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“Umanismul este crezul celor care cred că,
în cercul misterului învăluitor, destinele
oamenilor sunt în mâinile lor.”

—John Galsworthy
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Ce este umanismul ?

O doctrină care are în
centrul- omul, bunăstarea
și demnitatea lui,
încrederea în rațiunea
umană. Termenul
de Umanism provine din
latină și înseamnă
humanitas = omenie,
umanitate.
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Umanismul este
mișcarea spirituală care
stă la baza Renașterii,
apărută în Italia în secolul
al XIV-lea și care s-a
extins în mod progresiv
în Europa apuseană până
în secolul al XVII-lea.
Umanismul renascentist
sublinia superioritatea
literaturii latine și
grecești, în special valorile
ei în materie de morală
personală și publică.

Condiţiile socialistorice care au favorizat
apariţia Umanismului

o Dezvoltarea comerţului şi a

meşteşugurilor;
o Dezvolatrea burgheziei şi înflorirea

oraşelor;
o Marile descoperiri geografice.

Trăsăturile
Umanismului:

o Aşează în centrul

o
o

o
o
o

preocupărilor, Omul
„omul este măsura
tuturor lucrurilor”
(Protagoras);
Încrederea în raţiune;
Admiraţia față de valorile
antichităţii greco-latine
Natura considerată un
model al artei;
Prezentarea omului
multilateral;
Libertatea, demnitatea şi
perfectibilitatea fiinţei
umane.
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Umanismul în
Țârile Romane :

În Tările Române
Umanismul desemnează
manifestarea sa, în toată
plinătatea, abea în secolul al
XVII-lea, unul din motive fiind
și izolarea intelectuală față
de Occident.
Pentru români, Umanismul, a
fost ocazia de a-și consemna
indentitatea, iar
pentru cultura română, a
constituit începutul literaturii
și a conștiinței naționale.

Sursa: google.com

Influențele regăsite la nivel european în perioada Umanismului, se
reflectă și în temele realităților românești de la acea vreme :

o
o
o
o
o
o
o

Originea latină a poporului și a limbii române.
Continuitatea existenței acestui popor pe pamântul românesc.
Unitatea tuturor românilor din provinciile românesti.
Rolul civilizator al tipăriturilor.
Caracterul educativ al istoriei.
Credința în adevar si documente.
Salvarea oamenilor din ignoranță.
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Reprezentanții cei
mai de seamă :
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Țara Moldovei au fost: Grigore Ureche, Miron Costin, Dimitrie
Cantemir, Nicolae Milescu Spătaru.
Țara Românească - stolnicul Constantin Cantacuzino,
Udriște Năsturel,
Transilvania- Nicolaus Olahus și Johannes Honterus.
Imediat după apariția tiparului, s-au înființat centre de
tipărire ale cărților laice(ne amintim – în afara oricărei
religii, lumesc) și religioase.
Un rol important l-au avut aici domnitorii luminaţi cu
iniţiative culturale importante, care au construit școli sau
biblioteci voievodale: Matei Basarab , Vasile
Lupu, Constantin Brâncoveanu și Dimitrie Cantemir .
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Stolnicul Cantacuzino
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•

Stolnicul Cantacuzino, Istoric și umanist. În timpul domniei lui Constantin
Brâncoveanu, a jucat un rol politic important la curte.

•

A colaborat cu traduceri efective sau în calitate de consultant la
elaborarea unor tălmăciri de lucrări religioase ale fraților Șerban și Radu
Greceanu.

•

A tiparit la Padova, in 1700, o hartă a Țării Românești, destinată
cârmuitorilor politici și negustorilor străini.

•

Opera sa fundamentală este însă Istoria Țarii Rumânesti dintru
început , care se cuprinde numele ei cel dintâi și cine au fost
locuitorii ei atunci și apoi cine au descălecat și au stăpânit pânâ
acum. Stolnicul Cantacuzino analizează în lucrare critic problema
izvoarelor istoriografiei naționale, precum și problemele principale ale
originii poporului roman: românitatea, comunitatea de origine și
continuitatea populației românești în Dacia.

Udriște Năsturel
•

În Țara Românească s-a remarcat drept umanist și Udriște Năsturel (n. cca. 1596 d. 1659 ) care a fost cărturar, autor de versuri şi traducător. Boier, mare logofăt în
timpul domniei lui Matei Basarab. Sfătuitor al domnului şi al mai multor scriitori
contemporani, poate fi considerat cel mai învăţat român al vremii.

