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Cultura românească medievală
• Cultura românească medievală – un ansamblu de valori materiale și 

spirituale ce s-au dezvoltat pe teritoriul statelor medievale românești de-a 
lungul Evului Mediu 

• Cultura românească este 
o cultură unică, care este
produsul geografiei și a 
istoriei sale distincte, 
fiind definită ca un punct
de întâlnire a trei
regiuni: Europa 
Centrală, Europa de Est 
și Europa de Sud-Est, 
dar care nu poate fi cu 
adevărat inclusă în nici
una dintre ele

• Cultura românească medievală rămâne a fi produsul 
manifestărilor culturale autohtone plus cele mai importante
influențe care au fost din partea: - popoarelor slave care au 
migrat în spațiul carpato-dunărean și care s-au format în
vecinătatea ei în Bulgaria, Serbia, Ucraina, Polonia și 
Rusia, - a grecilor din Imperiul Bizantin și mai apoi, sub 
protecție turcă, - a Imperiului Otoman, - a maghiarilor, 
precum și a germanilor care au trăit în Transilvania

O contribuție la identitatea sau la 

cultura românească au mai adus în

diverse perioade și alte comunități

etnice mai mici sau mai mari, 

stabilite în cursul secolelor pe 

teritoriul românesc



https://artinfonews.ro/wp-
content/uploads/2017/02/41.
jpg

• Între secolele al XIV-lea şi al 
XVI-lea cultura medievală
românească a fost profund
influenţată de valorile
spirituale şi estetice ale 
ortodoxiei bizantine –
caracteristice pentru sud-estul
Europei de la acea vreme

• În primul mileniu creştin slavii și-au impus în sud-
estul Europei anumite elemente de spiritualitate, dat 
fiind ca erau destul de puternici la acea perioadă, ceea 
ce s-a continuat mai târziu, prin menţinerea unor
raporturi diplomatice şi bisericeşti – întărite de 
legăturile dinastice stabilite între domnii români şi
conducătorii sârbi ori bulgari

Influenţa sud-

dunăreană a ajuns în

spaţiul românesc pe 

filieră politică, 

religioasă şi culturală



Biserica românească 
în Evul mediu 

- Este necesar să subliniem că în Evul Mediu
Biserica din Țara Românească și Moldova trebuie
privită ca o Biserică de stat, oficială - moștenire din 
Bizanț - ea deținând un rol important în viața politică
a țării și îndrumând întreaga activitate culturală și de 
asistență socială-umanitară

- Prin activitatea sa biserica ortodoxă medievala a 
susținut și promovat cultura și spiritualitatea 
românească autohtonă în Țările Române, sprijinind 
lupta poporului pentru cultura proprie, afirmarea și 
păstrarea identității naționale 

- Poziția bisericii în Evul Mediu s-a întărit și a avut o 
dominație puternică în toate sferele vieții, în deosebi 
în viața politică și culturală, despărțirea acestora 
practic nu putea fi concepută pentru perioada 
respectivă 

https://www.cazaredeva.eu/images/
vizitati/bisericimedievaledensus2.jpg



Unificarea bisericească 
• Procesul de unificare politică în spațiul românesc, a fost urmat, în chip firesc, de 

unificarea bisericească, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul statelor slave învecinate
şi cum era în tradiţia ortodoxă, ca organizarea bisericească să se adapteze celei
politice

În prima jumătate a secolului al XIV-lea a avut loc 
procesul de unificare statală a formaţiunilor politice
existente atunci la sud şi est de Carpaţi, sub un singur
conducător. Dar o dată cu unificarea cnezatelor şi
voievodatelor româneşti de la sud de Carpaţi într-un 
singur stat independent - Ţara Românească, precum şi
după formarea celui de al doilea stat - Moldova, la 
răsărit de Carpaţi, a avut loc şi unificarea bisericească 
din cele două state româneşti independente. Deci, în
locul mai multor ierarhi, existenţi pe lângă fiecare
voievod, a fost ales unul singur, purtând titlul de 
mitropolit

La scurt timp după aceasta, domnii celor
două ţări au cerut Patriarhiei Ecumenice
din Constantinopol - cea mai înaltă
autoritate bisericească în Răsăritul ortodox
- să recunoască oficial sau canonic cele
două Mitropolii româneşti, care urmau să
stea sub dependenta aceleia



Recunoașterea Mitropoliilor

.

https://radioromaniacultural.ro/wp-
content/uploads/2018/07/22549742_148
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În 1359, Patriarhia a recunoscut oficial Mitropolia

Ungrovlahiei sau a Ţării Româneşti, cu scaunul la Argeş şi pe 

unicul ei titular Iachint , până atunci mitropolit la Vicina, în

nordul Dobrogei. 

