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Biserica 
[i cultura na]ional\

„Fiilor, lua]i înv\]\tur\ ca s\ nu pieri]i!” (Psalm 2, 12)

Biserica Ortodox\ a avut un rol foarte important în formarea [i dezvolta-
rea culturii na]ionale. Pân\ la începutul secolului al XVIII-lea, nu putem vorbi
în istoria românilor de cultura na]ional\, dac\ excludem aportul Bisericii.

Istoria Bisericii Ortodoxe se împlete[te la români cu istoria na]ional\, iar
contribu]ia Bisericii la formarea culturii na]ionale este covâr[itoare.

Înv\]\mântul 

Primele [coli care au ap\rut pe teritoriul ]\rii noastre au avut drept scop
formarea viitorilor slujitori ai sfintelor altare. Ele au luat fiin]\ pe lâng\ marile
m\n\stiri [i biserici ale ]\rii. Unii mitropoli]i s-au preocupat ca accesul în
aceste [coli s\ fie permis [i celor s\raci, iar alþii, cum ar fi mitropolitul Venia-
min Costachi, au înfiin]at [coli pentru fete. De bursele acordate de Biseric\,
prin intermediul ierarhilor s\i, au beneficiat [i numero[i tineri care s-au
specializat în diverse domenii, cum ar fi Gheorghe Asachi, cel care a înteme-
iat înv\]\mântul politehnic la noi.

MANUSCRISELE RELIGIOASE 
{I ROLUL LOR CULTURAL 

M\n\stirile au fost adev\rate centre culturale nu doar prin atelierele în
care erau alc\tuite splendide icoane sau broderii [i sculpturi, ci [i prin faptul
c\ `n unele dintre acestea erau copiate numeroase manuscrise de c\tre
c\lug\ri, manuscrise care au o valoare inestimabil\ pentru literatura noastr\
veche.

Manuscrisele care circulau pe teritoriul românesc înaintea tip\riturilor
con]ineau în majoritate texte biblice sau ale Sfin]ilor P\rin]i; erau îns\ [i
lucr\ri de natur\ legislativ\, istoric\ [i chiar lucr\ri originale. Manuscrisele –
în jur de 2 000 – sunt redactate în slavon\. Miniaturile care împodobesc
manuscrisele au o valoare excep]ional\ din punct de vedere artistic.
Deosebite sunt în acest sens frontispiciile de la începutul capitolelor, care se
remarc\ prin miniaturi geometrice, florale sau zoomorfe (secolele X-XI).

Dintre c\r]ile biserice[ti, cel mai mult erau folosite Evanghelia, Psaltirea
[i Faptele Apostolilor. Datarea acestor manuscrise este mult îngreunat\,
pentru c\ au ajuns la noi f\r\ a avea prefa]\ sau date privind autorii traducerii.
Întrucât majoritatea traduc\torilor [i a copi[tilor erau c\lug\ri, ei considerau
c\ fac acest lucru pentru Dumnezeu [i pentru folosul credincio[ilor, motiv
pentru care nu-[i men]ionau numele.

„Cânta]i Domnului în strune
În cobuz de viersuri bune,
[i din ferecate surle
Viersul de psalomi s\ urle,
Cu bicin de corn de bour,
S\ r\sune pân\-n nour.”

(Dosoftei – Psaltirea în versuri)

Biserica M\n\stirii Sucevi]a (sec. XVI)

Tetraevangheliarul de la Humor  
(pagin\ de frontispiciu, sec. XV)
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~NCEPUTURILE TIPARULUI

La puþin timp dupã descoperirea tiparului de cãtre germanul Johann
Gutenberg, acesta a ajuns ºi în Þãrile Române. 

Diaconul Coresi este tipograful care a reu[it s\ tip\reasc\ aproape toate
c\r]ile de slujb\ în limba român\. Faptul acesta este de cea mai mare
însemn\tate în via]a poporului nostru. 

În domeniul tiparului sunt consemnate numeroase leg\turi între Þ\rile
Române: c\r]ile tip\rite într-o ]arã circul\ [i în celelalte. 

În opinia unor cercet\tori, c\r]ile lui Coresi marcheaz\ începutul limbii
noastre literare. Acest început timid este continuat de mitropoli]ii c\rturari
de mai târziu, iar aceast\ limb\ este în]eleas\ pretutindeni unde locuiau
români.

În anul 1582, sunt tip\rite primele dou\ c\r]i din Vechiul Testament – Face-
rea [i Ie[irea – sub numele de Palia de la Or\[tie, a[a cum mai este cunoscut\;
este primul text biblic din Vechiul Testament tip\rit în limba român\. 

Tiparul a avut un rol esen]ial atât în formarea unei limbi literare na]ionale,
cât [i în p\strarea con[tiin]ei na]ionale. Rolul pe care l-a avut Biserica, 
prin intermediul ierarhilor s\i, a[a cum vom vedea în continuare, a fost unul
covâr[itor. 

Mitropoli]ii c\rturari, protectori ai tiparului, culturii [i înv\]\mântului, au
fost preocupa]i nu doar de cultura religioas\, ci de întreaga zestre cultural\ a
neamului nostru, la care ei în[i[i au contribuit substan]ial.

Prima tipografie în spa]iul ortodox a fost cea de la Cetinje (Muntenegru)
în 1490. Primul me[ter tipograf de la noi, c\lug\rul Macarie, a înv\]at
me[te[ugul tipografiei la Cetinje [i a tip\rit la Târgovi[te: Liturghierul (1508),
Octoihul (1510) [i Tetraevangheliarul (1512). 

Printre primii tipografi trebuie men]ionat [i Dimitrie Liubavici, care venea
în Þ\rile Române din spa]iul sârb. Dintre tip\riturile sale, men]ion\m un
Molitvelnic, un Apostol [i un Minei.

Prin intermediul acestora, Þara Româneasc\ a beneficiat de avantajele
c\r]ilor tip\rite. Cea mai mare parte a c\r]ilor tip\rite în perioada de început
a tiparului la noi aveau un con]inut religios: fie erau p\r]i din Sfânta 
Scriptur\, fie c\r]i de cult, vie]i de sfin]i sau legiuri biserice[ti, atât de nece-
sare desf\[ur\rii unei vie]i religioase autentice. Aceasta nu înseamn\ c\
primele noastre tip\rituri au în mod exclusiv un caracter religios, întrucât
al\turi de ele au ap\rut [i lucr\ri laice.

