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Mitropolitul Kievului, Petru Movil\,
marele militant cultural [i bisericesc 

de nivel mondial

Anton BUTEIKO,
Ambasadorul Extraordinar [i

Plenipoten]iar al Ucrainei în România

Istoria oric\rei ]\ri are personalit\]i puternice a c\ror influen]\ asupra dez-
volt\rii patriei este resim]it\ nu numai de c\tre contemporani, dar [i pe parcursul
unui timp îndelungat, veac dup\ veac. Pentru Ucraina, o astfel de personalitate
este Mitropolitul Kievului, Petru Movil\, teolog marcant din prima jum\tate a
secolului al XVII-lea, mare militant cultural [i bisericesc al Ucrainei, al Europei [i
al întregii lumi, promotor al culturii  umaniste, om cu un adev\rat spirit european.

De numele lui Petru Movil\ este legat\ mi[carea puternic\ a rena[terii na-
]ionale, biserice[ti [i culturale în Ucraina, `ncerc\rile de a învinge dezbinarea
secular\ a Bisericilor cre[tine. Cariera lui str\lucitoare de militant cultural [i
bisericesc a coincis cu vremuri furtunoase, de lupt\ a ucrainenilor pentru iden-
titatea na]ional\ [i religioas\, pentru propria organizare de stat.      

Moldovean prin origine, european prin educa]ie [i ucrainean prin apartenen]a
cultural\, Petru Movil\, cu puterea talentului s\u [i activitatea sa energic\, a
ocupat pe drept un loc de onoare în galeria marilor personalit\]i din epoca
Rena[terii.

Polemica privind revendicarea personalit\]ii sale chiar dac\ nu a dep\[it
niciodat\, din fericire, cadrele pur teoretice, este total inoportun\. Noi, to]i, tre-
buie s\ fim recunosc\tori: Ucraina – Moldovei, României pentru c\ a n\scut un
astfel de om talentat; Moldova, România [i Ucraina – Poloniei pentru acordarea
posibilit\]ii lui Petru Movil\ de a dobândi o educa]ie european\ str\lucit\;
Moldova, România, Polonia [i Europa întreag\ – Ucrainei pentru c\ tocmai pe
p\m=ntul ei îmbel[ugat a înflorit geniul lui Petru Movil\.

Cercuri largi [tiin]ifice, culturale [i religioase nu numai din Ucraina, ci [i
din Fran]a, Rusia, Moldova, România, USA, Canada, precum [i din alte multe
]\ri, organiza]ii, centre interna]ionale apreciaz\ unanim m\re]ia acestui militant
bisericesc care, dep\[ind timpul, a ac]ionat pentru viitor, în interesul poporului
ucrainean, dar [i al întregii lumi europene ortodoxe. 
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Petru Movil\ a fost nu numai un martor [i participant la marile n\zuin]e de
libertate ale poporului ucrainean, dar a devenit [i una dintre c\l\uzele spirituale.
Cunoscutul poet ucrainean, publicist [i savant din secolul al XX-lea, E. Malaniuk
a remarcat, pe bun\ dreptate, c\ Academia Kievo-Movilean\, înfiin]at\ de Petru
Movil\, a fost un laborator al ideii statale. Învingând stereotipuri medievale
negative, Petru Movil\ [i-a putut afirma cuvântul s\u nou, a demonstrat metode
noi la toate nivelurile vie]ii religioase, educative [i culturale.    

Devenind mitropolit, el a atras aten]ia asupra l\ca[urilor sfinte ruinate, mar-
tore ale trecutului glorios al poporului ucrainean. Prin voin]a sa [i mijloacele
materiale personale s-au ridicat din ruin\ celebrele biserici – Deseatinna, Sofia
Kievean\, „Iisus  M=ntuitorul” [i „Sf=ntul Mihail” precum [i alte monumente ale
Ortodoxiei din timpurile Rusiei Kievene.

Fiind o personalitate intelectual\ de talie european\, Petru Movil\ a fost
con[tient c\ viitorul Ucrainei depinde în mare m\sur\ nu numai de `n]elegerea de
c\tre poporul s\u a experien]ei istorice proprii, dar [i de racordarea acestuia la
valorile europene generale. O realizare de apogeu a fost crearea unei institu]ii de
înv\]\mânt de tip european – Colegiul Kievo-Movilean (ulterior Academie), care
a devenit un centru proeminent de [tiin]\ [i cultur\ nu numai pentru Ucraina, dar
[i pentru toat\ Europa R\s\ritean\. Introducerea îndr\znea]\ de c\tre Petru
Movil\ a limbii latine pentru un uz larg, [tiin]ific [i cultural, a înlesnit pentru po-
porul ucrainean, precum [i pentru alte popoare, accesul la cele mai remarcabile
opere din patrimoniul spiritual al omenirii.

