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ŞTEFAN S. GOROVEI 

PETRU  MOVILĂ. 
CONTRIBUŢII 

În rândul personalităţilor care au ilustrat cultura românească în veacul  
al XVII-lea – şi e un veac aşa de bogat în figuri luminoase de cărturari patrioţi, ca 
mitropoliţii Anastasie Crimca, Varlaam şi Dosoftei ai Moldovei, Antim Ivireanul al 
Ţării Româneşti, Simion Ştefan al Ardealului, Grigore Ureche, Udrişte Năsturel, 
Miron Costin, Nicolae „Milescu”, Gheorghe Brancovici, fraţii Greceanu, stolnicul 
Constantin Cantacuzino, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir… – un loc aparte este 
rezervat lui Petru Movilă, a cărui operă a depăşit (ca şi în cazul lui Nicolae 
„Milescu” şi Dimitrie Cantemir) graniţele ţării de origine, făcând din el „una din 
figurile cele mai reprezentative ale culturii din ţările Europei răsăritene în prima 
jumătate a secolului al XVII-lea”1. Pentru cunoaşterea vieţii şi activităţii sale, au 
rămas fundamentale bogatele studii ale lui Ghenadie Enăceanu2 şi P. P. 
Panaitescu3. Acum, la acest dublu popas, aniversar şi comemorativ totodată, nu 
poate fi inutilă o trecere în revistă a câtorva date, mai mult sau mai puţin cunoscute 
din biografia acestui prinţ al Bisericii şi patron al culturii, care a fost Petru Movilă, 
cu atât mai mult cu cât cea mai „recentă” schiţă biografică a mitropolitului de Kiev 
a fost publicată acum trei decenii şi jumătate4. 

Nu vom insista, aici, asupra familiei din care descinde această strălucită 
figură a culturii noastre. Am făcut-o, sumar, în alt loc5, şi vom reveni, pe larg, într-un 
studiu special. Vom aminti, numai, că primul strămoş cunoscut este Cozma 
Moghilă, paharnic în sfatul lui Ştefan cel Mare şi Bogdan al III-lea, mort pe la 
1513; fiul acestuia şi al Marenei (din familia marilor boieri Hudici), numit Dragotă 
(neatestat decât de pomelnicul de la Suceviţa), a fost tatăl marelui logofăt Ioan 
Movilă, călugărit Ioanichie şi mort pe la 1565. Din a doua sa căsătorie, cu o Maria – 
pe care avem suficiente motive să o bănuim a fi o fiică mai puţin cunoscută a lui 

                                                 
1 G. Mihăilă, Două scrieri literare ale lui Petru Movilă adresate compatrioţilor săi, în 

idem, Contribuţii la istoria culturii şi literaturii române vechi, Bucureşti, 1972, p. 183 (în continuare, 
vom cita: G. Mihăilă, Contribuţii). 

2 Petru Movilă, în BOR, VII, 1883, şi VIII, 1884, reunite apoi în volumul Din istoria 
bisericească a românilor. „Meşterul Manole” şi „Petru Movilă”, Bucureşti, 1887. 

3 L’influence de l’œuvre de Pierre Moghila, archevêque de Kiev, dans les Principautés 
Roumaines, în „Melanges de l’École Roumaine en France”, Paris, 1926, Première partie, p. 3–92. 

4 N. M. Popescu, Petru Movilă, în BOR, LXV, 1947, 1–3, p. 9–29. 
5 Ştefan S. Gorovei, Movileştii, în MI, VII, 1973, 6, p. 64–72. 
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Petru Rareş6 –, s-au născut Ieremia, Simion, Gheorghe şi Ana-Şcheauca (soţia 
hatmanului Melentie Balica, mort în 1586). Dintre aceştia, Gheorghe s-a călugărit 
de tânăr, a fost episcop de Rădăuţi şi apoi mitropolit al Moldovei7, iar Ieremia 
Movilă a devenit, la 28 august 1595, domn al Moldovei8. Încă din 1593, Ieremia 
fusese primit, la recomandarea marelui cancelar şi hatman al Coroanei, Jan 
Zamoyski, şi a episcopului de Cracovia, Filip Padniewski, în rândurile nobilimii 
polone9, cu propriul herb: Mohila10. În stema sa, figurează şi stemelor celor doi – 
herburile Jelita şi Nowina –, cum se vede pe splendida miniatură de pe un 
pergament din 159911. 

În 1596 – anul naşterii lui Petru Movilă –, la recomandarea lui Ieremia 
vodă, a primit şi Simion indigenatul polonez12, fiii săi adoptând, mai târziu, aceeaşi 
stemă, care figurează şi pe tipăriturile mitropolitului de Kiev. Astfel, Petru Movilă 
s-a născut nobil şi indigen polon, ceea ce, desigur, nu a rămas fără urmări asupra 
personalităţii sale. Despre mama sa, Marghita, s-a încetăţenit credinţa că era 
catolică13; originea ei a rămas incertă, fiind considerată dacă nu unguroaică, măcar 
polonă14 ! Cum s-a observat, însă, „afară de nume, nu-i altă dovadă pentru această 
afirmare”15. În adevăr, Marghita Movilă nu era nici unguroaică, nici polonă, ci fiică 
şi nepoată de boieri moldoveni: tatăl ei, Gavrilaş Hâra – al cărui prenume îl poartă 
un frate al mitropolitului, Gavril vodă Movilă – era, probabil, fiul lui Nicoară Hâra, 

                                                 
6 Cf. I. C. Miclescu-Prăjescu, New Data Regarding the Installation of Movilă Princes, în 

SEER, XLIX, 1971, p. 214–234; Ştefan S. Gorovei, Pe marginea unei filiaţii incerte: Maria Movilă – 
fiica lui Petru Rareş, în CI (serie nouă), XI, 1980, p. 325–330. 

7 Ultima contribuţie dedicată acestui ierarh – Ioan V. Dură, Figuri de ierarhi moldoveni: 
mitropolitul Gheorghe Movilă, în BOR, LXXXIX, 1971, 1–2, p. 187–203; v. şi Ştefan S. Gorovei, 
Note şi îndreptări pentru istoria Mitropoliei Moldovei, în MMS, LVI, 1980, 1–2, p. 80–81. 

8 Data pe stilul vechi; jurnalul expediţiei lui Zamoyski, publicat de I. Corfus în RA, nr. 
2/1970, p. 537 (şi reluat în Călători străini despre Ţările Române, III, Bucureşti, 1971, p. 645) dă 
data de 6 septembrie (stil nou). Pentru domnia şi personalitatea lui Ieremia Movilă, v. D. Ciurea, 
Despre Ieremia Movilă şi situaţia politică a Moldovei la sfârşitul sec. XVI şi începutul sec. XVII, în 
SCŞI, Istorie, VIII, 1957, 2, p. 323–335, şi Răzvan Theodorescu, Itinerarii medievale, Bucureşti, 
1979, p. 45 şi urm., p. 155 şi urm. 

9 Hurmuzaki-Bogdan, Documente, Supliment II, 1, p. 325–326. 
10 K. Niesiecki, Herbarz Polski, VI; v. şi ibidem, VIII, p. 536. 
11 Hurmuzaki-Bogdan, Documente, Supliment II, 1, p. 516; originalul în Biblioteca 

Academiei, pachet 323; am reprodus această splendidă miniatură în MI, VII, 1973, 6, coperta 2. 
Pentru stemele mitropolitului Petru Movilă, v. mai jos, nota 48. 

