienza nuova: Despre reîntoarcerea ciclică a lucrurilor 

omeneşti odată cu renaşterea naţiunilor. Providenţa, după Vico, dirijează destinele istorice ale 

omenirii, dar ea este nu altceva decât legea dezvoltării istorice a umanitaţii [88,I,555]. 

Concepţia lui Dimitrie Cantemir, expusă în Monarchiarum physica examinatio, este 

diferită. După Cantemir, schema generală — naşterea, creşterea, maturitatea, slăbirea sau scăderea, 

îmbătrânirea şi moartea sau distrugerea se aplică oricărui stat ca realitate individuală. Acesta însă e 

numai un prim aspect al teoriei ciclurilor istorico-geografice care îmbrăţişează viaţa oricărui stat luat 

izolat. Folosind un principiu dialectic şi anume că „din descompunerea unuia urmează naşterea 

altuia”, Cantemir priveşte procesul istoric în întregimea lui∗∗. În acest proces istoric neîntrerupt 

statele nu rămân izolate unele de altele. Ele intră în relaţii de prietenie sau duşmănie, chiar în 

conflicte armate. Mai departe, Cantemir leagă procesele naturale astronomice de acelea ale vieţii 

istorice, creând un fel de astrologie istorică - cu toate că în genere el se pronunţa împotriva 

astrologiei. Din procesul istoric general s-au desprins, ca realităţi istorice mai însemnate, patru 

monarhii mari, după cele patru puncte cardinale ale lumii, şi anume, cea din răsărit, cea din miazăzi, 

cea din apus şi cea din miazănoapte, adică de la dreapta spre stânga, fiindcă răsăritul, afirmă  

Cantemir, urmându-1 pe Aristotel, este partea dreaptă, iar apusul partea stângă, în dependenţă de 

mişcarea „primului Mobil” - soarele, de la răsărit la amiază şi la apus. Cu alte cuvinte, 

desfăşurarea întregului proces istoric universal este pusă în relaţie cu mişcarea soarelui, iar 

succesiunea imperiilor universale capătă şi un caracter geografic. 

Continuându-şi expunerea, Dimitrie Cantemir plasează primele monarhii mondiale în 

ordinea punctelor cardinale stabilită de Aristotel, adică în Orient, cuprinzându-le pe toate în 

noţiunea de monarhie a Răsăritului. Căci „acolo au trăit indienii, asirienii, miezii, părţii şi, mai 

însemnaţi decît toţi aceştia şi alţii, perşii” [8,266]. A doua monarhie de importanţă deosebită a fost 

                                                           
∗ Gianbattista Vico scrie prima versiune a tratatului Ştiinţa nouă( Scienza nuova) între 1723-1725. 
∗∗ Un corolar gnoseologic al concepţiei ciclurilor istorice la Dimitrie Cantemir e acela că dezvoltarea istorică a statelor 
parcurge faze strict deterministe, „cu neputinţă de schimbat”, astfel încât, „din începuturi, în chip just cunoscute, se 
deduce ceea ce va urma şi unui intelect bine cultivat şi pătrunzător i se poate învedera şi desluşi ceea ce înfăptuieşte 
ordinea neîntreruptă a naturii, după legea proprie a ei»”. [8,262] 
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„cea de miazăzi, în care au fost puternici egiptenii, africanii, cretanii şi, mai vestiţi decât aceştia, grecii 

macedoneni”[8,267], culmea acestei monarhii constituind-o aceea a lui Alexandru cel Mare. A 

treia monarhie a fost cea romană, monarhia de Apus. în sânul acestui imperiu apar pe arena istorică 

popoarele nordice, care mai târziu se încorporează în Imperiul romano-german, o prelungire a celui 

de la Roma. Dar în curând şi la popoarele nordice se iveşte tendinţa către o existenţă politică proprie, 

mai puternic exprimată la ruşi, ceea ce dă naştere Imperiului rusesc nordic sau acvilonic, după 

termenul acvilon, adică „vântul arctic”. Această monarhie, ca şi cea de Sud, ocupă o poziţie 

centrală între dreapta şi stânga, Răsărit si Apus. De aceea ea are menirea de a cuprinde toată lumea. 