Înc\ unul dintre domeniile activit\]ii lui Petru Movil\ a fost activitatea
editorial\. Sub conducerea lui Movil\, în una din cele mai puternice tipografii
din Ucraina de la M\n\stirea Lavra-Pecerska s-au editat c\r]i prin care se
popularizau ideile umaniste, se favoriza folosirea limbii ucrainene vii [i a tra-
di]iilor picturii [i graficii ucrainene. Toate acestea au fost întemeiate pe o con-
vingere profund\ a lui Petru Movil\ c\ fiecare Biseric\ trebuie s\ se bazeze, în
primul rând, pe tradi]iile poporului în mijlocul c\ruia ea activeaz\.

Petru Movil\ este unul dintre militan]ii biserice[ti care deja la începutul
secolului al XVII-lea a început s\ caute c\ile de în]elegere dintre diferite ramuri
cre[tine, a devenit ini]iatorul m\surilor pentru dep\[irea crizei ce se crease în
Ortodoxia cre[tin\ [i al consolid\rii doctrinare a Bisericii Ortodoxe, a organizat
elaborarea [i editarea unor c\r]i fundamentale pentru lumea ortodox\ – Catehism,
Trebnic, Slujebnic [i altele, care pân\ ast\zi prezint\ o mare importan]\ bise-
riceasc\ [i cultural\.

Aceast\ enumerare par]ial\ a meritelor Mitropolitului Petru Movil\ at=t fa]\
de Ucraina, c=t [i fa]\ de întreaga lume demonstreaz\ cât de motivate sunt
tradi]ia de a numi o perioad\ întreag\ a sublimit\]ii spirituale din istoria na]io-
nal\ a Ucrainei – „epoca movilean\” [i decizia sesiunii a 28-a a Conferin]ei Ge-
nerale UNESCO (Paris, 1995) de a comemora jubileul acestui om deosebit la un
nivel interna]ional.

În cadrul Colocviului [tiin]ific interna]ional consacrat anivers\rii a 400 de
ani de la na[terea lui Petru Movil\, care a avut loc pe 5 noiembrie 1996 la sediul
UNESCO de la Paris, au intervenit cu discursuri reprezentan]ii din Ucraina,
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Fran]a, Canada, Irlanda, Germania [i alte state. „Petru Movil\ a fost cunoscut ca
un teolog remarcabil, iluminist, umanist, organizator, reformator [i, îndeosebi,
ini]iatorul reînnoirii na]ionale [i culturale a Ucrainei.  Multiplele sale proiecte, pe
care el le-a n\zuit spre a fi duse la îndeplinire, au avut o natur\ strategic\ [i au
fost îndreptate spre viitor. Astfel a fost, de exemplu, ideea lui privind o Europ\
unit\ precum [i a unirii între Vest [i Est… Patrimoniul spiritual [i educativ l\sat
de Petru Movil\ m\rturise[te rolul s\u excep]ional în procesul na]ional, european
[i mondial de dezvoltare, precum [i despre unitatea de nedesp\r]it a ideilor [i
ac]iunilor”, – se remarc\ în discursul care a fost rostit de directorul  Oficiului de
art\ [i ac]iuni culturale al UNESCO, Madlen Gobeil, `n numele UNESCO [i al
directorului General Federico Maior.

În martie 1996 la Kiev a avut loc Conferin]a [tiin]ific\ interna]ional\ „Petru
Movil\ [i contemporaneitatea”. Cercetarea fundamental\ [i publicarea lucr\rilor
lui Petru Movil\ continu\. ~n scopul acesta, pe lâng\ Institutul de Filozofie al
Academiei Na]ionale de {tiin]\ a Ucrainei, a fost creat un grup special de [tiin]e-
cercetare care deja a publicat c\r]ile Fenomenul Petru Movil\, respectiv Petru
Movil\ – teolog, militant de cultur\ [i biseric\ [i preg\te[te pentru editare [i alte
lucr\ri.

Comemorând pe Mitropolitul Petru Movil\, Muzeul de istorie a religiei din
Lvov a produs o medalie ceramic\, iar via]a [i activitatea Mitropolitului sunt
popularizate pe larg de mass-media. A fost creat cu acest prilej un film docu-
mentar despre Petru Movil\.