12 K. Niesiecki, op. cit., VIII, p. 536. 
13 Toate indicaţiile la N. M. Popescu, op. cit., p. 11–13 şi notele; un rol de seamă  

în acreditarea acestei teze l-a avut, desigur, C. Gane, cu ale sale Trecute vieţi de doamne şi  
domniţe (vol. I). 

14 Sever Zotta, Ştiri noi despre Movileşti, în ArhGen, II, 1913, p. 243; idem, Un indiciu 
genealogic privitor la doamna Marghita (Melania) a lui Simeon Movilă vv, în RA, I, 1924, p. 139. 

15 N. M. Popescu, op. cit., p. 12–13. 
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„chelarul” lui Petru Rareş în 153816, avansat în 1541 pârcălab de Hotin şi mort în 
154517 [1]; mama doamnei Marghita, Marinca, era fiica lui Ioan Stroici şi sora lui 
Luca Stroici († 1610), mare logofăt al Moldovei, boier erudit (lui i se datorează 
prima consemnare a rugăciunii Tatăl nostru în limba română cu litere latine), 
ctitorul principal (mare ctitor) al Mănăstirii Dragomirna, unde a şi fost 
înmormântat18. O soră a Marghitei, Teodosia – al cărei prenume îl poartă şi o soră a 
lui Petru Movilă, moartă în chiar anul naşterii acestuia –, căsătorită cu Andrei, 
hatman în Moldova (1586–1592, cu întreruperi) şi logofăt în Ţara Românească 
(1593–1595)19, a fost soacra lui Vasile Ureche, fratele cronicarului20. 

Căsătoria lui Simion Movilă cu Marghita Hâra s-a făcut pe la 1589–1590 şi 
din ea au rezultat opt copii: Mihail21, Gavril, Petru, Pavel († 24 mai 1607), Ioan şi 
Moise, Teodosia († 28 septembrie 1596) şi Ruxanda22. Cu excepţia Ruxandei, 
soarta tuturor copiilor lui Simion Movilă e cunoscută, dar cariera cea mai strălucită 
aparţine, desigur, lui Petru, născut în 1596, „illo die […] – vor spune mai târziu 
ucenicii săi, care deţineau, probabil, informaţia chiar de la păstorul lor spiritual – 
quo suus obiit patronus Petrus” (Sfântul Petru, mitropolit al Rusiei), adică la 21 
decembrie23. Constatarea e interesantă, întrucât confirmă ipoteza că, măcar în unele 
cazuri, numele de botez se dădeau după numele sfântului zilei de naştere24. Tatăl 
său, Simion Movilă, era, la vremea aceea, hatman şi pârcălab de Suceava în 
domnia propriului său frate. 

Petru a copilărit în Moldova, unde şi-a început şi studiile, cu un profesor 
trimis de Frăţia din Liov25. A avut parte de o copilărie zbuciumată, după cum a fost 
şi viaţa Movileştilor în acei ani de la începutul secolului al XVII-lea. 

În primăvara anului 1600, când Mihai Viteazul a intrat în Moldova, Petru 
şi-a urmat părinţii în cetatea Cameniţei, unde a rămas vreme de un an; între timp, în 
octombrie, Simion devenise domn al Ţării Româneşti, dar soţia, Marghita, îi 

                                                 
16 Pentru rolul său, v. Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ed. II, ed. P. P. 

Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 153; Cronicile slavo-române din sec. XV–XVI publicate de Ion 
Bogdan, ed. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1959, p. 99. 

17 Ştefan S. Gorovei, Găneştii şi Arbureştii (Fragmente istorice, 1538–1541), în CI (serie 
nouă), II, 1971, p. 155. 

18 Idem, Anastasie Crimca. Noi contribuţii, în MMS, LV, 1979, 1–2, p. 149–151. 
19 Pentru cariera sa, v. Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara 

Românească şi Moldova, sec. XIV–XVII, Bucureşti, 1971, p. 290–291. 
20 Pentru toate aceste înrudiri – studiul nostru, Movileştii şi înrudirile lor (ms.). 
21 Pe piatra sa de mormânt, de la Mănăstirea Dealu, se arată că, la moarte, în decembrie 

1607, avea 16 ani şi jumătate; se născuse, deci, prin iunie 1591; de aici se poate deduce vremea 
căsătoriei părinţilor săi. Anul 1590 fusese acceptat şi de Ghenadie Enăceanu. 

22 DIR, A, XVII/2, p. 100, nr. 119. 
23 N. M. Popescu, op. cit., p. 15 şi nota 1. 
24 Este şi cazul lui Dimitrie Cantemir, născut la 26 octombrie. 
25 N. M. Popescu, op. cit., p. 17–18. 
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rămăsese la Cameniţa, cu copiii, şi pentru scoterea lor de acolo, unde stăteau ca un 
fel de gaj, Simion însuşi a trebuit să meargă la Cameniţa, la începutul lui aprilie 
1601, împreună cu Ieremia vodă26. Un sol muntean în Polonia, logofătul Dan 
Danilovici, ruga, la 23 aprilie 1601, pe Jan Zamoyski să elibereze din Cameniţa pe 
doamnele Elisabeta şi Marghita Movilă27. E de crezut că doamna şi copiii nu-l vor 
fi însoţit pe Simion vodă nici în timpul celei de a doua domnii a acestuia în 
Muntenia (noiembrie 1601 – iulie 1602). După scurta domnie a lui Simion vodă în 
Moldova (iulie 160628 – 14 septembrie 1607) şi după aceea, şi mai scurtă, a fiului 
său, Mihăilaş vodă, înfrânt de vărul Constantin în lupta de la Ştefăneşti (16–19 
decembrie 1607)29, doamna Marghita s-a refugiat, cu toţi fiii ei, la curtea lui Radu 
vodă Şerban, cu a cărui fiică Ancuţa s-a logodit Mihăilaş. Peste câteva zile, însă, 
acesta a murit (27 decembrie 1607) şi a fost îngropat la Mănăstirea Dealu (mai 
târziu, domniţa Ancuţa se va căsători cu Nicolae-Pătraşcu, fiul lui Mihai Viteazul). 
Din Ţara Românească, Marghita şi fiii ei au trecut în Transilvania, în primăvara 
anului următor, şi apoi în Polonia, unde au găsit adăpost la Zolkwa, moşia 
hatmanului Stanislaw Zolkiewski, pe care unele izvoare îl indică drept unchi al 
fiilor lui Simion Movilă30. Cronica armenilor din Cameniţa notează în 1619 că 
doamna lui Simion a stat la Zolkwa (cu fiii ei, fireşte), 12 (recte 11) ani, pe lângă 
hatman31. Faptul este dovedit prin diverse ştiri pe care le avem din intervalul  
1608–1618. Astfel, din aceeaşi cronică aflăm că, la 20 august 1612, Zolkiewski, 
„prinţul Kievului”, a venit la Cameniţa, împreună cu „Gavrilaşco vodă, fiul lui 
Simeon”32, iar la 9 ianuarie 1614, acelaşi Gavril Movilă trimitea, de la Zolkwa 
(Zolkiew), o scrisoare contelui Gheorghe Drugeth de Homonna33. În aceşti ani, 
Petru Movilă şi-a continuat studiile cu un profesor tot al Frăţiei din Liov34 şi, poate, 
în Academia Zamoiska, de la Zamosć35. El a fost, astfel, produsul aceleiaşi 
                                                 

26 Cf. Nicos Gaidagis, Însemnări privitoare la istoria românilor de pe cărţi vechi, în AIIAI, 
XI, 1974, p. 127: „şi cu domnul Io Simeon voievod şi cu toţi fiii domniei sale” (subl. n.). 