Între anii 1370 - cca.1401, în Ţara Românească a funcţionat o nouă

Mitropolie, a Severinului, pentru ţinuturile din dreapta Oltului. La 

începutul secolului al XVI-lea s-au creat Episcopiile Râmnicului şi

Buzăului, care funcţionează până azi. Între anii 1793-1949 a 

funcţionat o Episcopie la Argeş, reactivată în 1990

În 1517, scaunul mitropolitan a fost mutat la Târgovişte, iar 

în 1668 la Bucureşti, unde a rămas până astăzi. 



Jurisdicția mitropolitului Țării Românești 

se extindea și asupra ortodocșilor din 

Transilvania

Cârmuitorul bisericii din Țara Românească era 

numit de către Patriarhia de la Constantinopol cu 

titlul de Mitropolit al Ungrovlahiei și exarh al 

plaiurilor, adica mitropolit al creștinilor 

ortodocși din Țara Românească și a celor din 

Transilvania

https://radioromaniacultural.ro/wp-
content/uploads/2018/07/22549742_14871981747

03558_9025716424360829895_n.jpg



Recunoașterea Mitropoliilor
Mitropolia Moldovei este menţionată pentru prima dată în anul 1386. 

În actele oficiale primul mitropolit al țării recunoscut de către Patriarhia de la 

Constantinopol, apare cu titulatura Prea Sfânțitul Mitropolit chir Iosif al 

Moldovlahiei

Recunoaşterea ei a întâmpinat greutăţi din partea Patriarhiei Ecumenice, 

care intenţiona să impună un ierarh grec, pe când ţara voia un român.

Abia la 26 iulie 1401 a fost recunoscut ca mitropolit moldoveanul Iosif

înrudit cu domnul ţării. Reşedinţa Mitropoliei era la Suceava, iar în a doua

jumătate a secolului al XVII-lea, a fost mutată la Iaşi.

Ulterior titulatura a variat când al Sucevei, când al Moldovei, generalizându-se 

către mijlocul secolului al XVI, în Mitropolit al Moldovei și Sucevei cu 

reședința la Iași, noua capitală a Țării Moldovei 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexa

ndru_cel_Bun#/media/Fi%C8%99i

er:AlexandruCelBun-Neamt.JPG

https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_cel_Bun#/media/Fi%C8%99ier:AlexandruCelBun-Neamt.JPG


Relațiile dintre 

biserică și stat

Domnii români se considerau protectori ai bisericii, 

acordându-le diverse proprietăți și privilegii, de aceea 

reședințele mitropoliților români se aflau pe lângă reședința 

domnească – tradiție ce era legată de statutul conducătorului 

bisericii în statul bizantin, tradiție ce-l califica ca a doua 

persoană în stat

Statul și biserica s-au 
susținut reciproc 

permanent, unul pentru 
altul fiind un suport moral 

indispensabil

Mitropolitul împreună cu 

episcopii alcătuiau sinodul 

bisericii, care promulga legi 

bisericești, ce trebuiau 

respectate cu sfințenie

Recunoașterea mitropoliei 

Ungrovlahiei și Moldovei a 

întărit și mai mult modelul 

bizantin preluat de către 

biserica românească

Sinodul putea, în cazuri excepționale să corecteze o

hotărâre nechibzuită a domnului;

Înaltul ierarh ortodox – Mitropolitul, era primul sfetnic al

domnului, iar în cazul în care țara rămânea fără domnitor,

acesta împreună cu câțiva boieri conducea statul;



Autocefalia bisericii ortodoxe românești 
1.Biserica românească s-a bucurat de un statut de 

autocefalie, ceea ce nu permitea intervenția în activitatea 

bisericească a vreunei ierarhii ecleziastice din afară;