„Pentru istoria bisericii naþionale ºi a
tiparului, pentru istoria culturii într-un
cuvânt, literatura religioasã este desigur
foarte importantã (...) Aºa-zisa literaturã 
nu cuprinde altceva decât cãrþile trebui-
toare preotului în slujba sa, traduse în
româneºte.”

(G. Cãlinescu, 
Istoria literaturii române)

� Care a fost rolul Bisericii în formarea culturii na]ionale? 
� Folosi]i cuno[tin]ele de la celelalte materii pentru a prezenta apari]ia [i r\spân-

direa tiparului.
� Explica]i care sunt motivele pentru care primele manuscrise [i tip\rituri în

limba român\ au avut con]inut religios.
� Realiza]i o dezbatere pe tema „Rolul cultural al manuscriselor religioase”.

Aduce]i cât mai multe argumente `n favoarea ideii c\ literatura religioas\ a avut
un rol important `n istoria culturii noastre.

Teme

Liturghier (pagin\ cu frontispiciu [i ini]ial\,
sfâr[itul sec. XVII)

evangheliar – carte de slujb\ care
con]ine cele patru Evanghelii: dup\
Matei, Marcu, Luca [i Ioan.
liturghier – carte de slujb\ care con]ine
rânduiala celor trei liturghii existente în
Biserica Ortodox\.
octoih – carte de slujb\ al c\rei nume
înseamn\ în limba greac\ „opt cânt\ri”;
numele unei perioade din calendarul
bisericesc.
palie – carte care con]ine textul
Vechiului Testament.

Vocabular
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MITROPOLI}I CTITORI 
Ai LIMBii române

„Dosoftei este prin instinct ºi erudiþie în acelaºi timp primul poet român
de clasã europeanã.” (I.C. Chiþimia)

VARLAAM

Via]a. S-a n\scut în 1585 într-o familie de r\ze[i [i s-a c\lug\rit cu numele
de Varlaam la M\n\stirea Secu din munþii Neamþului – unde se afla o
cunoscut\ [coal\, al cãrei egumen a devenit, cu rangul de arhimandrit. În
1628 pleacã în Rusia, într-o c\l\torie f\cut\ în scopul de a comanda câteva
icoane pentru M\n\stirea Dragomirna. Este ales mitropolit al Moldovei în
anul 1632. A p\storit sub îndelungata domnie a lui Vasile Lupu. În anul 1653,
mitropolitul Varlaam a pierdut scaunul mitropolitan, retrãgându-se la
M\n\stirea Secu, unde a [i murit, în 1657.

Activitatea cultural\. Varlaam a adus la Ia[i prima tiparniþã din Moldova,
primitã de la Petru Movil\, mitropolitul Kievului. Prin grija sa, au fost tip\rite
multe c\r]i.

Cea mai important\ lucrare a sa este Cazania sau Carte româneasc\ de 
`nv\]\tur\, ap\rut\ în 1643. Este prima carte în limba român\ din Moldova [i
una dintre cele mai importante c\r]i din literatura noastr\ veche. Are 506 file 
(1 012 pagini), cu numeroase gravuri în lemn. Cartea cuprinde 54 de cazanii
la duminici [i 21 de cazanii la s\rb\torile împ\r\te[ti [i ale sfin]ilor. Varlaam
are meritul de a fi strâns într-o lucrare unitar\ vechile predici care circulau în
manuscris. 

Alte fapte din timpul p\storirii lui Varlaam. Mitropolitul a sfinþit în 1639
M\n\stirea Sfin]ii Trei Ierarhi din Ia[i, capodoper\ a arhitecturii religioase
române[ti, ctitoritã de Vasile Lupu.

În anul 1641, moa[tele Sf. Cuvioase Parascheva sunt d\ruite domnitorului
Vasile Lupu ca r\splat\ pentru plata datoriilor Patriarhiei Ecumenice. În anul
1640, Vasile Lupu a întemeiat prima institu]ie de înv\]\mânt superior din
Moldova în incinta M\n\stirii Sfin]ii Trei Ierarhi. Cu timpul, [coala înfiin]at\
la Ia[i a devenit academie. Diaconul Pavel de Alep numea aceast\ [coal\
„mare colegiu românesc”.

Au fost tip\rite prin grija lui Varlaam:

1644 – {apte taine, o explicare a Sfintelor
Taine f\cut\ prin întreb\ri [i r\spunsuri. 
1645 – R\spunsul împotriva Catehismu-
lui calvinesc, lucrare de ap\rare a
Ortodoxiei în fa]a calvinismului, aprobat\
de un sinod convocat de însu[i Varlaam
`n anii 1644-1645. 
1645 – Paraclisul N\sc\toarei de Dumne-
zeu (cuprindea [i 48 de versuri originale
despre pedepsirea necredincio[ilor).
1646 – Pravila lui Vasile Lupu, o impor-
tant\ colec]ie de legi biserice[ti.

� ~n ce mod a contribuit mitropolitul Varlaam la dezvoltarea tiparului `n Moldova?
� Când s-a inaugurat `nv\]\mântul superior `n Moldova?
� Când au fost aduse moa[tele Sfintei Cuvioase Parascheva la Ia[i?
� Care este contribu]ia mitropolitului Varlaam la alc\tuirea Cazaniei din 1643?

Temecazanie – predicã.
patriarh ecumenic – patriarh de Con-
stantinopol, cea mai important\ dem-
nitate onorific\ în Biserica Ortodox\.
pravil\ – culegere de legi biserice[ti [i
civile.

Vocabular

Pagin\ din Cazania lui Varlam (sec. XVII)
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� Aminti]i câteva dintre traducerile mitropolitului Dosoftei, ar\tând importan]a lor
`n cultura român\.

� Ar\ta]i valoarea operei fundamentale a mitropolitului Dosoftei, Psaltirea `n ver-
suri (1673).

Teme

Prin grija lui Dosoftei au fost tip\rite:
1679 – Dumnezeiasca liturghie: cuprin-
dea cele trei liturghii [i câteva rug\ciuni.
1681 – Molitvelnic de-n]\les: aceast\
carte, tip\rit\ în române[te, con]ine un
Poem chronologic despre domnii Moldo-
vei în 136 de versuri, alc\tuit de Dosoftei.
Acest poem este prima scriere istoric\
româneasc\ tip\rit\.
1683 – Liturghier, completat cu câteva
rug\ciuni.
1682-1686 – Via]a [i petrecerea sfin]ilor
(în patru volume), prezentare a vie]ilor
sfin]ilor.

mazîl – mic boier; domn sau boier înl\-
turat din func]ie.
molitv\ – rug\ciune (limba slavon\).
Pateric – colec]ie de povestiri din via]a
sfin]ilor c\lug\ri.