27 Sever Zotta, Ştiri noi despre Movileşti, p. 231. 
28 După moartea lui Ieremia (30 iunie 1606), tronul a fost preluat de fiul său, Constantin, 

până pe la 10 iulie, după care a fost acordat lui Simion (Ştefan S. Gorovei, O lămurire: domnia 
ereditară a familiei Movilă, în RdI, 28, 1975, 7, p. 1093–1094). 

29 Cf. Vasile Lungu, Mihăilaş vodă Movilă şi Moldova în anul 1607, în CI, VIII–IX, 1933, 
1, p. 89–103. 

30 Cf. nota 14. 
31 H. Dj. Siruni, Mărturii româneşti despre România, în ARMSI, seria III, tom. XVII, 

1936, p. 19; I. Vásáry, Armeno-Kipchak Parts from the Kamenets Chronicle, în „Acta Orientalia 
Scientiarum Hungaricae”, XXII, 1969, 2, p. 158. 

32 H. Dj. Siruni, op. cit., p. 18. 
33 A. Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, IX, 

Bucureşti, 1937, p. 1. 
34 N. M. Popescu, op. cit., p. 17–18; Hurmuzaki, Documente, Supliment II, 2, p. 387–388. 
35 P. P. Panaitescu, Petru Movilă şi românii, în idem, Contribuţii la istoria culturii 

româneşti, Bucureşti, 1971, p. 587 (în continuare, vom cita: P. P. Panaitescu, Contribuţii). 
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spiritualităţi, sub a cărei influenţă s-au format şi rudele sale, cronicarii Grigore 
Ureche şi Miron Costin. 

În mai 1618, Gavril Movilă a fost numit domn al Ţării Româneşti, unde, 
însă, a plecat singur. Abia peste un an, în aprilie 1619, l-a urmat doamna Marghita 
cu doi fii36, care sunt, desigur, Moise şi Ioan, căci Petru însuşi nu a stat niciodată la 
curtea din Târgovişte a fratelui său, cum a crezut N. Iorga, la un moment dat37: el a 
rămas în Polonia şi, la 23 ianuarie 1620 (cu câteva luni înainte de terminarea 
domniei), Gavril vodă scria din Târgovişte contelui Balthasar Kemény, că 
aducătorul scrisorii avea şi misiunea de a ajunge „la fratele nostru mai mic, 
Petraşcu vodă, pe care leşii l-au oprit acolo în vremea venirii noastre aici”. Turcii 
se pregăteau să atace Polonia – suntem în ajunul războiului din 1620–1621 – şi 
Gavril vodă ar fi vrut să-şi scoată fratele dintre poloni, pentru ca „în vremea 
mergerii [turcilor] asupra lor să nu se găsească printre ei”, cerând contelui să-i 
acorde permisiunea de a trece prin Ardeal38. Petru Movilă nu a mai ajuns, atunci, în 
Ţara Românească: în luna mai, Gavril a fost mazilit şi, „împreună cu maica lui şi 
doi fraţi”, a trecut munţii în Transilvania, de unde, însă, principele Gabriel Bethlen 
„nu i-a îngăduit să-şi urmeze drumul, căci el voia să meargă în ţara leşească, ci l-a 
oprit şi l-a pus sub pază într-o cetate”39, probabil la Satu Mare; de acolo, în mai 
1621, doamna Marghita intervenea la castelanul Péchy pentru a se da o moşie  
fiilor ei40. 

Rămas în Polonia, Petru Movilă a avut ca „protector” întâi pe însuşi 
hatmanul Stanislaw Zolkiewski, iar după moartea acestuia, pe câmpul de la Ţuţora 
(9/19 septembrie 1620), pe hatmanul Jan-Karol Chodkiewicz, alături de care a 
participat la expediţia de la Hotin, din anul următor41. Jurnalul acestei expediţii  
ne-a păstrat o mărturie emoţionantă a atitudinii sale în timpul campaniei: „Pătraşcu, 
fiul lui Simion, fostul domn al Ţării Româneşti, care păstra nădejdea nestrămutată 
[…] că ţara nu va fi pustiită”, a intervenit la marele hatman pentru interzicerea 
prădăciunilor în satele moldovene42. La 14/24 septembrie 1621, şi cel de-al doilea 
                                                 

36 H. Dj. Siruni, op. cit., p. 19. 
37 N. Iorga, Istoria literaturii religioase, în Studii şi documente cu privire la istoria 

românilor, VII, Bucureşti, 1904, p. CXXXIII. 
38 A. Veress, op. cit., p. 212 (subl. n.). În Arhiva istorică a României, I, 2, Bucureşti, 1865, 

p. 190, se află un document dat la 12 februarie 1618 de Gavril Movilă ca domn al Munteniei, 
împreună cu fraţii săi, Petru, Ioan şi Moise. Între semnături, ale lui Petru şi Moise lipsesc. Data,  
însă, e suspectă. 

39 Andrei Pippidi, Cronica armenilor din Cameniţa – noi spicuiri privitoare la istoria 
românilor, în „Studii”, 26, 1973, 1, p. 148 (subl. n). 

40 A. Veress, op. cit., p. 232. Despre pribegia Movileştilor în Transilvania, v. Ştefan Meteş, 
Domni din principatele române pribegi în Transilvania în veacul XVII, în „Gând Românesc”, II, 
1934, p. 44–56. 

41 N. M. Popescu, op. cit., p. 19; P. P. Panaitescu, Contribuţii, p. 588. 
42 Călători străini despre Ţările Române, IV, Bucureşti, 1972, p. 493. 
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protector al său a murit. 
La mijlocul anului următor, tânărul „voievodici” moldovean, cum îşi va 

spune până târziu, a plecat la Kiev, cumpărând în preajma oraşului moşia 
Rubejowka43. Pe mama sa, de care se despărţise în 1619, n-avea să o revadă 
niciodată: în acelaşi an, 1622, doamna Marghita a murit în pribegia sa din 
Transilvania44. Petru Movilă visa, în această vreme, tronul Moldovei: la 15 
octombrie 1622, regele Sigismund al III-lea al Poloniei îl recomanda marelui vizir, 
pentru domnia Moldovei, pe „Petrus Mohyla, filius illustrissimi quondam Simeonis 
Mohyla palatini Valachiae”, ca pe „un tânăr cu suflet ales şi demn de virtuţile 
strămoşilor săi”45. Şi mai târziu, în „dietinele” de la Wiśnia, în noiembrie 1624 şi 
decembrie 1625, meritele lui Petru Movilă au fost elogiate, subliniindu-se că, în 
lupta de la Hotin, „nu puţin a slujit Republicii, în paguba sănătăţii lui” – cu alte 
cuvinte, a fost rănit – şi s-a hotărât să se ceară regelui domnia Moldovei pentru 
el46. Curând însă, cariera de pretendent i se va încheia, prin urcarea pe tronul 
Moldovei a rudei sale, Miron Barnovschi Moghilă (1626), împotriva căruia, fireşte, 
nu putea fi contracandidat. Va purta, însă, întotdeauna, titlul voievodal47 şi o 
frumoasă stemă, cuprinzând capul de bour şi acvila munteană, adăugate herburilor 
polone în care fuseseră primiţi Movileştii48. 