2.Mitropoliile Moldovei și a Țării Românești și-au definit 
organele de conducere proprii, care se ocupau de treburile 
bisericești din țară, fiind permanent cârmuite de ierarhi 
români;

3.Patriarhul ecumenic de la Constantinopol doar 
binecuvânta alegerea și investirea episcopilor și a 
mitropoliților, nu intervenea în alegerea acestora;

4.Biserica din Moldova s-a bucurat de o independență și 
o autocefalie mai largă față de Constantinopol decât cea 
din Țara Românească, fapt exprimat în Pravila cea mare, 
de la Târgoviște din 1652.

https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2011/10/28/i

ndreptarea-legii-targoviste-1652/

https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2011/10/28/indreptarea-legii-targoviste-1652/


5. Bisericile românești au păstrat întotdeauna unitatea 
dogmatică, canonică și de cult, îndeplinind un important rol 
educativ în societate 

6. Bisericile ortodoxe românești au canonizat de sine stătător 
sfinții: Ioan cel Nou de Suceava, Nicodim de la Tismana etc.

7. Biserica din Țările Române a exercitat permanent asupra 
credincioșilor săi puterea învățătoricească, sacramentală, 
juridicțională, atribute caracteristice unei biserici autocefale

8. Bisericile ortodoxe românești și-au exercitat autoritatea 
asupra tuturor credincioșilor din înreg teritoriul controlat de 
puterea centrală, dar și asupra diasporei – românii ortodocși 
din Transilvania (biserica din Ț. Românească); - creștinii 
ortodocși din Lvov (biserica di Moldova)

9. Un act oficial ce să ateste autocefalia bisericii românești a 
fost semnat abia în secolul al XIX-lea, chiar daca încă din 
Evul Mediu biserica românească s-a bucurat de o largă 
independență față de Constantinopol 

https://basilica.ro/recunoasterea-autocefaliei-

bisericii-ortodoxe-romane-de-catre-patriarhia-

ecumenica-de-constantinopol/

https://basilica.ro/recunoasterea-autocefaliei-bisericii-ortodoxe-romane-de-catre-patriarhia-ecumenica-de-constantinopol/
https://basilica.ro/recunoasterea-autocefaliei-bisericii-ortodoxe-romane-de-catre-patriarhia-ecumenica-de-constantinopol/
https://basilica.ro/recunoasterea-autocefaliei-bisericii-ortodoxe-romane-de-catre-patriarhia-ecumenica-de-constantinopol/


Activitatea ctitoricească
• În Evul mediu biserica era instituția spirituală supremă 

a societății;

• În dependență de statutul pe care îl aveau,                                    
reprezentanții păturii înalte a societății românești și-au 
exercitat patronajul asupra bisericii – au fost ctitori ai 
bisericilor și mănăstirilor;

• Calitatea de ctitor putea să o aibă orice persoană de 
credință ortodoxă, care contribuia material la 
întemeierea și/sau restaurarea unui locaș de cult, dar și 
la înzestrarea și asigurarea lui cu cele necesare 
activității;

• Toate daniile făcute unui așezământ de cult erau 
consemnate printr-un act, deseori confirmat de 
cancelaria domnească și legalizat de domn; act ce 
adeverea calitatea de ctitor a donatorului.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Rare%C8%99

https://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Rare%C8%99


Domnitorul –
ctitor al 

lăcașurilor de cult
Pe lângă obligațiunile pe care le avea 

față de popor, domnitorul, în Evul 

Mediu purta responsabilitatea și 

pentru viața spirituală și culturală a 

supușilor săi, de aceea considerau 

firesc să se implice în înființarea, 

protejarea și înzestrarea lăcașurilor de 

cult – așezăminte cu un impact major 

asupra culturii și spiritualității 

poporului 

Activitatea lor ctitoricească 

domnitorii români și-au 

inspirat-o din practicile 

principilor străini, în special a 

celor bizantini 

Domnul, care a ajuns în 

fruntea statului din mila lui 

Dumnezeu, se simțea obligat 

să poarte și să promoveze 

numele lui Dumnezeu, astfel 

arătându-și atașamentul și 

credința în forța divină

Primele biserici și mănăstiri 

fondate după întemeierea statelor 

românești au fost ctitorii ale 

domnitorilor 

Actul ctitoricesc se înscrie în 

mentalitatea medievală ca o 

parte componentă a activității 

domnului, acesta fiind și un 

gest prin care-și arăta 

gratitudinea pentru biruințele 

în luptele cu păgânii
https://ziarullumina.ro/interviu/a-fost-cel

-mai-mare-ctitor-bisericesc-al-neamului-nostru-78451.html

https://ziarullumina.ro/interviu/a-fost-cel-mai-mare-ctitor-bisericesc-al-neamului-nostru-78451.html
https://ziarullumina.ro/interviu/a-fost-cel-mai-mare-ctitor-bisericesc-al-neamului-nostru-78451.html