Vocabular

Dosoftei

Mitropolitul Dosoftei este cel mai de seam\ cunosc\tor al scrierilor
Sfin]ilor P\rin]i din întreaga noastr\ cultur\ româneasc\ veche.

Via]a. S-a n\scut la Suceava în 1624. A fãcut studii la Ia[i [i Lvov (Polonia),
apoi s-a c\lug\rit la M\n\stirea Probota. Este ales episcop de Hu[i (1658),
episcop de Roman (1660), iar în anul 1671 ajunge mitropolit al Moldovei. În
1686, este luat prizonier în Polonia, unde î[i va sfâr[i via]a în anul 1693.

Activitatea cultural\. Mitropolitul Dosoftei a desf\[urat o activitate
cultural\ extraordinar\, num\rul lucr\rilor traduse [i tip\rite de el fiind
impresionant. 

Dintre traducerile sale amintim: Istoriile lui Herodot, prima traducere a sa
[i una dintre cele mai vechi traduceri europene cunoscute; Pateric grecesc,
Mântuirea p\c\to[ilor, Via]a [i minunile Sf. Vasile cel Nou (fragmente);
Dogmatica Sf. Ioan Damaschin (fragmente); Drama Erofili, prima oper\ din
dramaturgia universal\ tradus\  în române[te.

Cea mai important\ tip\ritur\ a sa este Psaltirea în versuri. Aceast\ carte
a ap\rut în 1673 la Uniev, în Polonia, [i este prima lucrare poetic\ de mari
propor]ii în limba român\. Cuprinde 8 634 de versuri în peste 500 de pagini.
Este prima versificare într-o limb\ na]ional\ în cadrul Bisericilor Ortodoxe.
Psaltirea lui Dosoftei a circulat în toate regiunile locuite de români, iar
psalmii versifica]i de el au fost folosi]i în colinde, cântece de stea etc.

Alte fapte. Dosoftei este primul ierarh moldovean care a început munca
grea [i neobosit\ pentru p\trunderea limbii române în biseric\, în locul celei
slavone. În acest sens, el a ref\cut tipografia lui Vasile Lupu de la Ia[i [i a tip\-
rit mai multe lucr\ri. 

Mitropolitul Dosoftei 

M\n\stirea Probota (sec. XVII)
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INTRODUCEREA LIMBII
ROMâNE ~N BISERIC|
„Antim ajunge pe meleagurile româneºti având rolul de «supraveghetor al

credinþei, de organizator al silinþelor pentru culturã, de sfetnic ascultat în cele
religioase».” (N. Iorga, Istoria literaturii româneºti)

Antim Ivireanul

Via]a. S-a n\scut în jurul anului 1650 în Iviria (Georgia de azi) [i a primit
la botez numele de Andrei. A c\zut rob la turci [i dus la Constantinopol, unde
a înv\]at sculptura în lemn, caligrafia, pictura [i broderia. Tot aici a înv\]at
limbile greac\, arab\ [i turc\.

Adus în Þara Româneasc\ de Constantin Brâncoveanu prin anii 
1689-1690, a condus, pe rând, tipografia domneasc\ din Bucure[ti [i cea de la
Snagov, unde a format numero[i ucenici care `i vor continua activitatea. În
anul 1705, este ales episcop de Râmnic [i întemeiaz\ aici o tipografie, prima
din acest ora[. În anul 1708, este ales mitropolit al Ungrovlahiei (Þara Româ-
neasc\). În aceast\ calitate, el mut\ tipografia de la Râmnic la Târgovi[te. 

Din pricina atitudinii sale antiotomane, în toamna anului 1716, la cererea
primului domn fanariot, Nicolae Mavrocordat, a fost înl\turat din scaun,
închis [i condamnat la exil pe via]\ în M\n\stirea Sf. Ecaterina de la Muntele
Sinai. În drum spre locul exilului, a fost ucis de osta[ii turci, iar trupul i-a fost
aruncat în râul Mari]a sau în Tungea, în apropiere de Adrianopol. 

Antim Ivireanul – ctitor de loca[uri sfinte. Antim este cel care a ctitorit
(1713-1715) cunoscuta m\n\stire cu hramul „To]i Sfin]ii” din Bucure[ti, care
îi poart\ numele. Aceast\ m\n\stire a fost înzestrat\ de c\tre mitropolit cu
numeroase bunuri [i cu o bibliotec\. 

F\uritor al limbii române moderne. Antim Ivireanul avut un rol însemnat
în introducerea complet\ [i definitiv\ a limbii române în slujb\. ~n acela[i
timp, de[i str\in de neam, a creat o limb\ liturgic\ româneasc\, în]eleas\ [i
folosit\ pân\ azi. El a fost primul care a tipãrit textul integral al slujbelor în
limba român\. 

Didahiile sale (28 de predici la diferite s\rb\tori [i [apte predici ocazio-
nale) îl a[az\ în rândul celor mai de seam\ predicatori cre[tini din toate
timpurile. 

Sprijinitor al Bisericilor Ortodoxe surori. El l-a trimis în Georgia pe unul
dintre ucenicii s\i, care a întemeiat la Tbilisi prima tipografie din Georgia.
Pentru Patriarhiile din Constantinopol, Alexandria [i Ierusalim, Antim a
tip\rit numeroase c\r]i de slujb\. Al]i ucenici sunt trimi[i în Transilvania [i la
Alep (Siria). 

În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hot\rât ca
marele ierarh Antim s\ fie trecut în rândul sfin]ilor. Pr\znuirea lui se face în
fiecare an, în ziua de 27 septembrie.

„Sfinte P\rinte Ierarhe Antim, dup\
vrednicie ai fost rânduit p\stor [i
înv\]\tor al turmei celei cuvânt\toare [i,
cu în]elepciune dumnezeiasc\ rev\rsând
râurile sfintelor tale cuvinte, via]a ]i-ai
pus-o pentru p\stori]ii t\i [i cununa
muceniciei ai dobândit de la Hristos
Dumnezeu; pe Care roag\-L s\ d\ruiasc\
pace [i mare mil\ celor ce s\vâr[esc
sfânt\ pomenirea ta.” 

(Troparul Sfântului Antim Ivireanul)

Mitropolitul Antim Ivireanul 

� Prin grija mitropolitului Antim
Ivireanul au fost tipãrite peste 60 de
cãrþi, dintre care 20 în limba românã.

� Didahiile reprezint\ opera principal\ a
mitropolitului Antim.