Aşezat la Rubejowka, Petru Movilă întreţinea strânse relaţii prieteneşti cu 
stareţul Lavrei Pecerska, Zaharia Kopistenski († 1627) şi cu însuşi mitropolitul 
Kievului, Iov Boreţki († 2 martie 1631). La moartea primului, a fost ales (6 
septembrie 1627) şi apoi, îmbrăcând rasa călugărească, a fost hirotesit, în 
decembrie, arhimandrit egumen al Marii Lavre49. În această calitate l-a primit pe 
ieromonahul Varlaam (viitorul mitropolit al Moldovei), sol al lui Miron vodă 
Barnovschi la ţarul Moscovei, căruia i-a dat şi el o scrisoare de recomandare, datată 
30 decembrie 162850 şi semnată „Petru Moghilă, domn ereditar al ţărilor 
Moldovlahiei şi Ungrovlahiei, din mila lui Dumnezeu, mare arhimandrit al Sfintei 

                                                 
43 N. M. Popescu, op. cit., p. 20. 
44 A. Veress, op. cit., p. 253; înclinăm a crede că totuşi a fost îngropată la Suceviţa, căci 13 

ani mai târziu, la moartea lui Gavril Movilă, Ioan voia să-l îngroape „în Moldova, unde mi se 
odihnesc părinţii” (ibidem, p. 358). 

45 Hurmuzaki, Documente, Supliment II, 2, p. 524; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 579. 
46 Akta Grodzkie i Ziemskie, XX, p. 217 şi 225. 
47 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 585. 
48 Pentru stema lui Petru Movilă, v. N. A. Bogdan, Herbul mitropolitului Petru Movilă, în 

„Arhiva”, Iaşi, XXIX, 1922, p. 120–121; o reproducere ilustrează articolul lui P. P. Panaitescu, Petru 
Movilă şi Rusia, în „Nădejdea”, 1 ianuarie 1933, p. 12; Dan Cernovodeanu, Heraldica bisericească în 
Ţările Române, în BOR, XCIII, 1975, 7–8, p. 962–968. V. şi P. Ş. Năsturel, Asupra stemelor unite 
ale Moldovei şi Ţării Româneşti la începutul veacului al XVII-lea, în SCN, II, 1958, p. 373. 

49 N. M. Popescu, op. cit., p. 20. 
50 Silviu Dragomir, Contribuţii privitoare la relaţiile Bisericii româneşti cu Rusia în veacul 

XVII, în ARMSI, seria II, tom. XXXIV, 1912, p. 84–86. 
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Marii Lavre făcătoare de minuni din Peştera Kievului”51. Cu această întrevedere, 
menţionată de Petru Movilă şi în însemnările sale autografe52, încep „legăturile 
intelectuale ale şcolii din Kiev cu Moldova” (cum şi-a intitulat P. P. Panaitescu cel 
de-al treilea capitol al lucrării sale din 1926) şi care sunt prea bine cunoscute pentru 
a mai insista aici asupra lor. 

Viitorul biograf al marelui ierarh-cărturar nu va trece, desigur, peste 
„afacerile” lui Petru Movilă, afaceri care, uneori, l-au dus şi în faţa judecătorilor, 
cum a fost procesul din 1631, pentru averea unchilor Luca şi Vasile Stroici, al căror 
moştenitor şi rudă mai apropiată se considera a fi53 (am arătat, deja, că bunica sa 
maternă, Marinca Hâra, era sora lui Luca Stroici). De altfel, nu era prima înfăţişare 
la o judecătorie; încă de pe la 1614, mama sa, Marghita, fusese chemată la 
judecată, cu fiii ei, pentru 95.000 de galbeni şi 200.000 de taleri, pe care Simion 
vodă i-ar fi datorat fratelui său, Ieremia54. Mai târziu, a avut un lung proces cu un 
armean din Liov, pentru nişte saci cu bani şi săbii aurite55. Ca mirean, încă, Petru 
Movilă primise câteva moşii în dar de la hatmanul Zolkiewski, în voievodatul 
Belz56. Interesul pe care îl arăta afacerilor materiale nu ne dă, însă, dreptul să-l 
considerăm pe Petru Movilă un om lacom, iubitor de arginţi; din contra, avem 
mărturii despre dărnicia sa. Astfel, chiar în anul procesului pentru moştenirea 
Stroiceştilor, în 1631, a fost vizitat de fratele său, Ioan, căruia i-a dăruit „o mulţime 
de lucruri de valoare”57. Alte obiecte preţioase, „din odoarele domneşti”, le 
zălogise mai demult unui grec din Liov, pentru a obţine un împrumut de 5200 de 
ducaţi, de care avusese nevoie fratele Gavril, pe vremea când era voievod al 
Munteniei58; moşiile din ţară nu le-a revendicat, ci le-a lăsat în stăpânirea rudelor59 
(le va readuna Miron Costin, după ce va deveni soţul Ilenei Movilă, fiica lui Ioan 
Movilă şi nepoată de frate a mitropolitului de Kiev). Prin testament, a lăsat celuilalt 
frate – singurul supravieţuitor la vremea aceea –, Moise († 1666), moşiile dăruite 
de Zolkiewski, iar banii şi odăjdiile – ctitoriilor sale60. Şi, desigur, nu puţin va fi 
cheltuit, din propria-i avere, pentru aceste fundaţii religioase şi culturale; o spune, 
                                                 

51 Ibidem, p. 85. 
52 Ghenadie Enăceanu, op. cit., p. 181 şi urm. 
53 Wł. Łoziński, Prawem i lewem, ed. II, vol. II, Liov, 1904, p. 107; Sever Zotta, op.  

cit., p. 221. 
54 Wł. Łoziński, op. cit., p. 106; Sever Zotta, op. cit., p. 220. Vezi şi Hurmuzaki-Bogdan, 

Documente, Supliment II, 2, p. 387–388. 
55 Wł. Łoziński, op. cit., p. 106; Sever Zotta, op. cit., p. 221. 
56 S. T. Golubev, Kievskij mitropolit Petr Mogila i ego spodvižniki, I, Kiev, 1883, p. 48 

(după fişele lui P. P. Panaitescu). 
57 Neagoe Popea, Memoriile lui Ioan Kemény, Bucureşti, 1899, p. 22–23 – ştiri trecute cu 

vederea de editorii volumului V din seria de Călători străini. 
58 P. P. Panaitescu, Contribuţii, p. 579–580. 
59 Ibidem, p. 595. 
60 Ibidem, p. 584–585. 
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de altminteri, el însuşi: „bogăţiile strămoşilor mei, voievozii”61, au constituit baza 
materială a marilor sale înfăptuiri. 