Realitatea istorică nu se încadra însă perfect în schema de succesiune a celor patru imperii 

din Monarchiarum physica examinatio. Din schemă fusese omis Imperiul otoman, care prin 

dimensiunile lui, prin cuceririle din Asia, Africa de Nord şi Europa, nu putea fi nesocotit atunci 

când se vorbea de marile imperii istorice. Cantemir dă însă o explicaţie „naturală” acestei realităţi 

istorice. Ca şi „celelalte făpturi naturale ce se zămislesc, nasc şi cresc în afară de rânduielile 

naturii”, Imperiul otoman reprezintă o asemenea abatere, el este un „avorton”, „un monstru” care 

„a întârziat câtva timp propăşirea..., creşterea... naturală” a Imperiului nordic. O asemenea abatere de 

la legile naturii nu poate însă dura, căci după legea creşterii şi decăderii şi apoi a distrugerii statelor 

Imperiul otoman va dispare de la sine. Dar dispariţia acestui stat „tiranic» trebuie grăbită cât mai 

mult şi misiunea de a-1 distruge revine Imperiului nordic (adică rusesc). Iar Imperiul nordic, 

afirmă Cantemir, citându-1 pe Daniil, se va întinde dincolo de capitala Porţii otomane, va ajunge 

la „ţara cea mândră”, adică Ierusalimul, va continua cuceririle, şi „Ţara Egiptului nu va scăpa”, şi 

„va trece şi peste Libia şi Etiopia” desăvârşind, astfel, mişcarea circulară a procesului istoric. 

Cantemir invocă diverse argumente pentru a-şi sprijini afirmaţiile din opusculul său. In 

primul rînd, spune el, dacă n-am crede în faptul că Imperiul acvilonic, adică, după Biblie, cel 

nordic, va cuprinde toată lumea, asta ar însemna că „ne-am îndoi de adevărul Sfintei Scripturi” 

[8,273]. Totuşi, acest argument, care ar părea valabil pentru un creştin convins si fiu ascultător al 

bisericii, nu-i pare suficient lui Cantemir. El recurge si la mărturiile unor învăţaţi arabi, ca şi ale unor 

rabini evrei, fără să le spună însă pe nume. Aceştia, afirmă el, „recunosc adevărul prezicerilor 

Sfintei Scripturi” şi anume că „acvilonul până la urmă va fi biruitor în toate regiunile locuite ale 

lumii”. Căci această monarhie atât de întinsă, după învăţaţii arabi, cei mai avizaţi în ştiinţele 

naturale, va avea şi un nume special, corespunzător cuvântului beniasfar care în limba lor 

înseamnă „fiii războiului” sau „fiii oştirilor”. În ce constă elementul de progres în teoria ciclurilor 

istorico-geografice a lui Dimitrie Cantemir? Autorul lucrării dedicate lui Petru I nu urmăreşte 

continuu ceea ce apare ca nou, ca un progres, în fiecare monarhie temporală. El menţionează numai 

că a doua monarhie, cea a sudului, adică a lui Alexandru cel Mare, a fost mai puternică decât cea din 
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răsărit. Dar vorbind despre ultima monarhie, cea a nordului, Cantemir precizează că în aceasta „vor 

ieşi la lumină fapte mai mari decât în cele trei monarhii trecute”, fiindcă „mişcarea naturală se 

sileşte să desăvârşească cercul”. Cel de-al patrulea stat în timp va fi cel mai desăvârşit, atât ca 

organizare, cât şi ca ştiinţa războiului; fiindcă această monarhie va fi întemeiată de unul dintre 

principi, „înzestrat cu toate virtuţile”, „foarte înţelept”, „foarte aprig la războaie”, şi „pe care nu-1 

întrece nimeni dintre monarhi în cultură şi pietate”, făcând astfel aluzii străvezii la adresa lui    

Petru I. 

 Teoria ciclurilor istorico-geografice a lui Dimitrie Cantemir este, de fapt, teoria unei 

evoluţii închise, care are loc, pe de o parte, în cadrul unui singur stat, iar pe de altă parte, în cadrul 

unei succesiuni de imperii puternice, limitate numai la patru monarhii temporale. Dintre acestea, a 

patra monarhie va fi culmea desăvârşirii în domeniul politic. Ea va aduce fericirea pe pământ, căci 

„cu stăpânirea fericită a acestui” Imperiu al nordului promit, afirmă Cantemir, a se potrivi profeţiile 

din psalmul 84, în care se face aserţiunea că „fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor 

te vor lăuda” [8,275]. Criteriile superiorităţii celei de-a patra monarhii sunt „ştiinţa războiului” ceea 

ce e de înţeles, fiindcă trebuie distrus „monstrul” politic, Imperiul Otoman, în al doilea rând, 

înţelepciunea (principe „foarte înţelept”) şi „cultura”, adică înflorirea ştiinţelor si artelor, şi în al 

treilea rând, criteriul etic - principe „înzestrat cu toate virtuţile” şi mai ales cu „pietate”. 