Reþineþi!
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Simion {tefan

Via]a. În anul 1643 este numit mitropolit al Transilvaniei. În aceastã calitate
s-au impus 15 puncte umilitoare prin decretul de numire, printre care: în locul
Sf. Împ\rt\[anii s\ se foloseasc\ pâine [i vin nesfin]ite, s\ se înl\ture ritualul
botezului [i al înmormânt\rii, s\ se înl\ture cultul icoanelor [i al crucii. Aceste
condi]ii nu au fost respectate de c\tre mitropolit [i de c\tre credincio[i. A murit
în anul 1656.

Activitatea cultural\. La Alba-Iulia, sub îndrumarea mitropolitului Simion
{tefan, sunt tipãrite douã cãrþi: Psaltirea din 1651 [i Noul Testament de la B\l-
grad (Alba-Iulia) din 1648, prima traducere integral\ a Noului Testament tip\ri-
t\ în române[te. 

Cazania lui Varlaam [i Noul Testament de la B\lgrad constituie cele dou\
monumente lingvistice pe care s-a f\urit limba român\ literar\. La aceasta au
contribuit [i cunoa[terea des\vâr[it\ a limbii române vorbite de c\tre traduc\-
torii Bibliei. Aproape fiecare carte a Noului Testament este precedat\ de o
scurt\ introducere original\, iar aceste pagini pot fi considerate primul „manu-
al” de introducere [i exegez\ biblic\ din teologia româneasc\. Textul este
împ\r]it pe capitole [i versete, iar fiecare capitol este rezumat. Numeroase note
marginale cuprind explica]ia unor cuvinte sau scurte comentarii explicative ale
textului. Aceastã edi]ie a fost folosit\ pentru edi]iile ulterioare ale Noului
Testament [i ale Sfintei Scripturi. 

„Aceasta înc\ v\ rug\m s\ lua]i amin-
te c\ rumânii nu gr\escu în toate ]\rile
într-un chip, înc\ neci într-o ]ar\ to]i 
într-un chip. Pentru aceaia cu anevoie
poate s\ scrie cineva s\ în]eleag\ to]i,
gr\ind un lucru unii într-un chip, al]ii 
într-alt chip. Bine [tim c\ cuvintele tre-
buie s\ fie ca banii, c\ banii aceia sunt
buni, carii îmbl\ în toate ]\rîle, a[ia [i
cuvintele acealea sunt bune carele le
în]eleg to]i. Noi derept aceaia ne-am silit,
den cât am putut, s\ izvodim a[ia cum s\
în]eleag\ to]i, iar\ s\ (dac\) nu vor în]e-
leage to]i, nu-i de vina noastr\, ce-i vina
celuia ce-au r\sfirat rumânii printr-alte
]\ri, de [i-au mestecat cuvintele cu alte
limbi de nu gr\iescu to]i într-un chip.”

(Noul Testament de la B\lgrad)

� În grupuri de câte patru, nota]i informa]iile despre mitropolitul Antim pe care
le-a]i re]inut. Compara]i rezultatele cu cele ale colegilor vo[tri.

� Care sunt motivele ce au determinat trecerea în rândul sfin]ilor a lui Antim
Ivireanul?

� Ce rol a avut Noul Testament de la B\lgrad în cultura român\?

Teme

Noul Testament de la B\lgrad 
(pagina de titlu, sec. XVII)

Catedrala ortodox\ din Alba-Iulia.

didahie – înv\]\tur\.
isihasm (`n gr. isihia – „lini[te”) – practi-
carea neîncetat\ a rug\ciunii inimii,
ajungând la vederea luminii necreate a
lui Dumnezeu.

Vocabular
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Au fost tip\rite prin grija 
lui Veniamin Costachi:

1807 – Tâlcuirea celor [apte taine (Ia[i).
1821 – Evanghelia (Neam]).
1824 – Istoria Scripturii Vechiului
Testament (Ia[i).
1825 – Descrierea Moldovei a lui Dimi-
trie Cantemir (Neam]).
1831 – Iubitorul de în]elepciune (Ia[i).
1841-1843 – Istorie bisericeasc\ de Mele-
tie al Atenei (Ia[i, 5 vol.).
1844 – Pidalionul (Neam]).

CTITORI DE ªcoli 
~N LIMBA român|

„Moldova a avut în cele politice un domn mare, pe {tefan Vod\, iar în cele 
biserice[ti, un mitropolit mare, pe Veniamin Costachi.”          (Filaret Scriban)

Veniamin Costachi

Via]a. S-a n\scut în anul 1768 în satul Ro[ie[ti (azi jud. Vaslui) într-o
cunoscut\ familie de boieri moldoveni. Limba greac\ a înv\]at-o cu un dasc\l
grec în casa p\rinteasc\. A urmat cursurile {colii domne[ti de la Trei Ierarhi,
apoi cele ale [colii de la M\n\stirea Neam]. S-a c\lug\rit în anul 1783, iar în
anul 1792 a fost ales episcop de Hu[i (avea doar 23 de ani). În 1796 a fost ales
ales episcop de Roman, iar în 1803, mitropolit al Moldovei [i Sucevei,
p\storind, cu dou\ întreruperi, pân\ în 1842. S-a retras la M\n\stirea Slatina,
unde a [i murit în anul 1846.

Îndrum\tor al [colilor na]ionale. În 1803, a fost înfiinþat Seminarul de la
Socola, care capãtã în scurt timp un prestigiu deosebit; din anul 1840 se
nume[te „Seminaria Veniamina”, ca recunoa[tere a meritelor mitropolitului
Veniamin.

În anul 1824 mitropolitul Veniamin a deschis la Mãnãstirea Trei Ierarhi
din Ia[i o „[coalã începãtoare” în limba românã. Tot prin strãdania sa, este
înfiinþatã Academia de la Ia[i (1835), din care s-a dezvoltat în anul 1860
Universitatea din Ia[i, iar în 1841 este deschisã prima {coalã de „arte [i
me[te[uguri” din Moldova, cu [ase ateliere.

Activitatea cultural\. Mitropolitul a `nfiin]at o tipografie la m\n\stirea
Neam] în anul 1807. Prin grija sa au ap\rut numeroase scrieri, multe fiind
traduceri din Sfin]ii P\rin]i.

În câteva prefe]e, mitropolitul arat\ c\ a înlocuit termenii slavoni cu cei de
origine latin\: „molitv\” cu „rug\ciune”, „vohod” cu „intrare”, „pocrov\]” cu
„acoper\mânt” etc.

Alte fapte din timpul p\storirii lui Veniamin Costachi. În anul 1833, a pus
piatra de temelie a actualei catedrale mitropolitane de la Ia[i cu hramul
Întâmpinarea Domnului [i Sf. Mare Mucenic Gheorghe. Catedrala a fost
terminat\ abia în anul 1887.