Ca arhimandrit al Lavrei Pecerska, Petru Movilă a participat, în calitate de 
reprezentant şi locţiitor al mitropolitului de Kiev, la lucrările dietei care au condus 
la alegerea regelui Vladislav al IV-lea (13 noiembrie 1632)62, cel alături de care 
luptase la Hotin63. Regele, în schimb, a sprijinit alegerea sa în scaunul mitropolitan 
al Kievului, devenit din nou vacant, confirmându-l apoi, la 12 martie 1633, ca 
arhiepiscop mitropolit al Kievului, Galiţiei şi al întregii Rusii (Rutenia)64; alegerea 
se făcuse cu condiţia să păstreze şi conducerea Lavrei65. N-a lipsit nici 
binecuvântarea şi confirmarea patriarhului ecumenic de la Constantinopol, Chiril 
Lucaris66, care i-a dat şi titlul de exarh patriarhal67 şi a cărui memorie o va apăra 
după tragica sa moarte. Sfinţirea ca mitropolit s-a făcut la Liov şi un contemporan, 
J. Jerlicz, ne încredinţează că în fruntea soborului care a oficiat slujba a fost 
mitropolitul Varlaam al Moldovei68. 

Astfel, Petru Movilă este al treilea cleric şi al doilea înalt ierarh pe care 
familia Movilă l-a dat Ortodoxiei. Nobil polon şi conducător al unei eparhii ruse, el 
a rămas, însă, un fiu al poporului român. Rolul său în progresul cultural al 
românilor e considerabil, realizându-se prin influenţa, directă şi indirectă, a operei 
lui Petru Movilă, influenţă pornită de la Kiev, unde, încă din noiembrie 1631, el 
înfiinţase – ca executor testamentar al mitropolitului Boreţki – Colegiul devenit 
apoi Academia care i-a purtat numele69 şi care a fost un focar de cultură ortodoxă 
în secolele următoare. 

Dar opera culturală a lui Petru Movilă nu poate fi ruptă de împrejurările 
politice în care a fost înfăptuită; aceste împrejurări, legate de urmările Uniaţiei de 
la Brest (1595), au fost explicate de P. P. Panaitescu, ca şi de ceilalţi autori care  
s-au ocupat de acest subiect. Modul în care Petru Movilă a înţeles să lupte, prin 
cultură, pentru apărarea Bisericii Ortodoxe, a provocat confuzii, chiar între 
contemporanii săi, unii socotindu-l – precum Meletie Smotriţki – uşor de captat 
pentru Unire70, alţii declarând că numai „in publico est schismaticus, sed occulte 
                                                 

61 Testamentul său, din 22 decembrie 1646. 
62 S. T. Golubev, op. cit., p. 470 şi urm. 
63 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 588. 
64 N. M. Popescu, op. cit., p. 23. În octombrie 1634, însă, regele Vladislav şi Petru Movilă 

se vor găsi în opoziţie, din cauza şcolilor în limba latină – cf. S. T. Golubev, op. cit., II, p. 92–94. 
65 Irineu, Mitropolitul Moldovei, Petru Movilă şi Sinodul de la Iaşi, în MMS, XVIII, 1942, 

10–12, p. 493. 
66 N. M. Popescu, op. cit., p. 23. 
67 S. T. Golubev, op. cit., I, p. 543. 
68 Augustin Z. N. Pop, Viaţa mitropolitului Varlaam al Moldovei, în MMS, XVIII, 1942, 

10–12, p. 498. 
69 Irineu, Mitropolitul Moldovei, op. cit., p. 490–491. 
70 Ibidem, p. 486. 



PETRU MOVILĂ. CONTRIBUŢII 

 

167 

est unitus et libentissime desiderat unionem”71, în timp ce papa însuşi îl îndemna, 
în 1643, să treacă la catolicism72. Confuzia pornea din folosirea culturii în haina 
limbii latine, socotită a fi un mijloc de expresie exclusiv al Bisericii Catolice73, ca 
şi din atitudinea lui Petru Movilă faţă de raporturile dintre Biserică, stat şi  
cetăţeni. Această atitudine, de largă toleranţă, care a putut fi interpretată drept  
cripto-catolicism, e, de fapt, o trăsătură caracteristică a întregii familii a 
Movileştilor – este, deci, în cazul lui Petru Movilă, o urmare a atmosferei din 
familie şi a educaţiei sale. Bernardino Quirini, venit în 1597 ca episcop al 
catolicilor din Moldova şi Muntenia, ne-a lăsat preţioase informaţii despre această 
atmosferă; el îl descrie pe Ieremia Movilă ca pe un principe care „nu face nici o 
deosebire între ortodocşii săi şi între catolici”74, ctitoreşte biserici catolice şi le face 
danii75, asistă, cu întreaga sa curte, la mari slujbe catolice, participând, chiar, la 
procesiunile organizate în asemenea ocazii76. Aceeaşi atitudine o avea şi fratele său, 
mitropolitul Gheorghe Movilă, care participa şi el la asemenea slujbe şi procesiuni77. 

Originalitatea operei lui Petru Movilă constă, deci, în modalitatea 
înfăptuirii ei şi P. P. Panaitescu a evidenţiat acest lucru în repetate rânduri: „Deşi a 
fost un luptător pentru Ortodoxie, totuşi a luat, pentru apărarea Bisericii 
Răsăritului, armele Bisericii Catolice, sau, mai lămurit, în reforma lui culturală, el 
s-a inspirat din Biserica latină”78. 

Această caracteristică a mişcării culturale de la Kiev – mişcare iniţiată, 
organizată şi susţinută de românul Petru Movilă – s-a transmis, prin unii din 
reprezentanţii ei, şi operei culturale înfăptuite de aceştia în Ţările Române. Pietro 
Deodato Bakšić, episcop al Sofiei, vizitând Moldova în toamna anului 1641, a găsit 
Colegiul de la Iaşi desfăşurându-şi activitatea în limba latină, ceea ce i se părea 
înaltului prelat de bun augur pentru propaganda catolică: „Acest domn – scrie 
Bakšić, referindu-se la Vasile Lupu – a făcut în Iaşi o mănăstire [Trei Ierarhii – n. 
n.], în care a dus călugări din Rusia [Rutenia, Ucraina – n. n.] şi ţin şcoală 
latinească şi aproape toţi ştiu limba latină; mai mult chiar, stareţul79 e un bun 
teolog, dar se ţine cu totul de legea grecească. Totuşi, Bunul Dumnezeu poate face, 
când va voi el, ca aceştia [moldovenii – n. n.] să cunoască adevărul, având ei 

                                                 
71 Raport din 1635, semnalat de Andrei Pippidi, En marge d’un livre recent sur Cyrille 

Lucaris, în RESEE, XVIII, 1970, 4, p. 718. 
72 Hurmuzaki, Documente, IV, 1, p. 681–682; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 577, nota 2, 

semnalează o lucrare al cărei autor afirmă, chiar, că Petru Movilă era, de fapt, catolic ! 
73 Vezi mai jos, „speranţele” lui Bakšić, întemeiate pe acest fapt. 
74 Călători străini…, IV, p. 43. 
75 Ibidem, p. 41, 186, 337, 341; vezi şi ibidem, V, p. 181. 
76 Ibidem, IV, p. 41. 
77 Ibidem, p. 37, 41. 
78 P. P. Panaitescu, Petru Movilă şi Rusia, p. 11. 
79 Sofronie Poceaţki, fostul rector al Academiei din Kiev. 
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cunoştinţă de cultura latină”80. Acest text – care confirmă, totodată, ipoteza lui P. 
P. Panaitescu, după care „baza învăţământului” în „colegiile filiale” ale celui de la 
Kiev era tot limba latină – arată clar confuzia pe care contemporanii o făceau între 
forma şi fondul operei de reformă culturală, pornită din iniţiativa lui Petru Movilă. 