Monarchianim physica examinatio reprezintă o sinteză concentrată a istoriei universale, aşa 

cum o înţelegea Dimitrie Cantemir, dar în acest opuscul apar în chipul cel mai evident şi 

contradicţiile inerente epocii istorice în care a creat cărturarul umanist român. Pe de o parte, idei şi 

tendinţe moderne, ca, de pildă, ideea ordinii naturale a lucrurilor ce nu poate fi schimbată, care 

impune o atitudine obiectivă a cercetătorului, iar pe de altă parte, atitudinea autorilor vechilor 

cronologii, care de-a lungul Evului Mediu şi chiar la începuturile timpurilor moderne nu observau în 

evenimentele expuse „un tablou având un sens propriu în el însuşi”, ci „o prefigurare a ceea ce 

trebuie să urmeze”, o „umbră a viitorului”, după expresia Sfântlui Augustin. Iar cât priveşte 

legătura internă a ideilor, se observă o inconsecvenţă: dacă toate imperiile universale îsi au 

sfârşitul lor, în mod necesar, de ce ar face excepţie de la această lege naturală ultimul imperiu, cel 

nordic? Cercetătorii constată că, după cum Sfântul Augustin considera realizarea cetăţii divine în 

creştinism, tot aşa şi Cantemir acorda ultimului imperiu ortodox din schema sa o viaţă eternă şi 

fericită [234,107]. 

Speculaţii asupra succesiunii marilor imperii s-au făcut cu mult înainte de Dimitrie 

Cantemir, mai ales de-a lungul Evului Mediu, speculaţii pătrunse de obicei de aşteptări hiliastice şi 

apocaliptice. Ultima lucrare cu această temă, strălucită ca expresie literară şi în care analiza faptelor 

istorice face superfluă intervenţia Providenţei, pe care autorul o invocă totuşi mereu în cursul 
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expunerii - este Discours sur l`istoire universelle de J.B. Bossuet. Alături de acest tratat, 

lucrarea lui Cantemir consacrată demonstrării ideii succesiunii naturale a monarhiilor, pe plan 

teoretic, într-o ordine anumită, poate fi considerată printre primele încercări de filosofie a 

istoriei din Europa modernă [88,I,566]. Formula „creşterii şi descreşterii” tratată ca lege istorică 

universală îl apropie pe cărturarul român de iluminism, scrierea sa precedând cu aproape două 

decenii lucrarea lui Montesqueu „ Consideration sur les causes de la grandeur des Romans et de 

leur decadence». 

Dimitrie Cantemir a aplicat concepţia sa despre evoluţie în istorie, despre „creşterea şi 

descreşterea” imperiilor în mai multe lucrări, îndeosebi în tratatul consacrat istoriei Imperiului 

Otoman. 
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Încheiere   

În ultimele decenii cercetările istorico-filosofice au adus o importantă deplasare de 

accent a opţiunilor tematice, favorizând studiul analitic şi  sintetic al culturii  ş i  

gândirii filosofice româneşti. Ritmul susţinut şi profunzimea cercetărilor au generat noi 

valenţe şi în studiul problemei umanismului, în interpretarea specificului acestui 

fenomen cultural. Au apărut atitudini cât se poate de diverse, în dependenţă de punctul de 

vedere adoptat de fiecare cercetător în parte. 

Secolele al XVI-lea şi al XVII-lea marchează pentru lumea europeană o nouă treaptă în 

istoria civilizaţiei, culturii şi mentalităţilor. Totodată astfel de fenomene ca Renaşterea, Reforma şi 

Contrareforma îşi fac evidente revendicările şi în spaţiul sud-est european. Deşi cu întârziere, în 

raport cu Europa Occidentală, şi mai puţin radicală, mişcarea umanistă din Sud-estul Europei a 

antrenat mutaţii importante în cultura şi mentalitatea epocii.  Astfel studiul istorico-filosofic al 

societăţii româneşti pe parcursul a două secole, între mijlocul secolului al XVI-lea şi 

începutul secolului al XVIII-lea, profilează o evoluţie considerabilă în gândirea filosofică 

românească de la mentalitatea medievală la cea modernă.   

Procesul de modernizare a culturii şi societăţii româneşti s-a manifestat prin 

afirmarea limbii române ca limbă de cultură, dezvoltarea tiparului şi bibliotecilor ca instituţii 

de alfabetizare, diversificarea instituţională şcolară şi apariţia unor noi structuri de învăţământ. 

Crepusculul slavonismului, apariţia tipăriturilor în limba română şi triumful acesteia în Biserică, 

întemeierea învăţământului superior şi, în general, toate marile înfăptuiri ale acestei „epoci de aur”, 

apreciată de Minai Eminescu drept „cea mai naţională din istoria noastră”, nu pot fi despărţite de 

climatul fecund al noilor idei umaniste.   

Mişcarea umanistă românească este sprijinită de biserică şi oamenii ei, clericii, care 

împreună cu cărturarii laici întreprind o intensă activitate de cultivare a naturii umane prin 

carte. În epoca amurgului tradiţiei bizantine şi în faţa asalturilor din afară, reprezentanţii 

bisericii, precum şi unii cărturari laici, au fost antrenaţi în procesul de consolidare a sistemului 

conceptual ortodox. Diversitatea preocupărilor intelectuale depăşea însă limitele tradiţionale, 

făcându-se apel la cultura antică, la idei de sorginte umanistă. Literatura polemică în limba 

română apărută pe marginea disputelor interconfesionale a facilitat calea afirmării idealului 

unităţii etnice. Mişcarea de idei şi contactele culturale au contribuit la criza 

universalităţii bizantine, la adoptarea unor forme şi manifestări spirituale ale barocului. 