În anii 1807 [i 1821 a fost caimacam (loc]iitor de domn). A avut o
contribu]ie important\ la elaborarea Regulamentului organic al Moldovei.

Scopul întregii sale activit\]i a fost, a[a cum el însu[i m\rturisea, „ca
românii s\ aib\ în cer un Dumnezeu [i pe p\mânt o patrie”.

� Sublinia]i rolul activit\]ii mitropolitului Veniamin Costachi `n Moldova.
� Comenta]i afirma]iile lui Nicolae Iorga despre Veniamin Costachi.

Teme

„Un om mai sfânt [i mai bun ca
dânsul n-a mai ]inut în mâini cârja de
episcop român.” 

(Nicolae Iorga 
despre Veniamin Costachi)

„Tot ce mi-au stat în putin]\ am f\cut
[i cu sfatul [i cu fapta, ca s\ sporesc [i
suflete[te [i materialice[te înflorirea
sfintei Biserici [i a Patriei.” 

(Veniamin Costachi)

Veniamin Costachi
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Andrei {aguna

A fost cel mai mare legiuitor al Bisericii Ortodoxe Române.

Via]a. S-a n\scut la Mi[col] (Ungaria) în anul 1808 [i a primit la botez
numele de Anastasie. A fost un elev eminent la {coala „greco-valah\” [i la
gimnaziul din Mi[col], apoi la gimnaziul superior la Pesta. Urmeaz\ studii de
filosofie [i drept la Universitatea din Pesta. La Vâr[e], a urmat studiile de
teologie ortodox\, iar în anul 1833 a devenit c\lug\r sub numele de Andrei.
În anul 1834, este numit profesor la Seminarul de la Carlovitz, apoi profesor
la Seminarul de la Vâr[e]. În anul 1848, a fost  ales episcop de Transilvania. A
murit în anul 1873.

Activitatea de organizare a Bisericii. În urma numeroaselor memorii
înaintate Cur]ii de la Viena la ini]iativa lui Andrei {aguna, în anul 1864 s-a
aprobat reînfiin]area vechii Mitropolii Ortodoxe Române a Transilvaniei, în
frunte a cãreia a fost mult ca arhiepiscop [i mitropolit. 

În anul 1868, a fost aprobat Statutul organic al Bisericii Ortodoxe Române
din Transilvania. Principiile acestui statut erau autonomia faþã de stat [i
sinodalitatea, adicã participarea laicilor în conducerea bisericii (1/3 clerici [i
2/3 mireni).

Activitatea cultural\. Prin îndemnul [i contribu]ia sa au fost tip\rite peste 
25 de manuale, cum ar fi: Abecedar românesc, Gramatica român\, Aritmetica,
C\r]i de lectur\, ca [i numeroase c\r]i de slujb\.

În timpul p\storirii sale, au fost înfiin]ate mai mult de 800 de [coli confe-
sionale (~.P.S. Antonie Pl\m\deal\). În fiecare parohie se ]ineau cursuri serale
pentru ne[tiutorii de carte. Sunt înfiin]ate un gimnaziu în Brad (1869), o
[coal\ real\ la Bra[ov (1869). Vechea [coal\ de pedagogie de la Sibiu a
devenit o institu]ie de înv\]\mânt superior. Cel mai bun absolvent de teologie
era trimis în fiecare an la una dintre universit\]ile apusene, pentru a preda
apoi la Institutul Pedagogic [i Teologic din Sibiu.

Andrei {aguna a fost primul pre[edinte al Asocia]iunii transilvane pentru
literatura român\ [i cultura poporului român (Astra), înfiinþatã în 1861 la
Sibiu.

Alte fapte din vremea p\storirii lui Andrei {aguna. A condus, împreun\ cu
episcopul unit Ioan Lemeni, Marea Adunare Na]ional\ de pe Câmpia
Libert\]ii de la Blaj din 3/15 mai 1848. 

A pus piatra de temelie a catedralei din Sibiu în anul 1857, el însu[i
contribuind cu o sum\ important\ de bani. A primit titlul de membru de
onoare al Academiei Române (1871), pre[edinte de onoare al Societ\]ii
„Transilvania” din Bucure[ti [i membru de onoare al Societ\]ii pentru
Literatura [i Cultura Român\ din Bucovina. „Figura lui s-a introdus definitiv 

în con[tiin]a popular\ din toate c\tunele
Ardealului, întinzându-[i re]eaua str\-
lucitoare asupra întregului p\mânt
românesc”.

(Octavian Goga)

„Aproape o genera]ie întreag\, {aguna
a fost conduc\torul intelectual – singurul
recunoscut – al poporului s\u [i a putut
s\ ob]in\, în aceast\ calitate, astfel de
rezultate, cum rar se întâmpl\ vreunui
muritor a se învrednici de ele.” 

(C.D. Teutsch)

� Enumera]i principalele laturi ale activit\]ii lui Andrei {aguna.
� Care sunt principiile de organizare a Bisericii Ortodoxe Române valabile pân\

ast\zi?

Teme

Prin grija mitropolitului {aguna 
au ap\rut:

3 ianuarie 1853 – Ziarul Telegraful român
de la Sibiu. Din 1863, ziarul a fost editat
în întregime cu alfabet latin.
1854 – Elementele dreptului canonic
(Sibiu).
1854 – Teologia dogmatic\.
1855 – Manual de teologie moral\.
1858 – Biblia cu ilustra]ii, prima de acest
fel în România.
1860 – Istoria Bisericii Ortodoxe r\s\rite-
ne universale (2 vol.).
1868 – Compendiu de drept canonic
(Sibiu).
1872 – Manual de studiu pastoral.

Mitropolitul Andrei {aguna



Capitolul 6

78

MITROPOLI}I C\RTURARI
„Mitropolitul Grigorie râmâne una dintre figurile reprezentative ale ierar-

hiei bisericeºti din Þara Româneascã în tot trecutul acesteia. El îºi meritã pe
deplin numele de «Dascãlul» pe care i l-au dat contemporanii ºi urmaºii.”

(Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române)

Mitropolitul Grigorie Dasc\lul

Via]a. S-a n\scut în Bucure[ti, în anul 1765 [i a primit la botez numele de
Gheorghe. A urmat cursurile [colii de la Sfântul Sava. Devine cãlugãr la
Mãnãstirea Neam], cu numele de Grigorie. Întorcându-se la Bucure[ti, a
tip\rit câteva c\r]i împreun\ cu un prieten, Gherontie. C\l\tore[te cu acesta
spre Muntele Athos. La întoarcere, sunt jefui]i [i chinui]i de tâlhari pe
teritoriul Bulgariei de ast\zi, iar Gherontie este ucis. 