Domnitorul – ctitor al lăcașurilor de cult
Ctitoriile de pe muntele Athos: cum 

este evident - e vorba de evlavie, 

dar a fost şi un gest politic, în

acelaşi timp. Domnii români se 

legitimau în faţa întregii lumi

ortodoxe ca singuri stăpânitori prin

ajutorarea a ceea ce mai rămăsese

din Bizanţ: Muntele Athos. Mai 

mult, domnii români se justificau

prin toate aceste acţiuni ca singuri

moştenitori ai tradiţiei bizantine

Activitatea ctitoricească a 

domnitorilor, care se referă în mare 

parte la zidirea lăcașurilor sfinte, dar 

și la refacerea acestora este în cele 

mai dese cazuri legată de lupte 

împotriva cotropitorilor, împotriva 

păgânilor-otomani, dar și pentru a 

evidenția faptul că domnul provine 

dintr-o familie de neam domnesc –

afirmând astfel legitimitatea urcării 

pe tron

https://www.wowbiz.ro/sarbatoare-26-

septembrie-2019-cruce-neagra-in-calendar-

20043285

https://doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/ctitoria-domnitorului-martir-miron-
barnovschi-o-biserica-renascuta

https://infoprut.ro/50313-2-iulie-
sarbatoarea-sfantului-voievod-stefan-
cel-mare-al-moldovei.html

https://www.wowbiz.ro/sarbatoare-26-septembrie-2019-cruce-neagra-in-calendar-20043285
https://doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/ctitoria-domnitorului-martir-miron-barnovschi-o-biserica-renascuta
https://infoprut.ro/50313-2-iulie-sarbatoarea-sfantului-voievod-stefan-cel-mare-al-moldovei.html


Ctitorii domnești
• Voievodul Bogdan – biserica sf. Nicolae din 

Rădăuți;

• Petru I Mușat – mănăstirea Neamț;

• Alexandru cel Bun – mănăstirile Bistrița, 
Moldovița, Căpriana, Vărzărești;

• Petru Rareș - Mănăstirea Probota, Mănăstirea
Rașca, Biserica Adormirea Maicii Domnului
din Baia, Biserica Sfântul Dumitru din 
Hârlău, Biserica Sfântul Dumitru din 
Suceava, Mănăstirea Caracalu de la Muntele 
Athos:

https://doxologia.ro/locuri-de-pelerinaj/manastirea-bistrita

https://noi.md/md/societate/manastirea-neamt-o-cronica-a-moldovei-in-piatra

https://doxologia.ro/locuri-de-pelerinaj/manastirea-bistrita
https://noi.md/md/societate/manastirea-neamt-o-cronica-a-moldovei-in-piatra


Ctitorii domnești 
• Alexandru Lăpușneanu – mănăstirea Slatina,

mănăstirea Socola

• Petru Șchiopul – mănăstirea Galata din Iași

• Neagoe Basarab – mănăstirea de la Argeș,
catedrala din Târgoviște, mănăstirea Snagov,
precum și mai multe locașuri de pe Muntele
Athos - mănăstirile Marea Lavră, Cutlumuș,
Hilandar, Sfântul Pavel, Dochiariu

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Gal
ata#/media/Fi%C8%99ier:Manastirea_Galata0.jpg

http://www.romanianmonasteries.org/ro/bucovina/slatina

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Galata#/media/Fi%C8%99ier:Manastirea_Galata0.jpg
http://www.romanianmonasteries.org/ro/bucovina/slatina


Ștefan cel Mare –
mare ctitor 

• În conştiinţa colectivă a poporului român s-a
întipărit ideea că domnitorul moldovean ar fi
înălţat câte o biserică după fiecare bătălie dusă,
aspect care nu este în concordanţă cu realitatea.