Căutările de noi forme de expresie, proprii operelor baroce, corelate cu influenţele 

renascentiste contribuie la transformări în plan de idei şi sensibilităţi.  
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În gândirea filosofică românească din perioada respectivă se cristalizează o nouă 

concepţie asupra omului întemeiată pe unitatea armonioasă a două principii – pământesc şi 

ceresc, corporal şi spiritual. Are loc o reabilitare a teluricului, în cadrul căruia se pot 

realiza potenţele creatoare ale omului care continuă opera naturii sau a divinităţii. 

Concepţia umaniştilor români asupra omului este întemeiată pe demnitatea umană, pe 

tendinţa de afirmare a propriei personalităţi, pe promovarea ideii servirii binelui comun, 

activităţii în folosul societăţii, patriei. 

 Umanismul românesc îşi are nemijlocit rădăcinile în marile probleme politice ale epocii, şi, 

în primul rând, în cea a luptei pentru independenţă. Cronicarii umanişti folosesc istoria pentru 

exprimarea ideilor politice, ea devine pentru ei un mijloc de trezire a mândriei naţionale a poporului 

pentru originea sa „nobilă”, romană, pentru trecutul său, şi totodată un instrument de propagandă în 

faţa opiniei publice europene în favoarea susţinerii luptei românilor pentru independenţă. Trăsătura 

specifică fundamentală a umanismului românesc a fost teoria descendenţei latine a poporului 

român, unităţii de neam şi de limbă a tuturor românilor. 

 Pe lângă conştiinţa accentuată a identităţii lor etnice, umaniştii români ai acestei perioade 

manifestă şi o conştiinţă critică. La toţi umaniştii români întâlnim o lamentaţie istorică pentru 

situaţia de „decădere” în care se aflau cultura şi societatea  românească. Această durere ia 

uneori forma fatalismului istoric, asociată cu ideea vremelniciei, a trecerii timpului şi a 

nestatorniciei lucrurilor. Motivele „norocului nestatornic”, curgerii eminente a timpului, dispoziţiile 

apocaliptice care şi-au găsit expresie în cultura românească din secolul al XVII-lea - începutul 

secolului al XVIII-lea sunt legate şi de sentimentul de nesiguranţa dominant în mentalitatea 

colectivă, sentiment provocat de ameninţarea otomană, războaie şi pustiiri, conflicte latente între 

grupările boiereşti cu exterminări şi represalii reciproce, calamităţi naturale, etc.    
Simptomele crizei de conştiinţă, prezente în istoriografie, au contribuit la elaborarea unui 

model ideal al principelui dominat de calităţi specifice. Stagnarea, regresul au alimentat nostalgia 

după standardul atins cândva de civilizaţia românească, au generat un efort de reluare a 

tradiţiilor. Popularizarea arhetipului „vârstei de aur” se sprijină pe imaginea unui „veac 

sfânt”, dominat de un principe purtător de lumină, împăciuitor de ţară, înfrăţitor de 

boieri, înălţător de biserici, sprijinitor al meşteşugurilor şi al ştiinţei de carte. 

Umaniştii români apreciau valoarea culturii ca element constitutiv al esenţei omului, prin 

care el se deosebeşte de alte fiinţe. Ei au ajuns la concepţia despre universalitatea sau unicitatea 

civilizaţiei umane care trece peste barierele e t n i c e ,  dar şi peste cele confesionale şi religioase. 

Cărturarii umanişti se conduceau de principiul conform căruia creştinismul în toate 

manifestările sale este unic, după cum este unică şi civilizaţia europeană. Mişcarea umanistă 
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românească a generat o adevărată răsturnare în istoriografie, efectuând trecerea de la descrierea 

empirică a evenimentelor către reflecţie, prezentare de fapte şi evenimente menite să convingă. 

Istoria, cunoaşterea trecutului ţării este, în concepţia umaniştilor, o trăsătură ce deosebeşte 

popoarele civilizare de cele barbare. Semnificativă pentru concepţia istorică a umaniştilor este 

tendinţa de a include istoria românilor în cadrul istoriei universale, precum şi teza cu privire la 

evoluţia în istorie, pe baza căreia se elaborează o concepţie de sinteză asupra istoriei universale, în 

care întreaga desfăşurare a istoriei omeneşti este plasată în cadrul unor cicluri istorico-geografice.   