~n anul 1823 a fost ales mitropolit al Þ\rii Române[ti. În urma r\zboiului
ruso-turc, din anii 1828 - 1834, Moldova [i Muntenia s-au aflat sub ocupa]ie
ruseasc\, iar mitropolitul Grigorie a fost înlãturat din scaun ºi exilat. 

A murit în anul 1834 [i a fost înmormântat lâng\ Catedrala mitropolitan\
din Bucure[ti, el însu[i contribuind la lucr\rile de refacere a catedralei.

Este menþionat faptul cã Grigorie, atunci când a fost chemat de domnitor
la Curte pentru a fi învestit mitropolit, ar fi fãcut drumul de la Cãldãruºani la
Bucureºti pe jos. Ridicarea în treapta de mitropolit a unui simplu preot
cãlugãr, consideratã ca o abatere de rânduielile tradiþionale, potrivit cãrora
mitropolitul trebuia ales dintre episcopii þãrii, s-a dovedit a fi salutarã pentru
Bisericã ºi neam.

Activitatea cultural\. Grigorie Dasc\lul a avut în grij\ biblioteca Mitro-
poliei din Bucure[ti înc\ înainte de a fi ales mitropolit. El a continuat opera de
traducere a Sfin]ilor P\rin]i (Sf. Ioan Gur\ de Aur, Sf. Vasile cel Mare, Sf.
Casian Romanul [.a.).

Mitropolitul s-a îngrijit de preo]i [i de familiile lor, desfiin]ând unele d\ri,
iar altele fiind reduse foarte mult prin str\dania sa.

A înfiin]at dou\ [coli române[ti, una la Buz\u ºi alta la Foc[ani, [i s-a
preocupat [i de bun\starea [colilor deja existente („Sfântul Sava” din
Bucure[ti). Eforturile sale de înfiin]are de seminarii în fiecare eparhie vor fi
încununate de succes abia dup\ moartea sa. Tot el s-a preocupat de
inventarierea bunurilor biserice[ti ale m\n\stirilor închinate la Locurile
Sfinte. Pentru întreaga sa activitate, dar mai ales pentru opera de traduc\tor
iscusit din Sfin]ii P\rin]i, mitropolitul Grigorie a fost numit Dasc\lul.

Prin grija lui Grigorie Dasc\lul 
s-au tip\rit:

1799 – Carte folositoare de suflet – prima
traducere româneasc\ a acestei c\r]i
(împreun\ cu Gherontie). Este un
îndreptar pentru Taina Spovedaniei.
1801 – Chiriacodromionul la Evangheliile
duminicale (de asemenea împreun\ cu
Gherontie).
1803 – Întreb\ri [i r\spunsuri.
1805 – Tâlcuire la cele pentru Evanghelii.
1811 – Octoihul.
1817 – Via]a cuviosului p\rintelui nostru
stare]ului Paisie (Neam]).
1821 – Cuvânt pentru preo]ie al Sfântului
Grigorie de Nazianz.
1828 – Patericul – Buz\u.

� Enumeraþi principalele trãsãturi morale ºi intelectuale ale mitropolitul Grigorie.
� Care sunt motivele care au dus la alegerea sa în scaunul de mitropolit?
� Men]iona]i câteva aspecte ale activit\]ii culturale desf\[urate de mitropolitul

Grigorie Dasc\lul.

Teme

catehism – expunerea înv\]\turii de
credin]\ sub forma întreb\rilor [i a
r\spunsurilor.
liturgic\ – disciplin\ teologic\ care se
ocup\ cu studiul cultului divin.
pastoral\ – disciplin\ teologic\ care stu-
diaz\ mijloacele misiunii cre[tine.
tipic – rânduiala slujbelor liturgice.

Vocabular

Catedrala mitropolitan\ din Bucure[ti
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Melchisedec {tef\nescu a scris:
1853 – Liturgica (Ia[i).
1854 – Manual de tipic (Ia[i).
1856 – Scurt\ introducere în cursul [tiin-
]elor teologice (Ia[i).
1857 – Catehismul ortodox (Ia[i).
1860 – Introducere în sfin]itele c\r]i ale
Vechiului [i Noului Testament (2 vol.).
1862 – Teologia pastoral\.
1869 – Cronica Hu[ilor [i a Episcopiei cu
asemenea numire (Bucure[ti).
1874-1875 – Cronica Romanului [i a
Episcopiei (Bucure[ti, 2 vol.).
1883 – Inscrip]iunile bisericilor arme-
ne[ti din Moldova.
1884 – Via]a [i scrierile lui Grigorie
Þamblac.

� Comenta]i textul:
„Episcopul Melchisedec a fost b\rbatul cel mai cu [tiin]\ dintre prela]ii no[tri

contemporani [i locul în Academia Român\ i se cuvenea în toat\ puterea cuvân-
tului. În episcopul Melchisedec str\lucea munca literar\. Ca academician, el va
r\mâne cu tot dreptul în panteonul nostru na]ional” (Bogdan Petriceicu Hasdeu).
� Care a fost rolul mitropolitului Melchisedec {tef\nescu la `nf\ptuirea Unirii

Principatelor?
� Enumera]i câteva aspecte prin care mitropolitul Melchisedec {tef\nescu a 

contribuit la dezvoltarea cultural\ a Moldovei.
� G\si]i asem\n\ri [i deosebiri între cei doi mitropoli]i. 

Teme

Melchisedec {tef\nescu

Via]a. S-a n\scut într-o familie preo]easc\ din jude]ul Neam] în anul 1823,
ºi a studiat la Seminarul de la Socola. S-a c\lug\rit în anul 1843 [i a devenit
profesor al aceluia[i seminar. Studiaz\ la Academia duhovniceasc\ din Kiev,
unde ob]ine titlul de „magistru în teologie [i litere” în anul 1851. 

Este numit profesor la Socola pentru al]i cinci ani, apoi  rector [i profesor
al Seminarului de la Hu[i. În anul 1862 este ales episcop de Hu[i, iar în anul
1864 episcop al nou-înfiin]atei Episcopii a Dun\rii de Jos. În anul 1879 devine
episcop de Roman, unde a pãstorit pân\ la moartea sa,  în anul 1892.