În legătură cu sfârşitul „perioadei kievene” a Colegiului de la Trei Ierarhi – 
înfiinţat de Vasile vodă Lupu în 1640, cu sprijinul lui Petru Movilă –, merită 
menţionată ştirea, furnizată de celebrul Marco Bandini, că şcoala a ars „nu e anul – 
în duminica septuagesimei”81. Cum Bandini scrie în 1647, urmează că incendiul a 
avut loc la 25 ianuarie 164682. Probabil că, profitând şi de dezafectarea temporară a 
clădirilor Colegiului, Meletie Syrigos a uneltit „izgonirea” erudiţilor kieveni şi 
înlocuirea lor cu călugări greci, ceea ce trebuie să se fi petrecut în cursul anului 
1646 – deci chiar în anul morţii lui Petru Movilă –, de vreme ce în primăvara 
anului 1647 Bandini putea nota că Vasile Lupu „s-a sârguit mult şi a făcut foarte 
mare cheltuială ca să aducă studiile latine în Moldova, însă toate încercările au fost 
zadarnice”83; eşecul nu pare să fi fost foarte recent. 

În clădirea ridicată de Vasile Lupu, însă, a continuat să funcţioneze o 
şcoală până la 1724, când un nou pojar, mai puternic, a distrus totul, rămânând 
„locul slobod şi pustiu”84. 
 

* 
 

Relaţiile lui Petru Movilă cu Ţările Române au depăşit cadrul influenţelor 
pe care P. P. Panaitescu le-a studiat cu atâta erudiţie în lucrarea din 1926; de-a 
lungul anilor, el însuşi a adus noi contribuţii în acest domeniu. Astfel, după ce în 
1939 a semnalat un manuscris din vremea lui Ştefan cel Mare şi care aparţinuse 
mitropolitului85, în 1942, când s-a aniversat tricentenarul Sinodului de la Iaşi86 – în 
organizarea căruia Movilă a avut un rol de frunte, fără să fi participat la lucrările lui –, 

                                                 
80 Călători străini…, V, p. 225. 
81 Ibidem, p. 328. 
82 Paştele catolic a fost, în acel an, la 29 martie; totuşi, dacă însemnările despre Iaşi datează 

din aprilie 1647 – mai jos, spune că Iaşii au ars „în cele patru luni din anul acesta de 15 ori” (ibidem, 
p. 328–329; subl. n.) – cum trebuie înţeleasă precizarea că, de la incendiul din „duminica 
septuagesimei” încă „nu e anul” ?! Să fie o interpolare ? 

83 Ibidem, p. 329. 
84 Dan Bădărău, Ioan Caproşu, Iaşii vechilor zidiri, Iaşi, 1974, p. 107. 
85 Un autograf al lui Petru Movilă pe un Tetraevanghel al lui Ştefan cel Mare, extras din 

RIR, IX, 1939. La Biblioteca Bodleyană din Oxford, Marcu Beza a descoperit un „manuscris de 
muzică religioasă bizantină din veacul al XVI-lea”, cu semnătura autografă a lui Petru Movilă (Marcu 
Beza, Documente româneşti în arhive străine, în MI, II, 1968, 10, p. 66). 

86 Pentru care este o bogată bibliografie; vezi, mai recent, Christian Suttner, Noi date şi 
precizări în legătură cu Sinodul de la Iaşi din anul 1642, în BOR, XCIII, 1975, 9–10, p. 1107–1113. 
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P. P. Panaitescu a dat la iveală substanţialul studiu Petru Movilă şi românii87, iar în 
1965 a tipărit articolul O carte necunoscută a lui Petru Movilă dedicată lui Matei 
Basarab88. 

Punctul central al lucrării din 1942 l-a constituit semnalarea a două scrieri 
ale lui Petru Movilă: sfaturile acestuia către fratele său, Moise, domn al Moldovei 
(1630–1631, 1633–1634) şi „cuvântarea duhovnicească” rostită în 1645, la 
căsătoria domniţei Maria, fiica lui Vasile Lupu, cu Janusz Radziwiłł. Cele dintâi, 
pe care P. P. Panaitescu le considera ca având „o deosebită importanţă  
istorico-literară”, putând fi puse alături „de sfaturile lui Neagoe Basarab către fiul 
său Teodosie”89, au fost reeditate integral, în anii din urmă, de prof. G. Mihăilă90 şi 
de prof. Damian P. Bogdan91. Ele se află, sub formă de prefaţă, într-o ediţie a 
Triodului înflorat, tipărit la Kiev în 1631. După epuizarea acestei ediţii, Triodul 
înflorat a fost retipărit în 1640, 1642 şi 1643. La ediţia din 1642, tipograful Mihail 
Sliuzka a pus în fruntea cărţii o prefaţă adresată „Strălucitului Io Matei Basarab, 
din mila lui Dumnezeu voievod şi domn a toată Ţara Ungrovlahiei şi a toată 
Podunavia, încă şi al părţilor de peste munţi, Amlaşului şi Făgăraşului herţeg şi 
celelalte”92, arătând că „porunca şi binecuvântarea şi îndreptarea” pentru tipărirea 
Triodului îi fuseseră date de „prea sfinţitul arhiepiscop şi mitropolit a toată Rusia, 
chir Petru Movilă”93. 

Dedicarea acestei cărţi lui Matei vodă Basarab în 1642 ni se pare 
semnificativă: înţeleptul mitropolit va fi vrut să medieze pentru stingerea vrajbei 
dintre domnul Munteniei şi Vasile Lupu, nu numai în vederea Sinodului, care urma 
să se ţină în toamna aceluiaşi an la Iaşi, dar şi în perspectiva, mai largă, a închegării 
unei coaliţii creştine antiotomane, care intra şi în vederile regelui Vladislav al IV-lea 
al Poloniei. Şi ne putem chiar întreba dacă împăcarea celor doi domni români, în 
1644, nu va fi fost opera, indirectă, tot a mitropolitului Movilă – prin misiunea lui 
Varlaam, cunoscute fiind relaţiile care existau între aceşti doi ierarhi –, aşa cum 
aderarea Moldovei la Liga antiotomană fusese pregătită şi prefaţată de căsătoria 
                                                 

87 În BOR, LX, 1942, 9–10; reeditat în Contribuţii, p. 575–595. 
88 În volumul Omagiu lui Petre Constantinescu-Iaşi, Bucureşti, 1965, p. 295–301. În afară 

de cele citate până aici, P. P. Panaitescu a consacrat aceluiaşi subiect şi câteva articole de 
popularizare: cel din „Nădejdea”, citat supra, nota 48, şi Petru Movilă, ctitor al tipografiilor române 
din veacul XVII, în „Almanahul Graficei Române”, Craiova, 1931, p. 116–120. 