La 12 decembrie 1996, la Kiev a avut loc proclamarea solemn\ a canoniz\rii
lui Petru Movil\ ca sfânt al Bisericii Ortodoxe. În spiritul comuniunii [i cano-
nicit\]ii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a recunoscut în anul 1997
canonizarea Sfântului Mitropolit Petru Movil\ de c\tre Biserica Ortodox\ din
Ucraina [i l-a înscris în calendar cu data de pr\znuire 22 decembrie.

Mitropolitul Kievului, Gali]iei [i al Rusiei întregi, Petru Movil\, care s-a
n\scut în familia unui domnitor moldovean, Simion Movil\, de[i [i-a petrecut
aproape toat\ via]a `n afara hotarelor patriei natale – Moldova, a sus]inut rela]iile
de rudenie, biserice[ti [i culturale cu ambele principate – Moldova [i Valahia.
Devenind mitropolit `n Biserica Ucrainean\, a venit `n ajutorul patriei sale natale
pentru ridicarea ei cultural\. Activitatea lui neobosit\ este un exemplu real de
prietenie, de cooperare, de bun\ vecin\tate între ]\rile [i popoarele noastre de-a
lungul istoriei.

Exemple privind cooperarea strâns\ au fost rela]iile apropiate ale Kievului cu
Moldova [i Valahia prin deschiderea de [coli, d\ruirea de tipografii pentru m\-
n\stirile moldovene [i valahe, prin asisten]\ în editarea primelor c\r]i [i publi-
carea c\r]ilor traduse din limba ucrainean\. La invita]ia domnitorilor valahi [i
moldoveni, profesori ucraineni [i tipografi de la Kiev au lucrat în institu]iile de
înv\]\mânt locale, au contribuit la organizarea activit\]ii culturale [i iluministe.
Prin activitatea lui Petru Movil\, în anul 1640, la Ia[i, a fost fondat un colegiu
dup\ exemplul celui de la Kiev, pentru predare fiind trimi[i profesori ucraineni în
frunte cu Sofronie Pocia]ki. 
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Despre influen]a c\rturarilor ucraineni scriu atât cercet\torii români, cât [i
ucraineni. În special, P. Panaitescu [i I. Oghienko men]ioneaz\ c\ domnitorul
valah Matei Basarab [i-a trimis în 1635 soli la Kiev s\ procure o tipografie.
Movil\ le-a d\ruit o tipografie cu toate utilajele necesare [i l-a trimis pe
tipograful s\u Timoftei Verbi]ki cu mai mul]i lucr\tori care au instalat tipografia
în Dovge Pole (actual Câmpulung). Doi ani mai târziu, Movil\ i-a trimis o
tipografie prietenului s\u care a fost instalat\ la M\n\stirea Govora. În 1641
Petru Movil\ trimite o tipografie în Moldova Domnitorului Vasile Lupu (P.P.
Panaitescu, L’influence de l’oeuvre de Pierre Mogila. Archevêque de Kiev dans
les Principautés roumaines, Paris, 1926, p.17; I. Oghienko, Istoria tiparului
ucrainean, Lvov, 1925, p. 364-365).

Au avut loc [i schimburi de vizite la nivel de Biserici. În anul 1629, Mitro-
politul Moldovei, Varlaam, a efectuat o vizit\ la Kiev. În februarie 1645, Petru
Movil\ a vizitat Moldova, sosind la Ia[i pentru a o cununa pe fiica Domnitorului
Vasile Lupu, Maria, cu Ianu[ Radziwil. Cea mai bun\ caracteristic\ a influen]ei
culturale a Kievului asupra p\mânturilor române[ti, dup\ p\rerea noastr\, este
prezentat\ în Istoria Bisericii Române, cu binecuv=ntarea Patriarhului Iustinian,
în care se eviden]iaz\: „De la f\clia de cultur\ aprins\ la Kiev am primit [i noi
lumina, care dup\ câtva timp o s\ ilumineze ca o raz\ de nestins [i la alte popoare
ortodoxe vecine” (vezi Istoria Bisericii Române, vol. II, Bucure[ti, 1958, p. 10).

Dep\[ind vremurile, acest prin] moldovean [i mare ierarh ucrainean a ac-
]ionat global, gândind în perspectiv\, atât în interesele poporului ucrainean, cât [i
ale întregii lumi ortodoxe europene. O recunoa[tere expresiv\ a acestui fapt este
[i proclamarea canoniz\rii Mitropolitului Petru Movil\ de c\tre Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române.