Activitatea cultural\. Melchisedec {tefãnescu a publicat numeroase
manuale, majoritatea prelucrate dupã cele ruse[ti. A fost unul dintre istoricii
de seamã ai vremii sale, publicând documente slavone, inscripþii [i însemnãri
din bisericile din Moldova, monografii, biografii ale unor ierarhi etc. 

Însufleþit patriot, Melchisedec {tefãnescu s-a implicat în viaþa politicã a
þãrii sale. A luptat pentru Unirea Principatelor [i a fãcut parte din Divanul 
ad-hoc (1857). A sprijinit reformele lui Al.I. Cuza, a fost ministru al Cultelor
ºi membru de drept în Senatul României. În 1868 i s-a încredinþat chiar o
misiune politicã în Rusia. 

Precursor al ecumenismului, a fost delegat de Sf. Sinod la Conferinþa
vechilor catolici de la Bonn (1875). Ca membru al Sf. Sinod, a prezentat o
serie de memorii referitoare la ameliorarea stãrii materiale a clerului, 
dar mai ales în legãturã cu recunoa[terea autocefaliei. A trimis mai mulþi
tineri la studii în Rusia (Gavriil Musicescu, Silvestru Bãlãne[ti, Constantin
Nazarie [.a.).  

În testamentul s\u erau cuprinse prescrip]ii cum ar fi: un tân\r s\
beneficieze anual de o burs\ la Academia din Kiev; s\ se înfiin]eze o gr\dini]\
pentru copiii din Roman la Episcopie [i tot la Roman s\ fie înfiin]at\ o [coal\
de cânt\re]i pentru copiii orfani, iar între]inerea acestora s\ fie gratuit\;
c\r]ile sale s\ fie donate (82 documente, 2 511 c\r]i, ca ºi colecþia sa numisma-
ticã) Academiei Române.

De la el s-au p\strat numeroase lucr\ri istorice [i o foarte valoroas\
coresponden]\ cu marile personalit\]i ale timpului.

„Melchisedec, cleric de o larg\ cultu-
r\, cu o chemare [tiin]ific\ net\g\duit\;
om cinstit, modest [i binef\c\tor (...) o
adev\rat\ podoab\ a Bisericii.”

(Nicolae Iorga)

Melchisedec {tef\nescu
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O analiz\ a modului `n care a fost pãstrat\ con[tiin]a na]ional\, a
`nceputurilor `nv\]\mântului la noi [i a personalit\]ii mitropoli]ilor ne
demonstreaz\ c\ ace[tia au avut un rol foarte important `n cultura na]ional\

Mitropolitul Dosoftei a sus]inut introducerea limbii române în Biseric\ în
locul celei slavone. Cartea sa, Psaltirea în versuri, a circulat în toate regiunile
locuite de români.

În timpul p\storirii lui Venianim Costachi [i a lui Andrei {aguna s-au
înfiin]at un num\r impresionant de [coli cu limba de predare român\, iar
accesul în aceste [coli era permis tuturor categoriilor sociale. Mitropoli]ii 
s-au îngrijit de buna lor func]ionare [i de acordarea de burse pentru tinerii
merituo[i.

Numeroase c\r]i, cum ar fi Noul Testament de la B\lgrad, ap\rut sub
îngrijirea mitropolitului Simion {tefan, au fost scrise cu scopul declarat de a
fi în]elese de to]i românii, indiferent de locul în care tr\iau ace[tia, iar
traduc\torii au avut tot timpul con[tiin]a c\ aceast\ traducere va fi un
instrument extrem de important pentru orice credincios român în ceea ce
priveºte înþelegerea cuvântului lui Dumnezeu pentru prima dat\ în limba
român\.

Melchisedec {tef\nescu sprijin\ reformele ini]iate de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza [i propune numeroase modific\ri ale Legii instruc]iei
publice.

Sfântul Antim Ivireanul este poate figura cea mai luminoas\ [i cea care
impresioneaz\ cel mai mult. De[i str\in de neam, fiind n\scut în Georgia de
ast\zi, el a luptat pentru introducerea limbii române în Biseric\ în locul limbii
slavone care era folosit\ în acel timp. Mai mult decât atât, el a reu[it, prin
intermediul Didahiilor sale, s\ pun\ bazele limbii române literare. 

Predicile sale, al\turi de Cazania lui Varlaam, de Psaltirea în versuri a lui
Dosoftei [i de Noul Testament de la B\lgrad, constituie monumente literare
reprezentative ale literaturii noastre vechi [i scrierile care au contribuit în
mod fundamental la formarea limbii române moderne.

Mitropoli]ii au fost con[tien]i, a[a cum afirma [i Melchisedec {tef\nescu,
c\ „Biserica nu se poate izola de ]ar\; interesele ]\rii nu pot fi str\ine
Bisericii”.

Prin ierarhii s\i, Biserica a contribuit la formarea patrimoniului cultural al
poporului român. Timp de secole, Biserica a fost singura institu]ie
preocupat\ de progresul intelectual [i sufletesc al credincio[ilor s\i.

Lec]ie de sintez\

UNITATEA NA}IONAL| 
~N OPERELE
MITROPOLI}ILOR ROMÂNI

� În prefa]a la R\spunsul împotriva 
catehismului calvinesc, mitropolitul
Varlaam se adresa nu doar c\tre
credincio[ii moldoveni, p\stori]ii s\i,
ci [i „c\tr\ cre[tinii de Ardeal, credin-
cio[i pravoslavnici [i adev\ra]i fii ai
svintei noastre Bisearici apostole[ti,
iubi]i cre[tini [i cu noi de un neam
român, pretutindirea tuturor ce s\ afl\
în p\r]ile Ardealiului, se sunte]i cu noi
într-o credin]\”.

� Cazania sa începea cu un „Cuvânt îm-
preun\ c\tr\ toat\ semen]iia rom\-
neasc\”, adresat de Vasile Lupu la
„toat\ semen]iia rom\neasc\ pretutin-
derea ca s\ afl\ pravoslavnici într-a-
ceast\ limb\”. Se arat\ c\ aceast\
Cazanie, alc\tuit\ pentru c\ „limba
româneasc\ n-are carte pre limba sa”,
este „dar limbii române[ti”.

Reþineþi!

Biserica Sfinþii Trei Ierarhi din Ia[i, 
ctitoria domnitorului Vasile Lupu 

(sec. XVII)
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Didahiile sunt scrierile care încununeaz\ opera literar\
a mitropolitului Antim. Didahiile sunt 28 de predici la care
se adaug\ un num\r de [apte predici ocazionale, rostite de
mitropolit la Bucure[ti, sau la Târgovi[te. 