Criza conştiinţei medievale în spaţiul românesc s-a manifestat printr-o atitudine critică 

faţă de situaţia dominantă pe plan ideologic, politic şi cultural, printr-o circulaţie deosebit de 

intensă a ideilor umaniste, generatoare de noi valenţe şi entităţi premoderne în cultura 

românească. 

 

Concluzii şi recomandări 

La capătul acestei cercetări argumentele expuse ne permit să formulăm următoarele 

concluzii: 
1) În contextul eforturilor de reevaluare a patrimoniului cultural şi al studiul istoric al 

societăţii româneşti pe parcursul a două secole, între mijlocul secolului al XVI-lea şi 

începutul secolului al XVIII-lea, remarcăm o evoluţie în gândirea filosofică românească de 

la mentalitatea medievală la cea modernă. 

2) Cercetările istorico-filosofice, de antropologie culturală, istorie literară şi istorie a artelor 

recente au înregistrat un flux de informaţii cea ce a permis abordarea problemei umanismului în 

gândirea filosofică românească din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea din 

punctul de vedere al unor noi atitudini metodologice şi conceptuale.  

3) Aplicarea noilor metodologii de cercetare istorico-filosofică, în primul rând, abordarea 

interdisciplinară a fenomenelor cercetate, a contribuit la determinarea premiselor economice, 

sociale, politice şi culturale ale umanismului în gândirea filosofică românească din secolul al XVII-

lea – începutul secolului al XVIII-lea .  

4) Cercetarea problemei umanismului din perspectiva unor astfel de noţiuni ca „paradigma 

culturală”, „mentalitatea colectivă”, „criza de conştiinţă”, „imaginarul” etc., a făcut posibilă 

precizarea rolului ideilor umaniste în afirmarea unei noi mentalităţi şi unor noi idealuri în societatea 

românească din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea; 

5) Tendinţele umaniste din literatura slavo-română a secolelor XV-XVI sunt legate de 

valorificarea fondului de idei al gânditorilor antici şi bizantini şi de unele influenţe renascentiste. 

4) Procesul de modernizare a culturii şi societăţii româneşti din secolul al XVII-lea –
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începutul secolului al XVIII-lea a debutat prin afirmarea limbii române ca limbă de cultură, 

dezvoltarea tiparului şi bibliotecilor ca instituţii de alfabetizare, diversificarea instituţională şcolară 

şi apariţia unor noi structuri de învăţământ, cea ce a generat schimbări de atitudine în mentalitatea 

epocii. 

 8) Tendinţele de unificare confesională şi toleranţă manifestate în scrierile umaniştilor 

români din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea demonstrează faptul că 

diversitatea preocupărilor intelectuale depăşea limitele tradiţionale.  

8) Cultul antichităţii legat de problema identităţii revendica recunoaşterea ca atare a 

românilor în plan european pe baza unei ascendenţe vechi şi glorioase. Conceptul de civilizaţie în 

sens de învăţătură, educaţie, conduită raţională, ştiinţă asupra naturii şi ştiinţă de carte este conjugat 

în scrierile umaniştilor români din secolul al XVII-lea– începutul secolului al XVIII-lea cu elogiul 

tipic umanist al civilizaţiei antice.  

7) Barocul ca „tip de existenţă» a constituit una din primele manifestări ale modernităţii în 

cultura românească, iar valorile umaniste trecute prin sensibilitatea barocă au căpătat înţelesuri noi 

sub aspect filosofic, estetic şi literar-artistic.  

9) Conturarea în cultura românească din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-

lea a unei noi concepţii umaniste asupra omului este bazată pe demnitatea umană şi servirea binelui 

comun, legată nemijlocit de activitatea socială a omului, de tendinţa sa spre afirmarea propriei 

personalităţi, de promovarea umanismului civic, a unei etici cetăţeneşti-patriotice prin introducerea 

criteriului etic al activităţii în folosul colectivităţii, societăţii, patriei. 

10) Problemele de filosofie a istoriei abordate în operele umaniştilor români se axează pe 

conceptul de cultură şi civilizaţie, pe afirmarea valorii culturii ca element constitutiv al esenţei 

omului. Concepţia despre universalitatea sau unicitatea civilizaţiei umane presupune trecerea peste 

barierele etnice, dar şi peste cele confesionale şi religioase. 

11) Edificatoare pentru concepţia de factură umanistă de interpretare a istoriei în cultura 

românească din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea este teza cu privire la evoluţia 

în istorie pe baza căreia se elaborează o concepţie de sinteză asupra istoriei universale, în care 

întreaga desfăşurare a istoriei omeneşti este plasată în cadrul unor cicluri istorico-geografice.  

12) Abordarea complexă a mişcării umaniste româneşti a contribuit la evaluarea gradului de 

integrare a gândiri filosofice româneşti din secolul al XVII-lea –începutul secolului al XVIII-lea în 

cultura şi filosofia europeană din perioada respectivă. 