• Înscriptiile în piatră sau pictate păstrate din timpul
său îl atestă pe domnitorul Moldovei ca fiind ctitor
al 26 de biserici şi mănăstiri, multe dintre ele
ridicate pentru pomenirea celor căzuţi în lupte şi ca
mulţumire pentru anumite biruinţe. Mai sunt alte
zece biserici care îi sunt atribuite, dar pentru care
nu există dovezi certe;

https://1md.online/ro/moldova/manastiri/manastirea-putna-

cea-mai-importanta-ctitorie-stefan-cel-mare

https://popasuldomnesc.ro/atractii/manastirea-sucevita

https://1md.online/ro/moldova/manastiri/manastirea-putna-cea-mai-importanta-ctitorie-stefan-cel-mare
https://1md.online/ro/moldova/manastiri/manastirea-putna-cea-mai-importanta-ctitorie-stefan-cel-mare
https://popasuldomnesc.ro/atractii/manastirea-sucevita


Principalele ctitorii a lui 
Ștefan cel Mare

Printre cele mai semnificative sunt: mănăstirea Putna, 
mănăstirea Sucevița, Biserica Albă din Baia, 
Mănăstirea Neamţ, Biserica Naşterea Sfântului Ioan
Botezătorul din Piatra Neamţ, Mănăstirea Zogravu de 
pe Muntele Athos

https://doxologia.ro/viata-bisericii/locuri-de-
pelerinaj/katholikonul-manastirii-zografu https://birsanuciprianstefanel.weebly.com/manastiri.html

https://doxologia.ro/viata-bisericii/locuri-de-pelerinaj/katholikonul-manastirii-zografu
https://birsanuciprianstefanel.weebly.com/manastiri.html


Ctitorii ale boierilor 
și fețelor bisericești 

• Alături de ctitoriile domnești apar, inițial mai 
rar, apoi mai frecvent ctitorii boierești 

• Numărul acestor ctitorii se mărește în secolul 
al XVI-lea, drept dovadă a creșterii rolului 
marilor feudali în viața politică, social-
economică, bisericească 

• Din secolul al XVI-lea este cunoscută o 
activitate ctitoricească a unor fețe bisericești, 
fapt ce dovedește creșterea rolului bisericii în 
viața politică și culturală a țării 

https://romania-montana.ro/en/proprietate/judet/manastirea-humorului

https://romania-montana.ro/en/proprietate/judet/manastirea-humorului


Principalele ctitorii
• Vornicul Oană – mănăstirea Humor (începutul sec. 

XV-lea); rezidită apoi de Toader Bubuioc (mare 
logfăt) și soția sa Anastasia;

• Ioan Tăutu (marele logofăt al lui Ștefan cel Mare) –
biserica din Bănilești;

• Luca Arbore (pârcălabul Sucevei) – biserica din 
satul Solca;

• Melentie Balica (hatman) și soția sa Ana  –
mănăstirea Balica din Iași;

• Nestor Ureche (mare vornic al Țării de Jos) și soția 
sa Mitrofana– mănăstirea Schitu;

• Episcopul de Roman, Macarie – mănăstirea Râșca 

• Mitropolitul Moldovei Anastasie – mănăstirea 
Dragomorna.

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Frumo

asa_din_Ia%C8%99i#/media/Fi%C8%99ier:Biserica_M%C4%8

3n%C4%83stirii_Frumoasa1.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Dragomirna_Monastery

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Frumoasa_din_Ia%C8%99i#/media/Fi%C8%99ier:Biserica_M%C4%83n%C4%83stirii_Frumoasa1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Dragomirna_Monastery


Rolul lăcașelor 

sfinte

În incinta mânăstirilor și a centrelor eparhiale au fost scrise primele letopisețe și

cronici de la noi: Pomelnicul de la Bistrița Moldovei (secolul al XV-lea), 

Letopisețul de la Putna (prima jumătate a secolului al XVI-lea), Cronicile

episcopilor Macarie al Romanului și Eftimie al Rădăuților și a călugărului Azarie

(secolul al XVI-lea), toate în limba slavona, apoi Cronica universală a 

călugărului Mihai Moxa din Țara Românească (prima jumătate a secolului al 

XVII-lea) în românește.