89 P. P. Panaitescu, Contribuţii, p. 580. 
90 În Literatura română veche, II, Bucureşti, 1969, p. 264–266, şi în Contribuţii, p. 191–197. 
91 Les Enseignements de Pierre Movilă adressés à son frère Moise Movilă, în 

„Cyrillomethodianum”, I, Salonic, 1971 p. 1–25. 
92 P. P. Panaitescu, O carte necunoscută…, extras, p. 4. 
93 Ibidem, p. 5. Bibliografii – români şi străini – de până la P. P. Panaitescu nu au cunoscut 

nici un exemplar din acest Triod. Panaitescu l-a descris după un exemplar găsit la Mănăstirea Secu; 
ulterior, a mai fost descoperit un exemplar – cf. MMS, XLV, 1969, 7–9, p. 512–514, şi XLIX, 1973, 
1–2, p. 129. 
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domniţei Maria cu cneazul Janusz Radziwiłł, mijlocită şi ea de Petru Movilă. Ştim, 
din memoriile lui János Kemény, că încă din 1643 Radziwiłł ceruse principelui 
Rákóczy al Transilvaniei „să intervină pe lângă Vasile Lupu, ca acesta să-i dea în 
căsătorie pe fiica sa”94. Deşi Kemény scrie că, din inabilitatea unui sol trimis la 
Poartă, Vasile vodă „s-a simţit jignit şi a respins mijlocirea principelui”, recurgând 
„la mijlocirea mitropolitului de Kiev”95, documente publicate recent arată că, încă 
din 1643, dând urmare primei intervenţii, Vasile Lupu s-a adresat Porţii, 
anunţându-i intenţia de a o căsători pe Maria şi cerând permisiunea pentru nuntă96. 
Din scrisoarea voievodului moldovean se vede că intenţiona să-şi dea fiica unui 
nobil „din neamul aceleiaşi case” din care fusese şi mama ei, adică doamna 
Tudosca. Aluzia se referă, credem, la înrudirea Tudoscăi cu neamul Movileştilor 
(prin mama ei, Irina Bucioc, fiica lui Ioan Prăjescu cel bătrân)97 şi, prin ei, cu 
însuşi cneazul Radziwiłł, care fusese căsătorit prima dată cu Ecaterina Potocki, 
nepoată de fiică a lui Ieremia vodă Movilă. 

Căsătoria a avut loc la Iaşi, la 5 februarie 164598. „Slujba cununiei a fost 
săvârşită de mitropolitul Kievului, anume Petru, cel mai de seamă dintre toţi 
oamenii Bisericii din întreaga Rusie […], căruia mitropolitul ţării [Varlaam – n. n.] 
i-a cedat locul, ca să săvârşească el ceremoniile cununiei”, va scrie, mai târziu, 
germanul Happel99, după datele unui martor ocular. Cuvinte frumoase are şi 
Kemény pentru Petru Movilă, pe care îl vede ca „un bun cărturar […] şi foarte 
cinstit şi blând”100. La această ceremonie, desfăşurată în somptuoasa biserică a Trei 
Ierarhilor, mitropolitul Movilă a rostit o splendidă „cuvântare duhovnicească”, 
„parte în limba polonă, parte în limba română”101, tipărită în acelaşi an la Kiev, 
„numai în limba polonă”102, în două „ediţii”: una dedicată lui Janusz Radziwiłł, iar 
cealaltă lui Vasile Lupu103. P. P. Panaitescu a avut norocul să descopere, la Liov, 
un exemplar din cea de-a doua ediţie, tipărind, în traducere, numai prefaţa 
dedicatorie104. Textul polon şi traducerea integrală au fost editate abia acum câţiva 
ani de prof. G. Mihăilă105. 
                                                 

94 Călători străini…, V, p. 134; solia a avut loc în luna septembrie 1643: ibidem, nota 26. 
95 Ibidem, p. 134–135. 
96 Aurel Decei, Relaţiile lui Vasile Lupu şi Matei Basarab cu Poarta în lumina unor 

documente inedite, în AIIAC, XV, 1972, p. 64 – document din 1643. 
97 Această înrudire era afirmată, uneori, şi în documentele interne, precum cel din 31  

martie 1640. 
98 Călători străini…, V, p. 647. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem, p. 136. 
101 G. Mihăilă, Contribuţii, p. 214. 
102 Ibidem. 
103 P. P. Panaitescu, Contribuţii, p. 590. 
104 Ibidem, p. 591–592. 
105 G. Mihăilă, op. cit., p. 197–212 (în polonă) şi 212–228 (în română). 
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A doua zi după marea ceremonie de la Trei Ierarhi, îl vedem pe Petru 
Movilă exercitându-şi drepturile sale de moştenitor al moşiilor părinteşti106, ceea ce 
e încă o dovadă că, după 38 de ani de absenţă107, el se simţea la fel de puternic 
legat de pământul românesc. În toamnă, un raport veneţian din Constantinopol îl 
arăta „confidentissimo” cu voievodul Moldovei, uneltind împreună împotriva 
împărăţiei otomane108. S-a stins din viaţă la o vârstă când putem crede că era încă 
în deplinătatea puterilor fizice şi intelectuale. Testamentul său datează din 22 
decembrie 1646109. După unele ştiri, ar fi murit două zile mai târziu: aşa glăsuieşte 
o notiţă de pe un manuscris rusesc din Moldova110 şi tot aşa notează şi E. Picot în 
lucrarea sa – 24 decembrie stil vechi111. Totuşi, un contemporan al mitropolitului, 
acelaşi Jerlicz, amintit şi mai sus, a consemnat moartea acestuia „la 1 ianuarie 
1647, ziua Anului Nou, sărbătoarea ruteană a Sfântului Vasile, joi spre vineri, la 
patru ore din noapte”112. Crezare trebuie să dăm, desigur, acestei notiţe: 1 ianuarie 
stil nou corespunde cu 22 decembrie stil vechi, astfel încât 24 decembrie va fi fost 
ziua înmormântării113 [2]. 

Încheind aceste note, ne îngăduim să exprimăm un deziderat: acela de a 
avea la îndemână, într-o zi114, înmănunchiate într-un volum sau două, textele cele 
mai reprezentative ale lui Petru Movilă – predici, cuvântări, lucrări polemice, 
scrisori –, alături cu o monografie a vieţii şi activităţii lui. Ceea ce el merită cu 
prisosinţă. Căci, ca o floare românească crescută în ogor străin, dar ale cărei 
seminţe s-au întors ca să rodească şi în pământul străbun, Petru Movilă este – cum 
l-a definit, atât de plastic, P. P. Panaitescu – „un dar românesc făcut 
Ortodoxiei”115, culturii universale, de unde, apoi, a revenit celei naţionale într-o 
formă pe care el însuşi a sintetizat-o admirabil în aceste cuvinte din prefaţa 
Antologhionului din 1636: „V-am procurat şi nu voi înceta să vă procur, până la 
moarte, cărţi şi profesori […]”. 

 
 
 

                                                 
106 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 595: renunţă la stăpânirea unui sat ! 
107 S-ar părea, totuşi, că a mai fost în Moldova, în 1610, la Suceviţa (poate într-un pelerinaj ?). 
108 Hurmuzaki, Documente, IV, 2, p. 537. 
109 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 584. 
110 RIAF, II, 1, 1884, p. 133. 
111 E. Picot, Pierre Movilă (Mogila), în E. Legrand, Bibliographie hellénique, IV, Paris, 

1896, p. 119. 
112 N. M. Popescu, op. cit., p. 28, nota 1. 
113 În manuscrisul respectiv, e vorba de un „cuvânt” rostit „la 24 decembrie, ziua răposării 

[…]”, apoi slujba; cuvântul şi slujba s-ar potrivi mai bine înmormântării. 
114 Poate cu prilejul unei viitoare aniversări. 
115 P. P. Panaitescu, op. cit., p. 595 (subl. n.). 
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vierziger Jahre des 17. Jahrhunderts, în „Kirche im Osten”, 32, 1989, p. 33–34 şi 
nota 2 (autorul bănuieşte că excomunicarea ar fi în legătură cu intrigile urzite de 
Lupu vornicul – viitorul domn Vasile – pentru obţinerea tronului Moldovei). 