În conformitate cu concluziile expuse, propunem următoarele recomandări:  

1) Cercetările istorico-filosofice, înregistrând un spor de informaţii şi într-un efort 

de sincronizare cu rigorile istoriografiei occidentale, necesită o atitudine novatoare faţă de 
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moştenirea filosofică din trecut şi un nou instrumentar de cercetare. 

2) Se impune interferenţa studiului istorico-filosofic cu alte discipline - antropologie, 

culturologie, politologie, psihologie socială, sociologie, ş. a. ce ar deschide calea cercetării 

interdisciplinare. 

 3) Descifrarea legităţilor socioculturale este condiţionată nu numai de aspectele economice 

sau sociale, dar şi de structurile mentalităţii colective care trebuie luate în considerare în procesul 

cercetărilor istorico-filosofice.  

4) Discuţiile ştiinţifice care s-au desfăşurat în ultimele decenii pe marginea crizei 

universalităţii bizantine, umanismului, barocului românesc şi care şi-au găsit reflectare în studiul de 

faţă, pot contribui la îmbunătăţirea metodologiei de cercetare a proceselor istorico-filosofice şi 

culturale.  

5) Rezultatele prezentei cercetări prefigurează necesitatea unor noi studii, ce ar aborda în 

ansamblu natura şi mecanismele interne ale proceselor sociale, politice, culturale şi de alt ordin 

desfăşurate în perioadă premodernă a societăţii româneşti.  

6) Problemele de ordin istoric, etnic şi cultural discutate şi examinate de gânditorii umanişti 

au rămas constante de-a lungul timpului şi constituie un instrument indispensabil şi astăzi în 

procesul de revendicare şi edificare a identităţii naţionale a românilor basarabeni.  

7) Preocuparea umaniştilor pentru om, pentru activitatea lui în lume, tendinţa de a-1 descrie, 

a-1 glorifica şi a-1 situa în centrul universului contribuie şi în prezent la dezvoltarea unei filosofii 

despre om, unei teorii a formării şi educării sale, la conturarea unei noi pedagogii.  

8) Orientarea decisă a umaniştilor români spre cultura şi civilizaţia europeană exprimată în 

opere de rezonanţă necesită a fi propagată şi utilizată în mişcarea proeuropeană din Republica 

Moldova. 

9) Depăşirea de către umanişti a barierelor etnice, dar şi a celor confesionale şi religioase 

serveşte drept exemplu concludent al tradiţiilor de convieţuire multiculturală şi interconfesională 

care necesită a fi încetăţenite în Republica Moldova.  

10) Astfel, reieşind din cele expuse mai sus, devine imperioasă necesitatea propagării 

operelor cărturarilor umanişti români, studierea şi cercetarea lor în instituţiile preuniversitare, 

universitare şi postuniversitare. 
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Adnotare 
la teza de doctor habilitat în filosofie  

 Umanismul în gândirea filosofică românească din secolul al XVII-lea - începutul 
secolului al XVIII-lea 

 

Lucrarea este consacrată investigării tendinţelor şi ideilor umaniste în gândirea filosofică 

românească din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea din perspectiva 

interdisciplinară a istoriei filosofiei, filosofiei culturii, antropologiei culturale, filosofiei religiei, 

istoriei literare, istoriei artei. 

În Introducere sunt argumentate actualitatea temei, gradul de cercetare a problemei, definite 

scopul şi obiectivele lucrării, este indicat suportul metodologic, noutatea investigaţiei, valoarea 

teoretică şi aplicativă a ei. 

In primul capitol sunt expuse principiile metodologice de cercetare, elucidate premisele 

economice, sociale şi culturale ale umanismului în cultura şi gândirea filosofică românească, 

analizat raportul dintre tradiţia bizantină, în cadrul căreia s-a dezvoltat cultura românească pe 

parcursul a mai multor secole, şi noile influenţe umaniste şi orientări baroce de sorginte occidentală. 

Se demonstrează că tendinţele umaniste în cultura şi gândirea filosofică românească din secolele 

XV-XVI se manifestă prin valorificarea fondului de idei al gânditorilor antici şi bizantini, prezent în 

literatura slavo-română.  

Capitolul doi reprezintă o analiză a mişcărilor de idei şi a contactelor culturale care au 

contribuit la afirmarea umanismului în cultura românească din secolul al XVII-lea - începutul 

secolului al XVIII-lea. Se demonstrează că procesul de modernizare a culturii şi societăţii româneşti 

s-a manifestat prin afirmarea limbii naţionale ca limbă de cultură, dezvoltarea tiparului şi 

bibliotecilor ca instituţii de alfabetizare, diversificarea instituţională şcolară şi apariţia unor noi 

structuri de învăţământ, prin tendinţele de unificare confesională şi toleranţă manifeste în scrierile 

umaniştilor români din perioada respectivă. Este evidenţiat rolul cultului antichităţii în afirmarea 

ideilor umaniste.  