„Cunoa[terea limbii române este uimitoare la Antim.
Compozi]ia, naturale]ea frazei [i a aplic\rilor locale r\mân
personale la Antim” (George C\linescu, Istoria literaturii
române). Predicile sale sunt vii [i ast\zi prin naturale]ea
lor, prin numeroasele figuri de stil folosite [i, mai ales, prin
st\rile de spirit pe care le transmite cititorului: de la
întristare la indignare, de la melancolie la mustrare, de la
remarcile t\ioase la îndemnurile evlavioase.

Antim realizeaz\ în Didahiile sale adev\rate portrete
morale:

� ipocritul la spovedanie: „spunem cum c-am mâncat la
masa domneasc\, miercurea [i vinerea, pe[te [i în post
raci [i untdelemn [i am b\ut vin. Nu spunem c\ ]inem ba-
laurul cu [apte capete, zavistia, încuibat în inimile noastre,
de ne roade întotdeauna fica]ii, ca rugina pre fier [i ca car-
iul pre lemn, ci zicem c\ n-am f\cut nim\nui nici un r\u”.

� cel care se strâmb\ la mâncarea de post: „M\ ru[inez
a spune de posomorârea celor mânc\cio[i în ce chip se
tânguiesc în zilele cele de post: casc\ adese, se culc\ pu]in
[i iar\ se scoal\; dorm în sil\ [i se silesc s\ treac\ zilele [i
s\ nu le priceap\”.

Celor care întreabã pentru ce nu sunt l\sa]i în pace,
mitropolitul le r\spunde: „[i nimeni s\ nu se socoteasc\
din voi [i s\ zic\ în inima lui: dar ce treab\ are vl\dica cu
noi, nu-[i caut\ vl\dicia lui, ci se amestec\ într-ale
noastre?”.

Sfântul Antim, în tonuri care merg de la mustrare la
calde îndemnuri p\rinte[ti, este un aspru critic al

moravurilor timpului sãu: nici preo]ii, nici boierii nu sunt
ocoli]i în predicile sale, care urm\reau în primul rând
ameliorarea st\rii suflete[ti a p\stori]ilor s\i. Îndemnurile
sale sunt înso]ite de imagini exemplificatoare.

Antim a l\sat neamului românesc un dar des\vâr[it:
Didahiile sale, care ne descoper\ un mare orator [i îndrep-
t\tor al moravurilor timpului s\u.

Studiu de caz
DIDAHIILE

„Aleas\ iaste cu adev\rat, ca soarele, pentru c\ iaste
încununat\ cu toate razele darurilor dumnezee[ti [i str\-
luce[]e mai vârtos întru celelalte lumini ale ceriului (...)
Aleas\ iaste ca rev\rsatul zorilor pentru c\ ea a gonit noaptea
[i toate întunerecimea p\catului [i au adus în lume zioa cea
purt\toare de via]\ (...) Aleas\ iaste pentru c\ iaste fecioar\
mai nainte de na[tere, fecioar\ în na[tere, fecioar\ [i dup\ 
na[tere [i iaste o adâncime nepreceput\ a bun\t\]ilor [i o
icoan\ însufle]it\ a frumuse]ilor celor cere[ti.”

(Antim Ivireanul, Didahiile)
Biserica Mãnãstirii Antim din Bucure[ti (sec. XVIII)

� Ce sunt Didahiile?
� Ar\ta]i care a fost contribu]ia lui Antim Ivireanul la dezvol-

tarea limbii române.

Teme
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EVALUARE
I. Alege]i varianta corect\:

1. Este pr\znuit pe 27 septembrie:
a. Antim Ivireanul; 
b. Varlaam;  
c. Sf. Dimitrie Basarabov.
2. Primul poet român este considerat a fi:
a. Andrei {aguna;
b. Varlaam;
c. Dosoftei.
3. Noul Testament de la B\lgrad a ap\rut în anul:
a. 1688; b. 1648; c. 1728.
4. Principala oper\ a mitropolitului Dosoftei este:
a. Cartea româneasc\ de înv\]\tur\;
b. Psaltirea în versuri;
c. Noul Testament de la B\lgrad.

II. Aranja]i în ordine cronologic\ urm\toarele tip\rituri: Cronica Hu[ilor [i
a Episcopiei, Noul Testament de la B\lgrad, Cazania, Didahiile,
Psaltirea în versuri.

III. Preciza]i valoarea de adev\r a urm\toarelor afirma]ii:
a. În timpul p\storirii lui Andrei  {aguna s-au înfiin]at aproximativ 400
de [coli.
b. Melchisedec {tef\nescu s-a împotrivit reformelor lui Alexandru Ioan
Cuza.
c. Mitropolitul Dosoftei este luat prizonier în Polonia [i î[i sfâr[e[te via]a
în exil.
d. Didahiile sunt predici la praznice împ\r\te[ti [i la duminici.
e. Molitvelnicul este o colec]ie de legi biserice[ti.
f. Grigorie Dasc\lul a fost unul dintre cei mai prolifici traduc\tori ai
veacului s\u.
g. Tiparul a fost adus în Þ\rile Române de un c\lug\r bulgar.

IV. Menþiona]i [ase dintre cele mai importante înf\ptuiri ale mitropoli]ilor
pe care i-a]i studiat.

VI. Folosind noile cuno[tin]e dobândite, alc\tui]i un eseu cu titlul: „Biserica
[i cultura în istoria poporului român”.

VII. Alc\tui]i un portofoliu pe tema: „Mitropoli]ii români – ctitori ai culturii
na]ionale”.

VIII. Interpretaþi textul referitor la mitropolitul Antim Ivireanul din lectura
alãturatã.

IX. ~n ce limb\ erau redactate manuscrisele la `nceputul secolului al 
XVI-lea. Observaþi imaginea de mai sus.

„Didahiile reprezintã o celebrare a
întâietãþii verbului, al cuvintelor bunã
vestire ºi mare bucurie, întinse ca o masã
desfãtatã pentru îndulcirea cu ospãþul
vorbelor a inimilor ºi dulcirea cu ospãþul
vorbelor a inimilor ºi auzurilor celor ce
vor ospãta sufleteºte. 

(Despre Antim Ivireanul 
în Scriitori români)

„Genunea este lumea cea cu valuri.
Corabiile, sufletele, cã cu mare grijã trec
de scapã de chiþi, de primejdie; luna este
lumea cu înºelãciunile cele lumeºti ºi
nestãt\toare.” 

(Dosoftei în prefaþa la 
Psaltirea în versuri)

Pagin\ de titlu 
din  Evangheliarul lui Macarie 

(sec. XVI)
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