• Primele școli slavone și românești au luat
ființă în incinta mânăstirilor, apoi a 

bisericilor de mir, pregătind dieci pentru
cancelariile domnești sau copiști de 

manuscrise; la fel și primele școli medii
(Colegiul de la Mănăstirea Sfinții Trei

Ierarhi din Iași) și superioare

În majoritatea mânăstirilor s-a desfășurat o intensă

activitate cultural-artistică: "școli de copiști" din 

secolul al XV-lea - la mânăstirile Neamț și Putna, iar

la începutul secolului al XVI-lea "școala" de la 

Dragomirna, îndrumata de Mitropolitul Anastasie

Crimca. 

Primele tipografii românești (Dealu, Târgoviște, Colentina-

București, Govora, Câmpulung, Iași, apoi la București, 

Buzău, Snagov, Râmnic, Mânăstirea Neamț) au lucrat în

incinta unor mănăstiri sau a centrelor eparhiale, iar primii

meșteri tipografi au făcut parte din cler



Rolul lăcașelor 

sfinte

În toate mănăstirile mari s-au desfășurat și

însemnate activități artistice, concretizate în

confecționarea de veșminte și vase liturgice, 

broderii, sculpturi în lemn, icoane, chiar în pictarea

unor biserici și trapeze de către călugări etc.

Multe mânăstiri au îndeplinit un însemnat rol social-

umanitar. Încă din secolul al XV-lea, mănăstirile mari

dispuneau de "bolnițe" (Bistrița, Cozia, Argeș, Putna) în

care erau îngrijiți călugării bătrâni și bolnavi, dar și unii

credincioși, desfășurându-se o activitate filantropică 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Cu
rtea_de_Arge%C8%99#/media/Fi%C8%99ier:Man_Curtea_
de_Arges.SV.jpg
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https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Curtea_de_Arge%C8%99#/media/Fi%C8%99ier:Man_Curtea_de_Arges.SV.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Cozia


Rolul lăcașelor 

sfinte

Țările Române au ajutat și câteva așezăminte bisericești din Serbia (mănăstirile

Crusedol, Lopusnia, Deciani, Sopociani, Hopovo, Milesevo, Lipovina), din

Bulgaria: Mănăstirea Kremikovski, zidită de domnitorul muntean Radu cel Mare,

bisericile din Svistov și Vidin, ridicate de domnitorul Matei Basarab; din

Ucraina: biserica "moldoveneasca" din Lvov, zidită de Alexandru Lăpușneanu,

domnul Moldovei, refăcută de familia Movileștilor, Schitul Mare

Zeci de școli grecești - din 

Constantinopol, Athos, Ianina, 

Seres, Trapezunt, Smirna, din 

Alexandria - au fost subvenționate

de domnii celor doua țări romanești, 

mai ales în secolul al XVIII-lea

În Evul Mediu, Biserica Ortodoxă Română a susținut și alte

Biserici creștine, mai ales pe cele din țările căzute sub dominație

otomană, prin tipărirea de cărți în limbile greacă, arabă și

gruzină, dar mai cu seamă prin numeroasele ajutoare materiale

acordate aproape o jumătate de mileniu bisericilor, școlilor și

așezămintelor de asistență socială din Balcani și Orientul

Apropiat

Începând cu a doua jumătate a secolului al XIV-lea, actele timpului

ne oferă știri prețioase despre contribuția Țării Romanești și a 

Moldovei precum și a Bisericii românești la susținerea celor 20 de 

mănăstiri mari și a multor schituri de pe Muntele Athos (Cutlumuș, 

numita și "marea lavra a Țării Românești", Zhografu, Dionisiu, 

Dohiariu, Hilandar, Iviron s. a.)



În concluzie
• Biserica românească în Evul Mediu a

determinat poporul român să creeze multiple
valori spirituale, care și-au avut continuitate
în cultura românească din epoca următoare,
dar și până în prezent;

• Biserica a fost de-a lungul Evului mediu
important focar de cultură și spiritualitate,
definind principalele direcții a culturii
neamului nostru.

https://cronicaromana.net/2014/12/14/
manastirea-cozia-ctitoria-lui-mircea-cel-batran/
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