Capitolul trei este consacrat cercetării concepţiei umaniste asupra omului bazată pe unitatea 

armonioasă a două principii - pământesc şi ceresc, pe reabilitarea teluricului, în cadrul căruia se pot 

realiza potenţele omului ca fiinţă creatoare care continuă opera naturii sau a divinităţii. Concepţia 

umaniştilor români asupra omului este întemeiată pe demnitatea umană, pe tendinţa de afirmare a 

propriei personalităţi, pe promovarea ideii servirii binelui comun, activităţii în folosul societăţii, 

patriei. Concepţia umanistă a omului activ se impune şi prin teoria „norocului nestatornic" 

întemeiată pe ideea renascentistă, conform căreia fericirea umană constă în folosirea conştientă a 

posibilităţilor oferite de destin pe acest pământ. 
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În capitolul patru sunt analizate problemele de filosofie a istoriei. Se demonstrează că 

conceptul de cultură şi civilizaţie, promovat de gânditorii umanişti români, se bazează pe principiile 

înnobilării prin cultură şi unicităţii civilizaţiei umane, pe afirmarea valorii culturii ca element 

constitutiv al esenţei omului. Umaniştii români împărtăşeau concepţia despre universalitatea sau 

unicitatea civilizaţiei umane care trece peste barierele etnice, dar şi peste cele confesionale şi 

religioase. Conform concepţiei cărturarilor români din perioada respectivă istoria se dezvoltă în 

cadrul unor cicluri istorico-geografice. O deosebită amploare are în gândirea filosofică românească 

din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea problema latinităţii legată de cea a 

identităţii etnice. Umaniştii români au demonstrat, în lucrări speciale, cu argumente istorice, 

lingvistice, arheologice şi etnografice originea latină şi unitatea poporului. Imaginarul identitar este 

legat şi de imaginea celuilalt, autodefinirea se află în directă corelaţie cu alteritatea, care generează 

nu numai tensiuni, dar şi schimb de valori. Schimbul de valori a facilitat comunicarea contribuind şi 

la revizuirea propriului sistem axiologic. In Încheiere se constată că circulaţia intensă a ideilor 

umaniste a contribuit la afirmarea unei noi mentalităţi şi unor noi idealuri politice, sociale şi 

artistice în societatea românească. 
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SUMMARY 
of the thesis for the degree of Doctor Habilitat of philosophy 

Humanism in Romanian Philosophical Thinking 
from the XVIIth Century and the Beginning of the XVIIIth Century 

 
This work is dedicated to the investigation of humanistic ideas and tendencies in Romanian 

philosophical thinking in the XVIIth century to the beginning of the XVIIIth century, from the 

interdisciplinary outlook of history of philosophy, philosophy of culture, cultural anthropology, 

religion philosophy, literary history, arts history. 

In the Introduction the actually of the theme and the level of problem research are motivated, 

the goal and the tasks of the work are  defined and the methodical support, the novelty of the 

investigation and the applied value are indicated.  

In the first chapter the methodological principles of research are exposed, the economic, 

social and cultural premises of the humanism in the Romanian philosophical culture and thinking 

are elucidated and relation between the Byzantine tradition, within which the Romanian culture has 

been developed over many centuries, and the new humanistic influences and baroque orientations of 

occidental origin are analyzed. It has been demonstrated that humanistic tendencies in Romanian 

philosophical culture and thinking from the XVIIth - XVIIIth centuries are expressed throughout 

the development of the fund of old and Byzantine thinkers ideas, which is present in the Slavonic 

and Romanian literature.  

The second chapter represents an analysis of ideas movements and cultural contacts which 

contributed to the affirmation of humanism in Romanian culture in the XVIIth century- the 

beginning of the XVIIIth century. It has been proved that the modernization process of Romanian 

culture and society has manifested throughout the affirmation of Romanian language as language of 

culture, the development of printing and libraries as institutions of liquidation of illiteracy, the 

school institutional diversification and the appearance of new structures of education, throughout 

the tendencies of confessional unification and tolerance, expressed in the works of Romanian 

humanists of that period of time. It is also emphasized the role of antiquity culture in the affirmation 

of humanistic ideas. 

The third chapter is dedicated to the research of humanistic conception over the human 

being, based upon the harmonious unity of two principles- earthly and heavenly, on telluric 

rehabilitation, in the framework of which the creative potentialities of the man, as a creative human 

being who continues the nature or divinity work can be achieved. The conception of Romanian 

humanists about man is based on human dignity, on the individual personality affirmation tendency, 

on the promotion of the idea of common wealth service, the activity for collectivity, society and 

native land benefit. The humanistic view of the active man is also imposed throughout the theory of 
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”unreliable chance”, based upon a renaissance idea, according to which the human happiness 

consists of conscious use of possibilities offered by the destiny on this earth. 