•

Cunoştea multe limbi, motiv pentru care
s-a putut documenta cu privire la cultura slavo-bizantină a vremii.
A avut o contribuţie de seamă la introducerea limbii
române în biserică şi în activitatea tipografiilor de la Govora şi Târgovişte. Prin
legăturile sale a contribuit la schimbul de tipărituri româneşti între Ţara
Românească, Moldova şi Transilvania.

•

Pentru că ştia limba latină, a tradus în
slavonă, din latină, „Invitaţia lui Christos” ( 1647 ). A tradus în limba română, după
un intermediar slav, romanul popular „Varlaam şi Iosaaf” ( 1649 ) .
Este cunoscut ca autor la predoslovia unui
Penticostar publicat la 1649.

•

Ulterior, într-un Tratat despre dărnicie, în tipic stil umanist,
el făcea recurs nu la textul biblic, ci la clasicii
antichității, printre ei Platon , Homer, etc.
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Nicolaus Olahus
•

Primul umanist de orgine română, Nicolaus Olahus ( 1493, Sibiu –1568, Pojon)
a fost om de litere, om politic, preot catolic, istoriograf, arhiepiscop şi primat(capul
bisericii catolice) al Ungariei.

•

Nicolaus Olahus a fost consilier al regelui Ludovic al II-lea și mai ales al reginei Maria
a Ungariei, deținând funcția de secretar-consilier la curtea regală. În 1542 Nicolaus
Olahus și-a început cariera politică. În 1562 umanistul a fost numit cardinal al
Bisericii Catolice de către papa Pius al IV-lea.

•

Nicolaus Olahus a înființat în 1561 colegiul iezuit din Trnava ( 45 km nord-est
de Bratislava), ridicat în 1665 la rang de academie, instituție
considerată ca fiind prima universitate modernă din Regatul Ungariei.
În calitate de umanist și cărturar a întreținut o vastă corespondență
cu intelectualii epocii.

•

Lucrările sale cele mai importante, Hungaria și Attila, oferă informații valoroase cu
privire la topografia și istoria Ungariei și, în special, a Transilvaniei. Alte opere ale
cărturarului umanist sunt: Genesis filiorum Regis Ferdinandi; Ephemerides; Brevis
descriptio vitae Benedicti Zerchsky.
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Johannes Honterus.
•

Johannes Honterus, născut Austen (1498, Brașov - 1549, Brașov ) a fost un
învățat umanist sas , reformator religios al sașilor din Transilvania , fondatorul
gimnaziului săsesc din Brașov, din curtea Bisericii Negre , actualul Liceu Johannes
Honterus .

•

În anul 1524 absolveste Universitatea din Viena, iar în 1530 a
predat la Universitatea Jagiellonă din Cracovia ( Polonia ) și în același an publică
primele sale lucrări, o descriere a lumii și o gramatică latină .

•

În anul 1533 Honterus revine la Brașov și a înființat una din primele tipografii din
Transilvania .Printre altele, Honterus tipărește în 1543 cartea „Cărticica
de reformă pentru Brașov și Țara Bârsei ”și ”Apologia”, iar
în 1547, ”Regulamentul bisericilor tuturor germanilor din Transilvania”, care
cuprindeau principalele teze ale reformei evanghelice a bisericii sașilor.

•

Pentru școala construită în 1541, Honterus elaborează un regulament de funcționare
a școlii, Constitutio Scholae Coronensis (1543) și pune bazele unei organizații a
elevilor, Coetus, unde elevii aveau multă libertate de decizie și acțiune, cu scopul
dezvoltării și pregătirii lor pentru viața în societate.
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Concluzii:
1.Deși intelectuali români ai secolului al XVI-lea erau
vorbitori de greacă veche, latină și italiană, limbi necesare
lecturilor umaniste, Umanismul în Țările Române era situat,
din punct de vedere spiritual și politic în lumea bizantină.
2. Lipsind o tradiţie de cultură clasică, umanismul românesc
reprezintă o adaptare a ideilor umanismului european 4. Legăturile domnilor noştri cu principii umanişti
occidentali s-au datorat necesităţilor
la contextul social-politic şi cultural local.
istorice care vizau o incipientă comunitate de
spirit european.
3. Umanismul s-a manifestat la început în Transilvania, în
mediile maghiare şi germane.

5. Adoptarea Umanismului în vest era o revoltă a
orașelor împotriva orânduirii feudale, deci un
fenomen al ascensiunii burgheziei, în timp ce în
cadrul Imperiului otoman ar fi putut produce o
schimbare a statutului autonom al Țărilor
Române în raport cu imperiul.
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