[7] Ieremia Movilă a primit indigenatul în 1593, iar fraţii săi, Gheorghe şi 
Simion – în 1596; v. mai sus, nota [5] la Ştefan S. Gorovei, Movileştii, precum şi 
studiul lui J. N. Mănescu, Stemele Movileştilor, din prezentul volum. 

[8] Reprodus în P. P. Panaitescu, Petru Movilă. Studii, p. 97–101. 
[9] Janusz Radziwiłł fusese însurat prima oară cu Ecaterina Potocki, 

nepoată de fiică a lui Ieremia Movilă. Căsătoria cu domniţa Maria a fost proiectată 
încă din 1643, apelându-se şi la Gheorghe Rákóczy, principele calvin al 
Transilvaniei: Ştefan S. Gorovei, Petru Movilă. Contribuţii, în prezentul volum. 
Tot atunci, domnul Moldovei s-a adresat şi Porţii, pentru a obţine permisiunea de a 
încheia această alianţă matrimonială; el arată că viitorul mire era „din neamul 
aceleiaşi case” ca şi mama domniţei (cf. Aurel Decei, Relaţiile lui Vasile Lupu şi 
Matei Basarab cu Poarta în lumina unor documente inedite, în AIIAC, XV, 1972, 
p. 64): înrudirea se poate explica numai dacă se admite că Prăjeştii (din care era 
bunica maternă a domniţei) şi Movileştii erau foarte îndeaproape înrudiţi. Cf. şi 
mai jos, nota [14]. 

[10] Ţelul mai larg, vizat de această căsătorie, a fost, totuşi, alianţa politică, 
în cadrul eforturilor pentru închegarea unei coaliţii antiotomane: Ştefan Andreescu, 
Restitutio Daciae, II, Bucureşti, 1989, p. 204–205. 

[11] Alte tipărituri, legate de aceeaşi căsătorie, cu foarte sugestive imagini 
heraldice, au fost semnalate de Ilona Czamańska, Stemele Moldovei şi Ţării 
Româneşti în iconografia poloneză (secolele XV–XVII), în ArhGen, V (X), 1998, 
3–4, p. 280–281 şi 314–317 (fig. 39–42). 

[12] Textul cuvântării a fost editat integral – în polonă şi în română – de 
profesorul G. Mihăilă, Două scrieri literare…, p. 197–228. 

[13] Această delimitare, astfel argumentată, e acceptată de G. Mihăilă, op. 
cit., p. 190. 

[14] Această renunţare confirmă înrudirea apropiată a Movileştilor cu 
Prăjeştii, din neamul cărora era şi bunica maternă a lui Pătraşco Ciogolea. Pentru 
această înrudire misterioasă, v. Ştefan S. Gorovei, „Nepoţii Balicăi”, „săminţenia 
Movileştilor”, în ArhGen, I (VI), 1994, 3–4, p. 123–132. 

Ştefan S. Gorovei, Petru Movilă. Contribuţii, publicat în MMS, LVII, 
1981, 10–12, p. 704–716. 

[1] Pentru Nicoară Hâra şi înrudirea sa cu logofătul Gavrilaş, v. Petronel 
Zahariuc, O genealogie de refăcut: familia Hâra, în ArhGen, I (VI), 1994, 3–4, p. 
225–229; Maria Magdalena Székely, Sfetnicii lui Petru Rareş. Studiu 
prosopografic, Iaşi, 2002, p. 193–200. 
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[2] Data morţii lui Petru Movilă este definitiv stabilită prin aflarea plăcii de 
argint care a fost fixată pe sicriul său, descoperit la Kiev; în inscripţia gravată pe 
această placă, se arată că mitropolitul a murit „în anul 1647, la 1 ianuarie, la 3 
ceasuri din noapte”: Oles Bilodid şi Victor Harlamov, Descoperirea de sub 
fundaţia Catedralei Uspenia din Kiev, în Mitropolitul Petru Movilă la 340 de ani 
de la moartea sa. 1647–1987 (extras din MA, XXXII, 1987, 6, şi XXXIII, 1988, 
1), p. 22. Aceşti doi autori au susţinut, pe baza interpretării aceleiaşi inscripţii, că 
Petru Movilă s-ar fi născut în anul 1574; eroarea a fost înlăturată de Alexandru 
Mareş, care a demonstrat că nu sunt motive să se renunţe la anul 1596: Alexandru 
Mareş, În legătură cu interpretarea slovelor-cifre (Note paleografice), 1. Anul 
naşterii lui Petru Movilă în lumina unei noi ipoteze, în „Limba Română”, XLII, 
1993, 10, p. 485–488. 

Dimitrie Dan, Zidirea Mănăstirii Suceviţa, din volumul Din scrierile lui 
Dimitrie Dan, Cernăuţi, 1902, p. 27–29. A fost publicat întâi în „Patria”, nr. 210 
din 1898. 

O. Tafrali, Le Monastère de Suceviţa. Architecture. Peinture. Trésor, 
extras din „Arta şi Arheologia”, Iaşi, 1933. Într-o primă formă, studiul a fost 
publicat – sub titlul Le Monastère de Suceviţa et son trésor – în Mélanges Charles 
Diehl, II. Art, Paris, 1930, p. 207–229. S-a renunţat la textele slave ale diferitelor 
inscripţii de danie, întrucât nici una din transcrierile date de autor nu corespunde 
normelor actuale de editare a acestui tip de izvoare; pe de altă parte, autorul însuşi 
a dat, în multe cazuri, numai traducerea franceză (uneori, nu tocmai precisă). 
Aceste inscripţii vor trebui să facă obiectul unei cercetări speciale. Ilustraţiile au 
fost înlocuite cu imagini noi, în culori; s-a constatat, cu acest prilej, că una dintre 
ilustraţii, din partea a doua a studiului, indicată drept Miniature d’un manuscrit de 
Suceviţa, aparţine, de fapt, Tetraevanghelului dăruit în 1569 de Petru Albotă 
Mănăstirii Putna, în al cărei tezaur se află şi astăzi. De asemenea, ilustraţia 
înfăţişând începutul Evangheliei de la Matei, indicată drept Page d’un Evangéliaire 
de Suceviţa, neputând fi identificată, a fost înlocuită cu pagina corespunzătoare din 
Tetraevanghelul dăruit de Ieremia Movilă (manuscrisul Suceviţa 22). 

În descrierea picturii, conţinutul unor scene a fost precizat de Prea 
Cuvioasa Maică Stavroforă Mihaela Cozmei, Stareţa Mănăstirii Suceviţa (mai jos, 
notele 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 şi 18). 

[1] Secvenţa cronologică propusă de O. Tafrali a fost socotită ca întemeiată 
pe probe „deloc concludente” (M. A. Musicescu şi M. Berza, Mănăstirea Suceviţa, 
Bucureşti, 1958, p. 7, nota 3), acceptându-se, totuşi, existenţa unei mai vechi 
aşezări monahale, „înainte de întemeierea mănăstirii actuale” (ibidem, p. 8, nota). 
În adevăr, datele sunt incontrolabile şi incerte (Pahomie nu este atestat ca egumen 
înainte de 1504; clopotul din 1539 a fost topit în 1878, iar argintul ferecăturii din 
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