In the fourth chapter the philosophy problems of history are analyzed. It is proved that the 

concept of culture and civilization promoted by the Romanian humanistic thinkers is based on 

principles of nobleness through culture and oneness of human civilization, on the affirmation of 

culture value as a constituent element of human being. The Romanian humanists shared the outlook 

of universality or oneness of human civilization, which overpasses the ethnic barriers, but also the 

confessional and religious ones. According to Romanian scholars view from the respective period, 

the history is developing within some historical and geographical cycles. The problem of Latinity 

linked to that of ethnic identity has a special ampleness in the Romanian philosophical thinking in 

the XVIIth century - the beginning of the XVIIIth century. The Romanian humanists have proved, 

in special works, with historical, linguistic, archaeological and ethnologic arguments, the Latin 

origin and the people’s unity. The imaginary identity is tied to the image of the other; the self-

definition is directly correlated with the alliteration, which generates not only tensions but also 

values changes. The values changes have facilitated the communication, contributing to the revision 

of an own axiological system. In the conclusion it is ascertained that the intense circulation of 

humanistic ideas has contributed to the affirmation of a new mentality and new politic, social and 

artistic ideals in the Romanian society.  

 202



РЕЗЮМЕ 
на диссертацию доктора хабилитат философии  

Гуманизм в румынской  философской мысли XVII –  начала  XVIII вв. 
 

Работа посвящена междисциплинарному исследованию гуманистических тенденций  

и  идей  в румынской философской мысли XVII - начала XVIII вв., на основе данных истории 

философии, философии культуры, культурной антропологии, философии религии, истории 

литературы, истории искусства.  

Bо введении обоснована актуальность темы, выявлена степень исследования 

проблемы, определены цель и задачи работы,  методология исследования, ее новизна, 

теоретическое и прикладное значение диссертации..  

В первой главе изложены методологические принципы исследования, определены 

экономические, социальные и культурные предпосылки гуманизма в румынской 

философской мысли, анализировано соотношение между византийской традицией, в рамках 

которой развивалась румынская культура в течение многих веков и новыми 

западноевропейскими  гуманистическими и барочными  влияниями. Демонстрируется, что 

гуманистические тенденции, присутствующие в славяно-румынских рукописных текстах 

XV-XVI вв., являются следствием освоения идей античных и византийских мыслителей.  

Вторая глава представляет собой анализ идейных движений и культурных связей 

способствующих утверждению идей гуманизма в румынской философской мысли XVII –  

начала  XVIII вв. Доказывается, что процесс модернизации румынского общества и культуры 

нашел выражение в утверждении румынского языка как языка культуры, в развитии печати, 

появлении библиотек, различных форм школьных учебных заведений, в тенденциях к 

конфессиональному объединению, в проявлениях толерантности. Выявлена роль культа 

античности в утверждении гуманистических идей в румынской культуре данного периода. 

Третья глава посвящена рассмотрению гуманистической концепции человека, 

основанной на гармоничном единстве двух принципов – земного и небесного, на 

утверждении земного существования, в рамках которого могут реализоваться творческие 

возможности человека как существа созидательного, продолжающего естественное или 

божественное творение. Концепция человека в работах румынских гуманистов основана на 

тенденции утверждения личного человеческого достоинства, на выдвижении идеи общего 

блага, деятельности в пользу общества, родины. Гуманистическая концепция активного 

человека связана и с теорией «непостоянного счастья», основанного на ренессансной идеи, 

согласно которой человеческое счастье состоит в сознательном использовании возможностей 

представленных судьбой на этой земле. 
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В четвертой главе анализированы проблемы философии истории. Показывается, что 

концепция культуры и цивилизации, выдвигаемая румынскими мыслителями основана на 

принципах облагораживания человека путем воспитания и просвещения, на утверждении 

ценности культуры как главного, составного элемента сущности человека. Румынские 

гуманисты разделяли концепцию об универсальности и единстве человеческой цивилизации, 

преодолевающей как этнические, так и религиозные и конфессиональные барьеры. Особое 

развитие получила в румынской философской мысли XVII –  начала  XVIII  вв. проблема 

романского происхождения румын и связанная с ней проблема этнической идентичности. 

Румынские гуманисты доказали в специальных работах, на основе исторических, 

лингвистических, археологических и этнографических данных латинское происхождение и 

единство народа. Проблема собственной идентичности, самоопределения прямым образом 

связано с отличием от другого, вызывающего как напряженность отношений, так и обмен 

ценностями. Обмен ценностями способствует общению, и предполагает одновременно 

пересмотр собственных аксиологических принципов. 

В заключении констатируется, что в результате активного распространения 

гуманистических идей в румынском обществе утверждаются новый менталитет, новые 

художественные ценности, новые политические, социальные и этические идеалы. 
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